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2 czerwca 2016 r. z inicjatywy ZG
ZLP, Biblioteki Publicznej im. J.U.
Niemcewicza, Fundacji Arkona i Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej Stok³osy, na fasadzie domu przy ul. Stok³osy 6, w którym mieszka³ Roman Œliwonik, poeta, prozaik, dramatopisarz, nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie tablicy poœwiêconej pamiêci poety.
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Remanenty pamiêci

Janusz Termer

Ten ob³êdny Jerzy Krzysztoñ

W

raca³em z magnetofonem ze
Szczawnicy. W czasie ferii
zimowych by³ tam obóz studencki w starym pensjonacie
na stoku wzgórz. Sporo rozgarniêtych dziewcz¹t i ch³opców, z którymi ponagrywa³em rozmowy dla radia –
o ich planach, ambicjach ¿yciowych po
ukoñczeniu studiów. Ch³opców jak zwykle
przem¹drza³ych, ale radzi³em sobie z nimi
bez k³opotu. By³em bardzo elokwentny,
nad podziw bezpoœredni i z ogromn¹ ³atwoœci¹ trafia³em do ludzi. Nawet najbardziej nieœmiali i oporni – z rêki mi jedli!
Kiedy dziœ o tym pomyœlê – sta³em siê gadatliwym bratem ³ap¹, który, ¿ywi¹c niezmo¿on¹ sympatiê dla bliŸnich, z ka¿dym
siê spoufala³. I ta wena nie byle jaka!
Animuszu dodawa³ mi alkohol. Nie
rozstawa³em siê z p³ask¹ flaszk¹ koniaku –
gruziñski – w piersiówce po Martellu. Zawsze przy sobie, a ¿elazna rezerwa w plecaku, w³aœnie wyczerpana, bo utoczy³em
z niej ostatnie krople, przygotowuj¹c zapas na powrotn¹ drogê. Stwórca mnie pob³ogos³awi³ tak zwan¹ mocn¹ g³ow¹. I co
tu du¿o gadaæ – gustowa³em w trunkach.
W³ócz¹c siê po œwiecie, pozna³em burbona, tequilê, calvados, pernod, ouzo, hori³-

kê z piercom, ¿enszeniówkê, trojos devinerjos, grappê, barak palinkê, pejsachówkê, borowiczkê, nie licz¹c najrozmaitszych
odmian whisky, koniaków, nalewek i piwa.
Na koniec nie potrafi³em pracowaæ, jeœli
nie sta³ przy maszynie kieliszek, z którego
powolutku s¹czy³em...
Ten „smakowity” cytat pochodzi
z pierwszych stron g³oœnej swego czasu
trylogii – Ob³êd Jerzego Krzysztonia, z tomu pierwszego Tropiony i osaczony (tytu³y tomu drugiego – Przywi¹zany do masztu oraz trzeciego – Ksiê¿yc nad Epidaurem
te¿ zreszt¹ zawieraj¹ wyraŸne tropy autorskiego zamys³u powieœci) – dzie³a wydanego nak³adem Pañstwowego Instytutu
Wydawniczego (PIW) w roku 1980 w nak³adzie 20 tys. egz. i wkrótce uzupe³niane
kolejnymi edycjami. Przywo³ujê ten cytat
nie bez kozery oczywiœcie, bo przypomina
mi on teraz, gdy wracam do lektury tego
dzie³a, ten odleg³y i „szczêsny” czas tamtych beztroskich i weso³ych „zimowych
ferii” roku – ni mniej ni wiêcej – tylko
1970! Gdy i ja tam by³em, koniak (gruziñski) z piersiówki po Martellu z autorem
powy¿szego cytatu pi³em! Szczawnica,
hotel Pod Or³em, blisko czechos³owacko-polskiej wtedy jeszcze granicy, któr¹ nota

bene czêsto przekraczaliœmy (nielegalnie
rzecz jasna, acz jakoœ tak bezproblemowo,
choæ nieco z dusz¹ na ramieniu) w poszukiwaniu dobrego „czeskiego” piwa w pobliskiej s³owackiej wiosce. Przekraczaliœmy razem z Jerzym Krzysztoniem, jako
naszym g³ównym cicerone i nadzwyczaj
dzielnym przewodnikiem (jak wiadomo
straci³ na wojnie jedn¹ rêkê). My, to znaczy grupka studentów ostatniego bodaj roku polonistyki warszawskiej (dziœ wielu
z nich to bardzo powa¿ni ludzie – poszli
bowiem w „profesory” czy inne „redaktory”), a tak¿e dwaj goœcie tej studenckiej
eskapady: m³ody pisarz, autor Tego starego z³odzieja i Benka Kwiaciarza, Marek
Nowakowski i ja, czyli pisz¹cy te s³owa,
wówczas doktorant UW. Czasami do³¹cza³
do nas kolega Marka N., inny m³ody, oczywiœcie podówczas, prozaik i wspó³redaktor
„Wspó³czesnoœci” W³adys³aw Lech Terlecki, który przebywa³ akurat tam wtedy
prywatnie i „incognito”, jak sam powiada³,
ze wzglêdów „towarzysko-obyczajowych”, ale chêtnie towarzyszy³ nam w tego typu wycieczkach, a zw³aszcza „por¹
wieczorow¹” do nieodleg³ej tamotecznej
Gospody Ludowej...
dokoñczenie na str. 8

W uroczystoœci, oprócz w³adz dzielnicy, które reprezentowa³ wiceburmistrz
£ukasz Cio³ko udzia³ wziêli: ¿ona poety
Barbara Karpowicz – Œliwonik oraz jego
brat prof. Lech Œliwonik a tak¿e licznie
zgromadzeni goœcie oraz s¹siedzi z domu
przy ul. Stok³osy 6. Po ods³oniêciu tablicy wiersze Romana Œliwonika recytowa³
jego wieloletni przyjaciel Jerzy Kryszak.
dokoñczenie na str. 5

Spotkanie
z wiceministrem kultury
i dziedzictwa narodowego
1 czerwca 2016 r. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Wanda Zwinogrodzka spotka³a siê w siedzibie Ministerstwa
z cz³onkami Zarz¹du Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury. W spotkaniu uczestniczy³o tak¿e
dwoje jej doradców – Krzysztof Szczebiot i Katarzyna Miœ.
Przedstawiciele Rady Krajowej przedstawili genezê, historiê i dokonania ruchu
RSTK, jego obecny stan oraz problemy,
z jakimi siê styka w bie¿¹cej dzia³alnoœci.
Du¿o uwagi poœwiêcono najwiêkszym
ogólnopolskim imprezom RSTK – Interdyscyplinarnym Warsztatom Artystycznym w Garbiczu i Ogólnopolskim Literackim Spotkaniom Pokoleñ w Kruszwicy-Kobylnikach oraz Prezentacjom w Œwidniku. Omówiono równie¿ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ RSTK i problemy zwi¹zane
z wydawaniem czasopisma „W³asnym
g³osem”. Minister Wanda Zwinogrodzka
zadeklarowa³a, w miarê mo¿liwoœci, pomoc ze strony Ministerstwa dla najwa¿niejszych przedsiêwziêæ RSTK.
P.S.
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Dwudziestka wystrzeli³a jak korek od szampana

Jubileusz œwidnickich Prezentacji
Ogólnopolskie prezentacje amatorskiej twórczoœci, sztandarowe wydarzenie w kalendarzu imprez RSTK województwa lubelskiego, jakie po raz dwudziesty odby³y siê w Œwidniku w paŸdzierniku ub.r. wykaza³y, ¿e nie maleje
liczba ludzi z artystycznymi pasjami. Nades³ane prace by³y w wiêkszoœci trudno
porównywalne, bowiem powsta³y nie
w wyniku planowania ich pod k¹tem wystaw czy konkursów, ale z potrzeby serca. Dlatego nad wytypowaniem zwyciêzców – jak co roku – jury mia³o du¿o pracy oraz rozterek i to w ka¿dej kategorii.
Jednak przed podaniem wyników
ostatnich konfrontacji cofnijmy siê trochê w czasie, bo z okazji jubileuszu nie
mo¿na obejœæ siê bez historii. Ta dotycz¹ca Prezentacji jest bardzo ciekawa. Rozpoczê³a siê w 1984 r. kiedy to w popularnym wœród lokalnej spo³ecznoœci m³odzie¿owym klubie kultury ISKRA, kierowanym z rozmachem przez Jana Dytrego, na bazie istniej¹cej tam od trzech lat
Grupy Plastyków Amatorów KOLOR
powsta³o ko³o Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, które niebawem zaczê³o dzia³aæ na terenie ca³ego
województwa lubelskiego. Do³¹czy³o
ono swoj¹ cegie³kê do uœwietnienia obchodów 30. Œwidnika, który prawa miejskie uzyska³ w 1954 r. Przez tydzieñ, od
2 do 7 paŸdziernika mo¿na by³o
w ISKRZE ogl¹daæ wystawê „kolorowych” prac, a 6 paŸdziernika przy blasku
œwiec w nastrojowej scenerii przedstawiono sk³adankê s³owno-muzyczn¹ pod
tytu³em „Robotnicy – robotnikom”. Sukces widowiska natchn¹³ aktywistów stowarzyszenia energi¹ i nowymi pomys³ami, adresowanymi równie¿ do nieprofesjonalnych twórców z oœciennych województw. Pod wodz¹ Piotra Lewandowskiego i Jana Romankiewicza pokusili siê
wkrótce o zorganizowanie I Regionalnego Przegl¹du Twórczoœci Robotników.
W dniach 19–20 paŸdziernika 1985 r.
swoje dzie³a pokazali artyœci z ró¿nych
miast – w tym Starachowic, P³ocka, Rzeszowa, Pu³aw, Siedlec, Warszawy. Konkursy obejmowa³y poezjê, prozê, malarstwo, akwarelê i rysunek, rzeŸbê oraz rzemios³o artystyczne. Publicznoœæ zachwyci³y wystêpy Teatru Zwyczajnego ze stolicy, starachowickiego Robotniczego Teatru
Poezji VERBUM wykorzystuj¹cego teksty lokalnej Grupy Literackiej „Meandry-83”, œwidnickich satyryków z OSY oraz
lubelskich adeptów sztuki aktorskiej w inscenizacji pod has³em „O pokój” opartej
na wierszach Haliny Mleczko, Bo¿eny
Malinowskiej i Danuty Okuniewskiej.
W latach 1986–1988 odby³y siê kolejne edycje Regionalnego Przegl¹du Twór-

           
          
 

        
       

        
           

czoœci Robotników. V edycja tej imprezy
odby³a siê w 1989 r. i by³a ostatni¹ przeprowadzon¹ w klubie ISKRA.
Po rocznej przerwie, spowodowanej
perturbacjami natury obiektywnej, nastêpny VI konkurs maj¹cy ju¿ w nazwie
Prezentacje ŒWIDNIK 91 odby³ siê 10
paŸdziernika, gromadz¹c plastyków, filmowców, fotografików i poetów.
Kolejne dwa przegl¹dy, VII i VIII
zorganizowano w urokliwym Na³êczowie – w 1992 i 1995 roku. Dziêki przychylnoœci w³adz tego miasta z burmistrzem Wojciechem Wójcikiem na czele,
hojnoœci sponsorów – w tym Na³êczowskiej Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej
oraz wielkiemu zaanga¿owaniu Miros³awa Ciepielewskiego, Piotra Lewandow-

skiego i Bogus³awa Lewickiego, by³y to
bardzo udane imprezy dla mistrzów
pêdzla i obiektywu z konsultacjami literackimi oraz plenerami w Stadninie Koni
w Drzewcach.
Jak zapisano w anna³ach, I Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci w Œwidniku trwa³y od 26 do 29 wrzeœnia 1996 r.
Kontynuowane corocznie do dzisiaj
uznawane s¹ za ewenement w skali ca³ego ruchu RSTK, jeœli chodzi o d³ugowiecznoœæ i cyklicznoœæ.
Swoje dobre imiê œwidnickie prezentacje zawdziêczaj¹ przede wszystkim
artystom plastykom, poetom oraz fotografom. Dwudziestolecie ich istnienia to
czas promowania twórczoœci amatorskiej
i konsolidacji twórców. Wa¿n¹ rolê przy

ka¿dej edycji pe³ni³y warsztaty artystyczne.
Podobnie by³o podczas ostatniej imprezy, na któr¹ zg³osi³o siê 10 literatów,
24 malarzy i 10 fotografików. Patronat
medialny sprawowa³a TVP Lublin i Radio Lublin. 1 paŸdziernika 2015 r. w Galerii „Za Szyb¹” w Centrum Kultury zaprezentowano nades³ane fotografie,
a dzieñ póŸniej w sali wystawowej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
pokazano zg³oszone do konkursu obrazy.
Prace przys³ane na XX Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci ŒWIDNIK
2015 ocenia³y trzy sk³ady jurorów, osobno dla ka¿dej kategorii. Gala fina³owa odby³a siê 24 paŸdziernika 2015 roku w sali
widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury, a prowadzili j¹ z wrodzonym niew¹tpliwie wdziêkiem Anna Polanowska i Jan
Tarajko. Po oficjalnych wyst¹pieniach
Pawe³ Soroka przekaza³ na rêce szefowej
miejscowej struktury RSTK Anety Wysmulskiej-Pawlaczyk okolicznoœciowy
list gratulacyjny od Zarz¹du Rady Krajowej RSTK. Sekretarz miasta Artur Soboñ
(obecnie pose³) w imieniu burmistrza
Waldemara Jaksona wrêczy³ poetce Marii
Szczêsnej-Jeleniewskiej i malarce Annie
Witek odznaki „AMICUS CIVITATIS”.
Natomiast Pawe³ Soroka uhonorowa³ je
dyplomami Rady Krajowej RSTK.
W rywalizacji literackiej pierwsze
miejsce zdoby³a Maria Giba³a (Przemyœl),
drugie Marzena Lewandowska (Kowal),
trzeciego nie przyznano. Z wyró¿nieñ
ucieszyli siê Jakub Stefañski (Œwidnik)
oraz Mieczys³aw Szabaga (Przemyœl).
Laureaci konkursu plastycznego to
sami œwidniczanie. Pierwsz¹ lokatê zajê³a Stanis³awa Wo³ek, drug¹ Halina Grzywaczewska, a trzeci¹ – Ma³gorzata Bochenko. Wyró¿nienia przyznano Robertowi B¹kowi i Markowi Reszka.
W fotografice najlepszy okaza³ siê
Jakub Bodys (Œwidnik). Na drugiej pozycji uplasowa³a siê Wies³awa Stawarz (Sosnowiec), a na trzeciej Robert B¹k (Œwidnik). Ponadto wyró¿niono prace Wies³awy Stawarz (Sosnowiec) i Marii Giba³y
(Przemyœl).
Po og³oszeniu werdyktów jury i nagrodzeniu laureatów w czêœci artystycznej wyst¹pi³ Teatr „Panopticum” z M³odzie¿owego Domu Kultury „Pod Akacj¹”
na Starym Mieœcie w Lublinie ze spektaklem „Satanella” w re¿yserii Mieczys³awa Wojtasa i z muzyk¹ Piotra Tesarowicza. Jurorzy oraz wszyscy nagrodzeni
otrzymali piêkne ró¿e ufundowane tradycyjnie przez kwiaciarniê Ewy i Waldemara Wo³oczków.
Jan Kasprzak
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GALA
XXII Konkursu Literackiego
„Ikarowe Strofy”
27 listopada 2015 r. ju¿ po raz XXII
odby³a siê Gala Konkursu Literackiego
„Ikarowe Strofy” w sali widowiskowo-konferencyjnej Klubu Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych w Warszawie, który wraz Wojskowym Stowarzyszeniem Spo³eczno-Kulturalnym „SWAT”
jest organizatorem tego konkursu.
Uroczystoœæ og³oszenia wyników konkursu rozpocz¹³ hymn konkursu „Wikariatka” w wykonaniu Bo¿eny Szkieli (s³owa Marii Rydlewskiej, muzyka Piotr Golli). Otwarcia Gali dokona³ kierownik Klubu Dowództwa Generalnego p³k S³awomir
Borychowski i prezes Stowarzyszenia
„SWAT” Ryszard Pietrzak. Przywitali oni
serdecznie przyby³ych na uroczystoœæ Gali
uczestników konkursu, Jury i goœci, m.in.
Szefa Zarz¹du Komunikacji Spo³ecznej
p³k Roberta Bajarskiego z Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych.
Z ka¿dym kolejnym rokiem konkurs
„Ikarowe strofy” ma coraz bardziej wy¿sz¹ rangê; œwiadczy o tym m.in. bardzo
du¿a iloœæ nades³anych zestawów poezji
i prozy.
W kolejnej edycji konkursu rozstrzygniêtej w 2015 roku wprowadzono dwie
kategorie wiekowe – do 16 lat i powy¿ej
16 lat. Przewodni¹ tematyk¹ tegorocznego konkursu by³a 75 rocznica Bitwy
o Angliê oraz setna rocznica urodzin asa
lotnictwa myœliwskiego gen. bryg. pil.
Stanis³awa Skalskiego.

Jury w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
Jan Zdzis³aw Brudnicki, Pawe³ Soroka
i Andrzej Zaniewski przyzna³o w kategorii powy¿ej lat 16: I nagrodê Mi³oszowi Anabellowi, II nagrodê Adamowi Ladziñskiemu, III nagrodê Martynie Rejkowicz. Ponadto Jury wyró¿ni³o utwory
Jerzego Fryckowskiego, Ireny Markuszewskiej, Anny Pilaszewskiej i Tadeusza Skwarczyñskiego. W kategorii do
lat 16 Jury nagrodzi³o Micha³a Skowronka i wyró¿ni³o Iwonê Leñ i Katarzynê
Raczek.
Po ceremonii wrêczenia nagród XXII
konkursu Literackiego „Ikarowe Strofy”
mia³ miejsce koncert muzyczno-poetycko-taneczny, w którym wyst¹pili: Bo¿ena Szkiela, Magdalena Golla, Piotr Golla, Teatr Afera i Kontra. Nagrodzone
wiersze i opowiadania recytowa³ aktor
scen warszawskich Wojciech Solarz. By³
to koncert, który pozostanie na d³ugo
w pamiêci uczestników Gali.
Na zakoñczenie odby³a siê promocja
Almanachu poezji i prozy ubieg³orocznego XXI Konkursu Literackiego „Ikarowe
Strofy” pt. „Przezroczystoœæ”. Ksi¹¿ka
zosta³a starannie wydana w kolorze.
Nie by³oby „ Ikarowych Strof” i jego
oprawy, gdyby nie jego pomys³odawca
i organizator Ryszard Szaran. Dziêki niemu niejeden autor podniós³ poprzeczkê
sztuki pisania. I za to mu dziêkujemy.
Krystyna Rejniak
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Zaproszenie do udzia³u
w D¹browskich Derbach
Artystycznych 2016
W roku 2016 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego
w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia nadania D¹browie Górniczej praw
miejskich, organizuje D¹browskie Derby
Artystyczne 2016.
Poparcia dla wspólnej promocji sztuki zag³êbiowskiej udzieli dyrektorka Pa³acu Kultury Zag³êbia, która udostêpni
pomieszczenia obiektu na czas pleneru
wystawy i wernisa¿u.
Program zainaugurowany zostanie
16 czerwca 2016 r. trzydniow¹ imprez¹
artystyczn¹ w Pa³acu Kultury Zag³êbia,
gdzie nast¹pi oficjalne otwarcie.
Uroczysty wernisa¿ derbów odbêdzie siê w Pa³acu Kultury Zag³êbia w D¹browie Górniczej i towarzyszyæ mu bêdzie Dzieñ D¹browski, który uœwietni¹
wystêpy regionalnych zespo³ów artystycznych, dzieci i m³odzie¿y z d¹browskich klubów i szkó³ muzycznych.
Realizacja projektu odbywaæ siê bêdzie w dwóch etapach. Pierwszy etap to
trzydniowy plener malarski. Oficjalne jego otwarcie nast¹pi 16 czerwca 2016 r.
w Pa³acu Kultury Zag³êbia w D¹browie
Górniczej. Plener po³¹czony bêdzie
z warsztatami prowadzonymi przez profesjonalistów z ASP. Artyœci bêd¹ mogli
swobodnie poruszaæ siê po obiekcie
i pracowaæ (robiæ zdjêcia, malowaæ, rysowaæ, sporz¹dzaæ notatki).
Plener adresowany jest do wszystkich
twórców z ca³ego kraju, ma charakter
otwarty. Uczestnicy bior¹cy udzia³ w ple-

nerze zabieraj¹ swoje prace do domu
w celu dopracowania ich i przesy³aj¹ je
na adres organizatora do dnia 10 wrzeœnia 2016 r.
Drugi etap, to uroczyste otwarcie
i wernisa¿ D¹browskich Derbów Artystycznych 2016, który odbêdzie siê 24
paŸdziernika 2016 r. w Pa³acu Kultury
Zag³êbia w D¹browie Górniczej. Wydarzeniu temu towarzyszyæ bêdzie Dzieñ
D¹browski z okazji 100-lecia miasta,
który uœwietni¹ wystêpy regionalnych
zespo³ów artystycznych. Osoby chc¹ce
wzi¹æ udzia³ tylko w Derbach, z pominiêciem udzia³u w plenerze przesy³aj¹
swoje prace równie¿ do 10 wrzeœnia
2016 r. Dodatkowo ka¿dy uczestnik winien przes³aæ zdjêcia swoich prac w formacie: jpg, jpeg do dnia 20 sierpnia
2016 r., osoby pisz¹ce, utwory w³asnego
autorstwa, w wersji elektronicznej.
Od paŸdziernika 2016 r. dzie³a eksponowane w ró¿nych instytucjach kulturalnych na terenie Zag³êbia, w tym w Galerii Muza w Sosnowcu oraz w Oœrodku
Kultury w Bêdzinie. Wystawy bêd¹ trwa³y do 31.12.2016 r. Dodatkowo bêdzie
opracowany i wydany, nieodp³atnie dla
uczestników, katalog festiwalowy.
Lista prac zakwalifikowanych przez
powo³an¹ przez organizatora komisjê do
drugiego etapu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Derbów do dnia
30.09.2016 r. www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org
Jolanta Placzyñska

Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy, ¿e dnia 3 marca
2016 r. zmar³ nasz kolega poeta Tadeusz Maryniak –
pseudonim Tamar. Msza
po¿egnalna odby³a siê 21 marca o godz. 10.00 w Koœciele
œw. Tomasza Aposto³a. Spocz¹³ w grobie rodzinnym na
cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim.
Od wielu lat zajmowa³ siê
pisaniem krótkich form literackich. Jego domen¹ by³y wiersze, fraszki, aforyzmy, haiku,
i limeryki. By³ cz³onkiem Warszawskiego RSTK, ZLP, SAP. Prowadzi³ Klub
Literacki „Metafora” przy Oœrodku Kultury „Arsus” w Ursusie.
Odszed³ Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury. Czeœæ jego pamiêci.
Pogr¹¿eni w smutku koledzy i kole¿anki z Warszawskiego RSTK

4

PREZENTACJE

Dzieñ Dziecka

  

w Galerii Piecowej

W dniu 5.06.2016 w Galerii Piecowej Warszawskiego RSTK mia³o miejsce wyj¹tkowe spotkanie. W ramach
Miêdzynarodowego Dnia Dziecka zaproszono warszawiaków na wystawê obrazów olejnych najm³odszych malarzy.
Prace te profesjonalne technicznie, odzwierciedlaj¹ce wra¿liwoœæ po³¹czon¹
z wyobraŸni¹, tworzone by³y z wielkim
zaanga¿owaniem.
Ciekawy popis da³ goœæ specjalny –
Czocher i jego pan – Piotr Boruta.
Wœród licznych konkursów i nagród,
a tak¿e akcentu poetyckiego Marii Bednarek rozdano dyplomy m³odym utalentowanym twórcom.
Katarzyna Puczy³owska – kustosz
galerii podsumowa³a dorobek twórczy
ka¿dego dziecka z osobna. By³o kameralnie i rodzinnie. Wielu bliskich i krewnych towarzyszy³o swoim pociechom
w tym szczególnym dla nich dniu.
Kolorowe serduszka oraz balonowe
kwiatki, zwierzaczki, wykonane na poczekaniu przez naszego goœcia Piotra
Borutê, trafia³y do r¹k rozpromienionych
dzieci.
Maria Bednarek
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Jubileusz przemyskiego RSTK

Trzydzieœci lat minê³o

13 lutego, w sobotê, w sali bankietowej przemyskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji mia³y miejsce uroczystoœci jubileuszowe zwi¹zane z obchodami 30-rocznicy powstania RSTK w Przemyœlu. Swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili je: Pose³ na Sejm
RP Marek Rz¹sa, z-ca naczelnika UM
w Przemyœlu Barbara £apka, naczelnik
starostwa przemyskiego Piotr Worosz, redaktor naczelny miesiêcznika „Nasz
Przemyœl” Krzysztof Fil oraz Jolanta Nowak z Centrum Kulturalnego w Przemyœlu. Z kraju przyjechali na uroczystoœæ:
Pawe³ Soroka – przewodnicz¹cy Rady
Krajowej Federacji RSTK, z-ca przewodnicz¹cego, równoczeœnie przewodnicz¹ca
RSTK w Bydgoszczy Krystyna Wulert,
przewodnicz¹ca RSTK woj. lubelskiego
Aneta Wysmulska-Pawlaczyk z sekretarzem zarz¹du Janem Tarajko, z-ca redaktora naczelnego „W³asnym G³osem” Maria ¯ywicka-Luckner i cz³onek redakcji
Zofia Miku³a oraz Barbara Œnie¿ek reprezentuj¹ca Regionalne Stowarzyszenie

myœlu na tle krajowego ruchu RSTK
przedstawi³ Pawe³ Soroka.
Pawe³ Soroka i pose³ Marek Rz¹sa
uhonorowali w imieniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Mateusza
Pieni¹¿ka i Janusza Szabagê odznak¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. Z r¹k
przewodnicz¹cego Rady Krajowej Federacji RSTK, Rita Dwernicka otrzyma³a
Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia, srebrne
odznaki dostali Maria Giba³a i Mieczys³aw Szabaga, a dyplomami Rady Krajo-

Twórców Kultury w Rzeszowie, a tak¿e
Zofia Miga³a z Sêdziszowa Ma³opolskiego. Na wstêpie krótki rys historyczny
obejmuj¹cy dzia³alnoœæ RSTK w Prze-

wej RSTK uhonorowano Ewelinê Pilawê, Annê Szarugê i Stanis³awa Palucha.
Po odczytaniu listu gratulacyjnego
Marsza³ka woj. podkarpackiego wrêczo-

           
   

no upominki okolicznoœciowe ufundowane przez Marsza³ka oraz listy gratulacyjne Wojewody Podkarpackiego. Nastêpnie
naczelnicy urzêdów miejskiego i starosty
wrêczyli listy gratulacyjne prezydenta
i starosty oraz upominki. Redaktor naczelny „Naszego Przemyœla”Krzysztof
Fil odczyta³ list gratulacyjny dyrektor
PCKiN Renaty Nowakowskiej i przekaza³ ¿yczenia z okazji okr¹g³ej jubileuszowej rocznicy. Kolejno listy gratulacyjne
zosta³y odczytane przez Krystynê Wulert
z Bydgoszczy, Anetê Wysmulsk¹-Pawlaczyk ze Œwidnika, Jolantê Nowak reprezentuj¹c¹ dyrektora CK w Przemyœlu Janusza Czarskiego i Barbarê Œnie¿ek z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³ duet
gimnastyczno-akrobatyczny Weronika
Geroñ i Krystian Klimczak, Mateusz Pieni¹¿ek w metaforycznej pigu³ce z udzia³em klubowych poetów oraz duet muzyczny Jerzy Markowicz (gitara, œpiew)
i Aleksander K³apa (akordeon). Potem
by³ jubileuszowy tort, czas rozmów i refleksji przy muzycznej oprawie zespo³u
Waldemara Rogowskiego-Bohema.
Maria Giba³a
  

30-lecie STK w Tychach
27 stycznia 1986 r. kilka osób na czele
z Januszem Chwa³kiem postanowi³o zjednoczyæ grupê pasjonatów malarstwa dzia³aj¹cych na terenie Tychów i okolic. Zarejestrowano j¹ w Wojewódzkim Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury
w Wodzis³awiu Œl¹skim jako ko³o nr 12
z siedzib¹ w Tychach. W kwietniu 1991 r.
ko³o nr 12 zmieni³o nazwê na Robotnicze
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach i uzyska³o osobowoœæ prawn¹. 20
lutego 1997 roku zmieni³o nazwê na Stowarzyszenie Twórców Kultury.
W dniu 16 kwietnia 2016 r. odby³y siê
obchody 30-lecia Stowarzyszenia, na
które przybyli zaproszeni goœcie: przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK Pawe³

Soroka, przedstawiciele stowarzyszeñ
nale¿¹cych do Rady Krajowej RSTK
z Che³mka, Oœwiêcimia i Bêdzina oraz
stowarzyszeñ kulturalnych z Chrzanowa,
„Barwy Œl¹ska” z Rudy Œl¹skiej oraz
Klubu+55 przy Klubie Orion w Tychach.
Przybyli równie¿ byli przewodnicz¹cy

oraz cz³onkowie honorowi Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach. Po wyst¹pieniach okolicznoœciowych przypomniano bogat¹ historiê Stowarzyszenia.
Ka¿dy cz³onek STK otrzyma³ w tym
dniu dyplom oraz medal okolicznoœciowy. Szybko mijaj¹ce chwile umila³ wy-

stêp cz³onkiñ STK: Agaty Wojtala-Kubeckiej graj¹cej na saksofonie oraz jej
siostry – Moniki Wojtala graj¹cej na
skrzypcach. Uroczystoœci rocznicowej
towarzyszy³a wystawa prac plastycznych
cz³onków tyskiego STK.
Andrzej Czerwiñski

KRONIKA
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Warszawa
pamiêta

Trzydzieœci piêæ lat minê³o

  

   

      
        
      

     

dokoñczenie ze str. 1

Œliwonik nale¿a³ do pokolenia
„Wspó³czesnoœci”. „Przypomnienie” to
tytu³ jego pierwszego debiutanckiego
utworu zamieszczonego w „Twórczoœci”
w 1955 roku. W „Portretach z bufetem
w tle” nakreœli³ obraz lat szeœædziesi¹tych, utrwalaj¹c we wspomnieniach
i anegdotach Grochowiaka, H³askê, Iredyñskiego, Stachurê, Brychta i Himilsbacha. Wspomina³ kolegów z tamtych lat
z nostalgi¹, lirycznie, acz czêsto dowcipnie i ironicznie.
Zapytano go kiedyœ, który z wierszy
uwa¿a za najlepszy? Odpowiedzia³
w charakterystyczny dla siebie sposób:
„Najbardziej podoba mi siê wiersz jeszcze nie napisany, a ju¿ we mnie bêd¹cy”.
W ostatnich latach chorowa³. W swoich „Notatkach z choroby” pisa³: „Nie
chodzê, nie piszê, œwiat siê zamkn¹³…”
„Pisarz powinien ¿yæ d³ugo, umarli
s¹ szybko zapominani” – powtarza³. ¯y³
82 lata. Na szczêœcie pozostawi³ po sobie
„Œlad”. I to nie jeden. Wyda³ prawie 30
ksi¹¿ek. W tym ostatnim wydanym
w 2010 roku tomiku pisa³: „Chcia³em
wszystko powiedzieæ inaczej – ¿eby
wiersz by³ odkryciem, prze¿yciem”.
Ostatnio dodawa³: „Nastêpnego snu ju¿
nie opowiem. Nastêpnego ¿ycia ju¿ nie
bêdzie.”
W dniu dnia 7 czerwca 2016 r. zrealizowany zosta³ projekt z 2014 r. z³o¿ony
do Bud¿etu Partycypacyjnego UD Bemowo, dotycz¹cy nazwaniem ³awki przy ul.
Roz³ogi 14/14a, na której przesiadywa³
poeta Krzysztof G¹siorowski, £awk¹
Krzysztofa G¹siorowskiego. Propozycja

  

28 listopada 2015 r. w Oœrodku Kultury Arsus w Ursusie, odby³y
siê uroczystoœci 35-lecia powstania Warszawskiego RSTK. Prezes
Warszawskiego RSTK Stanis³aw Dominiak rozpoczynaj¹c uroczystoœæ, przybli¿y³ genezê stowarzyszenia, które da³o pocz¹tek ca³emu
ruchowi RSTK. Przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka
doda³ kilka ciekawych faktów z historii ruchu RSTK.
Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeñ
skupionych w Radzie Krajowej RSTK z innych miast Polski m. in.
z Bydgoszczy, Oœwiêcimia, Rzeszowa, Jaworzna, Krakowa, Bêdzina,
Che³mka, Tych, Œwidnika, Gorzowa Wlkp. i Kostrzyna nad Odr¹. Jak
na tak¹ okolicznoœæ przysta³o, nie zabrak³o dyplomów i odznaczeñ.
    
  
Po czêœci oficjalnej, rozpocz¹³ siê program s³owno-muzyczny Barometr zawsze wskazuje pogodê. W programie udzia³
wziêli literaci i plastycy z Warszawskiego RSTK.
Program rozpoczê³a Joanna Jagie³³o piosenk¹
Oli Kie³b Koncert. Pop³ynê³y s³owa tworz¹c opowieœæ o ¿yciu, jego ulotnoœci a zarazem piêknie.
Dziêki oprawie muzycznej Czes³awa Gandy, re¿ysera programu, poetyckie s³owa by³y bardziej wyraziste, nabiera³y nowego wyrazu i ekspresji.
Nastêpnie przyszed³ czas na listy gratulacyjne,
które na rêce prezesa warszawskiego RSTK Stanis³awa Dominiaka i przewodnicz¹cego Rady Krajo        
wej Paw³a Soroki sk³adali zaproszeni goœcie z poszczególnych stowarzyszeñ z ca³ego kraju.

Na zakoñczenie czêœci oficjalnej ak
torka Joanna Jarzêbska przeczyta³a kilka
 
wierszy nie¿yj¹cych naszych przyjació³  

poetów.
Zrobi³o siê nostalgicznie jak to na listopad przysta³o.
Po programie przyszed³ czas na coœ
dla cia³a. I tak na stó³ szwedzki powêdrowa³y smako³yki, by³ bia³y barszczyk, wêdliny, rolady, smalec i chleb, niezwyk³y,
bo upieczony w³asnorêcznie przez nasz¹
kole¿ankê Marysiê Bednarek.
W trakcie spotkania towarzyskiego na telebimie zosta³ odtworzony
klip zrealizowany przez filmowców i fotografików z Gorzowa Wlkp.
podczas tegorocznych XXXIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych w Garbiczu, a bohaterem tej prezentacji by³ wielki mi³oœnik
tañca – Pawe³ Soroka, który wcieli³ siê w postaæ Michaela Jacksona.
Z okazji 35-lecia Warszawskiego RSTK wydana zosta³a antologia
utworów literackich i prac plastycznych cz³onków stowarzyszenia Drog¹
pióra i barw, z któr¹ to, ka¿dy z uczestników tego niezwyk³ego jubileuszu, wraca³ do domu.
Krystyna WoŸniak
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nazwania tego miejsca Skwerem Krzysztofa G¹siorowskiego nie zosta³a wziêta
pod uwagê. Czas poka¿e jak spo³ecznoœæ
obejdzie siê z zamieszczon¹ dedykacj¹,
czy uszanuje wspóln¹ wolê ludzi, którzy
zag³osowali na projekt i doceni wk³ad
w jego realizacjê w³adz UD Bemowo.
£awka Krzysztofa G¹siorowskiego dobrze wpisuje siê w t³o i nie mam w¹tpliwoœci co do tego, ¿e spe³ni swoje zadanie
– mówi pomys³odawczyni projekty, nasz
redakcyjna kole¿anka Maria Bednarek.

PREZENTACJE

W£ASNYM G£OSEM NR 96/97

Poetyckie wêdrówki
w Przemyœlu

Krysia – Krystyna Wulert z Bydgoszczy wraz z serdecznymi przyjació³kami,
poetkami Mari¹ ¯ywick¹-Luckner i Zofi¹
Miku³¹ z Warszawy oraz Wies³aw¹ Ludwikowsk¹ z P³ocka kolejny raz zafundowa³y nam swoist¹ jesieñ poetyck¹.
Po przyjeŸdzie, w pi¹tkowy wieczór
s³ucha³y poezji Krzysztofa Kwasi¿ura
w Klubie NiedŸwiadek, a potem obejrza³y miniaturê teatraln¹ Michai³a Zoszczenki „Zbrodnia i kara” w wykonaniu
teatru Kameleon (RSTK Przemyœl). Mi³¹
niespodziankê sprawi³a nam Aneta Wysmulska-Pawlaczyk, prezes œwidnickiego RSTK, do³¹czaj¹c do znakomitego
grona naszych goœci. W sobotê przed po³udniem odby³y siê warsztaty poetyckie
poprowadzone po mistrzowsku przez
Majkê – Mariê ¯ywick¹-Luckner. Wieczorem, korzystaj¹c z ¿yczliwoœci i goœcinnoœci Pani Joanny Pichur, w³aœcicielki restauracji „Cuda wianki”, mieliœmy
mo¿liwoœæ zorganizowania niezwyk³ego
wieczoru poetyckiego, z nazw¹ restauracji w tytule – Poetyckie cuda wianki. Nasze znakomite kole¿anki wsparte œwietn¹
opraw¹ muzyczn¹ Jerzego Markowicza
(gitara i œpiew) by³y prawdziwymi
gwiazdami tego wieczoru. Ich wiersze,
w autorskiej interpretacji wprowadzi³y
widzów w zadumê, refleksjê, nierzadko
wywo³uj¹c na twarzach uœmiechy. Mi³ym zaskoczeniem by³o zaproszenie do

czytania swoich wierszy poetów obecnych na wieczorze.
Na tym przyjacielskim akcencie po³¹czenia talentów spotkanie dobieg³o
koñca. Wieczór zosta³ uwieczniony
przez TV Podkarpack¹ – medialnego patrona, za co dziêkujemy. Odje¿d¿aj¹c,
zapewni³y nas, i¿ s¹ pod ogromnym urokiem Przemyœla – kamieniczek starego
miasta, zamku, dworca kolejowego, rzeki San i fortecznych ruin, a po ka¿dym

      

wyjeŸdzie zaraz marz¹ o powrocie. A my
w imieniu RSTKowców i wszystkich
przemyœlan DZIÊKUJEMY.
Maria Giba³a
  

Latawce uczepione mrozu
W dniu 10.03.2016 r. w Warszawie
w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbiñskiej 2 odby³ siê wieczór poetycki
przyjació³ z Przemyœla Marii Giba³y
i Mieczys³awa Szabagi – „Dialog na
wiersze”. Jak zawsze, i ten czwartkowy
wieczór poprowadzi³ Jan Zdzis³aw Brudnicki, krytyk i opiekun literacki CPK,
a pomaga³a mu w tym poetka zaprzyjaŸniona z bohaterami wieczoru Zosia Sofim
Miku³a i S³awomir Korsan ze swoj¹ liryczn¹ gitar¹.
Nie istnieje poezja polska bez autorów kresowych – ju¿ na wstêpie wieczoru przekonuje prowadz¹cy. A my zastanawiamy siê, czy uda siê dzisiejszym bohaterom przemyciæ tu
na Pragê, tê kresow¹
goœcinnoœæ, szczeroœæ, ¿yczliwoœæ i niebywa³¹ skromnoœæ.
I gdy prowadz¹cy
dyskretnie opuszczaj¹
scenê, zaczyna siê
dialog. Jakby nie istnia³a scena, jakby nie
by³o widowni.
– W swojej twórczoœci zahaczasz o lirykê, romantyzm,
wspomnienia – jak ty to robisz? – W naturalny sposób przepytuje Mietek Marysiê. – Jestem romantyczna, sentymentalna, ogromne znaczenie maj¹ dla mnie
wspomnienia. Od paru lat mieszkam
w takim miejscu, które graniczy z domem pradziadków.
– Mo¿e to opiszesz? – zachêca Mietek. I Marysia opisuje s³owem i obrazem.
Jej autorstwa fotografie starej domu
pradziadków, leœnej drogi, przekwitaj¹cych s³oneczników, snuj¹ siê na ekranie
i zdaj¹ siê mówiæ, ¿e nie jesteœmy w stanie uciec przed tym co by³o, co bêdzie,
co ma byæ. Uderza w wierszach naturalnoœæ, bezbronnoœæ, szczeroœæ. Nie myli³
siê Józef Baran pisz¹c o wierszach Marii
Giba³y, ¿e s¹ to wypowiedzi na ucho. Bo
tylko tak mo¿na rozmawiaæ z umieraj¹cym ojcem /napi³bym siê piwa / wypijesz
przez rurkê / przyjdê jutro / ka¿dego dnia
jest jutro /. Bo przecie¿ tylko na ucho

mo¿na wyszeptaæ – jak¿e jesteœ mój
w szaleñstwie pierwszego spojrzenia.
Ale Mietek zaczyna prowokowaæ. –
S³owo kocham straci³o na wartoœci, zdewaluowa³o – mówi przekonywuj¹co –
mi³oœæ nie nale¿y do ciebie / balast z³udzeñ przyt³acza ciê¿arem / wysycha jak
studnia w czasie suszy. Wiemy, ¿e Mieczys³aw Szabaga, to nie tylko poeta, re¿yser, ale i znakomity aktor, ale jest coœ
w tym dialogu dwojga, ¿e chcemy wierzyæ, i¿ to nie jest wyre¿yserowane. I widzimy na scenie bezbronn¹ kobietê
i przekonywuj¹cego, bliskiego jej mê¿czyznê, który zdaje siê mówiæ – wiesz
ma³a, nie ma mi³oœci, ale ja kocham.
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Wiersze Mieczys³awa Szabagi s¹
ujête w tematyczn¹ klamrê, pe³ne pytañ
i jasnych odpowiedzi – jak ¿yæ, ¿eby nic
nie straciæ ze swego cz³owieczeñstwa. –
/ Ile zagadek tyle sposóbów, / ka¿dy ma
swojego Boga/. Niepotrzebnie chodzimy
bezdro¿ami – Œwiat krokodyli rozmywa
siê w ulewnym deszczu p³yn¹cej Niagary. Pytañ tego wieczoru pad³o du¿o. A co
zrobiæ z pytaniami, które nie przemijaj¹?
– pytaj¹ na koniec wieczoru siebie,
a przede wszystkim nas widzów, bohaterowie. I zanim mogliœmy siê zastanowiæ
nad odpowiedzi¹, ze sceny pada deklaracja: Nie wolno marnowaæ czasu. – Nie
marnujmy czasu! To nie by³ zmarnowany czas. Spektakl poetycki „Dialog na
wiersze” by³ lekcj¹ dawno zapomnianej
tkliwoœci. To by³y latawce uczepione
mrozu.
Majka
Konkurs jednego wiersza, który odby³ siê
po spotkaniu, wygra³a Bo¿ena Kaczorowska.

Jubileusz 35 edycji konkursu poetyckiego w W¹glanach
1 maja 2016 r. w W¹glanach odby³a
siê uroczystoœæ podsumowania i og³oszenia wyników jubileuszowego 35. W¹glañskiego Maja Poezji Niegasn¹cy P³omieñ Ko³a ZMW z W¹glan.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Jury
– Pawe³ Soroka, sekretarz – Waldemar
JóŸwiak, cz³onkowie – Krystyna JóŸwiak,
Iwona Piecha, postanowi³o przyznaæ:
W kategorii poezji rymowanej:
I Nagroda – Jan Gumbisz (Kielce)
II Nagroda – £ukasz W¹tor (Kraków)

III Nagroda – Arkadiusz Monkiewicz
(Osieka)
Wyró¿nienie: Jan Bachar (Bezledy), Klaudia Bensemann (Stargard Szczeciñski), Józef Cupak (Wara), Zdzis³awa Karoñ (Sieniczno), Witold S³abuszewski (Warszawa),
Wies³awa ¯urawska (Opoczno).
W kategorii poezji bia³ej:
I Nagroda – Piotr Zemanek (Bielsko Bia³a)
II Nagroda – Janusz Pyziñski (Podgrodzie)
III Nagroda – Janina Malicka (Koñskie)
Wyró¿nienie: Mi³osz Anabell (Warsza-

wa), Marzanna Danek-Hnelozub (Lanzendorf), Marek Piotrowski (Dortmund),
El¿bieta Stêpieñ (Radomsko) Miros³aw
Welz (Iwonicz Zdrój) Katarzyna Woyciechowska (Trzaski).
Jest ju¿ tradycj¹, i¿ z tej okazji organizatorzy konkursu – Towarzystwo Przyjació³ Wêglan, wydaje almanach nagrodzonych i wyró¿nionych utworów oraz
dokumentuje ca³e przedsiêwziêcie.
Stanis³aw Dominiak

KRONIKA
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Sztuka czyni m³odym

4 marca br. poeci i mi³oœnicy sztuki,
licznie zjechali do Miejskiego Oœrodka
Kultury w Piastowie, na spotkanie z poetk¹ i malark¹, Jadwig¹ Piliñsk¹. Gospodarzem wydarzenia by³ Pawe³ Kubiak,
lider Konfraterni Poetyckiej „Biesiada”,
do której nale¿y równie¿ bohaterka wieczoru – od wielu lat mieszkanka Piastowa (a nawet – s¹siadka Paw³a).
Jadwiga Piliñska w³aœnie ukoñczy³a
osiemdziesi¹t lat, ale jej liczne pasje –
zw³aszcza artystyczne – sprawi³y, ¿e nie
mia³a czasu siê postarzeæ. Czynna zawodowo przez 64 lata, przepracowane pocz¹tkowo w rolnictwie, póŸniej g³ównie
w transporcie, na planie filmowym (np.
popularnych seriali telewizyjnych),
wreszcie – dziennikarstwie (w prasie
bran¿owej pisa³a fachowe artyku³y na temat transportu, w czasopiœmie „W³asnym G³osem” publikowa³a swoje wiersze i artyku³y poœwiêcone historii Polski). Ma powa¿ne osi¹gniêcia w dziedzinie bioenergoterapii. Wyda³a siedem tomików wierszy, ilustrowanych w³asnymi
obrazami. Publicznoœæ zgromadzona
w MOK-u mia³a okazjê podziwiaæ mini-galeriê jej malarstwa – pejza¿e, martw¹
naturê. Jednym z p³ócien z krajobrazem
okolic Piastowa obdarowany zosta³ Pawe³ Kubiak.

Wiersze Jadwigi Piliñskiej czytali
zaprzyjaŸnieni poeci: Jolanta Maria
Grotte i Jerzy Paruszewski. Bogactwo
treœci sz³o w parze z ró¿norodnoœci¹ formy. Piêkne cykle u³o¿y³y siê z tekstów
o szczególnie kunsztownej budowie, takich jak: tanka, haiku, limeryki.
W muzyczne ramy uj¹³ wszystko
Marcin Wojtaœ – artysta od dawna
wspó³pracuj¹cy z „Biesiad¹” – akompaniuj¹c sobie na gitarze, mocnym g³osem
œpiewa³ pieœni ze s³owami s³awnych
twórców, m.in. Zbigniewa Herberta
i Jacka Kaczmarskiego. Przy okazji tego
wystêpu „wyda³o siê”, ¿e zarówno Piliñska, jak i Wojtaœ pochodz¹ z Ryk na LubelszczyŸnie.
Na zakoñczenie tradycyjnie rozegrano turniej jednego wiersza „O Wieczne
Pióro Konfratrów”. Markowe pióro i 100
z³ zdoby³ Jerzy Paruszewski z ¯yrardowa (¯yrardowskie Wieczory Literackie),
drugie miejsce wywalczy³a Mira Umiastowska z Bliznego, trzecie – Jolanta
Maria Grotte z Warszawy. Wyró¿nione
zosta³y: Jadwiga Siwiñska-Pacak (Warszawa) i Wies³awa Zaœko (Pruszków).
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy
uznania i nagrody ksi¹¿kowe.
Jerzy Paruszewski
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We Wroc³awiu
odradza siê dzia³alnoœæ
Stowarzyszenia
W maju 2015 roku zebra³a siê grupa
za³o¿ycielska Wroc³awskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury – w skrócie
WSTK. Dziewiêtnaœcie osób, czêœciowo
byli cz³onkowie dawnego RSTK we
Wroc³awiu, czêœciowo osoby niezwi¹zane z tym Stowarzyszeniem, powo³a³o do
¿ycia now¹ organizacjê oraz wybra³o
trzyosobowy zarz¹d. W jego sk³ad weszli: Tomasz Kociñski, El¿bieta Ksi¹¿ek
i Teresa St¹pór.
Po z³o¿eniu stosownych dokumentów w KRS, Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane i od 27 lipca 2015 roku posiada osobowoœæ prawn¹.
Przed nasz¹ organizacj¹ stanê³o powa¿ne wyzwanie zbudowania jej od podstaw. I wszystkie nasze wysi³ki w pierwszej kolejnoœci zosta³y skierowane na
utworzenie ram organizacyjnych.
W pierwszej kolejnoœci wystosowaliœmy
proœbê o przyjêcie nas w poczet cz³onków zwyczajnych Federacji – Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ
Twórców Kultury w Warszawie. I zostaliœmy cz³onkiem naszej Federacji.
Gdy wroc³awski RSTK utraci³ swoj¹
siedzibê, ca³¹ energiê skierowaliœmy na
znalezienie miejsca do organizowania
imprez. Aktualnie podjêliœmy wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kolejarz dzia³aj¹cym przy Klubie Osiedlowym Przystañ Kulturalna Po³udnie.
W tym klubie mamy mo¿liwoœæ zwo³ywania zebrañ, przeprowadzania naszych
imprez. Organizujemy równie¿ wspólnie
spotkania literacko-muzyczne. I tak
w styczniu 2016 roku, mia³ miejsce wie-

czór kolêd i poezji zwi¹zanej z okresem
Bo¿ego Narodzenia. W marcu zorganizowaliœmy spotkanie „Przy ognisku”
o tematyce turystycznej.
Poza tym zawarliœmy umowê o mo¿liwoœci przeprowadzania imprez otwartych dla œrodowiska, w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 29 przy ul. Reja
1/3. Startujemy 19 marca pogadank¹ ilustrowan¹ zdjêciami na temat: Chiny –
niezwyk³y œwiat. Do koñca czerwca odbêd¹ siê jeszcze dwie imprezy dotycz¹ce
Dalekiego Wschodu, w tym wystawa
zdjêæ z podró¿y po Chinach. Poza tym
cz³onkowie WSTK zg³osili akces do
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹cego w tej bibliotece.
W kwietniu br. uda³o nam siê zawrzeæ umowê barterow¹ z Teatrem Polskim we Wroc³awiu. W zamian za kolporta¿ ich materia³ów reklamowych,
wszyscy nasi cz³onkowie maj¹ mo¿liwoœæ nabycia biletów wstêpu z du¿ym
rabatem. Podobn¹ umowê planujemy zawrzeæ z Teatrem Wspó³czesnym oraz
Filharmoni¹ Wroc³awsk¹.
Wroc³awskie Stowarzyszenie Twórców Kultury traktujemy jako nastêpcê
wroc³awskiego RSTK. Czujemy siê jego
kontynuatorami oraz spadkobiercami
idei RSTK. Przed nami trudny rok wytê¿onej pracy, ale pragniemy ponownie zaistnieæ na kulturalnej mapie naszego
miasta, przyci¹gn¹æ nowych cz³onków
i mieæ mo¿liwoœæ wniesienia nowej jakoœci w ¿ycie kulturalne naszego œrodowiska.
Teresa St¹pór

Szepty przesz³oœci
Uroczysta promocja ksi¹¿ki Szepty
przesz³oœci na ulicach Lwowa Marii Rudnickiej mia³a miejsce w dniu 26 lutego br.
w Klubie Garnizonowym Brygady
Strzelców Podhalañskich w Rzeszowie.
Odby³a siê ona z udzia³em licznie zebranych przedstawicieli œrodowisk twórczych Podkarpacia na czele z Józefem
Kawa³kiem prezesem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Jadwig¹
Orzechowsk¹ reprezentuj¹c¹ Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, delegacj¹
Uniwersytetu III wieku dzia³aj¹cego przy

UR, cz³onków Rzeszowskiego Oddzia³u
Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz grupy przedstawicieli Z¯WP z sekretarzem ZW p³k. Józefem Jaworskim i kpt. Czes³awem Siorkiem prezesem ZK nr 8 oraz liczne grono
czytelników.
Recenzjê ksi¹¿ki przedstawi³ Stefan
¯arów. Inscenizacjê wybranych fragmentów zaprezentowali cz³onkowie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Spotkanie prowadzi³ Stanis³aw O¿óg.
Bohaterka spotkania wykona³a kilka pio-

   

senek. Na zakoñczenie ucharakteryzowani na batiarów lwowskich wyst¹pili: Stanis³aw Dworak i Julian Szczygiel – œpiew
oraz Zygmunt Kie³bowicz – akordeon.
Dodatkowego akcentu artystycznego do-

da³a wystawa rzeŸb Józefa Pa³aca i podkreœli³a artystyczny akcent spotkania. Ca³oœæ tego wyj¹tkowo bogatego programu
utrwali³ na filmie Józef Homa (RSTK).
Stefan ¯arów

8

SYLWETKI

W£ASNYM G£OSEM NR 96/97

Janusz Termer

Remanenty pamiêci

Ten ob³êdny Jerzy Krzysztoñ

dokoñczenie ze str. 1

Jak wiadomo, Jerzy Krzysztoñ w ca³ej
swej mocno autobiograficznej twórczoœci,
zw³aszcza w prozie, ale tak¿e i sztukach
teatralnych oraz s³uchowiskach radiowych, podejmowa³ istotne zagadnienia egzystencjalne i problemy psychologiczno-obyczajowe, sytuuj¹c je zawsze w szerokim kontekœcie historycznych, twardych
i bolesnych doœwiadczeñ i prze¿yæ wspó³czesnoœci, ale wybieraj¹c na bohaterów
przede wszystkim przedstawicieli w³asnej
generacji. Odwo³ywa³ siê te¿ do konfliktów ponadpokoleniowych, okaleczeñ psychiki ludzkiej, ran zadawanych przez wojenne wêdrówki: powojenne tu³aczki rodaków ze Wschodu, okupacjê niemieck¹,
oba ówczesne polityczne systemy totalitarne... Pocz¹wszy od debiutanckich Opowiadañ indyjskich, ³¹czy³ autor narracyjny
realizm t³a z chwytami groteski i czarnego
humoru, wykorzystuj¹c doœwiadczenia
¿yciowe i bogate w wydarzenia w¹tki w³asnej biografii (wojenna zsy³ka i tu³aczka,
przez Uzbekistan, Persjê, Indie, Afrykê,
po powojenn¹ Angliê i Szkocjê). Wyj¹tkiem od regu³y biografizmu jest fabu³a
pierwszej jego powieœci Kamienne niebo,
której akcja toczy siê w czasie powstania
warszawskiego, gdy wal¹ca siê kamienica
przysypa³a w piwnicy szeœæ osób: profesora, ¿onê oficera AK z córeczk¹, z³odziejaszka Maniusia, panienkê „z towarzystwa” Ewê i dozorczyniê. Utwór utrzymany w duchu nawi¹zuj¹cym do w¹tków
modnej wówczas filozofii i literatury egzystencjalnej (Albert Camus, J. P. Sartre),
przyjêty by³ przez krytykê raczej ch³odno:
„niebo jest tu z papieru, a sytuacja z literatury” (Kazimierz Wyka), zosta³ jednak¿e
zekranizowany w 1959 przez Ewê i Czes³awa Petelskich (z udzia³em m.in. Tadeusza £omnickiego). Do w³asnych prze¿yæ
wojennych wróci³ pisarz w licznych opowiadaniach (Z³ote gody, 1965, Panna Radosna, 1969).
Tyle wiedzieliœmy wtedy, w owym roku 1970, o Jerzym Krzysztoniu (19311982) i jego ówczesnym dorobku literackim, bo nie ukaza³y siê jeszcze owe trudne dla cenzury i wydawniczych decydentów opowieœci z tzw. tu³aczego cyklu –
Wielb³¹d na stepie 1978); dziœ lektury
szkolne. Jest to (wraz z nieco póŸniej napisanym Krzy¿em Po³udnia 1983) na po³y
autobiograficzny, na po³y sfabularyzowany zapis wydarzeñ z czasów jego zes³añczego pobytu w radzieckiej œredniej Azji,
Persji i Indiach. „Wspomnienia z tamtych
czasów – pisa³ autor – nosi³em w sobie
d³ugie lata, zanim postanowi³em je spisaæ
w kszta³cie powieœci, trzymaj¹c siê wiernie w³asnych prze¿yæ i doœwiadczeñ
garstki najbli¿szych, z któr¹ ³¹czy³ mnie

w nim autobiografia, studium choroby
i parabola, a nawet kilka wyk³adni alegorycznych” (pisa³ Piotr Kuncewicz: Agonia i nadzieja. Proza polska od 1956, t. V,
1994.). Ka¿dy tom Ob³êdu stanowi niemal odrêbn¹ i zamkniêt¹ ca³oœæ, powi¹zan¹ z innymi czêœciami losem i dziejami

wspólny los. Uczciwoœæ wobec tego, co
dane nam by³o prze¿yæ, zaleca³a mi
skromnoœæ pisarska, aby prawda o naszym ówczesnym ¿yciu by³a rzeczywiœcie
spisana z pamiêci. Winienem j¹ równie¿
wielu bliŸnim, którzy nam nie posk¹pili
serca... Gdybym by³ wówczas cz³owiekiem doros³ym, zapewne nie napisa³bym
podobnej ksi¹¿ki, gdy¿ w¹tpiê, aby mi
w ówczesnych okolicznoœciach patronowa³ duch wielkiej przygody, przygody ¿ycia”. By³aby to zapewne inna ksi¹¿ka,
bli¿sza dramatycznym relacjom takich pisarzy, jak Gustaw Herling-Grudziñski
(Inny Œwiat), Józef Czapski (Na nieludzkiej ziemi) czy Aleksander Wat (Mój
wiek), a nie opowieœæ stylizowana na pogodn¹ narracjê, choæ przecie¿ pe³na œwiadomie niedopowiedzianego wisielczego
humoru i równie niedopowiedzianych tragedii ludzkich. Autor wybra³ tu celowo
chwyt narracyjny polegaj¹cy na oddawaniu g³osu „nieœwiadomemu” wszystkiego
dziecku, co dodawa³o autentyzmu opowieœci i zarazem zwalnia³o go z wielu politycznych pisarskich „danin”. Wielb³¹d
na stepie, to z formalnego punktu widzenia opis tylko dwu sierpniowych dni 1941
roku, wybranych jako charakterystyczny
i znamienny przyk³ad ¿ycia m³odego
ch³opca i jego rodziny, rzuconych gdzieœ
w azjatyckie stepy nad rzek¹ Ubagen.
Œwiat egzotyczny, zaskakuj¹cy odmiennoœci¹ obyczajów i kultury (co przywo³uj¹ na karty powieœci spotkania i przytaczane rozmowy z Kazachami czy Uzbekami). Kraina niby odleg³a od tocz¹cej siê
gdzieœ daleko wojny œwiatowej, od dramatów i groŸnych problemów, ale przecie¿ one tu s¹ stale obecne w podskórnym
nurcie opowiadania. Autor wprowadza
w tekst wyraŸne sygna³y znaczeniowe,
aluzje, dygresje i wspomnienia przywo³uj¹ce przesz³oœæ i jej dramaty. Pozorna sielanka podszyta zostaje, wy³aniaj¹c¹ siê
spoza odruchów sympatii ze strony prostych mieszkañców tych ziem czy urokliwych opisów po³udniowej przyrody,
gorzk¹ wiedz¹ o przywo³ywanych z pa-

miêci tragediach: bohaterowi pochodz¹cemu z Grodna i jego bliskim odebrano domy i skazano na
beznadziejn¹ tu³aczkê na obcej
ziemi. Patriotyczno-narodowe przes³anie
obu czêœci opowieœci mieœci siê w charakterystycznej dla Krzysztonia „chorobie na
Polskê” (wraca³ do tego nieustannie
i w naszych rozmowach czy wêdrówkach
po Szczawnickich stronach), uczuleniu na
dramatyzm narodowego losu i pragnieniu
normalnoœci politycznej. Pe³no tu w pozornie drugim planie sytuowanych scen
i dyskusji na temat przesz³oœci i przysz³oœci kraju po wojnie, ukazuj¹cych ró¿norodnoœæ postaw i pogl¹dów rodaków, rzuconych, na d³ug¹ tu³aczkê po „egzotycznych” zak¹tkach globu...
Nie wiedzieliœmy te¿ wtedy, w owe
Szczawnickie, tamte spokojne zimowe
i s³oneczne Beskidzkie dni równie¿ i tego, ¿e oto jest poœród nas pisarz, w którego g³owie rodzi siê w³aœnie i dojrzewa
powoli wielkie dzie³o literackie, a my nie
w pe³ni œwiadomi jesteœmy tego, i¿ znajdujemy siê u samych pocz¹tków tego zawsze przecie¿ osnutego mg³¹ niewiadomego procesu; owych psychologicznych
zagadek i wielkiej tajemnicy twórczoœci... Nie zdawaliœmy te¿ sobie te¿ sprawy z tego co ta twórczoœæ przynieœæ mo¿e autorowi – „faustyczn¹” wrêcz cenê,
olbrzymi¹ ofiarê z w³asnego ¿ywota, jak¹
w konsekwencji przyjdzie autorowi zap³aciæ. I to po tak niewielu w koñcu latach od narodzin tego, nie byle przecie¿
jakiego czyli banalnego literackiego „pomys³u”, co wielkiej artystycznej idei,
wpisanej i zawartej w tym utworze!
Oto bowiem w swym g³ównym
„dziele ¿ycia”, rozwiniêtej, blisko tysi¹cstronicowej epickiej powieœci Ob³êd,
Jerzy Krzysztoñ osi¹gn¹³ „swój szczyt
i zarazem wpisa³ siê na trwa³e do historii
literatury polskiej. Jest to bowiem jedna
z arcynielicznych epopei wspó³czesnych,
dzie³o z³o¿one, wielopiêtrowe, o rozleg³ych odniesieniach psychologicznych,
narodowych i uniwersalnych. £¹czy siê

bohatera. W pierwszym (t. 1 Tropiony
i osaczony), powracaj¹cy z gór reporter
Krzysztof (Imiê moje: Krzysztof zachowa³em mimo ob³êdu, jaki zes³a³ mi los.
Trac¹c je postrada³bym siebie samego.
Rzecz gorsza ni¿ œmieræ. Okaza³bym siê
kimœ innym: Cezarem? Szekspirem? Faustem? Mierzê wysoko! Mo¿e zwierzêciem,
mo¿e ptakiem, mo¿e ryb¹, mo¿e kamieniem...) uœwiadamia sobie w³asn¹ chorobê psychiczn¹ i po paru dniach trafia do
szpitala psychiatrycznego. W tomie drugim (t. 2 Przywi¹zany do masztu), przytroczony do szpitalnego ³ó¿ka (niczym
Odyseusz do masztu, by nie ulec zabójczemu œpiewowi Syren) bohater prze¿ywa w³asne nêkaj¹ce go problemy to¿samoœciowe, miêdzy innymi wyobra¿enie
i wcielenie w postaæ obroñcy Ziemi
(„Tajny Agent Dobrej Woli”) przed nuklearn¹ zag³ad¹ gro¿¹c¹ ludzkoœci. W tomie trzecim (t. 3 Ksiê¿yc nad Epidaurem)
w trakcie przebytej terapii zdaje siê, ¿e
pozbywa siê on z³udzeñ i uroszczeñ, sam
powiada, ¿e powoli wraca do pe³ni równowagi psychicznej i zdrowia, „staje siê
sob¹”. Widzi teraz œwiat szerzej, w ró¿nych niedostêpnych mu przedtem wymiarach: Ka¿dy, kto naprawdê jest sob¹,
ma najwiêksz¹ szansê zostaæ uznanym na
wariata..., ka¿dy z nas, ka¿dy cz³owiek,
jest wariatem in spe. Nie darmo termin
ten wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa varius, czyli ró¿ny.... Aluzje do Odysei Homera i Ulissesa Jamesa Joyce'a czy do
starogreckiego Epidaurosu (s³ynny, zachowany, teatr, centrum kulturalne i medyczne antycznej Grecji oraz siedziba
wielkiego mitologicznego lekarza Asklepiosa, syna Apollina i nimfy Koronis)
s³u¿¹ podkreœlaniu symbolicznej wymowy ogólnej doœwiadczeñ i wêdrówek
w g³¹b czasu i w g³¹b samego siebie jego
bohatera, wskazywaniu na ponadjednostkowy, ponadczasowy i uniwersalny cha-
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rakter wymowy ca³oœci dzie³a. Pisarz bowiem w Ob³êdzie, opartym na odwa¿nym czerpaniu i wykorzystaniu materia³u psychologicznej autoanalizy, obserwacji w³asnego stanu zdrowia, da³ g³êboki
i – z ka¿dego punktu widzenia – niekonwencjonalny opis oraz diagnozê choroby
psychicznej swego bohatera, jego wêdrówek przez realne i symboliczne piekielne
krêgi ciemnoœci, z³a i cierpienia – ukazuj¹c je jako nastêpstwa „choroby œwiata”:
rozpadu starych humanistycznych wartoœci, powstaj¹cego, tworz¹cego siê i rozwijaj¹cego chaosu obecnego cywilizacyjnego postêpu, obracaj¹cego siê przeciwko swemu twórcy. „Przedstawiona
historia ob³êdu nie jest sama ob³êdem,
lecz ujawnionymi fragmentami rozmowy pozostaj¹cymi do tej pory w ukryciu.
Nie tylko w podœwiadomoœci chorego,
lecz tak¿e w zbiorowym bezg³osie umys³ów walcz¹cych z opêtaniem w œwiecie
uznanym za normalny. Sposób ujawniania tych fragmentów rozmowy stanowi
o wartoœci przedstawienia historii szaleñstwa. Trzytomowa powieœæ Jerzego
Krzysztonia jest wybitnym osi¹gniêciem
artystycznym nie ze wzglêdu na przedmiot, lecz w³aœnie ze wzglêdu na sposób
przedstawienia” (Krzysztof Rutkowski:
Historia szaleñstwa w wieku œrednim, w:
Ani by³o, ani jest. Szkice literackie,
1984). Sam zaœ pisarz tak oto na koniec
swego pisarskiego „g³ówniaka” (termin
Witkacego) – z lekk¹ choæ gorzk¹ przekor¹ i g³êbok¹ autoironi¹ – komentuje losy bohatera i ogóln¹ wymowê swojego
dzie³a, jego prawdziwie g³êbokie, wysnute z materii najtrudniejszej z mo¿liwych, humanistyczne przes³anie:
... siêgn¹³em do kieszonki na piersi,
wyjmuj¹c swój wyrok, z³o¿ony na czworo.
I zajrza³em ukradkiem, ostro¿nie jak
w karty przy pokerze... Za sekundê schowa³em go szybko do kieszonki. Starczy³ jeden rzut oka... ZESPÓ£ LÊKOWO-UROJENIOWY... Rozszyfrowali mnie, chytruski. Wiêc tak oto mnie rozszyfrowali!
... Tak wiêc koñczy siê ob³êd mój, drodzy bracia i siostry, a zaczyna siê wasz,
który trwaæ bêdzie przez pokolenia. Nadszed³ kres moich wyznañ, i nic wiêcej nie
powiem...
Ofiarowujê wam kronikê zmagañ
z ob³êdem, rzetelny opis, który pragnê po
sobie pozostawiæ.
Nigdy nie traæcie nadziei! Albowiem
spe³ni siê, co obieca³ poeta: „zostanie
kamieñ z napisem, Tu le¿y taki a taki,
Ka¿dy z nas jest Odysem, Co wraca do
swej Itaki”... Bywajcie zdrowi! Dla was
wszystkich wschodzi ksiê¿yc nad Epidaurem. Nie wolno go przegapiæ!
Utwór ten zosta³ adaptowany przez
innego pisarza, przyjaciele i rówieœnika
Jerzego Krzysztonia, Janusza Krasiñskiego na sztukê teatraln¹; premiera odby³a siê w Teatrze Polskim w Warszawie,
24 III 1983, w re¿. Jerzego Rakowieckiego, ze scenografi¹ Jadwigi Jarosiewicz
i wielk¹ rol¹ Jana Englerta.

Wieczór autorski Joanny Jagie³³o
w kawiarni „Jaœ i Ma³gosia”
w Warszawie
W kawiarni „Jaœ i Ma³gosia” w Warszawie w dniu 22 maja 2016 r., odby³ siê
wieczór autorski Joanny Jagie³³o promuj¹cy jej ostatni¹ powieœæ Taki wstyd. Wieczór poprowadzi³a Marta Krzaczkowska-Sienkiewicz. Taki wstyd to powieœæ obyczajowa z w¹tkiem kryminalnym.
W mroŸn¹ noc sylwestrow¹ w Helu
zostaje pope³nione morderstwo. Kto
móg³by chcieæ zabiæ lubianego przez
wszystkich szefa miejscowego chóru?
Dochodzenie nie przynosi efektów i sprawa pozostaje nierozwi¹zana. Pó³ roku
póŸniej do nadmorskiego miasta przyje¿d¿aj¹ Marta i Olgierd. Kiedyœ byli ma³¿eñstwem, teraz spêdzaj¹ razem urlop jako przyjaciele, choæ ka¿de z nich skrycie
oczekuje czegoœ wiêcej. Prywatne œledztwo w sprawie niewyjaœnionego morder-

stwa znowu jednak wystawi ich relacjê
na próbê. Niektórych tajemnic lepiej nie
odkrywaæ... Te tajemnice to historie
z przesz³oœci dotycz¹ce kilku pokoleñ kobiet z jednej rodziny, historie, które spiête s¹ klamr¹ problemu samotnego macierzyñstwa. Jaki zwi¹zek maj¹ te historie
z morderstwem? Przekonajcie siê sami...
Joanna Jagie³³o jest równie¿ autork¹
powieœci dla doros³ych Hotel dla twoich
rzeczy, m³odzie¿y Kawa z kardamonem,
Czekolada z chili, Tiramisu z truskawkami i dzieci: Oko w oko z diplodokiem, Babula Babalunga, Ró¿owe babeczki oraz
Pamiêtnik Czachy (który zilustrowa³a),
a tak¿e tomików poetyckich: Moje
pierwsze donik¹d oraz Œlady.
Oprócz literatury zajmuje siê malarstwem i gr¹ na gitarze. Œpiewa piosenki
z repertuaru wielu
artystów a tak¿e
utwory z w³asn¹
muzyk¹ i tekstem.
Wieczór uœwietni³y piosenki w jej
wykonaniu,
jak
równie¿ jej córki,
Julii Jarmoszewicz,
studentki Akademii
Muzycznej w £odzi
oraz Jerzego Do³¿yka, malarza i barda.

Majowe spotkanie poetycko-muzyczne z Izabel¹ Zubko
W dniu 19 maja 2016 r. w Bibliotece
Publicznej przy ul. Powstañców Œl¹skich
17 odby³ siê wieczór autorski naszej kole¿anki Izabeli Zubko.
Spotkanie prowadzi³ Pawe³ Soroka,
który przybli¿y³ zebranej publicznoœci
dzia³alnoœæ literack¹ poetki. Iza zaprezentowa³a wiersze z tomiku Noc¹ budzi siê
sen, £¹cz¹c brzegi przepaœci oraz wiersze
dot¹d niepublikowane. Czêœæ z nich do
ekfrazy, czyli utwory pisane do obrazów,
które by³y wyœwietlane podczas recytacji.

Spotkanie by³o wzbogacone opraw¹
muzyczn¹. Na gitarze klasycznej zagra³a
uczennica II klasy LO im. Aleksandra
Fredry – Agnieszka Jarnicka. Niespodziank¹ (równie¿ dla pracowników Biblioteki) by³o wykonanie piosenki do
s³ów poetki przez uczennicê II klasy Gimnazjum im. p³k Ignacego Augusta Boernera – Monikê Jarnick¹.
Przesy³amy podziêkowa³a wszystkim
pracownikom biblioteki za wk³ad i pracê
w przygotowania spotkania.

Bo¿ena Kaczorowska
Chiñski uzdrowiciel
Naszpikowa³ mnie ig³ami
i wygl¹da³ jak dewolaj
Nie czujê nawet ¿e mam duszê
Tylko miêso i krew
Ciep³e ma d³onie d³ugie palce
I ca³y ten kosmos w sobie
gdy kr¹¿y nade mn¹
taki w pe³ni

Ma³gorzata Prusaczyk
…
Dziœ
znów wyruszê na podbój œwiata.
Rozwinê wszystkie ¿agle.
Wyci¹gnê lœni¹cy miecz.
Poprawiê rajstopy.
Upudrujê twarz.
Nie bêdê p³akaæ.
Dziœ
pójdê œrodkiem
najszerszej ulicy.

Ewa Komenda
Per³op³aw
Twoje kolana zamykaj¹ siê
jak skorupki ma³¿y
miêdzy nimi
a ramionami
ja
przeszmuglowane
ma³e ziarenko piasku
czujê siê
jak
per³a

Izabela Zubko
W¹tpliwoœæ w kolorze pó³nocy
próbowa³am poznaæ tajemnice
twojego g³osu
którego s³owa pachnia³y kwiatami
kalecz¹c tak
jak tylko ró¿a potrafi
przesta³am odró¿niaæ noc od dnia
druga po³owa nieba
sta³a siê tak samo obca jak pierwsza
nie wiem na co bardziej czekam
na ciebie
czy na tw¹ nieobecnoœæ
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Tadeusz Peiper (1891-1969)

We wrzeœniu 1939 roku, w chwili wybuchu II wojny œwiatowej, Tadeusz Peiper
mieszka³ w Krakowie przy ulicy Konarskiego 34, w zachodniej czêœci miasta, obok Parku Krakowskiego. W³aœcicielem posiad³oœci
by³ Leopold Frenkiel, Peiper zajmowa³
mieszkanie na pierwszym piêtrze, sk³adaj¹ce
siê z pokoju z kuchni¹ i balkonem. Trzypiêtrowy budynek, powsta³y nied³ugo przed
wojn¹, okaza³ siê oaz¹ dla wielu zagubionych w ¿yciu. Wed³ug relacji Anny Toman,
która by³a wówczas dozorczyni¹ w tym domu i mieszka³a wraz z mê¿em w suterenie,
¿yj¹cy tu Tadeusz Peiper, nie tak widoczny
w tym okresie, by³ jakby na drugim planie
codziennego ¿ycia, a przecie¿ on nanosi³
drobnymi literami wra¿enia z pocz¹tków tej
okropnej wojny.
Jak pisze krytyk, Stanis³aw Jaworski, badacz twórczoœci Peipera, niewiarygodnoœæ
spostrze¿eñ pisarza nie by³a znów tak¹ fanaberi¹ rozumu, odmawiaj¹cego pos³uszeñstwa wobec tragicznych wydarzeñ; mia³a
wszelkie pozory prawdopodobieñstwa. „Poruszaj¹c siê wœród imaginacyjnych szczegó³ów – pisze krytyk – poruszamy siê zarazem
wœród rzeczywistoœci wrzeœnia 1939 roku.
To nie tylko we wspomnieniach Peipera mowa jest o usypiaj¹cych papierosach, o tajemniczym bia³ym proszku, który wsypywany
jest ¿o³nierzom do kawy. Nie tylko u niego
roi siê od szpiegów niemieckich, lusterkami
czy œwiat³em informuj¹cych siê lotników.
Wszystkie wspomnienia z wrzeœnia 1939 roku – tak¿e te nie zapisane – pe³ne s¹ takich
w³aœnie szczegó³ów, pe³ne jeszcze zatrutych
studni i truj¹cych karmelków, pe³ne ukraiñskich band i czaj¹cych siê w ciemnoœci
szpiegów. Ale bo te¿ rozmiary niemieckiej
dywersji zaskoczy³y Polaków; wywo³a³y powstanie zbiorowej psychozy, ka¿¹cej niemal
w ka¿dym nieznajomym upatrywaæ wys³annika V kolumny”.
Jak z tego wynika, przezornoœæ i nawet
podejrzliwoœæ by³y uzasadnione; rzecz
w tym, ¿e podejrzliwoœæ Peipera sta³a siê
nadnaturalna. Co by³o tego przyczyn¹: wydarzenia zewnêtrzne czy w³asne prze¿ycia wykraczaj¹ce poza normalne doœwiadczenie?
Krzysztof Krasek we wstêpie do „Poezji Wybranych” (1978), notuje przebieg wydarzeñ:
we wrzeœniu 1939 roku Peiper ucieka z Krakowa (jest autorem artyku³u „Odg³osy
w sprawie Górnego Œl¹ska”, który og³osi³
w 1938 roku w „Zaraniu Œl¹skim”). Wraca
w listopadzie, po czym znów ucieka ponownie, tym razem do Lwowa. Zabiera ze sob¹
tylko rêkopisy. Jest wówczas powa¿nie chory. Aleksander Wat tak wspomina³ z nim
lwowskie spotkanie: „Przyjaciel Peiper ju¿
ob³¹kany, ju¿ mia³ maniê przeœladowcz¹, ju¿
mówi³ o tym, ¿e w Krakowie, na przeciwko
jego mieszkania, wprowadzili siê studenci,
którzy w istocie byli gestapowcami i nie
spuszczali oka z okien jego mieszkania
(„Mój wiek”).
Ciekawe s¹ losy Peipera za wschodni¹
granic¹. We Lwowie otrzyma³ pracê w Ossolineum, ale ju¿ w styczniu 1940 roku zosta³
na skutek prowokacji wraz z Broniewskim,

Sternem i Watem aresztowany przez w³adze
radzieckie i uwiêziony. Wywieziony do Kujbyszewa, pisa³ wspomnienia, które tu na pocz¹tku w czêœci zosta³y przytoczone; by³y to,
jak to okreœla³, „memuary”, które powstawa³y w warunkach g³êbokiego wyczerpania,
nêdzy i zimna, gdy siedzia³ w ³achmanach,
w czasie surowej zimy 1941 roku. Pisa³ te¿
œwiadom tego, ¿e w ka¿dej chwili zapiski
mog¹ znaleŸæ siê w rêkach s³u¿b NKWD i to
mog³o nawet decydowaæ o jego losie, tak jak
by³o w 1940 roku z powodu maszynopisu
ksi¹¿ki „Krzysztof Kolumb odkrywca”. Jednak po utworzeniu Zwi¹zku Patriotów Polskich Peiper zostaje uwolniony (jest na ZjeŸdzie w czerwcu 1943 roku w Moskwie, dok¹d przyje¿d¿a z Kujbyszewa, zostaje nawet
wybrany do 19-osobowego Zarz¹du G³ównego). Choroba psychiczna, na któr¹ cierpia³
(mania przeœladowcza), pog³êbia siê jednak
w wiêzieniu i poczynia ju¿ takie postêpy, ¿e
pod pretekstem zbierania syberyjskich poloników zostaje wys³any z Moskwy do Jakucka (sierpieñ-wrzesieñ 1944). Do Polski wraca z koñcem 1944 roku. Pocz¹tkowo mieszka w Lublinie, potem w £odzi, a od maja
1945 roku w Krakowie, prowadz¹c bardzo
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ recenzenta teatralnego
i filmowego. Znów dzier¿y palmê pierwszeñstwa w œrodowisku literackim, jednak
nie na d³ugo.
Co by³o przyczyn¹ ujawnienia siê choroby psychicznej: wojna, jak by siê zdawa³o,
czy prze¿ycia incydentalne, jakim by³a strata rêkopisów, jak wspominano, i jak teraz relacja dopisuje: Z Madrytu wyje¿d¿a (Peiper)
prawdopodobnie wiosn¹ 1920 roku (spêdzi³
wiêc w Hiszpanii blisko 6 lat) i udaje siê na
jakiœ czas do Wiednia. W Wiedniu zdarza siê
incydent, którego wiarygodnoœæ wielokrotnie kwestionowano, lecz którego istnieniu
trudno nie daæ wiary. Na dworcu skradziono
mu walizkê, zawieraj¹c¹ wszystkie jego rêkopisy, rezultat wieloletniej pracy. Peiper
twierdzi w innym miejscu, ¿e wiersze skradziono mu w „bibliotece, w jednej z europejskich stolic”, obojêtnie jak byœmy jednak nie
traktowali ten fakt, w powa¿nym stopniu zawa¿a on na ¿yciu pisarza, zw³aszcza na genezie jego choroby umys³owej.
W tym miejscu pora wysnuæ pocz¹tek
¿ywota Peiperowego, bowiem mia³o ono takie skomplikowanie, ¿e ju¿ kaza³oby wierzyæ w niezwyk³oœæ dokonañ twórcy, wysz³ego z ró¿nych œrodowisk i wybieraj¹cych
z nich to, co wydawa³o siê najbardziej wartoœciowe. Peiperowie byli star¹ rodzin¹ krakowsk¹, o której wspominaj¹ ksiêgi „Historii ¯ydów w Krakowie i na Kazimierzu
1304-1868”. Tadeusz urodzi³ siê – jak sam
napisa³ w „Ksiêdze pamiêtnikarza” – w stulecie Konstytucji 3 Maja, 3 maja 1891 roku
w Podgórzu, które w tym czasie by³o jeszcze
tylko 20-tysiêcznym miastem (dziœ jest
dzielnic¹ Krakowa), jako syn adwokata,
a póŸniej asesora a nawet wiceburmistrza,
doktora Abrahama Marka Peipera oraz Sary
z domu Eisen (primo voto Tarliñska). W domu by³o czworo rodzeñstwa, lecz atmosfera
w nim musia³a byæ ca³kowicie polska, skoro

przysz³y pisarz otrzyma³ imiê Koœciuszkowskie – Tadeusz.
Ojciec pisarza, o pogl¹dach lewicuj¹cych, wczeœnie umiera, dziêki jednak energii
i rzutkoœci matka jest w stanie zapewniæ godziwe warunki bytu. Pierwszym wa¿nym
etapem edukacji ma³ego Tadeusza jest gimnazjum w Podgórzu, do którego uczêszcza
w latach 1901-1906. Potem, od klasy VI kontynuuje naukê w II Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie. Koñczy je w roku 1909
z not¹ bardzo dobr¹ i zapisuje siê na Wydzia³
Filozoficzny UJ, w listopadzie 1911 roku
przenosi siê jednak na Wydzia³ Prawa, którego równie¿ nie koñczy. Lata szkolne i uniwersyteckie przedstawi³ w autobiograficznej
powieœci „Ma lat 22”, w której wystêpuje
pod nazwiskiem Juliusza Ewskiego.
Wybuch I wojny œwiatowej zasta³ go
w Pary¿u, dok¹d przyjecha³, aby s³uchaæ
wyk³adów Bergsona. Internowany jako obywatel austriacki, otrzyma³ wkrótce zezwolenie na wyjazd do Hiszpanii; od 1915 roku
mieszka³ ju¿ w Madrycie. Pobyt tu wywar³
wielki wp³yw na kszta³towanie siê jego pogl¹dów. Rozmowy i ¿ycie towarzyskie
z liczn¹ koloni¹ polsk¹ i cudzoziemsk¹ uformowa³y pogl¹dy artystyczne. Nawi¹za³
wspó³pracê z pras¹ hiszpañsk¹, zamieszczaj¹c w niej artyku³y literackie i publicystyczne. Og³asza aktualia polskie, a tak¿e szkice
o literaturze polskiej i polskich pisarzach.
Poprzedza w³asnym wstêpem hiszpañskie
wydanie fragmentu „Ch³opów” Reymonta.
Z Madrytu, po 6 latach pobytu w Hiszpanii,
udaje siê na jakiœ czas do Wiednia. Tu, wed³ug zapewnieñ, a zgodnie z wczeœniejsz¹
informacj¹ ginie jego walizka ze wszystkimi
rêkopisami, podobno bezcennymi. Do Polski
wraca w roku 1921, licz¹c 30 lat i maj¹c
ukszta³towane pogl¹dy spo³eczne i artystyczne.
Rok 1921 da³ pocz¹tek jego bogatej
i wszechstronnej dzia³alnoœci pisarskiej.
Wkrótce w Krakowie przyst¹pi³ do wydawania „Zwrotnicy”, pisma, które odegra³o rolê
prze³omow¹ w dziejach polskiego ruchu
awangardowego w literaturze, a zw³aszcza

poezji polskiej. Pismo wychodzi³o w dwóch
rzutach, w latach 1922-1923 i 1926-1927, razem dwanaœcie numerów, po szeœæ w ka¿dej
serii. Skupiaj¹ siê wokó³ niego m³odzi: Kurek, Przyboœ, Brzêkowski. Przerwê w wydawaniu pisma wykorzysta³ na og³oszenie
dwóch zbiorów poezji: „A” (1924), „¯ywe linie” (1924) oraz dramatu „Szósta! Szósta!”
Po wyczerpaniu kapita³u, Peiper zawiesi³ wydawanie „Zwrotnicy”, wyda³ jednak wkrótce
tom poezji „Raz” (1929) oraz przedruk artyku³ów o sztuce, w szczególnoœci o literaturze,
publikowanych wczeœniej w czasopismach,
g³ównie w „Zwrotnicy” – „Têdy” (1930).
W ten sposób uformowa³ podstawy nowej poezji polskiej, jako autor programów i twórca
wierszy.
W latach trzydziestych mieszka³ Peiper
nadal w Krakowie, du¿o pisz¹c i drukuj¹c,
g³ównie w czasopismach. By³ obecny jako
autor na ³amach takich tytu³ów, jak „Nowe
Pismo”, „Sygna³y”, „Robotnik”, „Gazeta
Artystów”, nie bêd¹c jednak zwi¹zanym
z ¿adnym z ugrupowañ literackich. Przy jego stoliku w „Esplanadzie” gromadzi³a siê
ca³a m³odzie¿ Krakowa, s³uchaj¹ca wywodów mistrza. Odbywaj¹c podró¿e do Warszawy, odwiedza³ tamtejsze œrodowisko
m³odych. Na Smolikowskiego u Czechowicza, gdzie zbierali siê Piêtak, Michalski i inni, by³ nieocenionym dyskutantem i polemist¹. Jest to równie¿ okres najwy¿szej aktywnoœci Peipera jako twórcy, wychodzi bowiem drukiem „drugi” rzut jego publikacji
ksi¹¿kowych.
Najwiêcej rozg³osu wywo³a³ poemat
„Na przyk³ad” (1931), poœwiêcony procesom brzeskim, a skonfiskowany wyrokiem
s¹dowym. Przed S¹dem Okrêgowym w Krakowie stan¹³ sam autor, bez adwokata, wyg³aszaj¹c w obronie utworu p³omienne przemówienie. W póŸniejszych latach ukaza³ siê
tak¿e nastêpny utwór dramatyczny, „Skoro
go nie ma” (1935), zbiór poezji z wczeœniej
wydanych tomików „Poematy” (1935) oraz
powieœæ „Ma lat 22” (1936), oparta na w¹tkach autobiograficznych. Gdy wybuch³a II
wojna œwiatowa, nast¹pi³y wydarzenia, które by³y osnow¹ wczeœniejszej relacji.
Jak by³o powiedziane, na pocz¹tku wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku wyst¹pi³y u Peipera objawy psychozy maniakalnej,
czyli jednej z odmian choroby psychicznej
(obok schizofrenii). Ta odmiana charakteryzuje siê specyficznymi urojeniami, które –
jak wiadomo – mêczy³y Peipera, a nawet decyduj¹co opanowa³y jego myœlenie. Jaspers,
znany psycholog zachodni, pisa³ w 1962 roku, ¿e: „Od niepamiêtnych czasów urojenia
by³y uwa¿ane za podstawow¹ cechê ob³êdu.
Ob³êd oznacza³ urojenia”. Przekonanie, ¿e
jest siê przeœladowanym lub œledzonym, ¿e
staliœmy siê ofiar¹ wrogiego spisku – to istota najbardziej rozpowszechnionej formy urojeñ, tzw. urojeñ przeœladowczych. Co wiêcej, urojenia zwi¹zane z psychoz¹ afektywn¹
– jak mo¿na wyczytaæ z autorów amerykañskich w „Psychopatologii” – maj¹ przewa¿nie treœæ zgodn¹ z nastrojem pacjenta. W fazie maniakalnej pacjent jest przekonany
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o swoich nadludzkich zdolnoœciach i pokrewieñstwie z rodzin¹ „królewsk¹”, podczas
gdy w depresji czuje siê odpowiedzialny za
wszystkie nieszczêœcia œwiata.
Choroba po przyjeŸdzie poety do kraju
po wojnie dawa³a o sobie znaæ, jednak nie
opanowa³a na tyle œcis³ego umys³u, aby poeta nie móg³ pisaæ, zreszt¹ pisaæ jakby w nowej dziedzinie: teatru i filmu, drukuj¹c
w prasie krakowskiej, potem z chwil¹ sprowadzenia siê do Warszawy – sto³ecznej, analizy, omówienia i recenzje z utworów dramatycznych i filmowych. Pisa³ do wielu periodyków: „Teatru”, „Przegl¹du Artystycznego”. Najwiêcej tych publikacji przypada na
lata 1946-1949, potem ich iloœæ maleje, a¿
zupe³nie zanika. Zamieszcza³ w prasie recenzje z dawno widzianych przedstawieñ,
np. w „Odrodzeniu” (1946 nr 30) o „Romeo
i Julii” z teatru kujbyszewskiego, gdzie Peiper znalaz³ siê zim¹ 1941/42 roku, uwolniony przez w³adze sowieckie po umowie Sikorski-Majski. Do Kujbyszewa (Samary)
ewakuowano wtedy z Moskwy wiele najwa¿niejszych instytucji, w tym tak¿e ambasadê RP.
Drukowa³ wiêc Peiper zaraz po wojnie
przede wszystkim recenzje teatralne i filmowe. W spuœciŸnie po pisarzu zosta³y odnalezione jeszcze dalsze, niepublikowane materia³y tego typu; wiele rozpraw i recenzji o teatrze polskim i obcym (³¹cznie oko³o 600
stron maszynopisu), artyku³ów i recenzji filmowych (oko³o 180 stron). Na ogó³ powstawa³y one ju¿ póŸniej, recenzje filmowe nosz¹ np. daty 1949-1953, szkic o „Dziadach”
– 1956. Razem z pozycjami og³oszonymi
drukiem sk³adaj¹ siê one na imponuj¹c¹ ca³oœæ, w której wyra¿a siê indywidualna koncepcja artystyczna pisarza.
Nie kierowa³ siê w swych wyborach ideologi¹: znaj¹c dobrze Zachód i Wschód,
czerpa³ z dorobku obu obszarów kultur, stawiaj¹c np. Szekspira obok Gorkiego, a Lope
de Vegê przy Gogolu. Z repertuaru polskiego dobiera³ do analizy (lub recenzji) Zawieyskiego i Szaniawskiego, a przecie¿ nie
pomin¹³ i Wasilewskiej.
Wydaje siê, ¿e nie pod³o¿e polityczne decydowa³o tu, ¿e Peiper z dnia na dzieñ by³
odsuwany od publikatorów, na margines ¿ycia kulturalnego. Ju¿ w 1953 roku, jak wskazuje przyk³ad omówienia „Halki”, Peiper stara³ siê o druk tego materia³u w „Dziœ i Jutro”
i w „Twórczoœci”, ale co ciekawe: opublikowa³ go dopiero „Dialog” (1976) po œmierci
pisarza. Co o tym mog³o zawa¿yæ? W³aœnie
choroba psychiczna. Peiper sam nie bêd¹c
zdrowy, rozpisywa³ siê o ob³¹kaniu Halki,
zreszt¹ dzia³aj¹cej wbrew jej powinnoœciom
wobec klasy plebejskiej, wskutek czego materia³ by³ co najmniej podwójnie niestosowny
w pañstwowych pismach. Widaæ by³o, ¿e Peiper nie liczy siê ju¿ z now¹ sytuacj¹, z wymogami ustroju, a tak¿e z potrzeb¹ ukrywania choroby, tak wiêc z obu tych wzglêdów
by³ coraz rzadziej drukowany.
Peiper odsuwa³ siê od ¿ycia literackiego,
chyba zreszt¹ sama choroba go odsuwa³a, bo
spotyka³ siê z ró¿nymi reakcjami otoczenia
jako chory. Jego psychoza maniakalno-depresyjna mówi¹c eufemistycznie wprawia³a
go w dziwaczne stany, raz podnios³e to znów
na przemian przykre, a stosownie do tego nie
potrafi³ panowaæ nad reakcjami, nad sk³adnoœci¹ myœli, gdy tymczasem jego pragnienie

twórczoœci, napisania dzie³a wielkiego, nie
wygas³o. To by³a tragedia – najwiêkszy teoretyk poezji polskiej XX wieku musia³ zmagaæ siê z deprecjonuj¹c¹ go s³aboœci¹. On,
który wskazywa³ pocz¹tek alfabetu poezji
(„A”), który wytycza³ jej kierunek („Têdy”),
musia³ poddaæ siê ograniczeniom tego umys³u, który wczeœniej da³ dowód geniuszu!
Bibliografia twórczoœci Peipera urywa
siê na roku 1956. Ostatni¹ drukowan¹ pozycj¹ by³o t³umaczenie „Psa ogrodnika” Lope
de Vegi. Ju¿ wczeœniej aktywnoœæ poety ulega stopniowemu os³abieniu, a od 1957 roku
rozpoczê³o siê ca³kowite milczenie. W tym
czasie ju¿ silniej ni¿ na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, czasopisma odmawia³y mu publikacji. Zwraca³y maszynopisy: „Twórczoœæ”,
„Sztandar M³odych”, „Nowa Kultura”, „¯ycie Literackie”, „Tygodnik Powszechny”,
s³owem wszystkie licz¹ce siê na krajowym
rynku periodyki kulturalne. Powstaj¹ce
wówczas teksty, przy legendzie cz³owieka
chorego, prowadzi³y razem do zmowy
o ostracyzmie wobec nie tyle nawet wa¿noœci
poety – bo ta nie ulega³a dyskusji – ile do
os¹dzenia o niepowadze sytuacji. Zacz¹³
wiêc Peiper pisaæ dla siebie, przynajmniej na
razie, w odosobnieniu i tajemnicy, a z obszernej „Ksiêgi pamiêtnikarza”, która zaczê³a powstawaæ jako g³ówne dzie³o tego czasu,
wkrótce (licz¹ce ponad 2 tysi¹ce stron) wy³ania siê cz³owiek bez reszty udrêczony, który
zamkn¹³ siê w sobie i odci¹³ od œwiata.
Mieszka³ przy ulicy Madaliñskiego na
Mokotowie, i jak mo¿na s¹dziæ ze wspomnieñ przygodnych przechodniów, ludzi
pióra, w ci¹gu dnia du¿o spacerowa³, ogl¹da³
wystawy, zachodzi³ do ksiêgarñ, siada³ za
stolikiem w kawiarni, gdzie zwyk³ nawet pisywaæ swoje nowe, trochê chaotyczne „dzie³a”, jada³ œniadania i pozosta³e posi³ki w barach. By³ to dziwny wêdrowiec: nie interesowali go bowiem ludzie, a rzeczy, którym
przypisywa³ symbolikê. Kiedyœ przechodz¹c
ulic¹ Pu³awsk¹, zatrzyma³ siê, a to dlatego,
¿e: „Na ulicy Pu³awskiej, w oknie wystawowym zegarmistrza, wisi jeden z najwiêkszych zegarów Warszawy; mijaj¹c go, zdj¹³em kapelusz. Niech bêdzie pochwalony –
Czas” – wspomina³. Stosowa³ wobec œwiata
w³asn¹ symbolikê i na swój sposób go prze¿ywa³.
Jak wygl¹daj¹ te dziwne lata Peipera we
wspomnieniach ludzi, którzy go choæby
przypadkowo spotykali? Marek Nowakowski z perspektywy wielu lat od wydarzeñ, tak
pisze: „Zacz¹³em spotykaæ go w latach 50.
i sam nie bêd¹c ju¿ na³ogowym wêdrowcem,
odkry³em, ¿e ma on podobne upodobania.
Chodzi³ niestrudzenie po mieœcie i spotyka³em go w ró¿nych miejscach. Perypatetykiem
by³ dziennym i znika³ wraz z zapadniêciem
ciemnoœci. Nade wszystko upodoba³ sobie
trakt Krakowskiego Przedmieœcia, Nowego
Œwiatu a¿ do Placu Trzech Krzy¿y. Ale bywa³ w Alejach Jerozolimskich i na Marsza³kowskiej. Nieobce mu by³y i odleglejsze
dzielnice miasta. Pojawia³ siê na Pu³awskiej
i szed³ przed siebie, ¿eby nagle zawróciæ. Zaskoczy³ mnie raz swoj¹ obecnoœci¹ po prawej
stronie Wis³y, na Pradze. Sta³ przy wejœciu na
bazar i patrzy³. Nie wiadomo na co, ludzi bowiem wzrokiem omija³. Porusza³ siê miêdzy
nimi niby w lesie. Szczelnie odseparowany
wyrazem twarzy i spojrzeniem skupionym
do wewn¹trz”.

Marek Nowakowski utrwali³ postaæ poety, gdy jeszcze choroba nie poczyni³a
w nim wielkich spustoszeñ. Pisa³: „Blada,
ascetyczna twarz okolona srebrzystoczarn¹
brod¹ i pal¹ce oczy nasuwa³y skojarzenie ze
œredniowiecznym mnichem wyklêtym przez
inkwizycjê, uczonym badaczem poszukuj¹cym kamienia filozoficznego czy kap³anem
tajemnego obrzêdu. Bardzo to by³a szczególna twarz, dumna i nieprzystêpna. Zarazem jednak tak napiêta, jakby w wiecznym
poczuciu zagro¿enia”. Z nieco dalszej perspektywy Zdzis³aw £¹czkowski wspomina:
„Ciekawa twarz, bardzo ¿ywe oczy, d³ugie
siwe w³osy, broda. Czasami podpiera³ siê lask¹. Szyjê, zawsze, nawet gdy by³o ciep³o,
szczelnie otula³ d³ugim szalem”.
Tak Nowakowski, jak i £¹czkowski
wspominaj¹ nazwy lokali gastronomicznych, do których Peiper zachodzi: bar „Kameralna”, bar mleczny „Nasz”, bar kawowy
„Morskie Oko”, kawiarnia „Bristol”, a pewnie by³y i inne. Jeœli zaœ ca³e dnie spêdza³
w mieœcie, to prawdopodobnie, jak mo¿na
s¹dziæ, pisywa³ swoje nowe utwory wieczorami, a mo¿e i nocami w domu. Przecie¿
wiadomo, ¿e i w kawiarniach rozk³ada³ stosy papierów i tam pisywa³ jak zaklêty, zdawa³oby siê doskonale oddzielony pasj¹ od
otoczenia. Ale nie tak to by³o. Nawet w kawiarni stara³ siê zachowaæ takt, nie przekracza³ niepisanej umowy, ¿e przychodzi tu
przede wszystkim jako konsument. Zwierza³
siê: „Prace pisarskie, wykonywane w kawiarni, ³¹cz¹ siê z przykroœci¹: gnêbi mnie
myœl, ¿e zajmujê stolik zbyt d³ugo, ¿e kelnerka traci na tym. Im lepiej mi siê pisze,
tym d³u¿ej pisze, wiêc tym ostrzejsze s¹
skrupu³y. W najwiêksze pisarskie przyjemnoœci wbija siê ¿¹d³o.
Staram siê przeciwdzia³aæ temu powiêkszeniem kawiarnianego ¿ycia. Dawniej spo¿ywa³em kawê wy³¹cznie sam¹. Zachodzi³em do kawiarni wy³¹cznie dla kawy. Teraz
dojadam. Niekiedy wiêcej ni¿ chcia³bym.
Byle kelnerce zrekompensowaæ – choæby
czêœciowo – to, co traci skutkiem mojego
d³ugotrwa³ego zajmowania stolika”.
Mimo zerwania ze swoimi przyjació³mi,
mimo samotnictwa, kontaktowa³ siê z ludŸmi prostymi. Jak wspomina £¹czkowski:
„W barze mlecznym „Nasz” przy ul. Madaliñskiego wiód³ d³ugie dysputy z panienkami
z okienka wydaj¹cego posi³ki. A wygl¹da³o
na to, ¿e cieszy siê niema³¹ sympati¹ pracowniczek owego baru”. By³o w nim coœ
staroœwieckiego, a staroœwieckoœæ z zasad
w stosunku do rzeczywistoœci. Stanis³aw Jaworski, znawca postaci pisarza, tak to uj¹³:
„Jest coœ heroicznego w dziejach cz³owieka,
który wysnuwszy ca³¹ sw¹ teoriê z podstawowego za³o¿enia, ¿e kultura oznacza przezwyciê¿enie natury, by³ cz³owiekiem kulturalnym tak¿e i w tym znaczeniu: pochodz¹c
z rodziny zamo¿nej, potrafi³ zredukowaæ do
minimum swoje potrzeby materialne. Nigdy
jednak – potrzeby swego umys³u”.
Ciekawych wiadomoœci o ¿yciu Peipera
z po³owy lat piêædziesi¹tych i dalszych dostarcza „Ksiêga pamiêtnikarza”, zestaw chronologicznie prowadzonych notatek, nie daj¹cy sprawozdania tylko z wydarzeñ aktualnych, ale i odnosz¹cy siê do przesz³oœci, nawet dalekiej, zw³aszcza z okresu miêdzywojennego. Pod innym wzglêdem, nie tylko intelektualnym, te notatki s¹ ciekawe: zdaj¹ re-

lacjê z samopoczucia poety, z jego stanu
zdrowia. Jak wiêc mo¿na dowiedzieæ siê, jak
w jego zespole maniakoalno-depresyjnym
wygl¹da ekstaza, poczucie szczêœcia, opisane
24 grudnia 1956 roku. By³o tak: „Spêdzam
wigiliê w mojej najlepszej rodzinie, w rodzinie duchów. Sam jeden z nimi, z obrazami ludzi, w których czujê pokrewnoœæ. Gdziekolwiek ¿yj¹, – blisko, daleko, bardzo daleko, za
morzami – czujê ich tak, jak gdybyœmy siedzieli przy jednym stole. W rozmowach z duchami krewniaczymi wyznajê to, co stanowi
moje szczêœcie: uczyni³em wszystko, co
w trudnych dziesi¹tkach lat, w jakich przysz³o mi ¿yæ, Polak móg³ uczyniæ, i czyny moje nie posz³y na marne. Jestem naprawdê
szczêœliwy”.
Poczucie satysfakcji z dorobku, w ogóle
z ¿ycia, bywa czêsto przygniecione przez stan
prostracji, smutku i bólu istnienia, jak to Peiper opisuje pod dat¹ 16 lutego 1957 roku:
„Znowu jestem w takim stanie, jak gdyby
moje ¿ycie by³o bliskie koñca. Szed³em do
kawiarni Mokotowskiej z takimi uczuciami,
z jakimi kaleki d¹¿¹ do zdroju s³yn¹cego cudami. Kto oczekuje cudu, musi byæ cierpliwy.
Pocz¹tkowo nie mia³em z kawy ¿adnego polepszenia. By³o mi tak Ÿle, jak gdybym tkwi³
w nie moim ju¿ ¿yciu. Umys³ – z drewna.
Trzyma³em w rêku dziennik, czyta³em go, ale
z czytanych zdañ rozumia³em niewiele. By³y
to godziny najwiêkszego upadku moich umys³owych w³adz”. Oczywiœcie, kawa, przynajmniej czêœciowo, pomog³a. Zastanawia tylko,
¿e poeta, chory psychicznie, zdawa³ sobie dobrze sprawê z tego, co siê z nim dzia³o.
A przecie¿ mimo tego nie potrafi³ opanowaæ
dysfunkcji. Gorzej by³o, gdy chory, przede
wszystkim objawiaj¹c podejrzliwoœæ, zdradza³ w swoim rozumowaniu przyk³ady rozregulowania w³adz umys³owych.
10 listopada 1969 roku w Warszawie
zmar³ Tadeusz Peiper, najwiêksza indywidualnoœæ literatury polskiej XX wieku, w tym
sensie, ¿e dokona³ w niej prze³omu, jakiego
nie dokona³ nikt inny (mo¿e byæ tylko mierzony z nowatorstwem Witkacego w dramacie). Jednak nawet data jego œmierci: 10 listopada mo¿e byæ naci¹gniêta, bowiem wed³ug
szeptanych plotek warszawskich Peiper zaryglowawszy siê w mieszkaniu, po otrzymaniu
skierowania do poradni psychiatrycznej,
a bêd¹c chorym na prostatê, zosta³ odnaleziony po kilku dniach od chwili zgonu. Pogrzeb
mia³ uczciwy, lecz ju¿ po nim zaraz zaczê³y
siê spory o prawa do spadku. Wesz³a do
mieszkania po zmar³ym komisja Zwi¹zku Literatów Polskich, a uczestnicz¹cy w jej pracach Alfred £aszowski napisa³: „Gdy wszed³em do opuszczonego przezeñ na zawsze
pokoju, wyda³o mi siê, ¿e wstêpujê na pobojowisko. By dotrzeæ do prawie ju¿ niewidocznego biurka, wypad³o przebrn¹æ przez
wysoko spiêtrzone w¹wozy i stosy pedantycznie nagromadzonych notatek, szparga³ów i dokumentów epoki wielkiego zamêtu.
¯adna szafa nie by³a w stanie pomieœciæ tych
teczek nagromadzonych w nieskoñczenie
rozrzutnym nadmiarze. Wszêdzie, na ca³ej
zat³oczonej straszliwie przestrzeni, cichuteñko bi³y bia³e Ÿród³a niezliczonych ksi¹¿ek”.
Dziwne s¹ losy maluczkich, ale te¿ i powtarzalne s¹ losy wielkich, oprowadzaczy
w przysz³oœæ po meandrach wij¹cej siê przed
nami rzeczywistoœci. Nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e Peiper do wielkich nale¿a³.
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Benefis Kazimierza Kalinczuka
Indywidualnoœci¹ numer jeden
w dziejach lubelskiego RSTK jest niew¹tpliwie Kazimierz Kalinczuk. W ub.r.
rozpocz¹³ czwart¹ dekadê swego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ tej organizacji.
Pe³ni³ w niej szereg odpowiedzialnych
funkcji – przez ponad dwadzieœcia lat
piastowa³ stanowisko przewodnicz¹cego
Zarz¹du. Nie szczêdz¹c czasu ani wysi³ku wytrwale d¹¿y³ do skupienia w stowarzyszeniu jak najliczniejszego grona lokalnych malarzy, rzeŸbiarzy, poetów czy
fotografów. Przy wydatnej pomocy kole¿anek i kolegów „po fachu” w znacznym
stopniu siê to uda³o. Niestrudzony animator kultury, zawsze wierny szczytnej
idei szerokiego krzewienia amatorskiego
ruchu artystycznego – zw³aszcza w œrodowiskach robotniczych – uchodziæ mo¿e za wzór dzia³acza spo³ecznego. Ma
niezaprzeczalny wk³ad w dzie³o zbudowania autorytetu oraz mocnej pozycji
RSTK w mieœcie i regionie.
19 listopada 2015 r. w szczelnie wype³nionej sali widowiskowej Spó³dzielczego Domu Kultury, ozdobionej obrazami malarzy z sekcji plastycznej RSTK,
odby³o siê niezwykle sympatyczne spotkanie pod has³em „30 lat minê³o… Panie Kazimierzu”. Oprócz cz³onków stowarzyszenia i znajomych bohatera wieczoru z zaproszenia skorzysta³o wielu zacnych goœci reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje i organizacje funkcjonuj¹ce
w Œwidniku. Imprezê b³yskotliwie i z humorem poprowadzili Edyta Socha i Antoni Sylwester Muszyñski. Przybli¿yli
zgromadzonym sylwetkê i dokonania beneficjenta, a on sam na bie¿¹co korygowa³ i uzupe³nia³ ich wypowiedzi, nastêpnie zaœ wyrecytowa³ z pamiêci satyrycz-

ny utwór Mariana Za³uckiego ze zbioru
„Niespokojna czaszka”. Obecni na widowni przyjaciele Jan Romankiewicz,
Wanda Tobo³a, Maria Szczêsna-Jeleniewska, Aneta Wysmulska-Pawlaczyk, Andrzej Jastrzêbski, Stanis³awa Wo³ek,

    
    
      
    

Henryka Wójcik, Katarzyna Szajewska,
Jerzy Jarosz, Anna Witek, Marzena
Raczkowska, Regina Brzozowska dodali
mnóstwo ciekawostek z okresu wspó³pracy z nim. Ca³oœæ uœwietni³y Kamila
Krzeszowiec – gitara i Eliza Kondraciuk
– skrzypce nauczycielki z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej im. Rodziny Wi³komirskich dedykuj¹c Kaziowi wi¹zankê
jego ulubionych walców i tang oraz utalentowana m³oda wokalistka Natalia
Woœ, która zaœpiewa³a mu piosenkê „Do
ko³yski”. Potem by³y pochwalne tyrady,
okolicznoœciowe wiersze, dowcipne laurki, drobne upominki przewa¿nie w³asnorêcznie zrobione, kwiaty, uœciski d³oni,
pami¹tkowe fotki oraz du¿o buziaków.
I tak cz³onek Zarz¹du Powiatu Jakub

Osina przekaza³ gratulacje w imieniu starosty Dariusza Ko³odziejczyka, Waldemar Zakrzewski z Miejskiego Oœrodka
Kultury da³ stosowny list od szefa tej placówki Adama ¯urka, dyrektor Spó³dzielczego Domu Kultury Anna Polanowska

SDK Wiktora Jargie³³o oraz dziennikarzy
z Redakcji „G³osu Œwidnika” i Telewizji
Kablowej.
Jako zaufany cz³owiek d³ugoletniego
Prezesa RSTK woj. lubelskiego z siedzib¹ w Œwidniku i sekretarz Zarz¹du obec-

           
         
      

z instruktorkami El¿biet¹ Kleczek i Edyt¹ Soch¹ obdarowa³y Kazimierza ciekaw¹ grafik¹ autorstwa S³awomira Sochy,
Prezes Oddzia³u Rejonowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Teresa Celej os³odzi³a mu ¿ycie czekoladkami z lubelskiej firmy „Solidarnoœæ”, eksdyrektor Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieñskiej Jadwiga Cio³ek do³¹czy³a oryginalny smako³yk domowej produkcji na podstawie sprawdzonej tradycyjnej receptury, Prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. b³. ks. Jerzego Popie³uszki przy
PZL-Œwidnik Andrzej S³otwiñski wrêczy³ dyplom i odlane ze szk³a klubowe
logo, by³y równie¿ wyrazy uznania z ust
przewodnicz¹cego Rady Kultury przy

nej kadencji w przeddzieñ uroczystoœci
poczu³em nieodpart¹, ca³kowicie bezinteresown¹ potrzebê napisania ma³ego peanu ku czci beneficjenta. Jego treœci¹
pragnê podzieliæ siê z czytelnikami,
z których wielu zna go osobiœcie lub
z opowiadañ.
Kaziu!
Ile¿ to ju¿ lat
podziwia Ciê œwiat?
Co Ci siê marzy
niechaj siê zdarzy.
Energia niech Ciê rozpiera
lecz nie skusi seks afera…
B¹dŸ nam gwiazd¹ „eresteku”
do po³owy tego wieku!
Jan Tarajko
  

KOLÊDOWANIE POETÓW I LITERATÓW
Dnia 9 stycznia 2016 r. tradycyjnie
ju¿ przy stole œwi¹tecznym spotkali siê
cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Autorów Polskich Oddzia³u Bielsko-Bia³a aby uczciæ wspólnie œpiewaniem
kolêd okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Spotkanie twórców to znaczy literatów,
poetów, rzeŸbiarzy, malarzy, grafików,
twórców artystycznego rêkodzie³a, muzyków itd odby³o siê przy atmosferze leœnego nastroju w Domku Myœliwskim
„Knieja” w Pisarzowicach. Spotkanie
zorganizowane zosta³o z inicjatywy Prezesa oddzia³u SAP Wac³awa Morawskiego. W spotkaniu uczestniczy³ So³tys Pisarzowic z ma³¿onk¹ oraz cz³onkowie
i sympatycy twórczoœci literackiej
z Brzeszcz, Oœwiêcimia, Libi¹¿a, Czechowic-Dziedzic, Goleszowa i innych
mniejszych miejscowoœci. Andrzej Tadeusz Macura zaprezentowa³ i zarecytowa³

kilka wierszy ze swojego najnowszego tomiku „LUSTRO CZASU”, który za tekst i recytacjê otrzyma³ gromkie brawa. Swoj¹ pasjê
zaprezentowa³o ma³¿eñstwo Krystyna i Pawe³ Ma³yszowie z Goleszowa. Zofia Ciapa³a
oprócz pozycji „Beskidzkie strofy” i Krystyna Ma³ysz zaprezentowa³y misternie wykonane œwi¹teczne
ozdoby koronkarskie
oraz sztuczn¹ bi¿uteriê,
a Pawe³ Ma³ysz recytowa³ satyryczne
teksty pisane.
Spotkanie prowadzi³ Ryszard Grajek
z Czechowic-Dziedzic (poeta, promotor

poezji i poetów, organizator miêdzynarodowego Festiwalu Poezji S³owiañskiej).
Ca³oœæ spotkania uprzyjemnia³a Julia
Markiel, przygrywaj¹c na harmonii guzikowej, natomiast na pianinie elektrycz-

nym Laura Polaszek. Cz³onkowie, goœcie
miejscowi z Pisarzowic oraz przyjezdni,
bawili siê i œpiewali kolêdy w sympatycznej atmosferze i œwi¹tecznym nastroju.
Wac³aw Morawski

PREZENTACJE 13

W£ASNYM G£OSEM NR 96/97

Poezja retro-futuro
Jeœli w kolejnym tomie Goœki Goludy
czytam serio wypowiedziane opinie, ¿e
podmiot wierszy ka¿dego dnia i ka¿dej
nocy walczy o przetrwanie, ¿e ¿yje
w œwiecie grzesznym i przeklêtym, ¿e
rozpaczliwie krzyczy i szlocha, ¿e wreszcie – jedyn¹ pewnoœci¹ jest œmieræ w³asna oraz wszystkich zwierz¹t i roœlin, to
wiadomo, ¿e jest to twórczoœæ tragiczna.
Tym bardziej, ¿e œwiat, ¿e otoczenie jest
niepiêkne, a nierzadko wprost brzydkie.
Oddechem ¿ycia w mieœcie s¹ wyziewy
samochodów. Chodnik kojarzy siê jako
splamiony ludzk¹ krwi¹ i u³o¿ony z krzy¿y. Z powiewem wiatru snuje siê gnilny
odór. Plugawe s³owa wype³niaj¹ przestrzeñ kontaktów miêdzyludzkich. Prze¿ywana w twierdzy domu samotnoœæ jest
jedynie oczekiwaniem na przyjœcie staroœci. Dla nadwra¿liwych powietrze pe³ne
jest duchów zmar³ych.
Nim wrócê do przerwanego w¹tku
i poka¿ê, ¿e gdzieœ na dnie tego zw¹tpienia rodzi siê iskra nadziei, muszê wyjaœniæ nieco poetykê wierszy. Ju¿ pisz¹c
o poprzednich ksi¹¿kach poetyckich
i prozatorskich autorki: tomu Droga, Bia³y Labirynt, Szko³a czasu wspomnia³em
o maksymalnym nasileniu g³osu, wzmo¿eniu go a¿ do krzyku, który skojarzy³ mi
siê z czymœ, co da siê nazwaæ neoekspresjonizmem. Przypomnijmy, jak przed
wojn¹ Stanis³aw Baczyñski widzia³
w tym ruchu nowy œwiatopogl¹d artystyczny, poniewa¿ uznaje œwiat nie jak
religia (za skoñczony), ale za materia³
wyobraŸni cz³owieka, materia³ do opanowania i ukszta³towania. I choæ Tadeusz
Peiper, nie bez racji widzia³ w ekspresjoniŸmie mistycyzm, katastrofizm i wrogoœæ do materii, to jednak godzi³ siê na

widzenie zmys³owe s³owa w nowej poetyce. Daje to bowiem poezji jako sztuce
s³owa godnoœæ równ¹ samemu ¿yciu.
Jeœli przyjrzymy siê wierszom Goœki
(tak ka¿e siê zwaæ) Goludy oka¿e siê, ¿e
nastêpuje tu personifikacja charakterystycznych pojêæ. Bêd¹ to bez kompleksów czerpane terminy i nazwy filozoficzne, moralne i kultowe. Mo¿na je ustawiæ
w alei ¿ycia po dwóch stronach, jako noœniki etyczne po stronie dobra i z³a. Jako
noœniki filozoficzne po stronie porz¹dku
i absurdu. Zapewne punktem wyjœcia bêdzie has³o (spotykane te¿ w reklamie): jestem dusz¹ i cia³em. Nie bez kozery
przywo³ujê sztukê ulicy i z innej strony
ogl¹dan¹ – undergroundu. Zobaczymy
niektóre z tych pojêæ i terminów bez
os³ony metaforycznej. Chyba na czele
spotkamy tam: absolut, duszê, wolnoœæ.
Wyobrazi³em sobie te pojêcia na tle krajobrazu miejskiego i intelektualnego
Szczecina i nagle pojawi³y mi siê one jako skumulowana energia i jako przyczynek do historii miejsca. Czy mistycy-

zmem zatr¹ca ów ON
pisany z du¿ej litery?
Pewnie to zale¿y od indywidualnego odczucia czytelnika. Podobnie jest z Duchami.
Natomiast niezwykle
oswojonymi personami jest cia³o i œmieræ.
Stoi za tym wra¿liwoœæ
nowego pokolenia pisarzy, któr¹ filozof nazwa³ indywidualnym
szukaniem szczêœcia,
poszukiwaniem Boga
wewnêtrznego (przy
porzuceniu stwórcy osobowego) odszukiwanego w g³êbi w³asnego serca i obecnego w tajemnicy przyrody.
I w³aœnie autorka przeciw pesymizmowi przywo³uje wartoœci wy¿sze i wielkie
metafory kultury. Bezwzglêdnie pierwszym wcieleniem litanijnych cnót bêdzie
matka. Przebitk¹ ku promykowi œwiat³a
jest swoiœcie pojêta wiara. Drogê ku wartoœciom wy¿szym wyznacza pokora i uto¿samienie siê z wszechbytem. I wreszcie
Ÿród³em godnoœci mo¿e byæ ekstaza (œwiadoma i podœwiadoma) i bunt.
Jak to wygl¹da w praktyce poetyckiej? Wiersze maj¹ formê apelu. /„Zatrzymaj siê na chwilê i poczuj bezwzglêdn¹
wolnoœæ”/, zwierzenia, konfesji / „Wci¹¿
siê potykam. Upadam”/, protestu /„Stoj¹c
naga umys³em… wysoko zadzieram g³owê… buntem, cierpieniem, chorobami
i nêdz¹”/, wirtualnego dialogu /„B¹dŸ nadziej¹ dla oczu zmêczonych”/, wreszcie
wspomnianego ju¿ krzyku/„Nie mogê
ulec szaleñstwu… ale mogê WRZESZCZEÆ!!!... Burza bêdzie lekarstwem na

moje grzechy”/. Od strony programów
pokoleniowych kojarz¹ mi siê te formy
z gdañsk¹ grup¹ i pismem „TOTART”,
czyli sztuki totalnej, zapamiêtanej z mocnych s³ów i g³oœnych happeningów, gdzie
preferowano tzw. poezjê dynamiczn¹.
Narratorka szuka pokoleniowej to¿samoœci za pomoc¹ pretensji do œwiata za to, ¿e
jest nêkana nikczemnoœci¹, k³amstwem,
agresj¹. Zamiast pogody, od mê¿czyzny
dozna³a rozpaczy i ciemnoœci. Otacza j¹
„têpa ¿¹dza pieniêdzy” i plugawe s³owa.
Co chwila popada w egzystencjalistyczn¹
rozpacz ¿ycia ku œmierci. Towarzyszy
tym stanom metafizyczne cierpienie duszy i cia³a. W takim razie poezja jest
g³ównym przeœwitem sensu. Pod tym
wzglêdem wzorcowy jest utwór „£za pamiêci”, datowany 17.08.2013 (wszystkie
wiersze s¹ datowane, a wiêc jest to te¿ pamiêtnik duszy, jak zwali to romantycy).
„Le¿ê samotna w twierdzy / swojego domu / i œwiata. / Nie mogê dopuœciæ do tego, / aby znik³ po mnie œlad. / Dzieñ
umar³ dawno temu… / A ¿ycie moje / to
pochwa³a jeno / nieustannej walki /
w cierpieniu i mroku. / Nie, nie bojê siê
staroœci – / to ju¿ tylko krok / do wyczekiwanej / Œmierci. / Delikatny wiatr /
wdziera siê przez okno ciemnoœci. / Tak
subtelnie igra firankami. Oddech wolnoœci…”, s. 26. Na co wiêc mamy otworzyæ
oczy? Rozrysowane zreszt¹ przez autorkê
przez ca³y tom? Na tajemnice ¿ycia i swoiœcie pojêtego pojêciowo Boga. Na ekspiacjê. Na ró¿ne aspekty wolnoœci. Na
p³omieñ opatrznoœci. Na lustro prawdy
(w oku). Na wy¿sze wartoœci. Na odnowienie siebie i œwiata, jak g³osi wstêp.
W trendach mody znalaz³em terminy:
moda retro-futuro, i moda gotycka. Coœ
jest i tu na rzeczy.
Jan Zdzis³aw Brudnicki
Goœka Goluda (pseud. MarGoth), Otwórz
Oczy. Ilustr. autorka. Wstêp Ró¿a Czerniawska-Karcz. Szczecin 2015, wyd. Hogben. ZLP Oddzia³,
s. 71, nota biogr., portr.

Poeci Warszawskiego RSTK w Radomiu
Klub Osiedlowy „Ustronie”
w Radomiu, przy ul. Sandomierskiej
14, goœci³ 25 maja 2016 r. poetów
z sekcji literackiej „WENA” Warszawskiego RSTK w programie pt.
„Wiosn¹ z wierszem pod rêkê”.
Wyst¹pili poeci: Jolanta Grotte
(inicjatorka spotkania), Maria Bednarek, Iza Zubko i Stanis³aw Dominiak.
W czasie spotkania by³a prezentowana poezja wymienionych poetów
z m.in. fraszkami Stanis³awa Dominiaka. Uroku spotkaniu doda³y piosenki Marii Bednarek z jej tekstami
i muzyk¹. By³a te¿ wystawa dorobku
naszych poetów w formie ksi¹¿kowej.

Nad ca³oœci¹ spotkania czuwa³a
Pani Jolanta Pogodziñska, która
wprowadzi³a s³uchaczy w temat spotkania i przedstawi³a kolejno krótkie
biogramy wystêpuj¹cych poetów.
Na spotkaniu by³ te¿ obecny nasz
radomski przyjaciel, poeta Czes³aw
Banaszczyk.
Ca³oœæ zakoñczy³a siê s³odkim
poczêstunkiem oraz towarzyskimi
rozmowami. Cieszymy siê bardzo
z nawi¹zanego kontaktu z radomsk¹
publicznoœci¹ i mamy nadziejê na
dalsz¹ wspó³pracê.
Dziêkujemy serdecznie organizatorom spotkania.
Stanis³aw Dominiak
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Stanis³aw Stanik

NA WARSZTACIE RECENZENTA

samotnoœæ
pusta przestrzeñ
zaciemnione œwiat³o
martwa cisza i napiêcie w drutach
unerwiaj¹cych krajobraz
niebo zaci¹gniête chmurami
ponad nimi i pod nimi
niczego wiêcej
nie pl¹cz¹ siê
¿adne myœli ¿adne uczucia
jest bezwzglêdna nicoœæ
i jak jest
musi tak byæ
bo najmniejszy ruch na horyzoncie
przekszta³ca siê
w broñ przeciw tobie

U SIOSTRY KONSUMATY
NADES£ANE WIERSZE
Schizofrenik
Z myœl¹ o S.G., autorze tomiku wierszy „Pieœni z doliny ³ez”
Z oczami, jak s³one jezioro w dniu b³êkitu,
na swych d³ugich nogach kr¹¿y wokó³ ¿ycia,
zdziwiony,
sk¹d ten pomys³, by go tu zostawiæ.
Obija siê o ma³¹ przestrzeñ bloków i ulic
odpychany od œciany do œciany
zimnych spojrzeñ,
zimnych r¹k,
zimnych serc
– bez nadziei,
tylko z bólem bez granic.
(K³adzie na papier s³owa pêkate cierpieniem.
One bêd¹ œwiadectwem jego zab³¹kania w
istnienie)

***
Dajesz mi d³oñ i usta otwarte mi dajesz.
A ja ca³ujê przejêty.
Rzêsy dotykaj¹ mojej twarzy i noc z tob¹
mi siê marzy.
Niech nas ksiê¿yc na ca³owaniu przy³apie
bo najwa¿niejsze byœmy byli razem.
Piotrek M. z Chorzowa (16 lat)

Maria W. z Myszkowa

wyci¹gam d³oñ do siebie
miêdzy tym co pragnê
a tym co siê staje
biegnie mur bezradnoœci
z jednej strony muru
podajê d³oñ d³oni z drugiej strony muru
nie mogê uœcisn¹æ siê
³atwiej przejœæ mur chiñski
ni¿ samego siebie

Maria Giba³a
chcia³abym
chcia³abym zobaczyæ Niagarê
rozpryskuj¹c¹ siê na drobinki
w których rozb³yœnie têcza
zatopiæ siê w zachodzie s³oñca
zbieraæ na ³¹ce rumiany i maki
przemokn¹æ od letniego deszczu
chcia³abym byæ muzyk¹
œpiewaæ ¿ycie
pisaæ najpiêkniejsze strofy
chcia³abym budziæ siê szczêœliwa
i zasypiaæ w ciszy wieczoru
liczyæ gwiazdy i œniæ dobre sny
a wszystko to z tob¹

Dobre otwarcie wiersza. Rysuje siê opowieœæ, która jednak wraz z rozwojem przechodzi w ogólniki i frazesy. Zestawienie „serce” – „nadzieja” to
najgorsze z mo¿liwych rozwi¹zañ. Na s³owie „serce” mo¿na zakoñczyæ
tekst. Czytelnik rozumie postawê tytu³owego bohatera, dlatego dopowiedzenia nie s¹ potrzebne.

Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA!

polecane ksi¹¿ki
Bartosz Suwiñski, Odpust

Patryk Chrzan, Przekazy podprogowe
Woda niesie zaskoczenia, wyznacza terytoria, ustanawia porz¹dek, zakreœla codziennoœæ, przenosi podprogowe komunikaty.
Linia brzegowa – lini¹ ¿ycia [s. 17] pisze Chrzan i ma racjê. Akt
twórczy jakim jest podprogowy przekaz ma równie¿ swoj¹ definicjê. Poeta aktualizuje samego siebie, zarz¹dza swoim definitywnym okreœleniem poeta ¿yje jednym dniem / muszki owocowej [s.
43]. Ta nietrwa³oœæ i brak precyzji owionê³y ca³y tom. Bo przecie¿ jak mo¿e byæ inaczej, gdy poeta ¿ywi siê od³amkami s³ów [s. 43]. A wiêc nawet materia, z której powstaje œwiat literacki nie jest solidna, ca³oœciowa, pe³na. Jedyn¹ sta³¹ jest zmiana [s. 13].
Mo¿liwe, ¿e dla Chrzana poezja staje siê rodzajem filozoficznej medytacji, zmierzenia
siê z odbiciem postaw poznawczych. Przecie¿ paradoksalnie / wojna nios³a mniej pogrzebów [s. 6]. Nie jest ³atwo przenieœæ znaczenia, w kolejnym liœcie elektronicznym
nacechowanym nieuporz¹dkowanym / ruchem elektronów [s. 14]. Wartoœæ obrazowo-pojêciowa tych wierszy jest wielka i tylko od czytelnika zale¿y, na ile pozwoli sobie
odkodowaæ zapodany przekaz.

Œwiat religijnoœci, swoiste stawanie do rytua³u odpustu, który przecie¿ w historii koœcio³a uleg³
ewolucji, wype³nia warstwê podstawow¹ obrazów
poetyckich Suwiñskiego: Bozia zmoczy, bozia wysuszy [s. 26]; Ciebie ojcze prosimy po bo¿emu [s. 5];
wieœ ca³a w piórkach a pleban z kropid³em / od domu do domu [s. 14]. Mamy tu i przypowieœci – O dziewkach i szatanie
[s. 24], Przypowieœci ku przestrodze [s. 20], i elegiê Pochówek [s. 4],
i modlitwê Pacierze z Ivry [s. 11] nawet gorzkie ¿ale, b³agalniê czy lekcjê religii. Ta ró¿norodnoœæ powoduje spójnoœæ kompozycji. Sugerowany obrzêd wokó³ cia³a i duszy nie mo¿e jednak obejœæ siê poza s³owem.
Przecie¿ S³owo zamyka w sobie co g³oœne w cz³owieku [s. 25], ale co
wa¿ne s³owa nie s¹ tajemnic¹ jêzyka [s. 40]. Tajemnic¹ jest poezja, jej
swoiste nieokie³znanie.

Patryk Chrzan, Przekazy podprogowe, E-bookowo.pl, Bêdzin 2013, s. 60

30-lecie STK Tychy

  

aksamit
twoj¹ obecnoœci¹ mierzê szczêœcie
czytasz mi wiersze na kolacjê
otulasz ciep³ym szalem czu³oœci
masujesz moje d³onie
delikatnie palec po palcu
ogrzewasz zziêbniête stopy
mówisz – jesteœ aksamitem

Odnoœnik wieku ma du¿e znaczenie. Pierwsze mi³oœci
to w s³owach bezradnoœæ. Oczywista i zrozumia³a. Trzeba
szukaæ nowych dróg nazwania uczuæ. Zaimki mi, mojej, tob¹, nas – za du¿o ich w tak krótkim tekœcie. Rym twarzy-marzy pewnie przypadkowy i ra¿¹cy. Fraza: niech nas ksiê¿yc na ca³owaniu przy³apie – œwie¿a i taka czysta. Jest
w tym lirycznoœæ i potencja³. Masz przed sob¹ Piotrze czas,
a ów czas to szansa na rozwój. Czytaj i nazywaj po swojemu co czujesz. To najlepsza z dróg.

Bartosz Suwiñski, Odpust, Biblioteka Wspó³czesnej Poezji
Polskiej „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2013, s. 44
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Renata Paliga

Andrzej Szaflicki

Mieczys³aw Szabaga

dziewczyna z plakatu

s³owo o wyrzucaniu œmieci

ma³y ch³opiec

bezczeszcz¹ mnie
ka¿dy mo¿e braæ tysi¹ce razy
w ró¿nych fakturach papieru
odbicia oczu ust twoich w¹tpliwoœci

bywaj¹ dni kiedy wszystko jest zbawienne –
rozlana kawa skaleczony palec i cz³owiek-p³ot
pod sklepem. co siê kurwa patrzysz? Bosko.
ktoœ zada³ mi pytanie. tylko w dziurze po s³oñcu
wci¹¿ cisza.

kiedy by³em ma³ym ch³opcem
nieustannie toczy³em jakieœ bitwy
z których zawsze wraca³em porozbijany
moi koledzy a w³aœciwie przeciwnicy
o wielkich historycznych imionach dla dodania
sobie s³awy która poprzedza wojownika
wymyœlali nowe niebezpieczne pojedynki
i tak spdzaliœmy m³odoœæ dzieñ po dniu
od rana do wieczora z przerw¹ na obiad
bêd¹cy swoistym zawieszeniem broni
dzisiaj kiedy wyp³owia³y moje marzenia
o wielkich bitwach i zwyciêstwach
znowu jestem takim ma³ym ch³opcem
otaczaj¹cy mnie œwiat nie jest wcale
spokojny walki tocz¹ siê naoko³o ju¿
bez mojego udzia³u a ich czêsto bezimienni
bohaterowie nie wracaj¹ do domu na obiad

fakju chcia³abym powiedzieæ
ale jak zawsze uœmiecham siê
dolepiaj¹ œmieci
wk³adaj¹ w usta które nie pali³o nic prócz s³oñca
nie rani³y niczego prócz w³asnych sutków
jestem dziwk¹ czy œwiêt¹ mi³uj¹ czy przeklinaj¹?
moje wcielenia na nieistotnych przedmiotach
oblizuj¹ wargi nak³adaj¹ okulary obna¿aj¹ piersi
sta³am siê matk¹ wszelkiego tworzenia
prasuk¹
zbyt oczywista by krzyczeæ
nieœmierteln¹
w skupisku ludzkich œmieci

powroty
miasto mojego dzieciñstwa ma zapach samotnoœci
jak wszystkie inne w których próbowa³am zamieszkaæ
oswajanie ulic przychodzi z trudem
nie rozumiem mowy domów
klamki zatrzymane w pó³ drogi
nie otwieraj¹ drzwi
szelest podgl¹dania
przegania zapach
czuwaj¹cy w zakrzywieniu schodów
uwiêziona pamiêæ
czeka

jeszcze mróz ale w gniazdach zaraz poczn¹ siê
pierwsze wyroki œmierci. wyrosn¹ nowe
wiersze. najpiêkniejsze na gnoju. i chleb
powszedni rozœmierdzi siê na wysypiskach.
a we mnie wszystko bêdzie dobre m¹dre mocne
jak pola stokrotek na dalekim po³udniu.

stary poeta – aneks do testamentu
stary poeta zasypia. myœla³by
o zderzeniach galaktyk gdyby nie upierdliwoœæ
komara nad uchem. kwituje wiêc krótko ech samice.
rano wypija co drug¹ kawê. ju¿ wie gdzie i po co
ma serce. potem przez ca³y dzieñ bêdzie siê snu³
po domu w ¿yciu ze szmateksu jak zwykle za krótkim
o kilka ³ez i orgazmów. mo¿e spróbuje napisaæ erotyk.
w poœpiechu zanim znów spadn¹ mu okulary
i libido. gdy rzuci go kobieta powie mia³aœ racjê
i w przyp³ywie przebieg³oœci zrobi furorê
rozpacz¹. bo tak w ogóle stary poeta
to chytry lis. poznacie go po kicie
któr¹ nied³ugo odwali.

miasto
san p³ynie cicho jak przed laty
wieki prasuj¹ swym ciê¿arem
kamienic ornamenty stare
nurt rzeki zmywa z nas historii
w nowe wpl¹tuj¹c wydarzenia
miasto w rzeczywistoœci tonie
nam pozostaj¹ zaœ wspomnienia

Stanis³aw Dominiak
METAMORFOZA
Poezja oparta o czyst¹ wyobraŸniê
Odkrywa artyzm wiatrów œwiat³a
I wszystkie chwile s¹ jasne

zamiast rêkawiczek
nak³adam czas
chroniê krew by nie skrzep³a
od dotyku ludzkich kamieni

Moc s³owa zaœ
Przemienia radoœæ w zachwyt

XXXV-lecie Warszawskiego RSTK

Usuwa siê wtedy z³o
Którego lustra
Wykoœlawiaj¹ rzeczywistoœæ
Jego ¿ywio³y maj¹ zawsze pysk potwora

  

WIÊZIEÑ

      

Chodzê w kajdankach z literek
aresztowany przez poezjê
za duchowe uniesienia
które – jak widaæ
uciekaj¹ po cichu
po drabinkach wersów
dŸgaj¹c mózgi gapiów szpadami metafor
W lenistwo bibliotek
wprowadzaj¹ estetyczny zamêt
i
próbuj¹ rozszerzaæ œlipka
ockniêtym czytaczom
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Maria Bednarek
Bemowo z lotu ptaka
Bemowo z lotu ptaka
a mo¿e bardziej
z rzutu okiem
na kontur jego mapy
wygl¹da rogatywk¹
zakrawa
na profil Genera³a
W³adys³awa Sikorskiego
który spêdzi³ m³odoœæ w Hy¿nem –
mojej rodzinnej miejscowoœci
³udzê siê, ¿e to w³aœnie widzê jego
z ca³ym szacunkiem
dla wodza Józefa Bema
który trzyma stra¿ przed Ratuszem
i Polsce zas³u¿y³ siê pierwszy
grzeje mnie zaszczytna
o nich obu historia

Jolanta Maria Grotte
Têsknota
Pianino ju¿ nie gra walczyka
p³omieñ w kominku nie syczy
jedynie drzwi jeszcze zaskrzypi¹
gdy wiatr powieje z ulicy
Jedynie myœli chodz¹ po domu
ukryte, samotne po k¹tach
surowe œciany blask swój straci³y
pejza¿e jesienne skowycz¹ do s³oñca

Mira Umiastowska
Poczekalnia
czekasz na zaproszenie
œwiat³o wpada przez dziurkê od klucza
ra¿¹c oko
tkwisz przed klamk¹ mosiê¿n¹ z histori¹
do której chcesz siê dopisaæ
nie œmiej¹c klamki dotkn¹æ
pukasz zbyt cicho
pukasz od œrodka
nie graj¹c
jak wygrasz

Pawe³ Soroka
Œwit
Granat nocy opad³
na wyspane drzewa
obudzone chmary wron
zaæmi³y nadci¹gaj¹ce s³oñce
zgas³o œwiat³o w piekarniach
budz¹ siê podró¿ni poci¹gów
przystanki zape³nione robotnikami
krople rosy na ich butach
b³yszcz¹ jak fornir
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Stefan ¯arów
Szepty przesz³oœci na ulicach Lwowa
Marii Rudnickiej to najnowsza, wydana
w roku bie¿¹cym ksi¹¿ka wspomnieniowa, a zarazem druga w dorobku tej znanej
rzeszowskiej poetki i autorki ponad kilkunastu tomików poetyckich. Jest równie¿ utalentowan¹ hafciark¹, uczestniczk¹
wielu wystaw, animatork¹ kultury.
Pozycja ta jest swoistym przywo³aniem mitycznej, utraconej Atlantydy, jakim dla historiografii polskiej s¹ utracone
ziemie po II wojnie œwiatowej w wyniku
uk³adów Ja³tañsko-Poczdamskich.
Nie jest celem autorki fotograficzne
oddanie tych zdarzeñ, bo jest to opowieœæ
o ludziach, których pozna³a jako 19-latka
po swoim przyjeŸdzie do Polski z Francji,
w której siê urodzi³a, spêdzi³a dzieciñstwo i pierwsze lata m³odoœci. Tam
uczêszcza³a do szko³y i pobiera³a naukê
w jêzyku francuskim. Bra³a tak¿e udzia³
w lekcjach jêzyka polskiego, którym pos³ugiwano siê w domu rodzinnym..
Ksi¹¿ka ta jest wydobyciem z pamiêci, po kilku dziesiêcioleciach, opowieœci
zaprzyjaŸnionej s¹siadki lwowianki, któr¹
pozna³a mieszkaj¹c wraz ze swoimi rodzicami w Bytomiu. Jak pisze w Prologu
autorka: //Pani Basia prosi³a mnie, opowiadaj¹c rodzinne prze¿ycia z tamtych
czasów, ¿ebym zachowa³a te opowieœæ dla
siebie, bo w minionym systemie nie wolno
by³o o tym mówiæ ani pisaæ, jak na przyk³ad o zbrodni katyñskiej. To by³a taka nasza s³odka tajemnica, miêdzy nastolatk¹
a starsz¹ pani¹ na potrzebê napisania
wspomnieñ nazwan¹ Jankowsk¹ przypisek autora. Dzisiaj mo¿na mówiæ i pisaæ
o tamtych tragicznych wydarzeniach,
wiêc postanowi³am to zrobiæ// dalej pisze
//Europa nie ma pojêcia o Kresach i prawie nic nie wie o wymordowaniu przez
bandy UPA od stu do trzystu tysiêcy obywateli polskich. Tak¿e nie wie o wielomilionowym wygnaniu Polaków z ich domów i ziem//, by na koniec spuentowaæ
//My Polacy i Ukraiñcy, musimy ¿yæ obok
siebie, musimy i powinniœmy wspó³pracowaæ, dzia³aæ na rzecz dobra i przysz³oœci
naszych narodów//.
Dzieje rodziny Jankowskich, o których opowiada autorka s¹ nie tylko interesuj¹ce, ale i intryguj¹ce. Wspomina
o czasach obecnie mistycznych, opowieœci
o romantycznym Lwowie z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Cofaj¹c
siê nieco w czasie nale¿y przypomnieæ, ¿e
przed I wojn¹ œwiatow¹ Lwów mimo tego,
¿e by³ pod zaborem austriackim mia³ status stolicy prowincji. Fakt, ¿e to by³a stolica Galicji mia³ decyduj¹cy wp³yw na
rozwój urbanistyczny miasta, ale przede
wszystkim nauki i kultury. Nam czêsto
Lwów kojarzy siê ze zrywami np. orl¹t
lwowskich czy obrony miasta w 1939 roku, nie do koñca definiujemy co tak nas
w tym Lwowie urzeka i zachwyca, dlaczego ta nazwa wymieniana jest jednym
tchem z takim pietyzmem i zadum¹.

Marii Rudnickiej wspomnienia
przywo³ane z niebytu

Nale¿y jednak z ca³a odpowiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ¿e to konglomerat
kultur: polskiej, ¿ydowskiej, ormiañskiej
i ukraiñskiej oraz efekt ciê¿kiej pracy
przysporzy³ splendoru temu miastu. Legenda Lwowa, to produkt wykreowanego
w XX wieku mitu lwowskiego batiara,
którego uosobieniem byli: Szczepcio
i Toñcio z Weso³ej Lwowskiej Fali.
Z dziedzin naukowych: szko³a matematyczna na czele z prof. Stefanem Banachem, szko³a filozoficzna Kazimierza
Twardowskiego, Zak³ad Naukowy Ossolineum, Uniwersytet im. Jana Kazimierza, Politechnika i inne wy¿sze uczelnie.
To równie¿ kultura bogata w wydarzenia
oraz zdarzenia, maj¹ca wielkich donatorów jak chocia¿by hrabia Skarbek i jego
ogromny Gmach Teatru wzniesiony w³asnym sumptem. To tak¿e byli zes³añcy,
którzy by unikn¹æ ponownych aresztowañ w zaborze rosyjskim czy pruskim,
osiedlali siê w Galicji, a w znaczniej liczbie we Lwowie. Ca³y ten konglomerat
wyznañ religijnych oraz kultur, który dope³nia³ to miasto.
Po lekturze ksi¹¿ki odnosimy wra¿enie, ¿e autorka s³uchaj¹c tych opowieœci
nie tylko z zaciekawieniem ws³uchiwa³a
siê w snute wspomnienia s¹siadki – rodowitej lwowianki, ale zakocha³a siê w tym
mieœcie. W tych szczególnie sekretnych
miejscach, placach, parkach i uliczkach,
z du¿¹ iloœci¹ kawiarni, w tym zapewne ze
s³ynn¹ Szkock¹ i wieloœci¹ wydarzeñ oraz
barwnych zdarzeñ. Mieœcie z wyj¹tkow¹
substancj¹ urbanistyczn¹, wywo³uj¹c¹
jeszcze zachwyt u dzisiejszych turystów.
Widzimy ambicje dawnych mieszkañców
chc¹cych dorównaæ stolicy cesarstwa —
Wiedniowi. Miasto Lwów w naszej œwiadomoœci to przede wszystkim kultura.
Mieszkali tu: Wincenty i Stanis³aw Brzozowscy – legendy M³odej Polski i polskiego symbolizmu czy wybitna aktorka Aniela Aszpergorowa, a przede wszystkim Helena Modrzejewska. Nie wspominaj¹c innych wielkich mieszkañców, bo bêd¹c we
Lwowie polecam przejœæ siê po tak znamiennej polskiej nekropoli, jak¹ jest

cmentarz £yczakowski. Spaceruj¹c alejkami napotykamy nagrobki z nazwiskami
postaci znanych z kart historii Polski. Pochowani zostali tam miêdzy innymi: Seweryn Goszczyñski, Maria Konopnicka,
Gabriela Zapolska, Walery £oziñski, Karol Szajnocha, W³adys³aw Be³za, Artur
Grottger, Stefan Banach i wielu innych zas³u¿onych Polaków.
Autorka opisuje dzieje rodziny Jankowskich ze szczególn¹ atencj¹. Pisze
o pierwszej mi³oœci córki Natalii, z jej losami, z dziewczêcym wyjazdem do Pary¿a i póŸniejszymi losami jej rodziny, deportacj¹ Antoniego mê¿a Barbary na Syberiê oraz jej tak przecie¿ wyrytymi w pamiêci walkami o miasto w okresie II Wojny Œwiatowej i gehennie jego mieszkañców. Jest to opowieœæ o ludziach jakich
by³o miliony, z ich po³amanymi losami,
nieustaj¹c¹ codzienn¹ walk¹ o przetrwanie, a po zakoñczeniu wojny próby odnalezienia siê w nowej rzeczywistoœci Polski Ludowej. W nowym miejscu i czasie
tak diametralnie odmiennym od poprzedniego, bez tego kolorytu, a o szarej siermiê¿nej codziennoœci.
Ksi¹¿ka jest te¿ ho³dem z³o¿onym pomordowanym oraz tym wszystkim wypêdzonym z Kresów, którzy swoim ¿yciem
w kraju, a w du¿ej liczebnoœci równie¿ na
obczyŸnie, zaœwiadczyli o miejscach z którego pochodz¹, a swoimi osi¹gniêciami
przypieczêtowali swoj¹ wyj¹tkowoœæ pochodzenia. Jak napisa³a autorka //ta ksi¹¿ka
wspomnieniowa poœwiêcona cierpieniu,
które dotknê³o nie tylko rodzinê Jankowskich. Wielu ludzi zginê³o. Niektórzy prze¿yli dziêki sile przetrwania, która pozwoli³a
im cieszyæ siê ¿yciem ju¿ po wojnie, Jankowscy akurat do nich nale¿eli. Stracili
wielu przyjació³, pozostawiaj¹c pamiêæ bólu i strachu//. Dodam, pamiêtajmy o tych
wszystkich, o których pamiêæ siê zaciera
lub spoczywaj¹ w bezimiennych mogi³ach
na Ukrainie, w stepach Kazachstanu
i przepastnej nieludzkiej ziemi jak pisa³
w swoich wspomnieniach Józef Czapski.
Polecam Pañstwu tê wyj¹tkow¹
ksi¹¿kê z uwagi na poruszan¹ tematykê,
ale przede wszystkim ze wzglêdu na
sprawne pióro autorki i umiejêtne przeprowadzenie nas przez dzieje rodziny
Jankowskich, z w³aœciwym tylko autorce
przywo³aniem kontekstu polityczno-historycznego opowiadanych zdarzeñ.
Szepty przesz³oœci na ulicach Lwowa Marii Rudnickiej, to ksi¹¿ka zawieraj¹ca 163 strony formatu
B5, wydana w³asnym nak³adem finansowym autorki.
Opracowanie techniczne Lucjana Rudnickiego. Druk
i oprawa Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu. Autork¹ rysunków jest znana malarka rzeszowska Emilia Wo³oszyn. Obydwie wymienione Panie s¹ d³ugoletnimi cz³onkiniami Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. W tym miejscu, jako wiceprezes tego¿ Stowarzyszenia sk³adam szczególne podziêkowanie za powstanie tej szczególnej pozycji ksi¹¿kowej.
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brodusznie satyrycznej opowieœci o cz³owieku i œwiecie”.
Zdzis³aw Antolski to jeden z czo³owych pisarzy nie tylko regionu œwiêtokrzyskiego, ale równie¿ na gruncie ogólnopolskim znany, ceniony i nagradzany
poeta. Wyda³ dziesiêæ tomików poezji
i kilka tomów prozy.
Z wiersza Imperatyw (. Walka stulecia) p³ynie refleksja: Wiêc tak wygl¹da/cz³owiek doros³y/cz³owiek œwiadomy/Odkryta tajemnica/rozdarta zas³ona/Nawet jeœli w niebie nikt nie mieszka/a cz³owieczeñstwo jest pustym dŸwiêkiem/trzeba mówiæ dzieciom: /k³amstwo
jest grzechem/przemoc jest z³em/mi³oœæ
jest œwiêta.

Walka Anio³a z Demonem
Zofia Korzeñska (1931) poetka, eseistka, krytyk literacki, redaktorka ksi¹¿ek, w publikacji Walka Anio³a z Demonem Zdzis³awa Antolskiego Droga Twórcza, podjê³a próbê przedstawienia dorobku twórczego Autora obejmuj¹cego
okres ponad trzydziestoletni. Materia³
ksi¹¿kowy ujê³a w cztery rozdzia³y: I –
Antolski œwiadkiem kryzysu moralnego,
duchowego i egzystencjalnego naszych
czasów, II – Dom i rodzina w twórczoœci
Z. Antolskiego, III – Poetycka lekcja historii Zdzis³awa Antolskiego, IV – Uwagi o jêzyku i stylu poezji Z. Antolskiego.
Ksi¹¿ka ilustrowana rêk¹ Edo Tuz,
w twardej oprawie, ponad 350 stron.
Ka¿dy poeta ma do powiedzenia
i z dorobku twórczego ka¿dego z nich
mo¿na uczyniæ studium indywidualnego
przypadku. Opracowanie niniejsze to
œwietna kanwa utkana krok po kroku
z doœwiadczeñ Autora szukaj¹cego odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania, wynikaj¹ce z niezgody na istniej¹cy porz¹dek rzeczy, wyobra¿eñ i oczekiwañ. Niejednemu
twórcy i nie twórcy osnowa tej kanwy
przybli¿y b¹dŸ przypomni w³asn¹ m³odoœæ, dorastanie i dojrza³oœæ. Dla wielu
¿ycie pisa³o podobne scenariusze. Zofia
Korzeñska z wielk¹ skrupulatnoœci¹ podesz³a do przedstawienia postaci Antolskiego. Pomog³y jej w tym szczere a¿ do
bólu wypowiedzi poetyckie i prozatorskie
Autora. To swoisty uk³on z jej strony,
a mo¿e te¿ pomnik dla wyj¹tkowego
Twórcy jakim jest Zdzis³aw Antolski.
A dlaczego wyj¹tkowy? Zofia Korzeñska
ujmie to w nastêpuj¹cy sposób: „Bo jest
to znakomita twórczoœæ, a jej coraz lepsze
poznawanie pozwala rozsmakowaæ siê
w niej i prze¿yæ ogromn¹ satysfakcjê duchow¹ i intelektualn¹. Jest tam i pog³êbiona wiedza o cz³owieku i œwiecie, i wielka
wra¿liwoœæ serca i ciekawe spojrzenie na
œwiat wspó³czesny tudzie¿ historiê, jest
kapitalny humor i barwnoœæ opisu œwiata,
jest fascynacja ¿yciem i ludŸmi, na przyk³ad ukochanym dziwnym dziadkiem,
ukochanym dziwnym ojcem i ukochan¹
matk¹, tak¿e dziwn¹, no, i przy tym
wszystkim jest zaskakuj¹ca prostota i jasnoœæ tej liryczno-epickiej, a czasem do-

Maria Bednarek

W poszukiwaniu cz³owieka
pe³nego
W dzisiejszych czasach postulat dydaktyczny uwa¿a siê za najmniej wa¿ny.
Pokazuje siê rzeczywistoœæ zdezawuowan¹, spaczon¹, zniszczon¹. A s¹ jednak
i tacy poeci, którzy nie ulegaj¹ modzie:
nawi¹zuj¹ do dawnej tradycji. Takim jest
Miros³aw Su³ek, który wyda³ tomik wierszy (pod pseudonimem Miro Sue) „Porywy m³odoœci”, gdzie akcent pada na „porywy”, na postulat dzia³ania, dziania siê,
a skromniejszym akcencie na „m³odoœæ”.
No có¿, m³odoœæ zazwyczaj bywa szumna i pe³na omy³ek, w tym wypadku odznacza siê harmoni¹ i potrzeb¹ aktywnoœci przy równowadze uczuæ. Cz³owiek
pe³ny, zharmonizowany le¿y w sferze postulatów, przynajmniej w czasach minionych, w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy zbiór powsta³. Osi¹gniêcie równowagi, w³adzy nad sob¹,
m¹droœci przez cz³owieka to wyraz humanitarnej postawy niedojrza³ego kiedyœ
poety, dziœ profesora – politologa, którego wiersze maj¹ wartoœæ nie tylko artystyczn¹, ale i historyczn¹. M³odoœæ nie
tak znów wczesna, oznacza³a temat
utworów, w drugim wypadku – lata ¿ycia, w których utwory powstawa³y. Ale
i dziœ wiersze s¹ aktualne.
Autor nie jest wierny jednej poetyce,
wypowiada siê tradycyjnie i nowatorsko.
Przewa¿nie jednak pobrzmiewaj¹ sta³e
rytmy, rymy, melika. A treœciowo te¿ nawi¹zuj¹ do dawnych hase³, w tym wypad-

ku podanych w nowych dekoracjach. Pojawia siê nowa, dla wielu zaprzesz³a, bo
proletariacka ojczyzna, s¹ znaki nowych
czasów, pojawi³y siê widoki odbudowanego otoczenia. Na tym tle uwidoczniona
jednostka – Polak z krwi i koœci – walczy
przede wszystkim o wolnoœæ, „o prawo
do zadawania pytañ / o prawo do odpowiedzi / o prawo milczenia”. Wiêcej, walczy o swobodê, o niezale¿noœæ: „Idzie mi
o prawo do zboczenia z kursu / na trzeŸwo i pod wp³ywem alkoholu”. Nie zgadza
siê na rolê poddanego, niewolnika.
Cz³owiek pe³ny ma prawo do wierzenia, o ile taka jego wola. Wiersz „Noc wigilijna” ukazuje, ¿e przynajmniej nastrój
bo¿onarodzeniowy powinien udzielaæ siê
cz³owiekowi z cywilizacji chrzeœcijañskiej. Niech on przemawia cisz¹ drzewka
œwi¹teczn¹, poszeptem wiatru – ale ju¿ to
jest wartoœæ. W wierszu „A wiêc usi¹dŸmy i p³aczmy” ironicznie i przekornie
opowiada siê za czynem, przeciwstawiaj¹c siê rozpaczy i stagnacji. Doborem s³owa, m³odopolskiego, mo¿e autor tu nie
zachwyca, ale wyborem postawy – tak.
Równie¿ marzenie o uczuciu ma wyraz
górny i trudny do zrealizowania, bo poeta
z natury obdarowany jest wielk¹ skal¹
nastrojów. Wiersz bez tytu³u „xxx / (jesteœ naga)” jest mo¿e najpiêkniejszy
w zbiorze, te¿ œwiadczy o d¹¿noœci do
pe³ni, nasycenia, na przekór losowi.
S³owem, cz³owiek m³ody w obrazie
Miro Sue to cz³owiek szukaj¹cy swego
zrealizowania, ale do koñca nigdy nie
spe³niony. Ju¿ w m³odoœci poeta narzuci³
sobie postawê obywatelsk¹ (wiersz o stanie wojennym („Polska – stan wojenny”)
i peroruje tak: „Syn nie opuœci matki /
matka nie opuœci syna / Mi³oœæ! Oto twoja broñ! / Jedyna!”. Zgodnie z pragmatyk¹ ¿ycia, z katolick¹ nauk¹, z pragnieniami prostych ludzi i poetów – najwy¿sza
jest mi³oœæ i ten punkt dojœcia. Miro Sue
niech œwiadczy za wskazaniem s³usznych
celów, wyznaczonym dla cz³owieka. ¯eby byæ cz³owiekiem pe³nym trzeba kochaæ i byæ kochanym, na co dzieñ, tak po
prostu.
Na zakoñczenie recenzji w ca³oœci
zamieszczamy w ca³oœci jeden z jego
wierszy:
***
Jesteœ naga –
A ja mogê patrzeæ siê
I nasycaæ swoj¹ pró¿noœæ tw¹ biel¹
Lecz o dziwo nawet nie zemdla³em
I œlinê prze³ykam normalnie
A œwiat nie wywróci³ siê do góry nogami
Pomyœla³em ¿e tak samo
Mo¿na patrzeæ na chleb z mas³em
Lub na dojrzewaj¹ce owoce
Wierz mi
Myœla³em ¿e to wiêcej szczêœcia
Stanis³aw Stanik
Miro Sue (Miros³aw Su³ek), Porywy m³odoœci,
Warszawa 2005, ss. 80.

Obrazki gnieŸnieñskie
Anna Smolenko – nauczycielka na
emeryturze. Wykszta³cenie wy¿sze magisterskie. Laureatka konkursów literackich. Wyda³a tomik Miejsca azylu. Organizatorka, malarka i dzia³aczka spo³eczna.
Wystawia³a obrazy w kraju i za granic¹.
Stefania Smolenko – z wykszta³cenia
technik ekonomista. Od dawna interesuje
siê malarstwem. Nale¿y do wielu klubów.
Uczestniczka plenerów plastycznych.
Wspó³autorka wystaw w kraju i za granic¹.
Obrazki gnieŸnieñskie to publikacja
zeszytowa autorek: Anny Smolenko –
teksty i obrazy, Stefanii Smolenko – obrazy. Cechuje j¹ estetyzm, piêkno ilustrowanych prac malarskich w po³¹czeniu
z poezj¹. Autorki oprowadzaj¹ nas po
szlaku Piastowskim. ¯eby lepiej przybli¿yæ czytelnikowi kunszt promowanej
ksi¹¿eczki warto przypomnieæ parê faktów z historii:
„Gniezno to miasto o szczególnym
znaczeniu dla Polski. Nie ma chyba bardziej polskiego i bardziej zwi¹zanego
z nasz¹ histori¹ miasta. Tu bywali najwiêksi królowie, tu odby³y siê koronacje,
tu spoczywa piêkna królowa D¹brówka.
Pierwsza piastowska stolica swoj¹ nazwê
wziê³a przecie¿ od orlego gniazda, symbolu polskoœci, si³y i bohaterstwa. Gniezno rozpoœciera siê na Pojezierzu GnieŸnieñskim wœród jezior: Jelonek, Œwiêtokrzyskiego i Winiary, na siedmiu wzniesieniach – Lecha, œw. Wawrzyñca, œw.
Micha³a, œw. Piotra, Panieñskim, Krzy¿ackim i ¯niñskim.”
Zatem nie mo¿na siê zdziwiæ ogromem inspiracji, które czerpi¹ artyœci, by
piêkno miasta przek³adaæ na jêzyk sztuki,
tym bardziej czyni¹ to rodowite gnieŸnianki. Poezja Anny Smolenko jest wyj¹tkowo malarska, subtelna i czysta. Wyra¿a mi³oœæ do Ma³ej GnieŸnieñskiej Ojczyzny – manifestuje patriotyzm. Wiersze autorki dowodz¹, ¿e polskoœæ zakorzeniona w tradycji to racja jej bytu.
Ziemia królewska/w koronie miasteczek
/ z diademem katedry / Wpatrzona
w niebo b³êkitem wód. / Ubrana w at³as
³¹k, zieleñ ozimin, /futra lasów, gronostaje brzezin, /w suknie haftowane gêsto/pasmami dróg. / Przystrojona broszami jezior, / srebrn¹ koronk¹ strumyków, / ³añcuszkami rzek. / Ziemia królewska
Id¹c szlakiem polskich królów, mimowolnie unosi siê g³owê, mo¿na poczuæ
siê godnie.
Maria Bednarek
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Wspomnienia ze wspomnieñ
powsta³e
Ksi¹¿ka „Marianna, Maria iiiii….”
dla wielu mo¿e staæ siê odkrywcz¹. Zabiegani zapominamy o przemijaniu,
o wiêzach rodzinnych, o wartoœciach
zwi¹zanych z przyjaŸni¹. Refleksje, które
nasuwaj¹ siê po lekturze wyciszaj¹, ale
nie uciszaj¹. Zaczynamy inaczej spostrzegaæ w³asne priorytety.
To powieœæ autobiograficzna pisana
w trzeciej osobie. Jolanta Maria Grotte
dzieli siê z czytelnikiem wspomnieniami
i przemyœleniami pokazuj¹c je poprzez
pryzmat losów tytu³owej Marii. T³o polityczne oraz kulturalne zosta³o pominiête,
aby nie wprowadzaæ niepotrzebnego
chaosu. Natomiast delikatne nakreœlone
wydarzenia historyczne zwi¹zane z Polsk¹ XX i XXI wieku pomagaj¹ osadziæ
akcjê w czasie. Dokonana selekcja
przedstawionych tematów i faktów z ¿ycia g³ównej bohaterki jest nietypowa jak
na wspó³czesn¹ literaturê, w której przewa¿a fantasy, sensacja czy agresja. Autorka przede wszystkim skupi³a siê na
uczuciowych relacjach familii Przybyœ.
To rodzaj kroniki, ³¹cz¹cej ze sob¹ zbiór
historyjek zwi¹zanych z rodzin¹, przyjació³mi i znajomymi. Pasma sukcesów,
radoœci, zmagania siê z przeciwnoœciami
losu zosta³y przedstawione w sposób
niezwykle subtelny i ciep³y. Autorka nie
stara siê doszukiwaæ intryg czy te¿ pikantnych szczegó³ów z ¿yciorysu, aby
nas zainteresowaæ. Nie zarzucimy jej
tak¿e popadania ze skrajnoœci w skrajnoœæ. Wszystko jest przemyœlane i wywa¿one. Jolanta Maria Grotte opisuje
dzieje swojej rodziny umiejêtnie scalaj¹c
szczegó³y i anegdoty, reporta¿ i gawêdê,
osobiste refleksje z przemyœleniami najbli¿szych. Nie zapomina przy tym dodaæ
szczypty dobrego humoru, który roz³adowuje skumulowane napiêcie zwi¹zane
ze wczeœniejszymi retrospekcjami mówi¹cymi o dramatycznych chwilach. Bohaterzy powieœci nie s¹ wyidealizowani.
Poznajemy ich wady, gorsze dni, ciemne
strony charakteru. Zwi¹zek Marii i Paw³a, jej mê¿a, te¿ nie jest idealny. Jak ka¿de ma³¿eñstwo prze¿ywaj¹ kryzys i borykaj¹ siê z codziennymi problemami.
Lecz si³a ich mi³oœci przezwyciê¿a
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wszystko. Doceniaj¹ siebie ponad
wszystko i wszystkich, co staje siê g³ównym przes³aniem ksi¹¿ki.
Jolanta Maria Grotte w ciekawy sposób prowadzi narracjê, w której wyraŸnie
odczuwa siê jej pozytywn¹ energiê oraz
emocjonalne podejœcie do ¿ycia. Nie
przestrzega œcis³ych regu³ jêzyka literackiego. Swobodna narracja pozwoli³a na
wiarygodniejsze przekazanie wspomnieñ. Charakterystyczne dla jêzyka potocznego b³êdy stylistyczne oraz czêste
powtórzenia œwietnie odzwierciedlaj¹ ¿ywy dialog prowadzony przez bohaterów.
Ten celowy zabieg literacki nadaje naturalnoœci rozmowom oraz zmniejsza dystans miêdzy autork¹ a czytelnikiem.
W tak bezpoœredni sposób, bez zbêdnej
dyplomacji, zaproszeni do jej domu nie
odmawiamy przekroczenia progu mieszkania g³ównej bohaterki. Razem z Mari¹
martwimy siê o cz³onków rodziny. Czytaj¹c intymne wspomnienia Jolanty Marii
Grotte nie odczuwamy, ¿e wtargnêliœmy
w sferê prywatnoœci obcej osoby. Wrêcz
przeciwnie, stajemy siê czêœci¹ jej ¿ycia.
Historia tocz¹ca siê wokó³ familii
Przybyœ zosta³a przedstawiona niezwykle
rzetelnie. Dowiadujemy siê jaka by³a ta
rodzina i jaki mia³a wp³yw przede
wszystkim na g³ówn¹ bohaterkê. Poznajemy tak¿e przyjació³ i znajomych tej rodziny. Ksi¹¿ka równoczeœnie jest wnikniêciem w g³¹b siebie a nieod³¹cznym towarzyszem w tej podró¿y sta³a siê mi³oœæ, szczeroœæ oraz szacunek wobec siebie i innych. Autorka wie, ¿e tylko takie
wspomnienia maj¹ sens a ¿ycie pisze
nam wystarczaj¹co bogate w zdarzenia
scenariusze, ¿e nie trzeba niczego wymyœlaæ. Dzieli siê z czytelnikiem bardzo
osobistymi szczegó³ami z w³asnego ¿ycia, jak równie¿ z ¿ycia najbli¿szych. Jesteœmy œwiadkami typowych dla przeciêtnej rodziny wydarzeñ: narodzin,
chrzcin, œlubów, rozstañ, powrotów, problemów zwi¹zanych z dorastaniem, wychowywaniem, zauroczeniem, œmierci.
Jolanta Maria Grotte nie ogranicza siê
tylko do jednej p³aszczyzny ¿ycia zwi¹zanej z rodzin¹. G³ówn¹ bohaterkê poznajemy tak¿e w œrodowisku zawodowym. Jej relacje z kierownictwem, kole¿ankami i kolegami z Zak³adów Wytwórczych Urz¹dzeñ Telefonicznych, w których by³a zatrudniona oraz kontakty z
klientami sklepu „Stefanka”, którego by³a wspó³w³aœcicielk¹, uzupe³niaj¹ obraz
postaci. Urozmaiceniem powieœci s¹
wspomnienia z podró¿y zagranicznych:
„Poci¹giem PrzyjaŸni” do ZSRR, „zwiedzania” Antwerpii (czyli praca zarobkowa w Belgii), ogl¹dania zabytków w Tunezji, Austrii czy W³och.
Powieœæ ma charakter rozliczeniowy. Autorka wie kto i co w ¿yciu by³o dla
niej najwa¿niejsze. Ksi¹¿ka sta³a siê pretekstem, by wyraziæ wdziêcznoœæ
wszystkim osobom, które kocha³a. Natomiast dla czytelnika mo¿e mieæ charakter
terapeutyczny. Ju¿ po lekturze pierw-

szych stron poczujemy siê mocniejsi.
Czêsto nie zauwa¿amy wsparcia ze strony otoczenia i popadamy w depresjê. Jolanta Maria Grotte przypomina nam, ¿e
na ka¿dym etapie ¿ycia ktoœ nam towarzyszy, ¿e funkcjonujemy w pewnym œrodowisku i nigdy nie jesteœmy sami zaœ
najlepszym lekarstwem na lepsze samopoczucie jest rodzinne ciep³o, uczucie
bycia chcianym, kochanym i w pe³ni akceptowanym. Mamy w sobie równie¿
wewnêtrzn¹ si³ê, o której przyt³oczeni
codziennoœci¹ zapominamy. Jej moc zale¿y od nas samych, od naszego nastawienia do œwiata. Za poœrednictwem Marii pokazuje nam optymistyczne podejœcie do ¿ycia, które wielokrotnie pomog³o g³ównej bohaterce (a tak naprawdê
samej autorce) w przezwyciê¿aniu trudnoœci, pora¿ek i traumatycznych doœwiadczeñ. W ksi¹¿ce nie brak smutnych
i tragicznych w¹tków, a mimo to zostajemy zara¿eni optymizmem i uzdrowieni
od z³ych emocji.
Lektura powieœci zachêca do nowego spojrzenia na siebie i najbli¿szych. Inspiruje do tego, by zag³êbiæ siê w historiê
rodu, odszukaæ jego korzenie a przez to
poznaæ w³asn¹ to¿samoœæ. Zwraca uwagê
na fakt, ¿e wszyscy cz³onkowie rodziny
kszta³tuj¹ nasz¹ osobowoœæ. Otrzymane
od nich dobro i z³o wp³ywa na to kim jesteœmy i co sob¹ reprezentujemy.
Jolanta Maria Grotte, Marianna, Maria iiiii…..,
AGAT Studio Graficzne, ss. 480, Warszawa 2015 r.

Na granicy grzechu
Poetkê wyobra¿amy sobie jako osobê wra¿liw¹, czu³¹ i sentymentaln¹. Najlepszym jej odpowiednikiem jest rodowita Rosjanka, która uto¿samia siê z otoczeniem, z cz³owiekiem i przyrod¹. Gra¿yna Dorota Kowalska poetk¹ typow¹
nie jest. Bo wszystko le¿y w kobiecoœci.
W wierszu „Recenzja” dedykowanym jej
przez El¿bietê Kwiatkowsk¹-Szczêsna,
autorka wrêcz nazywa j¹ „drapie¿n¹ wa¿k¹”. Tak, taka drapie¿noœæ przebija siê
z wierszy. Mówi¹ one czêsto expressis
verbis, wprost o uczuciu nazywaj¹c je
mi³oœci¹, o uczuciu, o radoœci. Takie bezpoœrednie s³owa a¿ nadto bol¹, aby dopuszczaæ ich obecnoœæ w cichym liryku.
Poetka, a raczej podmiot liryczny, jest nie
tylko drapie¿ny, ale i zmys³owy, i ekstatyczny. Tak jak œwiat wed³ug niektórych
uczonych zacz¹³ siê od wielkiego bigbangu, tak Kowalska zaczyna swoj¹ historiê
z Kochankiem od „Orgazmicznej Kuli

Ognia”, czyli raczej kontaktu seksualnego dwóch istot. W ciekawej pomys³owej
prozie poetyckiej, mo¿e tylko za surowej,
jawi¹ siê trzy fazy stosunku. Zderzenia
planet Marsa i Wenus w akcie stworzenia
i „zaœniêcie w zachwycie, w pó³omdleniu”. Bóg, gdy stwarza³ Œwiat, te¿ odpoczywa³ i by³ kontent ze swego dzie³a, co
mu pozwoli³o daæ œwiatu powszechn¹
niedzielê.
Gdy pozna³em pewn¹ studentkê biologii i wdawa³em siê z ni¹ w powa¿ne
czêsto rozmowy, przekaza³a mi swoj¹
koncepcjê ¿ycia na ziemi, ¿e rozwija siê
ono wed³ug krzywej Gausa. Na wykresie
przebieg tego rozwoju przypomina opis
doznañ cielesnego kontaktu w introdukcji Kowalskiej do tomiku „Orgazmiczna
Kula Ognia”. Podobnie, wed³ug krzywej
Gausa, przebiega równie¿ proces znajomoœci bohaterki tomu z Supermenem /
¿eby wyraziæ siê obrazowo /. Wiersze oddaj¹ ró¿ne sytuacje, w których spotykaj¹
siê On i Ona, a w swej czu³oœci wznosz¹
siê ku górze w swej ekspresyjnoœci,
atrakcyjnoœci i po¿¹daniu, by po momencie szczytowania gwa³townie spaœæ
i przejœæ w fazê uspokojenia.
Jakie sytuacje spotykaj¹ parê zakochanych? Spacer nad morzem, po stosie
liœci, mi³oœæ w brzezinie, dom... Nie mo¿na tych akcesoriów na drodze dwojga
traktowaæ dos³ownie, lecz wskazuj¹ na
zmiennoœæ scenerii i przebiegu mi³oœci.
A przecie¿ wiêkszoœæ sytuacji pokazana
jest bardzo ogólnie, zaledwie naszkicowana, bez konkretnego entourage. To
sprawia, ¿e czujemy i¿ mi³oœæ przywo³ywana przez Kowalsk¹ mo¿e dziaæ siê zawsze i wszêdzie. Nie jest „histori¹ jednej
znajomoœci”, ale splotem licznych odcieni i stadiów uczuæ.
Wed³ug krzywej Gausa energia ¿yciowa wznosi siê do chwili szczytowania,
powiedzmy – zap³odnienia. I faktycznie
Kowalska przygotowuje czytelnika na
ten moment, serwuj¹c mocno kojarz¹ce
siê sceny: „Dowcipny fallus”, „Wypieprznik”, „Supermen”. Opisy w wierszach
s¹ pikantne, aczkolwiek utrzymane
w kulturze. Nie ma tu wulgaryzmów.
Sam wiersz „Supermen”, nie najlepszy,
budzi zaciekawienie sposobem myœlenia
i ¿¹dzy kobiety. Okazuje siê, ¿e nie wygl¹d czyni „supermena”, ale jego podejœcie do kobiety, umiejêtnoœæ zainteresowania, wzbudzenia. Na trzeci¹ partiê
wierszy, przypadaj¹ te o linii opadaj¹cej
w skali uczucia: „Dla ciebie”, „Grzeszni”, „Rekapitulacja”. Tu ju¿ nastêpuje
wyciszenie, stonowanie, uspokojenie kochanków / nawet i poznanie, jak w Biblii,
¿e s¹ grzeszni /. Ciekawa to lektura o mi³oœci, tym bardziej, ¿e traktuje j¹ od strony erotycznej. A ¿e wysz³a spod rêki poetki, drapie¿nej i smakuj¹cej w wiktua³ach ¿ycia, podwójnie podbija serca.
Gra¿yna Dorota Kowalska, Supermen,
Wydawnictwo Komograf – 2015r, stron 47

Stanis³aw Stanik
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Czy zmierzch estetyki?
Oto siêgam po ksi¹¿kê autora ju¿ mi
znanego z wczeœniejszych publikacji,
g³ównie „Leksykonu filozofów wspó³czesnych”, pod nieco prowokacyjnie
brzmi¹cym tytu³em „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu
twórczego”. I tytu³ rzeczywiœcie w tym
wypadku odpowiada wiernie zawartoœci
ca³ej publikacji, albowiem stawia siê
w niej ni mniej ni wiêcej tezê o koñcu estetyki. Dla uspokojenia jednak dodam, i¿
chodzi tu o estetykê pos³uguj¹c¹ siê
przedmiotow¹ definicj¹ sztuki, a nie procesualn¹: innymi s³owy Bogus³aw Jasiñski na kartach swej ksi¹¿ki dowodzi, ¿e
formu³a sztuki, w której wy³¹cznie pos³ugujemy siê przedmiotami artystycznymi,
a nie procesami twórczymi po prostu siê
wyczerpa³a. Teza ta pada w perspektywie
nowoczesnych i jak najbardziej awangardowych dokonañ sztuki najnowszej,
gdzie artyœci raczej wol¹ tworzyæ pewne
sytuacje artystyczne, zapraszaj¹c widzów
do wspó³uczestniczenia w nich, a nie tylko obiekty/przedmioty/dzie³a s³u¿¹ce li
tylko kontemplacji i raczej biernemu odbiorowi. Mo¿e brzmi to doœæ abstrakcyjnie, ale problem jest realny i wa¿ny. Jaki?
Otó¿ go³ym okiem widaæ, ¿e dokonania
artystów wspó³czesnych bardzo czêsto
rozmijaj¹ siê z potocznymi mniemaniami
o sztuce. Doœæ powiedzieæ, ¿e obdarza
siê ich bynajmniej nie rzadko epitetem
„wyg³up”, „dziwactwo” lub „prowokacja”. Chodzi o to, ¿e wychowani zostaliœmy w zupe³nie innej tradycji w³aœnie estetycznej i rzeczywiœcie trudno zrozumieæ nagle coœ, co jej gruntownie przeczy. Bo skoro nauczyliœmy siê percepcji
sztuki poprzez ogl¹danie obrazów w galerii, to raczej z trudem i nieufnoœci¹ podchodzimy do tzw. „akcji” artystycznych
typu happening lub performances jak¿e
czêsto dokonywanych w miejscach powszechnie uwa¿anych za „nieartystyczne”, jak ulica, hala fabryczna, plac na
rynku miejskim itp. Rodzi siê bowiem
pytanie: dlaczego w³aœnie tak i dlaczego
tu? Nie mówi¹c ju¿ o pytaniu: co to
w ogóle znaczy? Wydaje siê, ¿e problem
jest naprawdê wa¿ny, poniewa¿ co i rusz
prasa pisze o kolejnych skandalach lub –
mówi¹c delikatnie – nieporozumieniach
wokó³ owej awangardy artystycznej.

Pró¿no by jednak szukaæ prostych i natychmiastowych odpowiedzi na te sk¹din¹d oczywiste pytania w ksi¹¿ce Jasiñskiego. Ale i nie o to chyba autorowi chodzi³o. Jego refleksja sytuuje siê bowiem
na innym poziomie. Wszak ksi¹¿kê tê pisze filozof, a nie krytyk sztuki. Mamy tu
do czynienia z prób¹ budowy nowego paradygmatu estetyki i sztuki, który swym
horyzontem mia³by obj¹æ i tê niepokorn¹
i dziwn¹ sztukê awangardow¹. Ale chyba
autor idzie jeszcze dalej, albowiem kreœli
tak¿e perspektywy dzia³añ nowych,
w nowej domenie, któr¹ okreœla mianem
estetyki procesów twórczych. Nazwa jest
raczej zachowawcza i nieco akademicka,
poniewa¿ nale¿a³oby zastosowaæ tu jak¹œ
now¹ kategoriê. Tam gdzie Jasiñski odwa¿nie bada kwestie ogólnofilozoficzne,
czy te¿ wprost metafizyczne, jak np.
w ksi¹¿ce „Tezy o ethosofii”, nie waha
siê stosowaæ w swym wywodzie nowe
pojêcia, czêstokroæ przez siebie samego
wymyœlone lub na nowo zinterpretowane, tak tu jakby zatrzymuje siê w po³owie
drogi i na o³tarzu akademickiego wyk³adu poœwiêca sw¹ bezkompromisowoœæ
filozofa. Nie chcê powiedzieæ, ¿e jest to
pewien rodzaj poprawnoœci intelektualnej, ale upowa¿nia mnie do tego rozmach
pocz¹tkowego zamiaru tej ksi¹¿ki: a mianowicie pokazaæ rzeczywiœcie ca³kowicie nowy horyzont dla sztuki i estetyki
najnowszej. Tym bardziej ¿al, ¿e rzeczywiœcie w tej ksi¹¿ce ów nowy l¹d zosta³
ca³kiem dok³adnie opisany, ale niestety
nie obdarzony swoj¹ nazw¹. Nazw¹ – dodajmy – godn¹ filozofa. Bo w czym jest
rzecz? Oto przewrót, którego Jasiñski
niew¹tpliwie dokonuje w estetyce jest taki: o ile estetyka tradycyjna by³a zbudowana wokó³ przedmiotowej definicji
dzie³a sztuki, o tyle „estetyka po estetyce” Jasiñskiego porzuca tê definicjê
i wszystko zaczyna od analizy procesu
twórczego, który wcale nie musi prowadziæ do dzie³a-przedmiotu: wystarczy ¿e
trwa i wystarczy ¿e zarówno artysta jak
i odbiorca na tych samych prawach
w nim uczestnicz¹ bêd¹c zanurzeni w tej
samej sytuacji. Oczywiœcie wtedy przestajemy mówiæ o jakoœciach estetycznych lub li tylko artystycznych, ale zaczynamy siê odwo³ywaæ do jakoœci bycia, czyli pewnych wartoœci pozaestetycznych, kto wie czy nie wa¿niejszych.
Ten punkt widzenia jest niezwykle interesuj¹cy i mam nadziejê, ¿e bêdzie, a nawet powinien byæ przez autora rozwiniêty, albowiem to tu w³aœnie zaczynamy
mówiæ o aspektach duchowych sztuki.
A co mo¿e byæ wa¿niejszego? Autor póki co poprzestaje na stricte filozoficznych
dywagacjach, trochê Heideggeryzuj¹cych, a trochê kokietuj¹cych Marksem
(bo wszak a¿ od kontestacji i kontrkultury trzeba wywieœæ ten nurt sztuki). Dlaczego tu o tym wspominam, z odczuciem
pewnego niedosytu? Otó¿ pamiêtam dok³adnie rozmowê, któr¹ na zlecenie wydawnictwa przeprowadzi³am z Jasiñ-

skim, kiedy wznawialiœmy „Leksykon filozofów wspó³czesnych”… Rozmowê,
nie wywiad, bo na ten sam autor nie
chcia³ siê zgodziæ. By³o to parê lat temu,
i na pytanie, dlaczego zamieszka³ w górach i odsun¹³ siê od ¿ycia akademickiego, powiedzia³, ¿e nawet gdyby teraz pojawi³ siê Chrystus i zacz¹³ mówiæ o Biblii, to co najwy¿ej postarano by siê zdobyæ jego autograf, ale niewielu naprawdê
siêgnê³o by do samego tekstu. Dewaluacja idei, karuzela pogl¹dów, zgie³k, który niczemu nie s³u¿y – oto nasz œwiat: tak
zdawa³a siê brzmieæ diagnoza naszego
autora. Dlatego z tym wiêkszym poczuciem niedosytu czyta³am koñcowe partie
„Estetyki po estetyce”, gdzie wydawa³o
siê, ¿e zostanie postawiona przys³owiowa kropka nad „i”. W moim odczuciu tak
siê nie sta³o. Czy to tylko zbyt ciasny
gorset naukowego wywodu sprawi³?
Czytelnik sam zapewne to os¹dzi. W ka¿dym razie nie zmienia to faktu podstawowego, ¿e mamy do czynienia z pozycj¹
wyj¹tkow¹ i naprawdê nowatorsk¹ – nikt
jeszcze w tak zdecydowany sposób nie
mierzy³ siê z problematyk¹ sztuki i estetyki najnowszej próbuj¹c stworzyæ nowy
paradygmat jej rozumienia.
Trzeba tak¿e wspomnieæ o niepospolicie piêknej ok³adce tej ksi¹¿ki, która sama w sobie jest osi¹gniêciem edytorskim. Mo¿e o estetyce w³aœnie trzeba nie
tylko estetycznie pisaæ, ale tak¿e estetycznie drukowaæ?
Dorota Nejman
Bogus³aw Jasiñski Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego, Ethos,
Warszawa 2012, str. 246

On i One
czyli przygody w œwiecie
artystyczno-literackim
Pisarka i poetka dr Felicja Borzyszkowka-Sêkowska zadziwia pracowitoœci¹ i skal¹ literackich dokonañ. Jest autork¹ prawie 30 ksi¹¿ek – tomików poezji i wspó³czesnych powieœci, poruszaj¹cych niezg³êbion¹ materiê dusz ludzkich, jako ¿e z wykszta³cenia jest tak¿e
psychologiem. Stworzy³a Klub Kobiet
Twórczych i niestrudzenie prowadzi³a go
w stolicy przez ponad 40 lat! Przez tê,
ca³kowicie niezale¿n¹ instytucjê kulturalno-spo³eczn¹ przewinê³y siê liczne pa-

nie obdarzone ró¿nymi talentami: poetki,
literatki, aktorki, œpiewaczki, malarki,
podró¿niczki, twórczynie piêknego rêkodzie³a. Obok tak znanych dam polskiej
kultury, jak Beata Artemska. Maria Fo³tyn czy Kalina Jêdrusik, pojawia³y siê
tak¿e debiutantki, maj¹c okazjê zaprezentowaæ swe umiejêtnoœci i talenty.
W³asne bogate doœwiadczenia ¿yciowe i wyostrzony zmys³ obserwacji, ów
s³uch literacki sprawi³y, ¿e Jej utwory
czyta siê z zapartym tchem, nie tylko œledz¹c fabu³ê, ale i meandry myœli i uczuæ.
Autorka rozumie ludzi z ich wadami
i kompleksami, uwik³anych w niecodzienne sytuacje, wymykaj¹ce siê czêsto
stereotypom. W tle zawsze dostrzec mo¿na kapitalny obraz naszej wspó³czesnej
rzeczywistoœci, kapitalny dla przysz³ych
badaczy przemian obyczajowych.
Kolejna powieœæ FBS jest ró¿na od
poprzednich, aczkolwiek jest to znów powieœæ z kluczem. Zawiera nie tylko opowieœci o znanych i mniej znanych ludziach (zaczyna siê od poezji), Autorka
uprawia te¿ zanikaj¹c¹ ju¿ sztukê epistolarn¹, bo przez list do jednej z najwiêkszych polskich aktorek wprowadza Czytelnika w piêkny œwiat teatru, filmu, estrady, a tak¿e w ogromnie skomplikowane ¿ycie osobiste bohaterów. W tle dostrzec te¿ mo¿na donosicieli i ca³y system oplatania artystów sieci¹ zale¿noœci
od ³aski w³adzy.
Obok osób fikcyjnych wystêpuj¹ tu
osobistoœci znane i mniej znane, niekiedy
nawet pod w³asnymi nazwiskami. K³êbi¹
siê subtelne uczucia i wielkie namiêtnoœci.
Dramatyczne sytuacje, zaskakuj¹ce zwroty akcji, chêæ zachowania choæby najmniejszej sfery wolnoœci, trudne wybory –
to wszystko barwnie zosta³o przedstawione w najnowszej powieœci FBS. To wnikliwa opowieœæ o wielkiej mi³oœci i próbie
pozostania sob¹, osadzona w szarym i ciasnym œwiatku PRL-owskiej elity. Barwna
osobowoœæ g³ównej bohaterki, wt³oczonej
w tê rzeczywistoœæ niczym rajski ptak do
zbyt ciasnej klatki, zmaga siê z tradycyjn¹
mentalnoœci¹, schematami moralnymi,
konwenansami nie przystaj¹cymi do czasu wielkiego prze³omu. Jak bohaterka
z nich wyjdzie, jak¹ cenê zap³aci – pozostanie zagadk¹ do czasu zakoñczenia lektury tej ksi¹¿ki. Jest ona prób¹ po³¹czenia
klasycznej formy noweli, opowieœci utkanej z faktów i iluzji, z realistyczn¹ sceneri¹ i chronologi¹ wydarzeñ, znanych Autorce z wnikliwej obserwacji elity artystycznej kraju.
W³aœciwie w sposób wielce zawoalowany, wprowadza nas w œwiat, w ¿ycie
codzienne jednego z najwybitniejszych,
o którym – jak okazuje siê – nie wszystko wiedzieliœmy, lub wiedzieliœmy tylko
cz¹stkowo, co sprawi³o, ¿e zarówno on
jak i jego ¿ona byli oceniani zgo³a nieadekwatnie do rzeczywistoœci. A kiedy
do akcji wkracza córka pisarza z pierwszego ma³¿eñstwa… sprawy siê mocno
skomplikuj¹.
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Autorka, psycholog i pedagog, w sposób wielce profesjonalny rozprawia siê
ze z³em powo³uj¹c do ¿ycia dodatkowe
bohaterki, które w sposób tyle¿ okrutny,
co prawdziwy poradz¹ sobie ze z³¹ pasierbic¹. Pomo¿e to wielce Czytelnikom
nie tylko poznaæ prawdê, lecz równie¿
pobudzi do refleksji i dociekañ, jednoczeœnie bawi¹c i dostarczaj¹c rozrywki.
Swoich bohaterów FBS przedstawia
z wyrozumia³oœci¹, pewn¹ doz¹ ¿yczliwoœci, rozgrzesza, usprawiedliwia kontrowersyjne wybory i czyny.
Akcja tej powieœci rozgrywa siê
w jednej z najlepszych restauracji w Warszawie, bêd¹cej te¿ sto³ówk¹ literatów
i miejscem, gdzie tak wiele dzia³o siê
w ¿yciu kulturalnym nie tylko stolicy.
Wnikliwego Czytelnika tropi¹cego kamufla¿e zmienionych nazwisk, zaciekawi¹ zapewne te¿ sceny, w których czêœæ
bohaterów wystêpuje pod w³asnymi powszechnie znanymi nazwiskami.
W „Literatce” chyba jeszcze pods³uchów nie ma, chocia¿ – kto wie? Jak na
razie z gazet nie dowiadujemy siê co tam
w trawie piszczy. Nie przeczytamy te¿
sensownego wyt³umaczenia dlaczego likwiduje siê historyczny ju¿ Dom Pracy
Twórczej im. Boles³awa Prusa w Konstancinie–Oborach, gdzie powstawa³y
najlepsze stronice polskiej wspó³czesnej
literatury.
Wiêcej nie bêdê zdradza³a. Nie odbiorê Czytelnikom przyjemnoœci wg³êbiania
siê w sekrety tej powieœci z kluczem…
prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
Felicja Bo S ska Felicja Borzyszkowska-Sêkowska, On i One, LSW, Warszawa 2015, ss. 209.
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powiem, aby nie zepsuæ pointy.
Konstrukcja tomiku wierszy posiada
pewien ci¹g, który mo¿e siê wydaæ nieco
banalny, jak banalna bywa mi³oœæ? Któ¿
tego nie wie?
Od uniesieñ, têsknot, pragnieñ wiemy, ¿e coœ siê wydarza albo nie wydarza:
„ok³amiê Ciê wierszem” – otwiera tomik
poetka. Choæ sama ju¿ wie, ¿e coœ jest nie
tak... ¿e do mi³oœci nale¿y siê zbroiæ gdy
„wróg znowu nowy / Kocham”. I ¿e to
bitwa, któr¹ siê przegrywa: „dosta³am
cios w serce / gdy wiesza³am flagê”.
Od têsknot, jak wspomnia³am, autorka wiedzie odbiorcê przez intuicjê: „byliœmy umówieni od pocz¹tku œwiata”...
i pewnoœæ: „w legowisku twych ramion /
przeœpiê wszystkie zimy”... Choæ wiersz
„Kopciuszek” pokazuje ods³onê codziennoœci zgo³a odmienn¹: „zgiêta w pó³ / ³uskam groch twoich spojrzeñ/ oddzielaj¹c /
te z gniewem / od tych z politowaniem”...
Dalej autorka prowadzi nas obok pamiêci,
która przypomina, ¿e „mi³oœæ Romea nie
jest wieczna”, by w efekcie ubieraæ siê
w „obce sukienki” w wierszu „Zamiast”.
Zamiast czego? Dok³adnie nie wiadomo i o to przecie¿ w wierszu chodzi, ¿eby nie wprost. A ten wydaje mi siê dla zawartoœci tomiku szczególnie istotny, bo
po nim opowieœæ snuje siê mocniej wokó³ straty, dla której kobiecy podmiot liryczny gotowy jest siê upokorzyæ w proœbach o „ja³mu¿nê” jak „p³atek œniegu /
gin¹cy w b³ocie”.
Od têsknot, przez codziennoœæ opowieœæ prze¿yta koñczy siê w wersach finalnych wyrzutem: „pyta³eœ o wszystko /
raz zrobi³eœ po swojemu / umar³eœ / bez
pytania”, co oczywiœcie mo¿e coœ wyjaœnia, a mo¿e nie. W koñcu od czego jest
licencja poetica? O tym czytelnik zdecyduje sam. I czy „obce sukienki” s¹ rzeczywiœcie takie obce?
Jeœli o mnie chodzi, to przymiarka
wystarczy mi jedna.
Ewelina Pilawa, Obce sukienki, Przemyœl
2015 r., z rekomendacj¹ dr Mateusza Pieni¹¿ka. Na
ok³adce akwarele Grzegorza Paku³y.

Mira Umiastowska

Obce sukienki
Eweliny Pilawy
Mi³oœæ – taka sama, a zawsze inna.
Od zarania dziejów stwarza³a poetów.
Zw³aszcza ta, która pêka. Dramatyczna.
Oczywiœcie najpierw drga. Rezonans
tych drgañ odnajdujê w „Obcych sukienkach” Eweliny Pilawy, poetki, cz³onkini
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Przemyœlu.
Oczywiœcie akustyka tych uniesieñ
mo¿e uderzyæ echem w czytelnika, co
dowiedzie autentycznoœci wierszy pisanych z prze¿ycia. Uwodzi za³amaniem,
po drodze pêka, by ostatecznie... tego nie

prawdê filozoficzn¹ lub moraln¹, w sposób zaskakuj¹cy i b³yskotliwy. Od³o¿y³am z humorem przeczytany tomik aforyzmów „Klap Klap Klap” autorstwa Wojciecha Bia³ka, który sprawi³ mi radoœniejszy wyraz twarzy.
Tomik podzielony jest na cztery czêœci;
1) „Aforyzm to najg³êbsza, a zarazem
najprostsza analiza rzeczywistoœci”. Autor bardzo trafnie tu przytacza rady do
natychmiastowego zastosowania w naszym ¿yciu.
Oto dwie z nich:
„Kiedy zamykam oczy
zaczyna siê czas na myœlenie”
„Poranne wstawanie to odkrywanie
na nowo tego, co wieczorem
przesta³o byæ interesuj¹ce”.
2) „Dotkniêcie czasu jest najbardziej
bolesne”. Autor opisuje tu humorystycznie uwik³anego cz³owieka w ró¿ne sytuacje ¿ycia.
I znów tu przytoczê dwa aforyzmy:
„Dobry film o ¿yciu innych zawsze
pobudza do refleksji, podczas
gdy w³asne dokonywania rzadko
kiedy wprowadzaj¹ w stan
zastanowienia”.
„Koszula nocna w paski by³a
pierwszym prezentem, jaki
otrzyma³ od niedawno poœlubionej
¿ony, pozostaj¹c zwiastunem
czekaj¹cej go niewoli”.
3) „Filozofia jest matematyk¹ ¿ycia”.
Autor mówi z poczuciem otwartoœci na
up³ywaj¹cy czas.
„¯ycie up³ywa wœród przyjació³
a koñczy w samotnoœci”.
„Wyprowadzka z domu rodzinnego
dzieci rozpoczynaj¹cych doros³e
¿ycie oznacza wprowadzenie siê
w to miejsce ich problemów”.
4) „Nie uwa¿ajmy, ¿e ¿ycie jest nudne tylko na tej podstawie, ¿e ma zawsze
takie samo zakoñczenie”. Autor opowiada refleksyjnie o radoœciach i troskach
¿ycia.
„W wielu przypadkach pieni¹dze s¹
nieuchwytne, dlatego tak trudno
je utrzymaæ”.
„Na Boga
stwórzcie antybiotyki
co lecz¹ jêzyki”.

Na niepogodê
¿yciowe aforyzmy

Ciep³o, mi³o i przyjemnie czyta siê te
aforyzmy z dowcipem napisane, przy
których ³zê mo¿na uroniæ z radoœci. Czytelnik na pewno nie bêdzie zawiedziony
gdy zajrzy do tej ksi¹¿eczki. Zapraszam.
Krystyna Rejniak

Aforyzm – z³ota myœl, krótka jednozdaniowa wypowiedŸ, wyra¿aj¹ca ogóln¹

Tomik pt. Klap Klap Klap Wojciecha Bia³ka,
wydany nak³adem – Wydawnictwa Komograf 2014
rok.

Jak grom
Ka¿da œmieræ, odejœcie cz³owieka zaskakuje nas bez wzglêdu na przyczynê jego
zejœcia z tego œwiata. Z nieszczêœcia wpadamy w rozpacz, z cierpieniem, smutkiem
i ¿alem do losu. Wszyscy tego doœwiadczamy wczeœniej czy w póŸniejszym wieku
naszego ¿ycia. Nie ma jednoznacznego leku jak przejœæ przez ten smutny czas.
Na pewno wielkim wsparciem w tym
czasie jest najbli¿sza rodzina, przyjaciele, wiara w Boga i ¿ycie poza ziemskie,
gdy nasz bliŸni zmaga siê sam z bardzo
bolesnym ciosem ¿ycia.
Tomik wierszy „Jak grom” autorstwa
Joanny Kanickiej zadedykowany jest najukochañszemu jej synowi Rafa³owi.
W pierwszym wierszu – „Jak grom” –
powiadamia o przygniataj¹cej j¹ z³ej wiadomoœæ o chorobie syna. Nastêpne wiersze o nim powsta³y po ponad dwóch latach gdy odszed³ z tego œwiata. Autorka
przelewa s³owa pe³ne mi³oœci, troski,
a zarazem pe³ne smutku, które ³¹cz¹ j¹
z synem duchowo. Z jednej strony prze¿ywa boleœnie jego odejœcie, bardzo têskni za nim, a z drugiej strony zachowuje
jak¿e piêknie jego wizerunek. Z czasem
przyjmuje z pokor¹ gorycz rozstania.
Po¿egnanie i pochowanie dziecka
jest dla ka¿dego rodzica swoist¹ traum¹,
doœwiadczeniem losu. Joanna Kunicka
swoim poetyckim tomikiem „Jak grom”
do³¹czy³a do grona zacnych poetów w literaturze polskiej – Jana Kochanowskiego („Treny”) i W³adys³awa Broniewskiego („Anka”), którzy upamiêtnili w poetyckiej twórczoœci odejœcie swych najukochañszych córek, daj¹c œwiadectwa
ich ¿ycia potomnym.
W tomiku „Jak grom” autorka przekaza³a czytelnikowi swoj¹ mi³oœæ, uczucia, emocje i empatiê jaka Jej towarzyszy³a na przestrzeni 6 lat – w trakcie choroby i odejœcia syna w inny wymiar.
Sprawia to, ¿e czytelnik ¿yczliwie uto¿samiania siê z losem autorki.
Mo¿na rzec na zakoñczenie za cytatem Horacego z Pieœni III; „Nie wszytek
umrê”, tak te¿ sta³o za spraw¹ autorki poezji poœwiêconej pamiêci syna Rafa³a
Raczkowskiego. Bêdzie ¿y³ wiecznie tu
na Ziemi i w czasoprzestrzeni.
Krystyna Rejniak
Joanna Kanicka, Jak grom, nak³adem Ba³uckiego Oœrodka Kultury, £ódŸ, paŸdziernik 2015 rok.
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w wielu aspektach jest niezwykle kszta³c¹ca.
Zbigniew Kurzyñski
Rafa³ Orlewski (ur. 1934) jest przede wszystkim poet¹-lirykiem, ale w swym dorobku twórczym
ma równie¿ powieœci, opowiadania, reporta¿e, eseje, przek³ady, artyku³y publicystyczne, pieœni i piosenki. Debiutowa³ wierszem i fraszk¹ w 1958 r. Jest
autorem trzydziestu oœmiu ksi¹¿ek, w tym – ³¹cznie
z niniejsz¹ – piêciu z wierszami satyrycznymi
i fraszkami. Jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogródek bez ogródek
Jest to pokaŸny zbiór drobnych utworów satyrycznych, nie tylko fraszek (jak
okreœlono w podtytule na ok³adce ksi¹¿ki), którego autorem jest Rafa³ Orlewski.
Zawiera bowiem równie¿ sto trzydzieœci
spostrze¿eñ o cechach aforyzmów w rozdziale „Szumy z zadumy” i ponad dwadzieœcia tekstów zapisanych jako limeryki, ale treœci¹ bli¿sze bajkom, w rozdziale „Limericum”.
Tomik podzielony jest na trzynaœcie
rozdzia³ów, z których jedenaœcie obejmuje fraszki lub utworki charakterem do
nich zbli¿one.
Pierwszy rozdzia³ zawiera spersonalizowane, pe³ne ciep³a fraszki, jak ³atwo siê
domyœleæ z tytu³ów, poœwiêcone rodzicom i rodzeñstwu, a w nim: MATKA /Na
rodzinnej glebie/ nigdy nic dla siebie: /
z nieba nadal z³oci/ nas s³oñcem dobroci.
Z fraszek w kolejnych czêœciach ksi¹¿ki „Obierki z belferki”, „Powtórka z filozofii i ³aciny” tchnie sentymentalne wspomnienie uczniowskich czasów Autora.
W rozdzia³ach „Chór piór”, „Barkarola z POMOSTÓW” pomieszczono
fraszki charakteryzuj¹ce pisarzy z imienia i nazwiska, zapewne osobiœcie znanych Autorowi.
Fraszki ujête w pozosta³ych odcinkach tomiku lokuj¹ siê w nurcie satyry
politycznej, spo³ecznej i obywatelskiej.
Autor nie od¿egnuje siê tak¿e od krytycznego stosunku do samego siebie. Wszystkie teksty pomieszczone w ksi¹¿ce, z za³o¿enia satyryczne, objawiaj¹ jednak liryczne psyche Autora. Nie ma w nich agresji,
dosadnie ciêtych sformu³owañ, jest za to
du¿a wyrozumia³oœæ dla cz³owieka,
mniejsza dla jego przywar i b³êdów.
Po wnikliwej lekturze zbiorku uto¿samiam siê z trafn¹ opini¹ Jerzego Starskiego zawart¹ we wstêpie, ¿e Rafa³ Orlewski
w dziedzinie satyry jest: „k³uj¹cym ¿¹de³kiem, ale te¿ w pewnym stopniu – satyrykiem-lirycznym”. Parafrazuj¹c jeden
z aforyzmów Autora chcia³oby siê powiedzieæ „trud lirycznego-satyryka ma objawiaæ siê dobrotliwymi ¿¹de³kami”.
Ksi¹¿ka stanowi wspania³¹ lekturê na
poprawienie sobie nastroju, a nadto

Historia Stowarzyszenia
wpisana w obraz i s³owo
Drog¹ pióra i barw to tytu³ almanachu wydanego w ubieg³ym roku z okazji
35-lecia powstania Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Wszystkich wspó³autorów po³¹czy³o miejsce, czas i zami³owanie do
sztuki. Wspólna publikacja sekcji literackiej i plastycznej stanowi podsumowanie
wieloletniej wspó³pracy oraz pokaza³a
interdyscyplinarnoœæ Stowarzyszenia. Literaci natchnieni obrazami tworz¹ nowe
wiersze lub fraszki a malarze odwdziêczaj¹ siê obrazami namalowanymi pod
wp³ywem twórczoœci literatów. Efekty
obustronnej inspiracji zosta³y w niewielkim stopniu zaprezentowane, co pozostawia czytelnika w niedosycie. Jednak celem ksi¹¿ki jest szerokie zakreœlenie panoramy osi¹gniêæ œrodowiska a nie skupienie siê tylko na jednej propozycji.
Na kilkudziesiêciu stronach spotka³o
siê 33 twórców o ca³kowicie odmiennych
poetykach, technikach plastycznych,
temperamencie i doœwiadczeniu ¿yciowym. Antologia sta³a siê dla nich indywidualnym œladem twórczego ¿ycia,
dziêki któremu stworzyli artystyczn¹ atmosferê nie tylko dla Warszawy, ale i dla
ca³ego kraju. Publikacja jest œwiadectwem rozwoju wielu uzdolnionych twórców. Jak czytamy we wstêpie ksi¹¿ki
„oparta zosta³a na porz¹dku alfabetycznym, gdy¿ rozmaitoœæ form (…) nie daje
siê wprowadziæ w szereg”.
Zaskakuj¹ca jest rozpiêtoœæ form
wypowiedzi oraz stylów. Jedni pisz¹
opowiadania, wiersze, limeryki, haiku

a inni maluj¹. Obok satyry znajdziemy
pe³ne zadumy i refleksji utwory poetyckie, które pobudz¹ nas do zastanowienia
siê nad naszym ¿yciem. W przypadku
wierszy mamy do czynienia z wieloma
jêzykami poetyckimi. Zarówno poeci jak
i malarze szukaj¹ nowatorstwa w treœci
i formie. Podejmuj¹ kontrastuj¹ce ze sob¹ tematy, pos³uguj¹ siê odmiennymi stylami i œrodkami wyrazu, czerpi¹ z wielobiegunowoœci sposobu odbierania wspó³czesnego œwiata. Jednak wszystkich charakteryzuje œwie¿oœæ, niektórych oryginalnoœæ oraz autentycznoœæ przekazu. S¹
wœród nich przedstawiciele ró¿nych zawodów i reprezentanci ró¿nych grup wiekowych (od niespe³na 40-latków do 80latków). Pomimo swej odrêbnoœci dzieli
ich niewiele. S¹ ciekawi i w pe³ni zas³u¿yli, by podzieliæ siê dorobkiem pisarskim lub malarskim w jubileuszowej antologii.
W ksi¹¿ce przyjêto demokratyczn¹
zasadê. Ka¿demu ze wspó³autorów poœwiêcono tyle samo miejsca, niezale¿ne
od jego faktycznego dorobku oraz od pozycji, jak¹ zajmuje w œrodowisku artystycznym. Z jednej strony zdajemy sobie
sprawê, ¿e zadaniem antologii jest zbiór
utworów wielu autorów, z drugiej zaœ
strony, chcia³oby siê o ka¿dym z nich dowiedzieæ jeszcze wiêcej. Ale mo¿liwoœæ
podzielenia siê ich dorobkiem to ju¿ zadanie indywidualnych publikacji, o których na pewno niebawem us³yszymy.
Wszyscy wspó³autorzy tworzyli
i tworz¹ historiê Warszawskiego RSTK
i s¹ uznani w œrodowisku. Wiêkszoœæ literatów to laureaci konkursów ogólnopolskich, którzy wydali autorskie tomiki,
powieœci, p³yty z nagranymi wierszami
lub piosenkami, wspó³pracuj¹ z redakcjami gazet i portalami internetowymi. Natomiast malarze maj¹ na swoim koncie
liczne wernisa¿e oraz wystawy zarówno
indywidualne, jak i zbiorowe; czêœæ
z nich mia³a miejsce w Galerii Piecowej
mieszcz¹cej siê w siedzibie Stowarzyszenia. Œwiadczy to o nieustannym rozwoju
zarówno obu jego sekcji jak i samych autorów.
S³owo i obraz towarzyszy nam od
wczesnego dzieciñstwa. Kszta³tuje nasz¹
wra¿liwoœæ, wyra¿a i nazywa uczucia,
odczucia, kreuje œwiat. Mam nadziejê, ¿e
publikacja zyska uznanie wœród czytelników, poniewa¿ przekazuje wartoœci kulturowe, estetyczne i etyczne, nadaj¹c naszemu ¿yciu inn¹ perspektywê widzenia.
Antologia stanowi ¿ywe zaprzeczenie tezy, ¿e sztuka jest zbêdna we wspó³czesnym œwiecie. Refleksje duchowe zawarte w s³owie oraz obrazie utrwali³y i zatrzyma³y przemijaj¹cy czas nadaj¹c codziennoœci inny wymiar.
Izabela Zubko
Drog¹ pióra i barw. Antologia XXXV lat Warszawskiego RSTK, redakcja Stanis³aw Dominiak
i Maria ¯ywicka-Luckner, wydawca Rada Krajowa
RSTK, Warszawa 2015.

Ruch literacki na Œrodkowym
Nadodrzu w XX i XXI wieku
Zanim ta ksi¹¿ka powsta³a – autor napisa³ (i opublikowa³) kilka samodzielnych
rozpraw o rozmaitych formach funkcjonowania ruchu literackiego na Ziemi Lubuskiej. Dotyczy³y wiêc one kontynuacji
w tym w³¹czonym po wojnie do Polski
regionie tradycji polskiego ludowego ruchu literackiego; ukazywa³y robotniczy
ruch literacki (z lat 1976 – 2013) oraz studencki (z lat 1975 – 1990). Inne przedstawia³y rolê odegran¹ w lubuskim ¿yciu literackim przez cz³onków KKMP przy
ZMW oraz organizacje i ugrupowania literackie od powojnia po rok 2000; opisywa³y te¿ dzia³alnoœæ ZLP w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. od momentu powstania w nich oddzia³ów Zwi¹zku po
rok miniony. Wreszcie – ukazywa³y literack¹ promocjê Zielonej Góry pod koniec
XX w., jaka dokonywa³a siê za spraw¹ pisarzy lubuskich dziêki znacz¹cej ich
obecnoœci w kulturze miasta.
Jak widaæ – ka¿da z tych rozpraw
mia³a osobny przedmiot. Wszystkie jednak ³¹czy³ wspólny temat, okreœlony
w tytule ksi¹¿ki. Zreszt¹ – nie tylko on.
To bowiem, co uderza podczas lektury
ca³oœci, to powtarzanie siê nazwisk znacz¹cych pisarzy Œrodkowego Nadodrza
w ró¿nych formach przedstawianego
przez dr. Roberta Rudiaka ruchu literackiego. A przynajmniej pozwala wyodrêbniæ wœród nich najbardziej aktywn¹ spo³ecznie i kulturalnie czo³ówkê. Bez jej
inicjatyw ruch ten nie przybra³by charakterystycznej dla siebie postaci i nie wycisn¹³ tak g³êbokiego i pozytywnego piêtna
na kulturze regionu. To w³aœnie istnienie
tej czo³ówki nadawa³o owemu ruchowi
spójnoœæ i okreœla³o jego specyfikê.
Bez tego literackiego ruchu trudno
zreszt¹ wyobraziæ sobie teraz to¿samoœci
i kulturowej polskoœci Ziemi Lubuskiej.
Wiadomo przecie¿, ¿e jej spo³ecznoœæ
sk³ada³a siê g³ównie ze s³abo wykszta³conych migrantów ze wschodu i z przedstawicieli ró¿nych regionów Polski, którzy po
wojnie szukali tu dla siebie nowego miejsca do ¿ycia. Nie tworzyli oni wspólnoty.
Stanowili zlepek ró¿nych regionalnych, ludowych nacji. Nie mieli w zdecydowanej
wiêkszoœci aspiracji i potrzeb okreœlanych
przez kulturê wysok¹, nawet jeœli zdarzali
siê wœród nich pisarze-amatorzy.
I je¿eli z biegiem czasu ten zlepek
zmieni³ siê w³aœnie we wspólnotê, to
dziêki szkole, radiu, gazetom, organizacjom spo³ecznym i politycznym oraz in-
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stytucjom upowszechniaj¹cym kulturê.
To one ³¹cznie (ka¿da na miarê swej specyfiki) stwarza³y zachêty do tworzenia tu
literatury i inicjatyw jej upowszechniania. W nich znajdowa³y dla siebie miejsce i wykluwa³y siê oraz dojrzewa³y talenty i indywidualnoœci literackie.
W nich równie¿ zyskiwa³y spo³eczn¹
obiektywizacjê ich twórcze wytwory.
Dlatego ca³oœæ ksi¹¿ki, która z³o¿y³a
siê z tworzonych przez autora artyku³ów,
nie stanowi przypadkowego ich zlepku.
Przeciwnie: sprawia wra¿enie nies³ychanie zwartej i gruntownie przemyœlanej.
Ma jasn¹, logiczn¹ konstrukcjê i wyraŸne myœli przewodnie. A tak¿e zawiera
bogat¹ i sumienn¹ dokumentacjê literatury przedmiotu.
By³o bowiem jego zamiarem – jak s¹dzê – stworzenie obrazu procesów ¿ycia
literackiego na Œrodkowym Nadodrzu jako ci¹gu z³o¿onych zjawisk, g³êboko warunkowanych (i wik³anych) przez skomplikowane i zmienne okolicznoœci spo³eczne, gospodarcze, polityczne i –
przede wszystkim – kulturalne. Dziêki
temu ods³oni³ on osobliwoœæ tego regionu, jego dynamikê i niepowtarzalnoœæ.
Uwa¿am, ¿e z postawionych sobie zadañ dr Robert Rudiak wywi¹za³ siê znakomicie. Dziêki wiêc rezultatom jego pracy czytelnik mo¿e przyswoiæ sobie rozleg³¹ i drobiazgow¹ wiedzê o spo³eczno-kulturowych kontekstach twórczoœci pisarzy
lubuskich i wydarzeniach kulturalnych,
które by³y ich dzie³em. A prezentacja tej
wiedzy i jej uporz¹dkowanie to rezultat
przyswojenia sobie przez niego nie tylko
rzetelnego warsztatu filologicznego, ale
i prasoznawczego oraz socjologicznego.
Nie jest to wiêc ksi¹¿ka o czystych
zjawiskach literackich, które od powojnia po chwilê obecn¹ powsta³y na Ziemi
Lubuskiej. Ani tylko o literatach, jacy na
niej (krócej lub d³u¿ej) ¿yli i twórczoœci¹
oraz aktywnoœci¹ kulturaln¹ zaznaczyli
sw¹ obecnoœæ. Jedno i drugie to wci¹¿
otwarte tematy oczekuj¹ce ca³oœciowego
opracowania.
£atwo bowiem mo¿na sobie wyobraziæ ksi¹¿kê o ruchu literackim w tym regionie jako ruchu literackich idei czy artystycznych form poezji, prozy, teatru,
widzianych i ocenianych z punktu widzenia ich znaczenia w literaturze ogólnopolskiej lub artystycznej oryginalnoœci. Wtedy z licznych pisarzy, obecnych w analizach autora, osta³aby siê jeno garstka.
I mog³oby siê okazaæ, ¿e jej zwi¹zek
z Ziemi¹ Lubusk¹ jest (lub by³) mniej lub
bardziej przypadkowy. Znikn¹³by wiêc
rzeczywisty przedmiot tej ksi¹¿ki. Ale te¿
– rozp³ynê³yby siê bogate zjawiska spo³eczno-kulturowe istotne dla postrzegania
regionu. Dziêki wszak¿e „Ruchowi literackiemu na Œrodkowym Nadodrzu w XX
i XXI w., powsta³a nowa mo¿liwoœæ: badania ruchu literackiego jako sposobu ¿ycia, rozwoju i zanikania form kultury, których animatorami (a przynajmniej wspó³animatorami) s¹ pisarze i ich organizacje.
Takiej ksi¹¿ki o tym regionie jeszcze
nie by³o.
Jan Kurowicki
R. Rudiak, Ruch literacki na Œrodkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
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Z pó³ki RSTK –

W mi³oœci nadzieja…
Jerzy Jarosz
Tomik poezji Jerzego Jarosza „zawiera wiersze, w których odnajduje siê motywy bardzo znane w literaturze, a w poezji
zw³aszcza, tj. ¿ycie i przemijanie, mi³oœæ
i wiara, ziemia i wszechœwiat, przyroda
i Bóg.” (ze wstêpu El¿biety Grzechnik).
We wszystkich wierszach zebranych
w tym tomiku mo¿emy odnaleŸæ mi³oœæ,
która jest obecna na ka¿dym etapie ¿ycia
cz³owieka, w ka¿dym krajobrazie. Nie
ma wiersza, w którym s³owo mi³oœæ nie
zosta³oby wplecione przynajmniej w jeden wers.
Autor nawo³uje: Cieszmy siê radoœci¹
duszy / Cieszmy siê mi³oœci¹, / Weso³¹ zabaw¹. (Blask poranka). Dla niego Mi³oœæ
to cisza spojrzenia / g³êbia milczenia co
odkrywamy / w sobie (Mi³oœæ).
Zebrane w tomiku wiersze autor podzieli³ na trzy czêœci: Takie sobie, Blask
w ciemnoœci i Ziemi œwiêta. W ka¿dej
z nich, poeta próbuje przekonaæ nas czytelników, ¿e Najpiêkniejsz¹ czêœci¹ ¿ycia
doczesnego Ka¿dego cz³owieka – to umi³owanie Boga.
Czytaj¹c wiersze zebrane w tomiku
zgadzam siê z autork¹ przedmowy El¿biet¹ Grzechnik, ¿e dziêki tym wierszom,
mo¿e bardziej mo¿na zrozumieæ si³ê mi³oœci, wiary, ¿ycia? To jednak ju¿ nale¿y do
oceny i wra¿liwoœci czytelnika.

Stanis³aw Dominiak

we. Pisze o sprawach, które od wieków
zaprz¹taj¹ nasze myœli: o przemijaniu,
sensie ¿ycia, nadziei. WyraŸnie mo¿na
dostrzec niebywa³¹ wra¿liwoœæ poety na
otaczaj¹cy œwiat.
Z wielu jego wierszy przebija optymizm – Przecie¿ wszystko jest / na tym
œwiecie / nadzwyczaj mo¿liwe. (Wszystko
jest przecie¿ mo¿liwe). Prawdê nale¿y
mówiæ prosto z mostu, bez krêcenia –
Czasami powiedz / zwyczajnie i prosto, /
prosto w oczy, / a nie naoko³o (Sensu largo). Poeta marzy aby Mieæ tylko dla siebie, / wy³¹cznie dla siebie / w³asn¹ wyspê
/ i swoj¹ lagunê, / by doceniæ, / by oswoiæ œwiat. (By oswoiæ œwiat).
Na uwagê zas³uguj¹ rysunki Sebastiana Bieganika, które choæ czarno-bia³e s¹
œwietn¹ ilustracj¹ wierszy Krzysztofa
Zdunka.
Polecam lekturê wierszy zebranych
w tomiku na wieczory i popo³udnia, pozostawiaj¹c czytelnikowi przemyœlenia
i refleksje p³yn¹ce, nie zawsze spokojnie,
z wierszy.
Poeta, urodzi³ sie w 1948 r. w Ostrówku. Jest
absolwentem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowa³ równie¿ w Wy¿szej
Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie mieszka
i pracuje w Warszawie. Debiut poetycki mia³ miejsce w latach 70. w „Radarze” i miesiêczniku
„Nurt”. Pierwszy zbiór wierszy Krzysztofa Zdunka
ukaza³ siê w 2009 r. Ostatnio jego utwory by³y publikowane w miesiêczniku „Akant”.

Spacer po moim mieœcie
Ma³gorzata Nowak-¯ukiel

Wieczory, popo³udnia...
Krzysztof Zdunek
W nowym zbiorze poezji autor prezentuje swoje wiersze intymne i nastrojo-

Spacer po moim mieœcie, to kolejna
publikacja autorki. Wydanie rozpoczynaj¹ wiersze mówi¹ce o miejscach, do których, jak pisze sama poetka – lubiê powracaæ, zanurzaæ siê w nie, delektowaæ,
rozsmakowywaæ w ró¿nych momentach
czasu.
Drug¹, pokaŸn¹ czêœæ zajmuj¹ scenariusze sztuk teatralnych – w iloœci
dziewiêæ. By³y one wystawiane w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Janikowie i niezwykle ciep³o przyjête przez

spo³ecznoœæ Janikowa. Autorka nie zapomnia³a w ksi¹¿ce wspomnieæ o wykonawcach jej sztuk. W trzeciej czêœci
ksi¹¿ki prezentowane s¹ zdjêcia grupy
teatralnej.
Ma³gorzata Nowak-¯ukiel urodzi³a siê w 1974 r.
w Strzelnie. Jest poetk¹, malark¹, pisze i re¿yseruje
scenariusze teatralne. Autorka jest absolwentk¹ historii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy
i Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego
w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Jest
laureatk¹ Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2015 r.). Zosta³a równie¿ odznaczona
Medalem Milczewskiego-Bruna. Jest te¿ cz³onkiem
ZLP. Twórczoœæ autorki zosta³a opublikowana w wielu antologiach i periodykach literackich.

Anegdoty medyczne
El¿biety Grabosz
Zbiór Anegdoty medyczne s¹ kolejn¹
publikacj¹ aforystki El¿biety Grabosz.
Wed³ug Wikipedii anegdota to: krótka
forma literacka, zawieraj¹ca prawdziwe
lub zmyœlone opowiadanie o zdarzeniu
z ¿ycia znanej postaci, ¿yj¹cej lub historycznej, lub z ¿ycia okreœlonego œrodowiska czy grupy spo³ecznej. Anegdota
ma wydŸwiêk humorystyczny, mo¿e jednak zawieraæ równie¿ pierwiastki dydaktyczne. Charakterystyczn¹ cech¹ gatunku
jest wyraziste zakoñczenie i obecnoœæ
niespodziewanej puenty.
Utwory zebrane w tym wydaniu s¹
napisane zwiêz³ym jêzykiem, dobr¹ polszczyzn¹. Mo¿na tu znaleŸæ anegdoty
o s³awnych lekarzach, jak i ¿arty medyczne. ¯yczê czytelnikom dobrej zabawy.
El¿bieta Grabosz z wykszta³cenia pedagog, pochodzi z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Da³a siê poznaæ jako aforystka, satyryczka, fraszkopisarka.
Debiutowa³a w 1974 r. w prasie kieleckiej i na antenie Polskiego Radia. Nale¿a³a do Klubu Literackiego ZNP w Kielcach, Unii Pisarzy Medyków
w Warszawie, Grupy Poetyckiej „£uczywo” w Radomiu. Jest cz³onkiem ZLP, a od 1999 r. jest zwi¹zana z Warszawskim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Autorka wyda³a 30 ksi¹¿ek. Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³a uhonorowana licznymi nagrodami,
m.in. nagrod¹ za dzia³alnoœæ na rzecz Klubu Erudyty od Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
(2012 r.) W 2014 r. by³a nominowana do nagrody
„Œwiêtokrzyskiego Gustawa” za satyrê polityczn¹
i obyczajow¹.
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Trzy AGApity

Joanna Jagie³³o
To nie sezon na le¿aki
Najgorêtszy sierpieñ od dziesiêciu lat – informuje mnie s¹siad.
Najsmutniejszy sierpieñ – odpowiadam, ale niedos³yszy.
Sobota nie martwi siê temperatur¹ ani z³ymi snami, p³ynie.
Tonê w ciep³ej wannie i postanawiam coœ zrobiæ z ni¹, ze sob¹.
Kupiê le¿ak i parasol.
I bêdê piæ mocn¹ kawê z zimnym lodem, na balkonie.
Z balkonu nie s³ychaæ, ¿e nikt nie dzwoni.
W Ikei dostajê orgazmu od klimatyzacji, jem klopsiki, kupujê
zestaw do wysiewu zió³, komplet pojemników Hemsmak
i roœlinê o nazwie cycas revoluta
znudzony mê¿czyzna parska œmiechem
BO to nie sezon na le¿aki
s¹ krzes³a ogrodowe, w promocji, trzydzieœci dziewiêæ dziewiêædziesi¹t
tanio wychodzi ta moja pojedynczoœæ
wracam przez Warszawê oszo³omion¹ upa³em
nagle wszystko nieruchomieje
nawet kud³aty pies s¹siada le¿y z pyskiem jak maska

Pawe³ Wiœniowski
co? – zabiæ siê?
Gdy napotykam
p³acz¹ce niewiasty (kobiety)
ocieram im ³zy mówi¹c
nie p³aczcie, bo po twarzy
sp³ywa wam tylko sucha woda...
Ludzie ju¿ dawno
skazali mnie na œmieræ
a ja idê, upadam, wstajê
wierz¹c, ¿e ma³e rzeczy
czyni¹ cuda... Nie p³aczcie.
Po twarzy sp³ywa
sucha woda...
Wiersz Paw³a wiele mówi o autorze… wierz¹cym. „Sucha woda” sp³y-

waj¹ca po policzkach p³acz¹cych kobiet
jest doœæ jasnym oksymoronem niemocy
cz³owieczej, ma³o tego – niemocy przera¿onych kobiet wobec nieszczêœcia. To,
co ma siê dope³niæ, stanie siê tylko z woli Boga.
Podmiot uto¿samia siê z Synem
Cz³owieczym skazanym na œmieræ, jest
œwiadomy swego zapisanego losu.
Transkrypcja wiersza jest prosta, informuj¹ca, brakuje w niej przyczyn, bo
z tymi nikt nie dyskutuje ani w Biblii,
ani w ¿yciu. Podskórnie uaktywnia siê
wiara w cud, potrzeba cudu, który naprawi serca niedowiarkom.
Nie przemawia do mnie tytu³ wiersza, który burzy jego magiczne umocowanie. Mo¿e warto by by³o z niego zrezygnowaæ?
Aga Tomha

godzina zero
miêdzy drzewami miga sylwetka mê¿czyzny
w jego stronê biegnie m³oda dziewczyna
przywieraj¹ do siebie brudni, przera¿eni i martwi
jak¿e im zazdroszczê
tramwaje ruszaj¹
piwa w reklamówce brzêcz¹
pies podnosi ³eb
siedzê potem na balkonie
na twardym, pasiastym krzeœle ogrodowym
myœl¹c, ¿e to nie sezon na le¿aki,
ani nie sezon na mi³oœæ
i wypatruj¹c tej dwójki
do bólu w oœlepionych s³oñcem oczach.

Nasi na Parnasie
Dzieje siê du¿o na Parnasie, nasi przyjaciele zagarniaj¹ coraz wiêcej nagród.
Marzenka Lewandowska, poetka o cygañskiej duszy Pierwszym erotykiem i Erotykiem z nagim anio³em zdoby³a wyró¿nienie w dwóch konkursach: XXIII im.
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i O Laur B³êkitnej Narwi. Nie mia³o w¹tpliwoœci
jury nagradzaj¹c Izabele Zubko za jej W¹tpliwoœæ w kolorze pó³nocy i „Jemio³uszkê” z Mogilna, czyli Mirka Puszczykowskiego. Wyró¿nieniami w wielu tegorocznych konkursach mog¹ pochwaliæ siê: Adam Boles³aw Wierzbicki, Piotr Pi¹tek, Ela Galoch, Bo¿enka Kaczorowska, Kacper P³uska. Z tej ca³ej nagrodzonej
gromadki najwiêkszym refleksem wykaza³a siê jednak Dorota Ryst zgarniaj¹c
I nagrodê w „Refleksach”.
Gratulujemy.

Maria Majka ¯ywicka-Luckner

Œladami wierszy
umar³ych poetów

po nas ju¿ tylko zamykaj¹ sklepy
czyli grochowskie wci¹¿ gor¹ce lato 2015
wprowadzam siê z upa³u w upa³. sk³ama³am. wyprowadza mnie pies. ci¹gnie go w
stronê lodowej góry kordeckiego. bezkarnie wchodzimy w grupowe zdjêcie na tle
koœcielnego muru. dziewczyna z g³êbokim gard³em pilnie æwiczy poci¹ganie z cienia.
pies uparcie zagryza krawê¿nik. – jebaæ biedê uczepione pierwszego piêtra. ani siê
œmiaæ ani zawysoko. po ³apach. po ³apach. na wypadek gdyby okaza³a siê teœciow¹.

Ezra Pound (1885-1972)
amerykañski poeta, t³umacz, publicysta
i krytyk literacki, uznany za najwybitniejszego przedstawiciela poezji modernistycznej.
Sprzedawczyni

coraz mniej kurczowo trzymam siê porêczy. dziewi¹te piêtro wmawiam s¹siadowi. te¿
ma nie po kolei. pora siê nie baæ mostów do miasta. wódka z pieprzem. cztery z³ote na
bogato z zapleczem palmy. – wci¹¿ nie ma smaka. chuchanie w skrzyd³a pierwszym
tramwajom. – li¿¹ siê puszki po piwie. i pies. to miasto siê rozlaz³o. czerwieñ pelargonii
jak s³owo na niedzielê. przysiêgam lubiê nowy œwiat. – ¿adne z niego miasto.

W przelocie opar³a siê o mnie,
Jak jaskó³ka o œcianê w podmuchu wiatru;
A oni mówi¹ o kobietach Swinburne’a,
O spotkaniu pasterki z Guidonem
O kokotach Baudelaire’a.
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I – nagroda w XX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
LITERACKO-PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM
„NATURA MOICH OKOLIC” – 2015

Ewelina Pilawa

Poeta wiele mo¿e
mo¿e bezkarnie pisaæ na skrawku serwetki
wielbi¹c przekrwione oczy bufetowej
œwiat mo¿e zadziwiæ swoim uwielbieniem
mo¿e kopn¹æ przechodnia w podbrzusze
rymem co siê osun¹³ z gzymsu jego czo³a
mo¿e wypiæ oceany wódki
nie topi¹c przy tym swojej duszy
mo¿e wyj¹æ na wierzch swoje serce
bawi¹c siê jego œmiesznym biciem
mo¿e na koniec skoñczyæ gdzieœ pod p³otem
nie zaznawszy stypy ani ksiêdza
mo¿e nic nie zostawiæ
albo tylko wiersze
mo¿e sprawiæ by nikt nie zatêskni³
poeta wiele mo¿e

Julia Pawlicka

Kasztan
– Co tak walisz tymi kopyciskami!? Idê ju¿, idê… Otwieram furtkê. – Ktoœ ty?
– Nie pamiêtasz mnie? Pracowa³em dla twoich rodziców.
– Ty jesteœ Kasztan, ale to niemo¿liwe, przecie¿ ty…
– Tak, nie ¿yjê. Zaraz ci wszystko wyt³umaczê… – Stan¹³ na tylnich nogach, potrz¹saj¹c grzyw¹. Sierœæ w kolorze dojrza³ych kasztanów lœni³a w s³oñcu.
– Pamiêtam jak szalony biega³eœ po podwórzu. Ja na twoim grzbiecie. Potem wpad³eœ ze mn¹ do stajni, prawie skróci³eœ mnie o g³owê. Nie wiedzia³am, ¿e znudzi³o ci
siê bieganie. Oj, dosta³o mi siê od mamy! Uwielbia³eœ mnie. Bardzo. Ja ciebie te¿. Pamiêtam: strasznie p³aka³am, gdy siê rozchorowa³eœ.
Nie wiedzia³am jak ci pomóc. Pobieg³am do leœniczówki, dzwoni³am do weterynarza. Zanim przyjecha³…
– W³aœnie po to tu jestem, abyœ przesta³a siê nakrêcaæ, bo to nie twoja wina. To
moje ³akomstwo i g³upota.
– Da³am ci to feralne siano…
– Tak, ale nie musia³em ca³ego ze¿reæ. By³aœ jeszcze ma³¹ dziewczynk¹, a zareagowa³aœ jak doros³a osoba. Jestem ci bardzo wdziêczny; mia³em dobre ¿ycie. A, by³bym zapomnia³, mam jeszcze list od twojej mamy.
– Co ty mówisz, nie rozumiem?
- Jestem tu, abyœ siê nie martwi³a. Twoja mama ma siê dobrze. Odpoczywa i nic j¹
ju¿ nie boli. Patrzy na ciebie z góry i jest szczêœliwa.
– Gdzie ten list?
– To co przed chwil¹ us³ysza³aœ, to by³ w³aœnie ten list. Muszê ju¿ wracaæ.
– Zostañ jeszcze chwilê… Zostañ!
Obudzi³am siê, przetar³am oczy. Z niedowierzaniem rozejrza³am siê po pokoju.
Podesz³am do okna i odsunê³am zas³onê. S³oñce przeziera³o przez maleñkie otworki
w firance. Uœmiechnê³am siê do swoich myœli: Cudowny sen! Mo¿e zwiastuje on
piêkny dzieñ? (…)

Ewa Danuta Bia³ek
BAJKI DLA MOJEJ WNUCZKI
(na jej specjalne zamówienie) pisane ¿yciem

Bajka o tajemniczej szafie
By³a sobie szafa, bardzo stara i sta³a w wielkim salonie w zamku. Salon, to taki
wielki pokój, w którym stoj¹ ró¿ne cenne rzeczy i gdzie zawsze przyjmuje siê goœci.
Poniewa¿ salon by³ wielki, to nikt nie zwraca³ na ni¹ zbytniej uwagi, a wiêc sta³a sobie samotnie i by³a bardzo smutna.
Ale szafa kry³a w sobie wiele tajemnic z przesz³oœci – stare ubrania, wspomnienia
z piêknych chwil i ludzi, którzy je kiedyœ nosili.
Pewnego dnia przyjecha³y do zamku dzieci. Dzieci zawsze lubi¹ tajemnice i szafy, które maj¹ ró¿ne zakamarki. Dlatego zaczê³y siê bawiæ, otwieraj¹c szafê i w³¹czaj¹c w zabawê wszystkie rzeczy, które ona w sobie kry³a. Dzieci by³y bardzo szczêœliwe, ¿e mog³y przebieraæ siê i wyobra¿aæ jak kiedyœ te rzeczy s³u¿y³y innym ludziom.
Gdy musia³y odje¿d¿aæ, powiedzia³y „dziêkujemy” i ¿e do tej szafy jeszcze wróc¹, bo jest dla nich bardzo cenna. Szafa by³a bardzo szczêœliwa.

Bajka o wiewiórce

By³a sobie raz wiewiórka, która mieszka³a w ogrodzie. Wszyscy zawsze mówili na
ni¹ Basia, podobnie jak na inne wiewiórki. Ale ona nie by³a jak wszystkie – dlatego
nie chcia³a, aby by³a nazywana jak wszystkie inne wiewiórki.
Kiedyœ przyjecha³a do ogrodu dziewczynka o imieniu Zuzia. Zaraz zobaczy³a wiewiórkê i koniecznie chcia³a siê z ni¹ zaprzyjaŸniæ. Ale nie wiedzia³a jak to zrobiæ..
I wtedy przysz³o Zuzi na myœl, ¿e nada wiewiórce imiê – bo ona jest dla niej specjalna, bardzo wa¿na. I Zuzia nada³a jej imiê „SKAKANECZKA”, poniewa¿ wiewiórka
ci¹gle skaka³a z drzewa na drzewo. Wiewiórka poczu³a siê bardzo doceniona i wyró¿niona tym imieniem, gdy¿ nikt do tej pory nie nazwa³ jej specjalnie – za to, co robi
i jaka jest.

Poeta wiele mo¿e

***

Urodzi³a siê i mieszka w Przemyœlu. Ukoñczy³a Uniwersytet Jagielloñski, kierunek – filologia polska. Wyda³a dwa tomiki poetyckie:
Inna mi³oœæ (2013) i Obce Sukienki
(2015). Jej wiersze drukowane by³y w miesiêczniku Nasz Przemyœl
i na portalu Pisarze.pl. Jest cz³onkiem RSTK w Przemyœlu.

Tej nocy spa³am z wierszem
nie by³ czu³y
raczej nachalny
bawi³ siê ze mn¹
dotyka³
odpycha³
mówi³ o fantazjach i nie by³ wstydliwy
Dopiero o œwicie zasnêliœmy cicho
z dysz¹cej poœcieli
kartka zapisana

Jolanta Maria Grotte

Moja fili¿anka
Codziennie rano siêgam po ni¹, by napiæ siê kawy... Jest niedu¿a, bardzo kolorowa, w ³owickie jakby, przepiêkne paski. Ma z³oty, dookolny paseczek na brzegu zewnêtrznej i œrodkowej powierzchni œcianki.
Zgrabniutka, smuk³a, porcelanowa, z niewielkim, trochê fikuœnym uszkiem, które
swym oryginalnym kszta³tem dodaje jej jeszcze uroku. Zawsze stoi na spodku wpasowana w jego zag³êbienie tworz¹c nieroz³¹czny garniturek. Ma maleñki defekt urody,
jest lekko „uszczypana” przy z³otym paseczku, ale to nie przeszkadza w piciu w niej
aromatycznej kawy.
Ona jedna, jedyna ocala³a z babcinego serwisu. To ma³e cacuszko skrywa w sobie
wiele tajemnic z dawnych i niedawnych lat. Babcia Jagoda du¿o opowiada³a mi o niej.
Ona ju¿ sto lat jest „cz³onkiem naszej rodziny”. Przechodzi³a przez lata z r¹k do r¹k
córek, które obdarowywane by³y przez swoje matki.
Podjêcie kaw¹ kogoœ w tej w³aœnie fili¿ance by³o dlañ wielkim wyró¿nieniem. Nie
ka¿dy móg³ dost¹piæ takiego zaszczytu. Musia³ to byæ specjalny, wyj¹tkowy Goœæ.
Jeszcze jak by³o ich kilka, wyjmowano je z kredensu jedynie na œwiêta i szczególne okazje, jak zarêczyny, chrzciny czy te¿ imieniny. Fili¿anek w komplecie by³o pocz¹tkowo dwanaœcie. Jedenaœcie nie przetrwa³o po¿aru, który za czasów moich dziadków wydarzy³ siê w ich domu. Ocala³a jedynie ta jedna, jedyna fili¿anka, z któr¹ babcia, póŸniej moja mama, nie rozstawa³a siê.
Teraz przysz³a kolej na mnie. Jest u mnie i trzymam j¹ codziennie w swoich rêkach
jak drogocenny rodzinny skarb. Czêsto zastanawiam siê, czyje usta dotyka³y jej z³otej
krawêdzi? Jakie rêce j¹ pieœci³y, jakie d³onie pieœci³a ona? Spracowane, wiekowe, czy
delikatne jak alabaster? Jakie myœli generowa³y g³owy ludzi, którzy w wolnym czasie,
pili z niej kawê.
Wiele pytañ nasuwa mi siê, gdy codziennie pijê kawê w tej drogiej mi fili¿ance.
Myœlê sobie, ¿e ka¿dego dnia ca³ujemy siê z ni¹, gdy siêgam po ³yk gor¹cej kawy
i dlatego s¹ to gor¹ce poca³unki. Mo¿emy trwaæ w porcelanowym poca³unku przez ca³y ranek. Ka¿dego dnia mo¿na pozostaæ trochê z bia³ym, smakowitym w¹sem po porannej, bia³ej kawie.
Wieczorow¹ por¹ przychodzi czas na drugie pieszczoty z fili¿ank¹. O zmroku, ta
ma³a ze swoim spodeczkiem nabieraj¹ jeszcze wiêkszego blasku. Z ma³¹ czarn¹ jest
wytworna, elegancka, ma tyle dostojnoœci w sobie, ¿e obie d³onie obejmuj¹ j¹ ca³¹ ciesz¹c siê dotykaniem klejnotu. Delikatne jej uszko subtelnie pieszcz¹ moje rêce ogrzewaj¹c opuszki palców. Uszko, to miejsce bardzo erogeniczne...
Gdy œwieca drgnie niepewnie przed zgaœniêciem, ma³a czarna ju¿ bêdzie wypita,
umyjê starannie fili¿ankê i schowam j¹ do szafki gdzie ma swoje sta³e miejsce…
Spotkamy siê znowu rankiem.
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Jacek Cie¿kowicz II nagroda w VI konkursie Puls S³owa

DEAD
INDIAN
CAN
DANCE
Tak mówi³ prorok Wovoka namawiaj¹c Indian do uczestnictwa w obrzêdach Tañca Ducha. Ale martwy Indianin
nie móg³ ju¿ tañczyæ. Martwy Indianin to
dobry Indianin. A Ukrainiec to Rosjanin.
Ale dziœ, nie ma ju¿ sztandarów,
wiêc stojê i czekam. Mo¿e kiedyœ to czekanie przed bitw¹ pod sztandarem takim
jak ten by³o ³atwiejsze, lepsze ni¿ moje
czekanie na zaœnie¿onym dworcu na nocny poci¹g. Tu koñczy siê nasz œwiat,
a tam s¹ nasi wrogowie.
Czekam, bez sztandaru, choæ w kieszeni mam ma³¹ karteczkê z reprodukcj¹
sztandaru Jermaka Kuczmy, pod którym
zdobywa³ dla Rusi Syberiê.
Jest na nim Dziewica Œwiêta, dosiada konia ze skrzyd³ami, czyli Pegaza i sama ma skrzyd³a, miêdzy rozpostartymi
d³oñmi pojawia siê ³uk têczy, zaczynaj¹cy siê od prawos³awnego krzy¿a, z prawej d³oni, a koñcz¹cy siê na ksiêdze w lewej d³oni. Na g³owie nosi trójramienn¹
koronê, œrodkowe ramiê zwieñczone jest
rzymskim krzy¿em. Po bokach dwie Ikony, jedna w cyrylicy, a druga z twarz¹ jakiegoœ œwiêtego.
Koñ kopytami depcze cz³ekokszta³tn¹ czarn¹ postaæ, chyba Diab³a.
„NIECH KRZY¯ ŒWIÊTY BÊDZIE MI ŒWIAT£EM, A DIABE£ NIE
BÊDZIE MI PRZEWODNIKIEM”
„SZTANDARY LUDU HO POWIEWAJ¥ NA WIETRZE”
Opowiem historiê, która jak niedrzewo nie ma swoich ga³êzi i nie rozrasta siê niczym drzewo. Nie ma te¿ swoich
korzeni. Aby jej wys³uchaæ lub przeczytaæ – trzeba mieæ du¿o cierpliwoœci. To
nie bêdzie czysty powrót do marzenia
sennego.
Nie mia³em zamiaru ju¿ odejœæ na
swoj¹ ostatni¹ wachtê, ale by³em po prawie miesiêcznym odpoczynku od szpitala w szpitalu. Czeka³a mnie podró¿ powrotna i choæ nie mêczê siê podró¿uj¹c,

oczekiwa³em nieco przera¿ony na zaœnie¿onym dworcu na nocny poci¹g do.
Stary nowy œnieg le¿a³ wszêdzie
i ci¹gle poda³ nowy. Jacyœ ludzie niczym
zjawy snuli siê w bia³ej i szarej œnie¿niej
mgle dworcowej.
W poczekalni wygrzanej, ale zimnej
obcoœci¹ podró¿nych, trójka bezdomnych – para i mê¿czyzna przysiadaj¹ siê,
nie to raczej ja zaj¹³em im ³awkê, któr¹
zajmuj¹, co noc.
Lekko œmierdz¹.
– Sk¹d pan? Pan z daleka.
– Z Gdañska? Nie jeszcze dalej.
– A co z Helu?
– Jeszcze dalej.
Wychodzê na peron. Zawiewa z ha³d
kiedyœ tam wczeœniej odœnie¿onych peronów, œcie¿ek, ulic.
Nadje¿d¿a mój by³y znajomy z jego
by³ej pracy w niebieskiej watowanej kurteczce. Rozmowa z ..., na peronie. Rozmowa na peronie opisuj¹ca ca³e ¯ycie,
ale nie Œmieræ i Zmartwychwstanie. Pracuje i coœ bêdzie za³atwia³. Psychiczno¿yciowa fatamorgana, mira¿ wewnêtrzny, ale czy oszustwo samego siebie.
Ty³em, pchany przez lokomotywê,
przedzieraj¹c siê przez zabielone œniegiem tory, podstawia siê poci¹g. By³y
znajomy oddala siê w œnie¿n¹, mglist¹
przestrzeñ górskiego miasteczka.
Jak szeœædziesi¹tka panoczku na karku, to trza siê ustatkowaæ i gap siê pod
nogi, a nie na konia – to ostatnie ostrze¿enia od przypadkowo spotkanych dobrych ludzi.
Po krótkiej deliberacji z obs³ug¹
konduktorsk¹ udaje mi siê wsi¹œæ do
przedzia³u wagonu sypialnego wczeœniej.
Nie mog¹ wpuszczaæ wczeœniej, bo maj¹
kontrolê.
Niebo.
Dooko³a zwa³y, kopce bia³ego puchu w atmosferze z bia³ego puchu,
a w wagonie wewnêtrzny ¿ar.
Ciep³a, ale nie mi³oœci.
Zajmujê kojê na górnej pó³ce.
Otulam chore kolano, które kaza³o
mi odpoczywaæ od szpitala w szpitalu kamizelk¹ z czystej, ¿ywej we³ny.
Niebo.
Patrzê bez oczu w bliski sufit wagonu. Za nim jest Niebo.
Wagon sypialny zape³nia siê nocnymi podró¿nymi.
Skaml¹, dzieci, ¿e to i tamto. Wagon
niepostrze¿enie zmienia tor, oœnie¿ona
stacja znika w czeluœci bia³ego opadu.
Jak lustrzane odbite naprzeciwko pojawia siê drugi wagon sypialny. W nim ja
te¿ le¿ê na górnej koi. Rozdwojenie cia³a
i jaŸni w podró¿y poci¹gowej.
Le¿¹c tak podwójny w dwóch wagonach sypialnych, które s¹ i nie s¹ lustrzanymi widziad³a.
Jeszcze raz próbujê – poszukujê czegoœ ca³kowicie niezale¿nego od tego, co

kiedykolwiek widzia³em, s³ysza³em,
czu³em.
Nie znajduje nic poza jak¹œ dziwn¹
Pustk¹, której w ¿aden sposób nie mogê
zdefiniowaæ, okreœliæ i która jakoœ nie
mieœci siê w w¹skiej przestrzeni pomiêdzy mn¹ le¿¹cym na górnej koi, a sufitem
wagonu sypialnego, rozpycha siê i przes¹cza siê przez œciany ³¹cz¹c siê z topniej¹c¹ warstw¹ œniegu zalegaj¹cego na dachu wagonu.
Mo¿e st¹d to lustrzane odbicie – widziad³o.
S³ychaæ g³osy, ale nie s¹ to g³osy
z Nieba.
Z przedzia³u obok, gdzie ma³a
dziewczynka podnieca siê, ¿e to i tamto
w tym poci¹gu jest, albo nie ma. Zamkniêcie oczu nie przenosi mnie w ciszê
Pustki, która jakby zniknê³a.
– Hamulec – krzyczy dziecko
– Podusie chcesz – g³oœno mówi babcia.
Hamowanie jeszcze nie potrzebne.
Bo poci¹g stoi na œnie¿nej stacji.
Prze³o¿ê rêkê przez piek³o [a nie
przez dupê tej ma³ej], ¿eby wreszcie by³o
cicho.
– Na którym ³ó¿ku dolnym czy górnym kochanie chcesz?
– Ale tu hamulec – babciu.
Nie ma ciszy, a Pustka po³¹czy³a siê
ze œniegiem i wod¹ na stacyjnym peronie.
Nie wolno podró¿owaæ z psami
w wagonach sypialnych. Dziesiêæ minut
do odjazdu. S³ychaæ g³osy, g³osy nie za
œwiatów.
– Dam panu 10 groszy, ale niech pan
mi nie grzebie w torebce.
Pazernoœæ!
– Ale tam mi wpad³o 10 groszy.
Spad³o wiêcej œwie¿ego œniegu, na
zwa³y starego i ten nowy poma³u topnieje i z niego ta Pustka, której brak. Brak
ciszy.
Wszêdzie robi siê chlapa.
– Bêdzie jakaœ kontrola.
Bêdzie ci¹gle kontrola.
Przera¿aj¹ce, co dzieje siê z ludŸmi.
Stop! Stop!
Czekam, chcia³bym w ciszy, a¿ poci¹g ruszy. Bo ha³as tocz¹cych siê kó³ po
zaœnie¿onych torach zag³uszy.
Co? Przerywa Pustkê.
Proszê o ciszê!
Poci¹g ruszy³.
Œnieg na peronach przesta³ topnieæ.
MroŸna noc z gór otula obielon¹ stacjê
i trójkê bezdomnych w poczekalni na
³awce.
– Pan z daleka w góry
Wszêdzie
Jest be³kot
Tylko
W wysokich
Górach
Nie
Bieg poci¹gu zag³usza
Nie przynosi ciszy, ale mo¿e sen.

Przysypiaj¹c, przypominam brak
bia³ej serwetki do koszyczka na Wielkanoc.
Kwiaty bia³e, niebieska kokoryczka
i szarotki.
Z kolekcji haftów œwiecko-œwi¹tecznych. Nie kupi³em. Nigdzie jej nie ma.
Zasypiam na kszta³t.
Jednoróg
Jednoro¿ec
Egzamin maturalny z geografii eksternistycznie.
Jakiœ pseudo sen poci¹gowy podró¿ny.
Ciemnoœæ i œnieg.
Bia³oœæ przechodzi w szaroœæ. Sza³ oœæ.
Ciemnoœæ, czerñ.
DŸwiekoœæ.
Ha szut hu szut szut!
Jedzie poci¹g od œniegu w noc.
Staje. Stacja.
S³ychaæ ludzkie ruchy i g³osy w ciszy stania poci¹gu.
I drzwi siê odsuwaj¹ do przedzia³u.
Przerwana Pustka, której nie by³o ju¿
nawet pod skrajem sufitu – ducha wagonowego.
Buch! Szarpnê³o wagonem, ktoœ
prze³o¿y³ zwrotnicê.
To dziwne, ale z bezw³adu szarpniêcia, na mnie na górnej pryczy wpada kobieta.
Niewa¿koœæ poci¹gowa da³a o sobie
znaæ. Jej nos lekko oœnie¿ony dotkn¹³
mojego nosa.
– Przepraszam!
– Ja do mê¿a!
– Jadê!
– Proszê, nic siê nie sta³o
– Ja od œniegu jadê – odpowiadam.
Rozbiera siê delikatnie i rozk³ada na
dolnej koi.
Nie bêdzie chyba chrapaæ.
Ja po pokoju z najwspanialszym widokiem na góry, pokój czteroosobowy, na
trzech ³ó¿kach organmistrze chrapologii,
w trzech nocnych pierwszych maksymalnych koncertach.
Wiêc uczulenie mam na nocn¹ ciszê
i chrapanie.
– Ale szpilki i doœæ m³oda, wiêc nie
bêdzie chrapaæ.
– Do mê¿a dzwoni.
– Rozmawia pó³ godziny.
– Ja pó³ godziny nie œpiê.
Proszê o ciszê.
– Albo na korytarz proszê rozmawiaæ.
– Bo ja szeœædziesi¹tka na karku
i muszê spaæ.
– Niebezpiecznie nie spaæ w wagonie sypialnym w nocnej podró¿y poci¹gowej.
– Bo ja do mê¿a. Nie zd¹¿y³am.
Wy³¹czy³a.
Bieg poci¹gu i pseudocisza.
Œnieg odchodzi w czeluœæ nocy.
Na górach œnieg.
W dolinach œnieg.
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Na stacji œnieg.
A na równinach czarna Nicoœæ.
Dla chodz¹cych wszêdzie jest fajnie.
Œpiê. Mo¿e œniê. Œpiê p³ytkim snem
lekko kiwanego przez ruch sk³adu. A jednak zasypiam.
Przychodzi wspomnienie tajemniczej wyspy na Morzach Po³udniowych,
z dala od uczêszczanych szlaków komunikacyjno-handlowych, o niezbyt przyjaznym dla cz³owieka klimacie, na której
¿yje lud HO. Nikomu nieznany, w kompletnej izolacji od ca³ego tego wspó³czesnego œwiata i tzw. cywilizacji. Ludzie ci
zachowuj¹c siln¹ wiêŸ plemienn¹ zajmuj¹ siê jedynie zdobywaniem po¿ywienia,
zabezpieczeniem w³asnej egzystencji
i sztuk¹.
Ka¿dy z nich oprócz zbieractwa,
myœlistwa, rybo³ówstwa i uprawiania
ma³ych ogródków jest magicznym artyst¹ – szamanem.
Multos Hoss Shamanos.
Rysunkos Szamanos
Magicos creators.
Nie wiem, jak, ale zapisa³em fonetycznie. Wiêc ludzie z plemienia HO robi¹c coœ robi¹ to w po³owie, a drug¹ po³owê czasu poœwiêcaj¹ na magiczne
przedstawienie tej czynnoœci w dostêpnych formach i œrodkach wyrazu.
Te formy s¹ bardzo ró¿norodne od
kompozycji na liœciach, korze, korzeniach, drewnie po totemy, kopce, rzeŸby
i inne formy przestrzenne oraz rysunki
naskalne.
Poezja funkcjonuje w formie niezapisanej. Muzyka na naturalnych instrumentach towarzyszy tym dokonaniom.
Te artmasterpisy s¹ umieszczane
w miejscach wyspy uznawane za œwiête.
Lud HO jest nieliczny, ale poniewa¿
ta dzia³alnoœæ jest powszechna, to liczba
miejsc œwiêtych stale roœnie, tak, ¿e prawie ca³a ziemia na wyspie staje siê œwiêta. Te dzia³ania magiczno-artystyczne
maj¹ zapewniæ powodzenie dzia³añ materialnych, ale równie¿ wyzwoliæ twórcê
z uwik³añ cielesno-bytowych. Choæ same w sobie s¹ dzia³alnoœci¹ jak najbardziej ziemsk¹, ich istot¹ jest sfera duchowa. Zaklinaj¹ i odlatuj¹.
Jednoróg pojawi³ siê nagle i odepchn¹³ senn¹ wizjê z ludem HO.
Mój najlepszy kolega z podstawówki, którego nawet nie spotka³em na profilu „Nasza klasa”. Lekki j¹ka³a.
– A ….. A …… O, co ja ……….
Jacku …… bê ….. bêdziesz teraz robiæ?
Jak bym siê przebudzi³ i obraz M.
Chagalla w pó³ jawie i œnie zobaczy³. Zapach jak perfumy z tej Pustki, której
resztki pozosta³y w górnych zakamarkach tu¿ pod sufitem przedzia³u?
Obraz zmiesza³ siê z zapachem.
Ta kobieta, moja przedzia³owa
wspó³towarzyszka poci¹gowej podró¿y
nachyla siê nade mn¹, lewituj¹c w rozko³ysanym biegiem poci¹gowym powietrzu.
Chyba w œrodku nocy to siê dzieje.
Czujê bliskoœæ jej ust.
Wahaj¹cych siê czy poca³owaæ.
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Moje oczy widz¹ tê scenê z lotu ptaka, choæ ten ptak nie ma gdzie siê
wznieœæ pod sufitem wagonu.
A przecie¿ do mê¿a.
– Proszê siê obudziæ. Za pó³ godziny
pana stacja.
Otwieram oko, najpierw gorsze, widzê zamazany obraz, kobiece nó¿ki wystaj¹ce spod krawêdzi mojej pryczy,
w zgrabnych szpileczkach, rozmyte na
wyk³adzinie pod³ogowej przedzia³u.
Drugie oko po otwarciu potwierdza ten
obraz.
Jasne promienie porannego s³oñca
rozœwietlaj¹ przedzia³, a moja wspó³pasa¿erka przedzia³owa siedzi na swojej
dolnej koi i grzebie w komórce.
– He, He, He ha, a co pani tu robi –
œmieje siê g³oœno wagonowy.
– Przecie¿ pani mia³a ³ó¿ko 31, które jest w przedziale obok – nastêpnym.
– Ale¿ jak to? – G³os pasa¿erki.
– Jeszcze nie sprzedajemy mieszanych przedzia³ów, a tak to paniusiu.
– Ch³opa siê zachcia³o – czy jak?
He, He He, – ale nic siê nie sta³o
i wagonowy zamyka drzwi.
– Przepraszam – nieco skruszona
mówi wspó³pasa¿erka.
– To ja przepraszam za – proszê
o ciszê.
– Ale ja tylko do mê¿a.
– Oczywiœcie.
– Ubieram siê i wychodzê na korytarz.
W koñcowym mieœcie ani œladu bia³ego puchu. Szaroœæ, szaroœæ, zgrzebnoœæ
i brud p³askiego kraju. Pierwsze domostwa. Poci¹g zwalnia bieg.
Kaszle ta w szpileczkach.
Mam tabletki do ssania, proponujê,
ale odmawia.
Hamowanie na stacji docelowej. Ani
œladu œniegu.
Wysiadamy razem, ale na peronie
nasze œcie¿ki siê rozstaj¹.
Ani œpiê, ani œniê, los sam musi siê
przebudziæ i przeznaczenie padnie
w twoje – moje usta.
Ulica docelowego miasta jest zaniedbana.
W starych domach pe³no sklepów
z u¿ywan¹ odzie¿¹, kilka lombardów
i biur kas Skok.
Upad³a ulica nie upad³ego miasta.
Im trudniejsza podró¿, tym wiêksze
wyzwolenie – oczyszczenie.
Ale ta droga „¿elaznym elektrycznym koniem” w wagonie sypialnym –
koedukacyjnym pierwszej klasy od œniegu do szaroœci zimowych bezœnie¿nych
równin by³a inna.
Nie przynios³a wyzwolenia – oczyszczenia, a tylko jakieœ opary Pustki, w której zawiesili siê poci¹gowi podró¿ni.
A teraz pop³yn¹ miejsk¹ delt¹ szukaj¹c dla siebie miejsca na statkach ich
losu.
Jutro ju¿ mnie tu nie bêdzie.
SZTANDARY LUDU HO POWIEWAJ¥ NA WIETRZE.

Z pêdzlem w d³oni
– Stanis³aw Tarnowiecki
3 marca w holu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mogilnie odby³a siê kolejna wystawa akwareli i rysunku mogileñskiego artysty Stanis³awa Tarnowieckiego.
Zaprezentowa³ swój kilkudziesiêcioletni dorobek. Malarstwo sta³o siê jego
wielk¹ pasj¹, jego obrazy znajduj¹ siê
w prywatnych kolekcjach w kraju i za
granic¹. Maluje przede wszystkim pejza¿e, jeŸdzi po lasach, szuwarach i jeziorach, by znaleŸæ temat do swoich prac.
Szkicuje lub fotografuje interesuj¹ce go
zak¹tki, by ju¿ w domu namalowaæ konkretny obraz. Wielokrotnie nanosi na siebie kolory, by uchwyciæ odpowiedni¹
barwê. Czêsto dodaje pasteli, by uzyskaæ
lepszy efekt i wyrazistoœæ pracy. Inspiruje siê najbli¿szymi okolicami.
Pa³uk i Kujaw, chce by w³aœnie te
okolice pozostawiæ w swoich pracach,
poniewa¿ nie ka¿dy potrafi odnaleŸæ takie piêkne i tajemnicze miejsca lub ich
nawet nie zauwa¿y. Maluje równie¿ martw¹ naturê, kwiaty, a najbardziej uwielbia
malowaæ drzewa. Wprawiony obserwator
potrafi wy³owiæ prace Stanis³awa z wielu
innych, jego warsztat jest niepowtarzal-

ny. Zajmuje siê równie¿ rysunkiem,
w swoich pracach uwieczni³ najpiêkniejsze budynki, ulice i zau³ki swojego Mogilna. Najczêœciej malowan¹ budowl¹ dla
artysty jest klasztor mogileñski, uwielbiany przez mieszkañców miasta oraz
najczêœciej zamawiany przez koneserów
sztuki.
Stanis³aw Tarnowiecki urodzi³ siê
w 1948 r. Jest malarzem-samoukiem, ca³e ¿ycie dopieszcza³ swoje rzemios³o, obrabia³ najpiêkniejszymi barwami i odcieniami. Jest laureatem wielu konkursów
i kilkudziesiêciu wystaw w ca³ym kraju.
Wystawia³ swoje prace w Bydgoszczy,
Lesznie, Wroc³awiu, Inowroc³awiu, Tucholi, Nakle. W Zielonej Górze zdoby³
I Nagrodê w konkursie „Natura moich
okolic”.
Stanis³aw jest cz³onkiem RSTK
w Bydgoszczy, nominowany przez Radê
Krajow¹ RSTK otrzyma³ w 1992 Nagrodê Artystyczn¹ „Artura”, za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ równie¿ medal im. Jakuba Wojciechowskiego. Jest równie¿
cz³onkiem Klubu Amatora Plama, dzia³aj¹cego przy MDK w Mogilnie.
Miros³aw Puszczykowski

16 kwietnia 2016 zgin¹³ œmierci¹
tragiczn¹ Zbigniew Okoñ
– poeta, prozaik i publicysta. Aktywny
animator kultury. By³ za³o¿ycielem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Rzeszowie i pierwszym jego przewodnicz¹cym. Autor i wspó³autor licznych ksi¹¿ek
poetyckich, prozatorskich i wspomnieniowych, takich jak: Miejsce przeznaczenia,
Zgubiona treœæ, Muzu³man wraca do domu,
Dzieciñstwo i wojna, Sonety polonijne, I jak
mam zapomnieæ, Na olimpijskim szlaku, Kresowi s¹siedzi w szponach trzech ludobójczych hord… Ponadto by³ autorem sztuk
teatralnych, a tak¿e wielu opowiadañ i artyku³ów publicystycznych, w których
domaga³ siê ujawnienia zbrodni katyñskiej i ludobójstwa pope³nionego na Wo³yniu. Laureat wielu konkursów literackich. Odznaczony Honorow¹ Odznak¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”.
Pogr¹¿eni w smutku przyjaciele
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Jadwiga Piliñska
Urodzona w 1935 roku w Rykach. Wykszta³cenie ekonomiczne.
Zainteresowania: od 1973 publicystyka, 1985 medycyna niekonwencjonalna, 1991
malarstwo, 1995 poezja. Na przestrzeni lat 2001–2011 wyda³a siedem tomików poezji;
„S³owo i kolor”, „Stopieñ wtajemniczenia”, „W zamêcie”, „Na zakrêcie”, „¯yæ nadziej¹”, „Wybór wierszy”, „Okruchy”.
Utwory jej wesz³y do 15 antologii i almanachów i ukaza³y siê w wielu czasopismach.
W latach 1985–1989 by³a cz³onkiem kolegium redakcyjnego G³osu Ursusa, odcinek Piastów. Uprawia malarstwo olejne. Wziê³a udzia³ w 35 indywidualnych i ponad 80 zbiorowych wystawach. W 2008 uzyska³a Certyfikat Piêcioletniego Studium Malarstwa Artystycznego. Jest cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz warszawskich klubów literackich: „Metafora”, „Nasza Twórczoœæ” i „Konfraternia Poetycka”
w Piastowie. Od roku 1987 jest cz³onkiem Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury. Posiada odznaki: Zas³u¿ony Pracownik Przemys³u Spo¿ywczego i Skupu (1980), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1989), Medal Pami¹tkowy im. Janusza Korczaka
(2007) oraz Honorow¹ Odznakê Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej (2010). Monografia Jadwigi Piliñskiej pt: „Niecodzienna osobowoœæ w œrodowisku lokalnym – studium przypadku” by³a tematem pracy magisterskiej na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawie.
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Zbigniew Kurzyñski
POSTAWA

NIECZU£Y

Konkurencjê ceniê, ale twardo stojê
przeciw wyœcigowi... zbrojeñ.

Niejednej szczerze mi³oœæ wyznaje,
choæ w tych uczuciach siê nie wyznaje.

ŒWIÊTOŒÆ

O DOSKONA£OŒCI

Chocia¿ nasza ziemia jest œwiêta
– grzechem, gdy przez ch³opa nie tkniêta.

Nie ma zbrodni doskona³ych – to fakt,
lecz zbrodniarzy doskona³ych nie brak.

ZABEZPIECZENIE

ZDROWIE

Niejeden nigdy nisko nie upad³
dziêki giêtkoœci... krêgos³upa.

Upa³ w sercu, a ch³ód w g³owie,
ma moralnie zdrowy cz³owiek.

Szczepan Kropaczewski
Na Ewê
Ewa Adamowi poda³a jab³uszko.
Ach! Jak ci dziêkujê moja droga duszko !!!
Wtem, Bóg siê odezwa³ i g³os zabrzmia³ z nieba:
Niestety kochani – tak nie by³o trzeba!

Mini Galeria

Aforyzmy
Tadeusz Józef Maryniak (Tamar)
(z tomu 4 Aforyzmy o mi³oœci)
z
Mi³oœæ zaœlepia nawet niewidomych.
z
Nikt nie jest wierny bezinteresownie.
z
Milczenie jest najdoskonalsz¹ mow¹ zakochanych.
z
Trudno powiedzieæ jedno s³owo bêd¹c kobiet¹.
z
Kobiety chc¹ s³yszeæ nawet gdy nie rozumiej¹.
z
Mity o kobietach zawsze s¹ prawdziwe.
z
Stanê³a na wysokoœci jego kieszeni.
z
Dyskrecja dyskredytuje kobietê.
z
Brzydota jest najgroŸniejsz¹ broni¹ cnoty.
z
Cenimy kobiety za to, ¿e s¹ bezcenne.
z
Myœleæ nale¿y inaczej, a kochaæ tak samo!

Skoñczy³ siê ju¿ dla was okres laby krótki.
Wiem, ¿e by³o mi³o – teraz, bêd¹ smutki…
Odys 93
Wytrwale, jak Odys, wracam na Itakê.
Nie mam ju¿ swej ³odzi – winda mym korabiem…
Na trzydziestym piêtrze,
jest moje M1.
W kuchni, na trójnogu – jedynym w tym domu,
siedzi Penelopa.
Tka kilim ¿a³obny – dla dwojga.
Gdzie s¹ zalotnicy?
Odeszli w pa³ace!
Gdzie ³uk twój Odysie?
…
Rozpiêty na niebie…
Na staroœæ
Prosi m³ody fircyk swoj¹ m³od¹ ¿onê.
Ach, moje kochanie! ChodŸ ze mn¹ na stronê…
Ona zaœ mu grzecznie odpowie w te s³owa:
Ach, moje kochanie… znów boli mnie g³owa!
Po latach czterdziestu: Och! Przytul mnie stary…
Widzisz moja droga – znów bol¹ mnie bary!
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Krzysztof Stêpniak

Pod adresem internetowym
www.rstk-warszawa.bloog.pl

dzia³a

BLOOG WARSZAWSKIEGO RSTK
Bloog prowadzi Stanis³aw Dominiak i do niego nale¿y
kierowaæ opinie i uwagi: staszek.dom@wp.pl

t

spo s³onia

El¿bieta Grabosz
Radoœæ rencisty
Oj! pohulaæ, pohulaæ,
dawno mam ochotê.
Podnieœli mi rentê
o ca³e dwa z³ote.

