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35 lat RSTK

R

uch RSTK liczy ju¿ 35 lat!
Jego pocz¹tki siêgaj¹ 21
wrzeœnia 1980 r., kiedy to
– wkrótce po podpisaniu
w Stoczni Gdañskiej porozumieñ koñcz¹cych s³ynny strajk sierpniowy – w Warszawie zebra³ siê Komitet
Za³o¿ycielski Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Na jego czele
stali cz³onkowie Warszawskiego Robotniczego Klubu Literackiego, który prowadzi³ dzia³alnoœæ od 1974 r. Podobne
kluby w latach 70. istnia³y w innych miastach, patronowa³o im Towarzystwo
Przyjació³ Pamiêtnikarstwa, a ich dzia³alnoœæ wspiera³y Wojewódzkie Rady
Zwi¹zków Zawodowych. W gronie za³o¿ycieli Warszawskiego RSTK znalaz³a
siê równie¿ grupa cz³onków Studenckiego Centrum Literackiego „Gremium”,
które w drugiej po³owie lat 70. œciœle
wspó³pracowa³o z WRKL. 5 listopada
1980 r. Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury w Warszawie uzyska³o
osobowoœæ prawn¹. Pierwszym jego prezesem wybrany zosta³ Micha³ Krajewski,
literat – murarz, inicjator s³ynnych trójek
murarskich w okresie odbudowy Warsza-

wy ze zniszczeñ wojennych, na którego
¿yciorysie czêœciowo oparty by³ scenariusz filmu Andrzeja Wajdy „Cz³owiek
z marmuru”.
Statut Warszawskiego RSTK sta³ siê
wzorem dla podobnych inicjatyw w innych regionach Polski. Do czasu og³oszenia w Polsce stanu wojennego zarejestrowanych zosta³o jeszcze piêæ Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury,
m.in. w Gorzowie Wlkp., Bydgoszczy,
Rzeszowie i Wodzis³awiu Œl¹skim. Powstanie spo³eczno-kulturalnego ruchu
RSTK by³o przejawem podmiotowoœci
i emancypacji ówczesnych œrodowisk robotniczych w dziedzinie kultury i wyrazem ich samoœwiadomoœci. Nie przypadkiem sta³o siê to po wydarzeniach Sierpnia ‘80 r., kiedy to klasa robotnicza sta³a
siê wiod¹c¹ si³¹ spo³eczn¹ w Polsce. Pod
koniec lat osiemdziesi¹tych na terenie ca³ego kraju dzia³a³o 46 samodzielnych Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury. Ruch RSTK dysponowa³ ogólnopolskim czasopismem dwutygodnikiem
„Twórczoœæ Robotników”.
Ruch RSTK przetrwa³ trudne przemiany zwi¹zane z transformacj¹ ustrojow¹ rozpoczêt¹ w Polsce porozumieniem

okr¹g³ego sto³u. Ze wzglêdu na wycofanie siê zak³adów pracy ze wspierania
kultury i przekszta³ceniem
zak³adowych domów kultury, które by³y oparciem dla
ogniw RSTK, w placówki
miejskie, utraci³ dotychczasowy robotniczy charakter. Czêœæ stowarzyszeñ zmieni³a nazwê, pozbywaj¹c siê przymiotnika „robotnicze”. 15 listopada 1988 r. zarejestrowana zosta³a Rada
Krajowa Robotniczych
Stowarzyszeñ Twórców Kultury jako ogólnopolska reprezentacja
ruchu RSTK o charakterze federacyjnym.
Aktualnie na terenie
Polski dzia³a 20 stowarzyszeñ nale¿¹cych
do Rady Krajowej
RSTK, a rolê integracyjn¹ spe³nia czasopismo W³asnym G³osem.
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Jubileusz Stowarzyszenia Promocji Kultury PODBESKIDZIE
Stowarzyszenie Promocji Kultury
PODBESKIDZIE z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej œwiêtowa³o 30-lecie swojej dzia³alnoœci na Podbeskidziu w Oœrodku –
BESKIDY PARK w Bielsku-Bia³ej
w dniu 10 paŸdziernika br. Spotkanie by³o podsumowaniem, a tak¿e form¹ upamiêtnienia, niestrudzonej dzia³alnoœci
zmar³ego przed rokiem Józefa Mikosza,
prekursora powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bielsku-Bia³ej, którego dzia³alnoœæ, po zmianie nazwy, kontynuuje Stowarzyszenie
Promocji Kultury, PODBESKIDZIE.
Podczas Spotkania, na terenie Oœrodka
BESKIDY PARK, odby³a siê prezentacja
twórczoœci literackiej, wystawa obrazów,
rzeŸb i rêkodzie³a oraz pokaz filmów.
W tym czasie odby³y siê wyk³ady Przewodnicz¹cego Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury
w Warszawie Paw³a Soroki oraz Stanis³awa Dominiaka. Podczas uroczystoœci zosta³y zaprezentowane utwory zebrane Józefa Mikosza, których nie zd¹¿y³ wydaæ
za ¿ycia, poezja Marka Baterowicza – poety z Australii, Wies³awa Konecznego,
który zaprezentowa³ dwa wydania – Kolejny Klucz do Przesz³oœci oraz Od Zaol-

zia po Bia³oruœ – bêd¹ce podsumowaniem dzia³alnoœci Stowarzyszenia w dziedzinie plenerów malarskich i wystaw
w kraju i za granic¹. W promocji wymienionego wydawnictwa wziêli udzia³: Maria Sulima – poetka i prezes Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna Na Bia³orusi,
Bronis³aw Firla – niezwyk³y cz³owiek,
bohater wojenny, mieszkaj¹cy na Zaolziu
i Tatiana So³oducha z Bia³orusi. M³odzie¿
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej pod kierownictwen Józefa Argasiñskiego zaprezentowa³a krótki spektakl sceniczny wed³ug jego scenariusza.
Swoje ksi¹¿ki i prace zaprezentowali:
Krystyna Blamek, Emilia Berndsen, Zofia Ciapa³a, Maria Procyk, Danuta Smaza, Urszula Omyliñska, Marianna Górna,
Zofia Leszczyñska, Stanis³aw Sikor, Karol Mrózek, Krystyna Sobociñska, Monika Podleœna, Magdalena Podleœna, Wiktor Pas³awski, Tadeusz Modrzejewski
oraz ks. Marian Kosiñski, który zaprezentowa³ swoj¹ poezjê a tak¿e program
s³owno-muzyczny.
W tym samym czasie odby³ siê konkurs poetycki „O Laur Podbeskidzia”
oraz konkurs plastyczny na rêkodzie³o.
Jurorami byli: Pawe³ Soroka, Stanis³aw

Dominiak, Halina Majdak-Maj i Józef
Argasiñski.
Nagrody otrzymali:
I nagroda – Krystyna Sobociñska
II nagroda – Katarzyna Jasztal
III nagroda – Kazimiera Wojty³a
Szczególne wyró¿nienie otrzyma³a
Maria Sulima z Bia³orusi za prezentacjê
Poezji Patriotycznej oraz Emilia Berndsen, Zofia Ciapa³a, Urszula Omyliñska.
W konkursie plastycznym nagrodzone zosta³y prace Magdaleny Podleœnej

i Moniki Podleœnej, zaœ w konkursie na
rêkodzie³o nagrodzono prace Zofii Leszczyñskiej, Tamary So³oduchowej, Krystyny Blamek i Zofii Ciapa³y.
Uroczystoœæ zorganizowa³a i prowadzi³a Maria Procyk z Bielska-Bia³ej,
Stanis³aw Dominiak
Wiêcej informacji na:
http: //rstk-warszawa.bloog.pl
oraz na YouTube.
Informacje o Stowarzyszeniu:
www.tworczepodbeskidzie.blogspot.com

Nadmorski plener artystyczny LSTK Lubin
ze spotkañ wzi¹³ udzia³ Przewodnicz¹cy
Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury Pawe³ Soroka –

przedstawiaj¹c zebranym obszern¹ wiedzê
na temat roli œrodowisk artystycznych we
wspó³czesnym œwiecie. Wniesione aspek-

   

  

Nadmorskie pejza¿e by³y ciekawym
tematem twórczych inspiracji dla uczestników pleneru artystycznego zorganizowanego przez Lubiñskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury z Lubina. W tegorocznym plenerze, odbytym w miesi¹cu
sierpniu, w uroczej miejscowoœci Pobierowo, uczestniczy³o ponad dwudziestu
artystów z ró¿nych dziedzin sztuki takich
jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeŸbiarstwo i rêkodzie³o.
Celem pleneru by³o rozwijanie wyobraŸni twórczej, wymiana doœwiadczeñ
artystycznych oraz pragnienie pozyskania weny twórczej inspirowanej nadmorsk¹ przyrod¹. Podczas trwania pleneru
mieszkañcy Pobierowa, a tak¿e przebywaj¹cy tam letnicy mieli mo¿liwoœæ obserwowania artystów przy pracy oraz nawi¹zania z nimi bli¿szego kontaktu. S³oneczne dni dawa³y natchnienie twórcom
wielu wspania³ych prac. Zwieñczeniem
pleneru by³a wystawa poplenerowa,
przygotowana bezpoœrednio przy jednej
z g³ównych ulic Pobierowa, czyli ogólnodostêpna dla lokalnej spo³ecznoœci
i wypoczywaj¹cych w tym okresie goœci
z ca³ej Polski.
Poza pracami artystycznymi uczestnicy brali udzia³ w spotkaniach umo¿liwiaj¹cych wymianê doœwiadczeñ, a w jednym

ty polityczno-gospodarcze, ekonomiczne
i kulturowe by³y tematem g³êbokiej dyskusji, które na d³ugo pozostan¹ w pamiêci
uczestników spotkania.
Plener zosta³ podsumowany na spotkaniu, przy tradycyjnym grillu. Prezes
LSTK Janina Komarnicka podziêkowa³a
artystom za czynny udzia³ w plenerze,
zapowiadaj¹c jednoczeœnie, ¿e wszystkie
prace wykonane w Pobierowie, wezm¹
udzia³ w wystawie poplenerowej, która
zostanie zorganizowana w okresie jesiennym w Lubinie.
Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury stoi w przededniu obchodów jubileuszu XV-lecia istnienia. Swoim zaanga¿owaniem twórczym wspiera dzia³alnoœæ kulturaln¹ powiatu lubiñskiego i nie
tylko. Organizuje wiele wystaw artystycznych, a twórcy bior¹ czynny udzia³
niemal we wszystkich imprezach organizowanych przez instytucje Zag³êbia Miedziowego. Za realizacjê najciekawszych
projektów wzbogacaj¹cych ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzyma³o z r¹k
Starosty Lubiñskiego nagrodê „Skrzyd³a
NGO – 2014”, która jest przyznawana co
4 lata dla najlepszych organizacji pozarz¹dowych.
Wies³aw Radojewski
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II Art Passion Festival
II Art Passion Festival za nami. 21
maja 2015 r. w Pa³acu Kultury Zag³êbia
w D¹browie Górniczej nast¹pi³o uroczyste otwarcie II Miêdzynarodowego Zag³êbiowskiego Festiwalu Sztuki. Wszystkich
goœci powitali: Prezydent Miasta D¹browa Górnicza Zbigniew Podraza, dyrektor
PKZ Ma³gorzata Majewska oraz przedstawiciele STKZD, a przed wejœciem
Miejska Orkiestra Dêta w D¹browie Górniczej pod batut¹ Ireneusza Dustera.
Nastêpnie na scenie wyst¹pi³ zespó³
Go³owianie, który dzia³a pod kierownictwem artystycznym pani Ma³gorzaty Kurtyki. W dalszej czêœci artystycznej Festiwalu wyst¹pili uczniowie z Zespo³u Szkó³
Muzycznych w Sosnowcu (trio akordeonowe przygotowane przez pana Rafa³a
Wolnego w sk³adzie: Konrad Czekaj, £ukasz Grz¹ba i Piotr Sarapata) oraz
Agnieszka Szczypka z osiedlowego klubu
„Helikon” w D¹browie Górniczej przy
akompaniamencie Jerzego Ko³odzieja. Po
zakoñczeniu czêœci artystycznej wrêczono laureatom Festiwalu nagrody. Spoœród
ponad 500 prac nades³anych z ca³ej Polski
i z zagranicy jury festiwalowe przyzna³o
Grand Prix w czerech kategoriach sztuki:
malarstwo, rzeŸba, fotografia oraz haft artystyczny w formie obrazu.
GRAND PRIX w kategorii malarstwo otrzyma³ Andrzej Gruszka i jego
obraz „ Mi³oœæ”.
GRAND PRIX w kategorii fotografia
artystyczna otrzyma³ Mariusz Religa za
pracê „Spacer”.
GRAND PRIX w kategorii rzeŸba
otrzyma³ Jacek Opa³a za rzeŸbê „Kim
by³aœ piêkna pani”.
GRAND PRIX w kategorii haft artystyczny otrzyma³a Halina Kwiatkowska
za pracê „Wiosna w górach”.
Ponadto jury przyzna³o wyró¿nienia.
W dziedzinie malarstwa otrzymali je:
Kordian Andres, Marek Czarno³êski,
Konrad Gawlik, Marcin Guzy, Maria
Maci¹ga, El¿bieta M¹dry, Bogumi³a
Pacyna, Teresa Sajdak-Lorenc, Andrzej
Sodowski i Maria Sowiñska-Jakowiak.
W kategorii rzeŸby wyró¿nienie otrzyma³ Grzegorz Jaros za zestaw rzeŸb.
W dziedzinie fotografii Monika
Gruszewicz i Olga Dudek. W dziedzinie
haftu artystycznego wyró¿nienie otrzyma³a Agnieszka K³os.
Twórców nie ogranicza³a tematyka.
Dzie³a prezentowane by³y m.in. w Muzeum Zag³êbia w Bêdzinie, w Galerii
Sztuki „Kana Art” w Sosnowcu, oraz
w Galerii Sztuki Wspó³czesnej „Elektrownia” w Czeladzi.
Art Passion Festival adresowany jest
do wszystkich twórców z kraju i zagranicy. Ma charakter otwarty, a tematyka prac
jest dowolna. Artyœci prezentuj¹ swoje

Kurator II Miêdzynarodowego
Zag³êbiowskiego Festiwalu Sztuki
Art Passion Fesival dr Jakub Adamek z Katedry Rysunku i Malarstwa
Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach poprowadzi³ ceremoniê wrêczenia nagród oraz z³o¿y³ podziêkowania jurorom festiwalu: Dobrawie
Skoniecznej-Gawlik – etnografce
z Muzeum „Górnoœl¹ski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Stanis³awowi Michalskiemu – fotografikowi, cz³onkowi Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, Ma³gorzacie
Majewskiej – dyrektor Pa³acu Kultury Zag³êbia, Mai Szwedziñskiej –
starszej specjalistce ds. galerii, Ma³gorzacie Kurtyce – kierownikowi artystycznemu „Go³owian” i wszystkim, którzy brali udzia³ w organizacji Festiwalu.
Ekspozycjê nagrodzonych dzie³
mo¿na ogl¹daæ do 30 czerwca
2015 roku w Galerii PKZ oraz
w holach na parterze i I. piêtrze. Od
6 lipca do 30 sierpnia 2015 r. dzie³a prezentowane bêd¹ tak¿e w Muzeum Zag³êbia w Bêdzinie, w Galerii Sztuki Wspó³czesnej „Elektrownia” w Czeladzi, oraz w Galerii Sztuki „Kana Art” w Sosnowcu.
Andrzej Musia³
dzie³a w czterech kategoriach sztuki: malarstwo, fotografia artystyczna, rzeŸba
i haft artystyczny.
Otwarta formu³a Festiwalu daje mo¿liwoœæ przygl¹dania siê najró¿niejszym
trendom, kierunkom czy postawom czy-

telnym w krajobrazie polskiego malarstwa wspó³czesnego. Uderza rozmaitoœæ
technik, formatów czy zdecydowanie odmienne traktowanie obrazu przez reprezentantów ró¿nych generacji. Festiwal
ten to impreza szeroko promuj¹ca Zag³ê-

bie D¹browskie. Jego wartoœæ, przejawiaj¹ca siê w bogactwie form wyrazu
prezentowanych przez uczestników, konsekwentnie wykazuje, i¿ nasz region to
Ÿród³o wielu talentów.
Jolanta Placzyñska

Piknik Rodzinny w Parku Szczêœliwickim
W dniu 26 wrzeœnia 2015 r. w Parku
Szczêœliwickim odby³ siê XIII Rodzinny
Piknik Integracyjny oraz VII Targi
Ochockich Organizacji Pozarz¹dowych,
w której to imprezie ju¿ czwarty z kolei
rok Warszawskie RSTK bierze czynny
udzia³. Organizatorami Pikniku byli:
Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna
£êgiewicz, Klub Rodzin Abstynenckich
OSTOJA, Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych i Ekonomicznych – WISE. Oprócz swojego stoiska,
w którym prezentowaliœmy w³asne dzie³a malarskie i literackie, nasi cz³onkowie
w osobach; Maria Bednarek, Joanna Jagie³³o, Mira Umiastowska i Izabela Zubko zaprezentowa³y publicznoœci swoje
utwory na scenie. Dla m³odzie¿y zaœ

przygotowaliœmy pokaz rysunku i szkicowania, które
prowadzi³ Jerzy Do³¿yk.
Pomimo deszczowej pogody publicznoœæ dopisa³a
a my mieliœmy kolejn¹ okazjê zaprezentowania swojej
twórczoœci szerszemu gronu
warszawiaków.
Zarz¹d Warszawskiego
RSTK serdecznie dziêkuje
Organizatorom
Pikniku
a w szczególnoœci paniom:
Hannie Gêœciak-Wojciechowskiej i Sylwii Wo³czak za
przygotowanie i organizacjê tej wspania³ej imprezy.
Stanis³aw Dominiak

Wiêcej na naszym bloogu:
http://rstk-warszawa.bloog.pl/
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XXXIII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne
Jednym ze sta³ych punktów programu warsztatów artystycznych w Garbiczu jest od wielu lat tzw. wieczór synkretyczny. Nie ma on charakteru re¿yserowanego programu, ale jest dzia³aniem
warsztatowym, swoist¹ improwizacj¹.
Idea jego, to ³¹czenie w jednym wspólnym dzia³aniu wszystkich czterech dyscyplin artystycznych sk³adaj¹cych siê na
interdyscyplinarnoœæ warsztatów. Plastycy dekoruj¹ scenê i salê, muzycy przygotowuj¹ potencja³ dŸwiêkowy i akustyczny, literaci krótkie teksty nadaj¹ce siê do
ilustracji dŸwiêkowej, a fotograficy i filmowcy ukazuj¹ na ekranie na bie¿¹co
odbywaj¹ce siê prezentacje poetyckie.
Przekaz poetyckich treœci jest bowiem
pe³niejszy, gdy w odbiór zaanga¿owane
s¹ prawie wszystkie zmys³y.
W œrodê 3 czerwca 2015 r. dekoracjê
do wieczoru synkretycznego stanowi³y
obrazy przekazane z RSTK do galerii pa³acu Magnat. W sekcji muzyczno-akustycznej Czes³awowi Gandzie towarzyszy³o a¿ dwóch Jaros³awów, w tym ¿aden
z nich nie kojarzony z radykalizmem politycznym. Mielcarek – muzyk i Stawarski – filmowiec, posiadaj¹cy jednak¿e
umiejêtnoœci muzyczne i charakterystyczn¹ dla tej sztuki wra¿liwoœæ. Doœæ
powiedzieæ, ¿e dwa dni wczeœniej w ramach tzw. „parkietoterapii” urz¹dzi³ dla
uczestników warsztatów dyskotekowy
wieczór taneczny, a w rolê muzycznego
wspó³pracownika Czes³awa Gandy na
wieczorze synkretycznym wczu³ siê tak
przekonuj¹co, ¿e warsztatowi nowicjusze
kojarzyli go raczej z sekcj¹ muzyczn¹ ni¿
filmow¹.
Prezentacje wierszy by³y przetykane
piosenkami solistów. Wœród nich wystêpuj¹ca w podwójnej roli: poetki i solistki
Danuta Zasada, która œpiewa³a równie¿
piosenki w³asnej kompozycji. Przyby³a
na warsztaty po raz pierwszy i to a¿ ze
Szwecji. Doœæ trudno by³o ustaliæ jak na-

Wieczór synkretyczny...

        

zwaæ barda rodzaju ¿eñskiego. W koñcu
nadano Danucie tytu³ „bardotki”. W œrodowisku „literatów internetowych” znana jako „niepokorna nuta”.
Spoœród prezentacji tekstów utkwi³
mi w pamiêci wiersz Janiny Jurgowiak,
opisuj¹cy w formie humorystycznej
przebieg przyjêcia towarzyskiego. Autorka podzieli³a swoje „dzie³o” na czêœci,
nadaj¹c im nazwy czêœci monumentalnego dzie³a muzycznego. W treœci znalaz³y
siê rzecz jasna wyrazy dŸwiêkonaœladowcze, tzw. onomatopeje.
Bu³garska poetka z Gabrova pisz¹ca
równie¿ po polsku zaprezentowa³a
oprócz w³asnych utworów tak¿e przet³umaczony na jêzyk bu³garski wiersz mojego autorstwa pod tytu³em „Jesienna paleta”. Prezentacjê wiersza poprzedzi³o od-

czytanie go po polsku, aby s³uchacze nie
znaj¹cy jêzyka bu³garskiego zrozumieli
o co mniej wiêcej chodzi. Ale wiersz to
przecie¿ nie tylko s³owa, przedstawiaj¹ce
treœæ, ale to równie¿ dŸwiêk, œpiewnoœæ,
p³ynnoœæ, po prostu muzyka. Jêzyk bu³garski ze wzglêdu na oryginalne brzmienie wyda³ mi siê bardzo poetycki.
Konsultant literacki, poeta, Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz, zwykle rzeczowy i konkretny podczas konsultacji, nie
po raz pierwszy pokaza³ w programie swój
talent satyryczny i dystans do siebie samego. Zaprezentowa³ lekki wiersz, który – jak
twierdzi³ – napisa³ w kilka minut jakby na
potrzeby tego w³aœnie programu, w którym
w sposób dowcipny przedstawi³ siebie jako
„wieszcza”. Takiego co wieszczy zawsze,

29 sierpnia 2015 r. w Che³mku, z inicjatywy tamtejszego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, odby³o
siê spotkanie przedstawicieli ogniw ruchu RSTK z po³udniowej Polski. Oprócz
gospodarzy spotkania, przybyli dzia³acze
i twórcy stowarzyszeñ z Ma³opolski, Œl¹ska i Zag³êbia, a mianowicie Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Zag³êbie” w Bêdzinie, Grupy Twórców
MY z Andrychowa, Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Jaworznie, Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach,
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury „Grupa na Zamku” z Oœwiêcimia oraz „In Gremio” z Chrzanowa. Spotkanie mia³o charakter integracyjny, by³o

tak¿e okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ
i informacji o aktualnej dzia³alnoœci poszczególnych stowarzyszeñ. W spotkaniu
i w dyskusji wzi¹³ udzia³ przewodnicz¹cy
Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka oraz
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus.
Po d³ugiej debacie i smacznym posi³ku uczestnicy spotkania udali siê do che³meckiego Parku Rodzinnego, gdzie ju¿
o zmroku mieli okazjê doœwiadczyæ niezwyk³ego performance. Na p³ycie parku
artysta – ceramik Karolina Gorczyñska
wznios³a okaza³ej wielkoœci piec. Stalowa konstrukcja poszyta mat¹ krzemow¹
stanowi³a korpus. Opalanym gazem piec
rozgrzewa³ siê przez kilkadziesi¹t godzin. W szczytowym punkcie temperatura osi¹gnê³a 1200 OC, a roz¿arzona mata

  

Integracyjne spotkanie w Che³mku

o ka¿dej porze, bez wzglêdu na okolicznoœci i wbrew przeciwnoœciom losu.
Nie sposób wymieniæ i opisaæ wszystkich prezentacji tego wieczoru. Doœæ powiedzieæ, ¿e wœród prezentuj¹cych wiersze znalaz³y siê takie persony, jak choæby
Pawe³ Soroka – Przewodnicz¹cy Rady
Krajowej RSTK, a tak¿e Ireneusz
Krzysztof Szmidt – Prezes Gorzowskiego
Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich.
Wieczory synkretyczne, mimo i¿ maj¹
charakter warsztatowy i improwizowany,
od lat ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
nie tylko uczestników warsztatów ale bywa, ¿e i goœci pa³acu Magnat. Stanowi¹
te¿ doskona³¹ lekcjê publicznej prezentacji w³asnej twórczoœci.
Ferdynand G³odzik
  

zab³ysnê³a niezwyk³ymi barwami. Zapadaj¹cy zmierzch potêgowa³ niezwyk³e
wra¿enia. Kulminacyjnym punktem by³o
widowiskowe otwarcie czeluœci pieca;
buchaj¹ce iskry, ¿ar, wysoka temperatura
oraz towarzysz¹ca zdarzeniu elektroniczna muzyka wprawi³y wszystkich w zachwyt. Ten niecodzienny akt twórczy ³¹cz¹cy ¿ywio³y ognia, ziemi i powietrza
na d³ugo zapad³ w pamiêci widzów.
Karolina Gorczyñska jest absolwentk¹ wydzia³u ceramiki Akademii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu. Po powrocie do
Che³mka ¿ywo uczestniczy w ¿yciu artystycznym miasta, jest animatork¹ kultury
w miejscowym Oœrodku Kultury oraz
cz³onkiem Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Che³mku. Wypalone
prace to plon w³asnych jej autorskich poszukiwañ oraz warsztatów prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Wies³aw Koneczny
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Gorzów Wielkopolski – Garbicz

wieczór malowanych twarzy

Podczas zorganizowanych przez gorzowskie RSTK XXXIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych
w Pa³acu Magnat w Garbiczu wszystkie
sekcje od literackiej przez plastyczn¹
i filmow¹ po muzyczn¹ do³o¿y³y wszelkich starañ aby wieczór 31 maja 2015
roku, by³ pe³en wra¿eñ i niespodzianek.
Tego dnia mia³a siê w pe³nej krasie
zaprezentowaæ ka¿da z sekcji. Radosna
twórczoœæ artystyczna w pierwszej kolejnoœci ujawni³a siê w grupie plastyków,
którzy dokonali wrêcz niesamowitej metamorfozy swoich twarzy, œmia³o operuj¹c wzornictwem i kolorystyk¹.
W pêdzlowo-palcowej technice nak³adania barw da³o siê dostrzec potencja³
nie tylko twórczy, ale i zakrawaj¹cy na
swobodne szaleñstwo. Widok wielu postaci bawi¹cych siê w malunki naskórne
pozostawia³ niesamowite wra¿enie.
Kiedy ju¿ wzajemn¹ twórczoœæ og³oszono jako ukoñczon¹ przyst¹pi³ do dzie³a puentuj¹cego artysta malarz prof. dr
hab. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego Eugeniusz Geno Ma³kowski,
wielki popularyzator sztuki i wielokrotny
Organizator Wystaw Grup Artystycznych
i Stowarzyszeñ Twórczych. Jako znawca
ludzkich profili oraz fantastycznych form
kulistych, nie obawiaj¹cy siê wielkoformatowych prac, uj¹wszy pêdzel korygowa³ konsekwentnie acz ze swoist¹ fantazj¹ ka¿dego z ustawionych w cierpliwym
szeregu. Zdecydowane ruchy i kontrastowe dobory barw by³y oczywiste i sugerowa³y wprawn¹ rêkê Mistrza. Geno wielokrotnie wystawia³ na publiczn¹ próbê
swoj¹ pasjê malowania, wiêc nic dziwnego, ¿e presja obserwatorów z sali nie robi³a na nim wra¿enia. Sprawnie spuento-

wane dzie³o na ¿ywych modelach zosta³o
uwiecznione przez czujne oko sekcji fotograficznej, ale wieczór nie koñczy³ siê
jeszcze.
W³aœciciel Pa³acu „Magnat” w Garbiczu Waldemar Dubik, zosta³ obdarowany
seri¹ obrazów maj¹cych wzbogaciæ posiadan¹ ju¿ pa³acow¹ kolekcjê. Czes³aw
Ganda, inicjator naszego przyjazdu do
Garbicza, wyg³osi³ krótkie przemówienie
wyjaœniaj¹ce wzajemne relacje ka¿dej
z sekcji i zasadnoœæ przenikania siê wzajemnego sztuk poprzez Obrazy – S³owa –
DŸwiêki, sprawnie zawiadowa³ kolejnymi etapami wieczoru.
Nastêpnym punktem programu by³y
prezentacje sekcji literackiej, w czym
równie¿ czynnie bra³am udzia³ m.in. tekstem „¿aba ¿uka nie oszuka”, w którym
¿uk ¿ali siê na swój byle jaki los podaj¹c
za przyk³ad ¿abê, która wedle jego wyobra¿eñ ma siê o niebo lepiej od ¿uka, sugeruj¹c niczym nie uzasadnion¹ niesprawiedliwoœæ losu.
Tekst ów, jak siê okaza³o zainspirowa³
nastêpnego dnia jedn¹ z maluj¹cych dusz
i powsta³ piêkny obraz przedstawiaj¹cy
owego roz¿alonego ¿uka oraz ¿abê wygl¹daj¹c¹ spod liœcia, co z kolei zainspirowa³o mnie póŸniej do napisania wersji ¿aby
maj¹cej nieco odmienny punkt widzenia
w tej sprawie i podwa¿aj¹cej zasadnoœæ
¿ukowych ¿ali. Wracaj¹c jednak do wieczoru potocznie zwanego póŸniej – wieczorem malowania twarzy, kiedy sekcja literacka dzielnie przedstawi³a siê poprzez
wybrane dzie³a ze swoich zasobów, czy to
zebranych na kartkach, czy te¿ usidlonych
w indywidualnych tomikach, przyszed³
czas na sekcjê muzyczn¹ i fotograficzn¹.
Mogliœmy siê oddaæ przyjemnoœciom

dŸwiêkowo wizualnym, nie patrz¹c na zegarki i zapominaj¹c o codziennoœci, która
zosta³a gdzieœ daleko poza murami Pa³acu
Magnat i chwilowo nikogo tak naprawdê
nie dotyka³a bezpoœrednio.
Wieczór niezwykle barwnie zapisa³ siê
ka¿demu w pamiêci i pewnie niejeden raz
bêdzie wraca³ do wspomnieñ kiedy nadejd¹ ju¿ jesienne szarugi i zimowe d³ugie

wieczory. Sekcja fotograficzno-filmowa
nie pró¿nowa³a, ale kr¹¿y³a jak ciche meteory uwieczniaj¹c dzielnie ka¿d¹ z chwil.
Ogromnej pracy i odpowiedzialnoœci
wymaga zorganizowanie tak wielkiego
wydarzenia. Zapiêcie na ostatni guzik
ka¿dego dnia jaki by³ nam dany od Gorzowa pocz¹wszy przez wystêp w Sulêcinie, a nastêpnie zajêcia i poszczególne
wydarzenia w Garbiczu s¹ wyraŸnym dowodem na to, ile mo¿e praca zespo³owa
i sprawne dowództwo wszechstronnie
utalentowanego Czes³awa Gandy, który
zawsze by³ na posterunku i nigdy nie zaniedbywa³ ¿adnej z sekcji dziel¹c siê doœwiadczeniem i czasem dok³adnie tyle razy, ile tego wymaga³y okolicznoœci i czas
potrzebny, by przenikanie siê interdyscyplinarne mia³o wci¹¿ ten sam wielki potencja³ twórczy i zdolnoœæ realizowania
wzajemnych dzia³añ. Wspania³a kuchnia
pa³acowa nie pozwala³a na dezercjê
z ¿adnego posi³ku, mimo ¿e s³oñce mocno dopingowa³o, by zgubiæ siê na d³u¿ej
ni¿ chwila nad brzegiem szmaragdowego
jeziora, nad którym czas p³ynie niebezpiecznie w inn¹ ni¿ w³aœciwa stronê...
Danuta Zasada
  

Walne Zgromadzenie
w Poznaniu
By³y to dobre, bogate w kulturalne
wydarzenia czasy dla Wielkopolskiego
RSTK w Poznaniu, kiedy to na jego
czele sta³a Aleksandra Dembiñska,
a wspomaga³ j¹ dzielnie jej m¹¿ Boles³aw.
2 czerwca 2015 r. na walnym zebraniu wybrany zosta³ nowy, piêcioosobo-

wy zarz¹d. Tym razem zaufano paniom,
bo tylko one wesz³y w sk³ad w³adz Stowarzyszenia. Oby i one, utalentowane
artystki radzi³y sobie te¿ tak dobrze
w sprawach organizacyjnych, jak poprzedni zarz¹d, a mo¿e jeszcze lepiej.
Tego im nale¿y szczerze ¿yczyæ.
Kazimierz Rafalik

Na zdjêciu od lewej stoj¹: Danuta Bober – wiceprzewodnicz¹ca,
Maria Dziamska – sekretarz, Janina Bela – cz³onek, Ewa Majchszak – przewodnicz¹ca, Maria Dziamska – sekretarz, Teresa Tylewicz – kronikarka.
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XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ

Czwartek, 3 wrzeœnia 2015 roku,
rozpoczynaj¹ siê kolejne XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ
Kruszwica–Kobylniki. Ju¿ od rana
uczestnicy spotkañ zaczynaj¹ zje¿d¿aæ
do Pa³acu w Kobylnikach. Goœciny poetom udziela aktualny gospodarz posiad³oœci Leszek Dereziñski, prezes KOM-ROL Kobylniki.
Organizatorki przedsiêwziêcia: Prezes Bydgoskiego RSTK, a zarazem
przedstawicielka Dzia³u Artystycznego
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – Krystyna Wulert oraz
animatorka kultury z ramienia Urzêdu
Miasta i Gminy Kruszwica – Magdalena
Jagie³³owicz, witaj¹ przyby³ych goœci.
O godzinie osiemnastej nastêpuje
uroczyste otwarcie XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ. Krystyna Wulert serdecznie wita wszystkich
przyby³ych goœci oraz uczestników Spotkañ, po czym powierza prowadzenie
wieczoru poetce z Bydgoszczy – Alinie
Rzepeckiej, która czyni to znakomicie ze
swoistym wdziêkiem i galanteri¹. Sala
wype³niona jest po brzegi.
Podczas gali zostaj¹ wrêczone nagrody laureatom konkursów poetyckich, zarówno w kategorii m³odzie¿owej jak i doros³ych. Nagrodzone wiersze wy³oni³o jury w sk³adzie: Jolanta Buziak, Wojciech
Banach, Jaros³aw Stanis³aw Jackiewicz
oraz Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz. W kategorii osób doros³ych zosta³y
przyznane nagrody i wyró¿nienia finansowe. Otrzymuj¹ je: I Nagroda – Ela Galoch
z Turka, II Nagroda – Marcin Konrad Lewiñski z Wejherowa, III Nagroda – Dariusz Kosmalski z Inowroc³awia. Finansowe wyró¿nienia otrzymuj¹: Robert Kania
z Warszawy, Gra¿yna Rochna-WoŸniak
z Solca Kujawskiego, Anna Baœnik z Warty. Ponadto osiem osób otrzymuje wyró¿nienia ksi¹¿kowe. Dodatkowym uhonorowaniem laureatów, jest wys³uchanie nagrodzonych wierszy w znakomitej interpretacji aktora teatralnego i filmowego –
Mieczys³awa Franaszka.
Wieczór inauguracyjny zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹: burmistrz Miasta
i Gminy Kruszwica – Dariusz Witczak,
wiceburmistrz Miasta i Gminy Kruszwica – Miko³aj Bogdanowicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kruszwicy – Aleksander Budner, dyrektor Muzeum Jana
Kasprowicza w Inowroc³awiu – Janina
Sikorska, p.o. dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy – Maciej Puto.

  

Kruszwickie klimaty

XXVII OLSP to niepowtarzalna
okazja do prezentacji wierszy uczestników spotkañ w kolejnym IX Almanachu
poetyckim Z kujawskiej chaty, wydanym
przez Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy. Ksi¹¿ka wzbogacona
jest fotografiami £ukasza Jankowskiego-Wojtczaka, autora ok³adki jak równie¿
wernisa¿u L’été indien, który towarzyszy
spotkaniu jako jeden ze znacz¹cych elementów programu. Zaraz po czêœci muzycznej wieczoru goœcie przenios¹ siê do
sali obok, gdzie bêd¹ mogli obejrzeæ wystawê aktów kobiecych wtopionych
w klimat babiego lata. Ujêcia modelek
bardzo subtelne i delikatne ciesz¹ wyrafinowane oko odbiorców. Ale wróæmy
jeszcze do sali g³ównej na koncert zespo³u muzycznego Nie-Toperz... Irek Gregowski, Krzysztof Kosiñski, £ukasz Tubiszewski oraz W³odzimierz Stolarski
podnosz¹ energiê repertuarem, który porywa i zachwyca. Zgodnie z duchem poezji œpiewaj¹ teksty w³asne.
Po du¿ej dawce uczty dla ducha goœcie przenosz¹ siê do sali, gdzie uczta dla
cia³a ugina stó³ biesiadny.
Nazajutrz czekaj¹ nas wizyty
w szko³ach. To wa¿ny element Spotkañ
popularyzuj¹cy nurt poezji wspó³czesnej.
Spotkania odbywaj¹ siê w placówkach
oœwiatowo-wychowawczych od przedszkoli pocz¹wszy, przez szko³y podstawowe, gimnazja i œrednie, do uniwersytetu trzeciego wieku, nie pomijaj¹c Œrodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej
w Kruszwicy ani Domu Wychowawczego dla Dziewcz¹t w Kruszwicy. Poza
Kruszwic¹ odwiedzamy placówki m.in.
w Racicach, S³awsku, Woli Wapowskiej,
Polanowicach, Rusinowie, Che³mcach,

Bachorcach, no i oczywiœcie w Kobylnikach. Ka¿dy z nas przeprowadza lekcje
gdzie indziej, ale ka¿dy wynosi wra¿enia
jednakowo pozytywne. Uczniowie anga¿uj¹ siê chêtnie, podejmuj¹c pierwsze
próby pisarskie w sposób zabawowo-warsztatowy.
Po lekcjach poetyckich poeci anga¿uj¹ siê w warsztaty w³asne. Prowadz¹ je
profesjonaliœci: Wojciech Kass – poeta
i eseista oraz Przemys³aw Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki. Krytycy podchodz¹ do wierszy w sposób bardzo rzetelny wydobywaj¹c z nich wszystko, co
dobre i prawie wszystko, co z³e. Dowiadujemy siê wielu konkretów odnosz¹cych
siê do naszych utworów, ale te¿ siêgaj¹cych w g³¹b literatury. £¹cznie z recept¹
na wiersz: pierwsza linijka pochodzi od
Boga, a dalej poeto, radŸ sobie sam.
Wieczorem spotykamy siê w kawiarni Pod Malwami na wieczerze poetyckim
Doroty Ryst, poetki z Warszawy, gdzie
poznajemy ciep³y klimat jej wierszy, któremu dodatkowo sprzyja miejsce. Tu bowiem odbywaj¹ siê cokwartalne spotkania literackie organizowane i prowadzone przez Magdalenê Jagie³³owicz.
Kolejny dzieñ spotkañ. Wa¿ny punkt
Programu XXVII OLSP stanowi³ wyk³ad
Janiny Sikorskiej zatytu³owany Papusza
moja mi³oœæ, przybli¿aj¹cy kulisy kultury
Romów.
Niezapomnianym wydarzeniem by³
wystêp Jacka Kleyffa wraz z zespo³em,
który odby³ siê w Centrum Kultury
i Sportu Ziemowit w Kruszwicy w ramach Nocy z gwiazd¹.
Podsumowuj¹c warsztaty, nie sposób nie wspomnieæ o ognisku, z którego
nas nawet deszcz nie wyp³oszy³, gdzie

prezentowane by³y fraszki zadane, spe³niaj¹ce wymóg u¿ycia sformu³owañ typu: nimfa z ³o¿a Ziemowita, poecie roœnie, co lwy na to itp. Wodzirejem biesiady ogniskowej by³ Darek Kosmalski
z Inowroc³awia, którego nie odstêpowa³a
gitara, a wraz z ni¹ chór g³osów wtóruj¹cych piosenkami z grubo sklejanego
œpiewnika.
Ostatniego dnia uczyliœmy siê interpretowaæ w³asne wiersze przy znakomitym prowadzeniu Mieczys³awa Franaszka. Aktor doskonale wydobywa intencje
autorów, dziêki czemu autorski przekaz
staje siê bardziej czytelny i ³atwiej trafia
do odbiorcy.
Przy niedzielnym obiedzie ¿egnamy
siê z organizatorkami i prowadz¹cymi
Spotkania: Krysi¹ Wulert oraz Magd¹ Jagie³³owicz, wymieniamy tomiki wierszy,
adresy, podziêkowania. Dziêkujemy za
wspania³e prowadzenie obu Paniom, które potrafi³y, zachowuj¹c dyscyplinê,
przyczyniæ siê do wytworzenia fantastycznej atmosfery podczas ca³ej imprezy. Kto raz tu goœci³, ten bêdzie pragn¹³
powróciæ.
Mira Umiastowska
Organizatorami XXVII OLSP 2015 w Kruszwicy – Kobylnikach byli: Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, przy
wspó³udziale Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu, Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze.
Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.
Patronat medialny nad imprez¹ obj¹³ Express
Bydgoski, Miesiêcznik Samorz¹dowy, Panorama
Kruszwicka oraz portal internetowy – Moja Kruszwica.
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Nowa siedziba Warszawskiego RSTK
i Rady Krajowej oraz Galerii Piecowej
Warszawskie RSTK otrzyma³o od w³adz Dzielnicy Warszawa-Œródmieœcie nowy lokal przy ul. Emilii Plater 47, pawilon 15. Mieœci siê on na I piêtrze
budynku usytuowanego naprzeciwko Sali Kongresowej Pa³acu Kultury. Nale¿y podkreœliæ, i¿ nowa siedziba, tak jak poprzednia, zachowa³a uprzywilejowany status lokalu na cele kulturalne. Nowy lokal bêdzie tak¿e siedzib¹ Rady Krajowej RSTK, Galerii
Piecowej i Pracowni Plastycznej, a tak¿e redakcji
czasopisma „W³asnym G³osem”.
Dzia³alnoœæ w nowej siedzibie zosta³a zainaugurowana 1 paŸdziernika 2015 r. spotkaniem sekcji literackiej Warszawskiego RSTK „Wena”. G³ównym
wydarzeniem spotkania by³a promocja nowego tomiku wierszy Stanis³awa Stanika Na wszystkich
schodach œwiata, który to tomik zrecenzowa³a obecna na spotkaniu Urszula Smoktunowicz. Wybrane
wiersze odczyta³y Izabela Zubko i Maria Bednarek.
Po nich wypowiedzia³ siê autor promowanego tomu
Stanis³aw Stanik. W dalszej czêœci spotkania poeci
prezentowali swoje nowe utwory. Spotkanie prowadzi³ przewodnicz¹cy Warszawskiego RSTK Stanis³aw Dominiak.
Uroczysty wernisa¿ Lidii Dworak w dniu 11
paŸdziernika 2015 r. otworzy³ dzia³alnoœæ Galerii
Piecowej. Program po³¹czony by³ z muzyczn¹ podró¿¹ i „poetyckim kwadransem”. Ca³oœæ prowadzi³a Katarzyna Puczy³owska.
Sekcja literacka „Wena” i malarska pod nazw¹
„Galeria Piecowa” wspó³pracuj¹ ze sob¹ na ró¿nych
p³aszczyznach. Grupa poetów spotyka siê tradycyjnie w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca.
Spotkania te maj¹ charakter otwarty. Przyci¹gaj¹ sympatyków
i goœci z zewn¹trz.
Uczestnicy ucz¹ siê
warsztatu literackiego,
promuj¹ swoj¹ twórczoœæ, organizuj¹ wieczory poezji i spotkania okolicznoœciowe,
tak¿e czerpi¹ inspiracje z malarstwa, które
dzieje siê na ¿ywo –
obok – tu i teraz, z bogactwem ekspozycji
przenoszonych
na
p³ótno.
W ramach dzia³alnoœci Galerii Piecowej
odbywaj¹ siê wernisa¿e i finisa¿e organizowane pod has³em
wspó³istnienia trzech
p³aszczyzn sztuki: obraz, s³owo, dŸwiêk.
Wystawy maj¹ bogat¹
oprawê muzyczn¹ oraz
poetyck¹. Na co dzieñ

prowadzone s¹ zajêcia malarskie i rysunkowe dla
pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych: dzieci, m³odzie¿y, doros³ych, emerytów. Nasz¹ szczególn¹ dum¹
jest prowadzenie zajêæ z dzieæmi, o zupe³nie unikatowym charakterze. Na zajêciach dzieci (w wieku
10-11 lat) maj¹ mo¿liwoœæ poznania techniki malarstwa olejnego oraz malowania nie tylko martwych
natur czy portretów, ale tak¿e abstrakcji. Rozwijamy
w ten sposób nie tylko ich warsztat, ale te¿ kreatywnoœæ, która czêsto nie jest odpowiednio rozwijana
w szkole.
Organizacja innych wydarzeñ, a w szczególnoœci „Jeden dzieñ z…” (wieczór z ciekaw¹ osob¹),
wieczorów poetyckich, promocji ksi¹¿ek, Dnia
Dziecka, sta³y sie ju¿ sta³ym punktem naszej dzia³alnoœci. Zamierzamy powiêkszyæ dzia³alnoœæ o organizacjê warsztatów malarskich, pisarskich, poetyckich lub interdyscyplinarnych dla m³odzie¿y,
doros³ych, seniorów.
W bie¿¹cym roku w³¹czony zosta³ do imprez
„Kwadrans z poet¹” – 15-minutowa prezentacja zaproszonego do udzia³u twórcy, maj¹ca na celu zainteresowanie widowni ca³ym dorobkiem twórczym
zaproszonego goœcia. W grudniu 2014 r. odby³a siê
w Galerii Piecowej bardzo specjalna wigilia pod has³em „Reaktywacja Petrykoz”. Wielu z nas, malarzy
i poetów, zna³o i bywa³o u zmar³ego tragicznie Wojciecha Siemiona. Podobnie jak wielkiego aktora, ³¹czy nas pasja tworzenia.
Maria Bednarek, Stanis³aw Dominiak,
Katarzyna Puczy³owska
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Stanis³aw Stanik

Józef Andrzej GROCHOWINA

– poeta i autor tekstów do piosenek
Grochowinê zalicza siê do Nowych
Roczników, poetów urodzonych w latach
70. ubieg³ego wieku, debiutuj¹cych oko³o
roku 1975, mimo ¿e m³ody twórca wydrukowa³ swój pierwszy wiersz w 1970 r.,
kiedy zaczê³a dochodziæ do g³osu Nowa
Fala. Nieporozumienia nie ma – przez ten
swój pocz¹tkowy okres literacki Nowa
Fala mocno przyci¹ga³a Grochowinê a on
by³, po prostu przynale¿ny do niej, choæ
twórczoœæ mia³ typow¹ dla formacji Nowych Roczników – ideow¹, sztandarow¹,
nie ocalaj¹c¹ specjalnie wartoœci, raczej
szar¹, nieco trochê buntownicz¹.
Józef Andrzej Grochowina, gdyby
by³ wœród nas, w dzisiejszych czasach
pewnie by nie prze¿y³ ani dnia. Od najm³odszych lat pisa³ wiersze i chcia³ na
nich zarabiaæ. Kiedy wspomaga³ go ojciec sprawa by³a jasna: jakoœ mu siê ¿y³o, bo za deko wierszy ludzie dawali parê
groszy, a dziœ ka¿¹ dop³acaæ. Znany pisarz nurtu wiejskiego Wies³aw Myœliwski stwierdzi³, ¿e sztuka ch³opska powstawa³a z biedy. Mo¿e i z tego stanu
rzeczy zaczê³a siê twórczoœæ Józefa Andrzeja Grochowiny, który przyszed³ na
œwiat we wsi Tomaszów (woj. kieleckie)
30 wrzeœnia 1954 r. Do Liceum Plastycznego chodzi³ w Kielcach, potem próbowa³ studiów na WSP z nie najlepszym
skutkiem.
Spotka³em siê z nim w Klubie
Dziennikarza podczas gromadnej recytacji wierszy autorów kieleckich drukuj¹cych w almanachu „Bazar”. By³o to zim¹
1975 r., a z tego spotkania pamiêtam rezerwê, jak¹ wykaza³ przed podaniem rêki. Józef Andrzej Grochowina nale¿a³ do
najm³odszych w grupie, ale nieufnoœci¹
móg³by obdzieliæ wszystkich po trochu.
Wyp³ywa³a ona, jak siê mog³em póŸniej
przekonaæ z innoœci niemal organicznej,
gorzej z tym, ¿e by³a ona bardzo ekspansywna i sprawia³a wra¿enie jakby rodzi³a
siê z winy próbuj¹cego j¹ oswoiæ. Józek
nic nie robi³, ¿eby zmniejszyæ dystans,
jedynie ci co go znali próbowali spontanicznie wpasowaæ jego osobowoœæ
w antura¿ i rzeczywiœcie, jeœli nie zasz³o
nic niespodziewanego, przez jakiœ czas
dawa³ przypadkowym ludziom swoje
przyzwolenie. Jako ¿ywo nie mog³em nic
o tym wiedzieæ podaj¹c mu d³oñ. Potem
wydawa³o siê, ¿e moja recenzja ze zbiorku „Bazar” usunê³a sztuczne bariery, ale
ta okolicznoœæ nie zmniejszy³a na razie
miêdzy nami dystansu.

Niewiele zmieni³o siê do po³owy
1975 r. Dopiero kiedy mieszka³em w wynajêtym pokoju przy ulicy Spacerowej 23
w Kielcach, Grochowina przyb³¹ka³ siê
do mnie w porze wieczoru brudny, zaroœniêty, z materacem dmuchanym w rêku,
¿al¹c siê na swój los i ca³y Bo¿y Œwiat.
W³aœciwie sprowadzi³ go do mnie interes, bo wyrzucono go ze studiów. Grosza
przy sobie nie mia³, a ojciec go nie chcia³
znaæ. Bardzo by³em przera¿ony i jego
wygl¹dem, i sytuacj¹ w jakiej siê znalaz³,
a gdy jeszcze okaza³o siê, ¿e tygodniami
nocuje na dworcu i nie dojada, zrobi³o mi
siê go ¿al i na jego proœbê postanowi³em
daæ mu schronienie.
W ca³ych Kielcach nie mia³ w nikim
sta³ego oparcia i z tego po³o¿enia wynika³a jego aktywnoœæ. By³a ona ukierunkowana na zdobycie pieniêdzy, jedzenia
i mieszkania. By³ ju¿ wtenczas autorom
jednego tomiku wierszy wydanego w Bibliotece „Przemian”, uprawia³ grafikê,
mia³ zainteresowania krytyczno-literackie, ale nade wszystko – chcia³ zapewniæ sobie godziwe warunki ¿ycia. Szybko, zdecydowanie i prostymi œrodkami.
Takie by³o jego marzenie. To marzenie
dawa³o upust swej potêgi, gdy wysy³a³
do ró¿nych instytucji i placówek propozycje przeprowadzenia z nim spotkañ autorskich, czy gdy próbowa³ za³o¿yæ biuro
matrymonialne. Wysy³a³ wiersze, artyku³y oraz dostarcza³ teksty piosenek zespo³om muzycznym m³odzie¿owym, zachodz¹c do nich na zaplecze estrady lub
wprost do redakcji pism. Nic z tego nie
wynika³o, bo nie mog³o wynikn¹æ.
Józek czêsto „roi³”, a jeszcze czêœciej
zniechêca³ siê i tak zawieszony miêdzy
marzeniem a rzeczywistoœci¹, spêdza³ ca³e miesi¹ce w moim pokoju, ci¹gle pisz¹c
i narzekaj¹c na wszystkich, a jedyne udane przedsiêwziêcie to by³ jego wyjazd na
wieczór autorski do jakiejœ szko³y na zapad³¹ wieœ, na któr¹ zabra³em siê z nim.
Przyjê³a nas gor¹co m³odzie¿ szkolna. Jesieni¹ sprowadzi³ siê na stancjê mój brat
Tadeusz, który podj¹³ w Kielcach pracê
i we trzech by³o nam za ciasno. Aliœci los
zes³a³ moje zwolnienie z redakcji „Echa
Dnia”. Mimo prób znalezienia nowej pracy w Kielcach i wielkiego uczucia do brata, którego nie chcia³em zostawiæ, musia³em opuœciæ stancjê i miasto. Rozsta³em
siê z ul. Spacerow¹ i z Józkiem Grochowin¹. Tak wiêc nasza znajomoœæ zosta³a
na jakiœ czas zawieszona.

Z Kielc przeprowadzi³em siê na
krótko do Radomia. Spotkaliœmy siê ponownie dopiero w Warszawie, gdzie znalaz³em zatrudnienie, a Józek podj¹³ na
nowo studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przychodzi³ do
Ochotniczego Hufca Pracy nr 22 przy ul.
Astronomów 3 na Woli, gdzie pracowa³em jako wychowawca. Zacz¹³ wtedy
szpanowaæ. Drukowa³ siê lawinowo jako
poeta, czêsto goœci³ na antenie radiowej,
jako autor teksów piosenek, brylowa³
w œrodowisku autorów i wykonawców
muzyki m³odzie¿owej, wyje¿d¿a³ do Zakopanego. Pamiêtam raz przyszed³ do
mnie do hufca w obcis³ych jeansach
z apaszk¹ pod szyj¹ kolorowy i wielkoœwiatowy. W komendzie pe³no dymu nikotynowego, co chwila przewija siê jakiœ
junak w rozluŸnionym szaroniebieskim
mundurku – a tu motyl! W tym œwiecie
junacko-komendanckim Józek wygl¹da³,
jak jakiœ przybysz znad morza: obcokrajowiec lub ufoludek. Ogolony, przystojny, z manierami i tym jakimœ szczególnym podaniem rêki, który podkreœla³ szacunek do siebie.
Odwiedza³ mnie parê razy, zawsze
witany przeze mnie jako goœæ szczególny. Kiedyœ wyszliœmy na spacer do parku
„Moczyd³o”. Przemierzyliœmy „pó³ œwiata”, bo by³ mi³y nastrój mroku i m³odoœci, mo¿e trochê alkoholu we krwi, ale co
do tego nie jestem pewien. Rozmawialiœmy, podniesieni na koturny, o naszych
planach literackich, snuliœmy mrzonki
o zdobywaniu œwiata. I wtedy po raz
pierwszy, a mo¿e i ostatni osi¹gnêliœmy
porozumienie. Trzeba iœæ naprzód – wierzyæ w siebie.

Spotkaliœmy siê, gdy zacz¹³em pracowaæ w „Kierunkach”. On tam zamierza³ zamieszczaæ swoje wiersze, choæ ju¿
wtedy da³ mi odczuæ, ¿e czyni to z obojêtnoœci¹ godn¹ pokerzysty. O ile mi wiadomo drukowa³ wiersze tak¿e w „Argumentach”. Wyczu³em nawet, ¿e „Argumenty” by³y mu bli¿sze duchowo ni¿
„Kierunki”, ale wtedy byæ mo¿e robi³ sobie w ten sposób reklamê. Da³ jakieœ
wiersze, ot tak, z przyjaŸni, ale jakby
z oci¹ganiem i w przyp³ywie dobrych
chêci, na któr¹ „Kierunki” z pewnoœci¹
nie zas³ugiwa³y.
To by³ jego gest. On takie gesty wykonywa³, a ka¿dy kto siê na nich nie zna³,
gotów by³ go w rêkê poca³owaæ. W ka¿dym razie „Kierunki” dla niego to podrzêdniejszy sort publicity, szczególnie
z racji ich religijnego profilu. Niestety,
poetów w tym czasie by³o wielu, a nikt
nie zwa¿a³, ¿e Józek gra przy „samym
Jankielu” i w piœmie wiersze siê nie ukaza³y. Myœlê, ¿e zawini³a tu przekora samego Józka, który zawar³ w nich jakieœ
wolnomyœlicielskie podteksty.
By³o nie by³o, odchodz¹c z „Kierunków”, z Józkiem by³em najbardziej zbratany spoœród moich znajomych. Gdy
wiêc mia³em braæ œlub cywilny z Mari¹
Magdalen¹ poprosi³em go na starszego
dru¿bê. Zgodzi³ siê. W Pa³acu Œlubów na
Starym Mieœcie sta³ z boku brata narzeczonej. Na weselu wywar³ czaruj¹ce wra¿enie na moich rodzicach, z kolei on
z urodzenia ch³opak wiejski jak powiedzia³ mi potem, nigdy nie czu³ siê tak dobrze w towarzystwie, jak przy moich rodzicach. Wiem, ¿e te uprzejmoœci nie by³y sztuczne, bo czy ktoœ wywodz¹cy siê
ze wsi ufa pozorom? W ka¿dym razie by³
to dla mnie wniosek, ¿e mentalnoœæ
ch³opska g³êboko zapuœci³a w Józku korzenie. Warszawê traktowa³ jak wieœ
a œciœlej, szuka³ w niej swojej wsi i jeœli
gdzieœ j¹ zobaczy³, by³ bardzo szczêœliwy. Niestety mentalnoœæ plebejska w wydaniu populistycznym odcisnê³a na nim
niebezpieczne piêtno. Wina to i jego ojca,
który nie chcia³ go widzieæ w domu i syn
od pocz¹tku czu³ siê wyeliminowany.
Skoñczy³ studia. Wczeœniej proponowa³ mi pó³¿artem napisanie za siebie
pracy magisterskiej „O problemie regionalizmu w Przemianach”, ale nic z tego
nie wysz³o – chyba sam j¹ napisa³. Zaraz
po studiach spotkaliœmy siê na mojej
stancji przy ul. Marymonckiej u bardzo
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¿yczliwej ludziom staruszki, która mia³a
chor¹ córkê. I tam u¿yczaliœmy sobie dobrych rad o twórczoœci. Co tu du¿o ukrywaæ, moje rozmowy z nim by³y sporadyczne, bo odbywa³y siê wtedy, gdy
ucieka³em od Marii Magdaleny. Znaliœmy siê jak „³yse konie”, bo to on, a nikt
inny goœci³ u mnie na przyjêciu przy ul.
Bagno, odwiedza³ mnie w wynajmowanym przeze mnie wraz z ¿on¹ mieszkaniu. Wspólnie niejedn¹ wódkê wypiliœmy, bo mia³ wielki dar zapraszania tylko
do nirwany: coœ w tym czasie opowiada³
o znajomoœci z aktork¹ Ann¹ Chodakowsk¹ – histeryzowa³ po swojemu –
a wszystko to by³o jeszcze przeze mnie
brane za dobr¹ monetê, bo po prawdzie
Józek wydawa³ siê mikroroœlink¹, któr¹
nale¿y ochraniaæ. Jego pogl¹dy, które
wyra¿a³ w mowie i piœmie, wydawa³y siê
niczym w porównaniu z jego poczuciem
niespe³nienia i s³aboœci. Mia³ wra¿enie
ci¹g³ego zagro¿enia, dlatego ja i inni staraliœmy siê go dowartoœciowaæ.
A w gruncie mia³ sk³onnoœci patologiczne, tak w swej osobowoœci, jak i w przypad³oœciach.
19 stycznia 1980 r. po urodzeniu siê
mi syna £ukasza, gdy mia³em wiórkowaæ
wynajmowany przeze mnie i moj¹ ¿onê
pokój, odwiedzi³ mnie W³odek Koba
i Józek Grochowina. Koba by³ poet¹ radomskim, z czasem mia³ siê przenieœæ do
Stanów, bo jego miasto rodzinne by³o
smutne, natomiast Józek ju¿ na dobre siê
ze mn¹ i z Warszaw¹ zaprzyjaŸni³. Przez
dwa dni nie mog³em wiórkowaæ, bo mimo próœb nie chcieli mnie opuœciæ, wiêc
z satysfakcj¹ piliœmy razem alkohol. Józek oblewa³ siê ³zami, ¿e czuje siê opuszczony, a uœwiadamiaj¹c sobie dotkliwie,
¿e ja mam ju¿ potomka siad³ i napisa³ na
tê czeœæ wiersz dla mnie, który dot¹d siê
zachowa³:
Staszku, który stoisz
pomiêdzy wiejsk¹ furt¹
a ³ukiem Trajana
módl siê za jaskó³ki
grudek powszedniego czasu
wzlatuj¹cego od ziemnego gniazda
a¿ tam gdzie œwieci Wenus
– bo jest niepodleg³a
jak podanie d³oni
Dba³oœæ o ka¿de s³owo w tym wierszu dowodzi, ¿e Józek mnie ceni³ i nie
chcia³ napisaæ dla mnie byle czego.
Wiersz mi siê podoba³. Ale i Koba nie zamierza³ siê poddawaæ. Niestety, jego
wiersz ju¿ mi zagin¹³. Te¿ mi siê podoba³. I tak poetycko spêdzaj¹c czas, popijaliœmy wódkê, a czas p³yn¹³ i kiedy
Magda moja ¿ona wychodzi³a ze szpitala
okaza³o siê, ¿e nie wywiórkowa³em parkietu. Na szczêœcie teœciowie nawet nie
wiedz¹c o moim zaniedbaniu wziêli wnu-

ka do siebie i odt¹d mój syn znikn¹³
z mojego pola widzenia, bo trafi³ w³aœciwie w obce rêce. A Józek i W³odek szybko opuœcili mnie, choæ moja znajomoœæ
z nimi, zw³aszcza z Józkiem, jeszcze
trwa³a i trwa³a.
Prawdziwy obraz Józka Grochowiny
wyrobi³em sobie po kilkunastu latach
znajomoœci z nim. Po studiach osiad³ jako redaktor w M³odzie¿owej Agencji
Wydawniczej. PrzyjaŸni³ siê ze Zbigniewem Jerzyn¹, a wczeœniej ze Stanis³awem Grochowiakiem. Przez parê lat nie
widzieliœmy siê. Na zaproszenie Janusza
Stêpnia zacz¹³em wspó³pracê z Agencj¹,
pisuj¹c do niej wewnêtrzne recenzje. Odwiedza³em przy okazji Józka œciskaj¹c
ow¹ jak¹œ dystyngowanie podawan¹ jego
d³oñ. Próbowa³em za jego poœrednictwem namówiæ firmê na wydanie tomiku
wierszy, potem zbioru opowiadañ. Józek
na moj¹ propozycjê nic nie odpar³. Podejrzewa³em, ¿e z zawiœci przeszkadza³:
zreszt¹ nie mia³o to znaczenia, bo mia³em
na pieñku z Ren¹ Marciniak funkcyjn¹
teraz w MAW-ie, a maj¹cej do mnie ¿al
za krytykê jej zbioru wierszy – moje
zbiegi by³y chybione. Dobre przyjaŸnie
ró¿nie siê uk³adaj¹.
Gdy przychodzi³ do „Archiwum
Termodynamiki” przy Pl. Politechniki,
gdzie pracowa³em, by³ na fali i wydzwania³ do kogoœ z KC PZPR w sprawie
przydzielenia mu mieszkania. Rozmowy
by³y konkretne gdy¿ wkrótce otrzyma³
kawalerkê przy ul. Wysockiego (sk¹d siê
wiele lat potem wyprowadzi³, bo by³ Ÿle
widziany). Gdy ju¿ dobrze siê ustawi³,
w ¿yciu osobistym zszed³ do poziomu
cz³owieka natury. Nie ukrywa³, ¿e kolegów traktuje pragmatycznie. Organizowa³ w swoim domu budz¹ce sprzeciw
s¹siadów imprezy, popad³ w alkoholizm,
bywa³o, ¿e zachowywa³ siê nie do zniesienia. Najgorsze, ¿e w swoim postêpowaniu nie mia³ wyczucia instynktu spo³ecznego, narodowego i duchowego. Pisarz niekiedy wskutek splotu ró¿nych
okolicznoœci staje siê kimœ jako outsider
– czêsto jednak dzieje si¹ tak ze wzglêdu
na upór wewnêtrzny oparty na idé fixe.
Tymczasem Józek doprowadzi³ siê do tego z wyboru. Nigdy niczego nie forsowa³ dla ogó³u, dla zasady, by³ egoist¹,
który ludzi traktowa³ bezwzglêdnie. Broni³ siê – zak³ada³ barwy ochronne. Ju¿ po
zmianach spo³ecznych i politycznych
koñca lat osiemdziesi¹tych, gdy poczu³
siê zawiedziony podj¹³ na w³asny rachunek próbê reorientacji i zacz¹³ tonowaæ
w atakach na ksiê¿y i pochwale „ustroju
sprawiedliwoœci spo³ecznej”. Co wiêcej
odnosi³em wra¿enie, ¿e popiera³ zachodz¹ce zmiany, czego przyk³adem by³o
napisanie kolêd dla piosenkarki Danuty
Stankiewicz, ale uczyni³ to przynajmniej, jak to odczu³em, ze zwyk³ej po-

trzeby. Jako pisarz g³ównie broni³ siê
swoj¹ przes³awn¹ wysublimowan¹ czyst¹ estetyk¹, która tonuje jego niezbyt jasne pogl¹dy i ³¹czy je z naprawdê szlachetnymi intencjami.
Józek by³ pierwowzorem tekœciarzy
ubieraj¹cych g³upie s³owa do skocznej
muzyki. Wydawa³ mi siê osob¹ ma³o powa¿n¹, zabiegaj¹c¹ o wzglêdy byle jakiego muzyka, a raczej wykonawcy (nawet
w Kielcach dotar³ do grupy, która œpiewa³a o mi³oœci w ³ubinie) w swoich opowiadaniach przedstawi³em go satyrycznie w humoresce Józef uk³ada pieœni, wydrukowanej w „Szpilkach” w 1980 r.
Wskazywa³em na rozpiêtoœæ miêdzy pragnieniem wielkoœci s³owa a ograniczonoœci¹ talentu i wyobraŸni. Tak sobie pozwala³em na uszczypliwoœæ wzglêdem
autorów, bior¹c za przyk³ad Grochowinê,
który „pieœni” uk³ada³ jeszcze przy mnie
w Kielcach, ale robi³ to w tajemnicy. Zazdroœci³em mu, bo ja próbowa³em pisania
tekstu dla zespo³u m³odzie¿owego jeszcze przed laty w £odzi, ale nic mi siê nie
udawa³o.
Drugie opowiadanie Eskapada napisa³em bêd¹c w Czêstochowie po opuszczeniu Warszawy w czasie powszechnej
mizerii stanu wojennego. Ten tekst – nie
doœæ dopracowany, ukaza³ siê w dodatku
„Nad Wart¹” w Gazecie Czêstochowskiej. Widocznie temat spodoba³ siê redaktorce tego dodatku. Ale wykonanie –
mizerne. Przedstawia osobê tekœciarza,
który nie potrafi nic robiæ poza pisaniem
a stara siê tym pisaniem zarobiæ. Mo¿e
wskutek tej koniecznoœci Grochowina
skierowa³ swoje zainteresowanie na piosenkê, s³ysz¹c ¿e za teksty do muzyki,
zw³aszcza m³odzie¿owej, p³ac¹ wysokie
tantiemy. Zachodzi³ za kulisy estrady
i proponowa³ wokalistom wykonanie
swoich utworów. Dawa³ gotowe teksty
i prosi³, by ktoœ napisa³ do nich muzykê
a nastêpnie wykona³ gotowy utwór. Niewiele jeszcze mia³ swoich p³odów. Po to
¿eby zdobyæ nawet drobne pieni¹dze dla
siebie, bo by³ jak mysz koœcielna biedny,
wyprawi³ siê do restauracji kieleckich
i czasem innych, ¿eby jego tekst wstawiono do repertuaru zespo³u muzycznego, który przyœpiewywa³ do tañca. Tym
sposobem zarobi³ czasem parê groszy, ale
nie wiem czy starcza³o ma za nie na zupê
œniadaniow¹ (czyli mleczn¹). Tak ci¹gn¹³
m³ody artysta swój ¿ywot nie imaj¹c siê
¿adnej pracy fizycznej.
Przychodzi³ do mojego domu na Bemowie, ja goœci³em jego w mieszkaniu na
Ochocie, czuliœmy pewn¹ wspólnotê losów, z tym, ¿e on – osamotniony i pod
koniec ¿ycia staczaj¹cy siê na margines –
odszed³ ode mnie i od dawnych kolegów,
sam nie radzi³ sobie w ¿yciu (nigdzie nie
pracowa³) ani w zajêciach domowych.
Ma³o kto wiedzia³ gdzie siê podziewa³.
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Tantiemy z ZAiKS-u nie wystarczy³y na
na³ogi. Depresja pcha³a go w beznadziejnoœæ. W domu nikt na niego nie czeka³
i tam nie mia³ powrotu. A¿ targn¹³ siê na
swoje ¿ycie w swoim mieszkaniu. Ten
dramat dojrzewa³, Józek Grochowina
œwiadomie przygotowywa³ siê do niego.
Od dzieciñstwa mia³ kompleks wsi i ze
swojego z niej wyniesienia i jej powodu.
Raz w KMPiK-u w Warszawie powiedzia³, ¿e oddŸwiêczy siê tym nieudacznikom warszawskim, którzy s¹ p³ytcy. Ale
sytuacjê mo¿na odwróciæ.
Rozstaliœmy siê z b³ahego powodu.
Mieszka³em ju¿ na Kaden-Bandrowskiego i Józek mnie na ¿¹danie ¿ony nie odwiedza³. Ju¿ nie chodziliœmy na wódkê.
Ale przez telefon prosi³ czasem ode mnie
10 – 20 z³otych. Zawsze oddawa³. Raz
ostatecznie obieca³em mu po¿yczyæ
10 z³, ale akurat ich nie mia³em, mówi³em, ¿e na pewno dostanê od Magdy. Ale
Magda jak zwykle nie chcia³a mi daæ ani
grosza. Tym samym nie mog³em przekazaæ obiecanych z³otych Grochowinie. Józef pogniewa³ siê i ju¿ nigdy do mnie nie
dzwoni³.
Ostatni raz zobaczy³em go przypadkiem na Placu Konstytucji. Wygl¹da³
okropnie. Zmieni³ siê zewnêtrznie, nie
przypomina³ tego elfa z apaszk¹ i obcis³ymi spodniami. Szpeci³ go bark zêba
z przodu. Zwraca³ na siebie uwagê gdy
mówi³. Odnios³em wtedy z³e wra¿enie
o jego kondycji. Wypiliœmy piwo, po¿egnaliœmy siê i nigdy wiêcej nie spotkaliœmy siê.
Nie wierzy³, ¿e siê przebije. Mia³
ma³e poczucie wartoœci swojej i tego co
pisze. Po wódce kiedyœ na kartce papieru
zapisa³, ¿e przekazuje mi na zawsze darowizny wszystkich dochodów, jakie ewentualnie wp³yn¹ z przek³adu jego utworów. JeŸdzi³ po alkoholu czasem do szpitala na odtrucie. PrzyjaŸni³ siê czas jakiœ
z malarzem Czapl¹ i bardzo tê przyjaŸñ
ceni³. Malarz naszkicowa³ jego postaæ
zupe³nie nag¹ artystycznie ujêt¹ i Józef
da³ ten rysunek na ok³adkê do tomiku
„Niedokszta³t”. Niestety, Józek wyda³
tylko cztery zbiory wierszy i napisa³ ponad setkê piosenek, w tym wiele z nich
wykonywanych przez piosenkarzy, ale
czy zrealizowa³ siê?
Po zgonie ojca odwiedzi³ w Tomaszowie siostrê, która uszczknê³a mu co
nieco z testamentu zmar³ego. Jeszcze dobrze siê czu³, ale nie utrzymywa³ siê dziêki pisaniu poezji, wiêc zerwa³ z ni¹, wdaj¹c siê towarzystwo biznesu i mass
mediów, nie potrafi³ utrzymaæ równowagi duchowej. Zatraci³ sens ¿ycia tak z powodu okolicznoœci jak i patologii charakteru. 19 paŸdziernika 2005 r. targn¹³ siê
na ¿ycie, zaciskaj¹c pêtlê paskiem na g³owie. Znaleziono go martwego. Nikt nie
wie gdzie go pochowano.
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Plener w Zawoi

            
          
  

Spotkanie cz³onków
GREMIUM po latach…

  

W sobotê 27 czerwca 2015 r., z okazji wydania przez Wydawnictwo ADAM
MARSZA£EK ksi¹¿ki Marka Jêdrzejewskiego pt. M³odzi poeci w PRL. M³oda poezja jako wyraz œwiadomosci pokolenia lat 1976-1980, której znaczne fragmenty s¹ poœwiêcone Studenckiemu
Centrum Literackiemu GREMIUM i jego programowi – realnemu romantyzmowi, w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 12 w Warszawie odby³o siê po wielu latach spotkanie za³o¿ycieli, cz³onków i bliskich
wspó³pracowników tego ugrupowania
m³odoliterackiego. SCL GREMIUM
dzia³a³o w latach 1976–1980 w obecnie
nieistniej¹cym ju¿ studenckim klubie
„Ubab”, mieszcz¹cym siê we wczeœniej
wspomnianym akademiku i by³o kontynuacj¹ studenckiej grupy poetyckiej pn.
Kicki Salon Poetycki (powsta³a w marcu
1975 r.). Czêœæ cz³onków SCL GREMIUM, w tym ni¿ej popdpisany, znalaz³o
sie w Komitecie Za³o¿ycielskim Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Warszawie, który zebra³ siê 21
wrzeœnia 1980 r. Wczeœniej GREMIUM

œciœle wspó³pracowa³o z Warszawskim
Robotniczym Klubem Literackim, który
by³ inicjatorem powo³ania warszawskiego RSTK.
Na spotkanie w akademiku w dniu
27 czerwca 2015 r. przybyli: Jacek B¹k,
Stanis³aw Æwik, Marta Gog³uska, Stanis³aw Gog³uska, Marek Jêdrzejewski,
Pawe³ Lewandowski, Andrzej Naglak,
Pawe³ Soroka, Stanis³aw Sza³apak, Jerzy Szulc, Andrzej Tchórzewski i Andrzej Wójcik. To spotkanie po latach
by³o okazj¹ do przedstawienia aktualnego dorobku „Gremiowców” oraz do
dyskusji o miejscu GREMIUM w historii m³odej polskiej literatury i w ¿yciu
kulturalnym Polski w okresie realnego
socjalizmu.
W trakcie spotkania rozprowadzana
by³a wymieniona na wstêpie ksi¹¿ka
Marka Jêdrzejewskiego oraz najnowszy
numer czasopisma literackiego „Poezja
dzisiaj”, w którym zosta³a zamieszczona
dyskusja redakcyjna o tej ksi¹¿ce i na jej
kanwie – o pokoleniu literackim drugiej
po³owy lat siedemdziesi¹tych.
Pawe³ Soroka

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ informujemy o niecodziennym Plenerze
w Zawoi Ma³opolskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury, w dniach 4–9 maja
2015 r., zorganizowanego przez wiceprezes Stowarzyszenia Longinê Bujas.
Plener ten sta³ siê prawdziw¹ burz¹
mózgów. Ka¿dego wieczoru przy p³on¹cym kominku poznawaliœmy siebie od
nowa; swoje fascynacje i pasje. Tematyka wykracza³a równie¿ poza sztukê, dotyczy³a spraw naukowych, zdrowia cia³a
i duszy, oraz pracy nad sob¹.
Te wieczorne spotkania bardzo nas
inspirowa³y. W plenerze brali udzia³ malarze i poeci. Grupa liczy³a 14 osób. Pogoda nam dopisa³a, masyw Babiej Góry
wspaniale prezentowa³ siê na ostatnim
planie. Ka¿dy znalaz³ dla siebie interesuj¹cy go fragment piêknego wiosennego krajobrazu.
Efektem naszych twórczych pasji
by³y obrazy, które sprezentowane zosta³y kierownikowi oœrodka. Wczeœniej
zorganizowaliœmy wernisa¿ dla okolicz-

pokaza³a ciekawe mandale inspirowane
okazami flory, zbieranymi na ró¿nych
wyjazdach turystycznych. Ania i Wiesia, zaprezentowa³y swoje poezje a nawet fragmenty skeczów Kabaretu
RACH-CIACH, jaki powsta³ przy sekcji Emerytów, na ul Sokolskiej w Krakowie.
Czyta³a swoje poezje Halszka, a Bogumi³, Krysia, Jadzia wszystkich poruszyli dyskusjami o spojrzeniu na malarstwo, etykê i moralnoœæ w nowoczesnej
sztuce. Dyskusja by³a gor¹ca.
Terenia podzieli³a siê swoj¹ fascynacj¹ œwiatem nauki; doœwiadczeñ z wod¹
– Masaru Emoto i badañ nad komórk¹
i DNA – prowadzonych przez Bruce
Liptona, którego prace s¹ syntez¹ najnowszych badañ w dziedzinie cytologii
i fizyki kwantowej. Bruce Lipton zwraca uwagê, jak wa¿ne jest nasze pozytywne myœlenie i przekonania na temat swoich ¿yciowych wyborów.
Uœwiadomi³a nam, ¿e nasze cia³a
mog¹ siê zmieniaæ wraz z przekszta³ca-

nej ludnoœci, na którym zaprezentowano
oko³o 40 naszych prac, zarówno tych
które powsta³y na miejscu, jak i tych,
które przywieŸliœmy ze sob¹, aby zaprezentowaæ siê w nowym œrodowisku.
Na wieczornych spotkaniach mieliœmy okazjê pos³uchaæ wiersza „Babia
Góra” W³adzi, radosnych fraszek i wierszy – Loni, poezji Bo¿eny – „Dla matki”
i Eufemii – wierszy poœwiêconych „Janowi Paw³owi II z okazji kanonizacji”.
Marianna czyta³a swoje eseje o muzyce,
dorzucaj¹c garœæ osobistych wspomnieñ
i zdjêæ, które przypomnia³y nam czasy
artystów naszej m³odoœci z Piwnicy pod
Baranami. Ma³gosia czytaj¹c swoje
wiersze podpowiedzia³a: „¿ycie w poezjê
mo¿na zamieniæ, utkaæ wersami drogimi
dla ka¿dego, a te zamglone, owiane
smutkiem zamazaæ i ¿yæ chwil¹”.
Nasze nowo przyjête kole¿anki zaprezentowa³y swoj¹ twórczoœæ. £ucja

niem naszych myœli, co ma ogromne
znaczenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Ka¿dy wieczór poœwiêcony by³ innej
tematycê i nie zamykaliœmy siê wy³¹cznie w œcis³ym krêgu malarstwa i poezji.
Wszyscy mieliœmy okazjê do zaprezentowania swojej twórczej drogi i „zakrêtów ¿yciowych”. Nawi¹zaliœmy kontakty z okolicznymi Galeriami Sztuki Ludowej. Obejrzeliœmy Wernisa¿ Fotograficzny Agnieszki Krzywdziñskiej – „¯uraw i czapla”.
Na zakoñczenie pos³uchaliœmy poezji i opowieœci kierownika Oœrodka
Jana Burego o jego badaniach nad kultur¹ ludow¹, malarstwem, rzeŸb¹ woj.
ma³opolskiego. To by³ niezwykle inspiruj¹cy plener malarski. Dziêkujemy
wszystkim zaanga¿owanym w to wydarzenie.
Bo¿ena Dziedzic
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Moje kochane Hy¿ne
Upalny dzieñ – 5 lipca 2015. I w tym
roku mia³am przyjemnoœæ wraz z mê¿em
uczestniczyæ w „XIII Zlocie Szlakiem
Rodowodu Genera³a W³. Sikorskiego. III
Rajd Rowerowy” na zaproszenie Organizatorów imprezy: Wójt Gminy Hy¿ne
Krystyny Wojty³o, Starosty Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jod³owskiego i Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury
w Hy¿nem Antoniego Ossoliñskiego, za
co serdecznie Gospodarzom dziêkujê.

Szlakiem Rodowodu Genera³a W³. Sikorskiego. Program Zlotu wzbogacaj¹
przegl¹dy artystyczne z udzia³em zespo³ów zagranicznych i miejscowych z najwczeœniej powsta³ym folklorystycznym
zespo³em „Hy¿niacy” ciesz¹cym siê
wielkim uznaniem tak¿e poza granicami
naszego kraju. Rajdy Rowerowe popularyzuj¹ turystykê rowerow¹ jako formê
aktywnego wypoczynku, promuj¹ walory
turystyczno-krajoznawcze Gminy Hy¿-

z imprezy. Organizatorzy, nauczyciele, rów, dziêki którym impreza mo¿e siê odartyœci i inni udzielaj¹ kolejno wywia- byæ. Z r¹k zastêpcy wójta Janiny B³oñdów. Mówimy o twórczoœci scenicznej, skiej zostan¹ nagrodzeni zwyciêzcy III
malarskiej, rzeŸbiarskiej, poetyckiej, mó- Rajdu Rowerowego. Bêd¹ te¿ pytania do
wimy o znaczeniu organizowanego Raj- publicznoœci i mini konkursy dla m³odu, przywo³ujemy fragmenty historii dych. Do odwa¿nych trafi¹ upominki rez Genera³em Sikorskim w tle.
kreacyjno-sportowe i inne gad¿ety. A nad
W³aœnie III Rajd Rowerowy siê roz- ca³oœci¹ imprezy (jako konferansjer) bêpocz¹³. 10 km drogi przed uczestnikami. dzie czuwa³ niezast¹piony od lat dzienniRywalizacja na trasie rajdu przewidziana karz Radia Rzeszów: Andrzej Dañczydla 4 grup wiekowych: dziewczêta szyn.
i ch³opcy do lat 16
Chcia³oby siê równie¿ powiedzieæ jai powy¿ej 16 roku ¿y- ki ten œwiat ma³y, bo oto uczestnicz¹c
cia. Start: Gimnazjum w otwarciu poplenerowej wystawie maHy¿ne – Stara Droga – larsko-rzeŸbiarskiej, spotykam kolegów
Krzy¿ówka Dyl¹gów- – przedstawicieli Rzeszowskiego RSTK
ka – Trakt £añcucki – Stanleya Dworaka – poetê i Józefa Pa³aLeœniczówka – Hy¿ne ca artystê rzeŸbiarza. Od szeœciu lat ich
– Mok³uczka – Niebo- stowarzyszenie istnieje pod zmienion¹
rów Ma³y – Wielki Dó³ nieco nazw¹: Regionalne (a nie Robotni– Stara Droga. Meta: cze) Stowarzyszenie Twórców Kultury.
Gimnazjum w Hy¿- Wymieniamy siê serdecznoœciami i panem.
mi¹tkami. W tym roku równie¿ tak jak
I ju¿ gratulujemy Warszawskie RSTK œwiêtuj¹ jubileusz
zwyciêzcom: w kate- 35-lecia swojego istnienia.
gorii kobiet powy¿ej
W chwilach przerwy na obrze¿ach
16 roku ¿ycia pierwsze widowni kolorowe stragany zachêcaj¹ do
miejsce zdoby³a Marta spe³niania dzieciêcych kaprysów. Oczy
£anda, drugie: Jadwi- cieszy widok miodu z tutejszych pasiek,
ga Korszniak. W kate- przyci¹gaj¹ wzrok dziergane serwety
            
gorii ch³opców do lat i inne prace rêkodzielnicze. Degustujemy
Moje rodzinne Hy¿ne po³o¿one jest ne, upowszechniaj¹ wiedzê o szlakach 16 pierwsze miejsce przypad³o Dawido- regionalne potrawy i ciasta. Gasimy prana Podkarpaciu w po³udniowo-wscho- i œcie¿kach rowerowych.
wi Groszek, drugie Sebastianowi Rybka, gnienie napojami o ró¿nych smakach.
dniej czêœci Powiatu Rzeszowskiego.
Impreza w ho³dzie dla wielkiego Po- trzecie Bart³omiejowi Dziak. W kategorii Podpisujê ksi¹¿ki autorskie i antologie –
Okreœlane jest wraz z s¹siaduj¹cymi miej- laka organizowana jest zwykle w pierw- mê¿czyzn powy¿ej 16 roku ¿ycia, pierw- utulam moje kochane Hy¿ne.
scowoœciami mianem „Doliny Strugu”, sz¹ niedzielê lipca celem upamiêtnienia sze miejsce zdoby³ Jan Rybczak, drugie
Upalny dzieñ. W towarzystwie wiez uwagi na wyj¹tkowe walory mikrore- daty jego tragicznej œmierci (4 lipca miejsce: Mateusz Skarbowski, trzecie kowych cierpliwych dêbów co koronami
gionu obfituj¹cego: w lasy, zagajniki, sto- 1943), rozpoczyna siê uroczyst¹ msz¹ miejsce: Robert Babiarz.
splot³y siê w przyjaznym geœcie dzier¿¹c
ki, wzniesienia, pola, ³¹ki, rzeki, urokliwe œw. w Sanktuarium Matki Bo¿ej Hy¿neñW drugiej czêœci spotkania maj¹ zapisane ksiêgi pokoleñ wype³nionych
usuwiska, obrywy, ³agodny klimat, czyste skiej. To jedna z wa¿niejszych, jeœli nie miejsce wystêpy zespo³ów artystycznych polsk¹ tradycj¹, polsk¹ racj¹ stanu, têskrzeœkie powietrze, nieska¿one gleby bo- najwa¿niejszych, dorocznych imprez i indywidualne prezentacje, w których not¹ za krajem oddalonych rodaków
gate w Ÿród³a i liczne strumyki.
o charakterze miêdzynarodowym, budz¹- i ja mam swój udzia³. Ale najpierw Kry- spragnionych wolnoœci i polskiego chleZ Hy¿nem wi¹¿e siê postaæ Naczel- ca zainteresowanie mieszkañców i osób styna Wojty³o powita wszystkich uczest- ba, echo niesie muzykê i œpiew o „Synu
nego Wodza Polskich Si³ Zbrojnych Ge- przyjezdnych, ³¹cznie z mediami. W³a- ników Zlotu, kieruj¹c uk³on w stronê ho- tej ziemi” bohaterze narodowym Generanera³a W³adys³awa Sikorskiego, który dze Gminy Hy¿ne w ramach wymiany norowych goœci na czele z europos³em le W³adys³awie Sikorskim.
Maria Bednarek
spêdzi³ tutaj swoj¹ m³odoœæ. Pamiêæ kulturalnej wspó³pracuj¹ z wieloma Stanis³awem O¿ogiem i wielu sponsoo wielkim Polaku, który wpisa³ siê w hi- oœrodkami zagraniczstoriê Polski z³otymi zg³oskami uczczo- nymi.
no (w latach 70.) budow¹ Szko³y PodstaW tym roku goœciwowej jego imienia przy wsparciu finan- li Wêgrzy z miejscosowym rodaków z zagranicy zrzeszo- woœci Ajak. Przybyli
nych w Klubie „Hy¿ne” w Chicago. do zaprzyjaŸnionej
Szko³a ta i wydzielone w niej Muzeum Gminy Hy¿ne na moGenera³a W³. Sikorskiego to duma naro- tocyklach i autokarem
dowa Przyjació³ Hy¿nego, symbol ³¹cz- z grup¹ artystyczn¹
noœci i przynale¿noœci do ojczyzny, to „TIK TAK”.
duma wszystkich Polaków.
Od samego rana
W takiej oto scenerii, na tle odrestau- wzmo¿ony ruch. Na
rowanego dworku pamiêtaj¹cego dzie- placu przyszkolnym
ciñstwo i wczesn¹ edukacjê Genera³a, dy¿uruje studio Pola tak¿e wielu pokoleñ (w tym i moj¹), skiego Radia „Biwak
w³adze Gminy Hy¿ne pozyskuj¹c spon- z Radiem Rzeszów”.
sorów od lat organizuj¹ Zloty i Rajdy Bezpoœrednia relacja
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Jadwiga Piliñska

NA WARSZTACIE RECENZENTA

Znak

U SIOSTRY KONSUMATY

Trzy ró¿e
w pustym wazonie
radoœæ w serce
wnios³y.
Niezawodnej przyjaŸni
znak.

NADES£ANE WIERSZE
Wspomnienie
¯al i moc wypieraj¹ wspomnienia.
Czarny anio³ jak kruk dr¹¿y myœli.
Bojê siê kolejnej nocy bez ciebie.
Oddech zamiera i tylko szelest
wieczornego je¿a pod oknem
trzyma przy ¿yciu. Zegar tyka.

Biorê pamiêæ
z herbacianych ró¿.

Czas

Dywagacja poranna (fragment)
¯ycie przelatuje mi miêdzy palcami a ja przecie¿ potrzebujê
impulsu. Wyznaczonej DROGI i dawki motywacji do istnienia.
¯ycie przelatuje mi miêdzy palcami a ty ca³ujesz innego i z innym
k³adziesz siê do ³ó¿ka rozkoszy. Pomyli³aœ DROGI i teraz nie widujesz
moich nagich ramion. To dla ciebie rozwija³em miêœnie.
¯ycie przelatuje mi miêdzy palcami a w telewizji nowe seriale
wp³ywaj¹ na twoje poranne przebudzenie.

Agata W. z Pruszkowa
Grzesiek S. z Zielonej Góry

Wci¹¿ biegiem i biegiem
co by³o, co bêdzie
wci¹¿ wiêcej i wiêcej
w tym owczym pêdzie.

Tytu³ jest powtórzony w pierwszym wersie –
co wskazuje na to, ¿e nie panujesz nad s³owami.
Niech tytu³ wnosi coœ nowego. Czarny anio³ – tak
mówiono na Demarczyk – a w poezji u¿yto ju¿
setki razy. To chyba kwestia oczytania. Polecam
wspó³czesn¹ poezjê jako warsztat np. Honeta,
Podsiad³o, D¹browskiego. Szelest wieczornego je¿a … ma coœ z nastroju i to zarazem jedyna ciekawa figura stylistyczna w tej miniaturze. Szukaj,
dr¹¿, czytaj. Bêdzie nadzieja.

Szybciej i szybciej
poci¹giem pospiesznym
przez ¿ycie.
Spójrz za siebie...
Bóg zosta³
na rozstajach.

Dobrze, ¿e tylko fragment wiersza, bo inaczej mo¿na by podci¹æ sobie
¿y³y lub co tam innego. Owszem zabieg powtarzania wersu potrafi siê obroniæ – ale musi wtedy s³u¿yæ konkretnemu za³o¿eniu. Tutaj tego nie widaæ.
Motywacja, istnienie, dwa abstrakty, które nie buduj¹ obrazu. Trzeba pilnowaæ tego pusto³owia. Ca³oœæ czyta siê nawet zgrabnie – widaæ œwiadomoœæ
wspó³czesnej frazy. Najlepsza z nich to: a ty ca³ujesz innego i z innym k³adziesz siê do ³ó¿ka. S³owo rozkosz nie jest ju¿ potrzebne, bo jest dopowiedzeniem – a przecie¿ wiersz powinien nieœæ w sobie jak¹œ tajemnicê. Pracuj
Grzegorzu, a mo¿e to pisanie wyjdzie nawet dobrze. Trzymam kciuki.

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

El¿bieta Jeziorowska-Wróbel

POCZYTALNIA!
Bartosz Sawicki, Krucha wiecznoœæ

Pod niebem Rzymu I
Pod niebem Rzymu
wulkan ¿ycia budzi siê noc¹ –
œwiat³a lunaparku krzycz¹
a pe³ne usta W³oszek
kusz¹co prosz¹
o mi³oœæ
sznury samochodów
pêtaj¹ gard³a ulic
po ostatni
oddech
i jest tak jakby nagle
wszystkie gwiazdy
zst¹pi³y na
ziemiê
pod niebem Rzymu
sen przytula siê do mnie
o œwicie

Ka¿dy czytelnik Zgrzytów co innego
uzna za swoj¹ prawdê, za co innego
prawdê objawion¹ przez poetê i za jeszcze
inny byt prawdê obiektywn¹. Zgrzyty
odbywaæ musz¹ siê przy pe³nym
uzêbieniu: zgrzyty bez zgrzytania / by
zgrzytaæ zêbów brak [s. 16]. To biblijne odwo³anie najpe³niej realizuje
siê w kontekœcie tekstu ze strony trzydziestej drugiej – który nie ma
swojej podwójnej wersji: czym jest dobro / czym z³o / pomyœleæ nie
sposób / powiedzieæ zdanie / poza pacierzem / niemo¿liwoœæ / z³o
dobrem / dobro z³em / istny zgrzytu rdzeñ. Ca³e ¿ycie jest splotem
zgrzytów, przeciwieñstw, paradoksów. Rdzeñ ten wiadomy jest
ka¿demu, choæ czêsto nieuœwiadomiony.

Bartosz Sawicki, Krucha wiecznoœæ, Wydawnictwo Forma, Szczecin,
Bezrzecze 2013, s. 82

Henryk Bereza, Zgrzyty, Wydawnictwo Forma, Szczecin,
Bezrzecze, 2014, s. 51

XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ Kruszwica – Kobylniki

S¹ zdjêcia
Piêkne jak m³odoœæ
Szare, po¿ó³k³e jak miniony czas

20. 12. 2013

  

Czy s¹ prawdziwe?
Tak – zatrzyma³y dawny

Patrzê na nie!
To istnienia œlad

Henryk Bereza, Zgrzyty

Cywilizacja nas zmieni³a – ale czy na pewno?
Sawicki w swoich wierszach bywa dos³owny, by zaraz
uciec od jednoznacznego obrazowania. Jego kontemplacyjna natura potrafi opisaæ uczucie zarówno poprzez obrazoburcze budowanie œwiata przedstawionego: usnê z g³ow¹ tu¿ przy twoim penisie / pomiêdzy
³okciami wspartymi o kierownicê / a kolanami kontroluj¹cymi prêdkoœæ istnienia [s.
15]; albo nawet przejdzie / ju¿ sam kurwa nie wiem / bo tempo bêdzie powolne /
i puls cichn¹cy / i umrê na tobie [s. 31] – jak i nadzwyczaj kruch¹ konstrukcjê typow¹ dla myœliciela: z pocz¹tku by³bym œciœle czu³y / obw¹cha³ jak pies [s. 21]. Ceniê
sobie te momenty wra¿liwe w wierszach Sawickiego. Œwie¿oœæ jest w nich i swoiste
zmuszenie czytelnika by zmieni³ rozk³ad akcentów, by nie uleg³ schematom, jednostronnym odczytom.

Waldemara Anna Fiszer

Wprost nieprawdziwy œwiat!

polecane ksi¹¿ki
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Piotr Pi¹tek

Lidia Ziurkowska-Michalewska

Bo¿ena Klejny

NIE JESTEŒ SOB¥

Rêkopis

***

to wizyta, której nie by³o, jedna z wielu, co powinny siê zdarzyæ,
nie pamiêtam szpitala, lekarzy, czy by³a to noc czy dzieñ, pamiêtam
jedynie, ¿e nie by³em sob¹.
Reni

usiad³em przy twoim ³ó¿ku i postanowi³em poczekaæ na cud,
to miejsce jest szalone, bo¿e, jak tu zimno, zima budzi siê w
pobielonych œcianach, pod stroboskopowym s³oñcem, rozgarniam
zaspy po k¹tach a œnieg parzy przemarzniête d³onie, upycham
œmieræ w szczelinach pêkaj¹cych kafelków, zgniatam nog¹ karalucha,
co bezczelnie próbuje zwyczajnie ¿yæ, mam nadziejê, ¿e nie ma
tu wiêcej takich, takich szczêœliwych i nieœwiadomych, moje
krzes³o trzeszczy, wiêc przechylasz we œnie twarz w moj¹ stronê,
usta poruszaj¹ siê lecz nie wypowiadasz ani s³owa, jakby twój czas
p³yn¹³ do wewn¹trz, a ja znalaz³ siê poza jego nurtem,
przy twoim ³ó¿ku zawsze jest miejsce i kiedy przychodzê wype³niam
ca³¹ przestrzeñ dla cz³owieka, to miejsce jest magiczne, bo¿e, tak tu
pusto, nawet roœliny na parapecie wstydz¹ siê istnieæ, wszystko zanika,
kiedy przestajê na ciebie patrzeæ, w powietrzu unosi siê zapach
zagubionych cia³, których cudownie jest dotkn¹æ i uwierzyæ, g³askaæ te
mg³y i czas, wstrzymywaæ jak on oddech, wierzê, ¿e nie powtórzymy siê
ju¿ w tej samej chwili, wiêc chodzê, idê za tob¹, bo w wieczornym œwietle
rzucasz d³ugi cieñ,
œmieræ chowa siê zaszyta w twojej poduszce i postanowi³em za³ataæ
wszystkie przetarte ze staroœci miejsca, odgarniam z twojej twarzy blady
kosmyk w³osów, bo¿e, jesteœmy starzy jak nigdy przedtem, zu¿ywamy
tlen ze zdwojon¹ intensywnoœci¹, boj¹c siê by niczego nie zabrak³o na
nastêpny oddech, moje krzes³o niemi³osiernie trzeszczy, wiêc szeptem
opowiadam ci o mojej niedawnej podró¿y do rzymu, o pos¹gach bez
r¹k i nóg, z bielmem na oczach, o marmurze czekaj¹cym na zbawienie
w cichych kapliczkach, gdzie œwiat³o jak gwóŸdŸ, je¿eli ostre, musi
znaczyæ, wydobywaæ na powierzchniê nieuchwytne, gdzie ka¿dy mo¿e
byæ archeologiem i ka¿dy mo¿e byæ odnaleziony,

Gabrieli Niechaj
W tym dniu tak mokrym jak ³za
kiedy wiatr krêgos³upy drzew ³amie
a deszcz odlicza sekund pacierze s³owo wiersza zapisane w rêkopisie
kropla refleksji – ocean przemyœleñ
ulotne marzenie – ob³ok snu przejrzysty
niemy ból milczenia
i moje posiwia³e noce –
w oczekiwaniu na jutro
nadchodz¹cych ¿ywio³ów

Nieobecni tañcz¹ obok
rzucaj¹c nieœmia³e spojrzenia,
z ich bezg³oœnych s³ów
mo¿na utworzyæ poemat.
To niemi gracze
którym los wyci¹gn¹³ kartê
dziœ na moim spacerze
zaci¹gneli wartê
na nocnej zmianie
wspomnieñ.

modlitwa wiecznego wêdrowcy

Gdynia w odcieniach b³êkitu
W lecie uwodzi jak baletnica
kiedy tañczy wiatrem podszyta –
faluj¹ morskie warkocze s³onej wody
z wplecion¹ kokard¹ b³êkitu
wiatr rozs³awia jej imiê
wtopione w s³oneczn¹ poœwiatê
jak paŸ królowej w bursztynie
zim¹ morze zasypia zmêczone
w aurze srebrzystego spokoju
– jasne spojrzenie dnia
œciemnia zmierzch niecierpliwy
nagle molo, bulwar i Œwiêtojañska
skrz¹ siê tysi¹cem œwiate³ek
jakby niebo zes³a³o z ob³oków
deszcz diamencików –
i wêdruj¹ ulic¹ wtulone postacie
a w kawiarni na Strychu latem i zim¹
gdy Kaliope toast spe³nia
wiersze swoje poeci „dorzucaj¹ do pieca”*
p³yn¹ rymy, melodie i pieœni
– ku bogini siê wznosz¹
po krêgach schodów rybackiej chaty
* „Dorzuæ do pieca” — zachêta do przeczytania wierszy wypowiadana przez organizatorów wieczorów poetyckich na
„Strychu” poetów Wojtka Borosa, Paw³a Baranowskiego.

Uczestnicy spotkania integracyjnego w Che³mku – 29. 08. 2015

***
Boimy siê odejœæ
w senne godziny niebytu
gdzie Morfeusz
zaprasza do tañca,
uwodzi onirycznie
w takt walca,
boimy sie powróciæ
w niepewnoœæ jutra,
któr¹ na jawie
trudno udŸwign¹æ.

Izabela Zubko

Na odleg³oœæ
zbli¿am siê do twojego snu
gdzie póŸny listopad sta³ siê majem
i zastyg³ w dr¿¹cych rêkach
szczelnie kryj¹cych horyzont
tylko naszego œwiata
zatracam siê
w tañcu uœpionych przytuleñ
i niemym spojrzeniu
w czarnej ciszy wyczekiwania
utkwionej nigdzie

Obraz kobiety
przedar³eœ mój ¿yciorys
stan¹³ zegar
umar³ dom

  

cierpia³am oszczêdnie
zgasi³am lustra
poœci³am
nie oddycha³am
sta³am siê czymœ
w kszta³cie kobiety
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Poeta w porê odkryty...

Edyta Bujnowska
Instrukcja

Poeta w porê odkryty..., to has³o projektu, który zosta³ zrealizowany w Bartoszycach, dziêki wspó³pracy Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 i lokalnej Grupy Literackiej „Barcja”.
W szkole od lutego do kwietnia 2015 r. odbywa³y siê konkursy recytatorskie, w którym udzia³ wziê³a m³odzie¿ szkó³
œrednich i gimnazjalnych, wystawa dorobku twórczego Grupy
Literackiej „Barcja” oraz indywidualne spotkania Barcjan
z m³odzie¿¹.
W czasie prezentacji twórczych sylwetek literatów, t³umnie
zgromadzona m³odzie¿ poznawa³a powody ich inspiracji literackich, osobiste motywacje, marzenia i zainteresowania. Barcjanie opowiadali o swoich doœwiadczeniach ¿yciowych, chêtnie przy tym siêgaj¹c do najm³odszych myœli, przekonañ
i wspomnieñ, z mniej lub bardziej udanych lat swojego ¿ycia.
Wejœcie bartoszyckich ludzi pióra do szko³y sta³o siê istotnym elementem scalaj¹cym pokolenia. Uczennica Ewelina
Mœcisz wyjê³a z szuflady swoje wiersze i pozwoli³a na udostêpnienie ich na internetowej stronie szko³y (zsp2-bartoszyce.pl).

Wystarczy mnie dotkn¹æ
poca³owaæ
zdj¹æ to co niepotrzebne
odnaleŸæ k¹ciki ust
regularne piersi
d³onie uj¹æ w swe d³onie
i ju¿
dalej przetoczê siê w ciebie

Fili¿anka
Mówi¹
pisz o fili¿ance
zamkniêtej w starej skrzyni
pisz o fili¿ance
wszak rzeczy nie przemijaj¹
trwaj¹ wiernie
lub jak twierdz¹ inni – uparcie
pisz o fili¿ance
cz³owiek to jednak zbyt skomplikowana
maszyna
aby j¹ obj¹æ s³owem
delikatnym
jak palce pianistki
pisz o fili¿ance
mówi¹
w niej ca³y nasz œwiat
nadzieje, wartoœci, filozofia
nie umiem
fili¿anka nic do mnie nie mówi
choæ mistrzów rozumiem
sama ich nie s³yszê
przygnieciona sercem zatopionym w
cz³owieku
który nie trwa wiecznie
jak fili¿anka w starej skrzyni

Aneta Przyby³ek
Troska dana mi od zawsze
Moim synkom-Karolowi i Kamilowi
Troska dana mi od zawsze
W gaszeniu œwiat³a jej rêce
Ze wzruszeniem na ni¹ patrzê
Ca³a jestem z niej dla Ciebie

Dialogi na nowy sezon
w Praskiej Przystani S³owa
W Centrum Promocji Kultury bywa³em nie raz i nie dwa. Odk¹d zamieszka³em dwie ulice dalej, czujê siê tam prawie
jak w domu. Tak te¿ by³o 18 czerwca,
w gor¹cy wieczór z poezj¹ Marii ¯ywickiej-Luckner i Zofii Miku³y. Znamy siê
od wielu lat i, jak sobie teraz przypominam, zawsze by³y nieroz³¹czne. No mo¿e
z ma³ymi przerwami, ale to nieistotne.
Poetki lubi¹ zaskakiwaæ i prowokowaæ. Nie ukrywaj¹ swojej fascynacji poetami z Bukowskim i Rilkem na czele. Ich
dialogi by³y swego rodzaju przekrojem

  

Niechaj dziecko œni spokojnie
zanim siê wy¿ali
Pod palcami jednej rêki
przesuwam koralik
Drug¹ g³adzê jego g³ówkê
Pachnie ró¿anym kwieciem
i startymi matki troskami
...jak by³a na pocz¹tku
teraz i zawsze
na wieki wieków
amen
10.11.2014

Udowodni³a, ¿e s¹ wœród m³odzie¿y takie osoby, które maj¹ potrzebê wyra¿ania siebie poprzez s³owo pisane i odwagê by
wyjœæ „przed szereg”. Ludzie z „Barcji” s¹ inni ni¿ sobie wyobra¿a³am. Ich pozytywne nastawienie sprawi³o, ¿e siê otworzy³am i czu³am, ¿e oni rozumiej¹ mnie i moje wiersze – wyzna³a Ewelina.
Pisanie jest doskona³ym sposobem na przekazanie swoich
emocji, a pielêgnowanie talentów nadaje ¿yciu g³êbszego wymiaru. Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach mieli okazjê siê
o tym przekonaæ. Dowiedzieli siê tak¿e, ¿e poeta to nie tylko
ten, o którym s³yszy siê na lekcji jêzyka polskiego, ale równie¿
ktoœ, kto na co dzieñ przechodzi przez tê sam¹ ulicê, robi zakupy w tym samym sklepie i chêtnie dzieli siê „chlebem powszednim” zapisanych przez siebie s³ów.
Aneta Przyby³ek

twórczoœci, starannie przygotowanym literackim the best of. Zna³em praktycznie
ka¿dy wiersz, pamiêta³em pojedyncze frazy i przypomina³em sobie sytuacje z nimi
zwi¹zane. To by³a ciekawa podró¿ w czasie i przestrzeni, nie tylko s³owa.
Ca³oœæ zwieñczy³ znakomity liryczny
recital Romualda Vorbrodta. Ten cz³owiek-orkiestra tym razem przepiêknie
zagra³ na fortepianie i zaœpiewa³ kilka
wierszy m. in. Zbigniewa Jerzyny i Jerzego Harasymowicza, a wystêp zakoñczy³ niespodziank¹ – wierszem Marii

¯ywickiej-Luckner, ku jej wielkiemu
zdziwieniu. Znam twórczoœæ Romka od
lat i mocno mu kibicujê. Tym razem zaskoczy³ mnie wra¿liwoœci¹ i subteln¹
barw¹ g³osu – czu³em siê jakbym po raz
pierwszy s³ucha³ jednej z moich ukochanych p³yt, na której Stanis³aw Soyka
œpiewa sonety Shakespeare'a.
To by³ niez³y dialog, który toczy³ siê
jeszcze przez kilka godzin w jednej z moich ulubionych lokalnych knajpek. Nowy
sezon uwa¿am za otwarty. Tak dalej!
Pawe³ £êczuk

P
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Warsztaty literackie BARCJI
„Barcja” – Bartoszycka Grupa Literacka doczeka³a siê weryfikacji swojego
warsztatu pisarskiego dziêki uprzejmoœci
literatów z Warszawskiego RSTK, poetów i dziennikarzy: Stanis³awa Dominiaka i Paw³a Soroki, którzy 20 czerwca
2015 r. zawitali do Bartoszyc.
Pawe³ Soroka – redaktor naczelny
„W³asnym G³osem” na pocz¹tku Warsztatów podkreœli³ rangê 32-letniej pracy
warmiñskich pisarzy i kulturotwórcz¹ rolê „Barcji” w ¿yciu Bartoszyc. „Barcja”
jest niew¹tpliwie dum¹ a zarazem efektem wytrwa³ej dzia³alnoœci kulturalnej
Jerzego Sa³aty – poety i animatora kultury. Obecnie liczy 15 cz³onków, z których
wiêkszoœæ stanowi¹ poeci. Prezes Grupy
Literackiej dba o ci¹g³oœæ jej istnienia,
a tym samym o krzewienie lokalnych tradycji pisarskich.

Bartoszyckie spotkanie literatów podbudowane zosta³o wiedz¹ z „Dekalogu
Dobrego Wiersza...”, opracowanego przez
Leszka ¯uliñskiego, a zaprezentowanego
przez Stanis³awa Dominiaka. Barcajanie
wys³uchali te¿ wierszy Stanislawa Dominiaka i Paw³a Soroki, a potem zaprezentowali swoje, które oceniali goœcie z Warszawy. I wys³uchali ich porad jak pisaæ, by
unikaæ formalnych niedoskona³oœci. By³a
to bardzo twórcza debata.
Rok 2015 z wielu powodów jest wa¿ny dla „Barcji”. Istotnym wydarzeniem
kulturalno-edukacyjnym by³ dobrze
przemyœlany, zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ Podstawowych nr 2 w Bartoszycach projekt „Poeta w porê odkryty...”, w którym lokalni pisarze mieli
szansê szerzej siê ods³oniæ. W paŸdzierniku br. jubileusz swojej pracy literackiej

           

obchodziæ bêdzie jej Prezes. Natomiast
czerwcowe, drugie w historii „Barcji”
Warsztaty Literackie z udzia³em goœci ze
Stolicy, miejmy nadziejê, ¿e nie ostatnie,
powinny przyczyniæ siê do powstania no-

wych, jeszcze doskonalszych pod wzglêdem formy utworów autorstwa jej cz³onków.
Aneta Przyby³ek

z takim piêtnem i na dodatek ostrzy¿ony
na ³yso? Spakowa³ najpotrzebniejsze rzeczy, opró¿ni³ lodówkê i wymkn¹³ z domu. Rodzice dopiero rano zauwa¿yli jego
nieobecnoœæ, matka rozpacza³a, ojciec
bez s³owa siedzia³ przy stole.
– Mo¿e jest u Marciniaków?
– By³em, nie ma.
– Trzeba szukaæ!
– Pozbêdzie siê hañby i przyjdzie!
– Jakiej hañby? Ty nigdy nie by³eœ
zawszawiony?
– Wtedy inne by³y czasy, dziœ przesz³a moda na wszy. Idê do roboty, jakby
co, zadzwoñ.
Dopiero na trzeci dzieñ rozpoczêto
poszukiwania. Zaanga¿owa³a siê szko³a,
milicja i stra¿ po¿arna. Penetrowano okolicê bez skutku, przerwano na noc. Ju¿
z samego rana odwiedzi³a Malickich wychowawczyni Karola.
– Bo¿e, co robiæ? – za³amywa³a rêce.
– Przecie¿ on jutro ma jechaæ na olimpiadê matematyczn¹. Kogo ja tam wyœlê?
– Pani tylko jakieœ olimpiady w g³owie a dobro dziecka siê nie liczy! – warkn¹³ Malicki. – Trzeba by³o w porê reagowaæ a nie pozwoliæ tej higienistce robiæ
sensacjê! Teraz macie, czego chcieliœcie!
– Nikt tego nie chcia³ – próbowa³a
broniæ siê. Rozleg³o siê pukanie do drzwi
i do œrodka wesz³a trójka dzieci Marciniaków.
– A wy tu czego? – burkn¹³ Malicki.
– My wiemy gdzie jest Karolek, ale
on powiedzia³, ¿e wróci jak mu w³osy odrosn¹ i nakaza³ nam wszystko zachowaæ
w tajemnicy.

– Wróci pewnie jeszcze bardziej zawszawiony! ProwadŸcie do niego!
– Nie mo¿emy, obiecaliœmy, ¿e nie
powiemy.
– Teraz ju¿ powiecie wszarze jedne –
chwyci³ jednego za ko³nierz i wywlók³ na
podwórze, gdzie oczekiwali ju¿ milicjanci.
– Co pan wyprawia panie Malicki? –
zareagowa³ funkcjonariusz.
– Sam go znajdê! Skoñcz¹ siê te ich
konspiracje!
– Niech pan zostawi dziecko, inaczej
bêdê musia³ pana skuæ!
– A nawet zamknij, tylko kto dzieciaka odnajdzie, jak wy tego nie potraficie!
– Uspokój siê – odci¹ga³a mê¿a Malicka – w ten sposób niczego nie osi¹gniesz!
– A niech was! – zakl¹³ i ruszy³
w kierunku swojego samochodu.
Dzieci wskaza³y kryjówkê jedynie
matce. Przebywa³ w poniemieckim bunkrze na skraju lasu. By³ roztrzêsiony
a g³owê mia³ pokryt¹ strupami.
– Coœ ty Karolku zrobi³? – rozpacza³a Malicka.
– A nic, wyczyta³em, ¿e na porost w³osów najlepsze jest nacieranie pokrzyw¹.
– Karolku! Natychmiast zabieram ciê
do szpitala.
Przebywa³ tam przez kilka tygodni,
powróci³ ju¿ nie ten Karolek. By³ osowia³y, ma³omówny, odrzuci³ na bok
ksi¹¿ki i towarzystwo. Na szczêœcie by³y
ju¿ wakacje i nie musia³ chodziæ do szko³y. Do tej szko³y ju¿ nie powróci³, od
wrzeœnia trafi³ do oœrodka dla dzieci specjalnej troski.

Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”

Piotr Monkiewicz

Korbowy uczeñ

Tego dnia do klasy wpad³a z niezapowiedzian¹ wizyt¹ higienistka i zaczê³o
siê chowanie brudnych ³ap pod blaty ³awek. Nic jej jednak nie umknê³o uwadze,
dok³adnie sprawdzi³a uszy, rêce i szyje,
po czym zabra³a siê za g³owy. Palce
odziane w gumowe rêkawiczki przeczesywa³y zmierzwione fryzury siódmoklasistów. Kiwa³a przy tym ze zdziwieniem
g³ow¹ i notowa³a ka¿dy przypadek w zeszyciku. Nie musia³a pytaæ o nazwiska,
zna³a wszystkich, szczególnie tych podpadaj¹cych. Robi³a to co jakiœ czas rutynowo, ot tak dla zaliczenia obowi¹zków.
Raptem zaskoczona zatrzyma³a siê przy
g³owie Karolka i unios³a w palcach odkrycie.
– I co my tu mamy? Wesz i to jaka
dorodna! – triumfowa³a. Nie powinna tego nag³aœniaæ publicznie, ale pani higienistka ju¿ taka by³a. Dzieci podnosi³y siê
z ³awek chc¹c dostrzec coœ, co ju¿ nie raz
widzia³y, ale nigdy na g³owie Karolka.
Ch³opiec natychmiast wybieg³ z klasy
i schowa³ siê w ³azience.
Karolka nazwano korbowym
uczniem, nie mia³ s³abych stron, nawet ze
œpiewu, bo choæ becza³ jak koza, potrafi³
zagraæ z nut na szkolnym pianinie. Karolek, duma szko³y – zawszawiony. Tego
dnia ch³opiec wczeœniej opuœci³ lekcje
i z dusz¹ na ramieniu wróci³ do domu. Tu
schowa³ siê w piwnicy i tam po trzykroæ
umy³ g³owê. Gdy wróci³ do swojego po-

koju, czeka³ ju¿ na niego ojciec. Wieœci
w miasteczku rozchodzi³y siê szybko,
zw³aszcza gdy dotyczy³y tak zacnej i szanowanej rodziny.
– Gdzieœ ty siê tego nabawi³ synu? –
zapyta³ ostrym tonem. – Taki wstyd!
– Nie wiem, pewnie u Marciniaków
– wydusi³ z siebie. Chodzi³ do nich prawie co dzieñ i pomaga³ dzieciom w odrabianiu lekcji.
– Wiêcej nie pójdziesz! A teraz siadaj
na krzeœle – rozkaza³ i podszed³ do syna
z rêczn¹ maszynk¹ do strzy¿enia. Karolkowi w³osy spada³y razem z ³zami do
czasu, a¿ zosta³ zrobiony na zero. – Halina! – krzykn¹³ w stronê drzwi. – Daj t¹
maœæ!
– Przecie¿ to dla kota... – odpar³a
zdziwiona.
– Daj t¹ maœæ! Nie bêdzie mi brudas
opinii szarga³. To te¿ twoja wina, mog³aœ
ju¿ wczeœniej zauwa¿yæ jakiego to roznosiciela mamy!
Rodzice Karola prowadzili w mieœcie
hurtowniê, zalatani niewiele mieli czasu
dla syna, ale ten doskonale radzi³ sobie
sam. Potrafi³ nawet upitrasiæ obiad, gdy
tata z mam¹ d³ugo nie wracali. By³ lubiany i uczynny dla kole¿anek i kolegów, ale
mia³ te¿ i wrogów. – Patrzcie go, jaki on
wa¿ny, wszystkie rozumy pozjada³! – zazdroœcili. Teraz nadesz³a okazja, by bardziej mu dokuczyæ. Jak mia³by pokazaæ
siê Karolek w szkole lub choæby na ulicy
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Z w¹trob¹ na wierzchu Œwiat s³owa i obrazu

I nie wiem, jak siê sta³o, w którym
okamgnieniu,
¯eœ dotknê³a mi warg¹ spoconego czo³a,
Porwa³em twoje d³onie – odda³aœ
w skupieniu,
A chruœniak malinowy trwa³ wci¹¿ dooko³a.
„Jak to? To wszystko? Nic wiêcej?”
Takie napiêcie, a oni nic? Mój zawód nie
by³ spowodowany brakiem „momentów”, tylko niewykorzystan¹ okazj¹
przez tych dwojga. Napiêcie by³o, nastrój
by³, schowek by³, hormony gra³y
i wszystko to w kilku strofach Leœmiana.
A Tuwim, który znany by³ z tego, ¿e
nie przebiera³ w s³owach, ani œrodkach
gdy pisa³ erotyk – czy równie¿ folgowa³
sobie i chuciom?
A jeœli zacznê siê na nowo
Wyrywaæ zbuntowanym cia³em,
Powiedz mi wreszcie pierwsze s³owo,
Którego nigdy nie s³ysza³em.
Bo znów pogañski samum wieje
W pêdach, zawrotach, burzach, blaskach!
Pamiêtaj: kiedy znów zdziczejê,
Odrzyj mnie z wichrów i ug³askaj!
Oto najmocniejszy fragment „Erotyku” J. Tuwima. Czy jego erotyzm tkwi
w opisie aktu p³ciowego? Wrêcz przeciwnie – poeta wiedzia³ ¿e to, co zakryte, mocniej dzia³a na wyobraŸniê, niŸli golizna.
Erotyk – wed³ug S³ownika Encyklopedycznego – Jêzyk Polski to mi³osny
utwór liryczny, czêsto w formie wyznania lub skargi ukochanego. Nie darmo
nazywany jest erotykiem (greckie erôtikós – mi³osny, od eros – mi³oœæ zmys³owa), a nie PORNOTYKIEM.
Doskonale uj¹³ te miejsca zakryte
i odkryte Tadeusz Ró¿ewicz w „Szkicu
do erotyku wspó³czesnego”:
najplastyczniejszym
opisem chleba
jest opis g³odu
jest w nim
wilgotny porowaty oœrodek
ciep³e wnêtrze
s³oneczniki w nocy

Czy wiêc nie warto rozpatrzyæ wzbudzania erotykiem – drogi autorze wiersza
o tematyce mi³osnej – emocji temu gatunkowi przypisanych; poruszenia zmys³ów, ekscytacji, namiastki uniesienia
zmys³owego. A nie erekcji!
Do dziœ pamiêtam wymianê zdañ profesorów (nazwiska zatrzymam dla siebie), kiedy to studentce letni wietrzyk ods³oni³ bieliznê, podwiewaj¹c sukienkê;
– Ech! Gdzie te czasy, gdy zadziera³eœ
sukienkê dziewczynom, ¿eby ich majtki
zobaczyæ! – z zadum¹ westchn¹³ jeden.
– Tak, tak! – kiwn¹³ g³ow¹ drugi – Bo
dziœ, ¿eby zobaczyæ ich majtki, trzeba
rozchyliæ poœladki! Czy to wiêc wra¿liwoœæ autora erotyku siê zmieni³a, czy odbiorcy, ¿e dzisiejsze erotyki s¹ bardziej
wyuzdane? ¯e ju¿ nikogo nie szokuje
Agnieszka Herman, gdy pisze w „Erotyku jesiennym”:
Mam na jêzyku s³ony smak niespokojnej skóry.
Nie wiem co bêdzie jutro. Nie wiem czy
bêdzie jutro.
Wnikasz we mnie gwa³townie. Zamkniêta w ³uku ramion
opieram siê przeczuciom...
W kontraœcie z tym wierszem, nikt
ju¿ nawet nie pamiêta, ¿e „Proœba o wyspy szczêœliwe” K. I. Ga³czyñskiego – to
równie¿ erotyk!
A teraz, kochani, uwaga! Kolejny stopieñ wtajemniczenia! W erotyku tak¿e
mo¿na zastosowaæ odkrywcz¹ metaforê,
synestezjê, czy inny epitet barokowy.
Stanis³aw Grochowiak w „Upojeniu”
stosuje odkrywcze (wtedy) anafory:
Jest deszcz, co wargi kobiety odmienia;
Jest taki deszcz.
Jest blask, co uda kobiety ods³ania;
Jest taki blask.
gdy¿ erotyk, wbrew pozorom nie jest
utworem, którego zadaniem i g³ównym
tematem jest opisywanie kopulacji…
Czy wprost, czy w sposób zawoalowany.
A¿ chce siê skomentowaæ moje przemyœlenia fragmentem utworu znalezionego na jednym z portali mi³oœników
wierszy. Autor ów ukrywa³ siê pod pseudonimem YamCito:
tiulowe têsknoty
roznegli¿owa³em
zakazany owoc
spod stringów ujrza³em…
Krzysztof Kwasi¿ur

Moja Praga, stara Praga… Tak¹
Pragê wci¹¿ pamiêtam, tak¹ znam. Gromady œmigaj¹cych jaskó³ek w powietrzu,
na Placu Zamkowym rojne i ha³aœliwe
centrum kibica w czasie meczu hiszpañsko-ukraiñskiego. A obok w Domu Literatury Ca³y ten œwiat…, czyli, jak g³osi
podtytu³ z plakatu: „Spektakl poetycko-muzyczny po³¹czony z wystaw¹ malarstwa lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie”. W tych pe³nej tradycji
i legend salach i kuluarach na Krakowskim Przedmieœciu 87/89, ju¿ po drodze
wchodzi³o siê w barwn¹ uliczkê obrazów, które ilustrowa³y polski krajobraz

¯ywickiej-Luckner. Do chóru przy³¹czyli
siê prezesi Zwi¹zku Literatów Polskich
Aldona Borowicz i Marek Wawrzkiewicz.
Przez ca³¹ biesiadê w anegdocie,
w poezji, w obrazie, w balladzie jawi siê
odwo³anie do praskich klimatów: do ludzi, miejsc, sposobu mówienia, tradycji,
do ma³ych mitów codziennych. Przez ca³y czas dobiegaj¹ nas okrzyki z odbywaj¹cego siê na Stadionie Narodowym
„praskim” meczu. Z dobrze znanych nazwisk widaæ, ¿e prascy twórcy s¹ w przewadze i w napêdzie organizacyjnym.
Ludzkie mrowisko. / Kopiec usypany
z gruzów natury. / Krêci siê po orbitach

sielski i miejski, zwierzêta, symbolizuj¹ce tu wolnoœæ i nieco abstrakcji, ¿eby nie
wygl¹da³o, ¿e tu brak awangardy. Pamiêtam plenery malarskie lekarzy, jak zwo³ywali siê: „patrzcie dzisiaj chmury jak
góry”, a ktoœ inny odkrzykiwa³: „tutaj
drzewa jak góry”. Tu ju¿ s¹ dzie³ami,
o których przystojny malarz i doktor
W³odzimierz Cerañski opowiada anegdoty, a przed bukietem bzów przestrzega,
¿e „jeszcze schnie”.
Zbieraj¹ siê ludzie, którzy te progi
w wiêkszoœci przekroczyli po raz pierwszy. Ale nie czuj¹ siê obco, bo wita ich
muzyka znanych praskich bluesmanów
i balladzistów: ulotna Joanna i powa¿ny
w otoczeniu machiny instrumentów mechanicznych i tradycyjnych Romuald Vorbrodtowie. Natomiast ca³y ten œwiat poezji zostaje oddany w rêce znanej aktorki,
jasnej, jakby przeœwietlonej Iwony Rulewicz. Powoli, z pe³nym zrozumieniem tocz¹ siê s³owa, obrazy i wiersze ca³e: Aldony Kraus, Zbigniewa A. £obodziñskiego,
Marii Maœliñskiej, Zofii Sofim Miku³y,
Mieczys³awa Œmia³ka, Marii Œmia³ek,
Izabelli Skórskiej, Emilii Tarasiuk, Marii
Œwi¹der, Joanny Vorbrodt, Marii Majki

pragnieñ cz³owieka, / Dobra i z³a. / Czy
ten œwiat zbli¿a siê do ostatniego zachodu
s³oñca? Ta g³êbsza refleksja Mieczys³awa Œmia³ka odzwierciedla³a niepokój.
Ale by³y te¿ odbicia krajobrazu polskiego
– dolin i miast. Przewija³y siê wspomnienia dzieciñstwa, z sylwetk¹ matki w tle.
S¹ klimaty ulicy, czasem niespokojnej.
I westchnienia, ¿e „nabieramy siê na staroœæ” wszyscy. Nie ma przestojów w prezentacji, nie ma d³u¿yzn, nie ma nudy. S¹
natomiast podziêkowania dla organizatorów Okrêgowej Izby Lekarskiej, dla Unii
Polskich Pisarzy Lekarzy i goœcinnych
gospodarzy ZLP. A poetka i malarka Majka ¯ywicka-Luckner, jest doceniana jako
redaktorka praskiej gazety lekarskiej
„Zdrowej Pragi”. Zapamiêta³em metafor¹
o „odczulaniu” i obraz poetycki „wchodzi³o œwiat³o w rzekê”. No i parê anegdot,
o których sza… A obrazy z koñmi s¹
symbolami energii i wolnoœci.
Jan Zdzis³aw Brudnicki

  

Ile¿ to epok, ile lat œwietlnych dzieli
nas od „W malinowym chruœniaku”, którego uczono mnie w szkole – zapewniaj¹c, i¿ to erotyk. Z wypiekami na twarzy
szuka³em w tekœcie potwierdzenia tej tezy. Pamiêtam swój szczery zawód, po
przebrniêciu przez – trudne dla nastolatka – wersów.

  

– czyli erotyk po nowemu

W wystawie malarskiej udzia³ wziêli:
W³odzimierz Cerañski, Zbigniew Maciejewski, Zofia Bachowska-Musia³, Krystyna Dowgier-Malinowska, Wiktoria Mikulska, Tadeusz Wolski
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27 czerwca bie¿¹cego roku w Teatrze
Stygmator, na terenie Ogrodu Botanicznego przy ul. Kopernika w Krakowie odby³o siê spotkanie z poezj¹ Marii ¯ywickiej-Luckner.
Wnêtrze i elementy scenografii,
o które zadba³a Violetta Zygmunt sprzyja³y atmosferze wieczoru poetyckiego.
Do piwnicznego pomieszczenia widzowie weszli po œladach kwiatowych p³atków (w koñcu to ogród w pierwszych
dniach lata), a na samej scenie i widowni
panowa³ nastrój cokolwiek jesienny, tak¿e przecie¿ propoetycki.
Sprzyja³a te¿ poezji muzyka w wykonaniu Waldemara H³adkiego graj¹cego na
gitarze, recytuj¹cego wybrane utwory bohaterki wieczoru i interpretuj¹cego na
swój sposób klasyczne Oczy tej ma³ej A. Osieckiej i Z. Koniecznego.
Maria ¯ywicka-Luckner przyjecha³a z Warszawy. Jest lekarzem, od dawna cz³onkini¹ Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, a od kilku miesiêcy w jej Zarz¹dzie. Energicznie
dzia³a na niwie spo³eczno-kulturalnej warszawskiej Pragi. Trudn¹ z pozoru poezjê
Majki rozumie siê, rzec mo¿na, „wegetatywnie” – najpierw wchodzi ona w cz³owieka
gdzieœ przez do³ek podsercowy, a dopiero póŸniej ewentualnie do g³owy, jeœli ktoœ podejmie siê trudu przemyœleñ. Autorka operuje mocn¹, g³êbok¹ metafor¹ dobrze obrazuj¹c¹ sposób prze¿ywania wydarzeñ ¿ycia w³asnego i innych. A to z kolei obrazuje
nieprzeciêtn¹ potrzebê rozrachunku poetki ze œwiatem w oparciu o godny pozazdroszczenia warsztat literacki.
Widzowie nie pozostali obojêtni na te refleksje.
Jerzy Andrzejczak

  

  

Teatr Stygmator
– Stacja Grochów

10 wrzeœnia 2015 r. w ramach cyklu Praskiego Slalomu Poetyckiego odby³o siê
spotkanie z Majk¹ Mari¹ ¯ywick¹-Luckner. Spotkanie, w jak¿e przyjemnym dla
wszystkich piwoszy i smakoszy miejscu – Stacji Grochów, prowadzi³ Pawe³ £êczuk.
Majka zwi¹zana jest z Grochowem jedynie przez miejsce zamieszkania, ale za to ze
star¹ Prag¹ uczuciowo i mentalnie, a z jej mieszkañcami sentymentalnie m.in. poprzez
upodobanie do podobnych form kontaktów miêdzyludzkich. Dlatego te¿ klimat Stacji
Grochów – nienabo¿ny, w lekkich oparach piwno-czosnkowych i ca³kiem niecichym
szmerem rozmów w tle – musia³ pasowaæ bohaterce spotkania.
Poezja, proza i tematy rozmów bezpoœrednio nawi¹zywa³y do osobistych prze¿yæ
autorki. Niektóre na wprost, tak jak czytane fragmenty dziennika pisanego w areszcie
wydobywczym w £odzi, inne ju¿ z nut¹ refleksji ubran¹ w charakterystyczn¹ dla Majki, niezwykle esencjonaln¹ i co tu du¿o mówiæ, nie³atw¹ w odbiorze, formê.
By³ tak¿e zapowiedziany wczeœniej Turniej Jednego Wiersza o Grochowie, który
podzieli³ uczestników spotkania na tych bior¹cych w nim udzia³ i dlatego ¿ywo zainteresowanych i na tych spragnionych rozmowy z czasami dawno nie widzianymi przyjació³mi. Myœlê, ¿e i jedni i drudzy opuœcili Stacjê Grochów wzbogaceni. Jedni bardziej poetycko, inni towarzysko. Niech ¿a³uj¹ Ci, którzy w ten wrzeœniowy wieczór
przejechali Stacjê na niej nie wysiadaj¹c.
Maria Œwi¹der

Trzy AGApity
***
wczorajszy dzieñ uwiera³
jak kamyk w bucie
podeszwy maszerowa³y
tak jak im nakazywa³y nogi
poddane woli mózgu
masa cia³a przeciwko
kamyczkowi
a wystarczy³o zdj¹æ buty
Danuta Perier-Berska
Wiersz z pomarañczowego tomiku
„W kolorze pomarañczy” [Kraków
2015] jest typowym „kad³ubkiem” – jak
powiedzia³by mój kolega po piórze,
Wojciech Ossoliñski – czyli utworkiem
maj¹cym zamiast cia³a tylko kad³ubek
bez r¹k i nóg, bo kiedy by siê chcia³o
czegoœ wiêcej, wiersz siê koñczy. Forma

epigramatyczna wydaje siê tu jednak zasadna: maleñkoœæ wiersza nawi¹zuje do
maleñkoœci owego kamyka, który „przeszkadza” w marszu do konkretnego celu.
Kamieñ jako metafora egzystencjalna to œwiadomoœæ, której nie da siê pozbyæ, nawet jeœli wyjmiemy kamieñ
z buta. Nie tylko g³azy s¹ uci¹¿liwe
w ¿yciu, jak u biednego Syzyfa, ale ma³e kamyczki równie¿.
W wierszu, o dziwo!, podmiot mówi¹cy lituje siê nad po³o¿eniem kamyczka („masa cia³a przeciwko kamyczkowi”). Proszê zauwa¿yæ, ¿e Autorka
sprytnie „odwraca” mit o królu Koryntu:
to cz³owiek jest wielk¹ „mas¹ cia³a”,
któr¹ dŸwiga kamyk. Zdjêcie butów
przynios³oby ulgê, jednak nie cz³owiekowi, ale w³aœnie kamykowi.
Agnieszka Tomha

Nasi na Parnasie
24 paŸdziernika 2015 r. w Gdañsku,
w Turnieju Jednego Wiersza w ramach
Festiwalu „Fala Poprzeczna” w formule
„hamburskiego obrachunku” (jury stanowili uczestnicy turnieju) zaprzyjaŸniony z W³asnym G³osem poeta Micha³
Kasprzak otrzyma³ III nagrodê. Gdybyœmy przyznawali nagrodê za iloœæ
otrzymanych nagród w Turniejach Jednego Wiersza (TJW) w 2015 r. pierwsze
miejsce zaj¹³by Robert Kania: w ramach 44. Warszawskiej Jesieni Poezji
I nagroda oraz nagroda za wiersz patriotyczny, wyró¿nienie w XXII Piastowskiej Biesiadzie Poetyckiej, w Turnieju

„O Wieczne Pióro Konfratrów” – II nagroda, TJW warsztatów poetyckich
„Pomost” – III nagroda, kolejny raz
„O Wieczne Pióro Konfratrów” w Piastowie – wyró¿nienie, w TJW w ramach
œwiêta Saskiej Kêpy – II nagroda,
w TJW o Puchar Starosty Sieradzkiego
w ramach Nocy Poezji i Muzyki – III
miejsce, ale i wyró¿nienie finansowe
w Konkursie Poetyckim XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ, Kruszwica-Kobylniki oraz wyró¿nienie dodatkowe („ksiê¿yc za chmur¹”) w Konkursie Wakai Haiku.
Gratulujemy!

Œladami wierszy
umar³ych poetów
David Herbert Lawrence

(1885 – 1930)

– angielski pisarz, autor powieœci, opowiadañ, poezji, sztuk, esejów, tekstów krytyczno-literackich.
OPTYMISTA
Optymista buduje sobie sejf we wnêtrzu celi,
maluje jego wnêtrze niebiañskim b³êkitem,
barykaduje drzwi
i mówi, ¿e jest w niebie.
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kiego istnienia, bêd¹ce znakomitym dowodem na to, ¿e prawdziwa historia sk³ada siê z pojedynczych ¿yciorysów, a opowieœæ o cz³owieku to wehiku³ o nieskoñczonych mo¿liwoœciach.
Ryszard Tarwacki, M³yn nad Wkr¹, Wydawnictwo Komograf, Joniec 2015

Alina Rzepecka

M³yn nad Wkr¹
Ryszarda Tarwackiego
Powieœæ dokumentalna Ryszarda Tarwackiego „M³yn nad Wkr¹” to jedyna
w swoim rodzaju opowieœæ z dziejów parafii Joniec i okolic. Joniec – wieœ w powiecie p³oñskim, zaledwie 65 km od
Warszawy, o której pisano w XII wieku,
jako w³asnoœci biskupa p³ockiego, rozs³awiona zosta³a przez hodowlê koni dla
Jana Sobieskiego w XVIII wieku. Za
spraw¹ autora ta niewielka geograficznie
jednostka zdaje siê byæ centrum œwiata.
To na tej ziemi roœnie „królewski d¹b, pamiêtaj¹cy rosyjski i pruski zabór”, „pieni¹dze Fryderyka Wielkiego do Carycy
Katarzyny” i „listy Zygmunta Krasiñskiego do Delfiny”. To tutaj o niezwyk³ych historiach szepc¹ rzeki Wkra i Sana. Tytu³owy m³yn nad Wkr¹ obraca
w swoich trybach losy takie swojskie
a jednoczeœnie niezwyk³e i intryguj¹ce.
Tu, w Mani³apkach, Sochocinie, Omiêcinach, Szumlinie odnajdujemy pe³n¹ plejadê emocji, pasji i s³aboœci ludzkich. Tu
pielêgnuje siê pamiêæ o Henryku Sienkiewiczu, mieszkaj¹cym przez rok w Poœwiêtnem, Edwardzie Stachurze, spaceruj¹cym pomiêdzy dêbami w Drewnicy
i Dawidzie Gruenie (en Gurionie), twórcy pañstwa Izrael, który wyje¿d¿aj¹c
z P³oñska w 1906 roku po¿yczy³ dwa z³ote od furmana.
£ami¹c tradycyjn¹ perspektywê
dziennikarskiej narracji w dowcipny i zarazem filozoficzny sposób przywo³uje
autor sylwetki tak barwne jak œw. Augustyn, Szekspir, Jerzy Zawieyski, Max
Planck, Jacek Kuroñ. Na s¹siednich stronach goszcz¹ partyzanci AK, ¿o³nierze
polegli w 1920 roku, lokalni przedsiêbiorcy, bywalcy „geesowskich” barów,
hodowcy koni i sportowcy, bohaterowie
kronik kryminalnych, a ich losy traktowane s¹ z tak¹ sam¹ precyzj¹, szacunkiem i powag¹.
Nie ma tu tematów tabu. Jak w ¿yciu
przeplataj¹ siê historia ze wspó³czesnoœci¹, sport i turystyka z kultur¹, oœwiata
z gospodark¹, moralnoœæ z polityk¹. Na
bazie detali rosn¹ ponadczasowe opowieœci pe³ne wyrazistoœci i atencji dla ludz-

Czasy, których
nie zapomnimy
Na rynku ksiêgarskim pojawi³a siê
bardzo interesuj¹ca pozycja: Ostatni
Œwiadkowie – Wspomnienia i wiersze o II
wojnie œwiatowej. Otrzymaliœmy publikacjê o ostatnim pokoleniu, które prze¿y³o drug¹ wojnê œwiatow¹ i z autopsji
wspomina czasy, które na zawsze pozostan¹ w pamiêci narodowej.
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na dwie
czêœci. W pierwszej – Wojna oczami
dziecka. Bezpoœrednia relacja, autentyczne relacje obrazuj¹ nam ¿ycie najm³odszego pokolenia, które zamiast
beztroskiego dzieciñstwa zosta³o zmuszone do zmierzenia siê z niezrozumia³¹
dla nich wojn¹, niemieck¹ okupacj¹
i wszelkimi jej okrucieñstwami. Czasami, których codziennoœci¹ by³ g³ód,
p³acz i nieustanny lêk o ¿ycie. Wiêkszoœæ autorów opowiadañ zamieszczonych w tej ksi¹¿ki to warszawskie dzieci, z których dwoje mieszka nad przedmieœciach stolicy.
W swoich dzieciêcych opowiadaniach obrazuj¹ incydentalne zdarzenia
wojenne. Takie jak tu³aczka wrzeœniowa,
widok zabitego konia, brak jedzenia, powstanie warszawskie. To jawi siê im jako
straszne dwa miesi¹ce spêdzone w piwnicy; ewakuacja do Pruszkowa, utracone
zabawki. Tak¿e w innych opowiadaniach
przewija siê trauma prze¿yæ dzieciêcych,
tragicznych sytuacji ich ca³ych rodzin,
s¹siadów i znajomych. Dzieci wojny to
tak¿e dzieci walcz¹ce z wrogiem –
wspieraj¹ce doros³ych. Kiedy pisz¹ o losach swych rodzin czêstokroæ swoje relacje ilustruj¹ pami¹tkowymi fotografiami.
Wzruszaj¹ce s¹ rysunki ma³ego ch³opca
wykonane w czasie II wojny œwiatowej.
Niezwyk³y jest opis nieoczekiwanego

spotkania z legendarnym dowódc¹ oddzia³u partyzanckiego.
Przerywnikiem w prozie s¹ wiersze
o tematyce wojennej napisane wspó³czeœnie. Znajdujemy w nich opis prze¿yæ
z perspektywy wieku dzieciêcego. Ten
obraz wojennych dramatów nader interesuj¹co koresponduje z wojn¹ ukazan¹
w poezji, autorstwa tych samych osób ju¿
w wieku doros³ym. Doprawdy trudno siê
nie wzruszyæ czytaj¹c te strofy.
Druga czêœæ ksi¹¿ki ma inny charakter, który jednoznacznie oddaje tytu³ –
Echa wojny spisane z ustnych przekazów.
Relacje lub zas³yszane opowieœci, to
przekazy od innych osób, czêsto bliskich,
którzy ju¿ odeszli na zawsze. A spisa³o
ich losy powojenne pokolenie. Nastêpuje
tu wiêŸ wojennego pokolenia z powojennym, które z empati¹ wraca do tamtych
dni, s³uchaj¹c s³ów weteranów.
Doprawdy bezcenne s¹ te przekazane
relacje od bliskich, opowiadania zas³yszane od naocznych œwiadków, bohaterów uczestnicz¹cych bezpoœrednio
w wydarzeniach, jakie mia³y miejsce
podczas okupacji niemieckiej na terenach Polski oraz Ukrainy, a tak¿e na obszarze samych Niemiec. Autorzy z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ i wiernie, odtworzyli zdarzenia dziœ ju¿ historyczne. W tych
relacjach staj¹ siê widoczne niezmierzone ludzkie cierpienia.
Wstrz¹saj¹ca jest relacja, nios¹ca rys
historyczny o zwalczaniu w sposób satanistyczny innych narodowoœci ¿yj¹cych
na terenach Ukrainy, a tak¿e opowieœci
o gehennie jak¹ doœwiadczyli ludzie bêd¹cy wiêŸniami obozów koncentracyjnych. Bohaterowie tych i innych wspomnieñ tylko cudem uszli z ¿yciem. Krzyk
i rozpacz, to poetyczny manifest wpleciony miêdzy tragiczn¹ prozê. Jak¿e
piêkny i zachêcaj¹cy do przemyœleñ.
Treœæ omawianej tu ksi¹¿ki sk³oni
ka¿dego do refleksyjnych pytañ: – Czym
jest dla nas Polaków dziœ wolna Polska?
– Czy umiemy doceniæ odbudowan¹ demokracjê? – Czy schylamy czo³a z szacunkiem dla bohaterów przesz³oœci? –
Czy umiemy wnieœæ siê poza podzia³y
polityczne i stan¹æ w obronie kochanej
ojczyzny Polski, za któr¹ tak wielu rodaków zap³aci³o cenê najwy¿sz¹? – Czy
odezwa – Honor i Ojczyzna – wyzwala
w nas dziœ patriotyzm, umi³owanie
i wra¿liwoœæ do Niej?
Uwa¿am, ¿e ta pozycja winna siê
znaleŸæ w spisie lektur obowi¹zkowych,
aby dzisiejsz¹ m³odzie¿ uwra¿liwiæ na to
czym bywa wojna, jak¹ rolê odkrywa pokój na œwiecie i jak rozumieæ piêkne s³owo PATRIOTYZM.
Tu kierujê najserdeczniejsze s³owa
do inicjatora tej publikacji El¿biety Czajki, redaktora Joanny Oxywi-Jankowskiej
i wydawcy tej ksi¹¿ki – „Ksiê¿y M³yn”
Dom Wydawniczy. Powiem po prostu –
DZIÊKUJÊ.
Krystyna Rejniak

Z kujawskiej chaty
Ksi¹¿ka w barwnej, przyci¹gaj¹cej
uwagê ok³adce, z tytu³em „ze wskazaniem” – Z kujawskiej chaty to kolejny,
dziewi¹ty almanach – pok³osie Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ
Kobylniki 2015. Ok³adka przedstawia
dwoje m³odych ludzi w przepychu wiejskiego ogrodu ubranych w ludowe stroje
Ziemi Kujawskiej. M³ody mê¿czyzna
w d³oni trzyma bukiecik polnych kwiatów, a stoj¹ca, wpó³ odwrócona dziewczyna zdaje siê mówiæ „ju¿ wiem, ale mu
nie powiem”. Urocza, romantyczna fotografia nawi¹zuj¹ca do najlepszych tradycji dagerotypów. Z przyjemnoœci¹ bierze
siê t¹ ksi¹¿kê do rêki, by tym wiêksz¹
przyjemnoœæ poczuæ, wertuj¹c jej kartki,
znajduj¹c w niej wiele dobrych wierszy,
jakby dla rozluŸnienia emocji, poprzedzielanych ciekawymi fotografiami
zwi¹zanymi z folklorem Kujaw.
Almanach, zredagowali: Magdalena
Jagie³³owicz, Krystyna Wulert i Dariusz
Witczak pod wodz¹ El¿biety Nowosielskiej, która we wstêpie przypomnia³a, ¿e
literackie spotkania w Kobylnikach
i Kruszwicy odbywaj¹ siê po raz dwudziesty trzeci, a uwzglêdniaj¹c inne miejsca, lecz t¹ sam¹ ideê – od 1989 r. Dalej
nastêpuj¹ teksty uczestników spotkañ –
od nagrodzonych i wyró¿nionych po pozosta³ych, wszystkich ich uczestników.
Cokolwiek by nie powiedzieæ o tegorocznym almanachu, nale¿y stwierdziæ,
¿e poziom prezentowanych wierszy jest
wysoki. Wiele tekstów, spoza nagrodzonych, zas³uguje na niemniejsz¹ uwagê
ni¿ te pierwsze.
Laureatk¹ I nagrody zosta³a Ela Galoch z Turku za wiersze „Bajka o wojnie”
i „Idê po œladach poety”. Charakterystyczne dla jej twórczoœci, narracyjne teksty, zaskakuj¹ nagromadzeniem poetyckich œrodków wyrazu. Aktualna tematyka
– tragedia ludzka w Doniecku, jest tylko
obrazem, symbolem, pretekstem do rozwa¿añ, których pointa mo¿e przeraziæ:
„...Piêkno i tak siê nie obroni. Kamieñ
rzuca wyzwanie motylowi.”
Zdobywca II nagrody, Marcin Konrad Lewiñski z Wejherowa, zwraca uwagê wierszem
„wstrz¹s anafilaktyczny”, dedykowanym pa-
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miêci Martyny; w niezwyk³y sposób mówi
o œmierci – podmiotem lirycznym jest umieraj¹ca dziewczyna.
Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³o mi
przyznanie III nagrody Dariuszowi Kosmalskiemu z Inowroc³awia – cz³owiekowi wielu talentów, ale przede wszystkim poety, który od ubieg³ego roku poczyni³ wielkie postêpy w swoim warsztacie pisarskim. Urzeka jego wiersz pt.
„Smakowaæ czas”.
Po raz kolejny w almanachu mieszcz¹
siê wiersze Gra¿yny Rochny-WoŸniak
z Solca Kujawskiego. Obydwa wiersze
zatytu³owane „List do syna – ¯YCIE”
i „List do syna – ARKA” zapowiadaj¹
cykl wierszy o relacjach matki i dziecka,
w odniesieniu do wspó³czesnej rzeczywistoœci. Zapowiada siê wiêc ciekawe wydarzenie literackie.
Podobny zabieg listu zastosowa³a te¿
Anna Baœnik z Warty pisz¹c „List Chany
do Bruno Schulza” i „Listy Chany do
Krzysztofa K. Baczyñskiego”. To równie¿ sugeruje, mo¿e zapowiada cykl
wierszy o podobnym kierunku.
Mog³abym tu wymieniæ jeszcze wielu
autorów i wiersze, na które warto zwróciæ
uwagê, jednak nie sposób tego dokonaæ
w tak krótkiej formie, jak¹ jest recenzja.
Zaczarowa³ mnie absolutnie, uwiód³
i rozkocha³ wiersz Mateusza Bruckiego
pt. „GOYA. MAJA UBRANA” (18001803), bêd¹cy w pewnej opozycji do jego wczeœniejszego wiersza pt. „GOYA.
MAJA NAGA”. W niewyszukany, naturalny sposób autor uk³ada erotyk, w którym ani na chwilê nie dotyka cielesnoœci,
a tym bardziej seksualnoœci wybranki.
Jednak jest to niezwykle mocny erotyk.
Zachwycaj¹cy! Pozwolê sobie zacytowaæ wiersz w ca³oœci:
GOYA. MAJA UBRANA (1800-1803)
Magdalenie Go³êbiewskiej
Ty jesteœ moja Pani Bóg
Czu³a jak rana w lewym boku
Stworzone z kilku jasnych smug
Ma³e sumienie wszelkich pokus
Prawdziwa Dama z talii kart
Co to nad sob¹ nie ma króla
Odk¹d ubranie Jej to ¿art
Który pasuje tu jak ula³
Jedyna ksiê¿na i mój Wstyd
¯e kiedyœ mog³em J¹ rozebraæ
I kryæ jej biel¹ setki p³yt
I nie czuæ tego pulsu w ¿ebrach
Ty jesteœ moja Pani Bóg
Portretem wiêc siê modlê za nas
Ja Goya S³uga Twój i Wróg
Dozgonnie wdziêczny ¿eœ Ubrana
Byæ mo¿e to ekfraza, któr¹ poeta czêsto stosuje jako œrodek wyrazu, dla mnie
to jednak przede wszystkim cudowny,
niezwyk³y erotyk, a Goya jest tylko mask¹. Pozazdroœciæ pani Magdalenie Go³êbiewskiej.

Moje uwagi s¹ niepe³ne i pewnie doœæ
pobie¿ne, a przecie¿ ksi¹¿ka – almanach
wymaga g³êbszej, bardziej rozbudowanej
analizy w kontekœcie wymagañ organizatorów oraz indywidualnych cech autorów
i pisania. Za to, co napisa³am biorê pe³n¹
odpowiedzialnoœæ i polecam almanach
„Z kujawskiej chaty”, bo warto go przeczytaæ i nie bêdzie to strata czasu. ¯yczê
wielu wzruszeñ przy jego lekturze.
Barbara Kasica-Ko³omyjska

W stanie zawieszenia
Kiedy goœci³em u Ewy Marii Zelenay
w jej domu, oprowadzi³a mnie z towarzysz¹c¹ mi osob¹ po swoim królestwie
sztuk. Sam by³ obiektem sztuki, bo zawiera³ elementy wyposa¿enia i wystroju z ca³ego œwiata, ale niew¹tpliwie inne sztuki
ni¿ literatura dodawa³y temu miejscu wiêcej ozdoby. W jednym z pokojów stoj¹
w blejtramach jej wielce ukolorowane obrazy, w ramkach wpiête s¹ fotografie,
w ogrodzie poszeregowane figurki wypalane z gliny. A przede wszystkim ozdob¹
tego miejsca – na warszawskim Wawrze –
s¹ piêkne, ukolorowane, metaliczne wiersze, które dŸwiêcz¹ jak uderzenie o powietrze samolotu w jego artykulacji. Kiedy podczas mojej wizyty oprowadza³a
mnie po swoim œwiecie wyjê³a w pewnym
momencie ksi¹¿kê z fragmentami „Poczty
literackiej”, autorstwa Wis³awy Szymborskiej i zaczê³a czytaæ. Poezja, m¹droœæ,
dowcip, ironia. Te cechy zdobywa³a Zelenay poprzez dobór odpowiedzi na konkretne listy czytelników z wierszami nadsy³anymi do Szymborskiej (anonimowo)
z nadziej¹ na druk. Widaæ by³o, ¿e Zelenay by³a urzeczona misterium pióra Noblistki. Kiedy po jakimœ czasie od podarowania mi przez Zelenay jej nowego tomiku z wierszami „Alla prima”, czyta³em
z przejêciem kolejne s³owa podobieñstwo
ich doboru uk³adu, ³adunku uczuciowego
z Szymborsk¹ by³o a¿ nadto rzeczywiste.
Tylko – pomyœla³em – œwiat tym bardziej
jest ju¿ staroœwiecki, a œwiat Zelenay bardzo wspó³czesny. Powiem wiêcej – jest
nowatorski przez oddanie najnowszej
technice i najnowszym trendom literatury.
W technice – na szerok¹ miarê, ju¿ nie
wojenn¹, jak za dywizjonu 302 i 303,
wprowadza Zelenay na karty utworów lot-

nictwo. W sztuce – zapatrzon¹ w poezjê
kobiec¹, co kreuje nie wiadomo czy siê
przyjmie – nowy trend zwany przez siebie
impulsjonizmem. Pisarstwo Zelenay idzie
z duchem czasu, bo do tej pory nie by³o
bardziej w naszej literaturze „wiecznej podró¿niczki podniebnej”, stewardessy,
wzorem bodaj Saint-Exuperey' ego.
Autorka znajdowa³a siê nieraz w czasie lotu w sytuacji krytycznej (uleg³a
w koñcu wypadkowi), zatem wybiera do
poezji szczególnie dwa intensywnie nasycone kolory: biel i czerwieñ. „Alla prima” – jej najnowszy tomik odwo³uje siê
do czerwieni a w³aœciwie koloru wiœni
jak krew. To w³aœnie mo¿e tu – w trakcie
pisania zbioru jej ¿ycie prze³ama³o siê,
zakrwawi³o? Autorka – ju¿ tego œwiadoma – zamieœci³a na pocz¹tku tego tomu
s³owa: „na naprawdê w³asnego nic
wieczne posiadanie/ trzy litery oznaczaj¹ce pustkê na wieki wieków nic”. Tyle
jej zosta³o, mówi¹c metaforycznie, a dlaczego tak siê sta³o? Prze¿y³a na odleg³oœæ
katastrofê jej przyjació³ek stewardess
pod Smoleñskiem (2010 r.) Kr¹¿y³a jak
szalona po korytarzach szpitala onkologicznego, by dowidzieæ siê, ¿e m¹¿ Janusz umar³.
Autoironicznie autorka zdobywa siê
jak nigdy na rymy, a swojej nowej sytuacji: „dziœ bzu przynios³a bukiet – nieboszczyk sam sadzi³ / dzia³ka le¿y od³ogiem, zadbaæ nie ma komu / posiedzi
jeszcze trochê bo nogi zmêczone / i œpieszyæ siê, nie musia³ nikt nie czeka w domu”. Co wiêcej z grona najbli¿szej rodziny odeszli tak jakoœ nagle razem i inni.
Snuj¹ siê wreszcie wspomnienia jak podniebne babie lato innych sobie znanych
i te¿ nieobojêtnych uczuciowo. Warszawa widziana jest poprzez obrazy powstania 1944 r. i jej ofiar, wiernych a¿ do
œmierci rycerzy. Ca³y krajobraz miasta
sprzêgn¹³ siê w gruzach i czerni wydarzeñ wojennych. A ju¿ bli¿ej – oddaje
autorka ho³d odchodz¹cemu z niedawnych czasów ks. Janowi Twardowskiemu, którego trawestuje w s³owach: „tak
piêknie uczy³ kochaæ / i odszed³ za szybko”. To jak echo, jak pog³osy zbawczych
s³ów Mistrza: „i spieszmy siê kochaæ ludzi / tak szybko odchodz¹”. I ju¿ inaczej
poeta równie¿ warszawski, ale kontrowersyjny dla dewotów Krzysztof G¹siorowski! Jemu te¿ poœwiêca autorka
wiersz, zwracaj¹c siê do niego s³owami:
„bezkresn¹ g³êbiê wszechœwiata/w której
nie mo¿na ju¿/podj¹æ bieli”. I jest trzecia
osoba – Anna Zelenay, kuzynka Ewy
Marii, której pisarka jej oddaje ho³d.
Równie¿ jak ona by³a twórczyni¹, a do
ciekawostek nale¿y, ¿e ta zapominana
dziœ osoba mia³a nawet „Wiersze zebrane” wydane przez Bibliotekê Narodow¹.
W osamotnionej dziedziczonej œwiadomoœci przesuwa siê szereg osób z tego
i ju¿ nie z tego œwiata. To œwiadczy o dojrza³ej jej wyobraŸni. Ale nie tylko poprzez ludzi autorka zbioru wierszy dociera do g³êbi odbiorcy, który widzi u niej

oryginalnoœæ, œwie¿oœæ, bezpieczeñstwo.
To ca³y obszar przyrody, jakby oddanej
w malarstwie technik¹ „alla prima”,
a w wierszach uwydatnionych czu³oœci¹
na barwy i specyficzne têtno zieleni – tej
spod Tatr, spod Mazowsza, z Warszawy.
Zdawa³oby siê, ¿e poetkê interesuj¹ tyko
realia, konkrety, fakty, ale tak nie jest.
Wyra¿a ona w³aœciwe proporcje, stosunki
miêdzy nimi, odleg³oœci, aby zmieœci³y
siê jak przecinek. Tak toczy siê œwiat
w domu poetki przemieniaj¹cy siê z realnoœci nawet w widzeniu wiary, do abstraktu, uogólnienia. Najpe³niej ten stan
stopniowego przesuwania myœlowego
rozumowania wraz z ogl¹dem konkretu
i nabywaniem doœwiadczenia, wyra¿a inny dwuwiersz godny utrwalenia: „jest
w ka¿dym z nas/kraina podró¿y nieodbytych”. Niech te s³owa pos³u¿¹ za zarysowanie perspektyw dla Ewy Marii Zelenay jako artystki.
Stanis³aw Stanik
Ewa Maria Zelenay, Alla prima, Warszawa 2015.

Istota cz³owieczeñstwa: jestem
bezradny, wiêc jestem
„miêdzy tym co pragnê
a tym co siê staje
biegnie mur bezradnoœci”
To fragment wiersza Stanis³awa Stanika „Wyci¹gam d³oñ do siebie” z pierwszego zbioru poetyckiego „Objêcie”
(1991), który wyznacza jeden z wa¿nych
kierunków jego drogi poetyckiej lub – innymi s³owy – wpisuje siê w nurt rozwa¿añ egzystencjalnych, który jest/bêdzie
ju¿ odt¹d obecny we wszystkich kolejnych tomach wierszy poety: szalenie
wa¿ny nurt – to nie jest w¹tek poboczny,
to nie s¹ zapiski na mankietach. To nie
jest coœ obok, coœ, co siê od czasu do czasu „przytrafi”. Bo chocia¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ulubionymi motywami poety
jest wieœ utracona – czyli przecie¿ raj
utracony – i mocowanie siê z Bogiem, to
wspomniany „mur bezradnoœci” jest figur¹ czy metafor¹ cz³owieka zawieszonego
miêdzy œwiatem swoich pragnieñ a tward¹ rzeczywistoœci¹ z „tu i teraz”. Zreszt¹
niemoc, niemo¿noœæ, nieustanne próby,
nieustanna têsknota i bezsilnoœæ definiuj¹
cz³owieka wspó³czesnego, cz³owieka fin
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de siecle’u, cz³owieka, który wie, co utraci³, a któremu to, co otrzyma³ w zamian,
¿adn¹ miar¹ tej utraty nie mo¿e wynagrodziæ. Napiêcie, które rodzi siê na styku
pragnienia i faktycznych zdarzeñ, to w³aœnie ów przejmuj¹cy „mur bezradnoœci”.
Jak w wierszu „Samotnoœæ” z tomu „Cofniêcie czasu” (2007): „pusta przestrzeñ,
zaciemnione œwiat³o, martwa cisza” – rekwizyty kszta³tuj¹ce kondycjê cz³owieka
bezradnego, komponenty jego jaŸni,
a wreszcie: jego lustro, jego zewnêtrzne
odbicie. „Bezwzglêdna nicoœæ”, czyli
przecie¿ marnoœæ i wszystko marnoœæ –
zreszt¹ wystarczy tylko przywo³aæ fragment motta do wszystkich utworów zebranych: „jam jest proch”, pochodz¹cy
z tytu³owego wiersza „Na wszystkich
schodach œwiata”. Albo w wierszu „Na
samostracenie” z tomu „¯ywio³y ob³askawione” (2003): „mnie ju¿ wszystko jedno”, „wypali³em siê na popió³” – a wiêc
jestem, trwam, ale co to za ¿ycie... Albo:
innego ¿ycia nie ma, nie by³o, nie bêdzie.
Czas najwy¿szy – albo najwy¿sza umiejêtnoœæ – zdaæ sobie z tego sprawê. Traci
siê z³udzenia, nabywa goryczy, na tym
polega dojrzewanie. I ostatecznie: „we
wszystkim bywa mi dobrze”, a zatem jednak obserwujemy doskonalenie siê w najwy¿szej umiejêtnoœci obojêtnienia, która
pozwala osi¹gn¹æ zen, prawdziw¹ m¹droœæ: jest, jak jest, i w³aœnie tak jest dobrze. We wszystkim, ze wszystkim. Poprawka: jeszcze nie jest, jeszcze tylko
„bywa”. A wiêc proces nie jest zakoñczony, jeszcze trwa, jeszcze nie ma pe³nej
zgody na wszystko, chocia¿ „mnie ju¿
wszystko jedno”. Jeszcze do tej zgody dochodzê. Jak w wierszu „Reminiscencje na
wodzie” z tomu „Pomiêdzy” (1996), kiedy „upad³y marzenia”. Ale „pora wstaæ
(...) no có¿ trzeba iœæ”. Innego wyjœcia nie
ma, innymi metodami nie dysponujemy.
Inny wariant tej samej sytuacji zupe³nie jasno zosta³ nakreœlony w wierszu
„Kruchoœæ nastaje” z tomu „Œwiat³o spod
czerwieni” (2010). Cz³owiek jest kruchy
i ³amliwy, ale to nie przybywanie lat
okreœla jego samoœwiadomoœæ, poniewa¿
kruchy i ³amliwy jest zawsze. Dotyczy
tego tak¿e – chocia¿ znów w inny sposób, rzucaj¹c snop œwiat³a na jeszcze jeden aspekt – wiersz „Nic nie przeminê³o”
z tego samego tomu: „moje ¿ycie leg³o
w strzêpach scena tu scena tam”. Wydawa³oby siê, ¿e nieci¹g³oœæ, ¿e schizma...
Tymczasem wiersz koñczy silna, wywracaj¹ca wszystko do góry nogami, pointa:
„Ale to by³o ¿ycie szczêœliwe bo widzia³em je na w³asne oczy”. Czy¿by cz³owiek
upora³ siê ze swoj¹ traum¹, a mo¿e tylko
pogodzi³ siê z jej sta³¹ obecnoœci¹? Jestem cz³owiekiem, wiêc jestem kruchy
i bezradny, na tym w³aœnie polega istota
cz³owieczeñstwa. Nie jestem z tego dumny, ale nie da siê inaczej – mo¿na istnieæ
tylko w nieci¹g³oœci, tylko w strzêpach.
Zostaj¹ pojedyncze kadry, zachowane
przez pamiêæ nieprzeœwietlone obrazy –

W£ASNYM G£OSEM NR 94/95
i dlatego poniek¹d nic nie przeminê³o.
Bardzo ³atwo uto¿samiaæ siê z tymi
tekstami. Bo dotykaj¹ do ¿ywego, bo
ka¿dego z nas dotycz¹, bo s¹ uniwersalne. Ka¿dy z nas jest jednakowo bezradny,
jednakowo kruchy – chocia¿ najchêtniej
by siê do tego nie przyznawa³, chocia¿
najchêtniej udaje, ¿e tylko czasem taki
„bywa”. Tymczasem Stanis³aw Stanik
przyznaje to otwarcie i czyni z tego orê¿
poetycki – i chocia¿ czasem podszyty nut¹ ironii czy nostalgii, to jednak autentyczny, bo „poeta wie ¿e prawdziwa sztuka rodzi siê z rozpaczy” (z wiersza „Do
m³odych poetów” z tomu „Pocztówki
wiarygodne” (2005).
Urszula Smoktunowicz
Stanis³aw Stanik, Na wszystkich schodach
œwiata, Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2015

to Bóg mój wo³a/ to mnie wyrzuæcie za
burtê… W niezwyk³y malowniczy pejza¿
wprowadza mnie Pieœñ g³ogu (s. 45).
…Czerwieñ g³ogu opuszcza ust pe³niê korali/ kolec na spust powietrza natrafia/
rozebraæ ty nie chcesz mnie z moich ¿ali/
gdy statek zwodzi korali rafa… Z przyjemnoœci¹ przesz³am Boso po œciernisku
(s. 63), powita³am Jaœnie ¿ycie (s. 64).
Mój spacer po tej wdziêcznej ksi¹¿ce dobiega koñca. Dla Ciebie Czytelniku mo¿e
siê dopiero zacz¹æ. Usi¹dŸ i tak jak ja odpocznij w swoich stronach.
Maria Bednarek
Mira Umiastowska – urodzona w Warszawie.
Pedagog, trener artterapii. Absolwentka Pedagogiki
oraz IPSiR-u na UW. Cz³onkini klubu literackiego
Metafora przy Oœrodku Kultury Arsus oraz sekcji
literackiej Wena WRSTK. Sympatyzuje z SAP Oddzia³ Warszawski II. Publikacje: w Myœli Polskiej,
kwartalniku W³asnym G³osem, w almanachach i antologiach: Boso po œciernisku, Kocha siê za nic.
Wyda³a autorskie zeszyty z poezj¹ liryczn¹: Wiersze, Œwiat za burt¹, Bibeloty. Uprawia równie¿ ma³e formy prozatorskie.

Ryba nie ma okien
Autorka w dopiero co wydanym tomiku Œwiat za burt¹ II – Ryba nie ma
okien, w utajnieniu widzi wiêksz¹ moc
oddzia³ywania na czytelnika, nie zamierza komentowaæ tego co napisa³a. Aczkolwiek ma nadziejê na ³¹cznoœæ z nim.
Zachêca smakoszy do poszukania czegoœ
dla siebie, lecz nie naciska. Ogólnie wierzy w cudownoœæ ducha ksi¹¿ki O duchu
s³ów (s. 33), myœlê, ¿e niniejsza pozycja
do takich nale¿y. Ja przynajmniej zatraci³am siê tutaj dla kilku wierszy. Spoœród
wielu smaków, wybra³am w³aœnie te.
Mo¿e wiem dlaczego. W tych wybranych
przeze mnie poetyckich obrazkach zadziwiaj¹co inaczej przep³ywa energia. Ten
rodzaj œwiat³ocieni urzek³ mnie. To jest
„moja” ksi¹¿ka. Bêdê dojrzewaæ nastrojem do pozosta³ych dryfuj¹cych przemyœleñ ale teraz pla¿ujê z Oœmiornic¹ w sieci (s. 13): Zbyt wiele mam ramion/ obci¹¿onych brzemieniem/ nieprzeciêtych wêz³ów/ zbyt wiele korzyœci / z lêków i wstydu/ ukrytych pieœni Syren/ zbyt ciê¿kie ramiona/ ¿eby nie koñczyæ ich œmiechem/
zbyt luŸna sieæ/ ¿eby uciekaæ z niej nie
chcieæ/ przez oczka przep³ywa ¿ycie… Ze
strony 66 ju¿ ³asi siê do mnie Wielka Ryba, niedomówienia wype³niam zadum¹:
… i us³yszysz g³os/ i zatrzymasz siê, by
zrozumieæ…/ i pójdziesz, w odwrotnym
kierunku…/ uciekniesz… wywo³asz
sztorm… burzê... / i przyznasz mea culpa/

Przestrzenie wyobraŸni
– almanach RSTK w Rzeszowie
W bie¿¹cym roku na podkarpackim
rynku wydawniczym ukaza³ siê d³ugo
oczekiwany, pierwszy na Podkarpaciu,
almanach otwarty na wszystkie œrodowiska twórcze zatytu³owany: Przestrzenie
WyobraŸni – Almanach Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Œrodowisk Twórczych Podkarpacia. To licz¹ca 806 stron ksi¹¿ka pod redakcj¹ Józefa Kawa³ka przy wspó³pracy redakcyjnej: Wioletty Cieleckiej, Krystyny Dworak, Jadwigi Kupiszewskiej i Stefana Micha³a ¯arów. Konsultacja literacka Mieczys³aw Arkadiusz £yp.
Ksi¹¿ka o starannej szacie edytorskiej, wydana w kolorze sk³ada siê z piêciu czêœci. Ca³oœæ pracy zrecenzowali –
prof. dr hab. Marek Nalepa i prof. dr
hab. Pawe³ Sier¿êga.
Czêœæ I – Poezja ze wstêpem prof. dr
hab. Gustawa Ostasza Mowy wi¹zanej
ogrody u³agodzone i nader bujne. Zawiera biogramy, zdjêcia i utwory poetyckie:
Janiny Ataman-Gasiewicz, Katarzyny
Marii B³aszczuk, Beniamina Bukowskiego, Ludwiki Chmiel, Adama Decowskiego, Celiny Depa, Bronis³awa Dryi, Piotra
Duraka, Krystyny Dworak, Stanis³awa

Dworaka, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej,
Zdzis³awy Górskiej, Józefa Janowskiego,
Józefa Kawa³ka, Zygmunta Kie³bowicza,
Anny Kocór, Stanis³awy Kopiec, Stanis³awa Kornasiewicza, Jadwigi Kupiszewskiej, Doroty Kwoki, Kazimierza Lindy,
Mieczys³awa Arkadiusza £ypa, Mieczys³awa Mularskiego, Reginy Nachacz, Ireneusza Niekowal, Agnieszki Niemiec,
Katarzyny Pajdak, Edyty Pietrasz, Marii
Rudnickiej, Teresy Samojedny, Zdzis³awa
Stok³osy, Wac³awa Waltosia, Micha³a
Warzocha, Stefana Micha³a ¯arów.
Czêœæ II – Proza ze wstêpem dr Zofii
Brzuchowskiej Z³ote runo nadziei. Zawiera biogramy i utwory prozatorskie:
Edwarda Bolca, Zbigniewa Domino, Piotra Duraka, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej,
Edwarda Guziakiewicza, W³odzimierza
K³aczyñskiego, Bogus³awa Kotuli, Jerzego Stefana Nawrockiego, Zbigniewa
Okonia, Tadeusza Rzucid³o oraz zdjêcia
zbiorowe ze spotkañ z prozaikami.
Czêœæ III – Muzyka ze wstêpem dr
Anity Lechman W muzycznym krêgu. Zawiera biogramy i partytury utworów muzycznych: Bogus³awy B³a¿ej, Jerzego
Dyni, Tadeusza Inglota, Andrzeja Jakubowskiego, Renaty K¹tnik, Zygmunta
Kie³bowicza, Kazimierza Liszcza, Andrzeja Szypu³y, Antoniego Walawendra,
Waldemara Ludwika Wywrockiego oraz
zdjêcia ze spotkañ muzycznych.
Czêœæ IV – Plastyka ze wstêpem Jacka Kawa³ka Kreatorzy wyobra¿eñ plastycznych. Zawiera biogramy ze zdjêciami i reprodukcjê obrazów, rysunków,
zdjêcia rzeŸb i haftów: Krystyny Arciszewskiej-Budzyñ, Jakuba Ataman, Krystyny Cholewiñskiej, Wioletty Cieleckiej, £ukasza Gil, Mieczys³awa Ko³odzieja, Andrzeja Korzec, Doroty Kwoka,
Reginy Nachacz, Józefa Pa³ac, Marii
Rudnickiej, Adama Urmana, Emilii Wo³oszyn oraz Aleksandry Zimny, a tak¿e
zdjêcia z wystaw.
Czêœæ V – Publicystyka ze wstêpem
prof. dr hab. Kazimierza Maci¹ga Publicystyka w krêgu muz. Zawiera biogramy
i artyku³y: Stanis³awa Biesiadeckiego,
Stefanii Buda, Stanis³awa D³uskiego, Jerzego Dyni, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej, Danuty Heller, Grety Jagie³³a, Andrzeja Jakubowskiego, Jadwigi Kania,
Hanny Krupiñskiej-£yp, Ryszarda Mœcisza, Ireneusza Niekowal, Anny Niewolak-Krzywda, Czes³awa Obacz, Bogumi³a P³aneta, Piotra Rêdziniaka, Stanis³awa
Rusznicy, Zygmunta Sibiga, Anny Steliga, Józefa Sudo³a, Andrzeja Szypu³y, Les³awa Wais, Antoniego Walawender, Anny Wiœliñskiej, Ryszarda Zatorskiego,
Renaty Zabickiej i Stefana Micha³a ¯arów oraz zdjêcia zbiorowe ze spotkañ
o charakterze publicystycznym.
W aneksie znajduj¹ siê: Kronika Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie (1980-2015) wraz
z list¹ cz³onków i sk³adem w³adz statutowych oraz W krêgu RSTK, a w nim dwa
artyku³y: Jadwigi Kupiszewskiej i Doroty
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Kwoka oraz wywiad Stanis³awa Rusznicy z prezesem RSTK Józefem Kawa³kiem oraz skany tytu³owych stron wybranych czasopism podkarpackich.
Wydawnictwo zawiera imponuj¹cy
indeks osób sk³adaj¹cy siê z 1216 nazwisk. Jak pisze jego redaktor Józef
Kawa³ek almanach Przestrzenie wyobraŸni, pocz¹tkowo mia³ zawieraæ
twórczoœæ autorów zrzeszonych
w RSTK w Rzeszowie, ale œcis³a wspó³praca z innymi organizacjami i œrodowiskami twórczymi regionu, a tak¿e zagranicznymi wp³ynê³y na zaproszenie
do wydawnictwa innych twórców
z Podkarpacia, jak równie¿ z zachodniej Ukrainy.
W almanachu, szczególnie w czêœci poetyckiej znajdujemy utwory oparte na tradycyjnej poetyce, skierowane
do masowego odbiorcy, utwory g³êboko
osadzone w kulturze, przeznaczone dla
czytelników uwra¿liwionych na formê,
czytelników o upodobaniach innowacyjno-awangardowych czy utwory kierowane dla okreœlonego wieku czytelnika. W publicystyce autorzy poruszaj¹
zagadnienia z historii, etnografii, folklorystyki, sztuki muzycznej, plastycznej, teatralnej. Wyró¿niæ mo¿na równie¿ esej literacki, szkic, wywiad czy
relacjê dziennikarsk¹.
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie dziêkuje
wszystkim, którzy przyczynili siê do
wydania niniejszego dzie³a: JE ks.
bpowi – Janowi W¹trobie (Ordynariuszowi Diecezji Rzeszowskiej), dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie – Markowi Jastrzêbskiemu, prezesowi drukarni Indygo w £¹ce
– Mariuszowi Guzowi, prezesowi Rzeszowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej –
Zygmuntowi Haliniakowi, kierownikowi Osiedlowego Domu Kultury „Karton” RSM – Józefowi Tadli, wiceprezesowi Zak³adu Miêsnego Smak-Górno –
Kazimierzowi Smolakowi, Skarbnikowi RSTK – Alicji Borowiec i spo³ecznej ksiêgowej Stefanii Buda oraz spo³ecznemu kierowcy RSTK – W³adys³awowi Wi¹ckowi.
Stefan ¯arów
Przestrzenie wyobraŸni, wydawca: Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie ze
œrodków w³asnych przy wspó³finansowaniu przez:
Kuriê Diecezjaln¹ w Rzeszowie, Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, Drukarniê Indygo w £¹ce,
Rzeszowsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, Zak³ad
Miêsny Smak-Górno. Druk: INDYGO Sp. z o.o.
£¹ka k. Rzeszowa. Projekt ok³adki: Wioletta
Cielecka. Opracowanie graficzne Wioletta
Cielecka i Zbigniew Noga. Korekta: Halina
Krupiñska-£yp. Sk³ad i adiustacja Józef Kawa³ek
i Wojciech Noga. Zdjêcia: Alicja Borowiec, Józef
Gajda, Józef Homa, Adam Kus, Mieczys³aw Arkadiusz £yp, W³adys³aw Wi¹cek, Kazimierz Wiœniowski oraz Monika Zaj¹c-Czerkies. Fotogramy
na ok³adce i koszulce: „Wzgórze w Borku” Emilii
Wo³oszyn, „Brzozy” Mieczys³awa A. £upa i „Pejza¿” Ulany Ka³agurskiej z Zespo³u Lwowskiego
Centrum Partnerstwa i Wspó³pracy Kulturalnej.
Rysunki: Jadwiga Kupiszewska, Adam Urman
oraz Emilia Wo³oszyn. Ilustracje akwarel¹ i poddruki: Wioletta Cielecka.

Z pó³ki RSTK –

Pod niebem Rzymu
El¿bieta Jeziorowska-Wróbel
Jest to ksi¹¿ka, w której autorka
przedstawi³a czêœæ swoich literackich
utworów inspirowanych Rzymem. S¹
w niej oprócz tradycyjnych bia³ych wierszy wiersze/piosenki i Irona³ki – krótkie
i ciekawe opowiadania z ¿ycia wziête.
Utwory poetki zawieraj¹ sam¹ esencjê
myœli i daj¹ wyobraŸni czytelnika pe³ne
pole do popisu. Z przyjemnoœci¹ za
pierwszym podejœciem przeczyta³am
wszystko od deski do deski i polecam to
wydanie innym.
Tytu³owy wiersz ksi¹¿ki Pod niebem
Rzymu I oddaje swoisty klimat tego
„Wiecznego Miasta”, stolicy Cywilizacji
£aciñskiej, postrzegany wspó³czeœnie
i poetycko, przez autorkê:
El¿bieta Jeziorowska debiutowa³a na ³amach
dodatku kulturalnego „Gazety Czêstochowskiej”
w 1979 r. wierszem Brzuchy matek. W 1986 r.
otrzyma³a nagrodê „Gazety Czêstochowskiej” dla
najlepszego twórcy regionu. Jest laureatk¹ wielu
konkursów literackich.

Ods³oniæ s³owo
– Almanach poetycki
RSTK Województwa Opolskiego obchodzi³o w 2014 r. swoje trzydziestolecie. Sta³o siê to okazj¹ do pokazania dorobku poetów Opolszczyzny w Almanachu Poetyckim.
Wydanie obejmuje twórczoœæ 55. autorów. Reprezentuj¹ oni ró¿ne zawody:
nauczyciela, mistrza krawieckiego, in¿yniera, technika weterynarii, muzyka, ar-

Stanis³aw Dominiak

cheologa, tancerza, tkacza, farmaceuty,
artysty malarza, ekonomisty, ksiêdza,
handlowca, teologa, emeryta, rencisty.
Almanach „Ods³oniæ s³owo” powsta³
pod redakcj¹ Zbigniewa Kresowatego,
krytyka literacko-artystycznego. Jest on
tak¿e projektodawc¹ ok³adki i ilustracji
wewn¹trz wydania.
W s³owie wstêpnym, równie¿ jego autorstwa, czytamy: „Tytu³ zbioru wierszy
Ods³oniæ s³owo – to ods³oniæ jego zawartoœæ i ciê¿ar gatunkowy, a to zadanie tylko dla pisarza i poety – wa¿ne staje siê
wszystko. (…) W twórczoœci tej jest du¿o
o patriotyzmie, o optymizmie i poszanowaniu praw i norm ¿yciowych, o dziele
dobra, które jest równowag¹ dla z³a – jednym s³owem twórczoœæ tê cechuje du¿a
doza godnoœci i nadziei.”
Zapraszam do „podró¿y” przez historiê, dylematy, nadzieje i zachwyty zamkniête w s³owach przez autorów Almanachu.

zreszt¹ – z ca³ym ¿yciem wiejskim, jego
odœwiêtnoœci¹ i proz¹, (…) nie jest eposem, nie jest sag¹ rodzinn¹, jest bardzo
dobrze skrojon¹ powieœci¹ w stylu obrazków zwyczajnych.” – Stanis³aw Stanik –
krytyk literacki, poeta, dziennikarz.
Na temat tej publikacji, na pocz¹tku
ksi¹¿ki, wypowiedzieli siê te¿ pozytywnie Stanis³aw Sikor – poeta, prozaik i publicysta oraz Jaros³aw Spu³a – absolwent
filmoznawstwa.
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Kultury
Podbeskidzie – Bielsko-Bia³a, Drukarnia Szarotka
Studio – Bielsko-Bia³a, rok wydania 2015.

Po obu stronach Odry
… patriotycznie

Pajêczyna. Ch³opi 81
Maria Marta Procyk
Jest to powieœæ ukazuj¹ca ¿ycie wiejskiej spo³ecznoœci w Ma³opolsce i na Podkarpaciu. Akcja przenosi siê te¿ do miast,
takich jak Stary S¹cz i Bielsko-Bia³a
w okresie od wiosny 1981 do wiosny
1982. Opisane s¹ tutaj dzieje ch³opów,
próbuj¹cych ró¿nych form zagospodarowania swojej ziemi, aby przynosi³a wiêksze zyski i wyzwoli³a ich rodziny z biedy,
w której tkwili od pokoleñ, pozwoli³a na
kszta³cenie dzieci i zapewnienie im lepszej przysz³oœci. Jest w tej ksi¹¿ce œwietnie ukazany folklor ludowy, niepowtarzalny, typowy dla tego regionu Polski.
Przytoczê tutaj kilka s³ów, które zamiast wstêpu, napisali Pawe³ Soroka
i Stanis³aw Stanik: „Ksi¹¿ka Marii Procyk zawiera rzetelny obraz polskiej wsi
lat osiemdziesi¹tych i jej problemów, nie
tylko egzystencjalnych, ale tak¿e spo³ecznych, a nawet politycznych. Pokazuje tak¿e obyczajowoœæ wsi i ¿ycie rodzinne wiejskich spo³ecznoœci w tym czasie,
w którym wa¿n¹ rolê pe³ni³ Koœció³ Katolicki.” – Pawe³ Soroka – poeta, dziennikarz, politolog.
„To ma³a epopeja… Jest to ksi¹¿ka
nacechowana zwyczajami regionalnymi,

W 2014 r. ukaza³a siê drukiem nowa
antologia poezji polskiej, wydana przez
Wydawnictwo Komograf. Zosta³y w niej
zebrane utwory 22. poetów.
Jak czytamy we wstêpie napisanym
przez Ewê ZieleŸnik: „Piotr Goszczycki
zebra³ „jedenastkê” polskich poetów, którzy nie opuœcili kraju, a Irena Moll zaprosi³a poetów polonijnych z tamtej (tej) strony Odry. Zadanie nie by³o ³atwe. Ka¿dy
z twórców mia³ zaprezentowaæ z perspektywy wspó³czesnej: Niemców, Polaków
i wybrane zdarzenia historyczne dotycz¹ce obojga narodów. Wszystkie utwory
prezentowane s¹ w obydwu jêzykach.”
Antologia podzielona jest na trzy czêœci, w tematykê których wprowadzaj¹
motta: „Pamiêæ o przesz³oœci oznacza zaanga¿owanie w przysz³oœæ (Jan Pawe³ II),
„Tê ziemiê ukocha³em sza³em i w ¿¹dzy
pal¹cej posiad³em cia³em! Jestem w ka¿dym cz³owieku, ¿yjê w ka¿dym sercu.”
(Stanis³aw Wyspiañski), „Kto chce poetê
zrozumieæ, musi udaæ siê do jego kraju.”
(Johann Wolfgang von Goethe).
Z not biograficznych dowiadujemy
siê nie tylko o dorobku poszczególnych
poetów, ale równie¿ o ich du¿ym zaanga¿owaniu w ¿yciu kulturalnym i artystycznym lokalnych spo³ecznoœci.
Ok³adkê Antologii zaprojektowa³a
Justyna Bardoñ-Depa.
Namawiam do skonfrontowania postaw i pogl¹dów poetów mieszkaj¹cych
w kraju i tych reprezentuj¹cych Poloniê
niemieck¹ oraz przekonania siê czy miêdzy nimi s¹ jakieœ znacz¹ce ró¿nice.
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„Tatrzañskie fantasmagorie” – to
tytu³ wystawy malarstwa Jolanty Ha³as, której wernisa¿ odby³ siê 12
wrzeœnia 2015 r. w Zamku Lubomirskich w Starym Wiœniczu. Wystawê
otworzy³a Renata Jonak – Dyrektor
Muzeum Ziemi Wiœnickiej, która powita³a przyby³ych do Wiœnicza goœci,
m. in. Marka Migasa – Radnego miasta Jaworzna, Barbarê Rapalsk¹ –
Cz³onka Prezydium Zarz¹du G³ównego PTT w Krakowie, Jacka Maliszczaka – Prezesa Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Jaworznie oraz
delegacjê Towarzystwa Mi³oœników
Wiœnicza. Podczas otwarcia wystawy
g³os zabrali pracownicy Muzeum
Ziemi Wiœnickiej: Bo¿ena Faglio –
     
kustosz wystawy i Ryszard
Goliñski – artysta malarz, którzy podkreœlili wysokie walory artystyczne prac wykonanych przez artystkê. Techniki
malarskie, jakimi pos³uguje
siê artystka, to olej i kredka.
Prezentowane na wystawie prace wykonane s¹ przewa¿nie w kolorystyce szaroœci
i b³êkitu. Obrazy pozostaj¹ na
     
granicy realizmu i sacrum –
wiernie odzwierciedlaj¹ nastrój grozy tatrzañskich klimatów z jednoczesnym transcendentalnym przes³aniem. Jolanta Ha³as jest równie¿ autork¹ wierszy, które podczas wernisa¿u recytowali Aleksandra Fasuga, Ryszard Goliñski oraz Jacek Maliszczak.
Artystka nale¿y do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Malowaniem
zajmuje siê od 2006 r. Dotychczas swoje prace eksponowa³a na wielu wystawach zbiorowych w Jaworznie, Katowicach, Bielsku-Bia³ej, Krakowie, Bia³ce Tatrzañskiej, Ar³amowie i Wiœniczu. W roku 2007 wziê³a udzia³ w zbiorowej wystawie katalogowej,
zorganizowanej przez Konsulat RP w Nowym Jorku. Ma na swoim koncie cztery wystawy indywidualne:
– „Reminiscencje tatrzañskie” – Filia Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach w 2009 r.
– „Impresje tatrzañskie” – Galeria „Rêkawka” w Krakowie w 2011 r.
– „Fascynacje tatrzañskie”
– Galeria „Exlibris” w MBP
w Jaworznie w 2012 r.
– „Inspiracje tatrzañskie” –
Galeria Sztuki Willi Orla
w Zakopanem w 2012 r.
Wystawê „Tatrzañskie fantasmagorie” mo¿na podziwiaæ
na Zamku Lubomirskich w
Wiœniczu do koñca paŸdziernika 2015 r.
     
     
Barbara Fraszczyñska

Jola Grotte
w Konfraterni Poetyckiej Biesiada

Na zaproszenie Konfraterni Poetyckiej Biesiada dzia³aj¹cej przy Miejskim Oœrodku Kultury w Piastowie w dniu 12 czerwca 2015 r. odby³ siê wieczór z poezj¹ Jolanty Marii Grotte.
Autorka zaprezentowa³a swoje wiersze z tomiku wydanego w 2013 r. Moje kartki
z kalendarza. Prezentowanym wierszom towarzyszy³a nastrojowa muzyka instrumentalna. Spotkanie prowadzi³ przewodnicz¹cy Konfraterni Pawe³ Kubiak. Na zakoñczenie spotkania, jak zwykle, odby³ siê Turniej Jednego Wiersza, w którym wziê³o
udzia³ dwunastu poetów. Jury w osobach Jolanta Grotte i Pawe³ Kubiak nagrodzi³o
zwyciêzców. Pierwsze miejsce w konkursie zdoby³a Mira Umiastowska, a wyró¿nienie otrzyma³a Krystyna Rejniak. Obie poetki, i oczywiœcie bohaterka wieczoru Jola
Grotte, s¹ cz³onkiniami Warszawskiego RSTK.
S. D.

Zaduszki poetyckie w ZLP
W dniu 7 listopada w Auli Domu Literatury
spotkali siê wszyscy ci co chcieli uczciæ pamiêæ
nie¿yj¹cych przyjació³. Na pocz¹tku spotkania
Prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz apeluje,
by w ten zaduszkowy wieczór nie przewa¿a³
nurt ¿a³obny, bo przecie¿ nawet na stypach zdarza siê s³yszeæ sto lat. Prezes Oddzia³u Warszawskiego ZLP Aldona Borowicz czyta nazwiska tych którzy odeszli – z roku na rok lista coraz d³u¿sza. Nazwiska zapomniane? – Na szczêœcie nie do koñca, bo przecie¿ pamiêta, ¿e
w dniu œmierci Zbyszka Jerzyny zacz¹³ prószyæ
œnieg i ¿e Piotr Kuncewicz wiedzia³ wszystko
o wszystkich, ale ma³o kto wiedzia³, ¿e Piotr to
nie tylko prozaik, krytyk, eseista ale i poeta. Aldona Borowicz nie musi przypominaæ, jak wiel   
kiego serca by³ Zbyszek Irzyk, i jak buchalter
polskiej poezji i krytyki literackiej, Andrzej Krzysztof Waœkiewicz z ostrego krytyka
w du¿¹ ³agodnoœæ przeszed³ pod koniec swojego ¿ycia. Zdradza, ¿e to G¹sior – Krzysztof G¹siorowski wyg³aszaj¹c niekoñcz¹ce siê monologi, nauczy³ j¹ s³uchania.
O piêædziesiêciu trzech latach przyjaŸni z Krzysztofem wspomina Andrzej Wo³osewicz, œwiadek Krzysztofa na œlubie z Halin¹ G¹siorowsk¹. Andrzej Tchórzewski
zanurza siê we wspomnienia o Zbyszku Jerzynie i Grochowiaku. O Stanis³awie Grochowiaku wiele opowie Eugeniusz Kabatc. Jerzego Leszina Koperskiego, który „mia³
nosa do debiutantów a wielbicielki czeka³y na niego t³umnie z wierszami lub bez”
wspomina Rena Marciniak. Jan Zdzis³aw Brudnicki opowiada o zdolnoœciach magnetycznych Romana Œliwonika i czyta jego autorstwa, przepiêkny wiersz Mieszkanie po
matce. Leszek ¯uliñski, który przyjaŸni³ siê z Andrzejem K. Waœkiewiczem móg³by
o przyjacielu opowiadaæ godzinami, tak jak Marek Wawrzkiewicz o G¹siorze, ale Marek wspomina Tadeusza Œliwiaka, a mówi o wszystkich, ¿e byli nies³ychanie osobni.
Mieli swoje œmiesznoœci, legendy, anegdoty.
Mieli piêkne historie, a tak¿e potkniêcia. Takich ich znaliœmy, takich pamiêtamy.
Z wieloma z nich przyjaŸni³am siê, dla niektórych by³am lekarzem pierwszego kontaktu. Zobowi¹zana jestem do tajemnicy lekarskiej, ale zdradzê jedno – nazwisko
przyjaciela wpisuje siê w akt zgonu dr¿¹c¹ rêk¹.
Majka ¯ywicka-Luckner
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RENA WILTOSIÑSKA mieszka
i tworzy w D¹browie Górniczej.
Z wykszta³cenia biolog – ekolog.
Maluje obrazy w technice olejnej,
akrylowej oraz pastele. Od kilku lat
wa¿ne miejsce w jej twórczoœci plastycznej
zajmuje malarstwo abstrakcyjne, w wiêkszych
formatach. Wyra¿a siê równie¿ w fotografii,
maluje porcelanê oraz tworzy unikatowe wyroby ceramiczne. Czasem „maluje poezjê”. Zauroczenie malowaniem i poszukiwanie nowych
œrodków wypowiadania siê w sztuce trwa od lat
90. XX wieku.
Od 2005 r. nale¿y do Stowarzyszenia Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego z siedzib¹ w Bêdzinie. W 2013 r. by³a wspó³organizatork¹ I Miêdzynarodowego Zag³êbiowskiego Festiwalu Sztuki Art Passion Festival.
Ma na swoim koncie ponad dwadzieœcia wystaw indywidualnych oraz kilkadziesi¹t wystaw zespo³owych. Za swoje prace malarskie by³a wielokrotnie
nagradzana i wyró¿niana.
Artystka wspomaga liczne aukcje charytatywne. W ubieg³ym roku WOŒP
oraz II Charytatywn¹ Aukcjê Obrazów i Porcelany „M³odoœæ i Twórczoœæ dla
Doœwiadczenia”, zorganizowan¹ na rzecz mieszkañców Domu Artystów Weteranów ze Skolimowa. Bra³a udzia³ w Ogólnopolskiej Akcji Malowania obrazów na ³awkach w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach.
Stworzony przez ni¹ ³awoart „Bia³e retro” zosta³ przekazany na licytacjê na
rzecz Domu Anio³ów Stró¿ów w Katowicach Za³ê¿u, dzia³aj¹cych na rzecz
dzieci potrzebuj¹cych wsparcia.
W tym roku Irena Wiltosiñska obchodzi 25-lecie pracy twórczej i 10-lecie
przynale¿noœci do STK Zag³êbia D¹browskiego. Z tej okazji odznaczona zosta³a honorow¹ odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. Wrêczenie odznaczenia odby³o siê 8 paŸdziernika 2015 r. w Pa³acu Kultury Zag³êbia w D¹browie Górniczej, podczas uroczystoœci jubileuszu po³¹czonego z wernisa¿em
wystawy. Na wystawie malarka zaprezentowa³a obrazy, przedstawiaj¹ce przekrój ca³ej twórczoœci. Licznie przybyli goœcie mogli ogl¹daæ pejza¿e, kwiaty
oraz obrazy abstrakcyjne w du¿ych formatach.
To bardzo mi³e pracowaæ i tworzyæ wœród ludzi, którzy potrafi¹ doceniæ zaanga¿owanie artysty w proces twórczy i edukacyjny – mówi Irena Wiltosiñska.

    

Irena

Wiltosiñska
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Zbigniew Wolny

Mini Galeria

Monika Podleœna

Nie by³o teleranka…
Wspominam smutne zniewolenia czasy,
Brat da³by siê zabiæ za swojego brata.
W „jatach” zamiast wêdlin by³y nagie haki,
Na sklepowych pó³kach ocet i herbata.
Konsumy by³y, dla bonzów partyjnych
Plany kreœlono w biurach decyzyjnych.
Od pó³nocy po sklepem ludzie koczowali.
Aparatczyk z komitetu bra³ co tylko chcia³
Od zaplecza sklepu „suk¹” podje¿d¿ali.
Kierownik sklep zamyka³ i jecha³ po towar.
Idea wolnoœci w sercach ludzi ros³a.
Bo ca³a w³adza w kraju w „piórka obros³a”.
W Sejmie „komuchy na potêgê” grzmieli
Piêtnuj¹c z trybun zaciekle narodowe racje,
Oni te¿ dostrzegli, ¿e system im siê wali,
Koñczy³y siê zjazdy, wystawne kolacje.
Dni wolno p³ynê³y czas do przodu goni³,
¯o³nierz sta³ na stra¿y z karabinem w d³oni.
S³ychaæ by³o groŸne pomruki ze wschodu
Czo³gi na ulicach i zomowskie hordy,
Wódz dosta³ rozkaz st³umiæ bunt narodu,
Na granicach sta³y gotowe kohorty.
Gdy budzi³em siê pewnego poranka,
Telewizor milcza³… nie by³o teleranka…

Ten wiersz jest modlitw¹…
Ten wiersz jest jak ¿arliwa modlitwa,
Któr¹ od poczêcia w sercu swoim noszê:
P¹kiem ró¿anym, który wiosn¹ rozkwita
Jest obrazem duszy mojej cz¹stk¹.
Ten wiersz ma w sobie ból i radoœæ,
£¹kê zielon¹ barwnymi us³an¹ kwiatami,
W czasoprzestrzeni rzeŸbi moj¹ staroœæ.
Œpiew skowronka i ziemia poros³a lasami.
Ten wiersz to dusza gromem rozerwana
Rozbite lustro niespe³nionych marzeñ,
To wyœcig za moj¹ myœli zawi³oœci¹,
Gdy upadnê na zdarte ¿yciem kolana,
Poœród zgie³ku ¿ycia i tysi¹ca zdarzeñ:
To têsknota za utracon¹ m³odoœci¹.





Fraszki



Maria Rudnicka

PODZIW
Choæ ma siwe w³osy,
Nie raz ciê zaskoczy.

MARZENIE
¯ona gospodarna i pilna.
W jego g³owie ju¿ inna.

ZAZDROŒÆ
Dzisiaj sukces wieœci.
Kole¿anka jej zazdroœci.

SPRAGNIONY
Mi³oœci jest spragniony.
To jego temat ulubiony.

EMOCJE
Nad emocjami nie panuje.
Kole¿anki i kolegów denerwuje.

SAMOTNOŒÆ
Uwielbia towarzystwo dam.
Jednak w ¿yciu jest nadal sam.

XXI WIEK
Szybkie tempo narzuca ten wiek.
Na brak czasu narzeka cz³ek.

UCZUCIE
Ka¿dy cz³owiek potrzebuje mi³oœci.
Ona dodaje skrzyde³ i radoœci.

NOWOCZESNOŒÆ
Internet to ulubione dŸwiêki.
Bez niego jak bez rêki.

NOWA ERA
XXI wiek to ju¿ nowa era.
Senior do surfowania siê przymierza.

CO GORSZE
S³owna burza i draka.
Gorsza od uderzenia bata.

DOŒWIADCZENIE
Im kobieta starsza i doœwiadczona.
To dobra gospodyni i ¿ona.

POWRÓT
Pan z sanatorium wraca.
¯ona go ze wszystkich stron obraca.

ODWET
Gdy m¹¿ j¹ zdradza.
Ona innemu dogadza.

Pod adresem internetowym
www.rstk-warszawa.bloog.pl
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spo s³onia

Stanis³aw Dominiak
Figle Morfeusza
Œni³a mi siê wielka niemoc
tak prowadzi³
sen Morfeusz
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Mickiewicz pêka³ ze œmiechu
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