
1. 
Podró¿e s¹ sposobem poszukiwa-

nia i zdobywania doœwiadczeñ, a li-
teratura sposobem utrwalenia tych
poszukiwañ. Trudno powiedzieæ czy
bardziej do podró¿y inspiruje cz³o-
wieka literatura, czy raczej to wê-
drówki s¹ pocz¹tkiem literackich
uniesieñ. Tak czy inaczej – podró¿e
i literatura bywaj¹ natchnieniem –
dlatego jesteœmy podró¿nikami, tu-
rystami, pielgrzymami, wêdrowca-
mi, ale przy tym twórcami opisuj¹-
cymi œwiat, którzy mog¹ zaimpono-
waæ innym ludziom. 

2. 
Wszystko zaczyna siê od czyta-

nia, b¹dŸ zatem ostro¿ny, co czytasz,
bo od tego, co czytasz, zale¿y, gdzie
bêdziesz w przysz³oœci wêdrowa³
i kogo bêdziesz przyjmowa³ do swo-
jego ¿ycia. A kiedy zaczniesz ju¿ po-
dró¿owaæ, pamiêtaj, ¿e niebawem
mo¿esz zacz¹æ pisaæ. Wtedy z pew-
noœci¹ ktoœ zacznie ciê czytaæ, wiêc
nie zapomnij, ¿e piszesz dla kogoœ. 

Nikt nie pisze tylko dla siebie,
chyba ¿e jest to lista zakupów, która
s³u¿y do zapamiêtania niezbêdnych
produktów do momentu ich nabycia.
Wszystko inne piszesz, aby komuœ
coœ powiedzieæ – przekonuje
Umberto Eco, œwiatowej s³awy w³o-
ski filozof i powieœciopisarz. Pisanie
jest tworzeniem w³asnego œwiata
i oddawaniem go drugiemu cz³owie-
kowi. W zwi¹zku z tym, utwór napi-
sany mo¿na przypuszczalnie potrak-
towaæ jako teren poznawczy, po któ-
rym zechce poruszaæ siê poszukuj¹-
cy odbiorca. Umberto Eco nazywa
taki utwór „dzie³em otwartym” dla
potrzeb zwyk³ego cz³owieka. 

Czytanie tekstu jest osobist¹ po-
dró¿nicz¹ przygod¹, bo w³aœciwie to
my jesteœmy twórcami znaczeñ, któ-
re zaczniemy rozumieæ po swojemu
w trakcie lektury. Jacques Derrida –
francuski teoretyk literatury – mówi
o tak zwanym „zdarzeniu tekstu”,
czyli o zetkniêciu siê czytelnika
z pytaniami postawionymi przez
lekturê, podczas którego odbywa siê
interpretowanie w³asnego losu. Na-
tomiast francuski myœliciel francu-

ski II po³owy XX wieku – Paul Ri-
coeur, nazywa dzie³o literackie me-
dium, przez które zaczynamy rozu-
mieæ siebie. 

3. 
Najbardziej wymagaj¹c¹ podró¿¹

jest wêdrówka w g³¹b siebie. Odby-
wamy j¹ nie tyle fizycznie, co men-
talnie, pod wp³ywem impulsów ze-
wnêtrznych, do których z pewnoœci¹
zaliczyæ nale¿y przeczytane historie. 

Wiêc czytamy. 
A czytaj¹c, nieustannie jesteœmy

w drodze. 
Pokonujemy tekstowe szlaki

w pojedynkê, w miarê w³asnych
mo¿liwoœci. Ilu¿ z nas nie daje rady
przewêdrowaæ ich sumiennie, kiedy
czuje, ¿e ta droga niczego nie ods³o-
ni. Literatura jest stawianiem pytañ
i szukaniem odpowiedzi. Zdarza siê,
¿e idziemy po literackich znakach,
których nie rozumiemy, ¿e czytamy
rzeczy dla nas niepojête, ¿e nie przy-
chodz¹ nam ¿adne odpowiedzi. Intu-
icyjnie szukamy takiego œwiata tek-
stu, który bêdzie projekcj¹ naszych
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Niezapomniane Warsztaty
Gorzów Wlkp. – Garbicz

Gorzów jest malowniczym, bogatym
w zieleñ miastem. Nawet teraz, gdy roz-
kopano wiêkszoœæ g³ównych ulic, robi
wra¿enie. Jeszcze wiêksze, gdy ogl¹daæ
na zdjêciach Landsberg w latach 20.
ubieg³ego stulecia, momentami wygl¹da
prawie jak Wenecja. Mieszkañcy wyj¹t-
kowo mili, otwarci, serdeczni! I znowu
widzê, ¿e mimo g³upich czêsto poczy-
nañ, ocenianych nie wiem dlaczego jako
postêp cywilizacyjny, regiony zachowu-
j¹ swój odrêbny charakter i ca³e szczê-
œcie, bo mo¿emy spotykaæ odmienne,
oryginalne charaktery a nie orwellow-
skie sztance. 

Salê koncertow¹, znan¹ dawniej ja-
ko „Chemik”, pamiêtam dok³adnie, bo
kilkakrotnie tam wystêpowa³am przed
laty. Obecnie nazywa siê MCK i prezen-
tuje stan raczej schy³kowy, podobno na-
wet przewiduje siê mo¿liwoœæ rozbiórki
zabytkowego przecie¿ budynku. 

Wrzesieñ, letnia pogoda, cudowni lu-
dzie i to magiczne miejsce, jakim jest
Kruszwica-Kobylniki. 

Wko³o zamku s³ychaæ œpiewy bar-
dów i gêganie. 

Gwarne rozmowy ³aweczkowe i te,
prowadzone noc¹ przy muzyce, maj¹ coœ
ze spowiedzi, coœ z powszechnej egzal-
tacji i rozgrzeszenia, na które czeka siê
ca³y rok. 

Relacje, emocje,
olœnienia uczestników 

XXVIII Ogólnopolskich
Literackich Spotkañ

Pokoleñ 

Podró¿owanie w g³¹b siebie
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Zachwyci³a mnie biblioteka w Go-
rzowie, ale nie jej nowa czêœæ, na pewno
imponuj¹ca, po³¹czona ze star¹ will¹,
prawie pa³acykiem o piêknych wnê-
trzach, w którym odby³a siê barwna Noc
Poetów. 

Pierwszego dnia w siedzibie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, w samo po³u-
dnie wyg³osi³am wyk³ad o muzyce, ilu-
strowany kilkoma wybitnymi nagrania-
mi. Publicznoœæ, jak zwykle w UTW,
nadzwyczajna, ch³onna, chêtna, entuzja-
styczna, ale tutaj, w Gorzowie, chyba
jeszcze bardziej ¿ywio³owa. Prezesem
honorowym jest elegancki pan Edward,
który zna³ blisko moich pedagogów –
Irenê i Tadeusza Byrskich, dyrektorów
w miejscowym teatrze (du¿a Scena nosi
ich imiê). Poczu³am siê du¿o bardziej
blisko miasta i ludzi. 

Przyjecha³am tutaj zaproszona
w charakterze konsultanta na XXXIV
Warsztaty Artystyczne Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury.
RSTK obchodzi³o w³aœnie jubileusz 35
lat istnienia, co jest imponuj¹ce, gdy
zwa¿yæ nieokie³znane tempo, w jakim
odbywaj¹ siê rewolucyjne zmiany w Pol-
sce. Kilkanaœcie dni wczeœniej w War-
szawie pozna³am prezesa RSTK w Go-
rzowie Wlkp. Czes³awa Gandê oraz Kry-
stynê WoŸniak, po chwili byliœmy po
imieniu i wiedzia³am, ¿e pobyt na Warsz-
tatach bêdzie na pewno udany, jako ¿e
zawsze i wszêdzie najwa¿niejszy jest
cz³owiek, okreœlany w „nowych” cza-
sach jako zasoby ludzkie! 

Nie zawiod³a mnie intuicja. G³ówna
czêœæ Warsztatów Artystycznych odbywa
siê w eklektycznym pa³acu w Garbiczu,
funkcjonuj¹cym od lat jako bardzo sym-
patyczny hotel, ze znakomit¹ kuchni¹
i przemi³ym personelem. Pa³ac Magnat
po³o¿ony jest cudownie miêdzy dwoma
jeziorami, wœród ogromnych, starych
drzew. Ca³a warsztatowa gromada to ja-

kieœ 40 osób, zró¿nicowanych wie-
kowo. Ewenementem chyba œwia-
towym jest iloœæ sekcji: literacka,
plastyczna, muzyczna, filmowo-
-fotograficzna. Jakie¿ bogactwo!
Zajêcia odbywaj¹ siê od rana do
wieczora. W krótkim czasie pozna-
jemy siê bli¿ej. Uczestnicy zjechali
ze wszystkich stron Polski, jak rów-
nie¿ ze Szwecji, Holandii oraz Nie-
miec. Zapewne to zas³uga dyrektora
Warsztatów – Czes³awa Gandy, ar-
tysty o nies³ychanej energii, ¿e at-
mosfera jest nadzwyczajna, przyja-
zna i ¿yczliwa. Tworz¹ siê grupki,
odbywaj¹ siê wieczory towarzyskie,
a nawet dyskoteki. 

Apogeum mojego pobytu jest mono-
dram „Edith Piaf – Ptak smutnego stule-
cia” ilustrowany nagraniami Artystki.
Znakomite œwiat³a tworz¹ w oran¿erii
prawdziwy teatr, ze scenografi¹ w posta-
ci obrazów uczestników. Œwiat³o
i dŸwiêk precyzyjnie realizuje nadzwy-
czaj mi³y i uczynny Jarek, pracownik go-
rzowskiej telewizji. 

Kilka godzin przed wyjazdem po¿e-
gnalne spotkanie uczestników w postaci
rozmowy z prezesem ZG ZLP Markiem
Wawrzkiewiczem, dziêki któremu tutaj
siê znalaz³am. Do stacji kolejowej
w Rzepinie odwo¿¹ nas Ewelina i Aga,
m³ode osoby o ambitnych horyzontach
i ogromnej ciekawoœci œwiata, dziêki
którym przekona³am siê na nowo, ¿e nie
ma ¿adnych podzia³ów, szczególnie po-
koleniowych. Na pocz¹tku zbli¿y³ nas
ich ogar Ba³kan, przemycony jako szcze-
niak z Bu³garii. 

Rzadko spotyka siê tak niezwyk³e
zgromadzenia! Od jakiegoœ czasu zauwa-
¿yæ mo¿na, ¿e kultura, ta prawdziwa,
upragniona i niezbêdna, rozkwita w ma-
³ych oœrodkach. Wiêksze s¹ zmanierowa-
ne, ¿eby nie powiedzieæ gorzej. 

Joanna Rawik

Niezapomniane Warsztaty
Gorzów Wlkp. – Garbicz

dokoñczenie ze str. 1

Jeœli przed sklepikiem jacyœ panowie
serdecznie ci proponuj¹, ¿ebyœ siê z nimi
napi³ piwa, to znaczy, ¿e jesteœ w tej w³a-
œnie wiosce. 

Jeœli spêdzasz w tym samym kilku-
dziesiêciosobowym gronie kilka dni, za-
rywaj¹c nierzadko i po³owê nocy i ci¹gle
masz o czym z tymi ludŸmi rozmawiaæ
w atmosferze przyjaŸni i ¿yczliwoœci, to
znaczy, ¿e kolejny raz jesteœ na interdy-
scyplinarnych warsztatach w Garbiczu
(przedtem w Gorzowie). 

Wspominam to jako weteran, który
ju¿ pi¹ty raz prowadzi³ konsultacje lite-
rackie na tych¿e warsztatach – pierwszy
raz kilkanaœcie lat temu jesieni¹, potem
trzykrotnie wiosn¹, a teraz znowu jesie-
ni¹. Ch³odn¹, deszczow¹ i bezgrzybn¹ –
ale to jedyne niedostatki tej imprezy.
Tym razem towarzyszy³ mi w rozmo-
wach o poezji i prozie estoñski krakus
Aarne Puu. Obok Joanny Rawik, która
swój kunszt próbowa³a przekazaæ pio-
senkarkom i Andrzeja Skoczylasa, który
¿yczliwym okiem spogl¹da³ na to, co

tworzyli malarze – grupa liczna
i poplamiona farbami. 

Czy ludzi w wieku przewa¿nie
dojrza³ym, którzy swojej pasji od-
daj¹ siê wiele lat, mo¿na czegoœ
jeszcze nauczyæ? Czy mo¿na ich
skierowaæ na inn¹ i¿ wybrali
twórcz¹ œcie¿kê? Czy to w ogóle
ma sens i daje jakiœ po¿ytek? Sk¹d
bierze siê przeœwiadczenie, ¿e te
œcie¿ki mo¿na prostowaæ lub po-
prowadziæ przez bardziej malow-
nicze okolice? 

Te pytania i te w¹tpliwoœci to-
warzysz¹ mi zawsze w rozmo-

wach z adeptami pióra – nie tylko w Go-
rzowie i Garbiczu. Ale jeœli po roku czy
dwóch znów rozmawiam z kimœ, kto
swojej pasji nie zdradzi³, a w jego pisaniu
widzê przebudzenie innego typu wra¿li-
woœci, dojrzalszej œwiadomoœci i spraw-
noœci warsztatowej – to znaczy, ¿e deli-
katna nauka nie posz³a w pobliskie lasy.
Zreszt¹ – jak to ju¿ pewnie pisa³em i mó-
wi³em – towarzyszy tym spotkaniom
pewna nadzieja, nierzadko spe³niona: ¿e
oto zetknê siê z ciekaw¹, oryginaln¹ wy-
obraŸni¹, ¿e w nawet w bardzo niedosko-
na³ym utworze odnajdê interesuj¹c¹ me-
taforê czy porównanie. Coœ, co sk³ania
do konkluzji: pisz dalej, bo warto, idŸ da-
lej t¹ dró¿k¹. A czasem zdarza siê i tak,
¿e rozmowa o wierszu sk³ania jego auto-
ra (czêœciej autorkê) do wyznañ zupe³nie
osobistych – ujawniaj¹ siê intymne Ÿró-
d³a inspiracji p³yn¹ce z prywatnego ¿y-
cia. Dzieje siê coœ na kszta³t spowiedzi.
To wiele mówi o atmosferze. To wiele
mówi o potrzebie takich spotkañ. 

Z roku na rok coraz trudniej je orga-
nizowaæ. Najwa¿niejsze w naszej dzisiej-
szej kulturze i dziele jej upowszechniania
s³owo „sponsor” staje siê coraz bledsze
i coraz w¹tlejsze. Coraz mniej liczne s¹
szeregi ludzi z gatunku „organizator” czy
„animator kultury”. Zapewne trzeba bê-
dzie zapisywaæ ich w czerwonej ksiêdze
wymieraj¹cych gatunków. Ale, chwaliæ
Boga, jeszcze ¿yj¹ i zachowuj¹ w sobie
zapa³ i potrzebê dzia³ania. Garbicz, Go-
rzów i okolice zaludniaj¹ Czesio Ganda,
Krysia WoŸniak i ich najbli¿si wspó³pra-
cownicy. 

Niech ¿yj¹. 
Marek Wawrzkiewicz

Spotkania godne
wspomnieñ

Jeœli na wiejskiej ulicy nieznani ludzie mówi¹ ci „dzieñ dobry”,
albo „dobry wieczór” to znaczy, ¿e jesteœ w Garbiczu.
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Interdyscyplinarne Warszta-
ty Artystyczne w Garbiczu, któ-
rych bezpoœrednim organizato-
rem jest Robotnicze Stowarzy-
szenie Twórców Kultury w Go-
rzowie Wielkopolskim, maj¹
d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê. 

Mo¿na siê z ni¹ ³atwo zapoznaæ siê-
gaj¹c choæby po bardzo ciekawe czasopi-
smo W£ASNYM G£OSEM, m. in. do-
kumentuj¹ce dorobek Warsztatów, jak
i korzystaj¹c z rozmów z „weteranami”
gorzowskich spotkañ i to pochodz¹cych
z ró¿nych pokoleñ. St¹d bierze siê moja
garœæ wra¿eñ z Warsztatów, gdzie znala-
z³em siê poproszony przez organizato-
rów, by „zaj¹æ siê grup¹ plastyków”, byæ
jej konsultantem. 

Z zajêciem tym wi¹¿e siê koniecz-
noœæ odpowiedzi na fundamentalne pyta-
nie – czym ma byæ funkcja doradcy, kon-
sultanta, instruktora, na zgrupowaniu,
kilkudziesiêciu amatorów, osób w ró¿-
nym wieku, wiedzy, doœwiadczeniu,
oczekiwaniach? Których przywiod³y tu
wspólna pasja a na pewno niek³amane
zainteresowanie ulubion¹ dziedzin¹ sztu-
ki, dla której poœwiêcaj¹ swoje wszystkie
wolne chwile poza codziennymi obo-
wi¹zkami, wi¹¿¹ z ni¹ swe najró¿niejsze,
jak¿e czêsto idealistyczne, ale bywa,
i bardzo sprecyzowane nadzieje. Mo¿na
powiedzieæ górnolotnie – ³¹czy ich mi-
³oœæ do sztuki, a ró¿ni wra¿liwoœæ, sto-
pieñ zaawansowania i obycia w kulturze,
œrodowiskowe wp³ywy i nalecia³oœci. 

W tej sytuacji w moim przekonaniu,
konsultant powinien kierowaæ siê dwie-
ma zasadami; po pierwsze NIE SZKO-
DZIÆ, po drugie, byæ tylko przewodni-
kiem, pomocnikiem. Przyjaznym, empa-
tycznym, potrafi¹cym przekonywaæ do
swych racji. (Oczywiœcie przy za³o¿eniu,
¿e te racje ma). 

Moja praca w Garbiczu z grup¹ odda-
n¹ mi pod opiekê, choæ tylko parudnio-
wa, dostarczy³a mi sporo doœwiadczeñ
i przemyœleñ. 

Przede wszystkim, Warsztaty choæby
osi¹ga³y najwy¿szy mo¿liwy poziom
edukacyjny, nie mog¹ byæ i nie s¹ SZKO-
£¥. Nie mog¹ nauczyæ sztuki, niezale¿-
nie od tego jak d³ugo by trwa³y. W tym
punkcie zderzaj¹ siê, czêsto nie uœwiado-
mione, oczekiwania sporej grupy uczest-
ników z realiami, ¿e tu „naucz¹ siê sztu-
ki”, naucz¹ siê profesjonalizmu. 

Wyprowadzanie z takich mylnych
wyobra¿eñ o funkcji zajêæ na Warszta-
tach, nale¿y wed³ug mnie, do pierw-
szych, podstawowych zadañ konsultan-
tów i opiekunów. Sk¹din¹d nie mo¿na siê
dziwiæ uczestnikom, bo przecie¿ przyje¿-
d¿aj¹ tu równie¿ po wiedzê. Po to, by tê
wiedzê spo¿ytkowaæ dla ulepszania, pod-
noszenia na wy¿szy poziom uprawianej
ju¿ przez siebie twórczoœci (w domyœle,
dot¹d s³abszej ni¿ lepszej). Oczekuj¹
wskazówek, instrukcji, gotowych roz-

wi¹zañ, by ich prace sta³y siê prawdziwy-
mi dzie³ami sztuki. 

Pomijaj¹c ju¿ to, ¿e tak¹ drog¹ nie po-
wstaje ¿adne dzie³o sztuki, to tkwi w tych
rachubach i nadziejach (czasem wstydli-
wie ukrywanych, ale przecie¿ wyczuwal-
nych) sprzecznoœæ kardynalna – twór-
czoœæ amatorska nie istnieje po to by staæ
siê z czasem zawodow¹ (choæ jak za-
wsze, bywaj¹ tu wyj¹tki). Ona istnieje
dlatego, ¿e inn¹ byæ nie mo¿e! Nie da siê
jej zlikwidowaæ lub podnosiæ poziom np.
doskonal¹c warsztat. To usi³owania bez
sensu. Twórczoœæ amatorska jest bezinte-
resowna ze swej definicji, powstaje bez
liczenia siê z kosztami ró¿norakiej natu-
ry; osobistej, finansowej itp. Jest hobby-
styczna w najlepszym s³owa znaczeniu,
szlachetna. Mieœci siê poza trendami,
modami, powiedzia³bym, jest ponadcza-
sowa. Czy to ma³o? Rol¹ konsultanta –
tak ja to widzê – jest wskazywanie jej au-
torom „do³ków”, mielizn i manowców,
jakie przy uprawianiu tego rodzaju sztuki
wystêpuj¹. Pokazywanie z³ych wzorów,
bana³u i kiczu. A ¿e w trakcie takiego
wspó³dzia³ania z uczestnikami otwieraj¹
siê okazje do spojrzenia z perspektywy
na kulturê, sztukê, na umiejscowienie jej
w historii i duchowej ekosferze cz³owie-
ka? To tylko „wartoœæ dodana” Warszta-
tów, i myœlê, wcale nie drugorzêdna.
Wrêcz przeciwnie.

*
Kilkudziesiêciu uczestników

WARSZTATÓW: plastyków, poetów,
muzyków, fotografików pod ofiarnym

i niezmordowanym szefostwem Czes³a-
wa Gandy, pracowa³o, spêdza³o czas,
dyskutowa³o od œwitu do nocy. Nie by³o
pustych miejsc (wolnych od wydarzeñ
artystycznych) w goœcinnym pensjonacie
MAGNAT. 

Prominentni konsultanci WARSZTA-
TÓW jak Joanna RAWIK czy Marek
Wawrzkiewicz mieli wype³niony harmo-
nogram „udzielania siê” do granic mo¿li-
woœci. Sam doœwiadczy³em niespo¿ytej
energii i pomys³owoœci Czesia, gdy mi
znienacka zakomunikowa³, ¿e powinie-
nem namalowaæ obraz, i to w stylu „nie
ma zmi³uj”, razem z moj¹ grup¹ pod-
opiecznych. P³ótno ju¿ przygotowane!
Najpierw zgodzi³em siê, czemu nie? Nie
mam nic do ukrycia! Ale po chwili jednak
odmówi³em. Z powodu wy³o¿onego wy-
¿ej – opiekun nie powinien dawaæ nawet
najmniejszego pretekstu, do naœladowania
go, nawet bezwiednego, a co siê czêsto
zdarza, i prowadzi do nik¹d. Inn¹ filozofiê
podejœcia do sztuki wyznawa³ np. mój nie-
¿yj¹cy ju¿ kolega, wybitny artysta Franci-
szek Starowieyski „BYK” (tak z luboœci¹
siê podpisywa³). Gdyby to on, zamiast
mnie, tak¹ propozycjê otrzyma³, natych-
miast przyst¹pi³by do tworzenia dzie³a-
-teatru, czujnie zerkaj¹c czy aby ktoœ nie
oci¹ga siê w pod¹¿aniu za nim i podziwia-
niu jego sztuki. I mielibyœmy wtedy na
WARSZTATACH oko³o 12 „byczków”
p³ci obojga. 

Uleg³em innej propozycji Czesia
(równie¿ z zaskoczenia) bym skomento-
wa³ „spontaniczn¹” instalacjê mojej gru-

py plastycznej, która zbudowa³a wielk¹
ramê i ca³a siê w niej pomieœci³a. Powie-
dzia³em, ¿e proces od pomys³u do wyko-
nania na ¿ywo, przypomina mi „Umar³¹
klasê” Tadeusza Kantora, tylko ¿e ja, nie-
stety, nie jestem Kantorem ¿eby coœ sen-
sownego z tego wysz³o. Zaproponowa-
³em natomiast, ¿eby nie by³o zupe³nej
wtopy, by „aktorzy” wyrazili sobie na-
wzajem swe gor¹ce uczucia; mi³oœci, nie-
chêci itp. Liczy³em na pe³n¹ kot³owaninê
ale wszyscy siê chyba przeliczyli
w swych mo¿liwoœciach. Bisów nie by³o,
ale równie¿ ¿¹dañ zwrotu pieniêdzy za
bilety…

W ogóle na WARSZTATACH, mimo
realizowaniu programów w poszczegól-
nych sekcjach, uczestnicy spontanicznie
brali udzia³ we wspólnych dzia³aniach,
prezentacjach swoich dokonañ, prelek-
cjach, dyskusjach. Zwróci³y moj¹ uwagê
przy tej okazji, pierwiastki oryginalnoœci
i sporego zaawansowania w wierszach
Ma¿enny Lewandowskiej z Kowala czy
balladzistki Danuty Zasady z Lindgarden
w Szwecji ale to tylko moje, bardzo su-
biektywne oceny i odstêpstwo od regu³y
by nie klasyfikowaæ. 

We w³asnej autoprezentacji pokaza-
³em w Garbiczu przywiezione przez siebie
archiwalne egzemplarze dwumiesiêcznika
SZTUKA, swego czasu najwa¿niejszego
czasopisma artystycznego w Polsce (w
którego redakcji spêdzi³em 32 lata, w tym
23 lata jako jego redaktor naczelny). S¹-
dzê, ¿e ta wycieczka, przygoda ze SZTU-
K¥, da³a uczestnikom WARSZTATÓW
rzadk¹ dziœ okazjê do wgl¹du w zaplecze
wspó³czesnoœci, po to, byœmy lepiej i ³a-
twiej poruszali siê w zawi³oœciach dzisiej-
szej rzeczywistoœci artystycznej. Mam na-
dziejê, ¿e nie okaza³o siê to strat¹ czasu
i mog³o byæ przynajmniej dla niektórych,
przydatne i po¿yteczne. 

Andrzej Skoczylas
     

Plastycy w Garbiczu
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Robotnicze Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, ob-
chodzi w tym roku 35-lecie swojej dzia-
³alnoœci. Z tej okazji w goœcinnych pro-
gach Miejskiego Centrum Kultury „Che-
mik” przy ulicy Drzyma³y 26, w którym
stowarzyszenie ma swoj¹ siedzibê, odby-
³o siê 22 paŸdziernika 2016 r. spotkanie
jubileuszowe. 

Z grona wielu zaproszonych goœci do
sali widowiskowej przyby³o zaledwie
dwóch przedstawicieli z w³adz miejskich
i wojewódzkich. Dyrektor Wydzia³u Kul-
tury i Sportu Urzêdu Miejskiego – Ewa
Hornik, oraz dyrektor Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców przy
Urzêdzie Wojewódzkim – Pawe³ Klim-
czak, który pojawi³ siê g³ównie dla wrê-
czenia przyznanych przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego odzna-
czeñ i dyplomów. 

Spotkanie rozpocz¹³ Czes³aw Ganda,
prezes stowarzyszenia. W tym samym
czasie, cz³onkowie sekcji fotograficznej
prezentowali przegl¹d zdjêæ z minionych
lat. Prezes Ganda przybli¿aj¹c genezê
powstania Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury, nakreœli³ przede
wszystkim powstanie pierwszego z nich,
stowarzyszenia warszawskiego. Przy je-
go narodzinach obecna by³a, bardzo bli-
ska nam – Maria Przybylak, poetka, suw-
nicowa gorzowskiego Stilonu. Zachêco-
na przez spotkanych w stolicy podob-
nych jej, tworz¹cych robotników, utwier-
dzi³a siê w przekonaniu, ¿e identyczn¹
grupê nale¿y powo³aæ w Gorzowie Wlkp.
Z entuzjazmem i wrodzonym jej animu-
szem, zaraz po powrocie zaczê³a dzia³a-
nia, które w nurcie tocz¹cych siê w³aœnie
przemian spo³ecznych 1981 roku, znala-
z³y pe³n¹ akceptacjê. Pracownicy zajmu-
j¹cy siê twórczoœci¹, mieli wreszcie swo-
je stowarzyszenie. Mogli drukowaæ two-
rzon¹ poezjê i prozê w powo³anych,
ogólnopolskich czasopismach: „Twór-
czoœæ Robotników”, a póŸniej „W³asnym
G³osem”. Maria Przybylak zosta³a te¿
pierwszym prezesem gorzowskiego
RSTK, które po warszawskim i bydgo-
skim, jako trzecie zaistnia³o w kraju
i uzyska³o osobowoœæ prawn¹. Przy na-
stêpnych wyborach, na prezesa wybrano
Zenona Cichego – nauczyciela. Kolej-
nym zosta³, pe³ni¹cy tê funkcjê do dnia
dzisiejszego, Czes³aw Ganda. 

Po zapoznaniu siê z rysem historycz-
nym nast¹pi³o wrêczenie odznaczeñ oraz
dyplomów przyznanych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wy-
ró¿niaj¹cym siê na przestrzeni lat twór-
com-cz³onkom stowarzyszenia. 

Odznaczenie „Zas³u¿ony dla Kultu-
ry Polskiej” otrzymali: Krystyna Caban,
£ucja Fice, Ferdynand G³odzik, Roman
Habdas, Ryszard Kuæko, Jaros³aw Miel-
carek oraz Marzena Szumlañska-Œron.
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Za Szczególne Zas³u-
gi w Upowszechnianiu Kultury” otrzy-
mali: Zenon Cichy, Barbara Latoszek,
Boles³aw Malicki, Krystyna WoŸniak,
Gra¿yna Zarêbska i Irena Zieliñska.
Srebrnymi odznakami RSTK wyró¿nio-
no: Barbarê Latoszek, Jaros³awa Stawar-
skiego i Gra¿ynê Zarêbsk¹. Dyplomy

Honorowe Rady Krajowej RSTK otrzy-
ma³y: Agnieszka Latoszek i Ewelina
Wieczorek. Odznaczenia i dyplomy mi-
nisterialne wrêcza³ Pawe³ Klimczak,
a odznaki i dyplomy stowarzyszeniowe
wiceprezesi RSTK – Krystyna Wulert
i Czes³aw Ganda. 

Jednym z goœci na uroczystoœci Jubi-
leuszu by³ prezes Zwi¹zku Literatów Pol-
skich – Marek Wawrzkiewicz, kolejny
raz zaproszony jako konsultant na odby-
waj¹ce siê w³aœnie XXXIV Interdyscy-
plinarne Warsztaty Artystyczne Gorzów
– Garbicz '2016. Dziel¹c siê swoimi spo-
strze¿eniami z dzia³alnoœci stowarzysze-
nia, a podkreœliæ nale¿y, ¿e wspó³praca
ZLP i gorzowskiego RSTK, trwa ju¿ kil-
kanaœcie lat, powiedzia³ m.in.: /... / Wy-
darzenia kulturalne Pary¿a i to, co dzieje
siê w innych wielkich miastach, nie jest
wcale najwa¿niejsze czy pierwszorzêdne.
Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e czêsto
wszystko to, co dzieje siê na uboczu
wielkiego œwiata, ma wielk¹, a nawet
wiêksz¹ wartoœæ. Z czymœ takim mamy
do czynienia choæby tutaj, w Gorzowie,
w RSTK. /... / Bardzo sobie ceniê uczest-
nictwo w organizowanych przez stowa-

rzyszenie warsztatach. W tym roku je-
stem tutaj, bodaj czwarty raz. Z wielk¹
przyjemnoœci¹ zapraszam równie¿ do
uczestnictwa w warsztatach, jako konsul-
tantów, swoich przyjació³. Proszê mi
wierzyæ, nie ¿a³ujê podjêtej decyzji
o przyjeŸdzie. 

Kolejn¹ prezentacj¹ by³ film Ryszar-
da Kuæki, zatytu³owany „Kroniki filmo-
we”. Autor ukaza³ w nim wielow¹tko-
woœæ twórczych dzia³añ gorzowskiego
RSTK. Do monta¿u pos³u¿y³y video-
zapiski z wielu warsztatowych dzia³añ.
Tych pierwszych, dokonanych przeze

mnie kamer¹ VHS w roku 1991, i kolej-
nych, kiedy powo³ano ju¿ sekcjê filmow¹
z jej g³ównym liderem – Ryszardem
„Szymkiem” Kuæko. Ogrom materia³u,
jaki do tej pory zosta³ nakrêcony, móg³by
pos³u¿yæ do „Nigdy nie koñcz¹cej siê hi-
storii...” Oprócz zapisu wydarzeñ warsz-
tatowych, jest sporo dokumentacji z pro-
mocji ksi¹¿ek, wieczorów autorskich,
wystaw indywidualnych w „Galerii
RSTK” przy BWA, programów s³owno-
muzycznych cyklu „Obrazy – S³owa –
DŸwiêki”, wywiadów, koncertów, jubile-
uszy. Zmontowanie z obfitej bazy filmo-
wej kilkunastominutowego dokumentu,
nie by³o ³atwe, ale autor pokaza³ kunszt
monta¿ysty. 

Na koniec pierwszej czêœci jubile-
uszowych prezentacji, pozostawiono
przekazanie ¿yczeñ, kwiatów i okolicz-
noœciowych listów. Sk³adali je przybyli
goœcie, m.in. Ewa Hornik – dyrektor Wy-
dzia³u Kultury i Sportu Urzêdu Miejskie-
go, która przeczyta³a równie¿ list gratula-
cyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. Jacka Wójcickiego, Krystyna Wu-
lert z Bydgoszczy, wiceprzewodnicz¹ca
Rady Krajowej RSTK, delegacje Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa
Wlkp. i z Zielonej Góry, którego plasty-
cy, literaci, fotograficy i muzycy, zostali
zaproszeni do udzia³u w tegorocznych
warsztatach. 

Ostatnim punktem rocznicowych ob-
chodów by³a prezentacja programu s³ow-
no-muzycznego pt. „Z minionych zda-
rzeñ œcieram kurz”, w re¿yserii Czes³awa
Gandy. Zanim jednak do spektaklu do-
sz³o, znalaz³ siê czas na antrakt, w trakcie
którego zaproszono goœci do obejrzenia
wystawy malarstwa z bogatych, erest-
ekowskich zbiorów. Przy tortowym cie-

œcie, kawie i herbacie uczestnicy mogli
porozmawiaæ o rozpoczêtych warszta-
tach, wspominaæ minione i dywagowaæ
o dniu jutrzejszym „Kultury tworzonej na
uboczu œwiata...”. 

Roman Habdas

PS. W programie s³owno-muzycznym pt.
„Z minionych zdarzeñ œcieram kurz” udzia³
wziêli: gorzowscy poeci prezentuj¹cy w³asne
wiersze – £ucja Fice, Ferdynand G³odzik, Ro-
man Habdas, Janina Jurgowiak, Krystyna
WoŸniak. Wokaliœci – Oliwia Królikowska,
Milena Rucka, Marzena Szumlañska-Œron.
Realizacja dŸwiêku i oœwietlenie – Konrad
Krupieñ. Kierownictwo organizacyjne – Za-
rz¹d RSTK w Gorzowie Wlkp., Miejskie
Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Scena-
riusz – Czes³aw Ganda i Krystyna WoŸniak.
Re¿yseria – Czes³aw Ganda. 

XXXIV edycja Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych mog³a siê odbyæ
dziêki wsparciu: Miasta Gorzów Wlkp., fir-
mie Vetoquinol Biowet w Gorzowie Wlkp.,
Pa³acu Magnat w Garbiczu, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp., Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Miejskiego
Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., Woje-
wódzkiego Oœrodka Metodycznego w Gorzo-
wie Wlkp. 

35-lecie GORZOWSKIEGO RSTK
czyli kultura tworzona na uboczu œwiata...

                
         


 





 











W dniu 24 listopada 2016 roku odby³
siê XXIII fina³ Konkursu Literackiego
„Ikarowe Strofy”, zorganizowanego
przez Klub Dowództwa Generalnego Ro-
dzaju Si³ Zbrojnych oraz Wojskowe Sto-
warzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
„SWAT”. Uroczystoœæ mia³a miejsce
w Warszawie przy ul. ¯wirki i Wigury
w Klubie Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Si³ Zbrojnych. 

Ceremonii otwarcia gali i powitania
przyby³ych goœci dokonali: kierownik
klubu ppu³k. S³awomir Borychowski
i prezes stowarzyszenia Ryszard Pietrzak. 

Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹ m.in.: Dyrektor Departamentu Eduka-
cji, Kultury i Dziedzictwa MON S³awomir
Fr¹tczak oraz przedstawiciel Dowództwa
Generalnego RSZ p³k Artur Ga³ecki. 

Celem konkursu by³a popularyzacja
polskiej literatury wspó³czesnej, umo¿li-
wienie pocz¹tkuj¹cym twórcom prezen-

tacji ich dorobku, popularyzacja wiedzy
na temat historii i wspó³czesnoœci Wojska
Polskiego, a tak¿e znacz¹ce powiêksze-
nie zasobu dzie³ literackich o tematyce
wojskowej. 

Na konkurs wp³ynê³o 125 zestawów
prac. Prace konkursowe ocenione zosta³y
przez komisjê w sk³adzie: Jan Zdzis³aw
Brudnicki, Andrzej Zaniewski oraz Pa-
we³ Soroka. Uczestnicy podzieleni byli

na dwie grupy wiekowe: do 16 roku ¿y-
cia oraz powy¿ej 16 roku ¿ycia. Dla ka¿-
dej z grup wiekowych przyznane zosta³y
narody i wyró¿nienia. 

W kategorii doroœli nagrodzeni zostali: 
Nagroda I stopnia: Iwona Œwierkula –
wiersze bardzo dojrza³e forma zgrana
z treœci¹.
Nagroda II stopnia: Magdalena 
Lipniak-M³yñczak – opowiadanie Bard
sprawnie napisane, którego bohaterem
jest sanitariuszka Basia. 

Nagroda III stopnia: Anna Wo³osiak-
-Tomaszewska – za opowiadanie Pi¹ta
Kataliniarka dot. czasów staro¿ytnych.

Jury postanowi³o równie¿ wyró¿niæ:
Szymona Kulig – za opowiadanie Bo³tuæ, 
Janusza Lisickiego – za opowiadanie
„Podnó¿ka” z nadrukiem gwieŸdzistego
nieba. 

W kategorii do 16 roku ¿ycia nagro-
dzony zosta³: Micha³ Szewczyk – za opo-
wiadanie pt.: WP2419, m³ody autor, któ-
rego atutem jest bogata wyobraŸnia.
W tej kategorii wiekowej Jury postano-
wi³o równie¿ wyró¿niæ Leê Olszew-
sk¹ i Nel Olszewsk¹. 

Konkurs okaza³ siê wyj¹tkowy, bo ³¹-
czy³ ze sob¹ autorów pocz¹tkuj¹cych
z autorami dojrza³ymi i wobec tego
w utworach pokazana zosta³a ró¿norod-
noœæ spojrzeñ np. na temat wojny. Kon-
kurs „Ikarowe Strofy” wzbudzi³ du¿e za-
interesowanie. Tym razem laureaci – to
wszyscy nowi uczestnicy konkursu. 

W podsumowaniu, Jurorzy stwierdzili,
¿e konkurs mia³ bardzo wysoki poziom.

Proza by³a bardzo sugestywna, nieco na
ni¿szym poziomie okaza³a siê poezja.
Utwory nagrodzone bêd¹ funkcjonowa³y
w ¿yciu literackim, niejeden wiersz sta³ siê
ju¿ piosenk¹. Tym razem konkurs zdomi-
nowa³y kobiety. Jurorzy dostrzegli talent
m³odych twórców i widz¹ ich w przysz³o-
œci jako spe³nionych prozaików. 

Nagrodzone utwory, interpretowali
aktorzy scen warszawskich – Jolanta
Zió³kowska i S³awomir Pacyk. 

Na uroczystoœci, swoj¹ premierê mia³
piêknie ilustrowany almanach o suge-
stywnym tytule „spojrzenia”, w którym
zamieszczone zosta³y 36 wierszy oraz 17
opowiadañ nagrodzonych i wyró¿nio-
nych w poprzednim roku. Wyboru tek-
stów i opracowania almanachu dokonali
Monika Szymkowiak i Ryszard Szaran.
Przyznaæ nale¿y, ¿e organizatorzy kon-
kursu wci¹¿ zaskakuj¹ now¹ form¹ orga-
nizacji. W obecnej edycji konkursu nie-
spodziank¹ jest wydana p³yta prezentuj¹-
ca muzycznie 18 utworów z ostatnich 22
lat Ikarowych Strof. Jej prezentacja oka-
za³a siê wielkim sukcesem zarówno
przez treœæ w niej zawart¹ jak i wspania-
³¹ oprawê muzyczn¹. Kompozytorem
tych utworów jest Piotr Golla. 

Tegoroczna gala konkursu „Ikarowe
Strofy” by³a bogata w strawê duchow¹,
a to m.in. za spraw¹ prezentacji nagrañ
z wydanej p³yty w wykonaniu Jolanty
Zió³kowskiej. 

Na zakoñczenie czêœci oficjalnej za-
prezentowano na ¿ywo utwory z p³yty. 

By³ to wysoce energetyczny, jedyny
w swoim rodzaju program artystyczny,
dziêki wykonawcom: Jolancie Zió³kow-
skiej, Bo¿enie Szkieli, Annie D¹b-
-Kostrzewskiej, Barbarze Kejst, S³awo-
mirowi Packa i Piotrowi Golli oraz mu-
zykom Ma³gorzacie Machalskiej
(skrzypce) Szymonowi Wiechetka (kon-
trabas) oraz niezast¹pionego Piotrowi
Golli (instrumenty klawiszowe), którzy
uœwietnili pod wzglêdem artystycznym
galê XXIII konkursu Literackie Strofy. 

Po wys³uchaniu koncertu uczestnicy
zostali zaproszeni do sali bankietowej na
smaczn¹ grochówkê i s³odycze. 

Maria Bednarek
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Gala XXIII Konkursu Literackiego „Ikarowe Strofy”

      

      

W drug¹ niedzielê paŸdziernika
w Galerii Piecowej goœciliœmy dwie wy-
j¹tkowe panie z ro¿nych œrodowisk twór-
czych – malarkê Wies³awê Czarneck¹-
KoŸlik i naukowca dr Ewê Danutê Bia³ek
– twórczyniê Instytutu Psychosyntezy
w Polsce (psychosynteza jest to otwarty
system bazuj¹cy na istnieniu ja jako mo-
delu ludzkiej œwiadomoœci, woli i jej tre-

nowaniu oraz teorii pod-osobowoœci,
w³¹czaj¹cy liczne techniki duchowe). 

Obydwie Panie serdecznie przywita-
³a i przedstawi³a Katarzyna Puci³owska –
kurator Galerii Piecowej i organizatorka
wernisa¿u. Oznajmi³a t³umnie zebranym
goœciom, ¿e Galeria jeszcze nie goœci³a
w swych progach zarazem naukowca
i malarza. 

Joanna Jagie³³o przeprowadzi³a wy-
wiad z dr Ew¹ Danut¹ Bia³ek o jej drodze
¿ycia poczynaj¹c od lat dzieciêcych po-
przez studia na farmacji, pracê naukow¹
która zaprowadzi³a do poznania od ca³o-
œciowych podstaw rozwoju cz³owieka do
jego potrzeb w dziedzinie edukacji
i zdrowia. Z kolei Wies³awa Czarnecka
w swych obrazach pokaza³a cz³owieka
uwik³anego w ró¿nych sytuacjach œrodo-
wiskowych. 

Podczas tego wieczoru nast¹pi³a wy-
j¹tkowa synchronizacja tematów w jed-
nym. Obydwie Panie potwierdzi³y, ¿e to
co tworz¹ osobno pasuje do siebie. 

Spotkanie w Galerii Piecowej ubar-
wi³a swym piêknym wokalem, graj¹c na
gitarze, Joanna Jagie³³o – trzecia bohater-
ka tego wieczoru. Trzy kobiety doda³y
swoje talenty podczas tego niezwyk³ego
wieczoru. 

Krystyna Rejniak

SYNCHRONIZACJA PÊDZLA, MYŒLI, ŒPIEWU I MUZY
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Przemys³aw Dakowicz, £ódŸ
Warsztaty w Kobylnikach to dla mnie

bardzo istotne i osobiste doœwiadczenie.
Doœwiadczenie spotkania ze wspania³ymi
i otwartymi na siebie ludŸmi. LudŸmi,
którzy chc¹ ze sob¹ rozmawiaæ, którzy
siê nie boj¹ krytyki, a jednoczeœnie po-
szukuj¹ w poezji czegoœ, co jest najistot-
niejsze i najg³êbsze, po prostu domu.
A jednoczeœnie uczymy siê od siebie na-
wzajem i razem przez te dwa, trzy dni za-
mieszkujemy w tym miejscu, ale równie¿
w domu poezji zamieszkujemy razem.

Wojciech Kass, Pranie
Przyjmujê zaproszenia na prowadze-

nie warsztatów poetyckich z wielu powo-
dów, ale jeden z tych powodów jest naj-
wa¿niejszy, ¿e trochê jestem egoist¹. Ten
mój egoizm polega na tym, ¿e ja siê rów-
nie¿ czegoœ uczê od uczestników warszta-
tów i zawsze oddzielam dwie rzeczy –
tekst od osoby, ¿e je¿eli krytykujê tekst, to
absolutnie nie krytykuje osoby. I zawsze
na warsztatach spotykam mnóstwo dobra.
Tak jak na przyk³ad te warsztaty, gdzie
nam tak œwiat³o wrzeœniowe sprzyja
wszystkim. Które tak cudownie nas g³asz-
cze, które wchodzi w nas i tak dalej, i tak
dalej. To tak samo jest z dobrem, które
otrzymujê. I póŸniej jak pojadê w swoje
ostêpy puszczañskie (ja to robiê specjal-
nie, bo czujê siê jak akumulator, tutaj du-
¿o œwiat³a zgarnia³em i te¿ du¿o dobra
ludzkiego zgarnia³em) i jestem w mroŸnej
zimie mazurskiej, tam, u siebie w pusz-
czy, to wtedy w³¹czam ten swój akumula-
tor i pr¹dnica, ¿e tak powiem, zaczyna
produkowaæ dobro i to œwiat³o. A drugi
powód jest taki, ¿e obojêtnie gdzie jadê na
warsztaty poetyckie, czy prowadzê je na
Uniwersytecie Jagielloñskim, czy prowa-
dzê je tutaj, to dla mnie nie ma najmniej-
szej ró¿nicy – dajê siebie ca³ego i to
wszystko, co mogê powiedzieæ. 

Pawe³ Soroka, Prezes Rady
Krajowej RSTK, Warszawa 

Magiczne jest miejsce, gdzie te
warsztaty siê odbywaj¹, czyli nad Go-
p³em ko³o wie¿y i chce siê tu przyje¿-
d¿aæ. Ju¿ 24 edycja tutaj, tyle tych lat mi-
nê³o, ale za rok mamy 25-lecie, srebrne
gody warsztatów. To bêdzie to bardzo du-
¿e wydarzenie, obyœmy siê wszyscy tutaj

spotkali i tak pracowicie i twórczo praco-
wali jak w tym roku. 

Magda Jagie³³owicz
Pawe³ otrzymuje na drogê (Magda ³a-

pie go tu¿ przed wyjazdem) order spe-
cjalny. On nie jest ciê¿ki jak ksi¹¿ki, na-
wet nie jest ciê¿ki jak mysz kruszwicka,
która ju¿ zosta³a darowana tym, którzy
ujêli mnie swoim wierszem. Dajê Paw³o-
wi specjalny ma³y order – to jest regio-
nalna zupa, tu jest narysowana [pokazuje
znaczek, który wpina siê w klapê mary-
narki], ¿ur siê nazywa – ¿ur kujawski.
(Pawe³: Lubiê ¿urek. Dziêkujê). To jest
ma³y order, ¿eby Pawe³ nie zapomnia³, ¿e
musimy te¿ jeœæ, my – poeci, bo nie sam¹
spraw¹ poetyck¹ ¿yjemy. Dziêkujemy
Paw³owi, ¿e nas reprezentuje w Warsza-
wie, ¿e jest cz³owiekiem, który jako prze-
wodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK

wspiera nasze spotkania. Urz¹d Miejski
w Kruszwicy dotuje almanach, koncerty,
a Gmina Kruszwica czêœciowo pobyt
w Pa³acu w Kobylnikach. Natomiast ja
powiem tak: gdyby nie poezja, gdyby nie
ludzie, którzy chc¹ tu przyje¿d¿aæ – nie
by³oby mnie. 

Maria Giba³a, Przemyœl
Jestem ju¿ któryœ raz na warsztatach

i s¹dzê, ¿e s¹ one œwietn¹ spraw¹. Za-
uwa¿am po sobie, ¿e za ka¿dym razem
wykorzystujê uwagi do moich wierszy
i dziêki temu mam porównanie do naj-
wczeœniejszych swoich wierszy. Na pew-
no ta nauka zostaje i utwory s¹ coraz lep-
sze, na wy¿szym poziomie. Poza tym jest
to œwietne spotkanie integracyjne, mo¿e-
my siê wymieniaæ adresami, zaprosiæ
z miasta do miasta, na wieczory poetyc-
kie czy warsztaty. Miejsce magiczne
i czas wype³niony, nie jest zmarnowany.
W tym roku uczestniczyliœmy w wieczo-

rze Teresy Brauer „Pod Malwami”
i w spotkaniu autorskim naszych konsul-
tantów: Wojciecha Kassa i Przemys³awa
Dakowicza. 

Ewelina Pilawa, Przemyœl
Przyjecha³am tutaj pierwszy raz

i mam nadziejê przyje¿d¿aæ tu ka¿dego
roku, o ile siê oczywiœcie zakwalifikujê.
By³o super! Pozna³am piêknych, wspa-
nia³ych i wartoœciowych ludzi, a poza
tym œwietnie siê bawi³am, du¿o siê na-
uczy³am, ale te¿ uœwiadomi³am sobie, ¿e
jeszcze wiele, wiele muszê siê uczyæ. 

Magdalena 
Sadowska-Maciejewska

Na spotkanie poetyckie z Teres¹
Brauer posz³am trochê z obowi¹zku, jak
uczeñ na lekcjê (zak³ada³ to program
OLSP). Szczerze? Zamierza³am siê wy-
braæ na wagary. A jednak... to nie by³
wieczór autorski z wiersza Szymborskiej.
Do kawiarni „Pod Malwami” przysz³o
nieco wiêcej ni¿ dwanaœcie osób, a ja –
obca, siedz¹ca w k¹cie Sali – poczu³am
siê, jakbym nale¿a³a rzeczywiœcie do ro-
dziny, która wspiera³a autorkê. By³y
kwiaty, muzyka (Dariusz Kosmalski),
czytanie wierszy przez córki pani Teresy.
Na dworze piêkna z³ota polska jesieñ. Na
koniec prezent – wszyscy dostali tomik
autorki z Kruszwicy. Otwieram go ju¿
w Warszawie. Czytam pierwszy wiersz
z przypadkowo otwartej strony: jest jak
jest / krz¹tam siê poœród pytañ / czasem
zatrzymujê siê w milczeniu przestrzeni'
(Notowanie chwil). Ten ciep³y, wrzeœnio-
wy wieczór zostanie d³u¿ej we mnie. 

Anna Maria Wierzchucka, Warszawa
Najbardziej podobaj¹ mi siê spotka-

nia z dzieæmi, uwielbiam siê spotykaæ
z dzieæmi. Dziêkujê Wam za to, ¿e umo¿-
liwiliœcie nam to. W tym roku byliœmy
w gimnazjum, a w zesz³ym roku byliœmy
w podstawówce. 

Relacje, emocje, olœnienia
uczestników XXVIII Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ 
Jesteœmy. Ka¿dego roku, tak samo ³akomi s³owa, które jak dŸwiêk unosi albo mierzi – dŸwiêczymy. Znoœnie albo nieznoœnie, zawsze jednak z przekonaniem, ¿e tak

w³aœnie nale¿y. Pomyœla³am, ¿e tym razem nie napiszê sprawozdania, lecz przeka¿ê Czytelnikom „W³asnym G³osem” relacje, odczucia, olœnienia uczestników, organi-
zatorów i prowadz¹cych XXVIII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ. Pomyœla³am, ¿e ka¿dy z nas mówi przecie¿ „w³asnym g³osem”. A dziêki niemu wybrzmie-
wa artystyczny wielog³os. 

Agnieszka Tomha
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Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Lubinie w 2016 r. obchodzi³o
swój jubileusz 15-lecia istnienia. Jubile-
usz Stowarzyszenia by³ okazj¹ do wspo-
mnieñ, które, choæ minione, zawsze po-
zostaj¹ w pamiêci. Trudno bowiem byæ
obojêtnym wobec wydarzeñ i miejsc,
w których zostawi³o siê czêœæ ¿ycia. 

Uroczyste obchody tego œwiêta odby³y
siê 12 listopada 2016 r. w M³odzie¿owym
Domu Kultury w Lubinie, w którym
uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób. W tak
wa¿nym dniu artyœci spotkali siê z liczny-
mi wyrazami sympatii. By³y ¿yczenia,
gratulacje, kwiaty, upominki, telefony
z ciep³ymi s³owami. W swoim wyst¹pie-
niu Pani Prezes Janina Komarnicka ser-
decznie i ciep³o przywita³a przyby³ych go-
œci oraz przybli¿y³a wydarzenia i fakty
z kart historii Stowarzyszenia. Dyrektor
MDK-u w Lubinie Waldemar Dolecki po-
zytywnie oceni³ wspó³pracê ze Stowarzy-
szeniem, podkreœlaj¹c szczególnie, du¿¹
aktywnoœæ twórców na rzecz upowszech-
niania kultury w Zag³êbiu Miedziowym. 

Podczas jubileuszowej uroczystoœci
wrêczono Odznaki Honorowe „Zas³u¿o-
ny dla Kultury Polskiej” przyznane przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Wicepremiera Piotra Gliñskiego.
Odznaki te otrzymali: Janina Komarnic-
ka, Maria Fedorczak, Maria Borowicz,
Urszula Urbaniak oraz poœmiertnie Kazi-
miera Bemnarek, któr¹ odebra³a uczest-
nicz¹ca w uroczystoœci córka. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wy-
stosowa³ równie¿ dyplomy „Za zas³ugi
w upowszechnianiu kultury”, które otrzy-
mali: Wanda Radojewska i Wies³aw Woj-
ciechowski. Ponadto wielu artystów
z Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury zosta³o uhonorowanych okolicz-
noœciowymi statuetkami ufundowanymi
przez Prezydenta Lubina oraz dyploma-
mi uznania przyznanymi przez Krajow¹
Radê Robotniczych Stowarzyszeñ Twór-
ców Kultury, które wrêczy³ osobiœcie
Przewodnicz¹cy RK RSTK Pawe³ Soro-
ka. Przekaza³ on równie¿ ¿yczenia dla
wszystkich cz³onków Stowarzyszenia,
podkreœlaj¹c jednoczeœnie ich znacz¹cy
wk³ad w rozwój kultury polskiej. Prezes
Janina Komarnicka wrêczy³a pami¹tko-
we medale upamiêtniaj¹ce jubileusz 
15-lecia dla osób, którzy zawsze wspiera-
li i w du¿y sposób przyczynili siê do roz-
woju Lubiñskiego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury. Medale zosta³y zaprojekto-
wane i wykonane przez odlewnika arty-
stycznego z Krakowa – Pana Jana Wiel-
gusa, który jest równie¿ Honorowym
Cz³onkiem LSTK. 

Ca³oœæ uroczystoœci by³a przeplatana
wystêpami dzieci i m³odzie¿y, wywodz¹-
cych siê ze œrodowisk artystycznych
M³odzie¿owego Domu Kultury w Lubi-
nie, którzy stopniowo wprowadzali zgro-
madzonych w odpowiedni nastrój, a wi-
sienk¹ na torcie by³ koncert Górniczego
Chóru Mêskiego przy Zak³adach Górni-
czych „Lubin” pod dyrekcj¹ Krzysztofa
Kujawskiego. 

Przybyli na uroczystoœæ goœcie, zosta-
li zaproszeni do zwiedzania jubileuszo-
wej wystawy przygotowanej na tê oko-
licznoœæ, gdzie przy symbolicznej lampce
wina mogli podziwiaæ prace artystów
z Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury, a wielu z nich dokona³o pami¹t-
kowego wpisu w kronice. Ku pamiêci
minionych 15 lat istnienia Lubiñskiego

Stowarzyszenia Twórców Kultury, zosta-
³a opracowana i wydana monografia au-
torstwa Wies³awa Radojewskiego, któr¹
otrzymali wszyscy obecni w spotkaniu
goœcie. 

Kiedy emocje ju¿ opad³y, bardzo mi-
³ym akcentem by³ wspólny poczêstunek,
gdzie goœcie wraz z artystami mogli za-
si¹œæ przy wspólnym stole i powspomi-
naæ minione piêtnaœcie lat twórczej pra-
cy. Zwieñczeniem ca³ego wieczoru by³
oczywiœcie tort jubileuszowy, który spra-
wiedliwie podzieli³y cz³onkinie najwy¿-
szych w³adz Lubiñskiego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury. Nale¿y nadmieniæ,
¿e podczas uroczystoœci jubileuszowej
nie brak³o przedstawicieli lokalnej prasy,
radia i telewizji. 

Wies³aw Radojewski

Jubileusz 15-lecia istnienia 
Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

         

       

Barbara Kasica-Ko³omyjska, 
Bory Tucholskie

Warsztaty prowadzili Wojtek Kass
i Przemys³aw Dakowicz. Jeden jest ¿y-
wio³ i emocja, a drugi akademik Uniwer-
sytetu £ódzkiego. Jacy s¹, takie s¹ ich
warsztaty, jeden szaleje, emocjonuje siê
i szuka metafizyki, a drugi szuka w wier-
szu konkretu, systemu, wersyfikacji
i wszystkich elementów, które s¹ po-
trzebne dobremu wierszowi. 

Bo¿ena Kaczorowska, Warszawa
Spotkanie jak spotkanie, zawsze jest

to prezentacja utworów, zawsze przed-
stawiaj¹ swoje utwory, ksi¹¿ki prezentu-
j¹. Okazuje siê, ¿e najwiêksze wra¿enie
na mnie zrobi³a opowieœæ Przemka o je-
go przygodzie na Pow¹zkach. Pojecha³
obejrzeæ £¹czkê s³ynn¹, o której potem
napisa³ w swojej ksi¹¿ce. To sobie mo¿-
na wyobraziæ, kiedy jest zima, o osiem-
nastej zamykaj¹ cmentarz, a Przemek zo-
sta³ w œrodku i w ¿aden sposób nie móg³
siê stamt¹d wydostaæ. Najciekawsze jest
to jak mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e prze-
nikaj¹ siê te œwiaty umar³ych i nas ¿y-
wych. Cmentarz jest takim miejscem, na
którym siê ka¿dy z nas znajdzie wcze-
œniej czy póŸniej. W zwi¹zku z tym, my-
œlê, ¿e spotkanie autorskie to jest mo-
ment nie tylko literacki. 

Krystyna Wulert, Koordynator
XXVIII OLSP, Bydgoszcz

G³ównymi organizatorami tego
przedsiêwziêcia s¹: Kujawsko-Pomo-
rskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Bydgoszczy, wspó³organiza-
torami Centrum Kultury i Sportu „Zie-
mowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa
Przybyszewskiego w Kruszwicy, Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza w Inowro-
c³awiu, Kwartalnik. Artystyczny „Kuja-
wy i Pomorze”. 

Zadanie to jest wspó³finansowane ze
œrodków Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego i Gminy Kruszwica. Patro-
nat medialny Telewizja Kablowa Polano-
wice, Portal „Moja Kruszwica”, Mie-
siêcznik Samorz¹dowy „Panorama
Kruszwicka”. Przedsiêwziêcie odbywa³o
siê od 8-11 wrzeœnia 2016 r. 

Do udzia³u poeci kwalifikuj¹ siê po-
przez konkurs poetycki, jury z nades³a-
nych zestawów, w tym roku 78. do druku
zakwalifikowano 38 autorów. 

El¿bieta Nowosielska i Magdalena
Jagie³³owicz uhonorowane zosta³y od-
znak¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej,
zaœ listy gratulacyjne Premiera Gliñskie-
go otrzyma³am ja i burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak. 

Z moich obserwacji wynika, ¿e z ro-
ku na rok poziom warsztatów i prezenta-
cji jest coraz wy¿szy. Krytycy motywuj¹
poetów do pracy, co jest przecie¿ bardzo
wa¿ne dla ich rozwoju twórczego. 
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22 Baza Lotnictwa Taktycznego
w Królewie k. Malborka pe³ni bardzo
wa¿n¹ rolê w systemie obronnym Pol-
ski z uwagi na swoje po³o¿enie i wypo-
sa¿enie. Po wycofaniu z lotniska Mary-
narki Wojennej w Gdyni Babie Do³y
samolotów Mig-21 bis, jest jedyn¹ ba-
z¹ lotnicz¹ usytuowan¹ w pó³nocno-
-wschodniej Polsce, w której stacjonu-
j¹ samoloty bojowe. S¹ to ponaddŸwiê-
kowe myœliwce przechwytuj¹ce Mig-
29. Baza znajduje siê niedaleko enkla-
wy kaliningradzkiej, na terenie której
Federacja Rosyjska zgromadzi³a po-
kaŸny potencja³ wojskowy. Niedaleko
z niej jest do Ba³tyku, mo¿e wiêc tak¿e
wykonywaæ zadania na rzecz Mary-
narki Wojennej RP. Poza tym zapew-
nia obronê powietrzn¹ Trójmiasta.
Wyró¿nia siê równie¿ tym, i¿ s³u¿¹cy
w niej piloci a¿ trzykrotnie uczestni-
czyli w misjach zagranicznych 
„Air-Policing” – inaczej mówi¹c misji
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
„Orlik”, celem których by³a ochrona
nieba trzech nale¿¹cych do NATO
pañstw ba³tyckich: Litwy, Estonii i £o-
twy, które nie posiadaj¹ w³asnego lot-
nictwa myœliwskiego. 

Na lotnisko wojskowe w Królewie 
k. Malborku przyby³em w pe³ni lata,
w dniu, gdy odbywa³y siê nocne loty.
Rozpoczê³y siê o godz. 19.00. Pierwsz¹
rozmowê odby³em z pp³k pil. Ma-
riuszem Biajgo. Jest on pilotem o wielo-
letnim doœwiadczeniu, jeszcze niedawno
by³ Dowódc¹ 41 eskadry Lotnictwa Tak-
tycznego, która po reorganizacji, 1 stycz-
nia 2011 r., zosta³a w³¹czona do Grupy
Dzia³añ Lotniczych 22 Bazy Lotnictwa
Taktycznego. Teraz pe³ni funkcjê Szefa
Bezpieczeñstwa Lotów w 22 Bazie. Jest
osob¹, która posiada du¿y wp³yw na ¿y-
cie pilotów odbywaj¹cych s³u¿bê w tej
jednostce. W zakresie jego obowi¹zków
jest nie tylko wp³ywanie na proces szko-
lenia i przygotowania oraz przebiegu lo-
tów pod wzglêdem uwzglêdnienia kryte-
riów bezpieczeñstwa. 

– Interesujê siê tak¿e ich sytuacj¹ ¿y-
ciow¹ – mówi pp³k Biajgo, poniewa¿ mo-
¿e ona mieæ wp³yw na ich zachowania
w trakcie lotu samolotem ponaddŸwiêko-
wym, w czasie którego mamy do czynie-
nia z du¿ymi przeci¹¿eniami i ró¿nymi
trudnymi, a czasem nawet nieprzewidy-
wanymi sytuacjami. W sprawach zapew-
nienia bezpieczeñstwa lotów doradzam
tak¿e Dowódcy Bazy i dowódcom Grup
Dzia³añ Lotniczych, a jednoczeœnie pozy-
skujê informacje z tym zwi¹zane. 

Tak naprawdê pp³k pil. M. Biajgo
pe³ni rolê trenera i psychologa. Utrzymu-

je tak¿e sta³y kontakt z per-
sonelem technicznym i me-
chanikami, odpowiadaj¹cy-
mi za przygotowanie samo-
lotu do bezpiecznego lotu. 

Kolejnym moim roz-
mówc¹ jest kpt. pil. Jaro-
s³aw Zawada, który kieruje
zespo³em odpowiedzialnym
za teoretyczne przygotowa-
nie m³odych pilotów. A kil-
ku takich równie¿ s³u¿y
w Malborku. S¹ to piloci,
którzy niedawno ukoñczyli
Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ Si³ Powietrz-
nych w Dêblinie, gdzie latali na samolo-
tach szkolnych „Orlik” i „Iskra”. Jest
jeszcze jeden pilot, który lata³ ju¿ na sa-
molotach myœliwsko-bombowych Su-22
i teraz przesi¹dzie siê na nowszy myœli-
wiec przechwytuj¹cy samolot Mig-29. 

– Przed rozpoczêciem lotów na bojo-
wych samolotach ponaddŸwiêkowych
Mig-29 najpierw pod moim kierunkiem
podlegaj¹ oni szkoleniu teoretycznemu
na ziemi, zakoñczonym egzaminem, a po-
tem przechodz¹ przeszkolenie praktycz-
ne, odbywaj¹c seriê lotów z instruktorem
na dwumiejscowej „szparce” czyli na
Migach-29 UB. Dopiero po przejœciu te-
go cyklu szkoleniowego rozpoczynaj¹ sa-
modzielne loty na bojowych Migach-29 –
mówi kpt. pil. Zawada. 

Pp³k pil. Piotr Wyrembski – do-
wódca eskadry w Grupie Dzia³añ Lotni-
czych wspomina gor¹cy okres w czasie
kolejnej misji „Air Policing”, czyli PKW
„Orlik”, realizowanej przez grupê pol-
skich myœliwców z 22 Bazy w roku
2014, kiedy to trwa³a wojna pomiêdzy
separatystami wspomaganymi przez Ro-
sjê, a Ukrain¹. 

– Operowaliœmy wtedy w przestrzeni
powietrznej NATO, obejmuj¹cej Estoniê
Litwê i £otwê, a wiêc pañstw nie posia-
daj¹cych w³asnego lotnictwa myœliwskie-
go. Czyniliœmy to wspólnie z pilotami
z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Równole-
gle w tym samym czasie w naszej Bazie
w Malborku – Królewie stacjonowa³a ze
swoimi samolotami grupa pilotów fran-
cuskich w ka¿dej chwili gotowa nas wes-
przeæ. Nieraz bywa³o, ¿e stykaliœmy siê
bezpoœrednio z samolotami rosyjskimi,
zawsze w przestrzeni miêdzynarodowej.
Nios³o to jednak ryzyko, poniewa¿ rosyj-
scy piloci czêsto nie stosuj¹ siê do obo-
wi¹zuj¹cych procedur – na przyk³ad wy-
³¹czaj¹ transpondery. Na szczêœcie dot¹d
nie dosz³o do starcia powietrznego, cho-
cia¿ nasze samoloty by³y uzbrojone w ra-
kiety klasy powietrze-powietrze i w dzia³-
ka za³adowane amunicj¹. Jednym z na-

szych zadañ by³o tak-
¿e udzielanie pomocy
lataj¹cym w pobli¿u
za³ogom samolotów
cywilnych, na przy-
k³ad w sytuacji, gdy
utraci³y one ³¹cznoœæ. 

– Pragnê zauwa-
¿yæ – dodaje pp³k
Wyrembski, ¿e nasza
misja przebiega³a na
styku z polityk¹, by³a
zademonstrowaniem
naszych bliskich stosunków z pañstwami
ba³tyckimi – naszymi sojusznikami w NA-
TO, których niebo chroniliœmy. W przy-
sz³oœci podobna misja „Orlik” B czeka
nas w przestrzeni powietrznej Rumuni
i Bu³garii. Ju¿ w przysz³ym roku odbêdzie
j¹ na samolotach Mig-29 grupa pilotów
z Bazy Lotnictwa Taktycznego w Miñsku
Mazowieckim, a po nich zapewne reali-
zowaæ tê misje bêdziemy my – piloci
z Malborka. Koñcz¹c ze mn¹ rozmowê
doda³ jeszcze, ¿e misje „Air Policing”
du¿o daj¹ w sensie szkoleniowym, bo
przecie¿ lata siê wtedy w warunkach zbli-
¿onych do bojowych. 

Wreszcie uda³o mi siê porozmawiaæ
z Dowódc¹ 22 Bazy p³k mgr in¿. pil.
Leszkiem B³achem, który do momentu
rozmowy ze mn¹ mocno zaanga¿owany
by³ w przygotowanie nocnych lotów. Ja-
ko dowódca bazy odpowiada on za
wszystko, zarówno za w³aœciwe przygo-
towanie lotów, jak i ich bezpieczny prze-
bieg, 

– Odpowiadam nie tylko za przebieg
lotów, choæ one s¹ najwa¿niejsze –
stwierdza p³k B³ach – lecz za funkcjono-
wanie ca³ej Bazy i jej personel, a wiêc
tak¿e za logistykê, zaopatrzenie, w tym
œrodki potrzebne samolotom, by bez-
piecznie wykonywa³y loty. Ostatecznie li-
czy siê efekt koñcowy – chodzi o to, aby
by³ on osi¹gany najmniejszym kosztem,
przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich
norm bezpieczeñstwa. 

Pragnê zaznaczyæ – mówi p³k B³ach

– ¿e jako dowódca bazy jestem dalej pilo-
tem i biorê udzia³ jako pilot w odbywa-
nych przez Grupê Dzia³añ Lotniczych lo-
tach i zadaniach. Najwa¿niejsze dla mnie
jest zapewnienie jak najlepszych warun-
ków dla realizacji tych zadañ. 

– Zapyta³em tak¿e p³ka Leszka B³acha
o samoloty bêd¹ce na uzbrojeniu malbor-
skiej Bazy, którymi s¹ myœliwce wieloza-
daniowe Mig-29, przekazane przez Niem-
ców jako spuœciznê po lotnictwie wojsko-
wym dawnej NRD. Pozwoli³o to utrzy-
maæ kadrê wysokokwalifikowanych pilo-
tów, których wiêkszoœæ by³aby zmuszona
pójœæ do cywila po wycofaniu samolotów
Mig-21 bis, bêd¹cych uprzednio na wy-
posa¿eniu malborskiej jednostki. 

– To s¹ ci¹gle dobre samoloty ponad-
dŸwiêkowe – uwa¿a p³k B³ach – przede
wszystkim cechuj¹ siê du¿¹ manewrowo-
œci¹, zwrotnoœci¹. Dobrze sprawdzi³y siê
w zagranicznych misjach „Orlik”. Ostat-
nio zosta³y zmodernizowane, m. in. po-
przez zainstalowanie nowoczesnej awio-
niki. Dziêki tej modernizacji samoloty te
mog¹ pos³u¿yæ jeszcze 10 lat. 

Na zakoñczenie mojego pobytu w 22
Bazie uda³o mi siê jeszcze porozmawiaæ
z Pani¹ porucznik pil. Katarzyn¹ To-
miak-Siemieniewicz. Jest ona pierwsz¹
w Polsce kobiet¹, która w paŸdzierniku
2012 roku zaczê³a lataæ na bojowym sa-
molocie ponaddŸwiêkowym – jest nim
w³aœnie myœliwiec przechwytuj¹cy Mig-
29. Jest ona teraz starszym pilotem, nie-
dawno awansowa³a na stopieñ poruczni-
ka. Nieraz ju¿ wykonywa³a loty bojowe,

Reporta¿ z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku-Królewie

Spe³nione marzenie... 
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w tym nad poligonem w Wicku Mor-
skim, tak¿e w nocy, strzela³a tam do ce-
lów rakietami klasy powietrze-powie-
trze. Pani Katarzyna lata te¿ w sk³adzie
pary dy¿urnej! 

Jak Pani trafi³a do lotnictwa wojsko-
wego? To pierwsze pytanie, które jej za-
da³em – Zawsze chcia³am iœæ do wojska
bo wychowa³am siê z dwoma braæmi, ja-
ko jedyna córka. To dziêki nim dojrzewa-
³a we mnie ta decyzja. I ju¿ w gimnazjum
wiedzia³am, ¿e chcê iœæ do liceum woj-
skowego. Dlatego te¿ wybra³am IV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Zielonej Gó-
rze, którego patronem jest znakomity lot-
nik Eugeniusz Horbaczewski – nota bene
by³e Liceum Lotnicze – o profilu mate-
matyczno-fizycznym gdy¿ ju¿ wtedy by-
³am zdecydowana iœæ do „Szko³y Orl¹t”
w Dêblinie. Po zdaniu matury mój tata
wyrazi³ zgodê na zg³oszenie siê przeze
mnie do bardzo wymagaj¹cych badañ,
którym podlegaj¹ kandydaci do dêbliñ-
skiej Uczelni. I podjê³am naukê w Wy¿-
szej Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych
w Dêblinie. Po jej ukoñczeniu rozpoczê-
³am s³u¿bê pilota wojskowego w³aœnie tu
w Malborku. Mam du¿¹ satysfakcjê, ¿e
uda³o mi siê zrealizowaæ moje m³odzieñ-
cze marzenia! 

Jest Pani jedyn¹ kobiet¹-pilotem
w Grupie Dzia³añ Lotniczych 22 Bazy
Lotnictwa Taktycznego? – Tak. Gdy
przysz³am tu s³u¿yæ, to pocz¹tkowo ko-
ledzy piloci nie za bardzo wiedzieli, jak
siê do mnie odnosiæ. Szybko jednak
mnie zaakceptowali. Po wejœciu do kabi-
ny Miga-29 nie odczuwam aby istnia³ tu
podzia³ na pilotów mê¿czyzn i kobiety. 

Zapyta³em jeszcze j¹ o plany zawo-
dowe na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. – Przy-
gotowujê siê teraz do misji „Orlik” czy-
li „Air-Policing” nad pañstwami ba³tyc-
kimi – stwierdzi³a por. pil. Tomiak-Sie-
mieniewicz. Wszystko zatem wskazuje
na to, ¿e w tej zagranicznej misji po raz
pierwszy uczestniczyæ bêdzie kobieta,
w dodatku Polka. 

Opuszczaj¹c 22 Bazê Lotnictwa Tak-
tycznego w towarzystwie rzecznika pra-
sowego Dowódcy Bazy mjra Tomasza
Basaraba i kieruj¹c siê na Dworzec PKP,
us³ysza³em huk odrzutowych silników.
W powietrze wzbija³a siê para Migów-
29. By³o ju¿ szaro. Zaczyna³y siê nocne
loty. I wtedy dogoni³ nas s³u¿bowy sa-
mochód, z którego wysiad³a por. pil. Ka-
tarzyna Tomiak-Siemieniewicz, z któr¹
nie zd¹¿y³em siê po¿egnaæ œpiesz¹c siê
na poci¹g do Warszawy. I wrêczy³a mi
na pami¹tkê podkoszulkê z wyszyt¹ na
niej sylwetk¹ Miga-29, ponaddŸwiêko-
wego samolotu, którym dziêki zgodzie
ówczesnego Dowódcy Si³ Powietrznych
Gen. broni pil. Stanis³awa Targosza
w 2005 roku odby³em lot jako pasa¿er,
a pilotowa³ go wtedy pp³k dypl. pil. Ste-
fan Rutkowski (obecnie gen. bryg. rez.). 

Pawe³ Soroka

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Tarnowie istnieje od 1986 ro-
ku. Do dnia dzisiejszego trwa twórczoœæ
artystyczna oparta na dzia³alnoœci w za-
kresie literatury, w wiêkszoœci przez ludzi
starszych, emerytów i rencistów. Jednak
nie brak w naszych szeregach ludzi m³o-
dych i aktywnych zawodowo. Ludzie ci
prowadzili przez lata ofiarn¹ dzia³alnoœæ
publiczn¹ przez inicjowanie, zak³adanie
i prowadzenie zespo³ów recytatorskich
np. pod nazw¹ „Ró¿yczki” czy „S³owiki”
dla dzieci i m³odzie¿y. Inicjowali wie-
czorki autorskie w Domach Dziecka,
w Domach Opieki Spo³ecznej, w Hospi-
cjach. Opiekowali siê ludŸmi potrzebuj¹-
cymi opieki, prowadzili zajêcia warszta-
towe w szko³ach, przedszkolach oraz
z m³odzie¿¹ w okresie ferii i wakacji. 

Wykonane prace rêczne w zakresie
malarstwa, rêkodzie³a artystycznego i in-
ne przekazywali nieodp³atnie na cele
charytatywne i spo³eczne. 

RSTK w Tarnowie wspó³pracuje
z wieloma jednostkami kultury w celu
upowszechniania dorobku twórczego. Za
aktywny udzia³ w pracy Stowarzyszenia
i osi¹gniêcia w zakresie dorobku twórcze-
go i artystycznego w ró¿nych dziedzinach
sztuki, za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charyta-
tywn¹, Prezydent Miasta Tarnowa
w 1998 roku uhonorowa³ RSTK MEDA-
LEM MIASTA TARNOWA oraz twór-
ców Stowarzyszenia za amatorsk¹ dzia-
³alnoœæ artystyczn¹ i osi¹gniêcia twórcze
MEDALEM PREZYDENTA MIASTA
TARNOWA oraz dyplomami. Poœród
licznych odznaczeñ i wyró¿nieñ udekoro-
wano 12 dzia³aczy RSTK odznak¹ ZA-
S£U¯ONY DZIA£ACZ KULTURY. 

Z inicjatywy i z pomoc¹ cz³onków
Stowarzyszenia, dziêki sponsorom, do-
konano uroczystego ods³oniêcia tablicy
„TRZECI MOST” upamiêtniaj¹cej akcjê
Armii Krajowej z przes³aniem dokumen-
tacji i czêœci rakiety V2 z Polski do An-
glii podczas II wojny œwiatowej. 

W 2004 roku urz¹dzono pokaz dorob-
ku twórczego na Wystawie w Oratorium
XX Filipinów z okazji wrêczenia przez
Wojewodê Ma³opolskiego odznaki ZA-
S£U¯ONY DZIA£ACZ KULTURY, za-
s³u¿onym 15 cz³onkom RSTK, przyzna-
nej przez Ministerstwo Kultury. 

Cz³onkowie Stowarzyszenia brali
udzia³ w Plenerze zorganizowanym
przez Urz¹d Gminy Tarnów z okazji im-
prezy „ZAWADA PIÊKNA OKOLICA”
oraz w Pikniku pamiêci Zbigniewa
Strza³kowskiego, na którym poœród ró¿-
nych konkurencji dominuj¹c¹ rolê ode-
gra³a wystawa obrazów wykonanych
przez malarzy RSTK w Tarnowie. Po-
œród wielu akcji charytatywnych wspo-
mnieæ by nale¿a³o o wielokrotnym, bez-

interesownym przekazywaniu przez
cz³onków RSTK swoich prac na ró¿ne
aukcje, czy te¿ ostatnio na budowê Ho-
spicjum w Tarnowie „VIA SPEI”. 

Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia
w 2011 roku Prezydent RP za osi¹gniêcia
w dzia³alnoœci publicznej, ofiarne niesie-
nie pomocy potrzebuj¹cym i dzia³alnoœæ
charytatywn¹ nada³ odznaczenia pañ-
stwowe: Z³ote, Srebrne i Br¹zowe
KRZY¯E ZAS£UGI dla 15 wyró¿niaj¹-
cych siê cz³onków RSTK w Tarnowie.
Osoby te po³o¿y³y zas³ugi dla spo³eczeñ-
stwa, spe³niaj¹c czyny przekraczaj¹ce za-
kres zwyk³ych obowi¹zków, a przyno-
sz¹ce korzyœci dla obywateli i rozwoju
kultury narodowej. 

O dzia³alnoœci Stowarzyszenia wyda-
no równie¿ publikacje ksi¹¿kowe: „Pasjê
¯ycia”, „Skarbiec Piêkna I”, „Skarbiec
Piêkna II”. S¹ to w wiêkszoœci tomiki
wierszy i prozy, które przywo³uj¹ ciep³e
i niezatarte wspomnienia o naszym mie-
œcie, o radoœciach i smutkach ¿ycia co-
dziennego ludzi. 

Przez okres dwóch lat cz³onkami na-
szego Stowarzyszenia byli równie¿ Ro-
mowie, którzy stworzyli zespó³ muzycz-
no-taneczny „KA£E PER£Y” (Czarne
Per³y) pod kierunkiem Pana Wac³awa
Bo³dyzera „Ka³o”. Zespó³ ten kilkakrot-
nie wzbogaca³ swoj¹ piêkn¹ cygañsk¹
muzyk¹ i tañcami wystawy oraz wernisa-
¿e cz³onków stowarzyszenia. Brali rów-
nie¿ aktywny udzia³ w uœwietnieniu ob-

chodów Dni Tarnowa w 2014 roku daj¹c
publiczne, bezp³atne wystêpy na ulicach
naszego Starego Miasta gdzie spotkali
siê z gor¹cym przyjêciem. Niestety nasza
wspó³praca zakoñczy³a siê gdy¿ wszyscy
„wyemigrowali” na Œl¹sk z prozaicz-
nych, bytowych powodów. Nasze kon-
takty jednak nie zerwa³y siê ca³kowicie. 

Poœród naszych cz³onków wyró¿nia
siê te¿ poetka Maria Kwater – za mie-
siêcznikiem „Tarnów”: … ciekawa oso-
bowoœæ, pe³na spontanicznoœci, kreatyw-
noœci i obiektywizmu w postrzeganiu
otaczaj¹cej rzeczywistoœci. W swoim do-
robku literackim ma zarówno wiersze
o bardzo ró¿norodnej tematyce, jak rów-
nie¿ scenariusze do szkolnych przedsta-
wieñ oraz poezjê okolicznoœciow¹. Jej
wiersze ukaza³y siê w czterech tomikach
jak równie¿ w wielu czasopismach.

Od kilku ju¿ lat spotkania cz³onków
Stowarzyszenia, nieposiadaj¹cego w³a-
snego lokum, odbywaj¹ siê w pracowni
malarskiej Jadwigi i Zygmunta Soko³ow-
skich zwanej „Mansarda”. Jest to maleñ-
kie mieszkanko na poddaszu przedwo-
jennej kamienicy, które sta³o siê miej-
scem spotkañ naszych twórców, ale te¿
i osób obcych, które przypadkiem dowie-
dzia³y siê o istnieniu takiego miejsca.
Przychodz¹ równie¿ dzieci, którym udo-
stêpniamy w³asne farby i materia³y. By³o
to równie¿ miejsce spotkañ i prób Zespo-
³u „Ka³e Per³y”. 

Jadwiga K³osiñska

RSTK w TARNOWIE 
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Tradycyjnie ju¿ w Œwidniku miesi¹c
paŸdziernik to czas promocji malarstwa,
poezji i fotografii – g³ównie autorów
spod znaku RSTK. Tak by³o równie¿
w 2016 r. za spraw¹ XXI Ogólnopolskich
Prezentacji Twórczoœci, jakie wraz z to-
warzysz¹cymi im imprezami zaw³adnê³y
miastem na kilka tygodni. Organizatorem
tej bogatej w ró¿norodnoœæ oferty by³o
miejscowe Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury. Tym razem w konkur-
sowe szranki stanê³o 37 plastyków, po-
etów i fotografików. Wiele osób wziê³o
udzia³ w zorganizowanym z inicjatywy
Marka Reszki happeningu malarskim na
Placu Konstytucji, a inni pod fachowym
kierownictwem Krystyny Wulert skorzy-
stali z warsztatów recytatorskich oraz
prowadzonych przez Jakuba Bodysa
szkoleñ fotograficznych. 

Fina³owa gala odby³a siê w sobotni
wieczór 29 paŸdziernika w Sali Kameral-
nej Miejskiego Oœrodka Kultury. Konfe-
ransjerkê powierzono Katarzynie Szajew-
skiej, która og³osi³a wyniki artystycznych
zmagañ w poszczególnych kategoriach. 

I tak jury konkursu plastycznego
w sk³adzie Zbigniew WoŸniak, Andrzej
Jakub Kapica i Ma³gorzata Motyl najwy-
¿ej oceni³o obraz „Nie bij” Marii Sowiñ-
skiej-Jakowiak z Chorzowa, drug¹ nagro-
dê przyznano Bogus³awowi Lewickiemu
ze Œwidnika za pracê „Ignaœ”, trzeci¹
Markowi Reszce z Lublina za „Martw¹
naturê z kwiatami” a wyró¿nienia œwid-
niczankom Annie Witek za „Abstrakcjê”
i Ma³gorzacie Bochenko za „Widok na
Monteriggioni z polem s³oneczników”.
Dyplom uznania z r¹k Tadeusza Zimy –
przewodnicz¹cego miejscowego ko³a te-
renowego Stowarzyszenia Osób Repre-
sjonowanych w Stanie Wojennym ode-
bra³ Zbigniew Nowak z Jackowa za ob-
raz „Bóg, Honor, Ojczyzna” podejmuj¹-
cy tematykê zwi¹zan¹ z walk¹ o wolnoœæ
i demokracjê. 

Jurorzy konkursu literackiego Maria
¯ywicka-Luckner, Zofia Sofim Miku³a
i Krystyna Wulert pierwszego miejsca
nie wytypowali, natomiast drugim ex
aequo uhonorowano przemyœlanki Mariê
Giba³ê za wiersz „Palenie pierza” oraz
Agatê Litwin za utwór „Bezy”, trzecim
równie¿ obywatela z tego samego grodu
nad Sanem Mieczys³awa Szabagê za ze-
staw „Pamiêæ”, „Szum wiatru” i „Zmia-
na”. Wyró¿nienia otrzyma³y Marzena Le-
wandowska z Kowala za dramat „Có-
reczka” i Ewelina Pilawa z Przemyœla za
wiersz „Mój syn”. 

Konkurs fotograficzny oceniali Jacek
Gañski, Sandra Rutkowska i Arkadiusz
Rejmak. Najwiêksze uznanie w ich
oczach zyska³ zestaw „Ptasi œwiat” Lesz-

ka Grygorczuka
z Lublina. Na dru-
giej pozycji znalaz³
siê zestaw „Z³ota
godzina” Wies³awy
Stawarz z Sosnow-
ca. Trzeciej nagody
nie przyznano, wy-
ró¿niono zaœ zdjêcia
œwidniczan Patrycji
Reszki „Misterium
serca” i Zygmunta
Szponara z zestawu
„Uroki Starego Mia-
sta”. 

Po wrêczeniu
nagród i okoliczno-
œciowych przemowach prezenterka za-
prosi³a wszystkich zgromadzonych na
uroczystoœci na prawdziw¹ ucztê ducho-
w¹, a mianowicie koncert fortepianowy
Tomasza Jeleniewskiego. Ten m³ody ar-
tysta, œwie¿o upieczony absolwent Wy-
dzia³u Instrumentalno-Pedagogicznego
Uniwersytetu Muzycznego im. Frydery-
ka Chopina w Bia³ymstoku, a aktualnie
s³uchacz studiów podyplomowych w za-
kresie kameralistyki na Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, jest ju¿ laureatem kilku
konkursów w kraju i zagranic¹. Zawodo-
wo pracuje jako nauczyciel w klasie for-
tepianu w Ogólnokszta³c¹cej Szkole Mu-
zycznej I i II Stopnia im. Karola Lipiñ-
skiego w Lublinie. Jego gra bardzo siê
widowni podoba³a, natomiast mnie
oprócz piêknych wzruszeñ przynios³a

wspomnienia z dawnych turystycznych
wypraw. Wielokrotnie widzia³em w nich
ma³ego, kilkuletniego zaledwie Tomka,
który wraz z rodzicami dzielnie przemie-
rza³ szlaki na rajdach œwiêtokrzyskich
czy roztoczañskich. 

Wysoki presti¿ œwidnickiego przegl¹-
du to w pierwszym rzêdzie efekt wielo-
letniej wytrwa³ej pracy dzia³aczy tutej-
szego RSTK, takich jak Kazimierz Kalin-
czuk, Antoni Sylwester Muszyñski, Zyg-
munt Szponar, Jan Tarajko, Aneta Wy-
smulska-Pawlaczyk, Andrzej Jastrzêbski,
Anna Witek oraz wielu innych twórców
i animatorów kultury. Ju¿ dziœ zapraszaj¹
oni chêtnych z ca³ego kraju do udzia³u
w XXII Ogólnopolskich Prezentacjach
Twórczoœci Œwidnik 2017 r. 

Jan Kasprzak 
  

           
            

           
       
         
   

„Oczko” w Œwidniku
Prezentacje ci¹gle m³ode

W Rzeszowie w dniu 5 grudnia 2016
roku odby³o siê Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-wyborcze, które wybra-
³o nowe w³adze RSTK: Stanis³aw Dwo-
rak – Prezes Zarzadu – artpoeta@o2. pl,
Stanis³awa Bylica – Wiceprezes, Krysty-
na Hanus – Sekretarz, Ewelina £opuszañ-
ska – Skarbnik, Maria Rudnicka – cz³o-
nek, Gra¿yna Sordyl – cz³onek zarzadu. 

Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury dzia³aj¹ce przy Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie to orga-
nizacja pozarz¹dowa o ponad 36-letnim
sta¿u, wielkim dorobku na niwie kultury,
znana, szanowana, wyró¿niona medalem
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”,
w 2015 roku wyró¿niona przez marsza³-
ka województwa podkarpackiego nagro-
d¹ „Najlepszej Organizacji Pozarz¹do-
wej w woj. podkarpackim”, wieloma dy-
plomami i wyró¿nieniami. Liczy ponad
50 cz³onków i wielu sympatyków. W sto-
warzyszeniu dzia³a kilka sekcji skupiaj¹-
cych osoby o ukierunkowanych zaintere-
sowaniach. Dzia³aj¹ sekcje: organizacyj-
na, wokalna, plastyczna, fotograficzna,
literacka, turystyczna, naukowa i do
spraw wspó³pracy z mediami. Aktyw-
noœæ stowarzyszenia widoczna jest na te-
renie Rzeszowa i nie tylko. Sekcja pla-
styczna zachwyca wystawami malar-
stwa, rysunku, rzeŸby, plastyki, wystawia
prace na wielu harytatywnych aukcjach
na szczytne spo³eczne cele. Wokalna bie-
rze udzia³ w otwarciach wystaw, promo-
cjach ksi¹¿ek, obchodach uroczystoœci
patriotycznych i historycznych. Organi-
zacyjna i ds. mediów organizuje spotka-
nia, wieczorki itp. W zamyœle s¹ sekcje:
jêzykowa, komputerowa, wspó³pracy
z Poloni¹, folkloru, gimnastyczna i kuli-
narna. 

Dzia³alnoœæ w takiej organizacji po-
zwala wypromowaæ region, odkryæ swo-
je talenty, ubogaciæ je, pokazaæ je innym,
zdobyæ uznanie, sentyment, wreszcie
staæ siê osob¹ rozpoznawaln¹ i spo³ecz-
nie potrzebn¹. Wiêkszoœæ ludzi samorz¹-
dów, sejmu, senatu, rz¹du, rozpoczyna³a
od pracy spo³ecznej!!! 

Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e ³atwiej o ta-
k¹ aktywnoœæ mieszkañcom Rzeszowa
wychodzimy w „teren” z propozycj¹ or-
ganizowania oddzia³ów zamiejscowych,
bo w powiatach i gminach s¹ te¿ ludzie,
którym nale¿y pomóc w uaktywnieniu
dzia³añ kulturalnych. 

Katarzyna Pajdak

Nowe w³adze
Regionalnego

Stowarzyszenia 
Twórców Kultury 

w Rzeszowie
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23 wrzeœnia 2016 r. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Bia³ej mia³a miejsce nie-
codzienna uroczystoœæ – Dwudziestole-
cie Bialskiej Kawiarenki Poetyckiej, po-
³¹czonej z promocj¹ almanachu: „Zapisa-
ne w Bia³ej” wydanego na t¹ okazjê. Na
kartach ksi¹¿ki znaleŸli siê: Edmund Bo-
rzemski, Witold Hreczniuk, Teresa Ka-
mieniecka-Hreczaniuk, Anna Myszyñ-
ska, Piotr Myszyñski, ks. Manfred S³a-
boñ, Tadeusz Soroczyñski, Jerzy Stasie-
wicz, Jan Szczurek, Magdalena Wi¹cek
i nie¿yj¹ce £ucja KuŸnik i Natalia Pie-
karska-Ponety. 

Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk
przedstawi³a historiê grupy. Pierwsze
spotkanie mia³o miejsce 28.02.1997 r. Od
pocz¹tku Kawiarenkê Poetyck¹ prowa-
dzi³ Witek Hreczaniuk, który d¹¿y³ do in-
tegracji z Nysk¹ Grup¹ Literack¹ i Na-
uczycielskim Klubem Literackim w Opo-
lu. Pierwszy plener poetycki pt.: „Urato-
waæ wiatrak” odby³ siê w Gostomi
w 2003 r., na który przybyli poeci z ca³ej
Opolszczyzny. Pok³osiem by³a publika-
cja zrobiona metod¹ komputerow¹. Dru-
gi plener „Zamek w Dobrej” odby³ siê
w 2004 r. Liryki poplenerowe Jerzego
Stasiewicza i Jana Szczurka zdobi¹ folder
– ocalone dziedzictwo – prezentuj¹cy
zamki regionu œl¹skiego. Kolejne plenery
to „Z górami w tle” w Wieszczynie w ro-
ku 2013 oraz „Prudnik miasto pograni-
cza” w 2014 roku. Na dwóch ostatnich
goœciliœmy poetów i malarzy z Czech.
Owocami tych plenerów by³y almanachy
poetycko-malarskie. Oœrodek Kultury
w Bia³ej w 2015 roku goœci³ uczestników
kolejnego pleneru, którego tematem by³
cmentarz ¿ydowski, koœció³ w Bia³ej, ko-

mandoria Joanitów i koœció³ w Solcu. Na
sta³e do kalendarza imprez w Bia³ej we-
sz³y zimowe spotkania op³atkowe i na
t³usty czwartek. 

Wiêcej o historii grupy mo¿na prze-
czytaæ we wstêpie ksi¹¿ki pod redakcj¹
Piotra Goszczyckiego „Zapisane w Bia-
³ej”, mieszcz¹cej zdjêcia, biogramy
i wiersze dwunastu autorów. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia publicz-
noœæ wype³ni³a sale po brzegi, czêstuj¹c
siê kaw¹, ko³aczem œl¹skim z makiem
i serem, owocami i kanapkami. Uroczy-
stoœæ zaszczyci³y w³adze lokalne, szef
Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka oraz
redaktor i wydawca ksi¹¿ki „Zapisane
w Bia³ej” Piotr Goszczycki, który opo-
wiada³ o trudach pracy redakcyjnej, two-
rzeniu tomiku, doborze wierszy. Przed-
stawiaj¹c tomik zacytowa³ Vaclava Ha-
vla, który genialnie o tym powiedzia³
„Tragedi¹ wspó³czesnego cz³owieka nie
jest to, ¿e wie on coraz wiêcej o sensie
swojego ¿ycia, lecz ¿e coraz mniej zaj-
muje siê tym pytaniem.”

Pawe³ Soroka doda³: – Jestem tutaj
nie pierwszy raz, wiec czujê siê jak
wœród przyjació³. Dla mnie ta kawiaren-
ka to jest ogniwo, takie miejsce, które
spaja, tworz¹c sieæ przyjació³, autorów
z ró¿nych miast Opolszczyzny oraz ich
odbiorców i czytelników. Bardzo istotne
s¹ takie zjawiska, które ³¹cz¹, tworz¹
wspólnotê, bo teraz ¿yjemy w takich cza-
sach, gdzie polityka bardzo dominuje,
mamy bardzo du¿e podzia³y polityczne.
Ekonomia te¿ dzieli, bo ró¿nice tworz¹
nierównoœci. Dlatego wszelkie takie ini-
cjatywy, które ³¹cz¹ ludzi poprzez warto-
œci s¹ niezwykle cenne. I ta Kawiarenka

Poetycka jest takim miejscem, które ³¹-
czy. W kulturze zjawiska trwaj¹ce wiêcej
ni¿ 10 lat staj¹ siê instytucj¹. I Kawiaren-
ka w Bia³ej jest ju¿ instytucj¹. 

Autorzy prezentowali po dwa liryki.
Edmund Borzemski „Listem do Piotra
M.” nakreœli³ cierniow¹ drogê Piotra My-
szyñskiego od teatru pantomimy po po-
ezjê. Witek Hreczaniuk „Moj¹ Gosto-
mi¹” przeniós³ w bajkowy œwiat œl¹skiej
wioski z widokiem jedenastu wie¿ ko-
œcielnych, z wiatrem wiej¹cym od Kopy
Biskupiej. Anna Myszyñska przywo³a³a
œwiat, który dawno odszed³, a w jej m³o-
doœci by³ dniem powszednim. Ksi¹dz
Manfred S³aboñ „Rabusiem Pistulk¹”
przeciwstawi³ walkê dobra ze z³em. Jerzy
Stasiewicz w prozie poetyckiej „Dom na
wzgórzu” kreœli wnikliwy opis artystycz-
nej siedziby poetki u schy³ku ¿ycia i ma-
larza, poety przykutego do wózka inwa-
lidzkiego, dla których sztuka sta³a siê

sensem ¿ycia. Jasio Szczurek w „Epita-
fium” uzmys³owi³ nam, ¿e ¿ycie na œl¹-
skiej ziemi dzieciaków autochtonów i na-
p³ywowych nie zna³o podzia³ów. 

O muzyczn¹ oprawê wieczoru zadba³
Stanis³aw Micha³owski z nieod³¹czn¹ gi-
tar¹ daj¹c czas refleksji nad poezj¹. 

Na zakoñczenie wjecha³ ogromny,
kwadratowy tort ozdobiony ok³adk¹ an-
tologii. 

To nie by³ koniec obchodów. Przenie-
œliœmy siê do Gostomi do domu Teresy
i Witka. Stó³ zapachnia³ swojskim miêsi-
wem, chlebem domowego wypieku,
smalcem z cebul¹ i kiszonym ogórkiem,
nalewkami. Rozgorza³a dysputa o poezji
o sensie tworzenia w zmaterializowanym
œwiecie. Komu poeta dziœ potrzebny? 

Œwita³o, a jednak nie mogliœmy siê
rozstaæ. 

Jerzy Stasiewicz 

Dwudziestolecie Kawiarenki Poetyckiej w Bia³ej

Trzy AGApity

czy relacja jest rzeczywiœcie „sucha”.
jak donosi tytu³ wiersza? gdyby siê zasta-
nowiæ. w barze nie ma zazwyczaj su-
chych relacji. a szczególnie w warszaw-
skim barze. to sto³eczne miejsca wyznañ.
gdzie blade twarze mo¿na ukryæ w „dwa
razy po czterdzieœci”. staj¹ siê wówczas
rumiane. nadmiernie grymaœne. gotowe
do artyku³owania. gnij¹ce myœli trzeba
wypowiadaæ. by nie zamieniæ siê w sk³a-
dowisko œmierdz¹cych niedopowiedzeñ
(coœ jakby ze schmitta). raport. jaki ob-

serwujemy jest pozornie „suchy”. jest ra-
czej przypadkowy: „dosiadasz siê do [za
d³ugo] rozerwanych s³ów”. tak – „za d³u-
go” nie „na d³ugo” „rozerwanych s³ów”.
konstrukcja zastosowana przez poetkê
nie sprawdza siê w odbiorze czytelni-
czym. chocia¿ wskazywaæ mo¿e na „ro-
zerwalnoœæ” materii s³ownej. a co za tym
idzie – na rozerwalnoœæ emocjonalnych
wiêzów: „tulimy siê, tulimy. dwa razy po
/ czterdzieœci w szerokiej szklance i lód”.
czynnoœæ tulenia wyzwala inne reakcje

ni¿ te. na które czekaj¹ rozmówcy. tylko
ognista woda gasi lód. ale tymczasowo.
tulenie siê poprzez szk³o i lód wskazuje
na odizolowanie organizmu od dotykania,
pieszczot, nawet od zachwytu wieczor-
nym ksiê¿ycem. który ginie w odbiciach
szklanek i latarni. oby po œwiate³kach,
oby nie zniknê³y z oczu jak rozkulany mi-
kroskopijny ksiê¿yc – tu symbol nadziei
na bliskoœæ: „jest go co raz bli¿ej na ka¿-
de jutro”. rozdzielna pisownia „co raz”
jednoznacznie wskazuje na potrzebê uj-

rzenia ksiê¿yca z pozycji osoby prawdzi-
wie dotykanej, co dotychczas nie mog³o
siê jakoœ ucieleœniæ. czy w³aœciwie nie
chodzi tu o oczekiwanie na cz³owieka bli-
skiego. emanuj¹cego ciep³em. dziêki któ-
remu ksiê¿yc nabierze w³aœciwych roz-
miarów. a relacja. tym bardziej „sucha”.
stanie siê w³aœciwym wyznaniem? 

co do pisowni ma³oliterowej i krop-
kowej. mój zapis niech bêdzie komenta-
rzem. 

dosiadujesz siê do na d³ugo rozerwanych s³ów. tulimy siê. tulimy. dwa razy po
czterdzieœci w szerokiej szklance i lód. popatrz ksiê¿yc. jak mikroskopijnie wchodzi
w latarnie. jak siê w nich rozkula. jest go co raz bli¿ej na ka¿de jutro jak na
zapomnienie. dwa razy po czterdzieœci w szerokiej szklance. przez ten lód nie
mogê ciê dotkn¹æ. tulimy siê. tulimy. dwa razy po czterdzieœci w szerokiej szklance. 

sucha relacja z baru warszawskiego
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W dniach od 29 czerwca do 2 lipca
2016 r., ju¿ po raz siódmy z kolei, tym ra-
zem w Warszawie, odby³y siê Ogólnopol-
skie Warsztaty Fotograficzne AlterDiastar
2016, którymi kierowa³a Joanna Borow-
ska. By³a to kontynuacja warsztatów
DIASTAR, które przez 28 lat z inicjatywy
Kazimierza Nowickiego i Jerzego Orze-
chowskiego odbywa³y siê w Starachowi-
cach. Nad tymi dzia³aniami pieczê spra-
wowa³ Andrzej Zatorski, dziêki którego
zaanga¿owaniu Warsztaty skupia³y mi³o-
œników fotografii z ca³ej Polski. 

Miejscem tegorocznego AlterDiasta-
ru by³ Dom Pracy Twórczej w Powsinie

przy ul. Ptysiowej 3, a koordynatorem
imprezy by³o Centrum Kultury Wilanów.
W trakcie warsztatów uczestnicy realizo-
wali dwa zadania konkursowe: „Fotore-
porta¿ wilanowski” i „Wilanów niezna-
ny”. Prace oceni³o jury, w którym zasie-
dli: S³awomir Olzacki – przewodnicz¹cy
oraz Joanna Borowska i Gra¿yna Myœliñ-
ska – fotografowie na co dzieñ zajmuj¹cy
siê reporta¿em i wspó³pracuj¹cy z Polsk¹
Agencj¹ Fotografów FORUM. Wieczo-
rami by³y prowadzone prelekcje, projek-
cje zdjêæ i dyskusje o fotografii. 

S. D.

Zakoñczy³y siê VII Ogólnopolskie
Warsztaty Fotograficzne „alterDIA-
STAR” Wilanów 2016. 

Jury w sk³adzie: S³awomir Olzacki –
fotograf (Agencja FORUM) – przewodni-
cz¹cy, Gra¿yna Myœliñska – fotograf
(Agencja FORUM), Joanna Borowska –
fotograf (Agencja FORUM) dokona³o
oceny prac konkursowych i przyzna³o na-
stêpuj¹ce nagrody: 

W konkursie „Fotoreporta¿ wila-
nowski”: 

GRAND PRIX
dla Micha³a Jab³oñskiego z Kutna.

I Nagrodê
dla Marzeny Pelletier z Wilanowa.

II Nagrodê 
dla Ma³gorzaty PrzeŸdzieckiej z Wilanowa.

III Nagrodê
dla Krzysztofa Porze¿yñskiego z Zielonki.

WYRÓ¯NIENIA dla: 
Darii Walczak z Warszawy i Teresy

Ga³czyñskiej z Powsina.
Nagrodê FOTO-KURIERA-a

otrzyma³a Magdalena Andrychiewicz
z Kielc.

Nagrodê Specjaln¹
za wartoœæ dokumentacyjn¹ otrzyma³
S³awomir Krajewski z Warszawy

oraz
W Konkursie „Wilanów nieznany” przyznano: 
GRAND PRIX dla Joanny Podgórskiej z Lubina

I Nagrodê dla Magdaleny Stasiuk z Wilanowa
II Nagrodê dla Jerzego Kosiñskiego z Lubina
III Nagrodê dla Zygmunta Szponara ze Œwidnika
oraz 

WYRÓ¯NIENIA dla: Wojciecha Bilskiego
i Micha³a Jab³oñskiego z Kutna, Darii Walczak
i Marzeny Pelletier z Warszawy oraz Marty Czer-
niawskiej z Lubina.

Publicznoœæ przyzna³a równie¿ swoj¹ nagrodê,
któr¹ otrzyma³ Micha³ Jab³oñski z Kutna.

Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne  AlterDiastar 2016

GRAND PRIX

I Nagroda

II Nagroda

III Nagroda

Stowarzyszenie Autorów Polskich 
O/Bielsko-Bia³a w porozumieniu z Klu-
bem Literackim „Nadolzie” przy Macie-
rzy Ziemi Cieszyñskiej, postanowi³o spo-
tkaæ siê i zaprezentowaæ swój dorobek
artystyczny. Do spotkania dosz³o 21
czerwca 2016 r. w Klubie Literackim
„Nadolzie” w granicznym mieœcie Cie-
szynie na po³udniu Polski. 

Na spotkaniu zaprezentowano rêko-
dzie³o artystyczne pani Zofii Ciapa³a
z Bystrej oraz publikacje cz³onków
SAP O/B-B i „Nadolzia”. Nie brakowa-
³o znanych nazwisk z RSTK w Chrza-
nowie – Wies³awa Konecznego z Libi¹-
¿a, nie brakowa³o równie¿ rzeŸb Józefa
Gaw³a – ludowego artysty pochodz¹ce-
go z Zawoi. 

Nie mog³o na tym spotkaniu zabrak-
n¹æ tekstów recytowanych w gwarze cie-
szyñskiej. Swój dorobek artystyczny pre-
zentowa³a grupa poetów z Piasku k/Psz-
czyny „Poetyckia Piaskownica”: Barbara
Solarska, Danuta Skwarczyñska, Ewa
Witke, Edyta Hanslik i kilka innych
osób. W poczet nowych cz³onków SAP
O/B-B, zosta³a przyjêta Edyta Hanslik.
Wrêczaj¹c legitymacjê cz³onkowsk¹ Wa-
c³aw Morawski, ¿yczy³ Edycie wielu
sukcesów twórczych. 

Obecny na spotkaniu by³ równie¿ Ry-
szard Grajek Organizator Poezji S³owiañ-
skiej. Grupê cieszyñsk¹ reprezentowa³a
prezes Klubu Literackiego „Nadolzie” –
Jolanta Skóra, „Poetyck¹ Piaskownicê” –
Edyta Hanslik, natomiast SAP O/B-B –

Wac³aw Morawski. Leszek Barto³d zacie-
kawi³ zebranych publikacj¹, która uka¿e
siê niebawem „Z cukrzyc¹ po górach”.
Jest to obszerny, informacyjny materia³
dla wszystkich tych, którzy wêdruj¹ po
górach z dolegliwoœciami cukrzycy. 

Na zakoñczenie spotkania zosta³ wy-
œwietlony film Jana Paliczki, cz³onka
SAPO/B-B „Poezja chwili” z japoñsk¹
form¹ poetyck¹ haiku oraz filmowa rela-

cja z autorskiego spotkania „Kontakt
osobisty” Ewy Witke w Krakowie, rów-
nie¿ cz³onka SAP O/B-B autorstwa Wa-
c³awa Morawskiego. 

Uczestnicy spotkania, którzy przyby-
li z ró¿nych miejscowoœci z cieszyñskie-
go, chrzanowskiego, œl¹skiego i bielskie-
go regionu z zainteresowaniem brali
udzia³ w spotkaniu. 

Wac³aw Morawski 

Spotkanie w  Cieszynie

      


 





 









13W£ASNYM G£OSEM NR 99/100 SYLWETKI

W dniach 9-15 maja 2016 r. kilka
osób z naszego Ma³opolskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury uczestniczy-
³o w Plenerze malarskim z Zawoi. Pogo-
da nam dopisa³a. Babia Góra przez kilka
dni prezentowa³a swoje piêkne oblicze,
jedynie na krótki czas przes³aniaj¹c go
chmurkow¹ pierzynk¹... 

Podobnie jak w ubieg³ym roku malo-
waliœmy, uczyliœmy siê dodatkowych
technik, wch³anialiœmy otaczaj¹ce nas
piêkno, przetwarzaj¹c na wiersze lub pro-
zê, a wieczorami ka¿dy uczestnik mia³
okazjê zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ. 

Maria-Halina zasypa³a nas satyrycz-
nymi wierszykami czasem pisanymi „na
gor¹co”. Halszka zaprezentowa³a now¹
formê literack¹ inspirowan¹ HAIKU na
wzór japoñskich mistrzów. Spodoba³
nam siê „KOS”: 

Gdy ju¿ mogê
wyraziæ wszystko
to co czujê
Nagle zawstydza mnie
Kos przysiad³y na ga³êzi. 
Eufemia wieczorne spotkanie rozpo-

czê³a wierszami o wioœnie, s³oñcu, mi³o-
œci. Jej utwory przepe³nione wspomnie-
niami lat dzieciêcych, radoœci¹ ¿ycia,
piêknem przyrody, przed³u¿y³y nam mi-
jaj¹cy dzieñ. Ma³gosia, która maluje i pi-
sze poezje przeczyta³a kilka swoich
utworów z tomiku „Pok³oni³ siê czas”.
Wiersz „Refleksje” cofn¹³ nas do minio-
nych zdarzeñ i zaczê³y siê opowieœci bez
koñca.

Kolejny wieczór wype³niony by³ czy-
tanymi fragmentami powieœci autobio-
graficznej „Wspomnienia Bogusi”, któr¹
pisze Bo¿enka. Odczyta³a nam fragmen-
ty z „Dzieciñstwa” oraz „Nauki w Li-
ceum w Zabrzu” i ponownie wszyscy za-
czêli sobie przypominaæ w³asne wzloty
i upadki. Dodatkow¹ radoœæ sprawi³o
nam s³uchanie humoru z zeszytów. Naj-
bardziej rozbawi³ nas cytat: „W czasie to-
talnej mobilizacji wcielano do wojska na-
wet dzieci w podesz³ym wieku.”

Og³osiliœmy konkurs na wiersz
o dzieciach w podesz³ym wieku, „które
swój Plener maj¹ w Zawoi”. 

Lonia maluj¹ca ró¿nymi technikami,
pisze równie¿ fraszki i aforyzmy, zapre-
zentowa³a nam kilka z nich, a Marianna
publikuj¹ca w Tygodniku Zamojskim
i G³osie Seniora przeczyta³a dwa opowia-
dania. Jedno nosi³o zabawny tytu³; „Ter-
cet wcale nie egzotyczny, czyli ¿yciowe
historie starszych pañ, prze³o¿one na lite-
raturê. Zderzenie ma³ych dramatów mi-
³osnych z humorem ¿yciowym”.

Ostatniego wieczoru Terenia zapre-
zentowa³a test kinezjologiczny wykazu-
j¹cy reakcje naszego organizmu na w³a-
sne lub cudze myœli negatywne b¹dŸ po-
zytywne, które mog¹ nasz organizm os³a-
biæ lub wzmocniæ. Dla osób, które „od-
wa¿y³y” siê wzi¹æ udzia³ w tym doœwiad-
czeniu by³o to zaskakuj¹ce i wa¿ne prze-
¿ycie. Poczuli jak pod wp³ywem myœli,
maleje lub wzmacnia siê ich Energia... To
bardzo wa¿ne doœwiadczenie, poniewa¿
pokazuje nam, ¿e sami a równie¿ i inni
ludzie nieustannie, zale¿nie od naszego
myœlenia, mamy wp³yw pozytywny lub
negatywny, na swój organizm, czyli na
nasze zdrowie. 

Nasze dni wype³nione by³y równie¿
dodatkowymi spotkaniami. Na kilka dni
do³¹czy³ do nas Wolfgang Hofer, opo-
wiadaj¹c o swojej autorskiej metodzie
malowania naturaln¹ glink¹ – MAMI-
NATO i pokaza³ swoje zachwycaj¹ce ob-
razy malowane t¹ technik¹... Lusia poka-
za³a technikê BATIKOWANIA na tkani-
nie, oraz tkanie obrazów. Jej obrazy
wzbudzi³y du¿e zainteresowanie. 

Nasz Plener zakoñczyliœmy WERNI-
SA¯EM w zaprzyjaŸnionej Galerii „Na
Ucieche”, gdzie ka¿dy maluj¹cy móg³
krótko opowiedzieæ o sobie i swoich pra-
cach, a zaprezentowaliœmy ich ponad 50
sztuk. Zdjêcia pokazuj¹ nasze dzia³ania
i zabawy... Dziêkujemy organizatorce
Pleneru – wiceprezes Longinie Bujas,
Dyrektorowi Oœrodka – „Diablak”, za
kolejne goszczenie naszej grupy oraz Ga-
lerii „Na Ucieche”, która nas serdecznie
przyjê³a i pomog³a w organizacji WER-
NISA¯U MALARSKIEGO po zakoñ-
czonym plenerze w Zawoi. 

Teresa Kêdra

Zawoja lubi artystów

„Poezja kreuj¹ca wspó³pracê. Spotkania wokó³
bartoszyckiej poezji” – Zeszyt Literacki

10 paŸdziernika 1983 r. mia³o miejsce pierwsze spotkanie
Grupy Literackiej „Barcja”. Cz³onkowie Grupy publikowali
swoje utwory w prasie regionalnej i krajowej, brali udzia³
w konkursach literackich, wydawali swoje tomiki poetyckie
i ksi¹¿ki napisane proz¹. 

Pierwszy Zeszyt Literacki zosta³ wydany przez Grupê
w marcu 2006 roku. Natomiast ostatni Zeszyt Literacki „Barcji” zosta³ wydany
w grudniu 2010 roku. 

Niniejszy Zeszyt Literacki zosta³ wydany w paŸdzierniku 2016 r. jako rezultat pro-
jektu: „Poezja kreuj¹ca wspó³pracê. Spotkania wokó³ bartoszyckiej poezji”, z inicja-
tywy Stowarzyszenia Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” (w które przekszta³ci³a
siê Grupa). 

Celem publikacji jest przybli¿enie mieszkañcom Bartoszyc sylwetek ludzi pióra
zwi¹zanych z Bartoszycami. Pierwszy z tego cyklu Zeszyt, jest poœwiêcony pamiêci
bartoszyckiego poety Leonarda Turkowskiego (1914-1985). W Zeszycie s¹ zebrane
utwory bartoszyckich poetów, których zainspirowa³a twórczoœæ Leonarda Turkow-
skiego. Zeszyt jest jednoczeœnie pok³osiem Konkursu Literackiego im. Leonarda Tur-
kowskiego, organizowanym co roku przez „Barcjê”. 

Zeszyt otwieraj¹ utwory Leonarda Turkowskiego. Po czym prezentowane s¹ utwo-
ry poetów i prozaików – laureatów Konkursu. Nastêpna czêœæ obejmuje utwory pisa-
ne wierszem i proz¹ przez cz³onków Grupy Literackiej „Barcja”. W sumie znalaz³o siê
tu dwudziestu trzech autorów. 

¯yczê Stowarzyszeniu Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja” powodzenia
w tak udanej inicjatywie. 

Stanis³aw Dominiak

Szukam tego jedynego s³owa / ¿eby ulepiæ z niego / odwagê / napisania wiersza…
Od takich s³ów rozpocz¹³ siê wieczór poezji cz³onków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
Moleku³y wra¿liwoœci, który odby³ siê 6 paŸdziernika w Klubie Ksiêgarza przy Ryn-
ku Starego Miasta, w ramach 45. Warszawskiej Jesieni Poezji. 

Na wieczór z³o¿y³y siê wiersze lekarzy nagradzane w wieloletnim konkursie Puls
S³owa, wiersze, które nigdy nie stawa³y do konkursu, i te, jeszcze niegotowe na pu-
blikacjê. Wiersze dotyka³y metafizyki, pytañ czysto filozoficznych oraz codziennych,
przyziemnych spraw. I mo¿e przez to wybrzmia³y prawdziwie. Czytane z wyœmieni-
tym literackim wyczuciem przez znakomit¹ aktorkê Mariê G³adkowsk¹ wybrzmia³y
niemal¿e organoleptycznie. 

By³o w tym wieczorze poezji coœ magicznego, odœwiêtnego, niemal¿e odrealnione-
go. Poezja œpiewana w wykonaniu Waldemara H³adkiego – Prezesa UPPL, czêsto
w podobnych okolicznoœciach traktowana jako przerywnik, w tym przypadku stopi³a
siê w nierozerwaln¹ ca³oœæ i pog³êbi³a metafizyczne doznania s³uchaczy. 

Moleku³y wra¿liwoœci by³y jedn¹ z pierwszych nieœmia³ych prób pokazania siê
szerszej publicznoœci. Myœlê, ¿e prób¹ udan¹, pomimo ¿e …z³a czasu rêka / ju¿ kolo-
rowe szminki star³a z naszych twarzy… 

Majka ¯ywicka

Wieczór Moleku³y wra¿liwoœci
móg³ siê odbyæ dziêki przychylno-
œci ZG ZLP, Oddzia³owi Warszaw-
skiemu ZLP, Janowi Rodzeniowi –
Kierownikowi Klubu Ksiêgarza.
W programie wykorzystano wier-
sze autorów lekarzy-poetów: Jerze-
go Andrzejczaka, Joanny Czaj-
kowskiej-Œlasko, Magdaleny Cz³a-
piñskiej, Grzegorza Dziekana,
Waldemara H³adkiego, Jana Stani-
s³awa Kamyka-Kamieñskiego,
Zbigniewa Kostrzewy, Aldony
Kraus, Zbyszka A. £obodziñskie-
go, Marii Maœliñskiej, Ewy Misz-
czak-Matuszewskiej, Renaty Pali-
gi, Piotra Pi¹tka, Agnieszki Raut-
man-Szczepañskiej, Boles³awa Sa-
wickiego, Izabelli Skórskiej, Mie-
czys³awa Œmia³ka, Daromi³y To-
manowskiej, Bogdana Wasilew-
skiego, Marcina Wo³owca, Marii
¯ywickiej-Luckner. 

Moleku³y wra¿liwoœci 
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Mówi³, ¿e w do³ku go œciska³o,
gdy mia³ iœæ do pracy. Taka by³a re-
akcja organizmu na zagro¿enie, czy-
li mo¿liwoœæ niepowodzenia
w „Miesiêczniku Literackim” u So-
korskiego. Lêk i ucieczka przed nie-
bezpieczeñstwem dowodzi, ¿e fak-
tycznie Trziszka nie czu³ siê dobrze
wkomponowany w zespó³ i mia³ k³o-
poty. A chcia³ imponowaæ szarmanc-
koœci¹, otwartoœci¹, o czym œwiad-
cz¹ pierwsze moje z nim zamienione
s³owa przez telefon, wprowadzenie
do zespo³u, szybkie za³atwienie
proœby (nadmiar galanterii, czo³obit-
noœæ przed petentem, popisywanie
siê swoj¹ znajomoœci¹ wszystkich:
Anna Bukowska, W³odzimierz So-
korski, jedna z pracownic). 

Wys³a³em bodaj jesieni¹ 1987 ro-
ku trzy opowiadania do „Miesiêczni-
ka Literackiego” z tych, jakie napi-
sa³em w Czêstochowie. Telefonuj¹c
do Trziszki, jako odpowiedzialnego
w redakcji za prozê, dowiedzia³em
siê, ¿e dwa zosta³y zakwalifikowane
do druku. I gdy ukaza³o siê wkrótce
tylko jedno opowiadanie, odwiedzi-
³em redakcjê. I wtedy w redakcji za-
sta³em Trziszkê, Bukowsk¹, trzeci¹
redaktorkê, a za jakiœ czas przyszed³
Sokorski. Odpowiedzia³, ¿e drugie
opowiadanie siê nie uka¿e, lecz mo-
gê coœ dla jego pisma napisaæ. Chy-
ba napisa³em potem o bajkach regio-
nu sieradzkiego, recenzjê z ksi¹¿ki 
J. P. Dekowskiego. 

By³em u Zygmunta Trziszki
w domu. W tym domu, gdzie pope³-
ni³ wiele lat póŸniej samobójstwo.
Przeprowadzi³em z nim wywiad do
„Kameny” i zaprosi³ mnie na Ursy-
nów, na Piêciolinii, nieopodal tego
domu, w którym mieszka³ Roman
Œliwoniuk i nieopodal tego, w któ-
rym mieszka³ Jerzy Œwi¹tkowski, je-
go wieloletni przyjaciel. Widzia³em
jego pokój, ciasny, zagracony, z ³ó¿-
kiem po prawej, z now¹ szaf¹,
z ksi¹¿kami, a potem, gdy przeszli-
œmy na lewo – widzia³em pokój ¿o-
ny i syna. W tym pokoju, urz¹dzo-
nym na ludowo, ze sto³em d³ugim po
œrodku, i sto³eczkami ze œwie¿ego
drzewa, zdaje siê lakierowanego,
usiedliœmy na rozmowê. Trziszka –
zdawa³o mi siê – odkry³ przede mn¹
duszê, tak¹ bezbronn¹ i godn¹ ¿a³o-
œci, ale chyba i pod ni¹ kry³o siê coœ
g³êbszego, jakieœ tajemnice, jakiœ ro-
bak, co go gryz³, ale nie zna³em go
i s¹dzi³em, ¿e wyjawi³ ca³¹ sw¹ nê-
dzê podczas kiedy dziœ wiem, ¿e nie
wyjawi³. Mia³ – jak myœlê – chor¹
duszê (zob. „Nieustaj¹cy wêdrow-
ca”, „Kamena” 19). 

Po zamkniêciu „Miesiêcznika Li-
terackiego” Zygmunt przeniós³ siê
i zatrudni³ w „Gazecie Codziennej”
w charakterze ludowym. Zanosz¹c
tam swoje materia³y, a spotka³y siê
z ¿yczliwym przyjêciem, natkn¹³em
siê na korytarzu na Zygmunta, pra-
cuj¹cego ju¿ w zespole redakcyj-
nym, dyskutuj¹cego z kolegami.
Uk³oni³em siê mu, a on odk³oni³ siê
i powiedzia³ – co s³ysza³em: To jest
nasz cz³owiek. Rozumia³em przez
to, ¿e „nasz” oznacza cz³owieka wy-
wodz¹cego siê z prowincji, ale rów-
nie dobrze: nie nosz¹cego siê za wy-
soko. Tak wtedy rzeczywiœcie i sie-
bie ocenia³em. 

Do kawiarni na Mazowieck¹
przychodzi³ przewa¿nie jako ostatni.
Siedzia³ zawsze z boku, na krzeœle,
nie za stolikiem. Rêce trzyma³ œci-
œniête od wewn¹trz, niewiele mówi³,
nic nie pi³, czasem wodê mineraln¹ –
oszczêdny, ascetyczny, powœci¹gli-
wy, z w³osami zaczesanymi do góry,
w zielonym swetrze, z koszulk¹ byle
jak¹, z wy³o¿onym na swetrze ko³-
nierzykiem. Du¿o milcza³, jak coœ
mówi³, to g³oœno, g³osem skrzekli-
wym. Robi³ wra¿enie przedwczesne-
go starca. Siedzieliœmy d³ugo, ba-
wi¹c siê i pij¹c, on zaœ rozmawia³
z plastykami: Ann¹ Rakan, jakimiœ
paniami w kapeluszach i dziwnych
ubiorach. Przewa¿nie wychodzi³
z nimi, jakoœ tak ulatniaj¹c siê. Cho-
dzi³y s³uchy, ¿e je zdobywa³ – i nie-
które specjalnie przychodzi³y do nie-
go. 

Ciekawe œwiat³o rzuca na osobo-
woœæ Trziszki okres jego dzia³alno-
œci w Zwi¹zku Twórczym Pisarzy
Polskich, istniej¹cym prawnie jako
zarejestrowany w s¹dzie, lecz bez
podstaw materialnych. Zwi¹zek ten,
¿eby uwierzytelniæ swoj¹ aktyw-
noœæ, powo³a³ z grupy inicjatywnej
Oddzia³ Warszawski ZTPP. Pierwsze
jego zebranie na Woli przy ul. Dzia³-
dowskiej odby³o siê 13 grudnia 1993
roku. Prezesem ca³ego zwi¹zku by³
Zygmunt Trziszka, odszczepieniec
od czasu oddzielenia siê Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich ze Zwi¹zku
Literatów Polskich. Nie stawi³ siê na
pierwsze zebranie oddzia³u, którego
przewodnicz¹cym zosta³em ja, ale
ju¿ na drugim zebraniu, 10 stycznia
nastêpnego roku, z okazji mojego
wieczoru autorskiego (pospo³u z Ja-
dwig¹ Su³kowsk¹-Mijal), by³ bardzo
aktywny i czêsto zabiera³ g³os. Jak
zanotowa³ na bie¿¹co w protokole
Stanis³aw Chmielewski, sekretarz
oddzia³u: „kol. Zygmunt Trziszka
mówi³ o swoich prze¿yciach

w owych minionych dwóch-trzech
latach, aby ¿ycie literackie, arty-
stycznie i kulturalne odmonopolizo-
waæ, odideologizowaæ, oderwaæ od
zarz¹dzania ministerialnego… (czyli
od „Œwiatu”, od ZASP-u, od niemal
trzeciego obiegu, [podnieœæ dzia³a-
nie] do inicjatyw w³asnych, osobo-
wych, elitarnych). ¯yczy³ w koñcu
nam, aby istnienie Oddzia³u War-
szawskiego ZTPP – ugruntowa³o
niezale¿noœæ myœlow¹ i twórcz¹, ar-
tystyczn¹ i literack¹, abyœmy nie da-
li skazaæ siê na nieistnienie”. 

Na szóstym z kolei spotkaniu (8
lutego 1994 r.) zawsze dok³adny
i wnikliwy sekretarz Oddzia³u, A.
Chmielewski, zanotowa³, ¿e nastêp-
ne spotkanie poœwiêcone bêdzie pro-
zie Zygmunta Trziszki, ale teraz za-
interesowany w spotkaniu nie
uczestniczy³. Na nastêpnym, którego
bohaterem by³ prezes zwi¹zku, po-
œwiêconym „prezentacji nowej po-
wieœci tego autora pt. „Narkodotyk”
oraz promocji ksi¹¿ki o Kazimierzu
Œwitoniu pt. „Na pohybel”, pojawili
siê ludzie chc¹cy nawi¹zaæ do tema-
tu narodzin „Solidarnoœci”. Wszyst-
ko to mia³o odpowiedzieæ na pyta-
nie, czy nie pierwszym za³o¿ycielem
wolnych zwi¹zków zawodowych by³
Kazimierz Œwitoñ, aresztowany za
dzia³alnoœæ w roku 1976? Przy oka-
zji ksi¹¿ki trwa³a dyskusja panelowa
nt. „Czy bohater Trziszki Kazimierz
Œwitoñ jest równie¿ bohaterem naro-
dowym?”. Wypowiedzi osób reje-
strowa³ re¿yser Trzeciak. Sam pisarz
zachowywa³ milczenie. Na zakoñ-
czenie relacji protokolant zapisa³
zdawkowo, ¿e ksi¹¿ka Zygmunta
Trziszki – „Na pohybel” w kilkuna-
stu egzemplarzach zosta³a rozchwy-
tana, nie wiedzieæ na jakich zasa-
dach…”. Wieczór nie da³ odpowie-
dzi na pytanie, czy Kazimierz Œwi-
toñ jest bohaterem narodowym, na-
tomiast Wa³êsa – tak. 

W papierach Oddzia³u znajduje
siê pismo z 17.12.1993 roku do Wo-
jewody Warszawskiego, Pana Roma-
na Jastrzêbskiego, a w nim figuruje
pozycja o przyznaniu dotacji na mo-
nografiê znanego malarza Eugeniu-
sza Gena Ma³kowskiego. Ciekawe,
¿e widocznie znajomoœæ Zygmunta
Trziszki z Eugeniuszem Ma³kow-
skim jeszcze wtedy by³a poprawna
i mimo pewnych animozji obaj czuli
do siebie szacunek, co nie przetrwa-
³o. Podobnie by³o z zaufaniem Zyg-
munta Trziszki w stosunku do Jerze-
go Pietkiewicza, z którym korespon-
dowa³ i którego ostatecznie – mimo
ponad 110 listów otrzymanych – na-

zwa³ gnomem, budz¹c z³oœæ pisarza
z Londynu. Szkoda, ¿e ¿adna z tych
monografii nie powsta³a, a nie wia-
domo gdzie le¿¹ materia³y archiwal-
ne pisarza. Tyle zapisków ocala³o
o Trziszce z ksi¹¿ki dzia³alnoœci Od-
dzia³u Warszawskiego ZTPP, którego
Zarz¹d G³ówny nie mia³ osi¹gniêæ
i nied³ugo siê rozpad³. 

Tak siê z³o¿y³o, ¿e czêœæ grupy
ZTPP przemieœci³a siê ze swym
dzia³aniem pod skrzyd³a ZChN
Chrzanowskiego. Przy ZchN-ie ist-
nia³o ju¿ ko³o literackie. Przychodzi-
li tu starzy znajomi. Trziszka bardzo
chcia³ otrzymaæ od nich dofinanso-
wanie, niestety, sytuacja by³a od-
wrotna: ZChN by³ podobno biedny
jak mysz koœcielna, a to my p³acili-
œmy sk³adki. Spotyka³y nas ró¿ne
nieprzyjemnoœci, impertynencja, bo
œrodowisko by³o nieprzyjazne. Winê
za to poniós³ tak¿e Trziszka, który
nie umia³ zrêcznie rz¹dziæ, pope³nia³
b³êdy, powodowa³ rozgoryczenie.
Tak wiêc zaprasza³ ró¿nych ludzi do
wyg³aszania referatów (W. Smaszcz,
ks. W³adys³aw Nater), obiecuj¹c im
pieni¹dze, a s³owa nie dotrzymywa³.
Ma³o tego, zdarza³o siê, ¿e dla wy-
stêpu kogoœ wa¿nego zabrak³o cza-
su. Ks. W³adys³aw Nater, przedsta-
wiaj¹c ksi¹¿kê „Dzieje Matki Bo¿ej
Œwiêtorodzinnej w Studziannie”,
której byliœmy wspó³autorami, mia³
na wyst¹pienie coœ ko³o 10 minut.
Proszê zwa¿yæ, ksi¹dz jad¹c na w³a-
sny koszt 120 km do Warszawy,
otrzymuje za przedstawienie swej
pracy mniej czasu ni¿ kwadrans. Bu-
dzi³o to rozgoryczenie. Na szczêœcie
– w wypadku ks. Natera – otrzyma³
on zaproszenie od dy¿uruj¹cego wte-
dy pos³a Józefa Klaty z Odrzywo³u
na osobist¹ rozmowê. 

Nie bardzo wiedzia³em, jak ma siê
jego ¿ycie duchowe. A jednak czu³
siê cz³owiekiem religijnym, bo
i chêtnie podj¹³ wyzwanie prowadze-
nia ko³a artystycznego przy ZChN-
ie, i wspó³organizowa³ parafiady, do
których pisa³ katalogi, i mnie doce-
nia³ za ksi¹¿kê o Matce Boskiej Stu-
dziañskiej, a nawet bardzo chwali³
Œwi¹tkowskiego za malowanie Jej
obrazu na moje zamówienie. Ale bê-
d¹c wierz¹cym i bêd¹c na dodatek
tradycyjnie wierz¹cym, bez dodatku
filozofii, nale¿a³ do osób zbuntowa-
nych, przekornych, trudnych. Z racji
takiej osobowoœci tworzy³ swoim ¿y-

Stanis³aw Stanik

Zygmunt Trziszka
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ciem nie charakter a typ. Przebieg³y,
zawsze stawa³ siê jednoznaczny. 

Po zerwaniu przymierza z ZChN
zwróciliœmy siê (grupa warszawska
dawnego „Œwiatu”, skupiona przy
Domu Plastyka na Mazowieckiej) ku
Soko³owskiemu i jego Stowarzysze-
niu „ZA”. Spotkaliœmy siê w kawiar-
ni Sokó³: ja, Œwi¹tkowski, Trziszka,
Bukowski, plastyczki, dziewczyny
od „Soko³a”, artyœci z Rawki i Skier-
niewic itd. Spotkania odbywa³y siê
w Rawce, w bibliotece miejskiej,
która mieœci³a siê w jego domu. ¯ona
„Soko³a” Jaga by³a kobiet¹ oddan¹,
wiern¹, mi³¹, lubi³a towarzystwo ar-
tystów, us³ugiwa³a mu. Czêsto recy-
towaliœmy, czytaliœmy jedliœmy, po-
pijaliœmy. Soko³owscy mieli dwie
córki, jedna Paulina gra³a, wystêpo-
wa³a przed nami. Na imprezy sk³ada-
³y siê wiersze autorskie, wystêpy mu-
zyczne, dyskusja, omawianie spraw
stowarzyszenia (pisma „Trwanie”,
przygotowywanej ksi¹¿ki, zbioru
sylwetek „Obumarli” itp.). Raz czy
dwa my wyje¿d¿aliœmy do Skiernie-
wic do podziemi miejscowego ko-
œcio³a na wystawê obrazów, rzeŸby
i innych prac plastycznych. Przyje¿-
d¿a³, zw³aszcza do Skierniewic, Zyg-
munt Trziszka. By³ osob¹ szanowa-
n¹. Nie lubi³ d³ugo mówiæ, ale zabie-
ra³ czêsto g³os w sprawach sztuki
i pisywa³ recenzje plastyczne do ka-
talogów, na wystawy i do gazet. 

Mia³ jak¹œ dziewczynê w Mini-
sterstwie Kultury, z któr¹ dawniej
sypia³ i strasznie denerwowa³ siê na
ni¹, ¿e teraz nie chcia³a przyznaæ mu
ani grosza dotacji. Ostro do niej mó-
wi³ przez telefon, krzycza³ na ni¹,
rzuca³ s³uchawk¹. 

Staraliœmy siê o dotacjê na ZTPP,
szczególnie ja, sekretarz organizacji,
i Zygmunt Trziszka, przewodnicz¹cy.
S³aliœmy na rêce ministra, potem na
rêce dyrektora Departamentu Ksi¹¿ki
MKiS, Andrzeja Rosnera z ruchu
„Solidarnoœæ” – a odpowiedŸ by³a
wymijaj¹ca: po co taki zwi¹zek? Od-
powiadaliœmy – zrzeszamy artystów
ró¿nych dziedzin, specjalnoœci. Po
wielu rozmowach Rosner da³ siê
przekonaæ – trzeci zwi¹zek mo¿e byæ
potrzebny, da nam dotacjê, jeœli bê-
dziemy mieli w porz¹dku dokumen-
tacjê (w³asna sekretarka), sk³adki,
statut itd. (statut opracowa³ wczeœniej
Trziszka). Ostatecznie za³o¿yliœmy
z Trziszk¹ konto na dwie osoby
w Banku bodaj Mazowieckim (obok
Domu Ch³opa), mnie i Zygmunta,
lecz ten mnie poleci³ podpisaæ umo-
wê z Ministerstwem o dotacji.
Wszystko by³o dopiête. Tylko id¹c na
ostatni¹ rozmowê z A. Rosnerem
w sprawie op³acania sk³adek – a tego
nie by³o przez ponad rok dzia³alnoœci
zwi¹zku, czu³em odpowiedzialnoœæ,
¿e w razie niewywi¹zania siê ze sk³a-
dek ja bêdê odpowiedzialny za podpi-
sanie umowy. Po wtóre Trziszka pod-
pisany na umowie w banku móg³by

podj¹æ w ka¿dej chwili bez mojej
wiedzy pieni¹dze – i ja zosta³bym „na
lodzie”. Nie ufa³em mu. Coœ tajemni-
czego kry³o siê za jego s³owami
i dzia³aniem – mo¿e choroba? Nie
wiedzia³em, nic mi na ten temat nie
mówi³. Poszed³em do Ministerstwa,
do Rosnera i powiedzia³em mu o mo-
ich w¹tpliwoœciach, a ten w ostatniej
chwili cofn¹³ decyzjê o przyznaniu
dotacji. ZTTP rozpad³ siê. 

Wiadomoœæ, ¿e Zygmunt tragicz-
nie zgin¹³ dotar³a do mnie ju¿ po d³u-
gim niewidzeniu siê z nim od którejœ
z dziewczyn. Pope³ni³ samobójstwo,
rzucaj¹c siê z przeœcierad³em uwi¹-
zanym do ³ó¿ka, okrêconym wokó³
szyi, przez okno swojego domu.
Uczyni³ to nago, co mu odbiera³o na-
wet szacunek. I zgin¹³ prawie na-
tychmiast. O przyczynach bezpo-
œrednich, domowych i towarzyskich
tego postêpku nie komentowano. Sy-
tuacja by³a dramatyczna, bo czas mi-
ja³ a Zygmunta trzeba by³o gdzieœ
pochowaæ. Nie mia³ kto, nie by³o za
co. Wreszcie jego znajome zajê³y siê
wyszukaniem cmentarza, pogrze-
bem, pochówkiem i w parê dni Zyg-
munt spocz¹³ w Laskach nieopodal
Warszawy, w tych Laskach, gdzie zo-
sta³ pochowany Tadeusz Mazowiecki
(potem), Jerzy Zawiejski, inni bar-
dziej i mniej znani. 

Jak do tego dosz³o? W po³owie
ostatniej dekady XX wieku Zygmunt
sta³ siê milkliwy, zamkniêty i tajem-
niczy. Spotykaliœmy siê na zebra-
niach ZChN, potem w grupie Soko-
³owskiego. Ustawicznie przychodzi³,
zdarza³o siê, ¿e zaniedbywa³ obo-
wi¹zki, nie dopatrywa³ tam czegoœ,
ale wiód³ rej i wszyscy siê go s³ucha-
li. Znakomici malarze mieli go za
kogoœ znacz¹cego: Wollenberg-
-Kluzowa, Geno Ma³kowski, Jerzy
Œwi¹tkowski, Smitko-Plenko,
Chwia³kowska, nie by³ wiêc t³em dla
grupy „Œwiat”, któr¹ promowa³ i nie
by³ t³em dla tak samo interdyscypli-
narnej grupy „ZA” Wies³awa Soko-
³owskiego. Imponowa³ malarzom,
ale nie tylko, bo i rzeŸbiarzom, i mu-
zykom, i kompozytorom, mniej ci¹-
gnêli do niego pisarze. Z Trziszki
wychodzi³a „rogata dusza”, co
w wypadku komunikatu s³ownego
odbija³o siê przerysowaniem, za-
czepnoœci¹, czy – jak czasem – zra-
¿eniem przez s³owo. 

W ostatnim okresie ¿ycia ten mil-
kliwy i zamkniêty twórca, mo¿e cho-
waj¹cy swoje tajemnice w sobie, za-
chowywa³ siê coraz dziwniej. Wda³
siê w jakieœ niejasne uk³ady z Kazi-
mierzem Œwitoniem, by³ym pos³em
na Sejm, który udostêpni³ mu tam
materia³y, co z nich wynika³o, ¿e
Lech Wa³êsa by³ agentem. Dziwne
rzeczy dzia³y siê z Zygmuntem: czê-
sto przychodzi³ i przypadkiem rzuca³
s³owo, ¿e jakieœ s³u¿by szukaj¹ go,
przepêdzaj¹, goni¹, robi¹ zasadzki.
Czy rzeczywiœcie tak by³o? Tak,

Trziszka pisa³ pracê badawcz¹ na te-
mat tego, kim by³ Wa³êsa na podsta-
wie dostarczonych materia³ów,
z których zreszt¹ wynika³o, ¿e
pierwszym organizatorem wolnych
zwi¹zków by³ Kazimierz Œwitoñ. Tê
ksi¹¿kê Zygmunt wyda³ (ale gdzie s¹
jej egzemplarze?), ale ba³ siê panicz-
nie po tym, ¿e ktoœ go zniszczy, za-
szczuje, wpêdzi w pu³apkê, zabije.
Czy to by³o realne poczucie niebez-
pieczeñstwa czy ju¿ objawów choro-
by, która mo¿e go niszczy³a? Jak
mia³y siê jego sprawy pisarskie, uwi-
k³ania w tajemnice pañstwowe, do-
stêp do niejawnych Ÿróde³? Mo¿e
ten pretekst wpêdzi³ go w matniê,
niezale¿nie, czy by³ chory psychicz-
nie, czy nie? Co spowodowa³o, ¿e
dopuœci³ siê œmierci i to tak widowi-
skowej i przykrej dla otoczenia? Du-
sza kozacka? Pu³apka przeciwników
politycznych? Atak choroby? Jest
faktem, ¿e Trziszka odchodzi³ ze
œwiata w atmosferze zupe³nej klêski
i poczucia nieszczêœcia. Czu³ siê na-
prawdê plebejuszem, bo brakowa³o
mu na chleb, a jednoczeœnie jako pi-
sarz chcia³, nie do koñca wiadomo
czy umiejêtnie – przemawiaæ
w imieniu narodu. Tak go system so-
cjalistyczny nauczy³. I nie móg³ nie
tylko przemawiaæ, ale i czuæ siê
w nim bezpieczny. Odchodzi³ nielu-
biany przez kolegów, zg³aszaj¹cych
mnóstwo pretensji, zarzucaj¹cych
czêsto s³uszne b³êdy, pomawiaj¹-
cych o prymitywizm i prostactwo.
Ale ile z tych pomówieñ wynika³o
z nierozumienia pisarza. W rozmo-
wie ze mn¹ powiedzia³, ¿e studiów
nie koñczy³, ale wiele lat poœwiêci³
na czytanie w domu i po bibliote-
kach, ¿eby móc pisaæ sprawnie uda-
ne szkice literackie. I pisa³ je, obej-
muj¹c swoim piórem ca³¹ literaturê
ch³opsk¹ i lumpenproletariack¹. By³
tytanem pracy. Praca krytyka by³a
marginesem w jego twórczoœci. Sed-
no jej zawiera³o siê w powieœciach –
sk³adnych, bogatych jêzykowo i me-
rytorycznie, zbie¿nych pokolenio-
wo. A poza tym by³ cz³owiekiem pu-
blicznym: redaktorem, organizato-
rem, osob¹ potrzebn¹ (potencjalnie)
w rodzinie. I gdy ten cz³owiek po-
pe³nia samobójstwo nie ma nikogo,
¿eby zachowaæ po nim dobr¹ pa-
miêæ? Nie ma go kto pochowaæ, ma-
³o kto uczestniczy w jego pogrzebie
w Laskach, nie ma nekrologów,
wspomnieñ, legend. Dziwne to, bo
za ¿ycia wielu czerpa³o z si³ wital-
nych i ¿yczliwoœci pisarza. Jak wy-
t³umaczyæ, ¿e zamilkli twórcy, ju¿
nie peerelowscy, ale spod znaku
„Œwiata”, „ZA”, parafiad, ZTPP
(oko³o 200 ich by³o), ZChN-u i ¿a-
den nie wyartyku³owa³ pochwa³y,
zas³ug i znaczenia Zygmunta Trzisz-
ki. Czy¿by przyj¹³ siê do meteory-
tów, a raczej do kaskaderów, które
szybko gasn¹ i zabijaj¹ siê na amen,
a¿ do koñca œwiata? 

Stanis³aw Stanik 

Wiersz do k¹pieli
Markowi Krakowiakowi

k¹pany w s³onej 
morskiej wodzie
bardziej by³eœ czysty
ni¿ jako chowany 
w ma³oszyckich kniejach?

mia³eœ dwie ojczyzny 
jedna w nizinie 
s³uspkiej
druga na pagórkach
opoczyñskich

trzeci¹
mog¹ byæ tylko góry 
bez w¹tpienia
staniesz na  nich

obejm¹ ciê ob³oki 
a ni¿ej ciebie
dosiêgnie ciê woda nizin 
z pêdz¹cych na ca³ego ob³oków 

nas¹czy ci grunt
pod dalszy wzrost 

Œladami
wierszy
umar³ych
poetów

Gottfried Benn 
(1886 – 1956)

niemiecki lekarz, pisarz i eseista

…Nosimy w sobie ziarna wszystkich bogów,
gen œmierci i gen rozkoszy –
kto rozdzieli³: s³owa i rzeczy,
kto pomiesza³: cierpienia i miejsce…

Nie mo¿e byæ ¿alu



W£ASNYM G£OSEM NR 99/10016 POEZJA

Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne AlterDiastar 2016 

Affinity Konar,  

Mischling czyli kundel

Powieœæ oparta na faktach. Powieœæ,
która boli, która dotyka do ¿ywego.
Jest rok 1944. Do Auschwitz trafia-
j¹ dwie bliŸniaczki, które wpadaj¹
w rêce doktora Mengele. Zoo Men-
gelego to miejsce gorsze od piek³a.
Prze¿yæ tam czasem siê udaje, ale

trauma zabiera duszê i niszczy cz³owieka. Powieœæ TYL-
KO DLA LUDZI O MOCNYCH NERWACH. 

Affinity Konar,  Mischling czyli kundel, Prószyñski i S-ka, 2016

polecane ksi¹¿ki
Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA!
Tomasz Pietrzak, Pospó³

Ju¿ dwie nominacje do Nike
dla Pietrzaka by³y – kto wie czy
nie bêdzie kolejnej. „Pospó³”
jest bowiem zbiorem poetyckim
najwy¿szej klasy. Teksty moc-
ne, dobitnie podkreœlaj¹ce kon-
dycjê cz³owieka. Tematy sku-
pione wokó³ innoœci, ró¿norod-
nego pochodzenia, konsekwen-

cji tego stanu i prób znalezienia siê w takim œwiecie.
Energetyczna, dobra jêzykowo poezja. 

Tomasz Pietrzak, Pospó³, Miko³ów 2016

NA WARSZTACIE RECENZENTA

U SIOSTRY KONSUMATY

NADES£ANE WIERSZENADES£ANE KSI¥¯KI

HELENKA z Kostrzyna 

Tym razem trafi³o do mnie opowiadanie. Trzydzieœci
dwie strony tekstu. Opowiadanie dla m³odzie¿y pe³ne du-
chów, zombi i wilko³aków. Trochê przypomina sagê
„Zmierzch”. Jednak przede wszystkim ma w sobie za du¿o
pomieszania motywów. Bohaterowie s¹ p³asko pokazani –
powierzchownie. Sztuki walki s³abo zaobserwowane. Brak
przes³ania. Jedyne co przypad³o mi do gustu to dziewczyna
jako g³ówna bohaterka. Dziewczyny wszak silne s¹. Pole-
cam m³odej Helence wiêcej lektur – one kszta³tuj¹ smak
i wyczucie literackie. 

Mira Umiastowska

Z perspektywy cienia 

odchodzisz
znowu i znowu...
jakby raz nie starczy³o...
znowu i znowu
pakujesz sprawy do torebki
wystarczy – mówisz
patrz¹c na przed chwil¹
jak psa wyprowadzasz zapach nocy 
w przedœwit
taka jesteœ pewna
i ja te¿
wrócisz...

dlatego coraz bardziej 
wychodzisz i wychodzisz
jakby zupe³nie nie pada³o
marzec siê droczy – mówisz
elektroniczny papieros 
coraz bardziej nie szkodzi 
i nie szkodzi
sen siê nie koñczy 
w pó³ kroku stoisz ja w bramie
palê
twoj¹ czerwieñ
moim wzrokiem

jakby ciê zupe³nie nie by³o...

Boles³aw Sawicki

Kiedy

Kiedy ostatni raz widzia³eœ gwieŸdziste
niebo
Mleczn¹ Drogê i Du¿y Wóz
s³ysza³eœ szum skrzyde³ ³abêdzi
gdakanie kury
echo ze studni
w¹cha³eœ stogi siana
pi³eœ mleko prosto od krowy

Ksiê¿yc w jeziorze
stó³ krzy¿ak z przedart¹ cerat¹
Migaj¹cy p³omieñ lampy naftowej

Ongi
Ongiœ

Sznur

Musi byæ zawsze pewny a nó¿ ostry
Sznur zdarzeñ jak
gwiazd na niebie
na szyi korali
W rêkach tetraplegika drabina sznurowa
przywi¹zana do poprzeczki ³ó¿ka
nadzieja

A kilkanaœcie lat wstecz
stryczek
przeciêty zbyt póŸno
bo ktoœ zaniedba³ ostrzenie

PIOTREK z G³ogowa

Czemu patrzysz na mnie
zamkniêtym sercem codziennoœci?
Czemu twoje rêce
dotykaj¹ mnie ch³odem nicoœci?
Czemu …

Piotrek uprawia miniatury, mo¿e nawet nazywa je
haiku. Ale nie tak to siê robi. Na czternaœcie s³ów u¿yæ
trzech zaimków nie wypada. Do tego rym dok³adny
„oœci” tak prosty, ¿e a¿ boli. A i „sercem” – „rêce” za-
rymowa³o. S³abe to. Jedynie „serce codziennoœci” mo-
¿e zatrzymaæ … ale to ju¿ na inn¹ opowieœæ temat.
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Stefan Trzos

przemijanie

siedzia³em na brzegu ³ó¿ka patrz¹c w milczeniu
jak przesi¹kniêty zapachem œmierci
powoli zapadasz siê w pustkê 
twój rozum ju¿ obojêtny na sinoœæ naskórka 
powoli odkrywa³ tajniki innego bytu

stanowiliœmy niepodzieln¹ ca³oœæ 
a mo¿e tylko bez³adny i luŸny zlepek figur 
mozaikê wklês³ych i wypuk³ych kszta³tów
pe³n¹ za³amañ i ³agodnych przejœæ miêdzy szczegó³ami
uk³adaj¹cych siê wzd³u¿ fa³dów szpitalnego przeœcierad³a
niczym pe³zaj¹ce zegary Salvadora Dali

przez tyle dni szuka³em twojej drogi ku innemu ¿yciu
cierpliwie utrwala³em s³oneczny uk³ad linii papilarnych
g³adzi³em zmarszczki 
dokuczliwe jak zadra pod paznokciem palca wskazuj¹cego
który wiód³ na manowce

z rozedrganym sercem
ze œcian i ekranów monitorów
uparcie zdrapywa³em resztki niedorzecznej nadziei
gdy twoja nieruchoma twarz szykowa³a siê w³aœnie 
do spokojnego snu

nigdy ju¿ nie odkryjê nie wypowiem twojego imienia
nie nazwê kolejnych bezpowrotnie minionych
radoœci i cierpieñ

Po¿egnanie

Tyle nocy budzi³eœ siê z myœl¹
odchodzê i tylko cienka niæ dzieli³a ciê 
od  ciszy po tamtej stronie.
Ws³uchany w echa wspomnieñ, wci¹¿ tak œwie¿e,
rozko³ysane, g³êbokie, próbowa³eœ zanurzyæ

w nich zdrêtwia³e d³onie by czerpaæ, czuæ, 
jak znów delikatnie tr¹caj¹ nieczu³e ju¿ opuszki palców, 
wwiercaj¹ siê w czaszkê próbuj¹c uj¹æ w uœmiech opad³e k¹ciki
warg.
Wszystko wokó³ rozmywa³o siê, p³owia³o nieuchronnie:
niemy krucyfiks na szpitalnej szafce,
ostatni dziesi¹tek ró¿añca, gdy odchyla³eœ g³owê
nieudolnie sklejaj¹c s³owa z bez³adnie porozrzucanych liter.
Co czu³eœ? Wolnoœæ, czy pustkê? Ból, czy spe³nienie?
Za uchylonym oknem æwierka³y wróble,
go³êbie t³uk³y dziobami o parapet,
a ja traci³em pewnoœæ, czy wzrok prowadzi jeszcze do ciebie,
czy ju¿ oœlep³em. Powoli przybiera³eœ barwê przeœcierad³a
gdy rozpaczliwie chwyta³em resztki nadziei,
echo, echa oddechów, których ju¿ nie ma.

Zofia Sofim Miku³a

z poziomu ulic

tej nocy ktoœ zatrzyma³ tramwaje
ktoœ inny dziewczynê w ramionach.
miasto puœci³o siê w fontannê sztucznych ogni
rozœwietlaj¹c brzegi wis³y i stadiony.
uwodzi³o festynem rzekê.

to by³a zwyczajna noc.
nawet przejœcie œrodkiem skrzy¿owania nie zmieni³o nic.
stoj¹c u stóp pa³acu ³atwo wierzymy w blask wielkich okien
lecz nie domkniemy uporczywych myœli
bez z³otych iskier czarnego konia.

z poziomu ulic mo¿na tylko odjechaæ autobusem 
en dwadzieœcia piêæ w kierunku miêdzy.
miêdzy nami nic nie by³o.

Grzegorz Maria Pozimka

Ch³opiec z ojcem

fotografia

ch³opiec rêk¹ obejmuje 

ojca

œwiêtej pamiêci 

nagrobek zimny

ale zawsze to ojca

prosi o modlitwê

ch³opiec opowiada

¿e daje sobie radê ale mama 

by mog³a mieæ wsparcie

jest tylko kobiet¹

Olga Teresa Banaszek

Bagatela

I có¿, ¿e Bagatela

Có¿, ¿e Ujazdowskie

Có¿, ¿e obok Polna, Stra¿ Po¿arna, Marsza³kowska

Có¿, ¿e nawet Szucha i MEN na gestapo

Có¿, ¿e chodzê tam sama, gdy koñczy siê lato

Có¿, ¿e Rakowiecka od Moskwy po pêtlê

Koœció³, Jêdruœ, SJci i wspomnieñ DA

Có¿, ¿e Wis³a i mosty, a¿ po Sask¹ Kêpê

Có¿ nawet Tarchomin w tych sierpniowych dniach

I có¿, ¿e Warszawa

Có¿, ¿e Cud Nad Wis³¹

Có¿, ¿e defilada, WP, Chopin gra

Có¿, ach có¿ to wszystko?

Izabela Zubko

Anubis

oddzielasz martwych od ¿ywych

wiesz dla kogo zaczyna siê dziœ inny œwiat

u kogo dojrza³o na oczach bielmo

spotykasz ich na spacerze

w parku po œrodku pustyni

kiedy spaleni od s³oñca

uciekaj¹ w cieñ przysz³oœci

wo³aj¹c do nogi psa

z g³ow¹ szakala



W£ASNYM G£OSEM NR 99/10018 PREZENTACJE

dokoñczenie ze str. 1

najbardziej w³asnych mo¿liwoœci
w tej w³aœnie sytuacji, w jakiej siê
znajdujemy. A¿ w koñcu przychodzi
moment odnalezienia utworu, dziêki
któremu odbywamy tê najtrudniej-
sz¹ drogê – drogê w g³¹b siebie. 

Dla mnie takie medium stanowi
powieœæ brazylijskiego pisarza –
Paulo Coelho pt. „Alchemik”. Opo-
wiada ona o niezwyk³ej podró¿y
m³odego pasterza z ma³ego miastecz-
ka w Andaluzji. Santiago postanawia
zaryzykowaæ i porzuciæ drogê karie-
ry koœcielnej. Wbrew rodzicom wy-
rusza ze swym stadem owiec przed
siebie. Spotyka ludzi, zauwa¿a znaki,
które staj¹ siê drogowskazami, dziê-
ki którym odkrywa swoje przezna-
czenie. „Alchemik” jest swego ro-
dzaju powieœci¹-parabol¹ na temat
sensu ludzkiego ¿ycia i powinnoœci
spe³nienia „w³asnej legendy”. Jestem
przekonana, ¿e ta medialna opowieœæ
zaprasza czytelnika do rozpoznawa-
nia znaków, jakie wokó³ niego wci¹¿
siê wy³aniaj¹ w jego podró¿y zwanej
¿yciem. 

Coelho sugeruje, ¿e ka¿da rzecz
na ziemi mo¿e opowiadaæ nasz¹ hi-
storiê, poniewa¿ otwieraj¹c ksi¹¿kê
na przypadkowej stronie, mo¿emy
odczuæ zwi¹zek z tym, czym w³aœnie
¿yjemy, do czego d¹¿ymy albo czego
siê lêkamy. 

Literatura mo¿e siê zatem jawiæ
jako wielkie bogactwo dla cz³owieka
poszukuj¹cego swojej to¿samoœci. 

4. 
Tak, poszukujemy. 
Jednak ka¿dy z nas szuka czegoœ

innego. Santiago z „Alchemika” szu-
ka³ skarbu, zaœ Ma³y Ksi¹¿ê – boha-
ter alegorycznej opowieœci francu-
skiego lotnika Antoin’a de Saint-
Exupéry’ego pt. „Ma³y Ksi¹¿ê” wy-
rusza w podró¿, by znaleŸæ przyja-
ciela. Opuszcza sw¹ planetê i pozo-
stawia ukochan¹ rozkapryszon¹ ró¿ê
sam¹. Na swej drodze spotyka doro-
s³ych ludzi, których zachowania nie
mo¿e poj¹æ; dochodzi do wniosku, ¿e
s¹ bardzo dziwni. Nie dbaj¹ o zdro-
wie, ulegaj¹ na³ogom, nie maj¹ czasu
na odpoczynek, wci¹¿ czegoœ szuka-
j¹, s¹ niespokojni, zapatrzeni w sie-
bie, ¿¹dni w³adzy i bogactwa. Nie
doceniaj¹ szczêœcia bycia w przyjaŸ-
ni, utrudniaj¹ sobie ¿ycie albo ¿yj¹
schematami. W koñcu Ma³y Ksi¹¿ê
spotyka lisa, który zdradza ch³opcu,
wydawa³oby siê, oczywist¹ tajemni-
cê: „dobrze widzi siê tylko sercem,
a to co najwa¿niejsze jest niewidocz-

ne dla oczu”. PrzyjaŸñ nie jest ni-
czym zewnêtrznym, niczym nama-
calnym, niczym do ogl¹dania, jest ra-
czej zawi¹zaniem wiêzów, oswoje-
niem, za które stajemy siê odpowie-
dzialni. Podró¿owanie niczemu nie
s³u¿y – mówi wspó³czesny w³oski re-
porter Tiziano Terzani. Jeœli nie ma
siê wartoœci w sobie, nie znajdzie siê
niczego wartoœciowego w œwiecie
i daremne jest takie szukanie. Do-
œwiadczenia Ma³ego Ksiêcia po-
twierdzaj¹ te s³owa, ch³opiec naj-
wiêkszy skarb odnalaz³ w sobie – sta³
siê odpowiedzialny za swoj¹ ró¿ê
i powróci³ do niej. 

5. 
Ludzie literatury wci¹¿ siê czymœ

fascynuj¹. Swoje fascynacje ukrywa-
j¹ w wierszach albo wspomnieniach,
które staj¹ siê dla czytelnika impul-
sem sk³aniaj¹cym do przemyœleñ,
a nawet do chêci odwiedzenia opisa-
nego miejsca. Przeczytaæ i zechcieæ
zobaczyæ na w³asne oczy pejza¿e,
które ods³ania utwór – oto najwy¿sza
nagroda dla autora. Zachwyt bywa
jednym z chwytów artystycznego
przekazu. Poeta patrzy, odczuwa i za-
mienia na alegoryczny kod jêzyka
swe oczarowania, zaœ czytelnik od-
kodowuje zapis, by wróciæ do rze-
czywistego miejsca. 

Interesuj¹cym przyk³adem tych
zale¿noœci s¹ sonety polskiego
wieszcza narodowego – Adama
Mickiewicza, który w trakcie wê-
drówki po stepach Akermanu zobra-
zowa³ ich piêkno poetyckim jêzy-
kiem. „Sonety krymskie”, bo o nich
mowa, s¹ efektem podró¿y krajo-
znawczej po Krymie odbytej przez
poetê latem 1825 roku. Powsta³y
cykl utworów, wydany rok póŸniej
w Moskwie, okreœlany jest mianem
lirycznego pamiêtnika z podró¿y.
Poeta ju¿ wczeœniej zainteresowa³
siê tematyk¹ Wschodu, zajmowa³ siê
literatur¹ i kultur¹ krajów arabskich.
Wyprawa na Krym by³a wiêc moty-
wowana fascynacj¹ Mickiewicza
orientem. Trzeba jednak dodaæ, ¿e za
opisami realistycznymi kryj¹ siê
wra¿enia wêdrowca i uczucia cz³o-
wieka wra¿liwego na piêkno, na któ-
re tak mocno reaguje czytelnik sone-
tów. Odbiorca nie tylko zwiedza ste-
py Akermanu, nie tylko wciela siê
w postaæ liryczn¹, ale nade wszystko
zwraca uwagê na swoje wewnêtrzne
wartoœci, które o¿ywaj¹ podczas tej
lirycznej podró¿y. 

Innym przyk³adem fascynacji
obc¹ kultur¹ jest zbiór opowiadañ

prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich
– Marka Wawrzkiewicza pt. „Kamy-
ki z chiñskiej mozaiki”. Ksi¹¿ka jest
pok³osiem podró¿y do Pañstwa Œrod-
ka. Ze strzêpków wspomnieñ poeta
próbuje u³o¿yæ – jak sam pisze – mo-
zaikê „choæ trochê przypominaj¹c¹
Chiny”. Zbiór zadziwia wnikliwo-
œci¹ spostrze¿eñ, fotografiami, cen-
nymi notatkami objaœniaj¹cymi. Au-
tor, z charakterystyczn¹ sobie auto-
ironi¹, opisuje sytuacje, w jakich
przysz³o mu siê odnaleŸæ. Czytamy
m. in. o jedzeniu pa³eczkami, o ko-
rzystaniu z monumentalnych toalet,
o przedzieraniu siê do Chiñskiego
Muru, o ruchu drogowym i zapachu
chiñskiej wódki. Pisarz mimocho-
dem przemyca dane demograficzne,
wiedzê historyczn¹ oraz spo³eczn¹.
Wiele mo¿na wyczytaæ z dowcip-
nych monologów, a nawet przygoto-
waæ siê w jakiœ sposób na podró¿ do
Chiñskiej Republiki Ludowej. 

Jako czytelniczka dowiedzia³am
siê na przyk³ad, ¿e Chiñczykom
trudno poj¹æ, i¿ w Polsce nie ma za-
wodu pisarza i pisarzom nie p³aci siê
pensji. 

Wykorzystujê te barwne opowie-
œci na moich lekcjach wychowaw-
czych w gimnazjum, kiedy rozma-
wiam z m³odzie¿¹ o podró¿ach
i miejscach wartych odwiedzenia. Za
ka¿dym razem widzê, jak m³odzi in-
tryguj¹ siê bogat¹ kultur¹ Wschodu,
zadaj¹ mnóstwo pytañ, na które nie
potrafiê, niestety, odpowiedzieæ. 

Marka Wawrzkiewicza oczaro-
wa³y Chiny, natomiast chiñskiego
poetê Xiu Pu Mao zainspirowa³a Pol-
ska, a dok³adniej Warszawa, do któ-
rej zosta³ zaproszony na 42. War-
szawsk¹ Jesieñ Poezji. Ju¿ w trakcie
festiwalu zacz¹³ pisaæ „Pamiêtnik
warszawski” opisuj¹cy wra¿enia
z pobytu w stolicy Polski i wp³yw
polskiej kultury na jego odczucia.
W zbiorze, prze³o¿onym na jêzyki
angielski i polski, czytamy wiersze
dotycz¹ce spraw ogólnie znanych,
jak muzyka Fryderyka Chopina, po-
ezja Wis³awy Szymborskiej, twór-
czoœæ Henryka Sienkiewicza. Doszu-
kaæ siê tu mo¿na równie¿ impresji
osobistych, na przyk³ad w lirykach
„Oczy poetki z Warszawy”, „War-
szawskie metro”, czy „Miejsce uro-
dzenia Chopina”, np.: 

Ÿród³a z lasów, muzyka 
podnosi siê z trawy 
i opada 
na strumienie
na œcie¿kê

na jesienne liœcie 
fragment serenady
delikatnie pulsuj¹cy
w mojej pamiêci

(Miejsce urodzenia Chopina) 

Nigdy w œwiecie nie poczujemy
siê jak w domu, zawsze bêdzie nas
dopadaæ chêæ podró¿owania i towa-
rzysz¹ce jej widmo niewiadomego.
Krzysztof G¹siorowski, wspó³czesny
poeta polski, powiedzia³, ¿e poezja
œwiata porzuciæ nie mo¿e, poniewa¿
potrzebuje jej zwyczajny cz³owiek,
by odnaleŸæ siê w innoœci nieznane-
go. Potwierdza poniek¹d tê opiniê
polski poeta emigracyjny – Stanis³aw
Barañczak, pisz¹c: 
Kto ci powiedzia³, ¿e wolno siê przy-
zwyczajaæ? 
Kto ci powiedzia³, ¿e cokolwiek jest
na zawsze? 
Czy nikt ci nie powiedzia³, ¿e nie bê-
dziesz nigdy
w œwiecie
czu³ siê jak u siebie w domu? 
(Je¿eli porcelana to wy³¹cznie taka) 

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e i Mao
Xiu Pu móg³by coœ na ten temat po-
wiedzieæ. 

6. 
Wszystko zaczyna siê od czyta-

nia. 
Badania przeprowadzone przez

neuronaukowca – Gregory’ego Bern-
sa, dyrektora Center for Neuropolicy
na Uniwersytecie Emory w Stanach
Zjednoczonych na czytelnikach tej
samej ksi¹¿ki, sugeruj¹, ¿e czytanie
mo¿e przenieœæ nas w cia³a narrato-
rów i ich œwiat. Dzieje siê to za spra-
w¹ uaktywnienia czêœci mózgu pod
wp³ywem prze¿yæ wywo³anych zda-
rzeniami z lektury. Zdaniem naukow-
ca przeczytane historie pomagaj¹ de-
finiowaæ to, jacy jesteœmy i jaka jest
nasza kondycja psychologiczna. 

Warto zatem czytaæ i podró¿o-
waæ w g³¹b siebie, szczególnie jeœli
nie staæ nas na wyjazdy poza w³asne
miejsce zamieszkania. Wêdrowanie
po œwiatach opisanych jest tak samo
pomocne w poznawaniu siebie jak
podró¿owanie kontynentalne czy
miêdzykontynentalne. Wskazuj¹ na
to zmiany neuronalne, które zaobser-
wowano w mózgach badanych czy-
telników – zmiany jak najbardziej
po¿¹dane, bo daj¹ce ludziom wra¿e-
nie, ¿e prze¿yli coœ nadzwyczajnego. 

Podró¿owanie w g³¹b siebie
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Zawsze mia³ szczêœcie. Mówili, ¿e
urodzi³ siê pod szczêœliw¹ gwiazd¹. Od
dziecka by³ miluœki, pos³uszny, nikomu
nie sprawia³ k³opotów. Zawsze uœmiech-
niêty i grzeczny budzi³ zaufanie. Powie-
rzali mu swoje sekrety nie tylko kumple
z podwórka, ale i dziewczyny. Nawet sta-
ry Micha³, samotnik mieszkaj¹cy na
ostatnim piêtrze w jego bloku, widzia³
w nim swojego spowiednika. Kocio, jak
przysta³o na dyskretnego goœcia, skrzêt-
nie dochowywa³ wszelkich tajemnic, nie
puszcza³ pary z gêby nawet wówczas,
kiedy któryœ z mieszkañców popada³
w konflikt z prawem. I za to go kochali.
Do pewnego czasu. 

Kiedy zupe³nie wydoroœla³ i przy-
sz³o mu zabraæ siê za jak¹œ solidn¹ robo-
tê, nie bardzo wiedzia³ od czego zacz¹æ.
Szkó³ nie pokoñczy³, bo nie mia³ do tego
g³owy. Posturê mia³ w¹t³¹ i s³abe miê-
œnie, bo sportów ¿adnych nie zakoszto-
wa³, uwa¿aj¹c je za stratê cennego czasu.
Mia³ za to wielki osobisty urok, czarne
lœni¹ce w³osy, i lekki p³ynny koci chód.
No, i zielone, przymru¿one kocie oczy,
i to pewnie st¹d wziê³a siê jego ksywka. 

Dopóki ¿yli jego rodzice, g³odny nie
chodzi³, ale po ich odejœciu garnki w jego
kuchni zaœwieci³y dnem. Kocio, blokowa
skarbonka zwierzeñ, dos³ownie przyci-
œniêty do muru, wpad³ na genialny po-
mys³. ¯o³¹dek wo³a³ swoje, wiêc nie
móg³ d³u¿ej czekaæ na przys³owiow¹
mannê z nieba. Na pocz¹tek zastuka³ do
drzwi ca³kiem ju¿ starego Micha³a,
i grzecznie poprosi³ go o, powiedzmy,
drobn¹ po¿yczkê. Albo wsparcie. 

– Daruj sobie, Kocio – powiedzia³
Micha³, z trudem wspieraj¹c siê na dêbo-
wej lasce. – Lubiê ciê, ale emeryturê
mam lich¹, a ty i tak nie bêdziesz mia³
z czego mi oddaæ. 

– No... nie bêdê mia³ – mrukn¹³ Ko-
cio – ale za dyskrecjê, Michale, chyba mi
siê coœ nale¿y? 

Micha³ wytrzeszczy³ oczy, a¿ okula-
ry mu zaparowa³y. 

– O czym ty mówisz, Kocio? 
– O tym lewym pod³¹czeniu spod

licznika – Kocio uœmiechn¹³ siê chytrze. –
Herbatki gotujemy, telewizorek do póŸna
ogl¹damy, grzejnikiem siê dogrzewamy... 

Micha³ najpierw zblad³, wstrzyma³
oddech, póŸniej spurpurowia³. A póŸniej
siêgn¹³ do starej jak on sam serwantki,
i wyj¹³ spod kamionkowego talerzyka,
z³o¿ony na czworo banknot. 

– Masz i wynoœ siê! I ¿ebym ciê tu
wiêcej nie widzia³! – Wcisn¹³ banknot
w d³oñ Kocia, i zatrzasn¹³ drzwi. 

– To siê zobaczy – mrukn¹³ pod no-
sem Kocio i po kilkunastu minutach za-

puka³ do innych drzwi. Otworzy³ mu
mê¿czyzna w jego wieku. 

– A, to ty? O co chodzi, gadaj szyb-
ko, bo dzieciaki idê k¹paæ. 

Kocio poprosi³, ku jego wielkiemu
zdziwieniu, o bezzwrotne wsparcie fi-
nansowe. 

– Stary, pogiê³o ciê? – Parskn¹³ mu
tamten prosto w nos. – Trzeci dzieciak
zwali³ mi siê na g³owê, groszem nie
œmierdzê! 

– Szkoda – westchn¹³ Kocio. – A,
tak na marginesie, to jak sprawuje siê
twój nowy samochód? Numerki silnika
ju¿ przebite? 

Mê¿czyzna zblad³ na moment. Po
chwili zacz¹³ nerwowo grzebaæ w kiesze-
ni spodni, wreszcie wysup³a³ jakiœ bank-
not i wcisn¹³ go w d³oñ Kocia. 

– Masz, i spieprzaj! Myœla³em, ¿eœ
kumpel, a z ciebie taka œwinia? Z nami
koniec! – Rzuci³ zamykaj¹c drzwi, ale
Kocio zdo³a³ to jeszcze us³yszeæ. 

– To siê oka¿e – mrukn¹³, zbiegaj¹c
na ni¿sze piêtro. Tego popo³udnia odwie-
dzi³ jeszcze kilka mieszkañ, i kiedy
wreszcie wróci³ do siebie, z zadowole-
niem wy³o¿y³ na stó³ zebran¹ forsê. Prze-
liczy³ i doszed³ do wniosku, ¿e starczy
mu tego co najmniej na tydzieñ. Rozpar³
siê wiêc na kanapie, z³apa³ za kartkê
i o³ówek, i zabra³ siê do robienia planu
kolejnoœci nastêpnych odwiedzin. 

Ka¿dego kolejnego poniedzia³ku
Kocio stara³ siê jak móg³. W zasadzie
nikt nie odmawia³ mu wsparcia finanso-
wego. Ka¿dy, do którego zastuka³,
wprawdzie z gniewem w oczach i zaci-
œniêt¹ szczêk¹, zawsze coœ dla niego wy-
sup³a³. Kocio k³ania³ siê nisko, czaruj¹co
siê uœmiecha³, i stuka³ do nastêpnych
drzwi. A¿ któregoœ poniedzia³ku dozna³
wielkiego zawodu – nie otworzy³y siê
przed nim ¿adne drzwi. Zacz¹³ wiêc ³o-
motaæ i dobijaæ siê ile si³. I zacz¹³ od sta-
rego Micha³a. Wreszcie drzwi otworzy³y
siê szeroko i stan¹³ w nich, uœmiechniêty
od ucha do ucha, wyraŸnie wyluzowany,
staruszek Micha³. 

– Z licznikiem mam ju¿ wszystko
w porz¹dku, teraz mo¿esz mi nagwizdaæ
– oznajmi³ spokojnie, po czym zatrzasn¹³
drzwi przed nosem Kocia. 

Kocio zg³upia³ na moment, ale ani
myœla³ zrezygnowaæ z cotygodniowego
wsparcia. Zacz¹³ dobijaæ siê do kolej-
nych drzwi. Otworzy³y siê dopiero po
d³u¿szym czasie. 

– Wypad st¹d! – Rykn¹³ na niego
mê¿czyzna z dzieckiem na rêku. – Po-
zby³em siê tamtego grata, je¿d¿ê teraz sa-
mochodem z salonu! – Zagrzmia³ i trza-
sn¹³ drzwiami. 

Kocio nie dowierza³, ale wci¹¿ nie
rezygnowa³. Walenie w kolejne drzwi
sprawi³o, ¿e i one stanê³y otworem. Ko-
cio uœmiechn¹³ siê nienaturalnie, by³
zdziwiony zobaczywszy stoj¹c¹ w nich
m³od¹ parê. 

– Mój Lutuœ ju¿ o wszystkim wie,
wybaczy³ mi zdradê – oœwiadczy³a ko-
bieta, tul¹c siê do ramienia partnera. –
Sp³ywaj, Kocio, pókim dobra! 

Kocio sp³yn¹³. A¿ do parteru. Ale
schodz¹c z wy¿szych piêter niczego ju¿
nigdzie nie wskóra³. Wszyscy odprawiali
go z kwitkiem. I z pustymi rêkoma.
Wszyscy, ku jego wielkiemu zdziwieniu,
byli czyœci niczym œwiêci. Nikomu nic
ju¿ nie móg³ zarzuciæ. Zupe³nie za³amany
takim obrotem sprawy, z kieszeniami
œwiec¹cymi podszewk¹, wróci³ do siebie.
Ciê¿ko opad³ na kanapê i siedzia³ na niej
przez kilka dobrych godzin, nie mog¹c
nadziwiæ siê tej zaskakuj¹cej go przemia-
nie. Wreszcie wsta³ i zacieraj¹c d³onie, ro-
zeœmia³ siê na ca³y g³os. Rozeœmia³ siê,
bo w tej w³aœnie chwili dozna³ wielkiego
odkrycia. I chocia¿ dotar³o do niego, ¿e
przez czas jakiœ bêdzie musia³ klepaæ bie-
dê, to poczu³ autentyczna ulgê. Uœwiado-
mi³ sobie, ¿e w³aœciwie, to odwali³ kawa³
dobrej, niesamowitej wrêcz roboty. 

Po up³ywie miesi¹ca Kocio, z jemu
tylko wiadomych powodów, zamieni³
swoje mieszkanie i przeniós³ siê na inne
osiedle. Ostro¿nie zacz¹³ zaprzyjaŸniaæ
siê z nowymi s¹siadami. Jest bardzo mi-
³y, uczynny i grzeczny. I nad wyraz dys-
kretny... 

* * * 
Nasze rozgryzione tajemnice
obrastaj¹ niechêci¹ ¿ywi¹ siê
nienawiœci¹
pod wymuskan¹ skór¹ pozorów
ukrywaj¹c sztuczne uœmiechy
uciekaj¹ ukrywaj¹ siê
ujawnione
wybuchaj¹ krzykiem pomiêdzy
s³owami ciszy
i tylko w zau³kach prawdy
naszego sam na sam
zawstydzone
pêkaj¹
jak ³zy na szczytach rzês

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

* * *
Mierzi mnie
codzienne zagl¹danie w lustro
pamiêtanie dni tygodni miesiêcy
trzymanie fasonu przy stole
potakiwanie przytakiwanie
to proszê dziêkujê przepraszam
kiedy nie mam na to ochoty
kiedy nikt nie wymaga
nie zwraca uwagi
nie jestem guzikiem przy jesionce
tkwi¹cym w sztywnym
szeregu

El¿bieta Jeziorowska-Wróbel

KOCIO
Apolonia 
Szarkowicz-M³yñska

SEN MÊSKIEJ DUSZY
(inspirowany baœni¹ „Kobieta szkielet” 
i jej interpretacj¹ Clarissy Pinkoli Estes 

autorki „Biegn¹cej z wilkami”) 
(opowiadanie wyró¿nione w VII kon-

kursie „Puls S³owa”)

OPOWIEŒÆ  £OWCY
By³o ciemno, gdy wyruszy³em na ³o-

wy. Mia³em dosyæ siedzenia w ciasnych
czterech œcianach i zadawalania siê p³ot-
kami, które same wpada³y do moich r¹k
i wystarcza³y na jeden raz. Potrzebowa-
³em czegoœ, co zaspokoi³oby moje po-
trzeby na d³u¿ej. Zarzucaj¹c wêdkê
w otch³añ morza zacz¹³em marzyæ
o WIELKIEJ ZDOBYCZY. 

Raz coœ b³ysnê³o w g³êbinie z³ocist¹
poœwiat¹ – mo¿e to z³ota korona córki
króla mórz? – o, tak¹ mieæ! To dopiero
coœ!... zaduma³em siê... ale czy ja bym
sprosta³?... 

Tym razem coœ zasrebrzy³o siê
w ksiê¿ycowej poœwiacie, a mo¿e to ³u-
ski ogona syreny?... taka te¿ by mog³a
byæ... z tak¹ to bym.... zanurzy³em siê
w moich fantazmatach, a¿ przymkn¹³em
oczy, by obraz mojej wyobraŸni by³ bar-
dziej podniecaj¹cy. 

OtrzeŸwi³o mnie szarpniêcie, coœ siê
z³apa³o na haczyk. Musia³em mocno
trzymaæ wêdkê, aby jej nie wypuœciæ
z r¹k. Zawirowa³o, zakrêci³o rzucaj¹c
w górê i dó³, a¿ straci³em rozeznanie
gdzie jestem. To nie by³ ³atwy podryw,
tu bêdê musia³ siê natrudziæ, pomyœla-
³em. By³em gotowy na wszystko!... tyl-
ko nie na to, co wychynê³o siê zza burty,
TO SZKIELET!!! Przera¿ony, z uwiêŸ-
niêtym krzykiem w gardle rzuci³em siê
do ucieczki, wydawa³o mi siê, ¿e TO
mnie goni. Trzyma³em kurczowo swoj¹
wêdkê, tyle w ni¹ zainwestowa³em, nie
chcia³em jej straciæ, ale jak pozbyæ siê
tego, co mnie œciga... 

U siebie bêdê bezpieczny, w mojej
norce jest miejsce tylko dla mnie same-
go. Jednak haczyk, który zarzuci³em
i ¿y³ka spl¹ta³y mój los ze szkieletem.
Po pierwszym odruchu ucieczki zacz¹-
³em przygl¹daæ siê swojej „zdobyczy”,
TO chyba by³o kobiet¹, a ja by³em sam
i poczu³em siê samotny. A mo¿e naj-
pierw po¿a³owa³em swojej ¿y³ki i ha-
czyka, bo zacz¹³em rozpl¹tywaæ i uk³a-
daæ w nale¿ytym porz¹dku koœci. 

Tak by³em zajêty tym uk³adaniem, ¿e
poczu³em siê twórc¹ nowego ³adu i po-
rz¹dku. W geœcie dobrej woli okry³em fu-
trem szkielet – niech nie marznie i tak
wygl¹da bardziej kobieco. A potem za-
sn¹³em i œni³em wielki sen o mi³oœci
i p³aka³em we œnie z têsknoty i pragn¹³em
we œnie, aby ONA ugasi³a swe pragnienie
moj¹ ³z¹, aby wziê³a moje serce i przy je-
go têtni¹cym biciu wyœpiewa³a swoje
cia³o i wszystko, czego kobieta potrzebu-
je do swojej pe³ni, i aby po³o¿y³a siê przy
mnie, i abyœmy siê stali jednym cia³em... 

To by³ tylko sen! 
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Szed³ alej¹ wzd³u¿ widocznego po le-
wej stronie Bulwaru Nadmorskiego
w Gdyni ciesz¹c wzrok lekko wzburzon¹
wod¹ Ba³tyku. Fale iskrzy³y siê w przebi-
jaj¹cych promieniach s³oñca, które tañ-
czy³o radoœnie miêdzy liœæmi aby w koñ-
cu zanurzyæ siê w zielonkawej wodzie
wrzeœniowego popo³udnia. 

Od wielu lat chodzi³ na mecze miej-
scowej Arki. Dru¿yny nie najwy¿szych
lotów, ale przecie¿ mi³oœci siê nie wybie-
ra. Ta przysz³a sama od momentu kiedy
dru¿yna zdoby³a Puchar Polski. Wtedy
chodzi³ na s³ynn¹ „Górkê”, ³agodne
wzgórze pod lasem otaczaj¹cym stadion,
i zakocha³ sie w ¿ó³to-niebieskich, jak
nazywali kibice swoj¹ dru¿ynê. 

Arka gola, arka gola, areczka, arecz-
ka, wykrzykiwa³ zgodnie z chórem po-
dobnych do niego fanów futbolowego
szaleñstwa. By³a zawsze fajna zabawa.
Arka wprawdzie gra³a tylko w II lidze,
teraz gra w ekstraklasie, ale ju¿ wtedy na
mecze przychodzi³o kilka tysiêcy ludzi.
Obecnie, stadion jest w innej dzielnicy,
nowoczesny, oœwietlony ze sztuczn¹ tra-
w¹. Dawne boisko pi³karskie zajmuj¹
przepiêkne korty, ale nostalgia za dawny-
mi widokami z „Górki” nie przesta³a byæ
nostalgicznym wspomnieniem. 

U stóp „Górki” stoi wielki g³az po-
mnik na czeœæ ulubionej dru¿yny, ufun-
dowany przez wiernych kibiców. Powy-
¿ej tu¿ przed lasem wykopa³ swoj¹ sie-
dzibê rudy lis, który s³yn¹³ z podkradania
pi³ek lec¹cych poza ogrodzenie kortu,
a którym zim¹ opiekowali siê kortowi
donosz¹c mu przysmaki kulinarne. ¯arto-
bliwie twierdz¹, ¿e „Rudy” by³ na etacie
i ¿e kortowi wyst¹pili do w³aœciciela kor-
tów, znanego biznesmena Ryszarda K.
o bonus ¿ywnoœciowy dla „Pana Lisa”. 

Spacer trwa³ ju¿ doœæ d³ugo, ¿e nawet
nie zauwa¿y³ jak znalaz³ sie tu¿ przed
œcian¹ lasu zamykaj¹c¹ ma³¹ polanê
w pobli¿u której kiedyœ zbudowano 
50-metrowy olimpijski basen. 

Obiekt niestety istnia³ krótko, a po-
tem przez wiele lat straszy³ pustym beto-
nowym popêkanym dnem bez wody, ale
jeszcze istniej¹c¹ wie¿¹ do skoków. 

¯e te¿ nikt nie skaka³ z tej wie¿y
w celach samobójczych – przysz³a mu
nie wiedzieæ czemu przedziwna myœl.
Ale to dobrze. Takich miejsc lepiej uni-
kaæ. Po lewej majaczy³ w s³oñcu pomnik
angielskiego twórcy skautingu Georga
Powela, bêd¹cego pierwowzorem dla
polskich harcerzy.

Œwietne zestawienie. Harcerski idol
i samobójca p³ywak. ¯achn¹³ siê na
uœwiadomienie sobie takich myœli. Cz³o-
wiek zbudowany jest z samych kontra-
stów – pomyœla³. Poszed³ jeszcze kilka-
dziesi¹t metrów dalej, gdzie le¿a³o powa-
lone przez wiatr du¿e drzewo z poucina-
nymi konarami, bez liœci, czekaj¹ce na
pociêcie i zapewne sprzeda¿ do licznych
kominków w willach Or³owa. Usiad³ nie-
co zmêczony chc¹c zaczerpn¹æ morsko-
-leœnego powietrza nieska¿onego prze-

mys³owymi zanieczyszczeniami i dy-
mem palonych w ogródkach traw. Zdj¹³
okulary, przymkn¹³ oczy by za chwilê
szeroko je otworzyæ zdziwiony dialo-
giem m³odych ludzi z szalikami w bar-
wach jego ukochanego klubu. 

– Co za kutas tu sie zjawi³. Wykurz-
my go, aby nie by³ œwiadkiem naszego
sportowego spotkania – us³ysza³. 

Nie by³ pewny czy do niego skiero-
wane s¹ te s³owa. 

Rozejrza³ sie woko³o, ale istotnie poza
nim nikogo nie dostrzeg³. A wiêc to do
niego? Skierowa³ wzrok w kierunku us³y-
szanego dialogu i ze zdumieniem zoba-
czy³ szereg m³odych osób przykrytych ga-
³êziami, traw¹ i maskuj¹c¹ siatk¹ jak¹ po-
s³uguj¹ siê wojskowe oddzia³y specjalne.
By³o tych m³odych ludzi co najmniej
dwudziestu. Przestraszy³ siê kiedy uœwia-
domi³ sobie, ¿e s³ysza³ coœ od wnuka
o czekaj¹cej ich „ustawce” z dru¿yn¹ M³a-
wianki, która zadebiutowa³a w II lidze i na
które to spotkanie mia³ siê jutro udaæ. 

Jêdrek, bo tak mia³ na imiê wnuczek,
wyrós³ na wysokiego, przystojnego ch³o-
paka, ale w ostatnim czasie zachowywa³
siê arogancko, przeklina³ nosi³ nó¿ my-
œliwski, kapelusz typu kowbojskiego
i d¿insy z dziurami na kolanach i udach.
Ostatnio unika³ dziadka, kiedy ten chcia³
siê z nim spotkaæ, a córka podejrzewa³a
go o palenie marihuany, a mo¿e i gor-
szych narkotyków. 

– Spierdalaj staruszku z tego pnia jak
najdalej, bo tu za chwilê poleje siê trochê
juchy. Nie chcê tu widzieæ ¿adnych
œwiadków a poza tym mo¿esz przypad-
kowo oberwaæ z buta lub no¿a. 

– No ju¿! 
– Chodu na pla¿ê, po schodkach za

tym pierdolonym pomnikiem Anglika.
I ¿ebym Ciê tu wiêcej nie widzia³. 

S³owa te wypowiedzia³ osi³ek o czer-
wonej twarzy, szerokim p³askim nosie
boksera i z³oœliwym wykrzywieniem lek-
ko krwawi¹cych warg. ¯achn¹³ sie przez
moment czy aby pos³uchaæ gówniarza –
jak wtedy pomyœla³, ale w koñcu, nie mo-
ja sprawa. Nie bêdê siê wtr¹ca³ w inne
pokolenie. 

Tak pomyœla³ zapominaj¹c o s³owach
wnuka o tzw. „ustawce”, o konsekwen-
cjach postawienia siê chuliganowemu
wata¿ce. Czyta³ wprawdzie w jakiejœ ga-
zecie, ¿e kibice, a w³aœciwa nazwa tych
zaanga¿owanych smarkaczy powinna
brzmieæ „kibole”, umawiaj¹ siê przed
meczem ich dru¿yn na walkê na piêœci
i kije s¹dz¹c, ¿e dziêki temu ich idole le-
piej wypadn¹ na boisku. Uwa¿a³ to za
dziecinadê i niegroŸne wy¿ywanie siê
nadmiernie wybuja³ej wyobraŸni. Wsta³
wiêc i wolnym krokiem nie ogl¹daj¹c siê
za siebie uda³ siê nad szumi¹cy niespo-
kojnie las nad ciemn¹ wod¹ Ba³tyku. 

Id¹c po przyjemnie chrzêszcz¹cym
piasku czu³ lekki ch³ód s³onej wody (po
zdjêciu butów) s³ysza³ jakieœ dzikie
okrzyki z kierunku, który przed chwil¹
opuœci³. 

– Niech siê gówniarze pozabijaj¹ –
pomyœla³ gniewnie – co mi do tego. 

Morska bryza zerwa³a siê w tym mo-
mencie, jakby symbolicznym odzewem
na tego rodzaju myœlenie, rzucaj¹c mu
w twarz krople morskiej wody zmiesza-
nej z kroplami deszczu. 

– Nie ma ¿adnej chmurki a spad³
deszcz – zdziwi³ siê. 

Takie pogodowe zjawiska zdarzaj¹
siê w Gdyni. Obserwowa³ to ju¿ kilka-
krotnie wczeœniej. Szed³ wzd³u¿ brzegu. 

Min¹³ scenê „Teatru na Pla¿y”, zna-
nego zespo³u z wystêpów na wolnym po-
wietrzu, w antura¿u morskich fal, czasa-
mi naturalnymi odg³osami burzy, b³yska-
wicami i gwa³townej ulewy. Bywa³ na
tych przedstawieniach podziwiaj¹c aktor-
ki i aktorów wcielaj¹cych siê w postacie
sztuk Czechowa, s³uchaj¹c piosenek lat
dwudziestych i trzydziestych czy dow-
cipne scenki wed³ug Ga³czyñskiego. Mi-
n¹³ kamienny pomnik tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ fatalny lot genera³a Orlicz-Dreszera,
dotar³ do molo, gdzie usiad³ na ³aweczce
wpatruj¹c siê w or³owski klif, w poszar-
pany wiatrem, falami i korzeniami drzew
urwisty skrawek polskiej Gdyni. 

***
– „To mia³ byæ jeden z ostatnich me-

czów na starym stadionie Arki”. 
Wzdychaj¹c pogr¹¿y³ siê myœlami

w dawne lata wspominaj¹c swój spacer,
po którym jak niechciany koszmar wra-
ca³y sny. Mêcz¹ce i nie ustêpuj¹ce po
¿adnych lekach, jak kataralny wyciek
z nosa, kiedy nie mo¿esz w pe³ni nabraæ
powietrza, a p³uca wykrztuszaj¹ kaszlem
zbieraj¹cy siê œluz zatykaj¹cy oskrzela.
Wtedy, siedz¹c na ³awce s³ysza³ wycie
karetek pogotowia i policyjnych samo-
chodów interwencyjnych. Widzia³ jak
wbrew przepisom drogowym pêdzi³y
w górê po spacerowym trakcie Or³owa,
jak helikopter z krzy¿em pogotowia prze-
lecia³ nad molo i l¹dowa³ niedaleko,
prawdopodobnie na polanie, z której
przed kilkunastoma minutami zosta³
w wulgarny sposób potraktowany przez
kibola Arki. 

Dlaczego wracaj¹ te straszne obrazy.
Dlaczego, dlaczego pyta³ bezwiednie sie-
bie, a mo¿e wracaj¹c¹ bezustannie myœl,
¿e powiedzia³ wówczas „Nich siê gów-
niarze pozabijaj¹? Czy by³a to somoreali-
zuj¹ca siê przepowiednia? 

Trzyma³ w rêku ksi¹¿kê. Chodzi³
z ni¹ tu podczas nastêpnych regularnie
powtarzaj¹cych sie spacerów czytaj¹c
opis „ustawki” w której Jêdrek... 

***
– „To mia³ byæ jeden z ostatnich me-

czów na starym stadionie Arki'. 
Tak zaczyna³ siê ten fragment. Czyta³

go wielokrotnie. W koñcu zapamiêta³
ka¿de nastêpne zdanie z tej historii. Ale
czy tak to wygl¹da³o? Na to pytanie nie
by³o odpowiedzi, ale powtarza³ je cicho
wyobra¿aj¹c sobie, ¿e mo¿e tak mog³o
byæ. Mo¿e... mo¿e, mo¿e... 

***
Jêdrek jak zwykle nie kupowa³ biletu,

tylko razem z kumplami planowa³ usado-
wiæ sie na „górce”, wysokiej skarpie nad
boiskiem od strony lasu, gdzie spotyka³a
siê na ka¿dym meczu ca³a œmietanka fa-
nów zespo³u, który w dawnych czasach
doprowadzi³ dru¿ynê do fina³u pucharu
Polski. Grupa najbardziej rozrabiaj¹cych
zawsze potrafi³a – mimo kontroli policji
– wnieœæ ze sob¹ potrzebny sprzêt, aby
po meczu lub podczas – kiedy coœ nie
wychodzi³o pi³karzom – dokopaæ obcym
kibicom. Tym razem mia³ przyjechaæ be-
niaminek II ligi z M³awy. Dzieñ przed
meczem, wed³ug ustaleñ „po Internecie”,
mia³ byæ „pozapi³karskim” sprawdzia-
nem si³ obu zespo³ów. 

– To bose Antki z Mazowsza – okre-
œli³ ich krótko boss. – Zrobimy ich w ru-
rê bez przygotowania. 

– Prêdzej mleczarze albo buciarze –
podpowiedzia³ Jêdrek, który przeczyta³
gdzieœ w gazecie, ¿e w mieœcie funkcjo-
nowa³a fabryka obuwia i wielka mleczar-
nia, sprzedana podobno w latach 80., ja-
kiemuœ Holendrowi z kilkudziesiêcioma
dolarami na koncie bankowym. 

– Nie pierdol Jêdras, masz gówniane
informacje – odpali³ boss. 

– Teraz M³awa produkuje telewizory,
komputery, odbiorniki DVD i bia³y se-
rek, który moja stara kupuje w Gdyni.
Ale co tam zakupy. Dla nas s¹ to szma-
ciarze i trzeba im dokopaæ. Przyjedzie od
nich ma³a „ustawkowa” grupa, z któr¹
spotykamy sie na Polance Red³owskiej.
To doskona³e miejsce na gladiatorskie
pojedynki i walkê jak ty nazywasz „don`t
fair play”, a kto dostanie po ryju, mo¿e
sie wyk¹paæ w Ba³tyku. A wynik meczu
mamy w dupie. I tak nam nasi jutro doko-
pi¹. Wiem, od kumpla kelnera, ¿e kopa-
czom pod³o¿¹ œrodki przeczyszczaj¹ce
do zupy i zamiast biegaæ po boisku bêd¹
szaleæ w sraczach. 

– A dupy podcieraæ piaskiem z pla¿y
– doda³ inny z przydupasów bossa. 

– Dobra. To co ch³opaki? Damy im
³upnia co nie? 

Wywo³a³o to radochê, wrzawê i lekce-
wa¿¹ce machanie rêkami z rozsuniêtymi
palcami na znak przysz³ego zwyciêstwa. 

– Jasne szefie. Bêdzie gra³o. Okleimy
im dupy plakatami. 

– Jêdras – warkn¹³ boss – ty siê trzy-
maj mnie. Nie chcê mieæ wiêcej mêskich
rozmów z twoj¹ mamuœk¹. 

– Pierdol siê od mojej matki – odpali³
Jêdrek, który jako jedyny z grupy, ze
wzglêdu na finansowe i intelektualne wa-
lory i bieg³¹ znajomoœæ angielskiego nie
obrywa³ po g³owie, a w przystêpie dobre-
go humoru, nazywany by³ nawet pierw-
szym zastêpc¹. 

– Jakby, kurwa, coœ nam, kurwa, nie
wysz³o, gdyby mnie zwinêli to s³uchaæ
Jêdrasa. On ma ³eb na karku i umie my-
œleæ. Zrozumiano? 

Tak rozmawiaj¹c, znaleŸli siê w pobli-
¿u nowoczesnego hotelu, w którym odby-
wa³y siê eleganckie przyjêcia, bale i wy-
stêpy artystyczne. Tu przygotowywali siê
zawodnicy „Morskich Maratonów” p³y-
wackich z Helu do Gdyni, wznowionych
po latach przerwy przez prezesa Ba³tyc-

Œmiertelna „Ustawka”
Zbigniew Jab³oñski
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kiego Terminalu Kontenerowego,
Krzysztofa Sz. wielkiego entuzjasty p³y-
wania i promocji Gdyni jako nowocze-
snego miasta. Hotel „Nadmorski” prezen-
towa³ siê po europejsku, a po³o¿enie bez-
poœrednio przy pla¿y by³o jego natural-
nym walorem przyci¹gaj¹cym turystów.
Bywa³ na nich „Prezio”, jak nazywano
jednego z by³ych prezydentów RP i naj-
bogatszy Gdynianin Ryszard K. W pla-
nach tego ostatniego by³o wybudowanie
kilkudziesiêciu kortów, w tym czêœciowo
krytych do gry w sezonie zimowym. Pla-
ny te zreszt¹ zrealizowa³ w krótkim cza-
sie. Ale tymczasem grupa bojowa kibi-
ców przesz³a dalej pla¿¹ i wesz³a po beto-
nowych schodach na górê. 

– Uwaga! – zakomenderowa³ Boss. 
Grupa czternastu „hooligans” otoczy-

³a swojego przywódcê. 
– Najpierw powitamy tych szmacia-

rzy okrzykiem „Arka Gdynia Najlepsz¹
jest”, a potem do roboty. 

– No widzê, ¿e jesteœcie gotowi na
œmieræ – doda³ ironicznie widz¹c na twa-
rzach ch³opaków bojowy zapa³. – To za-
pierdalamy. Go, go go! 

Drzewa oddzielaj¹ce jezdniê i chod-
nik od morza falowa³y delikatnie pod
wp³ywem morskiej bryzy, a chyl¹ce siê
ku zachodowi s³oñce zahacza³o o wierz-
cho³ki drzew. W gêstych krzakach rosn¹-
cych miêdzy nimi panowa³ cieñ, wiêc
spaceruj¹cy przechodnie doœæ rzadko po-
jawiali siê tam na przedweekendowych
spacerach, mimo z³otej jesieni. 

Dobrze jest – pomyœla³ Jêdrek. – Ma-
³o ludzi, nie bêdzie œwiadków, a nawet
jeœli jakiœ zaniepokojony dupek zadzwo-
ni z komórki po policjê, to zd¹¿ymy siê
rozprawiæ z tymi ma³omiasteczkowymi
kutasami. Doszli do miejsca, gdzie uho-
norowano napisem na kamiennej p³ycie
twórcê œwiatowego skautingu, Anglika
Powella. 

„Gdyby ¿y³ ten zasrany Anglik, to
widz¹c nas, zamieni³by siê jak ¿ona Lo-
ta, w s³up soli” – rozeœmia³ sie w duchu
Jêdrek. Szlachetna rywalizacja, zdoby-
wanie kolejnych harcerskich umiejêtno-
œci, to okruchy z podstawówki, której nie
cierpia³. Jedynie mi³e by³o to, ¿e podko-
chiwa³ siê w nauczycielce angielskiego,
która przyje¿d¿a³a jeszcze do Juraty na
prywatne lekcje, bo mama chcia³a aby
syn zna³ dobrze jêzyk obcy. 

– Dopiê³a mamuœka swego – zauwa-
¿y³ mimochodem – a ta nauczycielka ca³-
kiem niez³a w ³ó¿ku – uœmiecha³ siê za-
dowolony ze swych póŸniejszych seksu-
alnych wyczynów w liceum. Dyplom
„First Certificate in English”, posiada³
ju¿ dawno, a po Internecie surfowa³ jak
stary wyjadacz. 

– „M³awa Gór¹”! „Jedno serce jeden
Klub”! us³yszeli niespodziewanie bojo-
we okrzyki rywali, ukrytych za kilkoma
le¿¹cymi zwalonymi przez wiatr drzewa-
mi, których jeszcze nie wywioz³y s³u¿by
miejskie. 

Grupa wyroœniêtych ch³opaków
z ogolonymi g³owami, uzbrojonych w ki-
je bejsbolowe, no¿e sprê¿ynowe i ³añcu-
chy wybieg³a nagle do zaskoczonych
gdynian. Id¹cy z przodu Jêdrek, wyprze-
dzaj¹cy grupê ze wzglêdu na d³ugie nogi,

znalaz³ siê tu¿ przed biegn¹cym z prze-
ciwka osi³kiem, którego dziki wzrok,
przekrwione oczy i chrapliwy okrzyk
œwiadczy³y o znacznym przedawkowa-
niu narkotyków. 

– Jêdras padnij! – krzykn¹³ boss rzu-
caj¹c w m³awiaka kijem. 

Jednak chybi³. Ten charkn¹wszy œlin¹
w oczy Jêdrka, machn¹³ muskularn¹ ³ap¹
pod ¿ebro. Trzasnê³a sprê¿yna otwiera-
nego no¿a i Jêdrek poczu³ silny rozdzie-
raj¹cy ból. Kurwa! Rany boskie – prze-
mknê³o mu nagle w myœlach – przecie¿
on trafi³ w serce. 

– Jezu jêkn¹³ z bólu – Ja siê wykrwa-
wiê zanim zawiadomi¹ pogotowie. 

Boss próbowa³ opanowaæ sytuacjê. 
– Ch³opaki! – wydziera³ siê – w mor-

dê i no¿em! Jêdras nie pêkaj! Nie daruje-
my tym kutasom pola! – Rzuci³ widz¹c,
¿e ten trzyma na piersiach bluzê skrzy¿o-
wanymi rêkami, klêcz¹c na obu kola-
nach, jakby chcia³ siê poddaæ. 

W ferworze krzyków i walenia kijami
przez kilka minut nikt nie zainteresowa³
sie Jêdrkiem. Ten pad³ twarz¹ na trawê
i trzepota³ rêkami jak zarzynany kogut. 

– Rany Boskie, kurwa, Jêdras pêkn¹³
od no¿a – zauwa¿y³ jeden z gdynian. 

– Stop! Kurwa... stop! Koniec walki.
Kurrrwwwa! 

Potê¿ny bas przywódcy zadzia³a³ na
swoich i na przeciwników. Boss podbieg³
do le¿¹cego Jêdrka, odwróci³ go z ple-
ców klatk¹ piersiow¹ do góry i pad³ prze-
ra¿ony na jego piersiach. Jêdrek nie od-
dycha³. By³ blady jak niezapisana kartka
do drukarki komputera, a trzeszcz¹ce pod
skór¹ powietrze pourazowej odry wydê³o
mu klatkê piersiow¹ potê¿nie jak
u strongmena Pudzianowskiego. 

– Czy w³aœnie tak to siê odby³o? Po-
wtórzy³ to ponownie? 

Przymkn¹³ powieki wyobra¿aj¹c so-
bie ostatnie chwile wnuka. Ten helikop-
ter, który za chwilê wzbi³ siê w powietrze
zabra³ nie¿yj¹cego ju¿ prawdopodobnie
Jêdrka do szpitala. 

Reanimacja trwa³a przed, w trakcie
i po przylocie do szpitala. Bez efektu.
Tamponada serca do tego odma. Zbyt po-
wa¿ne dwie równolegle powsta³e przy-
czyny spowodowa³y odejœcie. Na wiecz-
n¹ wachtê? Niestety. Jêdrek nie doczeka³
siê marynarskiej kariery. Odszed³ do
wiecznoœci zbyt m³odo, zbyt g³upio. 

Beznadziejnoœæ trapi³a dziadka od lat.
Przychodzi³ na or³owskie molo, wpatry-
wa³ siê w rybackie ³odzie uwi¹zane na li-
nach i wyci¹gniête na brzeg bez za³óg, od
czasu do czasu wychodz¹ce na po³ów.
Potem szed³ brzegiem szuraj¹c butami po
piasku, wywo³uj¹c skrzypienie a¿ do pi-
sku powoduj¹cego przerwê w spacerze
i rzucenie przekleñstwa pod wiatr, albo
z wiatrem, w deszcz albo w cieñ drzew
dr¿¹cych liœæmi podgrzanymi przez pro-
mienie s³oneczne. Koniec spaceru za-
wsze w to samo miejsce. Pod brzeg lasu
gdzie koñczy³a siê polanka, a skromny
krzy¿yk wyryty scyzorykiem w korze
pnia sosny wybrzusza³ siê blizn¹ uszko-
dzonego drzewa i zawa³ow¹ blizn¹
w sercu dziadka. 

2016 – Gdynia Polanka Red³owska

W dniu 18 listopada 2016 r. w Jaworznickim Teatrze Sztuk odby³ siê uroczysty
finisa¿ wystawy pokonkursowej. Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ prezydent
Jaworzna. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody z r¹k Tadeusza Kaczmarka. Mi³o nam
by³o goœciæ panie radne – Annê Lichotê i Ewê Zuber. 

Na konkurs nap³ynê³o 88 prac malarskich i hafciarskich. W ocenie jury najwiêksze
uznanie zdoby³y malowane jedwabie pani Joanny Œwierczek z Bochni. Za haft
artystyczny nagrodê zdoby³a pani Dorota Chmielewska z Pi³awy Dolnej. Wœród 10
laureatów znalaz³o siê dwoje cz³onków STK Jaworzno. Wyró¿niona zosta³a
akwarelistka Irena Œlusarczyk. Za piêknie haftowany obrus nagrodê odebra³a nasza
kole¿anka Krystyna K³osowicz. Przyznano w dziedzinie haftu dwie nagrody specjalne
ufundowane przez firmê „Coricamo”, zajmuj¹c¹ siê wydawaniem prasy o tematyce
haftu i rêkodzie³a („Twórcze Inspiracje” i  „Ig³¹ malowane”). 

Licznie przybyli goœcie byli zachwyceni wysokim poziomem prezentowanych
prac i przemi³¹ atmosfer¹ podczas uroczystoœci.

Dziêkujemy Teatrowi Sztuk za pomoc w zorganizowaniu imprezy. Zapraszamy
wszystkich artystów do udzia³u w kolejnych edycjach naszego konkursu. 

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu
„Pêdzlem i nitk¹ malowane. Poka¿ co potrafisz” 

  

Artyœci z  Bemowa
W niedzielne popo³u-

dnie 13 listopada 2016 r.
Galeriê Piecow¹ w Warsza-
wie zdominowali – po raz
drugi na przestrzeni miesi¹-
ca – malarze Towarzystwa
Artystów Plastyków Be-
mowa. Goœciliœmy ich ju¿
w Galerii Piecowej w maju
2012 i kwietniu 2015 r. 

Kuratorka wystawy Ka-
tarzyna Puczy³owska przy-
wita³a prezesa stowarzyszenia Krystynê Strybursk¹ oraz przyby³ych z ni¹ artystów:
Bo¿enê Aleksy, Ewê Do³gañ-Piotrowsk¹, Danutê Ko¿liñsk¹, Magdalenê Krêbsk¹, Be-
atê Laprus-Madej, Danutê Stêpieñ, Ewê Westwalewicz-Mogilsk¹, Zbigniewa Dziwo-
sza, Jaros³awa Madej, £ukasza Rutkowskiego, Bart³omieja Szapponos, Macieja Twar-
dowskiego i Stanis³awa Twardowskiego. 

Stowarzyszenie pod nazw¹ Towarzystwo Artystów Plastyków Bemowa istnieje od
1997 r. i w swoim statucie ma zapis o dzia³alnoœci na rzecz wspomagania i populary-
zowania kultury plastycznej na terenie Dzielnicy Warszawa Bemowo. Trzydziestu
cz³onków stowarzyszenia jest mieszkañcami Bemowa, wiêkszoœæ nale¿y do Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków i jest absolwentami wy¿szych uczelni artystycznych.
Wszyscy posiadaj¹ wykszta³cenie plastyczne i du¿y dorobek twórczy. Na przestrzeni
20 lat istnienia TAPB zorganizowa³o wiele wystaw malarskich i bra³o udzia³ w wielu
imprezach kulturalnych na terenie Bemowa. 

Sami autorzy obecni byli w tle swoich prac. Bardzo mi³o by³o znaleŸæ siê wœród
krajobrazów, barwnych kwiatów, postaci czy te¿ na chwilê przenieœæ siê do œwiata fa-
raonów. Czar artystów z Bemowa wype³nia³ Galeriê. Nasi goœcie opowiadali o swojej
pracy artystycznej. Obecni na wernisa¿u poeci recytowali wiersze zainspirowane pra-
cami malarskimi. 

Nie zawiod³a Joanna Jagie³³o, która œpiewem i strunami gitary wprowadzi³a zebra-
nych w kolejny artystyczny klimat. 

Krystyna Rejniak
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Fraktale 
Barbara Kasica-Ko³omyjska

„Fraktale”, to tomik poetycki Barbary
Kasicy-Ko³omyjskiej, wydany w 2014 r.
Zosta³ zauwa¿ony i doceniony na XVI
Koœcierskich Targach Ksi¹¿ki Kaszub-
skiej i Pomorskiej. „Costerina 2015”. 

W Konkursie Literatury Kaszubskiej
zdoby³ II miejsce, a Komisja w sk³adzie:
Tadeusz Linkner, prof. Kazimierz Nowo-
sielski, prof. Edward Breza, i jeszcze kil-
ku innych zacnych cz³onków kapitu³y
jednog³oœnie ksi¹¿kê nagrodzi³a. 

Poeta Czes³aw Markiewicz zamieœci³
w swoim artykule na stronie Salonu Lite-
rackiego pochlebn¹ opiniê na temat tomi-
ku Barbary Kasicy-Ko³omyjskiej oraz za-
prezentowa³ wiersze poetki na antenie ra-
dia zielonogórskiego, a wiersze czytali
aktorzy wroc³awskich scen teatralnych.
Widzimy wiêc, ¿e „Fraktale” nie przesz³y
nie zauwa¿one. Tym bardziej zachêcam
do ich lektury. Siêgam do tego zbiorku po
raz kolejny wiedziona nadziej¹, ¿e nie
zwietrza³ ani jego urok, ani si³a ekspresji
z jak¹ spotka³am siê podczas pierwszego
czytania. I oczywiœcie z wielk¹ radoœci¹
stwierdzam, ¿e nadal porywa mnie swoj¹
odkrywcz¹ œwie¿oœci¹. To wyspa, do któ-
rej dobija czasem wzburzone morze, ale
czyni to tylko po to, aby uspokoiæ fale
i cicho osi¹œæ na piasku.

Dominuje tu mit Demeter – bogini
matki-ziemi, która ma w³adzê nad ¿ywio-
³ami, decyduje o p³odnoœci ziemi, b¹dŸ
nieurodzaju. Jej gniew; to wichura, obfite
deszcze i groŸne burze. Ale tam, gdzie De-
meter, tam i têsknota za Persefon¹. Strata
matki i nadzieja na spotkanie. Ta têsknota,
strata i nadzieja przeplata siê przez niemal
wszystkie wersy tomiku „Fraktale”. Bar-
bara Kasica Ko³omyjska zastyga w krajo-
brazie. Stapia siê z nim. Jakby by³a czê-
œci¹ przyrody, deszczem, a mo¿e nawet
obudzonym lasem który staje na sztorc
(…). Wyznacza rysunek korzenia, spogl¹-
da w oko suchej studni z nadziej¹, ¿e
deszcz j¹ wype³ni, uspokoi, nasyci. 

Poeta Mateusz Brucki, w krótkim
pos³owiu pod wdziêcznym tytu³em: By-
walczyni uroczysk tak podsumowuje au-
torkê wierszy: Poetka uczy nas zwyk³ej
obserwacji: las roœnie po to, aby iœæ do
niego. Miasto jest po to, by zosta³o

w oczach. Mê¿czyzna po to, ¿eby siê za-
kocha³. Cz³owiek i Niebo, ¿eby mo¿na
wierzyæ. I kwituje: Borom niech bêd¹
dziêki, ¿e zapad³y w Basiê.

Jej wiersze to utwory o klimatycz-
nym nastroju, o ¿yciu w ma³ym zak¹tku
globu, z dala od wielkich metropolii
œwiata, od ha³asu zat³oczonych ulic, klak-
sonów aut, czy supermarketów. Tu ina-
czej wschodzi s³oñce. Inaczej szczekaj¹
psy. Donoœniej. I burzê widaæ z daleka,
nie przys³aniaj¹ jej bloki du¿ego miasta.
Noc jest gêsta niczym smo³a, bo nie roz-
prasza jej ³una bij¹ca od oœwietlonego
miasta. Pozwala wiêc spojrzeæ wyraŸniej
w czarne okno ospowate od gwiazd (...)
Barbara pisze do nas wierszem: Bory za-
pad³y we mnie jak prawo jak sen jak po-
wietrze (...) i sosnowe s¹ moje w³osy
i oczy jeziorne wszystko widz¹ inaczej. 
wczoraj urzek³y nas mroczne bory
jezioro dotyka³o nieba (…) 
drzewo woda œlady jastrzêbi
rozdart¹ przestrzeñ trzeba wype³niæ
œwiat³em
palcem w okno deszcz

pozory bezruchu (...) 
Czytaj¹c tomik „Fraktale” myœlê

o tych pozorach bezruchu, sk³adaj¹cych
siê z drobnych ziarenek czasu przesypy-
wanych przez poetkê w zawi³e metafory,
z których buduje wokó³ siebie fortece. Za-
myka w nich w³asne przemyœlenia, pe³ne
refleksji o przemijaniu, odchodzeniu,
o stracie. W tej piaskownicy znaczeñ nie
ma jednak miejsca tylko na bezludn¹ wy-
spê, czy pustyniê. Enklawa ciszy potrzeba
jest poetce dla równowagi ze œwiatem. 

Przecie¿ wystarczy tylko stan¹æ
w cieniu ¿eby zobaczyæ œwiat³o (…). Bo
zawsze jest jakiœ wspólny mianownik,
(...) miêdzy nami roœnie zapisana prze-
strzeñ. I jest wiosna na tucholskim rynku
(…), i budzi siê las. Jest mi³oœæ, przywi¹-
zanie i têsknota: 
Nazywa³eœ mnie ³¹k¹
wianek z ptaków
wk³ada³eœ na moj¹ g³owê
by³am b³êkitn¹ wysp¹ wynurzon¹ z czasu
(…) 
w s³oñcu nieruchomym
dotyka³eœ moich warg. 

Miasto jest dobre, ale tylko wtedy,
gdy jest daleko. Mêczy swoim szybkim,
narzuconym tempem. 

nocne miasto/
ciê¿ko oddycha (…) 
³apie powietrze w œlepe uliczki (…) 
Poetka dobrze wie, ¿e trzeba jednak

czymœ nakarmiæ swoj¹ wyobraŸniê i do-
tkn¹æ tych kontrastów. 

A wiêc wyjechaæ i powróciæ: 
z ciszy trzeba wyjœæ do ludzi
potem mieæ gdzie uciec przed ha³asem (...) 

U Barbary: wiatr siê musi wywiaæ,
deszcz musi siê wypadaæ. Trzeba rozgry-
waæ kolejn¹ noc i przyjmowaæ los z po-
kor¹. Nawet jeœli czasami; m¹ci siê obraz
i pró¿no szukaæ bieli i b³êkitów (…) i gdy
czas nieub³aganie kradnie nam m³odoœæ,
rozstaje nas z bliskimi: 
do tamtych wzruszeñ nie powrócisz

czas wyrzuca ciê na nieznany brzeg.
Poetka wie, ¿e wszystko zamyka siê

codziennym rytua³em, komunikatorem
miêdzyludzkim: 
herbata jest dobra na dzieñ dobry
i na do widzenia. 

Barbara Kasica-Ko³omyjska koñczy
tomik Tryptykiem Katyñskim. 
Umarli nie ró¿ni¹ siê tak bardzo od siebie.. 
wyró¿nia siê tylko kolejka czekaj¹cych na
modlitwê
od ró¿añca do chwa³y na wysokoœci

Stajemy przecie¿ zawsze na jakiejœ
krawêdzi; razem stoimy nad przepaœci¹
(…) niezupe³nie martwi nie do koñca ¿ywi.
I coraz wiêcej pustych miejsc wokó³ nas.
I Trzeba wci¹¿ od nowa oswajaæ lustro.

Polecam „Fraktale”. Zapewniam, ¿e
nie wiej¹ nud¹. A autorce ¿yczê równie
udanej nastêpnej poetyckiej ksi¹¿ki. 

Bo¿ena Kaczorowska

Barbara Kasica-Ko³omyjska, Fraktale 2014 r.

Almanach 
Spojrzenia

Na uroczystej gali XXIII Konkursu
literackiego Ikarowe Strofy, która odby³a
siê 24 listopada 2016 roku w Klubie Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Si³
Zbrojnych w Warszawie, udostêpniono
goœciom œwie¿o wydany Almanach lite-
racki pt. „Spojrzenia”, zawieraj¹cy na-
grodzone i wyró¿nione utwory z po-
przedniej XXII edycji konkursu, a tak¿e
utwory zakwalifikowane do druku. 

Zamieszczony w almanachu frag-
ment nagrodzonego I nagrod¹ opowiada-
nia Mi³osza Anabell Nasi Bogowie nosz¹
ortalionowe kurtki i kolekcjonuj¹ poryso-
wane p³yty winylowe charakteryzuje cie-
kawy sposób narracji, barwnoœæ i bogac-
two wys³awiania, poetycznoœæ, estetyka,
refleksyjnoœæ, dojrza³oœæ w postrzeganiu
œwiata. I zrêcznoœæ w ³¹czeniu zmieniaj¹-
cych siê w¹tków, z których wy³aniaj¹ siê
portrety psychologiczne postaci, sk¹d-
in¹d pe³ne wolnoœci w wyra¿aniu siebie.
Œwiat jest taki, jakim go widzisz, wysuñ
jêzyk i smakuj powietrze, znajdziesz
w nim œlady przesz³oœci, oddechy wszyst-
kich, którzy kiedykolwiek ¿yli na ziemi.
(…)

Nagrodzony II nagrod¹ wiersz Ada-
ma Ladziñskiego pt. K³amstwisko wyró¿-
nia potrzeba oddzielenia k³amstwa od
prawdy w codziennych zmaganiach. 

Pani D³u¿ewska to fragment nagro-
dzonego III nagrod¹ opowiadania Marty-
ny Rejkowicz, którego punktem wyjœcia
jest rodzina jakich wiele w powojennej
Polsce. Mówi o spustoszeniu, które do-
kona³a wojna w psychice mê¿a pani D³u-
¿ewskiej, utracie bliskich podczas Po-
wstania Warszawskiego, a tak¿e o œciera-
niu siê postaw obywatelskich w nowej
rzeczywistoœci. 

Wyró¿nione wiersze Audrey i Nie
p³acz Jerzego Fryckowskiego, zabarwio-
ne s¹ lekk¹ gorycz¹ niespe³nionych ocze-
kiwañ i zw¹tpieñ. Króluje w nich posza-
nowanie dla tradycji i niepodwa¿alna
ostoja, któr¹ zapewnia rodzina. 

Studium temperamentu – wyró¿nio-
ny utwór poetycki Ireny Markuszewskiej
jest zachêt¹ do bycia ciekawym ludzi,
jest psychologiczn¹ dywagacj¹ na temat
zwi¹zku miêdzy wygl¹dem cz³owieka,
a jego wnêtrzem, w myœl starej prawdy
Nie to z³oto co siê œwieci. Drugi jej
wiersz pt. Nadzieja odzwierciedla odczu-
cia cz³owieka mocuj¹cego siê z nieprzy-
chylnoœci¹ losu. Maleñka iskra podtrzy-
muje jego wiarê w cud odmiany na lep-
sze, a¿ do koñca, jako ¿e nadzieja zawsze
umiera ostatnia: dopóki nie zajdzie s³oñ-
ce/ dopóki nie ziœci siê sen.

Kapelusz – wyró¿nione opowiadanie
Anny Piliszewskiej porusza problem imi-
gracji koñca XX wieku. ¯ebrz¹cy Rumu-
ni oblegaj¹cy dworce, przystanki, i sieci
handlowe wyra¿aj¹ g³êbok¹ niemoc po-
zbawion¹ jakichkolwiek perspektyw na
lepsze ¿ycie, po³¹czon¹ z dziedziczeniem
biedy i skrajnego ubóstwa. W wierszu jej
autorstwa pt. Krajobraz ³atwopalny jest
mowa o mocy ognia utrwalonego w pa-
miêci gdzieœ ponad zgliszczami miast,
którego to ognia daleka woda nie skosi
(…) to nieœmiertelny ¿ar, przywo³uj¹cy
marzenia senne o piecu i dachu domów,
których ju¿ nie ma. Drugiej jej wiersz
Krajobraz przed bitw¹ – pe³en jesiennej
melancholii przywo³uj¹cej brzydotê oto-
czenia, pojawia siê w nim tak¿e kamien-
ny chleb z czosnkiem, tudzie¿ nitka na-
dziei, któr¹ przywabi³y anio³y z rysun-
ków córek: a wiêc jednak nie bêdzie koñ-
ca œwiata. (…) idziesz w noc, nios¹c
w plecaku granat i ¿o³niersk¹ manierkê /
i bia³y latawiec marzeñ, frun¹cy niby pta-
ki / p³ytkie blizny powietrza. 

Da³eœ na drogê – wyró¿niony wiersz
Tadeusza Skwarczyñskiego rozgrywa siê
w przestworzach: Wyznaczy³eœ mi los /
którego inni zazdroszcz¹ / jakby nie by³o
dróg / w mniej szalonym pêdzie / wsadzi-
³eœ do F-16 / i kaza³eœ byæ Ikarem / ja-
strzêbiem przestworzy/mój szczêœliwy
czas odbity / w b³êkicie nieba/echo silni-
ków / klucz srebrnych ptaków / choæ
w dole / jak wyrzut sumienia / noc /
w szept gwiazd ws³uchana. 

Warto jeszcze wspomnieæ utwory
nagrodzone i wyró¿nione w kategorii do
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16 lat. ¯o³nierze wyklêci to nagrodzony
udany wiersz Micha³a Skowronka: (…)
wtedy us³ysza³em opowieœæ / o ojczyŸnie /
tajemnicy / prawdzie / honorze / odwadze
/ mi³oœci / i… œmierci / o tym, ¿e ginie siê
nie tylko z r¹k wroga / ale te¿ z r¹k kogoœ,
kto mówi tym samym jêzykiem (…) 

Wyró¿nienie opowiadanie Iwony
Leñ Bezimienny przypomina spowiedŸ,
pe³n¹ emocji i wyciskaj¹c¹ ³zy, jednego
z bohaterów Dywizjonu 303. Zanim po-
œwiêci³ siê bez reszty s³u¿bie wojskowej,
podczas bombardowania Krosna straci³
on najbli¿sz¹ rodzinê: w saloniku brako-
wa³o œmiej¹cej siê dziewczynki, w ³azience
piêknoœci przyg³adzaj¹cej w³osy. Zosta³em
tylko ja. Skalany szczêœciem szczur, który
znajdowa³ siê po drugiej stronie miasta,
chwilowo bezpieczny na ton¹cym statku.
By³bym gotów uton¹æ (…) 

Wyró¿niony wiersz bez tytu³u Kata-
rzyny Raczek wyra¿a têsknotê i pochwa-
³ê wolnoœci, takiej z perspektywy ptaka,
¿ywi¹cego siê widokiem piêknych ludzi,
bez ich przywi¹zania do ziemi: Jestem
m³odym ptakiem / który nigdy nie po-
trzebuje odpoczynku/a ga³êzie pragn¹
moich ostrych pazurów (…) chcia³abym
umrzeæ lataj¹c i zaraz siê spaliæ / jak po-
pió³ z wiatrem opaœæ na ga³êzie / nie wbi-
jaj¹c w nie pazurów Delikatnie / Chyba
chcia³abym byæ jak one / a nie legend¹
o g³upim Ikarze. 

Nale¿y dodaæ, i¿ almanach wzboga-
cony zosta³ interesuj¹cymi pracami pla-
stycznymi, które podnios³y jego wartoœæ. 

Maria Bednarek 

Almanach Grupy Literackiej Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Si³ Zbrojnych pt. „Spojrze-
nia”, Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³
Zbrojnych i Wojskowe Stowarzyszenie Spo³eczno-
-Kulturalne „SWAT”, Warszawa 2016.

Jestem
Jacek Lubart-Krzysica

Tworzyæ to znaczy – stawaæ siê ...
Kilka miesiêcy temu prezentowa³am

Pañstwu trzy tomiki krakowskiej Konfra-
terni Poetów. Tym razem przedstawiam
tegoroczne wydawnictwo Konfraterni –
autorski tomik Jacka Lubarta-Krzysicy,
poety, dramaturga, za³o¿yciela Konfra-
terni Poetów, organizatora licznych im-
prez poetyckich. Tomikiem „Jestem” Lu-
bart-Krzysica zdaje siê podkreœlaæ swoje
istnienie i swoj¹ poetyck¹ dzia³alnoœæ, tu

w Krakowie, teraz, gdy czasy nie sprzy-
jaj¹ poezji. Jacek Lubart-Krzysica jest,
tworzy, skupia artystów wokó³ Konfra-
terni, wydaje ksi¹¿ki, propaguje polsk¹
twórczoœæ tak¿e za granic¹. W tomiku
„Jestem” autor zebra³ z prawie trzydzie-
stu lat swoje wiersze drukowane w licz-
nych almanachach Konfraterni. 

Utwory autorstwa Lubarta-Krzysicy
s¹ ró¿norodne, od bia³ych wierszy po ryt-
miczne i rymowane, wiele tekstów jest
bardzo osobistych, autor wspomina ¿onê
i zmar³ych przyjació³, pojawiaj¹ siê te-
maty ojczyzny, patriotyzmu, mi³oœci,
przemijania. Poruszanie siê miêdzy s³o-
wami dla Jacka Lubarta-Krzysicy to jak
spacer krakowskimi plantami. To po pro-
stu codziennoœæ. 

Jestem jeszcze jestem
dziœ jeszcze jestem doœwiadczam czujê
rozcieram w d³oni liœæ pio³unu
jak on pachnie jak ostro pachnie co za za-
pach ma... 
... ¿ycie! 

(Jestem – piszê wiersze)
Przemijanie

to nie tylko odchodzenie w przysz³oœæ
To równie¿ rozmijanie siê – z przysz³oœci¹... 

(Przemijanie)
Nawet fragmentem mo¿na nas znie-

woliæ t¹ cz¹stk¹ piêkna, która trwa w pa-
miêci œwiat³em odbitym od chwili olœnie-
nia przez kszta³t wyrazu, ruchem cienia
w rzeŸbie. 

(Cz¹stka piêkna)
Dla poety i pisarza tworzywem jest

s³owo. Ze s³ów sk³ada teksty i jak ka¿dy
rzemieœlnik odpowiada za swoj¹ pracê,
tak poeta odpowiada za swoje wiersze.
W poezji s¹ emocje, wiara, codziennoœæ,
cz³owiek. To jedna z najbardziej osobi-
stych metod wyra¿ania siebie, czego Jacek
Lubart-Krzysica jest œwiadom, nie boi siê
tego i choæ nie stroni od osobistych tema-
tów, daleko mu do infantylnoœci. 

Tworzyæ
to znaczy – stawaæ siê
– przejmowaæ odpowiedzialnoœæ za czyn
odtwarzania siebie

(*** Tworzyæ, frag. )
(...)
Moja ¿ona obiera ziemniaki œcina

no¿em grube obierki jakby wszystkie ob-
cina³a troski i problemy znika³y od rêki

Moja ¿ona prasuje koszule chocia¿
bardzo tego nie lubi ale kiedy wyg³adza
zmarszczki

jest w niej pasja wyg³adzania ludzi
(Moja ¿ona, frag.)

Czytaj¹c tomik „Jestem” ma siê wra-
¿enie poznania kawa³ka historii. Historii
samego autora i historii poezji. Jacek Lu-
bart-Krzysica wspomina Staffa, Tadeusza
Œliwiaka, Teresê Truszkowsk¹, Czes³awa
Mi³osza i jego ¿onê. Poeta / zegar czasów
/ wahad³o w¹tpienia... 

Poeta przypomina. Poezja pamiêta.
Cz³owiek ¿yje, dopóki trwa o nim pa-
miêæ, póki ktoœ nosi go w sercu. – Jak so-
bie radzi pan bez ¿ony? / – ¯ona zosta³a
ze mn¹ w wierszach. – œmieræ lub ból / to
tylko inna forma trwania... 

Narrator wierszy jawi siê jako cz³o-
wiek œmia³y, doœwiadczony, na prawie
ka¿dy temat ma swoje zdanie, na prawie
ka¿de pytanie – odpowiedŸ. Nie boi siê
¿ycia, nie boi siê wspomnieñ, odwa¿nie
przyznaje, ¿e ¿ycie to walka, walka z sa-

mym sob¹, walka z codziennoœci¹,
z przesz³oœci¹, z innymi ludŸmi, z który-
mi nie zawsze by³o mu po drodze. 

Gniew to jedynie strach udomowiony. 
Pozostaæ wiernym – có¿ to teraz zna-

czy wiernoœæ zasadom – kiedy zasad nie
ma czy wiernoœæ temu, kogo co dzieñ w lu-
strze ogl¹dasz trzeŸwi¹c zimn¹ wod¹ oczy

(Pozostaæ wiernym, frag.)
Mija³em w drodze tych co bliscy by-

li lecz nie tak bliscy by siê ze mn¹ dzieliæ
swoim zw¹tpieniem

(***Mija³em w drodze..., frag.)
Dla Jacka Lubarta-Krzysicy jako po-

ety charakterystyczne jest to, ¿e potrafi
wypowiedzieæ siê poetycko na ka¿dy te-
mat. Bóg, wiara, choroba, szpital, trans-
plantacja, odchodzenie, mi³oœæ, dom. Nie
ka¿demu poecie dana jest taka umiejêt-
noœæ. Lubart-Krzysica znakomicie j¹ wy-
korzystuje pisz¹c wiersze tematyczne,
tworz¹c piosenki i ballady. W obliczu tak
bardzo aktywnej dzia³alnoœci artystycz-
nej Lubarta-Krzysicy, warto zapoznaæ siê
tak¿e z jego poezj¹. 

To zapewne Magdalena
o wype³nionych niebem oczach

wmagdaleniona
w myœli Tego
który wytrwale wypatruje faryzeuszy
(Magdalena wmagdaleniona w myœli

Tego, który wypatruje faryzeuszy, frag.)
Tak by³o kiedyœ – jeszcze przed tym-

-czasem
Nim nadszed³ cz³owiek co w³ada

i dzieli
Nadszed³ i orzek³: – To chwast...

zbo¿e... zio³o
A najsmutniejsze – ¿e mu uwierzono! 

(Dom do nieba, frag.)
A wtedy kto pierwej
Serce czy s³oñce doleci w twe piersi

S³oñce – ciemnoœci¹ Zaœ wyjête z œmier-
ci Serce

Czy zd¹¿y w locie przej¹æ œwiat³o? 
(Lot ku œwiat³u, frag.)

Aneta Kielan-Pietrzyk
Jacek Lubart-Krzysica Jestem, Oficyna Kon-

fraterni Poetów, Kraków 2016

Czerwona Sukienka
Mira Umiastowska

Z czerwieni¹ na ustach

Z wielk¹ przyjemnoœci¹, zwa¿yw-
szy na atrakcyjn¹ formê graficzn¹, wziê-
³am do r¹k kolejny, nowy tomik wierszy
Miry Umiastowskiej Czerwona sukienka.

Inspiracj¹ do powstania tej nietuzinkowej
poezji by³y obrazy malarki El¿biety Fili-
powskiej. Autorka pos³u¿y³a siê nimi –
za zgod¹ malarki – lokuj¹c je na pierw-
szej i ostatniej stronie ok³adki. 

Pozwolê sobie przytoczyæ tu frag-
ment wprowadzenia, który zamieœci³a sa-
ma autorka we wstêpie tomiku: 

Jeœli wykluczyæ ci¹g³oœæ czasu to –
to mia³o siê wydarzyæ. 

Niektórzy mówi¹ – przypadek. Inni
w przypadek nie wierz¹. 

Nie wiem dok³adnie, po której stro-
nie jestem, doœæ ¿e sk³aniam siê ku takim
zdarzeniom wedle zasady – to do mnie
mówi, to jestem ja... Albo... nie ja. 

Tym razem to by³am ja i choæ nie no-
szê czerwieni, wiedzia³am, ze mieszczê siê
w symbolice obrazu, który mnie zaczepi³... 

Odczyta³am, ¿e jest przeznaczony
w³aœnie dla mnie. A wiêc przeznaczenie?
Niezupe³nie, bo miêdzy przypadkiem
a przeznaczeniem jest jeszcze – czerwona
sukienka... Te¿ mo¿esz j¹ przymierzyæ, je-
œli jesteœ kobiet¹. Jeœli jesteœ mê¿czyzn¹,
to czy¿ mo¿esz przejœæ obojêtnie obok ko-
biety w czerwieni? Oczywiœcie czerwieñ
to tylko symbol. Co pod ni¹ ujrzysz, zale-
¿y od ciebie. Kupi³, nie kupi³ – po przy-
mierza³. Kupi³am... 

Po tym wstêpie mogê tylko stwier-
dziæ – dobrym zrz¹dzeniem losu, a nie
przypadkowo, te atrakcyjne utwory trafi-
³y do mnie, jako recenzentki. Czytelnika
od razu przyci¹ga ok³adka tomiku. Na
pierwszym planie widzimy id¹c¹ z prze-
ciwka kobietê, w rozpiêtym czerwonym
p³aszczu z bia³ym parasolem. Z nieba pa-
da przyjazny deszcz, w tle bramy domu
zaciekawia stoj¹cy tam mê¿czyzna. 

A dalej? W pierwszym wierszu
Dziewczyna w czerwonym p³aszczu au-
torka prezentuje swoje spostrze¿enia
o obrazie. Kopiê maluje s³owami, widzê
w tym fascynacjê. Nastêpnie pojawia siê
wiersz Czerwona sukienka. Autorka ³¹-
czy ten utwór z pierwszym. S¹ podobne. 

Zag³êbiam siê w lekturê dalszych
wierszy. Formalnie odrêbnych, ale stano-
wi¹cych swoist¹ ca³oœæ. W kolejnych
utworach: Kuszenie czerwonej sukienki,
Jej niezale¿noœci czy te¿ w Dziewczynie
z rozmoczonego plakatu widzimy intere-
suj¹c¹ próbê identyfikacji z obrazem. Na-
wi¹zanie kontaktu autorki z dziewczyn¹
i jej otoczeniem sprawia, ¿e staje siê ona
bliska czytelnikowi. 

Kojarz¹ mu siê teraz wszystkie wier-
sze z motywem przewodnim: kolorem
czerwieni i z bohaterk¹ obrazu – kobiet¹
z bia³ym parasolem oraz mê¿czyzn¹ w tle
i jesienn¹ pluch¹. 

W wierszu Café-pianka pojawia siê
sformu³owanie Wasza Dziwacznoœæ. Au-
torka spojrza³a na obraz z innej perspek-
tywy – jakby patrz¹c nañ z dwóch ró¿-
nych stron... 

Przy dalszej lekturze tomiku pozna-
jemy inne wiersze, które nawi¹zuj¹ do
tych pierwszych. W takich utworach, jak
Odchodz¹ca, Zamknij Parasol autorka
pobudza moj¹ wyobraŸniê i przekazuje



mi uczucie radoœci... g³êboko przemyœla-
ne skojarzenia poezji z kolorami. 

Forma uk³adu wierszy stwarza spe-
cyficzn¹ relacjê miêdzy czytelnikiem
a autork¹. Tak¿e innymi kobietami, któ-
rym moim zdaniem, czerwieñ, dodaje do-
stojeñstwa... 

Nie chcê tu omawiaæ wszystkich
wierszy ani ich streszczaæ. Pragnê zachê-
ciæ czytelnika do poznania niezwyk³ych
obrazów, które znamionuj¹ sztukê malar-
ki El¿biety Filipowskiej oraz kunszt spi-
sanych interpretacji w wierszach Miry
Umiastowskiej. 

Odwróci³am ostatni¹ stronê tomiku
i ujrza³am kobietê w czerwonej sukience
z rozpiêtym bia³ym parasolem oddalaj¹c¹
siê od mnie, id¹c¹ pomiêdzy rozdeptany-
mi grudkami wilgotnego œniegu w g³¹b
ulicy. Kto wie... Mo¿e bêdê kobiet¹
w czerwonej sukience i w czerwonym
p³aszczu... 

Serdecznie zapraszam do poznania
tej bardzo interesuj¹cej twórczoœci
dwóch przekazów: pêdzlem i s³owem. 

Krystyna Rejniak

Mira Umiastowska: urodzona w Warszawie.
Pedagog, trener artterapii. Absolwentka Pedagogiki
oraz IPSiR na UW. Pisze wiersze i ma³e formy pro-
zatorskie. Jest autork¹ m.in. Tryptyku Œwiat za bur-
t¹, w sk³ad którego wchodz¹: Wielka ryba, Ryba nie
ma okien i Bezpieczeñstwo Ma³gorzaty. Jest laureat-
k¹ wielu ogólnopolskich i lokalnych konkursów li-
terackich. Jej twórczoœæ znalaz³a siê tak¿e w niejed-
nym Almanachu poezji Klubu Literackiego „Meta-
fora”. Publikowa³a tak¿e na ³amach dodatku literac-
kiego „Myœl Literacka”, w dwutygodniku „Myœl
Polska” oraz we „W³asnym G³osem”. 

Per³a w per³ê

Tym razem to by³am ja i choæ nie no-
szê czerwieni, wiedzia³am, ¿e mieszczê
siê w symbolice obrazu, który mnie za-
czepi³ – mówi w treœci wprowadzaj¹cej
Mira Umiastowska, autorka tomiku
Czerwona sukienka. 

Da³am siê wkrêciæ. Zosta³am z³apa-
na na tê kunsztown¹ literack¹ zachêtê –
przynêtê autorki, która u¿yje kolejnego
chwytu, ¿eby mnie pozyskaæ: Jeœli trzy-
masz tê ksi¹¿kê w d³oni, to byæ mo¿e te¿
trzymasz j¹ po coœ. Byæ mo¿e jesteœ ogni-
wem przekazuj¹cym i ducha i myœli, któ-
re zbuduj¹ kolejne ogniwa ³añcucha dzie³
nastêpnych. Ale jeœli powiesz – nie
umiem tworzyæ, to i tak po dotkniêciu
zmiana nast¹pi sama. Bo przecie¿ po ka¿-
dym dotkniêciu zostaje œlad i na tkaninie
i pamiêæ na twoich palcach. I po takim
dotyku, byæ mo¿e bêdziesz ju¿ innym cz³o-
wiekiem, ni¿ gdybyœ w ogóle nie dotyka³. 

Wziê³a mnie ciekawoœæ. Zapragnê-
³am odnaleŸæ w poruszanych cudzych
przestrzeniach moje œwiaty i wyobra¿enia.
Tym bardziej, ¿e w Tafli deszczu czytam…
Co niesiesz / to ci siê spe³ni.... Wiem co
noszê w sercu. Rzut okiem na obwolutê
ksi¹¿ki i wiedzia³am czego bêdê szukaæ… 

Mira Umiastowska w tomiku autor-
skim spogl¹da na œwiat wierszy poprzez
sztukê malarsk¹ El¿biety Filipowskiej.
Tworzy tzw. ekfrazy. Zatem zauwa¿my

po obu stronach ok³adki synergiê przeka-
zu malarskiego. Wartko p³ynie poetycki
potok rozedrgany emocjami s³ów o za-
barwieniu: mi³oœci, têsknot, spe³nienia,
b¹dŸ rozczarowania, na miarê czterech
pór obrazu, ale zawsze si³y, by wbrew
przeciwnoœciom iœæ do przodu z podnie-
sion¹ g³ow¹. Wiêc idê per³a w per³ê, jak
w wierszu Ko³ysanka per³y (nic mnie nie
mo¿e powstrzymaæ): i weŸmiesz siostrê
za rêkê / podprowadzisz kawa³ek / i ona
ci per³¹ bêdzie / i ciebie poci¹gnie znów
dalej... 

Przymierzaj¹c wszystkie wiersze au-
torki, wk³adam je do swojego koszyka:
Czerwony p³aszcz (tak mi w nim ³adnie),
Niedokrwistoœæ: niczego sobie nie wyrzu-
caj / wpuœæ œwiat³o / i nie wchodŸ w sta-
re kalosze / wojownik œwiat³a podaje ci
miecz / z monogramem / tylko siê wczytaj
/ tylko go doczyœæ / i pamiêtaj / czerwony
p³aszcz / znaczy krew. A póŸniej oswajam
Cieñ: …powiedz mu ¿e masz prawo / twój
gniew… twój lêk… za ciekawoœæ / b³¹d
pog³aszcz jak ludzkie cechy… Przekonuje
mnie perspektywa jutra autorki: …I przy-
bêdzie dzieñ… …Co mostem wysy³a pro-
stoty skarb / na powrót staniesz siê dziec-
kiem / opadnie ¿elazna skóra / tylko ten
dzieñ zauwa¿ / i poczuj – jak roœniesz od
œrodka… Nape³ni³am swój koszyk. Zna-
laz³am to, czego szuka³am. Osi¹gnê³am
pe³niê relaksu. Idê per³a w per³ê ko³ysa-
na przez Bia³o czerwon¹ – s³otn¹, b³otn¹
i promienn¹: Gdzie ¿aden cieñ: …zoba-
czysz tylko zwichrzony sweter / wygiêty
parasol co ³zy bieli skrapla / i si³ê kroków
co nios¹ hen / upart¹ czerwieñ rozwiane-
go p³aszcza. 

Maria Bednarek

Æwieræ wieku wed³ug Anny
Mateusz Brucki

Gdyby wszyscy poeci mieli dostoso-
waæ siê do wymogów, jakie przed autorem
wierszy ja stawiam, dosz³oby do sytuacji
okropnej. Jednak by³bym naiwnym spo-
dziewaj¹c siê, ¿e, œwiadomy swych po-
etyckich celów autor piêknie wydanej
ksi¹¿eczki pod tytu³em „Æwieræ wieku
wed³ug Anny” Mateusz Brucki bardzo po-
ni¿ej zapisanymi uwagami siê przejmie. 

Oœwiadczam raz jeszcze, ¿e mój s¹d
nad jego prac¹, gdzie widaæ dba³oœæ o do-
pracowanie ka¿dego szczegó³u, bêdzie

najzupe³niej subiektywny, co zreszt¹
w sztuce (i nie tylko) nie stanowi ¿adnego
wyj¹tku. Pyszni krytycy czêsto i fa³szy-
wie przy okazji recenzowania wszelkich
utworów podnosz¹ swój rzekomy obiek-
tywizm. Zas³uchani w siebie, nut fa³szu
w swoich pieniach mog¹ wprawdzie nie
s³yszeæ, ale czy lepiej nie byæ fa³szywym
ni¿ bezwiednie wykazywaæ siê g³uchot¹?
Ja wolê dmuchaæ na zimne i jeszcze raz
powiem, ¿e moja ocena poetyckich wysi³-
ków Mateusza Bruckiego (z którymi, co
widaæ, wi¹¿e wielkie nadzieje) nie jest –
byæ mo¿e – warta przys³owiowego funta
k³aków. Asekurujê siê, trudno. 

Do lektury tomiku zabiera³em siê pa-
rokrotnie i, zanim „chwyci³em bluesa”,
zawsze coœ w niej mnie odrzuca³o. Mia-
³em wra¿enie, ¿e autor proponuje mi – ja-
ko czytelnikowi – ca³kiem obcy mi œwiat,
o którego ostre kanty bêdê siê tylko bole-
œnie obija³, wiêc nawet myœla³em, by zre-
zygnowaæ z czytania. Pierwsze 3 wiersze
s¹ nierymowane i brak im rytmu. 

Rytm, z której to formy ekspresji
niektórzy siê œmiej¹, przedrzeŸniaj¹c –
zbudowane na regularnej stopie strofy –
jakimiœ bezsensownymi monosylabami,
naprawdê, przy dochowaniu i innych
cech gatunku, wprowadza czytelnika
w trans, co zwielokrotnia podawane sen-
sy i pozwala uchwyciæ jedn¹ z ró¿nic tra-
dycyjnej formy poetyckiej od krótkich
form prozy poetyckiej czy prozy zwyk³ej.
Brak rymu natomiast, który to œrodek ar-
tystyczny jest tym, czym poeta czytelni-
kowi wrêcz powinien siê zalecaæ, to rezy-
gnacja z „opatrzenia w³óczni grotem”.
Pewnie, ¿e oryginalna metafora to –
przyjmuj¹c, i¿, jako ludzie zajmuj¹cy siê
szukaniem i dawaniem nowego wyrazu
(przewa¿nie znanym ju¿) uczuciom i my-
œlom, chcemy swoje zajêcie traktowaæ ja-
ko swoisty jêzykowy poligon – podstawa
nowoczesnej poezji i ¿e w niej, maj¹cy
zaciêcie te¿ erudycyjne, autor „Æwierci
wieku”, jest niez³y. W ogóle ³¹czenie po-
ezji z wtrêtami erudycyjnymi i z malar-
stwem, co obserwujemy w omawianym
tomiku, to krok w dobr¹ stronê. ¯ycie ja-
ko ca³oœæ mog³oby w koñcu byæ sum¹
wszelkich sztuk, gdybyœmy wiêcej dba-
³oœci pok³adali we wszelkie – przypada-
j¹ce nam wyrokiem losu – poczynania.
Bo brak rytmu i rymu w owych trzech (i
kilku innych) wierszach owe wiersze –
moim zdaniem – niestety uniewa¿nia.
Wiersz mo¿e byæ wolny od tradycyjnego
rygoru, ale wtedy si³¹ jego musi byæ kon-
strukcja; sama metafora to za ma³o. 

Jak wiele zyskuj¹ utwory Bruckiego
po uwzglêdnieniu sugerowanego przeze
mnie wymogu (choæ oczywiœcie sugerujê
to po fakcie), pokazuje chocia¿by wiersz
„Maja naga”, a w³aœciwie to wszystkie
wiersze tomiku, w których nie silono siê
na formaln¹ nowoczesnoœæ. Wysoka
sztuka nie znosi demokratycznych po-
rz¹dków, gdy¿, gdy im ulega, staje siê
folklorem. Ostatnie lata to dyktat demo-
kracji – wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿-

liwe. Na szczêœcie wiêkszoœæ prac
w omawianej pozycji to dzie³ka nie pod-
padaj¹ce pod definicjê u³atwionego wier-
szowania. S¹ tu ciekawe niedok³adne (te¿
sztuka takie wynaleŸæ!) rymy, dobra syla-
botonika, logiczne spuentowania. 

Dramatyzm ludzkiej egzystencji
mo¿na – i przy z³ej woli, i przez niechluj-
stwo, i przez brak talentu – sprofanowaæ
tym, co oœmiela siê pretendowaæ do mia-
na poezji. Niew¹tpliwie tomikiem
„Æwieræ wieku wed³ug Anny” Mateusz
Brucki takiej profanacji siê nie dopuœci³. 

Na zakoñczenie: od dawna panuje
dziwaczna moda na pisanie wierszy sa-
mymi ma³ymi literami i bez interpunkcji.
Tej mody Brucki trzyma siê niekonse-
kwentnie. Mo¿e jest to przys³owiowa ja-
skó³ka, zwiastuj¹ca wiosnê wiedzy, ¿e
tak¿e wiersze, jak prozê, pisze siê nor-
malnymi zdaniami, wzglêdnie – równo-
wa¿nikami zdañ? 

Marek S³yk

Mateusz Brucki, Æwieræ wieku wed³ug Anny.
Wyrazy i ekfrazy, Fundacja Oko-lice Kultury, Zble-
wo – Stargard Gdañski 2016 r. 

¯ywoty psycholi – artystów 
o têskni¹cych duszach

Stanis³aw Stanik

Siêgaj¹c po ksi¹¿kê Stanis³awa Sta-
nika, Czytelnik mo¿e mieæ podwójne sko-
jarzenia. Jednym z nich jest negacja i od-
rzucenie, bo kto interesowa³by siê „psy-
cholami”? Zreszt¹ ten w¹tek snuje siê
w ca³ej publikacji, gdy¿ jej 10 bohaterów,
w trakcie swojego krótkiego raczej ¿ycia,
by³o wielokrotnie piêtnowanych, zarów-
no przez dalszych, jak i bliskich ludzi za
swoj¹ „oryginalnoœæ”, odmienn¹ od
„przeciêtnoœci”, która by³a raczej „nor-
m¹” dla pozosta³ych. Z drugiej strony –
w tym samym momencie przyci¹ga Czy-
telnika dalszy ci¹g tytu³u ksi¹¿ki, który
zapowiada jednak coœ interesuj¹cego,
choæ w konfrontacji z pierwsz¹ jego czê-
œci¹, niekoniecznie radosnego. Tych dzie-
siêciu autorów to: Emanuel Swedenborg,
Cyprian Norwid, Jan Lechoñ, Tadeusz
Peiper, Edward Stachura, Jerzy Krzysz-
toñ, Rafa³ Wojaczek, Kazimierz Ratoñ,
Zygmunt Trziszka i Józef A. Grochowina. 

Zag³êbiaj¹c siê w kolejne rozdzia³y,
uwa¿ny Czytelnik jest w stanie wychwy-
ciæ, wœród wielu przytoczonych suchych
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faktów biograficznych, przewijaj¹c¹ siê
nutê nostalgii za czymœ straconym, za ¿y-
ciem niespe³nionym swych bohaterów.
Oni, nie doœæ, ¿e sami je sobie odbierali,
to w trakcie cierpieli niesamowite katu-
sze, nie mog¹c sobie poradziæ z we-
wnêtrznymi konfliktami, które targa³y ni-
mi przez lata. Te zdrowotne problemy
w sferze psychiki, nie poddawa³y siê te¿
psychiatrycznemu leczeniu, st¹d bohate-
rowie tych biografii czasem odmawiali
poddaniu siê im, lub, gdy ju¿ z nich ko-
rzystali, nie chcieli ich kontynuowaæ, nie
widz¹c trwa³ych efektów, a jedynie po-
wierzchowne i krótkotrwa³e. 

Ksi¹¿ka podejmuje wa¿ny temat, co-
raz bardziej „na czasie”, ze wzglêdu na
okres, w którym ¿yjemy obecnie. Z jed-
nej strony pojawia siê coraz intensyw-
niejsze zainteresowanie wielu osób roz-
wojem osobowym i duchowym, a z dru-
giej zauwa¿yæ mo¿na brak jakiejkolwiek
edukacji psychologicznej na ca³ej prze-
strzeni kszta³cenia, a nawet wsparcia psy-
chiatrów czy psychologów dla promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki. To
ostatnie mog³oby ju¿ od najwczeœniejsze-
go okresu ¿ycia dziecka wychwyciæ pew-
ne nieprawid³owoœci i przez w³aœciw¹
edukacjê, harmonizowaæ je, doprowadza-
j¹c do „zrównowa¿onego rozwoju”. 

Tymczasem zdrowie psychiczne jest
w³aœciwie podstaw¹ funkcjonowania cz³o-
wieka, znajdowania sensu jego istnienia,
jego zdrowia/choroby/¿ycia lub œmierci.
Panuje obecnie ogólne przekonanie, ¿e na
ten rozwój mo¿na wp³ywaæ dowolnie, bez
jakiejkolwiek kontroli, czasem nawet nim
manipulowaæ, aby poprawiæ efektywnoœæ
jednostek, czy ca³ych grup. W tej chwili
zauwa¿yæ mo¿na np. pojawianie siê spe-
cjalistów nowego zawodu tzw. coachów,
którzy z ochot¹ zabieraj¹ siê za wszystko,
co dotyczy cz³owieka, a wiêc tak¿e sfery
psychiki, nie znaj¹c podstawowych zasad
jego rozwoju. Jednak¿e, jak widaæ cho-
cia¿by po bohaterach ksi¹¿ki, im wiêcej
byli oni twórczy, a wrêcz genialni, tym
wiêcej cierpieñ stawa³o siê ich udzia³em.
Mimo dostêpnoœci leczenia szpitalnego,
ich stan pogarsza³ siê z roku na rok, pro-
wadz¹c do targania siê na w³asne ¿ycie.
„Coœ” bowiem zosta³o „zapomniane” lub
stracone z pola widzenia. Ta sfera jest bo-
wiem indywidualna i „dzieje siê” nieza-
le¿nie od tego, w jaki sposób postronna
osoba chce cokolwiek zmieniæ, aby
usprawniæ „maszynê”. 

Jak pisze autor ksi¹¿ki, jego bohate-
rowie byli to ludzie wyj¹tkowo twórczy,
znajduj¹cy oryginalne œrodki wyra¿ania
siebie, a jednoczeœnie nad wyraz nie-
szczêœliwi, niespe³nieni, uwik³ani w g³ê-
bokie konflikty w³asnej dwoistoœci. Ta
ostatnia z jednej strony pcha³a ich w co-
raz silniejsz¹ depresjê (ma³oœæ siebie),
a z drugiej wznosi³a na szczyty ich geniu-
szu, przeb³ysków nadœwiadomoœci, co
pozwala³o im z tamtego poziomu two-
rzyæ swoje nieprzeciêtne dzie³a. 

W³aœnie ta dwoistoœæ – przyziem-
noœæ, a wrêcz „piwnica” (freudowska)

oraz szczyty (dotyku nieba) przynosi³a
im najwiêksze cierpienia, bo nie potrafili
znaleŸæ sami „z³otego œrodka”. Dostêpna
opieka psychiatryczna nie rozumia³a
dziej¹cych siê w nich procesów, gdy¿
psychiatria tego okresu (podobnie jak
i lata póŸniej) nie przyjmowa³a do wiado-
moœci zarówno istnienia duchowej sfery
cz³owieka, jak i kryzysów rozwoju du-
chowego. O tego rodzaju poziomie nie
by³o bowiem mowy w nauce czy eduka-
cji, gdy¿ obowi¹zuj¹cy w nauce paradyg-
mat cz³owieka-maszyny, pozbawionego
duszy, nie przyzwala³ na ³¹czenie materii
i ducha. Tak wiêc dwoistoœæ, zamiast byæ
harmonizowana, pog³êbia³a siê, tak¿e
ewolucyjnie, dlatego mo¿emy mieæ coraz
czêœciej do czynienia z tego rodzaju przy-
padkami. Ich uaktywnianiu sprzyja zresz-
t¹ wszechobecna agresja, i to zarówno
w mediach, jak te¿ w ludziach, (w posta-
ci strachu i stresu), których historia przez
pokolenia pe³na jest tragedii i to nie tylko
jednostkowych, ale i grupowych, a dzie-
ci, rodzone w takich rodzinach dziedzi-
cz¹ je w genach. Warto zreszt¹, czytaj¹c
ksi¹¿kê, zwróciæ baczn¹ uwagê na dzie-
ciñstwo przywo³anych tam bohaterów
i brak pe³nej rodziny, co zubo¿y³o ich
œwiat co najmniej o jedn¹ po³owê do-
znañ, niezbêdnych dziecku do „zdrowe-
go” dorastania. Tego rodzaju tematyk¹
zajmujê siê tak¿e ja w swoich ksi¹¿kach
i artyku³ach. 

O rozwoju duchowym zaczêto mó-
wiæ coraz czêœciej w latach 70. XX wie-
ku, pocz¹tkowo w psychologii humani-
stycznej, a nastêpnie transpersonalnej.
Ten poziom i towarzysz¹ce mu kryzysy
rozwoju duchowego dok³adnie opisa³ dr
Roberto Assagioli (1888-1974), w³oski
psychiatra, który mia³ wprowadziæ psy-
choanalizê do W³och. Zauwa¿y³ on jed-
nak, ¿e „rozk³ada ona pacjenta na czynni-
ki pierwsze, nie sk³adaj¹c go razem”, st¹d
sta³ siê twórc¹ psychosyntezy – psycho-
logii z dusz¹. 

Na kanwie tej ksi¹¿ki, mo¿na by
stworzyæ kolejne, korzystaj¹c z ró¿nych
przytaczanych w¹tków. Dotycz¹ one za-
równo wspierania rozwoju od najm³od-
szego wieku i w³aœciwej edukacji „odko-
dowywania” traumatycznych doœwiad-
czeñ, nie tylko dziecka, ale poprzednich
pokoleñ, bo na tych korzeniach wyrasta
ka¿dy cz³owiek. Nie znajduj¹c odpo-
wiedniego wychowania i edukacji, jak
te¿ doœwiadczaj¹c spo³ecznego odrzuce-
nia, traci on sens w³asnego istnienia.
Skutki niezrozumienia, (a obecnie mo¿na
by to nazwaæ ignorancj¹), opisa³ autor tej
ksi¹¿ki, na kanwie ¿yciorysów swoich
bohaterów. Jak widaæ nie by³ to czas a¿
tak odleg³y od odkrycia swojej nieade-
kwatnoœci do deprecjonowania swojego
¿ycia, a nie znajduj¹c w nim ¿adnego
sensu, targali siê na nie skutecznie. 

To, co podkreœla kilkakrotnie autor,
to powo³ywanie siê na Profesora Kazi-
mierza D¹browskiego i jego „Pos³ania do
Nadwra¿liwych”. Jeœli jako spo³eczeñ-
stwo, a nawet ludzkoœæ, zatracimy w³a-

sn¹ wra¿liwoœæ (co ju¿ obserwujemy co-
raz czêœciej), to zniszczymy nie tylko sie-
bie i nie wyrazimy swoich talentów (któ-
re posiada ka¿dy), ale tak¿e doprowadzi-
my do zag³ady ca³ego œrodowiska, w³¹cz-
nie z planet¹. 

Aby do tego nie doprowadziæ, musi-
my przywróciæ wra¿liwoœæ na drugiego
cz³owieka i otoczenie, poprzez w³aœciwe
wychowanie i edukacjê. Ju¿ teraz mówi
siê np. w socjologii o spo³ecznie panuj¹-
cej schizofrenii. Gdy przywrócimy wra¿-
liwoœæ, zape³nimy tê przestrzeñ dwoisto-
œci „pomiêdzy” i odkryjemy w odpo-
wiednim czasie wo³anie w³asnej duszy.
Jako spo³eczeñstwo zadbamy wiêc o ka¿-
d¹ jednostkê, której geniusz jest obecnie
niezbêdny do za¿egnania kryzysów i ule-
czenia chorób cywilizacyjnych (z psy-
chicznymi w³¹cznie). Ta duchowa sfera
nas, oddzielona od cia³a, jest niezbywal-
n¹ czêœci¹ ca³oœci naszego istnienia. Nie
da siê jej zaspokoiæ byle czym, albo nie
zauwa¿yæ. Ona potrzebuje znajdowania
sensu w osobie i zrozumienia, aby nie do-
œwiadczaæ „bólu duszy”. Opisane w tej
ksi¹¿ce ludzkie g³êbokie odczucia i dra-
maty wymagaj¹ bowiem nie tylko kon-
kretnych badañ naukowych, ale i dzia³a-
nia, w celu odkrywania wy³aniaj¹cych siê
coraz czêœciej nieznanych sfer ¿ycia cz³o-
wieka, niezbêdnych dla ca³ej ludzkoœci
dla przetrwania i poprawy jakoœci œwiata. 

Dr Ewa Danuta Bia³ek
Instytut Psychosyntezy 
www.psychosynteza.pl 

Stanis³aw Stanik, ¯ywoty psycholi – artystów
o têskni¹cych duszach, Wydawnictwo Komograf,
Warszawa 2016. 

Ucieczka dzieci z Sybiru
Mieczys³aw Bogdañski

Ucieczka z nieludzkiej ziemi

W okresie II wojny œwiatowej i po
niej nastêpowa³ exodus ludnoœci polskiej
z obszaru Zwi¹zku Radzieckiego. Jedna
czêœæ emigrantów, rodaków zes³anych na
Sybir b¹dŸ mieszkaj¹cych na terenach za-
jêtych przez wschodniego s¹siada, po-
wraca³a do kraju etapami, z armi¹ Ander-
sa b¹dŸ armi¹ Berlinga, druga czêœæ za-
siedla³a nasze ziemie jako repatrianci po-
wojenni. Powroty te by³y trudnymi spra-
wami dla Polaków kresowych i tak je

przedstawili tacy prozaicy jak Stanis³aw
Srokowski czy Zygmunt Trziszka. Nie
ukrywali, ¿e Polska nie okaza³a siê dla
nich krain¹ mlekiem i miodem p³yn¹c¹. 

Ca³kiem inne zdanie mieli Polacy
przyje¿d¿aj¹cy i przychodz¹cy z dalekie-
go Sybiru. Ludzka wegetacja, nêdza,
g³ód by³y czynnikami sprawiaj¹cymi, ¿e
têsknota za Polsk¹ dodawa³a niema³ej
odwagi i bohaterstwa. Tak¹ postaci¹, któ-
rego oczarowa³a bajka babci o z³otym po-
lu i rajskich jab³oniach w kraju ojczystym
jego rodziny, sta³ siê na kanwie powieœci
Mieczys³awa Bogdañskiego „Ucieczka
dzieci z Sybiru”, ledwie kilkuletni Jasio.
Osierocony zapragn¹³ ujrzeæ mityczn¹
dlañ Polskê i samotnie wybra³ siê w pie-
sz¹ podró¿. Przedsiêwziêcie nie by³o pro-
ste, bowiem droga bieg³a z Dalekiej Sy-
berii przez tajgê, Irkuck, Ural, nad DŸwi-
nê, a st¹d do Polski. Perypetie ch³opca,
jego prze¿ycia i dramaty codzienne, gra-
nicz¹ce z klêsk¹ i utrat¹ ¿ycia przedsta-
wia autor na kartach tej mêskiej, zdecy-
dowanej prozy, maj¹cej poetykê faktu,
nie refleksji ani wiwisekcji egzystencjal-
nej. Tak¹ to ksi¹¿kê postanowi³ napisaæ
Bogdañski i taka wysz³a spod jego pióra. 

Ch³opiec podejmuje samotn¹ wê-
drówkê i ma szczêœcie, bo nawet wilk za-
miast go rozszarpaæ, zaprzyjaŸnia siê
z nim. Zd¹¿aj¹c, przebywa wielkie odle-
g³oœci, ¿ywi¹c siê surowym miêsem.
W ró¿nych okolicznoœciach ratuje siê
zdjêciem wodza rewolucji Lenina, przy-
znaj¹cego wysokie odznaczenie jego
dziadkowi, oraz sam order, jednego z naj-
wy¿szych odznaczeñ w ZSRR. W Irkuc-
ku poznaje i zaprzyjaŸnia siê z dwoma in-
nymi ch³opcami, z Frankiem i W³adkiem,
i z nimi przemierza ogromny szmat dro-
gi, licz¹cej kilkanaœcie tysiêcy kilome-
trów. Przechodzi przez tajgê, przez bagna
i dostaje siê do partyzantki, teraz – po-
czynaj¹c od Irkucka jako pomocnik gru-
py medycznej przeznaczonej do leczenia
chorych i inwalidów wojennych. Jeszcze
przed DŸwin¹ zaczyna siê Polska. Naj-
gorsze, ¿e ch³opcy docieraj¹ do kraju zaj-
mowanego jeszcze przez Niemców,
a wyzwalanego przez Rosjê Radzieck¹. 

Co siê sta³o z ch³opcami, doroœlej¹-
cymi przez ten czas? Rozeszli siê, ka¿dy
do swojej miejscowoœci. Franek i ca³a za-
³oga medyczna na wiosnê posz³a do pol-
skiej partyzantki. Przed zakoñczeniem
wojny do³¹czy³a do II Armii Wojska Pol-
skiego. Po wojnie Franek zosta³ lekarzem. 

Powieœæ w swoim zasadniczym zrê-
bie podejmuje wa¿ny i wa¿ki temat, jaki
sta³ siê modny za przyczyn¹ opracowañ
naukowych, utworów literackich i fil-
mów. Budzi poniek¹d zdumienie, ¿e tak
dramatyczny w¹tek, jak podró¿ dzieci bez
opieki rodziców, zosta³ potraktowany po-
godnie i wnikliwie. Co prawda jak w sen-
su stricto powieœci brak tu intrygi, punk-
tów kulminacyjnych i panoramicznego
ujêcia historii, lecz na p³aszczyŸnie fak-
tów i zdarzeñ mo¿na tê prozê przyj¹æ,
a nawet j¹ polubiæ. Roz³amuje siê jednak



W£ASNYM G£OSEM NR 99/10026 PREZENTACJE
ta ksi¹¿ka, bowiem w jej drugiej czêœci
pojawiaj¹ siê opracowania popularne tego
tematu, tym razem uwierzytelniane
wstawkami historycznymi. Tu ju¿ mo¿na
dowiedzieæ siê, co to by³ system sowiecki
i jak bardzo krzywdzi³ nacjê polsk¹, ale to
jakby musztarda po obiedzie wobec pozy-
tywnego obrazu ZSRR w ksi¹¿ce-powie-
œci. Jeœli potraktowaæ rzecz faktograficz-
nie, mamy pracê t³umacz¹c¹ system (na
przyk³ad niedogodnoœciami klimatyczny-
mi) i atakuj¹c¹ go (w czêœci historycznej). 

Nie mo¿na te¿ patrzeæ pob³a¿liwie
na liczne niedostatki techniczne tej ksi¹¿-
ki. Proza zosta³a Ÿle rozpisana na akapity,
dialogi, partie subiektywne i obiektywne,
a wskutek tego wraz z narastaniem akcji
tworzy siê chaos i mêtlik w g³owie czy-
telnika. S¹ i w niej potkniêcia stylistycz-
ne, dobrze, ¿e nie ma b³êdów ortograficz-
nych. Tak tedy zamkn¹æ mo¿na uwagi
o prozie pisarza, który, gdyby zadba³
o zapis i odrobinê pracy nad sob¹, móg³-
by wyrosn¹æ na arcyciekawego. 

Stanis³aw Stanik

Mieczys³aw Bogdañski, Ucieczka dzieci z Sybi-
ru, Grudzi¹dz 2016, s. 127.

P³omieñ w bieli 
Waldemara Anna Fiszer

Cztery pory roku 

Czytaj¹c tomik Waldemary Anny Fi-
szer pt. „P³omieñ w bieli” nasuwa siê
myœl pochodz¹ca z filmu „Cast Away”
(„Poza œwiatem”), która brzmi: „Najpiêk-
niejsz¹ rzecz¹ na œwiecie jest sam œwiat”.
Ów œwiat, zamkniêty w czterech porach
roku, autorka przedstawia wprowadzaj¹c
nas w melancholijny nastrój. Jest to
w pewnym sensie podró¿ po wszystkich
kontynentach naszego ¿ycia, osadzonego
w wioœnie, lecie, jesieni i zimie. 

W tomiku znajdziemy wiersze pisa-
ne z potrzeby serca. Autorka nie stroni od
tematów zwi¹zanych z trudn¹ histori¹ na-
szego narodu. Podejmuje w¹tek Polaków
zes³anych na Syberiê, walcz¹cych w Po-
wstaniu Warszawskim lub znajduj¹cych
siê w obozach w Auschwitz i Birkenau.
Nie brak tu zadumy nad ludzkim losem,
wartoœciami ¿ycia oraz piêknem œwiata.
Podczas lektury towarzyszy nam nuta za-
równo tragizmu, jak i radoœci. Na tê po-
ezjê nale¿y spojrzeæ poprzez pryzmat mi-
³oœci do drugiego cz³owieka a tak¿e wia-

ry w Boga. Poetka pokazuje nam, ¿e ¿y-
cie zmienia siê niczym nastêpuj¹ce po
sobie pory roku. Wspania³¹ ilustracj¹
muzyczn¹ do wierszy Waldemary Fiszer
mo¿e staæ siê cykl koncertów skrzypco-
wych Antonio Vivaldiego, który zafascy-
nowany zmiennoœci¹ przyrody skompo-
nowa³ „Cztery pory roku”. Ten temat za-
inspirowa³ równie¿ malarzy. Przyk³adem
mog¹ byæ obrazy polskich artystów: Jac-
ka Malczewskiego („Wiosna – Krajobraz
z Tobiaszem”), Stanis³awa Kamockiego
(„Babie Lato”), Józefa Che³moñskiego
(„Jesieñ”), oraz Jana Stanis³awskiego
(„Krajobraz Zimowy”). 

Twórczoœæ Waldemary Fiszer jest
niepowtarzalna, jak niepowtarzalne s¹ ar-
cydzie³a pozostawione przez wspomnia-
nych malarzy czy kompozytora. W wier-
szach poetki wyraŸnie widzimy kolory
otaczaj¹cego nas œwiata, czujemy zapach
przyrody, dotykamy ulotnych chwil. Au-
torka mówi o kruchoœci ¿ycia i sile prze-
mijania. Zród³o refleksji tkwi w jej bio-
grafii, co nadaje poetyce tych wierszy do-
datkowy kontekst. Przyk³adem tego s¹
liczne dedykacje, którymi niczym kwia-
tami obdarowuje swoich bliskich. Nama-
wia ich i nas byœmy korzystali z ¿ycia pó-
ki mo¿emy, bo: „Tylu odesz³o / Ty jesteœ
/ Chwytaj radoœæ i czas”. Poprzez mocno
zakorzenion¹ w twórczoœci afirmacjê ¿y-
cia, motywuje czytelnika do spojrzenia
w g³¹b siebie i akceptacjê ¿ycia takiego,
jakim jest. 

Izabela Zubko

Waldemara Anna Fiszer, P³omieñ w bieli, Wy-
dawnictwo Komograf, 2016 r., ss. 87. 

Ziarna p³on¹ce
Stefan Pastuszewski

Bliska a wci¹¿ daleka, 
czyli poetycki sen o Laurze

Mi³oœæ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
zajmuje bardzo wa¿ne miejsce. Ma ona
ró¿ne oblicza i dlatego jest czêsto spoty-
kanym motywem w literaturze. Kiedy za
ni¹ têsknimy, pojawiaj¹ siê plany zatrzy-
mania ulotnego uczucia i d¹¿enie do real-
nego obcowania z jej piêknem. Wówczas
niejednokrotnie stajemy przed wyzwa-
niem, które tylko w naszym odczuciu
przerasta nas. Przed tak¹ prób¹ „pokona-
nia” w³asnej s³aboœci stawia czytelnika
Stefan Pastuszewski w utworach za-
mieszczonych w tomiku „Ziarna p³on¹-

ce”. G³ówny temat cyklu sonetów stano-
wi mi³oœæ niespe³niona, któr¹ podmiot li-
ryczny obdarzy³ kobietê o „niebiañskich
rysach w kosmicznej oprawie”. Poprzez
filozoficzno-refleksyjne treœci zawarte
w utworach przybli¿a nam jej postaæ, któ-
rej sam nigdy nie pozna. Wierzy jednak,
¿e jego uczucie przetrwa wieki, bo „mi-
³oœæ jest wieczna, mi³oœæ niezniszczalna”. 

Poeta o¿ywi³ historiê sprzed 700 lat
i tchn¹³ w ni¹ nowe ¿ycie. Pokazuje li-
ryczne zmagania z okrutn¹ rzeczywisto-
œci¹ jedynie platonicznego kontaktu
z ukochan¹. £¹cz¹c œwiaty Laury ¿yj¹cej
wczoraj i tej mieszkaj¹cej wœród nas dzi-
siaj, stworzy³ tym samym przekaz warty
zastanowienia. W koñcz¹cym cykl sone-
cie pojawia siê wers „W proch siê zmie-
niamy – pozostaj¹ ziarna”, dziêki które-
mu na nowo odkrywamy Heraklitow¹
sentencjê panta rei, mówi¹c¹ o tym, ¿e
czas up³ywa i nic nie pozostaje takie sa-
mo. Bo skoro po wielkiej mi³oœci pozo-
stan¹ tytu³owe p³on¹ce ziarna, to po
upadku na ¿yzn¹ glebê wykie³kuj¹ z nich
kolejne wiersze zainspirowane szczerym
uczuciem do kolejnej Laury. Gdy dobie-
gnie kresu jedna mi³oœæ, na jej miejsce
pojawia nowa – i to zupe³nie inna. Pod-
miot zapewnia, ¿e chce byæ z wybrank¹
serca „na wieki / I w ka¿dej chwili, bez
chwil znu¿enia”, jednak zdaje sobie spra-
wê, ¿e „Parki dobry los (…) przêd¹”
i wystarczy, by nitka pêk³a, a wszystko
mo¿e siê skoñczyæ w ka¿dej chwili. 

Relacje miêdzyludzkie, jej zawi³o-
œci, piêkno i nieuchwytnoœæ s¹ przestrze-
ni¹, po której porusza siê autor. W utwo-
rach s³ychaæ wyraŸne wo³anie, które jest
wyrazem wielkiej têsknoty do Laury
dwudziestego pierwszego wieku, która
„wszêdzie czeka” a „uœmiech z jej twarzy
Gioconda wybra³a”. Œwiat przedstawio-
ny w sonetach zapisany jest w ciemnym
wodospadzie jej rozpuszczonych w³o-
sów, które podmiot liryczny obserwuje
w chwili mycia („A ja Ciê widzê jak Ty
w³osy myjesz”). Poprzez opis tego œwia-
ta, zakotwiczonego w przesz³oœci i przy-
sz³oœci, poeta ukazuje ró¿norodnoœæ
spojrzenia i rozumienia wewnêtrznej sfe-
ry uczuciowej. Jego wiersze s¹ niedopo-
wiedzianym mgnieniem. W poetyck¹ po-
dró¿ mi³osnego oczarowania Laur¹ za-
biera nas wiatr, który „Rozwia³ siê nagle
w wieczornym teatrze. // (…) To dobrze.
To nadzieja nowa”. Ten sam wiatr zmê-
czony poszukiwaniami spe³nienia wyci-
sza siê i „zasypia w swojej niebiañskiej
poœcieli” choæ jego sen wcale nie jest
spokojny, bo „czasem z gor¹czki ka¿da
myœl jest wiatrem” i znowu rozpoczyna
wêdrówkê, podczas której „ciep³e zefiry
obmywaj¹ skronie”. 

Wielu poetów podejmowa³o tematy-
kê mi³osn¹. Fryderyk Christian Hebel,
dziewiêtnastowieczny niemiecki myœli-
ciel, twierdze, ¿e greccy filozofowie prze-
œwietlili cz³owieka i jego œwiat w³aœciwie
na wylot i nic ju¿ nie mo¿emy do tego ob-
razu dodaæ. Wnikaj¹c w twórczoœæ Pastu-
szewskiego, poety prze³omu XX i XXI

wieku, wiemy, ¿e filozof myli³ siê.
Wspó³czesny nam pisarz, mieszkaj¹cy
nad bydgosk¹ Brd¹, zosta³ obdarzony no-
wymi pomys³ami, bazuj¹c na sprawdzo-
nej przez wieki formie tworzenia. Dziêki
jego twórczoœci wracamy do czasów
Francesco Petrarki, czyli do wieku XIV. 

Nasuwa siê pytanie: na ile doœwiad-
czenia ¿yciowe wp³ynê³y na poezjê autora
a na ile s¹ odzwierciedleniem twórczoœci
jego mistrza. Bo to, ¿e Stefan Pastuszewski
wzorowa³ siê na w³oskim poecie nie stano-
wi ¿adnej tajemnicy. Cyklem sonetów
przypomnia³ wspó³czesnemu czytelnikowi
coraz rzadziej spotykan¹ dziœ kompozycjê
poetyck¹ udowadniaj¹c, ¿e ten gatunek li-
teracki, mimo up³ywu czasu, nie straci³ na
atrakcyjnoœci i ci¹gle zachwyca. 

Izabela Zubko

Stefan Pastuszewski, Ziarna p³on¹ce, Instytut
Wydawniczy „ŒWIADECTWO”, ss. 64, Byd-
goszcz 2015, ilustracje Marek Chaczyk. 

¯yzny ¿ywio³
Wojciech Ossoliñski

ZnaleŸæ zrozumienie

¯yzny ¿ywio³ (2014) Wojciecha
Ossoliñskiego jest ciekawym przyk³adem
publikacji wydanej przez Starostwo Po-
wiatowe w Prudniku. Pozycja ta powsta-
³a w ramach Projektu Programu Opera-
cyjnego Wspó³pracy Transgranicznej:
Republika Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska 2007-2013 „Przekraczamy granice”.
Jak widaæ, wspó³pracê s¹siaduj¹cych ze
sob¹ pañstw nie ograniczaj¹ osi¹gniêcia
gospodarcze, czy turystyczne. Budowa-
nie szacunku dla kulturowych, natural-
nych innoœci – osi¹gniêæ poszczególnych
zbiorowoœci ludzkich, b¹dŸ jednostek
sta³o siê misj¹ zaprzyjaŸnionych stron.
Uk³on w kierunku dorobku literackiego
autora powy¿szego tytu³u, mieszkañca
Prudnika, jest tego dobrym przyk³adem.
Profesor Frantisek Vseticka – pisarz, hi-
storyk literatury z pietyzmem podj¹³ siê
t³umaczenia na jêzyk czeski wyj¹tko-
wych poetyckich wypowiedzi autora.
W pos³owiu zawar³ te¿ opinie na temat
wczeœniejszych jego publikacji. Nie
omieszka³ stwierdziæ, ¿e dominuj¹cym
tematem w twórczoœci Wojciecha Osso-
liñskiego jest postaæ kobiety. W tym bo-
gactwie relacji mê¿czyzny z kobiet¹, bio-
r¹c pod uwagê region, w którym przysz³o

,



¿yæ autorowi, doszuka³abym siê jeszcze
innych odniesieñ w okreœleniu kobieta.
Wrêcz oczekujê takiego zabiegu arty-
stycznego od autora – cz³owieka jakby
dwóch ojczyzn. Nie przeszkadza mi bo-
wiem, w niektórych fragmentach wierszy
poety dostrzec jego rozdarcia w poszuki-
waniu to¿samoœci. Kobieta, b¹dŸ kobiety
w jego wierszach naprowadzaj¹ mnie na
ojczyznê – jedn¹ i drug¹. Obydwie blisko
siebie jego ukochane: Wolê byæ z Tob¹ /
Choæ wiersz tamtej piszê. Czemu nie?
Albo w wierszu Powiadasz: Masz na-
uczyæ siê k³amaæ (…) Tak perfekcyjnie
jak / doskonale mieœcisz siê w dwóch do-
mach, / w dwóch koœcio³ach, w dwóch
³ó¿kach. / Musisz byæ sob¹. / Masz prawo
szukaæ. / Tylko jutro / trzeba bêdzie / zno-
wu odnaleŸæ siebie. Mo¿e jeszcze dopo-
wiem wierszem Uporz¹dkowana: Pragnê
pana zapewniæ / ¿e jestem uporz¹dkowa-
na / w szafie powiesi³am marzenia /
o pierwszej randce. / Poœlubne te¿ wisz¹.
/ W torebce sta³y asortyment / uœmie-
chów, westchnieñ i wzruszeñ / Aktualnie
wype³niam ³zami / kolejny s³oiczek /…
po konfiturach. / Uporz¹dkowana je-
stem… / Przecie¿. Godny uwagi spoœród
wielu, jest wiersz Moja mama: nie napi-
sa³em wiersza o mamie / pewnie powi-
nienem, ale / jak pisaæ o oczywistoœci /
mamê siê ma / jestem jej sercem / rêk¹
stop¹ / jestem jej / ka¿dy nad ni¹ zachwyt
/ brzmia³by banalnie (…) mamê siê ma /
na dobre i z³e / na zawsze/. Nie powie-
dziane jest tu, ¿e mamê ma siê jedn¹. My-
œlê, ¿e przytoczone fragmenty bêd¹ wy-
starczaj¹c¹ zachêt¹, by poznaæ twórczoœæ
Wojciecha Ossoliñskiego i ewentualnie
znaleŸæ w niej w³asne zrozumienie po-
etyckiego przekazu. 

Maria Bednarek

Wojciech Ossoliñski, ¯yzny ¿ywio³, Starostwo
Powiatowe w Prudniku, 2014 r.

Noc¹ budzi siê sen
Izabela Zubko

Przeczyta³em uwa¿nie dwujêzyczny
tomik wierszy zatytu³owany przez autor-
kê Izabelê Zubko „Noc¹ budzi siê sen”.
Ju¿ sam tytu³ sugeruje coœ innego, nowe-
go, przewrotnego, ciemnego i nie zbada-
nego. Ciekawie wydany tomik w jêzyku
polskim i rosyjskim. W sumie to niewiel-
ki tomik zawieraj¹cy 63 wiersze o ró¿nej
tematyce, i zró¿nicowanej budowie wier-

szy, a co najciekawsze t³umaczone przez
sam¹ autorkê. To bardzo chwalebne
i œwiadczy o du¿ych zdolnoœciach Izy.
W wiêkszoœci s¹ to wiersze bia³e, a taki
rodzaj wierszy wymaga od autorki wyso-
kiego poziomu poetyckiego, niezwyk³ej
emocjonalnej intuicji i logiki, a tak¿e
trafnego budowania wersetów. Z tym au-
torka sobie œwietnie poradzi³a, widaæ
w tym ju¿ du¿e doœwiadczenie pisarskie,
wyraŸny tematyczny uniwersalizm wier-
szy. W œlad za s³owami samej autorki na-
le¿y podkreœliæ, ¿e Izabela Zubko w swo-
ich wierszach opisuje sprawy codzienne,
znane na ogó³, ale bardzo wa¿ne w ¿yciu
cz³owieka, to znaczy relacje uczuciowe
kobiety i mê¿czyzny, jak mi³oœæ, d¹¿enie
do szczêœcia, radoœæ ¿ycia, utrata mi³oœci:
np. w wierszu „W szumie miejskiego ha-
³asu” – b³¹dzi³eœ, znikn¹³eœ / pozosta³y
³zy i pusty œmiech / rzucone kwiaty na
bruk / zimny deszcz... /. Ten tom zaryzy-
kujê opiniê, jest skondensowanym do-
strzeganiem ¿ycia, postrzeganiem go
z perspektywy w³asnych doœwiadczeñ
uczuciowych i prze¿yæ: jak, w wierszu
„Mydlana bañka” – pogryz³y (mnie)
wœciek³e psy / bañka mydlana mej duszy
/ pêk³a / narodzi³ siê potwór / cieñ brutal-
nej rzeczywistoœci /. Krytycznie odnosi
siê do partnera – mê¿czyzny, bezosobo-
wo. Mówi o skomplikowanym ¿yciu
ludzkim w ogólnoœci i jej ¿yciu osobi-
stym w szczególnoœci: np. w wierszu
„Nieporozumienie” – … nie mo¿esz na
mnie patrzeæ /ja na ciebie patrzeæ nie mo-
gê /suche ³zy na pograniczu rzeki /p³yn¹
po pagórkach twarzy... /. 

Pierwsze wydanie tego tomiku mia³o
miejsce w 2004 roku. Wówczas autorka
by³a jeszcze niedoœwiadczon¹ poetk¹, co
daje siê wyraŸnie odczuæ w wierszach.
Dziœ jej wiersze maj¹ wiêksz¹ g³êbiê,
rozmach i ciekawsze metafory. 

Budowane obrazy w treœci wierszy
omawianego tomiku s¹ lakoniczne, mo¿e
nazbyt zwiêz³e. Mo¿na te¿ odnieœæ wra-
¿enie, ¿e wiersze s¹ nasycone pesymi-
zmem, rozpacz¹, smutkiem, co jest typo-
we dla poetów przekraczaj¹cych próg do-
ros³oœci (a pisz¹c te wiersze Iza by³a w³a-
œnie w takim wieku). Obrazowym tego
przyk³adem jest utwór „Najemca”, w któ-
rym czytamy: przytulam siê do œciany /
ona czasami obejmie / przemówi / ciep³o
odbierze / by siê ogrzaæ /. W³aœciwie ka¿-
dy z tych wierszy charakteryzuje filozo-
ficzna afirmacja, refleksja na temat oso-
bistych ¿yciowych w¹tpliwoœci nad eg-
zystencj¹, poszukiwaniem sensu mi³oœci.
Nie podzielam pogl¹du Fainy Nikolasa,
zamieszczonego we wstêpie tego tomiku,
¿e Zubko nale¿y do elitarnego krêgu pol-
skich literatów, z tym trochê przerekla-
mowana ocena na wyrost, jednak ¿yczê
autorce, aby tak by³o w przysz³oœci. 

Przytaczane chwalebne opinie recen-
zentów nie do koñca tak mnie przekonu-
j¹, a to mo¿e dlatego, ¿e ogólny dorobek
poetycki Zubko nie jest na tyle du¿y, aby
uogólniaæ opinie i odnosiæ je do literatu-
ry w ogólnoœci. Niew¹tpliwie wartoœæ ar-

tystyczna utworów i socjologiczna zas³u-
guje na wyj¹tkowe potraktowanie, przy
próbie oceny formy i dynamiki wierszy,
oraz wizerunku ca³oœci tomiku, który
w wersji dwujêzycznej polsko-rosyjskiej
nabiera dodatkowego waloru w sposobie
kreowania ksi¹¿ki na wspó³czesnym ryn-
ku ksiêgarskim. 

Konstrukcja ok³adki i wizerunek tytu-
³owy na ok³adce ju¿ sam wstêpnie nasuwa
czytaj¹cemu kierunek myœlowy poetki,
która zamieœci³a w nim swoje wiersze,
a wiêc myœli, uczucia, prze¿ycia i zranio-
ne serce – mo¿na kojarzyæ z ulotnoœci¹
i przemijaniem, co ma swoje konsekwen-
cje w nastrojach wierszy i wyp³ywaj¹cego
z nich smutku. Poniewa¿ poetka sama t³u-
maczy³a tomik na obcy jêzyk nale¿y s¹-
dziæ, ¿e nikt lepiej od niej nie potrafi³ by
przekazaæ sensu i emocji wierszy wyra¿o-
nych w jêzyku obcym – tak ja ona sama.
W takim przekonaniu w³aœnie uwa¿am, ¿e
wiersze zawarte w tym tomiku bêd¹ do-
brze odebrane i interpretowane, a przede
wszystkim zrozumiane przez rosyjskiego
czytelnika. To niew¹tpliwie cenna pozycja
ksi¹¿kowa, która z powodzeniem przebije
siê na rynku poetyckim. Nale¿y ¿yczyæ
Izabeli Zubko dalszej owocnej pracy i wy-
dania kolejnych podobnych ksi¹¿ek, t³u-
maczonych na wiele jêzyków obcych. 

Jan Rychner

Izabela Zubko Noc¹ budzi siê sen / Nocziu pro-
sypajetsa son /, Wydawca Rafa³ Jarnicki, Warsza-
wa, 2015 r., ss. 147.

Taki wstyd 
Joanna Jagie³³o 

– powieœæ o przywi¹zaniu kata
i ofiary

Joanna Jagie³³o przede wszystkim
znana jest jako poetka oraz autorka ksi¹-
¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Powieœæ Taki
wstyd jest skierowana do doros³ego od-
biorcy. Odbiega od dot¹d podejmowa-
nych przez ni¹ tematów. Zaskakuje wie-
low¹tkowoœci¹, psychologizmem, oraz
podjêt¹ problematyk¹. 

Autorka zwraca uwagê na to jak
przesz³oœæ i kontakty z rodzin¹ buduj¹
nasze „ja” w przysz³oœci. Porusza pro-
blem patologii w domach, mówi o maso-
chistycznych relacjach miêdzy opieku-
nem a dzieckiem oraz o Ÿle rozumianej
w³adzy rodzicielskiej. Dotyka równie¿
tematu toksycznej mi³oœci matki do cór-
ki. Mi³oœci, która destrukcyjnie wp³ywa
na psychikê g³ównych bohaterek jak

równie¿ na ich kontakty z otoczeniem.
Sztuczna izolacja przed œwiatem, wyni-
kaj¹ca z zaborczoœci matek, powoduje,
¿e ich córki s¹ pozbawione poczucia sta-
bilizacji. S¹ równie¿ niezdolne do ogól-
nie przyjêtych relacji z mê¿czyzn¹.
W zwi¹zku z tym silna dominacji rodzi-
cielek nad córkami doprowadza do zabu-
rzeñ relacji zarówno pomiêdzy nimi jak
i ze œwiatem zewnêtrznym. 

W chwilach przyp³ywu odwagi bo-
haterki buntuj¹ siê przeciwko demonicz-
nej i nadopiekuñczej matce. Maj¹ dosyæ
¿ycia pod dyktando. Nie chc¹, by je
wiecznie kontrolowano: kiedy maj¹ wy-
chodziæ, przychodziæ, dok¹d mog¹ pójœæ,
z kim siê spotykaæ, poddaæ siê aborcji
czy oddaæ dziecko do adopcji. 

Zazwyczaj matka przedstawiana jest
w literaturze jako symbol bezpieczeñ-
stwa, ciep³a czy te¿ dobra. W powieœci
Taki wstyd ten stereotyp zosta³ obalony.
Matka niszczy osobowoœæ swojej córki
i doprowadza do jej ubezw³asnowolnie-
nia, co z kolei wiedzie do tragedii. Kul-
minacj¹ cierpienia kobiet, nale¿¹cych do
szeœciu pokoleñ z tej samej rodziny, staje
siê romans, a w jego konsekwencji sa-
motne macierzysto. 

Postêpowanie ka¿dej z przedstawio-
nych matek d¹¿y³o do tego, by ochroniæ
nieœlubne dziecko przed b³êdem, które
same pope³ni³y. Staj¹c siê ofiarami nie-
przemyœlanych czynów rani³y swoje cór-
ki, obarczaj¹c je w³asnym cierpieniem. 

Taki wstyd w pewnym sensie pozwa-
la wykrzyczeæ poczucie krzywdy, które
tkwi w g³ównych bohaterkach. Dlatego
te¿ powieœæ mo¿na odebraæ jako pamiêt-
nik. Wydarzenia przeplataj¹ siê ze wspo-
mnieniami. Autorka nie moralizuje, niko-
go nie uœwiadamia, nie poucza. Po prostu
opowiada historiê, w któr¹ wpleciony zo-
sta³ w¹tek kryminalny. 

Ksi¹¿ka jest ciekawie skonstruowa-
na. Akcja toczy siê wokó³ trzech g³ów-
nych w¹tków: historii rodziny kobiet sa-
motnie wychowuj¹cych swoje córki,
œledztwa w sprawie morderstwa oraz
Marty i Olgierda – pary, która zagubi³a
siê w ¿yciu. A wszystko zaczê³o siê od
koncertu chóru w sylwestrow¹ noc
w nadmorskiej miejscowoœci Hel.

Lektura tej powieœci nie jest ³atwa do
zinterpretowania. Przede wszystkim nie
mo¿na jej oceniæ jednoznacznie. Opo-
wiedziana historia jednoczeœnie wzrusza
i oburza, wstrz¹sa czytelnikiem i sk³ania
go do refleksji. Przemilczany bunt ma-
³ych dziewczynek zosta³ opowiedziany
jêzykiem ogromnego cierpienia, które
swoje ¿niwo zebra³o w ich doros³ym ¿y-
ciu. Powieœæ sta³a siê prób¹ analizy psy-
chologicznej patologii, która by³a latami
ukrywana. Patologia, maj¹ca swoje Ÿró-
d³o wiele pokoleñ temu, we wspó³cze-
snym œwiecie staje siê norm¹, bowiem
coraz czêœciej spotykamy siê z sytuacja-
mi, w których rodzice (lub jedno z nich)
kieruj¹ ¿yciem swojego dziecka, dopro-
wadzaj¹c do nieszczêœcia. 

Izabela Zubko

Joanna Jagie³³o, Taki wstyd, Nasza Ksiêgarnia,
Warszawa, 2016, ss. 352.
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Z  p ó ³ k i  R S T K  –

Jestem jaki jestem

Jerzy Sa³ata

Z okazji czterdziestolecia pracy twór-
czej Jerzego Sa³aty ukaza³ siê jego kolej-
ny, ósmy ju¿, zbiór wierszy pt. „Jestem ja-
ki jestem”, opatrzony s³owem wstêpnym
burmistrza miasta Bartoszyce Piotra Pe-
trykowskiego, Anny Osowskiej reprezen-
tuj¹cej wydawnictwo „W cieniu papie-
rówki” oraz samego autora. Wiersz rozpo-
czynaj¹cy tomik „Jestem jaki jestem”, jest
jakby skróconym do maksimum i uprosz-
czonym ¿yczeniowo mikrobiogramem au-
tora, który mówi o sobie na wstêpie „Ja…
milimetr nad przeciêtnoœæ”, „ja taki malut-
ki”, „jestem jaki jestem”: 

Jestem jaki jestem
nikt nie zmieni
spojrzenia w Bramê Lidzbarsk¹
na dziewczêce spódnice – 
s¹ za piêkne

Jestem jaki jestem
najbardziej wolê
by zamknê³y siê gêby innych –
moja
jest niema

Jestem jaki jestem
chcê byæ
nie inny –
bo có¿ to kogo obchodzi
W dalszej czêœci tomiku autor przed-

stawia swoje refleksie nad ¿yciem i prze-
mijaniem opisuj¹c ró¿ne zdarzenia ¿ycio-
we, które zatrzyma³ w pamiêci i w tym
miejscu je uwieczni³ dedykuj¹c wiele
z nich swoim bliskim, jak np.: Do brata
Kazika, Spotkanie siostry, Idziesz w swo-
j¹ drogê, Wiersz dla córki Ani, Wnuczka
Asia, Do Ewy, Taki jestem mamo i wiele
innych. 

Z przyjemnoœci¹ deklamowa³em so-
bie w duszy wiersze z tomiku Jerzego Sa-
³aty, napisane w bardzo przystêpny spo-
sób, bez ró¿nych wspó³czeœnie modnych
udziwnieñ, i oczywiœcie namawiam in-
nych do zapoznania siê z t¹ szczer¹, pro-

sto z serca p³yn¹c¹ poetyck¹ publikacj¹
jego osobistych, a z pewnoœci¹ bliskich
nam wszystkim wra¿eñ. 

Z wiersza „Zechciej przeczytaæ
wiersz” przytaczam fragment: 

„… któregoœ dnia
¿yæ bêdê znowu gdy
ktoœ
zechce mnie przeczytaæ”

Jerzy Sa³ata Jestem jaki jestem, Wybór wier-
szy: Witold Kiejrys, Aneta Przyby³ek, Anna Osow-
ska, Korekta i redakcja: Anna i Dariusz Osowscy,
Tomik wydany ze œrodków Rady Miasta Bartoszy-
ce i Burmistrza Miasta Bartoszyce, Wydawca:
W cieniu papierówki Sêpopol 2016, Copyright:
Wydawnictwo W cieniu papierówki 2016, Druk:
Zak³ad poligraficzny „Sprêcograf” Sprêcowo 17A,
11-001 Dywity, ISBN: 978-83-942467-3-0

Senny kontur

Waldemara Fiszer

Waldemara Fiszer urodzi³a siê w Lu-
bartowie na Ziemi Lubuskiej. Z wy-
kszta³cenia jest filologiem polskim. Pisa-
nie wierszy zaczê³a ju¿ w czasach szkol-
nych. Nale¿y do Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, jest cz³onkiem ZA-
iKSU, do kilku jej tekstów Jan Piskorz
skomponowa³ muzykê. Od marca 2015 r.
nale¿y do Warszawskiego RSTK, bierze
udzia³ w wieczorach poetyckich na rzecz
œrodowiska, uczestniczy w Biesiadach
Poetyckich w Piastowie i warsztatach
Miêdzynarodowego Klubu Literackiego
„Na Dachu”. 

Zadebiutowa³a wierszem w gazecie
„Myœl Polska”. Kilkanaœcie jej utworów
znalaz³o siê w Almanachu RSTK „Drog¹
pióra i barw” wydanym z okazji XXXV-
-lecia tego Stowarzyszenia. Od 8 lat œpie-
wa w chórze RAS-u „Têcza” a dyrygent
chóru Piotr Kurpik napisa³ melodie do
dwóch jej wierszy. 

„Senny kontur” jest pierwszym to-
mikiem poetki, w którym pokazuje czy-
telnikowi widziany jej oczami œwiat. Jak
pisze sama autorka: „Uwielbiam przyro-
dê, poznaj¹c j¹, oczarowa³y mnie m. in.
Grecja, Chorwacja, W³ochy, Zachodnia

Syberia, Finlandia. Jednak Polska jest mi
najbli¿sza (…) Ona dominuje w mojej
twórczoœci”. 

Jak pisze we wstêpie do tomiku Sta-
nis³aw Stanik: „Nale¿y stwierdziæ, ¿e po-
ry roku i ca³¹ przyrodê traktuje Ona sym-
bolicznie jako przejaw ¿ycia cz³owieka.
(…) Tomik cechuje ³atwoœæ pióra. Utwo-
ry rozwijaj¹ siê obrazem, ale scala je nu-
ta refleksji, m¹droœæ.”

Autorka pogrupowa³a wiersze
w cztery rozdzia³y tematyczne: Moi Naj-
bli¿si, Oddech Natury, W kraju i za gra-
nic¹, Jesienne œcie¿ki. 

Dla poetki wa¿na jest mi³oœæ, ale nie
tylko do najbli¿szych. „Mi³oœæ tworzy
poezjê / Zg³êbia i tonuje muzykê / Barwi
i syci sztukê” (wiersz „Mi³oœæ”). 

Natomiast przyroda jest niezbêdnym
elementem w ¿yciu autorki: „Têskniê, bie-
gnê / Lecê jak ptak do natury (…) To sym-
bioza Dnia i Nocy / Wiosny, Lata, Wszyst-
kich Pór” (wiersz „Orkiestra ¿ycia”). 

W ¿yciu trzeba nauczyæ siê pokory:
„Trochê wiêcej pokory / Wobec ¿ycia
i spraw (…) Nagi przyszed³eœ / Nagi
odejdziesz” (wiersz „Pokora”). Jedno-
czeœnie jednak nie zapominajmy o prze-
mijaniu: „Och, œpiesz siê, szybko/Och,
œpiesz siê, œpiesz / By uca³owaæ / Raz
jeszcze mnie” (wiersz „Jesieñ ¿ycia”). 

Poetka uwa¿a, ¿e ka¿dy ma prawo
do szczêœcia i daje na to tak¹ receptê:
„Masz byæ szczêœliwy/Na tym œwiecie
(…) ¯yj – d³ugowiecznoœci¹ / Oddychaj
– czêœciowo ozonem / Têsknij – za wio-
sn¹ / Baw siê – codziennoœci¹ / ¯alu –
unikaj” (wiersz „Cz³owieku”). 

Uwa¿am, ¿e warto zapoznaæ siê z to-
mikiem „Senny kontur”, poniewa¿ ka¿dy
znajdzie w nim coœ dla siebie. 

Warszawa 2015, ISBN 978-83-64157-24-0 

„¯yæ dla powrotu”

Krystyna Szarzyñska 

Do r¹k czytelników trafia druga edy-
cja wspomnieñ autorki „¯yæ dla powro-
tu”. Jest to wydanie poprawione i posze-
rzone. 

Wspomnienia ¿ycia na wsi – na Do-
³ach, bardzo osobiste, dotycz¹ kilku po-

koleñ, wydarzeñ ma³ych i tych decyduj¹-
cych o dalszych losach. 

Autorka tak pisze o swoje nostalgii
za miejscem swojego dzieciñstwa: 
„I przyby³am do miasta, którego przez
wiele lat nie potrafi³am zaakceptowaæ.
Brakowa³o mi otwartej przestrzeni. Czu-
³am siê zagubiona. Myli³y mi siê ulice,
domy, mieszkania. Trzeba by³o wielu lat,
bym dostrzeg³a zalety miasta. Mimo to,
wola³abym mieszkaæ na wsi, na Do³ach.
Jestem wci¹¿ jakby na emigracji, przy-
najmniej wewnêtrznej. Nie potrafiê te¿
prze³amaæ siê i wypowiedzieæ wszystkie-
go o swoich prze¿yciach sprzed lat.”

Mo¿e jednak uda³o siê autorce prze-
kazaæ esencjê swoich prze¿yæ. Niech
czytelnicy os¹dz¹ to sami. Polecam. 

Krystyna Szarzyñska urodzi³a siê w Sosnowcu.
Obecnie mieszka w GnieŸnie. Jest z zawodu na-
uczycielk¹. Wyda³a trzy zbiorki poezji: Pod jesieñ
(2003), Dok¹d (2007), PodŸwiêk (2009) i wspo-
mnienia ¯yæ dla powrotu (2011). Za fragment
wspomnieñ otrzyma³a III nagrodê w konkursie Na-
sze Gniazdo w Szudzia³owie (2010) oraz dwa wy-
ró¿nienia w konkursie „Natura moich okolic”
w Zielonej Górze (2010, 2011). Autorka wspó³reda-
gowa³a równie¿ kilka nauczycielskich almanachów.
Jej utwory mo¿na znaleŸæ w wielu antologiach. Pu-
blikowa³a w prasie ogólnopolskiej. Jest laureatk¹
oko³o trzydziestu ogólnopolskich konkursów lite-
rackich. 

Trzy drogi do szczêœcia

Stanis³awa Bo¿ena Dziedzic

W tomiku „Trzy drogi do szczêœcia”
znalaz³y siê wiersze poetki napisane
w latach 2002-2016. 

Tomik podzielony jest na cztery czê-
œci: „Wiara”, „Strofy dla Œwiêtego Jana
Paw³a II”, „Nadzieja” i „Mi³oœæ”. 

Strofy jej wierszy s¹ wzruszaj¹ce,
prowokuj¹ do refleksji nad ¿yciem i prze-
kazuj¹ przekonanie autorki, ¿e nadziejê
nale¿y pok³adaæ w Bogu. 

Czêœæ „Nadzieja” to wiersze o przy-
rodzie, porach roku, przemijaniu i odra-
dzaniu. Pe³ne ciep³a i optymizmu.: „Myœl
pozytywnie, ciesz siê ka¿d¹ chwil¹, / A
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Stanis³aw Dominiak
w swoim wnêtrzu bêdziesz zawsze m³o-
dy.” (wiersz „Radoœæ ¿ycia – lekarstwem
na wszystko!”). 

To prawdziwe „obrazy” poetyckie:
„Nie posiadam malarskich zdolnoœci. /
Barw jesieni nie oddam farbami, / Lecz
mój obraz „Pani Jesieni” / Bêdê chcia³a
malowaæ s³owami.” (fragment wiersza
„Jesieñ”). 

W ostatniej czêœci zosta³y zebrane
wiersze autorki poœwiêcone rodzinie.
Pe³ne ciep³a i mi³oœci. „Kocham Ciê Mi-
³y bez koñca. /We dnie Ciê kocham i no-
c¹.” (wiersz „Mojej Mi³oœci”). 

Stanis³awa Bo¿ena Dziedzic urodzi³a siê
w 1944 r. na LubelszczyŸnie. Z wykszta³cenia jest
pedagogiem. Obecnie na emeryturze. Ju¿ w szkole
œredniej zaczê³a pisaæ wiersze i krótkie utwory pro-
z¹. Jej opowiadanie zdoby³o II nagrodê w konkur-
sie „Ukryte Talenty Artystyczne Ludzi Trzeciego
Wieku”. Równie¿ II nagrodê zdoby³a w konkursie
„Kronika Seniora – Trzy dni w Krakowie”. Jest
wspó³autork¹ kilku almanachów poetyckich w wy-
dawnictwie „TAD-AD”. Autorka jest cz³onkiem
Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Krakowie. Zosta³a wybrana jego prezesem na
trzeci¹ kadencjê. Odznaczona „Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi” za pracê pedagogiczn¹ oraz odznakami
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” i „Honoris Gra-
tia” za dzia³alnoœæ artystyczn¹. 

Zapisane w Bia³ej

Antologia

Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia
Kawiarenki Poetyckiej w Bia³ej (1996-
2016) powsta³a niniejsza antologia. 

Inicjatywa Kawiarenki powsta³a
w 1996 r. Pierwsze spotkania odbywa³y
siê w Oœrodku Kultury w Prudniku.
Pierwsza Kawiarenka w Bia³ej mia³a
miejsce 28 lutego 1997 r. Od tamtej pory
sta³¹ siedzib¹ Kawiarenki Poetyckiej
w Bia³ej jest Bielski Oœrodek Kultury. Od
pocz¹tku Kawiarenkê prowadzi³ Witold
Hreczaniuk. 

W ramach Kawiarenki organizowa-
ne s¹ spotkania i plenery, których owo-
cem s¹ dwa almanachy poetyckie opie-
waj¹ce piêkno gór i miasta Prudnika. 

Uczestnicy Kawiarenki s¹ czêstymi
goœæmi w Oficynie Konfraterni Poetów
w Krakowie u Jacka Luberta Krzysicy,
gdzie ich wiersze s¹ interpretowane przez

znanych aktorów: Annê Dymn¹, Broni-
s³awa Cieœlaka czy Krzysztofa Globisza. 

Kawiarenka Poetycka w Bia³ej ma
swoich przyjació³ i sympatyków a wœród
nich poetê z Nysy Jerzego Stasiewicza,
poetkê z Opola Magdalenê Wi¹cek, lite-
ratów Tadeusza Soroczyñskiego i Ed-
munda Borzemskiego, ksiêdza Manfreda
S³abonia – poetê i znawcê gwary œl¹skiej. 

Poprzez „Wspólnotê Polsk¹” w Opo-
lu, Kawiarenka wspiera naszych roda-
ków na Litwie z Rejonu Salecznikow-
skiego. 

„Zapisane w Bia³ej” to kolejna pu-
blikacja „Szlaku Literackiej PKP-Jazdy,
poci¹g nr 13”. 

Natomiast honorowy patronat jubile-
uszu objêli: Burmistrz Bia³ej Edward
Plicko, Starosta Prudnicki Rados³aw
Roszkowski i Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury Rafa³ Magosz. 

W antologii znalaz³y siê wybory
wierszy dwunastu poetów podsumowuj¹-
ce dzia³alnoœæ Kawiarenki. Zamieszczo-
ne notki biograficzne poetów mówi¹
o ró¿nym wieku i statusie zawodowym
autorów. Ciekawe s¹ motta, które przy-
œwiecaj¹ poszczególnym twórcom. 

Zamieszczone wiersze pokazuj¹ sze-
roki wachlarz tematów i nastrojów. 

W tej pracy zbiorowej ka¿dy z ca³¹
pewnoœci¹ znajdzie coœ dla siebie.

Z sentymentem i z humorem

Almanach IX Klubu Literackiego
„Metafora”

Pamiêci Kolegów 
z Klubu Literackiego „Metafora” 

Tadeusza Józefa Maryniaka 
i Jacka D³uskiego

„Z sentymentem i z humorem” to
siedemnasta pozycja wydawnicza Klubu
Literackiego „Metafora”, wydana przez
Oœrodek Kultury „Arsus” w Warszawie.
Publikacja ukaza³a siê drukiem w 2016
roku. 

Pierwsza antologia Klubu zosta³a
wydana w 1999 roku. 

Na publikacjê sk³adaj¹ siê trzy czê-
œci: Liryka, Satyra i Proza. Na koñcu wy-
dania znajduj¹ siê notki o autorach –
a jest ich trzydziestu jeden. 

Almanach oferuje szerokie spektrum
form literackich jak: wiersze, fraszki, ha-
iku, moskaliki, limeryki, aforyzmy, bajki,
opowiadania a wszystko to dotyczy prze-
ró¿nych sfer ¿ycia. 

Zapewniam, ¿e ze wzglêdu na bo-
gactwo treœci, ka¿dy czytelnik tej publi-
kacji znajdzie w niej coœ dla siebie. Czy-
taj¹c czasem ³ezkê uroni, ale czêœciej
uœmiech bêdzie goœci³ na jego obliczu. 

© Copyright by Oœrodek Kultury „Arsus” War-
szawa 2016. ISBN 978-83-941307-4-9. Redaktor
wydania: Bogus³aw £opuszyñski, Tadeusz J. Mary-
niak.

klap, klap klap

Wojciech Bia³ek

Mi³oœników pisarstwa Wojciecha
Bia³ka, prawnika urodzonego w 1948
roku, z pewnoœci¹ ucieszy to, ¿e ukaza³a
siê druga czêœæ aforyzmów jego pióra.
Tomik ten nosi ten sam tytu³ co czêœæ
pierwsza, czyli: „klap, klap, klap”. 

Aforyzmy zawarte w tym tomiku do-
tycz¹ ró¿nych dziedzin ¿ycia: pytañ eg-
zystencjalnych, sensu ¿ycia, kobiety
i mê¿czyzny, polityki. Napisane s¹ b³y-
skotliwie, z du¿ym poczuciem humoru
i z pewnym poetyckim dystansem do rze-
czywistoœci: „Staroœæ zaczyna siê od mo-
mentu, /gdy czas przeœciga pamiêæ”.
I co? Nieprawda? 

Warto te¿ iœæ dalej za s³owami auto-
ra: „Nie uwa¿ajmy, ¿e ¿ycie jest nud-
ne/tylko na tej podstawie, ¿e ma/zawsze
takie samo zakoñczenie”. 

¯yczê dobrej, refleksyjnej rozrywki
podczas czytania tomiku. 

Wydanie zosta³o opatrzone rysunkami Agaty
Bajtyngier. Wydawnictwo Komograf 2016, ISBN
978-83-64739-61-3

Walter  Pyka

Zapis w ksiêdze wieczystej
czyli

rozmowa z domem

Przypisano nas sobie na zawsze.

Ty stoisz na mocnym fundamencie,

ja ju¿ ledwo stojê.

Twoje dioptrie nie rosn¹,

ja ju¿ mam +4

Ciebie ogrzewaj¹ centralnie,

mnie musi wystarczyæ ciep³o ¿yczliwego

uœmiechu.

Ty wierzysz w niezniszczalnoœæ materii,

ja muszê w wiecznoœæ.

Ty masz wszystko wymyœlone,

ja zapominam o czym myœla³em.

Ja ju¿ przewa¿nie le¿ê,

ty dymem z komina ci¹gle bujasz w

chmurach.

Tobie „wczoraj i jutro” sp³ywa po dachu,

ja dzisiaj p³aka³em.

Ty stoisz na swojej ziemi,

a moja na mnie czeka.

Ty siê z tej ziemi nie ruszysz,

mnie odwioz¹.

P.S.

„z prochu powsta³eœ i w proch siê obrócisz”

Ciekawe czy nasze siê spotkaj¹.

Oœwiadczenie  rozwodowe

...nie wyszed³eœ z mojego serca,

ty tylko wywróci³eœ w nim wazon z ró¿ami,

które sam przynios³eœ.

PIÊKNE RÓ¯E

Ale oœwiadczam Ci,

ja z córk¹ uk³adam je ponownie,

a na jej wo³anie –

– Mamo, jedna jest z³amana –

odpowiadam –

„Nie córeczko,

ona jest tylko inna.

Jej trochê dalej do s³oñca.

Musimy siê nad ni¹ bardziej pochyliæ”

Oœwiadczam Ci, ¿e to robimy.

Nie martw siê o tê ró¿ê.
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Wieczorek autorski Marii Rudnickiej
19 wrzeœnia 2016 r.

w Wypo¿yczalni G³ównej
odby³ siê wieczorek au-
torski rzeszowskiej poetki
Marii Rudnickiej. Tym
razem pani Maria prezen-
towa³a nie wiersze, a po-
wieœæ wspomnieniow¹
zatytu³owan¹: „Szepty
przesz³oœci na ulicach
Lwowa”. Ksi¹¿ka opisuje dzieje lwowskiej rodziny Jankowskich, których los wpisa-
ny jest w tragiczn¹ historiê Kresów. 

Pani Rudnicka do promocji powieœci zaanga¿owa³a grupê artystów z Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wspólnie zaprezentowali monta¿ s³owno-
-muzyczny. Zgromadzonym na spotkaniu czytelnikom przedstawili w formie insceni-
zacji wybrane fragmenty powieœci, których muzyczn¹ ilustracjê stanowi³y wokalne
wystêpy Marii Rudnickiej. Artystka wykona³a kilka piosenek, te najbardziej znane jak
chocia¿by „Tylko we Lwowie” i „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”, nuci³a niemal ca³a pu-
blicznoœæ. 

Na zakoñczenie spotkania, za spraw¹ Wies³awa Cuprysia, autora prezentacji mul-
timedialnej, wszyscy mieli okazjê podziwiaæ rêkodzie³a bohaterki wieczoru, która za
pomoc¹ ig³y i nici potrafi wyczarowaæ urzekaj¹ce obrazy na kanwie oraz serwety wy-
konane haftem Richelieu. 

Spotkanie ubogaci³y wystawy prac artystów RSTK w Rzeszowie. Emilia Wo³o-
szyn udostêpni³a oryginalne rysunki, które wykona³a do promowanej ksi¹¿ki, zaœ 
Józef Pa³ac rzeŸby, przedstawiaj¹ce „dziadów” i zabytki ludowej i sakralnej architek-
tury drewnianej. 

Magdalena ¯y³a

Spotkanie twórców i dzia³aczy kultury 
w Che³mku

3 wrzeœnia 2016 r. do Che³mka (ongiœ by³a tam najwiêksza fabryka obuwia
w Polsce) przybyli na spotkanie twórcy i dzia³acze dzia³aj¹cy w RSTK w Che³mku
i innych stowarzyszeniach kulturalnych skupionych w federacji – Radzie Krajowej
RSTK – z Oœwiêcimia, Andrychowa, Krakowa, Jaworzna i Tych. W Oœrodku Pol-
skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, po³o¿onym obok lasów i stawów rybnych, po wyst¹-
pieniu przewodnicz¹cego Rady Krajowej RSTK Paw³a Soroki, dyskutowali o animo-
waniu i upowszechnianiu kultury w swoich œrodowiskach. Dyskusji przys³uchiwa³ siê
Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Po debacie delektowali siê „pra¿onym” i inny-
mi smako³ykami. 

Wies³aw Koneczny

Pod znakiem staro¿ytnego Egiptu
W ostatni¹ niedzielê sierpnia 2016 ro-

ku Galeria Piecowa w Warszawie goœci³a
znan¹ malarkê Krystynê Stybursk¹ – ab-
solwentkê Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w warszawskich „£azien-
kach” i Akademii Sztuk Piêknych w War-
szawie. Od 1981 r. nale¿y ona do Zwi¹z-
ku Polskich Artystów Plastyków w sekcji
malarstwa. Od 1980 r. do chwili obecnej
pracuje w pracowni plastycznej
Klubu Wojskowej Akademii
Technicznej, gdzie oprócz prac
graficzno-projektowych, prowa-
dzi warsztaty plastyczne dla stu-
dentów WAT. W 1997 r. za³o¿y-
³a Towarzystwo Artystów Pla-
styków Bemowa, którego jest
prezesem. Pani¹ Krystynê, bar-
dzo serdecznie przywita³a i przedstawi³a t³umnie zebranym goœciom Katarzyna Puczy-
³owska – kieruj¹ca Galeri¹ Piecow¹. 

Swoim pêdzlem autorka przenios³a widza w œwiat zaginionej epoki faraonów –
Egiptu, który lubi i podziwia. Sta³ siê dla niej inspiracj¹ wielu obrazów. Jawi¹ siê – na
zawieszonych p³ótnach z przewa¿aj¹c¹ z³ot¹ farb¹ – bogowie; Apis, Anubis i boginie
oraz zwierzêta które, by³y chrzczone w tamtym œwiecie jako œwiête bóstwa przynosz¹-
ce wyrocznie. 

Podczas spotkania z malark¹, poeci z sekcji literackiej Warszawskiego RSTK „We-
na” – Izabela Zubko, Stanis³aw Dominiak, Pawe³ Soroka oraz przybyli goœcie recyto-
wali w³asne wiersze zainpirowane obrazami pani Krystyny. Poetka Izabela Zubko na-
pisa³a wiersze do wszystkich 10 obrazów wystawionych w Galerii, zamieszczaj¹c je
wraz z reprodukcjami wszystkich obrazów w tomiku i ofiarowa³a bohaterce wernisa-
¿u. Pani Krystyna odwdziêczy³a siê ka¿demu poecie – ofiaruj¹c namalowane przez
siebie farbami olejnymi obrazy. 

Drugim bohaterem tego wieczoru by³ mistrz gitary Moisés Espinoza, rodowity
Chilijczyk, który zaœpiewa³ pieœni ze swoich stron rodzinnych i zaintonowa³ na gita-
rze tango. Jerzy Do³¿yk z partnerk¹, z wielkim kunsztem, przy oklaskach goœci, piêk-
nie je zatañczyli. 

Krystyna Rejniak

Chiny – ¿ycie codzienne
14 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. M. Reja 1/3 we Wro-

c³awiu odby³o siê otwarcie wystawy „Chiny – ¿ycie codzienne” autorstwa Tomasza
Kociñskiego dziêki wsparciu Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wroc³awskim. 

Po obejrzeniu wystawy Pani El¿bieta Migda³ napisa³a na swoim blogu: „... ka¿dy
cz³owiek jest mikrokultur¹, reprezentantem jakiejœ rozró¿nialnej grupy z w³asnymi
upodobaniami i pasjami. Choæ kultywuje odmienn¹ kuchniê i wyznaje inn¹ religiê,
posiada wspólne pragnienia: byæ szczêœliwym, mieæ pracê, ¿yæ w pokoju oraz otoczyæ
siê kochaj¹c¹ rodzin¹ i ¿yczliwymi przyjació³mi. Patrz¹c pod tym k¹tem na ludzi ¿y-
j¹cych w odleg³ym kraju, mo¿e siê okazaæ, ¿e ró¿nice wcale nie maj¹ znaczenia, bo
tak naprawdê wszyscy mamy podobne potrzeby. Obrazy oddaj¹ prze¿ycia, jakie towa-
rzyszy³y w chwili wyzwalania migawki. To jedno niepowtarzalne ujêcie… bo za mo-
ment by³oby inne… inny grymas, inna poza, inne okolicznoœci… gdy¿ rzeczywistoœæ
siê zmienia z ka¿d¹ mijaj¹c¹ chwil¹. Zdjêcia maj¹ to do siebie, ¿e wykraczaj¹ poza fi-
zycznoœæ obiektów, omijaj¹ bariery jêzykowe i kulturowe, daj¹c widzowi mo¿liwoœæ
w³asnego odbioru i interpretacji.”

Otwarciu wystawy towarzyszy³ pokaz slajdów kolejnych fotografii z Chin uzupe³-
niony obszernym opisem zwyczajów i kultury codziennego ¿ycia chiñczyków. 

T.S.
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Urodzony w 1942 r. w Che³mku, aktualnie emeryt, ca³e ¿ycie za-
wodowe zwi¹za³ z Po³udniowymi Zak³adami Przemys³u Skórzanego
„Che³mek”. Z zami³owania malarz i rzeŸbiarz, animator ruchu twór-
ców nieprofesjonalnych, cz³onek Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Che³mku, którego przez pewien czas by³ prze-
wodnicz¹cym.

W czasie swojej wieloletniej dzia³alnoœci spo³ecznej i artystycz-
nej by³ i jest inicjatorem i wspó³organizatorem kilkudziesiêciu plene-
rów plastycznych ogólnopolskich, zagranicznych i lokalnych dla ma-
larzy, rzeŸbiarzy i ceramików. 

Jego prace plastyczne wystawiane by³y na ponad 20 wystawach
indywidualnych oraz w ramach oko³o 60 zbiorowych. 

W listopadzie 2005 r. odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi przez Prezydenta RP. W 2009 r. otrzyma³ honorow¹ odznakê
„Zas³u¿ony dla kultury polskiej” przyznan¹ przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 

Antoni Korycik
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Mini Galeria Grzegorz Aleksiejczyk

Ryszard GêbuœFraszki 
  

Zbigniew Kurzyñski

Altruitki perfidne

*
Jeœli walniesz kogoœ w g³owê z ca³ych si³,
to ty wrzeszcz za niego, jakby on ciê bi³.

*
OszczêdŸ koœcielnemu pracy,
ty podstawiaj wiernym tacê.

Krótki moralitet
¯ycie duchowe bardzo siê wzbogaca,
Jak czasem ma siê moralnego kaca.

Z Ameryki
Mamy ziemniaki, pomidory i kukurydzê;
Tylko za dawnych Indian siê wstydzê.

Mêdrcy
Nie chc¹ byæ dla ludzi wielcy;
Tacy s¹ mêdrcy.

Poeta, ka¿dy poeta
Grób chce mieæ zwyk³y, a nie szerszy,
Ale szerokie uznanie dla swoich
wierszy.

O g³upcach
Dla niektórych ludzi staje siê ikon¹
G³upota nazywana czasem „uczon¹”.

Bogatym damom
Godn¹ myœl  bogatym poddaj damom.
– Niech nie daj¹ siê… tanim reklamom. 

Na czyst¹ stratê czasu
To czysta strata czasu dawaæ g³os pra³atom
- Dajmy go tym, co dla nas poznaj¹ atom.

W bajkach
Wiele kogucików z bardzo piêknych
bajek
Do kur siê zaleca – tych od „z³otych
jajek”.

Przypadek
Chcia³ siê poznaæ na pañ gustach,
Tak wch³onê³a go rozpusta.

Zakochanym
By rozumu nie straciæ, moi drodzy,
Pó³ dnia uczucia miejcie na wodzy.

Do bezwyznaniowca
Wierzyæ nie musisz, jednak odwiedzaj
œwi¹tynie;
Wiêksze w nich cuda, ni¿ w najlepszym
kinie.

Kaznodzieja
Ka¿dego s³uchacza ma za idiotê,
Bo tylko s³ucha - wiêc plecie z polotem.

O teologii
Wykszta³cono dla nas tylu teologów,
Jakby nie jeden Bóg by³, ale wielu
Bogów.

rozgrywki

gdy noc podkrada siê pod okno
szeptliwoœæ nios¹c at³asow¹
w szachowych pionkach wzbiera psotnoœæ
gorsz¹ca króla i królow¹

nie chc¹ siê trzymaæ na bacznoœci
wierc¹ siê w polach i szeregach
koñ chcia³by skoczyæ w jakiœ poœcig
goniec gdziekolwiek by pobiega³

do wie¿ zbli¿aj¹ siê w pó³s³owach
pomruki jakieœ za¿alenia
jakby siê chcia³y eksponowaæ
wœród krêtych schodów lub w podcieniach

króla to bardzo niepokoi
królowa te¿ dra¿liwa zda siê
pionki w cierpliwoœæ czas uzbroiæ
lecz do niektórych kiepski zasiêg

utrzymaæ w ryzach taki zastêp
doprawdy trudne to zadanie
zw³aszcza gdy noc jak czarny plaster
zakleja jasnoœæ i czuwanie

nim dzieñ rozepnie swój baldachim
dwóch graczy znów strategiê zmienia
ka¿dy ma wiarê ¿e potrafi
wynik jest nie do przewidzenia

brzegi

Jak drugiej skóry stosowna warstwa
przylegaj¹ca zlepkiem têsknoty
gdy œwiat³o w barwnych k³ania siê ³garstwach
a noc zaklina zmys³y na dotyk

tak my w t³ach mroku – bez œwiata zda siê
gdy tylko niemym jest œwiadkiem czegoœ
wœród chwil co k³ad¹ siê na arrasie
bezwiednie p³yn¹c ku dusznym brzegom

i myœlê sobie - i nie odgadnê
ile w tym zbiegów okolicznoœci
w których los spl¹ta³ gdzieœ nasze ¿agle
by wielk¹ podró¿ pod nimi doœniæ

Danuta Zasada                       D@Nuta


