
Urodzi³ siê w Pont-de-Cheruy we
Francji w sierpniu 1937 roku, potem emi-
growa³ do Polski, kraju ojczystego swego
rodzica. Z polszczyzn¹ literack¹ zetkn¹³
siê stosunkowo póŸno, lecz znajomoœæ
polskiego ugruntowa³ dobrze na studiach.
Zwi¹zany by³ przez parê lat z „Hybryda-
mi”, jako jeszcze student, a póŸniej twór-
ca wiele wêdrowa³ po kraju i œwiecie.
W Polsce szczególnym sentymentem ota-

cza³ Kujawy, Grudzi¹dz, Toruñ, Lubelsz-
czyznê i Bieszczady. Jako turysta zwiedzi³
Liban, Syriê, Francjê, Norwegiê, Szwaj-
cariê, Kanadê, Meksyk, Stany Zjednoczo-
ne. Marx wyrazi³ siê, ¿e poeta „ucieka³
przed samym sob¹”, a czy¿ podró¿e to coœ
zdro¿nego? Dziœ w czasach pogardy dla
prowincjonalnoœci na to pytanie mo¿na
odpowiedzieæ jednoznacznie: nie.

„Mistrz polskiej prozy”, „dzie³o total-
ne”, „arcydzie³o”, tak wita siê ka¿d¹ po-
wieœæ Wies³awa Myœliwskiego, urodzone-
go w 1932 roku, blisko Sandomierza, wie-
loletniego redaktora w wydawnictwie
i w redakcjach czasopism, nieformalnego
przywódcê grupy literackiej uprawiaj¹cej
literaturê poza formalnymi organizacjami.
Trochê szkoda, ¿e nie czyta siê jego utwo-
rów w miarê normalnie i zwyczajnie, ale

od razu, jako dzie³a przeznaczone do naj-
wy¿szych nagród, do ochów i achów. No,
bo dosz³o do tego, ¿e niechby, kto spróbo-
wa³ coœ krytycznego o Myœliwskim powie-
dzieæ! Zaraz by go zakrzyczeli wielbiciele
i obroñcy wspó³czesnego klasyka. Laure-
ata wszelkich zaszczytnych nagród, w tym
dwukrotnego – Nike. 
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1. Kultura bezpieczeñstwa
Termin kultura bezpieczeñstwa ma –

mo¿na powiedzieæ – swój rodowód
w Czarnobylu. Kiedy po katastrofie
w elektrowni atomowej zwo³ano w sierp-
niu 1986 r. do Wiednia konferencjê ener-
getyków j¹drowych, aby zebraæ dane
o tym, co siê tam wydarzy³o – jej uczest-
nicy nie rozumieli, jak to mo¿liwe, ¿e
pracownicy Czarnobyla widz¹c pocz¹tki
awarii przez d³ugie godziny nie mogli siê
zdecydowaæ na podjêcie jedynej rozs¹d-
nej decyzji i zatrzymanie urz¹dzeñ…
Dopiero po d³u¿szej dyskusji jeden
z uczestników konferencji wykrzykn¹³:
„– Wskazuje to na kompletny brak kultu-
ry bezpieczeñstwa, któr¹ siê nabywa

przez szkolenia i doœwiadczenie”. Kilka
lat póŸniej, w 1991 r., ju¿ po zakoñczeniu
niezale¿nego œledztwa Miêdzynarodowa
Agencja Energii Atomowej opublikowa-
³a przewodnik INSAG-4, w którym roz-
winê³a zasadê, wyartyku³owan¹ w rapor-
cie po katastrofie czarnobylskiej nastêpu-
j¹co: „Solidna kultura bezpieczeñstwa
musi byæ wytyczn¹ dzia³ania i wspó³-
dzia³ania wszystkich osób oraz instytucji
zaanga¿owanych przy pracy z energi¹
atomow¹”. Oznacza³a ona, ¿e tak d³ugo,
jak d³ugo zachodzi groŸba podobnej ka-
tastrofy (Fukuszima pokaza³a, ¿e jest to
ci¹gle aktualne) – wszelkie instytucje
bior¹ce udzia³ w projektowaniu, wdra¿a-
niu do eksploatacji, u¿ytkowaniu i nad-
zorowaniu urz¹dzeñ energetyki j¹drowej
musz¹ siê upewniaæ, czy w podejmowa-
nych przez nie dzia³aniach stosuje siê

kulturê bezpieczeñstwa odpowiedni¹ do
zachodz¹cego ryzyka. Przewodnik IN-
SAG-4 jako pierwszy zawiera³ listê
wskaŸników, dziêki którym powinno siê
oceniæ pod wzglêdem kultury bezpie-
czeñstwa zarówno system organizacyjny,
jak i dzia³aj¹cych w jego ramach po-
szczególnych ludzi. Mo¿na bez przesady
uznaæ, ¿e rozwiniête w nim pojêcie „kul-
tury bezpieczeñstwa” ma wszelkie dane,
aby siê znaleŸæ w krêgu zainteresowañ
fachowców innych bran¿, w których wy-
stêpuje wysokie ryzyko. Dlatego warto je
tu rozwin¹æ. 

W przewodniku „kulturê bezpieczeñ-
stwa” zdefiniowano krótko: „to ca³o-
kszta³t w³aœciwoœci i postaw, które w or-
ganizacjach i u jednostek sprawiaj¹, ¿e

ROMAN ADLER

U Ÿróde³ etosu i kultury pracy na ziemiach polskich(2)
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Bogu i OjczyŸnie
Program poetycko-muzyczny Bogu

i OjczyŸnie, który w ramach XXXII In-
terdyscyplinarnych Warsztatów Arty-
stycznych Gorzów-Garbicz 2014 zapre-
zentowany zosta³ 15 czerwca 2014 r.
w koœciele Pierwszych Mêczenników
Polski w Gorzowie Wlkp., wszystkich
zgromadzonych w tej œwi¹tyni bardzo
wzruszy³. Dobrane przez scenarzystów
programu – Czes³awa Gandê i Krystynê
WoŸniak – recytowane przez autorów
wiersze zawiera³y du¿y ³adunek warto-
œci patriotycznych. 

Motywem przewodnim prezentacji
by³a 70. rocznica krwawej, ale zwyciê-
skiej bitwy pod Monte Casino, w której
polscy ¿o³nierze odegrali najwiêksz¹ ro-
lê i ponieœli najwiêksze ofiary. Dobrze
wyrazi³ to zaprezentowany na pocz¹tku
wiersz Janiny Jurgowiak, zatytu³owany
„Monte Casino”. Znakomicie w murach
koœcio³a wspó³brzmia³a z nim znana
pieœñ „Czerwone maki na Monte Casi-
no” w wykonaniu Gorzowskiej Orkie-
stry Dêtej. Po niej swoje wiersze recyto-
wali: Krystyna WoŸniak, Lila Kucfir,
Mira Umiastowska, Wojciech Ossoliñ-
ski, Aldona Borowicz, £ucja Fice, Zofia
Miku³a, Ferdynad G³odzik i Agnieszka
Tomczyszyn-Harysymowicz. Muzyczn¹
czêœæ programu wype³ni³y wystêpy soli-
stów-wokalistów: Jaros³awa Mielcarka,
który przejmuj¹co, w akompaniamencie
gitary, zaœpiewa³ wiersz Juliana Tuwima
pt. „Nie ma kraju” oraz Marzena Szum-
lañska-Œron, która najpierw zaœpiewa³a
AVE MARIA, a zakoñczy³a poetycko-
-muzyczny koncert œwietnie wykonan¹
pieœni¹ pt. QVO VADIS DOMINE. Gdy
j¹ s³ucha³em, poczu³em wenê i by³em
bardzo szczêœliwy, ¿e mog³em uczestni-
czyæ w tym wydarzeniu. 

Nawi¹zaniem do pocz¹tku programu
by³ obraz „Maki” autorstwa Ma³gorzaty
Jaromy z Bia³egostoku, który Czes³aw
Ganda wrêczy³ ksiêdzu proboszczowi
pra³atowi W³adys³awowi Pawlikowi. 

Pawe³ Soroka

Edward Stachura – ¿ycie i œmieræ

XXXII Interdyscyplinarne
Warsztaty Artystyczne 
Gorzów-Garbicz 2014



Ka¿dego roku na pocz¹tku marca Tar-
nów œwiêtuje rocznicê swojej lokacji.
Wœród licznych prezentacji „Urodzin
Miasta” nie zabrak³o zespo³u Robotni-
czego Stowarzyszenia Twórców Kultury,
które uœwietniaj¹c uroczystoœci zaprezen-
towa³o w Rynku w Studenckim Klubie
„Przepraszam” wystawê malarsk¹ i rêko-
dzie³a artystycznego. Dorobek twórczy
pt. „Skarbnica piêkna, czyli z³ote rêce
seniora” zaprezentowano na wernisa¿u
w dziedzinie malarstwa o ró¿norakiej te-
matyce i technice wykonania: w dziedzi-
nie rêkodzie³a artystycznego technik¹ ha-
ftu krzy¿ykowego w kolorach na kanwie
haftu Richelieu oraz prace szyde³kowe
i koronki. Prace wykonali artyœci niepro-

fesjonalni: Jadwiga K³osiñska, Wac³awa
Kilian, Jolanta Korpanty, Zofia Knapik,
Maria Majkut, Jadwiga Soko³owska, An-
na S³owik, Adela Ziomek, Aniela
Ryndak, Ewa Pawlik, Adam Janiec, Zyg-
munt Soko³owski, Robert Pyzia. 

Przygotowano równie¿ oprawê po-
etycko-muzyczn¹ wernisa¿u, któr¹ opra-
cowa³ zespó³ poetycki. Swoje wiersze re-
cytowali: Maria Kwater, Jolanta
Korpanty, Adela Ziomek, zaœ wspomnie-
nia z ¿ycia przedstawi³a Anna Kuczera.
Zaproszony Zespó³ Regionalny
„Kumotry” w krakowskich strojach ludo-
wych, prowadzony przez Wac³awê
Kilian, wykona³ szereg pieœni raduj¹c
licznie przyby³ych goœci. Ten niezwyk³y
wernisa¿ zgromadzi³ artystów nieprofe-
sjonalnych, którzy maluj¹, haftuj¹, rzeŸ-
bi¹, fotografuj¹, pisz¹ poezjê i prozê oraz
pracuj¹ charytatywnie i spo³ecznie. 

Kolejn¹ wystawê pt. „Zwiastuny
wiosny” Stowarzyszenie zaprezentowa³o
w Bibliotece Pañstwowej Wy¿szej Szko-
³y Zawodowej w Tarnowie. Wystawiono
prace malarskie, hafciarskie i fotografiê
artystyczn¹, ukazuj¹ce piêkno wiosennej
przyrody, bukiety kwiatów, zabytki uni-
kalnej architektury drewnianej wœród
piêknych krajobrazów i nieska¿onej natu-
ry. Swoje prace zaprezentowali: Anna
S³owik, Jadwiga K³osiñska, Jolanta Kor-
panty, Jadwiga Soko³owska, Aniela Ryn-
dak, Zofia Knapik, Ewa Pawlik, Maria
Majkut, Adela Ziomek, Zygmunt Soko-
³owski, Robert Pyzia i Oskar Pawlik. 

Najwspanialsz¹, niezwyk³¹ Galeriê
„MANSARDA” utworzyli Pañstwo Ja-
dwiga i Zygmunt Soko³owscy w wynajê-
tym mieszkaniu na poddaszu kamienicz-
ki w centrum miasta. Niezliczona iloœæ
w³asnych prac malowanych w technice
olejnej przyozdabia œciany. Gospodarze
ze skromnego pokoju z kuchni¹ wycza-
rowali oryginalne, urz¹dzone ze sma-
kiem wnêtrze, bêd¹ce udanym po³¹cze-
niem pracowni malarskiej z buduarem
i galeri¹ sztuki. ZnaleŸæ tam mo¿na licz-
nie zgromadzone zabytkowe przedmioty
codziennego u¿ytku, stare fotografie
i portrety przodków, szable i inne pozo-
sta³oœci historycznej œwietnoœci i tradycji
dawnej Polski. Ta niezwyk³a Galeria cie-

szy siê du¿ym zainteresowaniem, goœci³a
w swych progach licznych goœci nie tyl-
ko z Tarnowa, ale równie¿ z innych stron

kraju i Europy. Odwiedzi³a j¹ równie¿
grupa tarnowskich harcerzy. 

Jadwiga K³osiñska
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27 czerwca 2014 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku odby³a siê uroczystoœæ 30-
lecia miejscowego Robotniczego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury. Na uro-
czystoœæ przyby³o oko³o siedemdziesiê-
ciu goœci, w tym Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus, z Warszawy Pawe³
Soroka – Przewodnicz¹cy Rady Krajo-
wej RSTK. Przybyli te¿ przedstawicie-
le grup RSTK-owskich z ró¿nych miej-
scowoœci, a mianowicie Jerzy Demski
z „Grupy na Zamku” z Oœwiêcimia, Li-
dia Kurnik z „In Gremio” z Chrzano-
wa, Maria Maœlankowska z Krakowa,
„Grupa My” z Andrychowa i przedsta-
wiciel grupy z Jaworzna. List gratula-

cyjny z Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury „Zag³êbie” z Bêdzina zosta³ prze-
s³any do Che³mka i publicznie odczy-
tany

Pawe³ Soroka z³o¿y³ gratulacje
i wrêczy³ dyplomy Rady Krajowej
RSTK, a Przewodnicz¹cej Teresie Da-
niek Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”, przyznan¹ przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdana Zdrojewskiego. 

Burmistrz Che³mka Andrzej Sater-
nus wszystkim cz³onkom obchodz¹cej
jubileusz organizacji z³o¿y³ ¿yczenia
i tak¿e wrêczy³ dyplomy. Listy gratula-
cyjne odczytali tak¿e miejscowi radni,
prezes GS-u, Przewodnicz¹cy PTTK

Marek Kliœ, Przewodnicz¹ca „Klubu
Seniora” – Maria Sitek oraz przedstawi-
ciel „Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy” w Che³mku. Odczytano równie¿
list gratulacyjny od Marsza³ka Woje-
wództwa Ma³opolskiego Marka Sowy. 

Redaktor gazety „Echo Che³mka”
Pawe³ Waligóra zrobi³ wspólne pami¹t-
kowe zdjêcie. Potem wszyscy zostali za-
proszeni do sali wystawowej, aby tam
podziwiaæ piêkne obrazy wszystkich
cz³onków che³meckiego RSTK. Po
obejrzeniu tych artystycznych dzie³
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni
do sali przyjêæ na delektowanie siê
smacznym jedzeniem i piciem. 

Wies³aw Koneczny

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie

30-lecie RSTK w Che³mku
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14 marca 2014 r. uroczyœcie obcho-
dzono w Piwnicy Artystycznej XXX-lecie
Grupy Literackiej Barcja w Bartoszy-
cach, przygranicznym z Rosj¹ mieœcie po-
wiatowym na Warmii i Mazurach. I mnie-
mam, ¿e jest to chyba najstarsza grupa li-
teracka w Polsce, o jakich pisa³a w swym
leksykonie Ewa G³êbocka Grupy Literac-
kie w Polsce (2000); a zachowa³a siê
przede wszystkim dziêki uporowi i praco-
witoœci naszego kolegi z ZLP – Jerzemu
Sa³acie, przewodnicz¹cemu i za³o¿ycielo-
wi tej Grupy przed trzydziestu laty. 

Grupa Literacka Barcja sw¹ nazwê
przyjê³a na czeœæ etnicznej grupy na-
szych wspó³plemieñców, jacy zamieszki-
wali ten teren jeszcze przed nadejœciem
Zakonu Krzy¿ackiego oraz z okazji 650-
lecia nadania praw miejskich Bartoszy-
com (1332-1982) na prawie che³miñ-
skim, jako Bartenstein. Za³o¿ycielami
Grupy byli: Jerzy Sa³ata – poeta i prze-
wodnicz¹cy, Teresa Bratek (1934-2013)
– poetka i bajkopisarka oraz pierwsi jej
cz³onkowie: Teresa Barszcz, Halina
Uglik, Barbara Imianowska, Zygmunt
Kornowski (1920-1987), Romuald Mo-
szoro (1900-1986) i Artur Bekier. Na-
stepnie do³¹czyli inni, czyli: Izabela Ba-
czewska, Ewa Buca³a, Urszula Drogo-
mir, Wies³aw Mañko, Krzysztof Miki-
ciuk. Piotr Monkiewicz, Jan Orlicki, Kry-
styna Kamiñska, Justyna £awrynkiewicz,
Jan Bachar i inni. Dobrymi duchami
opiekuñczymi zostali: Celina Wiszniew-
ska, Zbigniew Ob³amski (1940-1994)
oraz dawni bartoszyczanie: Leonard Tur-

kowski (1914-1984), Jerzy Górczyñski
i ni¿ej podpisany. Dzisiaj mamy niemal
trzecie pokolenie wstêpuj¹ce w szranki
pisarskie tej Grupy Literackiej, o czym
pisa³em z okazji 25-lecia w swym prze-
wodniku eseistycznym Literaci & litera-
tura Warmii i Mazur (2008) oraz Mie-
siêczniku Literackim „Akant” wychodz¹-
cym w Bydgoszczy. 

Do tej pory Grupa opublikowa³a, dziê-
ki przede wszystkim Urzêdowi Miasta
oraz Urzêdowi Powiatu i Gminy oraz w³a-
snej inwencji i sponsoringowi prywatne-
mu, kilkadziesi¹t publikacji literackich,
przede wszystkim poetyckich, w tym kilka
zbiorczych. Przewodni¹ „si³¹” Barcji sta³
siê niemal coroczny Konkurs Poetycki, od
„Bartoszyce’1984” poczynaj¹c, który po
œmierci olsztyñskiego Prezesa ZLP Le-
onarda Turkowskiego przybra³ jego imiê.
Kilka wierszy przypomnia³ jego syn Ma-
rek i córka Kama. 

Przy okazji obecnego XXX-lecia ist-
nienia Grupy zosta³ rozstrzygniêty Kon-
kurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego
„Bartoszyce ’2013”. Nades³ane utwory
ocenia³a Komisja w sk³adzie: Celina Wisz-
niewska, Jerzy Górczyñski, Jerzy Sa³ata
(sekretarz) i ni¿ej podpisany. W konkursie
„Bartoszyce’2013” nagrody otrzymali: 
I – Aneta Przyby³ek za zestaw wierszy
II – Ludwik M¹czyñski za wiersz 
Radoœæ mi³oœci
III – Magdalena Odyniec za wiersz 
Do Pana Arkadiusza…
wyró¿nienie – Arkadiusz Monkiewicz za
wiersz Quercus rober rex.

Ta kilkugodzinna impreza artystyczna nie
oby³a siê bez wspomnieñ i czytania wierszy
nagrodzonych, które przypomnia³y laureatów
w poprzednich konkursach, poczynaj¹c od
Barbary Imianowskiej z pierwszego konkursu
i jej wiersza „Bartoszyce”. W przerwach przy-
grywa³ nam i œpiewem raczy³ œwietny Zespó³
Muzyczny kwartet „Reditus” z Bartoszyc. Nie
oby³o siê bez wrêczenia koledze Jerzemu Sa-
³acie, jako d³ugoletniemu przewodnicz¹cemu
Grupy Literackiej Barcja, kwiatów i listów
gratulacyjnych.

Do tych najwa¿niejszych listów trzeba za-
liczyæ: list intencyjny Jacka Protasa – Marsza³-
ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego;
list Krzysztofa Na³êcza – Burmistrza Barto-
szyc, list Jolanty Dowejko – Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach
oraz list Samorz¹du Powiatu Bartoszyckiego,
i nie mniejszych s³ów uznania od zebranej na-
prawdê licznie publicznoœci bartoszyckiej. 

Józef Jacek Rojek
Uroczystoœæ utrwali³a Telewizja Kablowa Bar-

Sat w osobach: red. Marzeny Bukowskiej oraz Ada-
ma Malinowskiego. 

Aneta Przyby³ek

*** 
Czy milczenie jest zgod¹ czy buntem
Czy cierpienie jest nêdz¹ czy darem
Czy czekanie jest trwaniem
Czy zepsutym zegarem
Czy los jest powa¿ny czy siê wyœmiewa
Czy têsknota niszczy czy tworzy
Czy œmieræ zamknie nam oczy
Czy oczy nam otworzy 

Listopad 2012

XXX-lecie Barcji

W dniach od 5 do 18 lipca 2014 odby³
siê Miêdzynarodowy Plener Malarski
„Warmia i Mazury Ma³o Znane Powiat
Kêtrzyñski” w miejscowoœci Reszel. Ar-
tystów malarzy zaprosi³o Starostwo Po-
wiatowe w Kêtrzynie i M³odzie¿owy
Dom Kultury w Kêtrzynie, z którym dwa
lata temu nawi¹zaliœmy wspó³pracê.
Uczestnikami byli malarze z czterech
krajów: Polski – Warmia i Mazury, Ma-
zowsze, Pomorze Zachodnie, Ukrainy –
Lwów, Rosji – miejski Okrêg Miasta Ka-
liningrad i Anglii. Komisarzem pleneru,
tak jak w poprzednim roku, zosta³ Zbi-
gniew Kotynia – malarz, ikonopisarz
i rzeŸbiarz mieszkaj¹cy na sta³e w Bi-
skupcu na Warmii. Celem pleneru by³a
popularyzacja i promocja Powiatu Kê-
trzyñskiego – zabytki (architektura)
i przyroda (krajobrazy). Artystom-mala-
rzom zapewniono noclegi, wy¿ywienie
i materia³y malarskie. Plener obfitowa³
w ciekawe wycieczki po okolicy Reszla
i Kêtrzyna jak np.: bazylika w Œwiêtej
Lipce, pa³ac w Nakomiadach, co dodat-
kowo inspirowa³o malarzy w twórczej

pracy. Niezwyk³¹ atrakcj¹ by³ sp³yw ka-
jakowy po rzece Krutyni, po którym po-
wsta³y na ten temat obrazy realistyczne
i abstrakcyjne. Na plenerze zapewniono
wspania³e warunki do pracy twórczej,
sprzyjaj¹ce wymianie doœwiadczeñ miê-
dzy malarzami. Owocem pleneru jest ok.
80 ró¿norodnych tematycznie prac
w technice malarstwa olejnego. Na za-
koñczenie pleneru w dniu 17 lipca
o godz. 17.00, w obecnoœci Starosty Kê-

trzyñskiego pana Tadeusza Mordasiewi-
cza, przewodnicz¹cej Rady Powiatu pani
Teresy Prokop i dyrektor MDK w Kêtrzy-
nie pani Alicji Bia³ej, odby³ siê wernisa¿
poplenerowy w M³odzie¿owym Domu
Kultury w Kêtrzynie przy ul. Pocztowej
13, na którym by³ obecny Przewodnicz¹-
cy Warszawskiego RSTK Stanis³aw Do-
miniak. Po wernisa¿u organizatorzy za-
prosili artystów na uroczyste przyjêcie
w patio jednego z hoteli w Kêtrzynie.

Uczestnicy pleneru: 
Anglia: Ashley Collin, 
Ukraina: Olga Duda, Oksana Hopyak-Fita
Rosja: Uirij Sergeev, Tatiana Kolodyazh-
naya, Daria Kolodyazhnaya, Natalia Vo-
ronova
Polska: Jan Dil – Warszawa RSTK, Kami-
la Kuna – Komorów k. W-wy RSTK,
Agata Kwiatkowska – Warszawa RSTK,
Barbara Martynowicz – Warszawa RSTK,
Agnieszka Tomaszewska-Kula – Warsza-
wa RSTK, Hanna Mys³owska – Pêcice k.
W-wy, Halina Moczyd³owska – Nowa
Wieœ k. W-wy, Aneta Œwiderska – Nowa
Wieœ k. W-wy, Katarzyna Œwiderska –
Nowa Wieœ k. W-wy, Alfreda Król –
Szczecin, £ukasz Dawidowicz – Sêpo-
pol, województwo warmiñsko-mazurskie,
pow. Bartoszyce, Barbara Jackiewicz –
Korsze na Mazurach pow. Kêtrzyn, Zbi-
gniew Kotynia (komisarz pleneru) – Bi-
skupiec na Warmii pow. Olsztyn

Kamila Kuna
Stanis³aw Dominiak

RESZEL – MIÊDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
Warmia i Mazury Ma³o Znane Powiat Kêtrzyñski

Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e Na-
grodê Miêdzynarodowego Listopada Po-
etyckiego w Poznaniu za najlepsz¹ ksi¹¿-
kê poetyck¹ w roku 2014 otrzyma³a na-
sza kole¿anka Agnieszka Tomczyszyn-
-Harasymowicz za tom Wiersze na kart-
ki (Zau³ek wydawniczy Pomy³ka), a tom
Ca³y ten t³um Piotra Pi¹tka nominowa-
no do nagrody na autorsk¹ ksi¹¿kê lite-
rack¹ Œwidnica 2014. W konkursie im.
Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej 
wyró¿nienie II stopnia zdoby³ Adam Bo-
les³aw Wierzbicki, a nasz „góral z Ko-
ciewia” Mateusz Brucki zosta³ zauwa-
¿ony w konkursie „O Wawrzyn S¹dec-
czyzny”. Gratulujemy!

Redakcja

Nasi na
Parnasie

Nowy Zarz¹d w Jaworznie
Od 13 maja 2013 r. Stowarzy-

szenie Twórców Kultury w Jaworz-
nie posiada nowy zarz¹d, w sk³ad
którego wchodz¹: 

Jacek Maliszczak – prezes
Natalia Urant – zastêpca
Gra¿yna Kieszek – skarbnik
Genowefa Fr¹s – sekretarz
Anna K³osowicz – cz³onek zarz¹du
Irena Œlusarczyk – cz³onek zarz¹du
Emilia Piêtak – cz³onek zarz¹du. 
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Maria Bednarek

Swoje bogate ¿ycie twórcze wype³ni³
mi³oœci¹ do literatury piêknej. Pozostawi³
dla kolejnych pokoleñ wspania³¹ poezjê
– czytamy w nekrologu podpisanym
przez Bogdana Zdrojewskiego, ministra
kultury i dziedzictwa narodowego. 

Nastêpny Wielki Pan Poezji umar³ –
napisa³a Danuta Bartosz na stronie ZLP. 

Wiersze G¹siorowskiego – wbrew
zbiorowemu pos¹dzeniu Orientacji Po-
etyckiej Hybrydy o nadmierny estetyzm
– nie trac¹ kontaktu z rzeczywistoœci¹,
lecz za ka¿dym razem staraj¹ siê j¹ na-
zwaæ w nieoczywisty sposób. Stanowi¹
one rodzaj inteligentnego komentarza do
otaczaj¹cego nas œwiata, nie przemilcza-
j¹c ani jego brzydoty, ani autentycznych
wzruszeñ –  pisze w nocie poœwiêconej
poecie Pawe³ Kozio³. A ja, obok cennych
wypowiedzi „postawiê” ³awkê upamiêt-
niaj¹c¹ Krzysztofa G¹siorowskiego,
o któr¹ postara³am siê w Urzêdzie Dziel-
nicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach
Projektu do Bud¿etu Partycypacyjnego
na rok 2015. Niew¹tpliwie do znacz¹-
cych literatów – wspó³kolegów mistrza
(godnych upamiêtniaj¹cej ³awki) zalicza
siê równie¿ zmar³ych ju¿ Zbigniewa Je-
rzynê, Jaros³awa Markiewicza, Macieja
Zenona Bordowicza i Barbarê Sadowsk¹
oraz Jerzego Górzañskiego, jedynego
¿yj¹cego cz³onka ugrupowania. Jednak-
¿e Krzysztof G¹siorowski pomieszkuj¹c
na warszawskich Jelonkach mia³ to
szczêœcie stan¹æ na mojej drodze. A w³a-
œciwie to ja mia³am szczêœcie, ¿e mija-
³am Krzysztofa codziennie w drodze do
swojej pracy, kiedy to przesiadywa³ na
jednej z ³awek (mo¿na powiedzieæ ulu-
bionej). Nawet jak by³a pusta… w ka¿-
dej chwili ten dostojny pan móg³ siê po-
jawiæ – czeka³a na niego. Odwrócony
lekko od g³ównej alejki wpatrywa³ siê
w przestrzeñ bujnych zaroœli wtopionych
w blokowisko. Schorowany i osamotnio-
ny, wydawa³o siê, ¿e nie oczekiwa³ ju¿
na nikogo. Wczeœniej widywa³am go
jeszcze w towarzystwie m³odej kobiety.
Przed laty w Œródmiejskim Domu Kultu-
ry podpisa³ mi swój tom wierszy. Twarz

Krzysztofa emanowa³a dramaturgi¹ do-
œwiadczeñ. Nie mo¿na by³o spokojnie na
niej siê skupiæ. Towarzyszy³a mi trema,
podchodz¹c do mistrza czu³am wysokie
progi. 

W ostatnich miesi¹cach swojego ¿y-
cia Krzysztof odk³aniaj¹c siê, podarowa³
mi piêkny uœmiech. Fakt ten sta³ siê przy-
s³owiow¹ kropk¹ nad „i” moich póŸniej-
szych rozwa¿añ i inspiracji do napisania
wiersza pt. „Samotnia Krzysztofa G¹sio-
rowskiego” (I nagroda SAP Oddzia³ ¯y-
rardów) zamieszczonego w moim tomiku
„Rozczesana Ziemia”. Publikacja ta
prze³o¿y³a siê na pomys³ wziêcia udzia³u
w Projekcie do Bud¿etu Partycypacyjne-
go pod has³em „£awka Krzysztofa G¹-
siorowskiego”. Dziêkujê wszystkim
sympatykom: kole¿ankom, kolegom,
mieszkañcom i w³adzom Bemowa za po-
parcie mojej inicjatywy. 

Projekt: „£awka Krzysztofa G¹sio-
rowskiego” nr listy 13 przeszed³ do reali-
zacji 115 g³osami. W formularzu zg³o-
szeniowym propozycjê popar³o piêtna-
œcie osób w tym literaci z ró¿nych klu-
bów literackich, stowarzyszeñ i zwi¹z-
ków. £awka ma byæ opatrzona wygrawe-
rowan¹ tabliczk¹. Merytoryczn¹ stron¹
napisu zajm¹ siê specjaliœci. Dysponenci
terenu objêtego propozycj¹ projektu wy-
brali inne miejsce dla usytuowania upa-
miêtniaj¹cej ³awki (w tym samym pasa¿u
miêdzy ul. Roz³ogi 14 – Roz³ogi 14 A)

rzekomo godniejsze (bardziej oœwietlone
i odwiedzane przez ludzi). Mo¿emy siê
te¿ spodziewaæ, ¿e realizatorzy projektu
oprócz upamiêtniaj¹cej ³awki uwzglêd-
ni¹ tak¿e zaproponowan¹ przeze mnie
nazwê miejsca „Skwer Krzysztofa G¹-
siorowskiego”. 

£awka Krzysztofa G¹siorowskiego

Samotnia Krzysztofa G¹siorowskiego 

w ¿ywiole spotkañ literackich 
i dorobku twórczego zbiera³ laury 
cmokaj¹c papierosy – smuk³e wa¿ki 
bez których nie sz³o ¿yæ 
pamiêtnej jesieni 
przesiadywa³ na skwerku 
osiedla ulicy Roz³ogi 
pogr¹¿ony w wymiarze samotnoœci 
przybijaj¹cej do krzy¿a 
biegn¹c dró¿k¹ do pracy 
ujrza³am z daleka Jego pochylony kontur 
pe³en godnoœci rós³ w moj¹ stronê 
rozpostar³am chustê œwiêtej Weroniki 
odcisn¹³ siê na niej 
uœmiechem kwiatu ró¿y 
którym na co dzieñ nie szasta³ 

odt¹d ³awka na skwerze pozornie pusta 
jawi siê dla mnie 
Samotni¹ Krzysztofa G¹siorowskiego 
z wyryt¹ tabliczk¹ poetyckiego œwiat³a 

W dniu 10 listopada 2013 r. odby³a
siê w naszej „Galerii Piecowej przy
Nowogrodzkiej” wystawa Ikon Zbi-
gniewa Kotyni, którego sylwetkê po-
zwolê sobie w paru s³owach przybli-
¿yæ: 

Zbigniew Kotynia jest mieszkañ-
cem Biskupca na Warmii. Twórcze
dzia³ania zacz¹³ ju¿ w latach 60., bêd¹c
zawodowym ¿o³nierzem. By³a to ko-
rzenioplastyka, a potem rzeŸba. Po
1995 roku, i przejœciu na emeryturê,
zacz¹³ malowaæ obrazy olejne – akwa-
rele i gwasze. Pierwsza wystawa ma-
larstwa odby³a siê w Domu Kultury

w Bartoszycach. PóŸniej by³y na-
stêpne wystawy krajowe i zagranicz-
ne. Od 2005 roku, pod wp³ywem
wystawy w cerkwi w Gi¿ycku, za-
cz¹³ tworzyæ ikony, które s¹ znane
i s³u¿¹ ludziom na ca³ym œwiecie.
Jednoczeœnie pracuje z m³odzie¿¹
ucz¹c j¹ malarstwa i rysunku, niejed-
nokrotnie jako wolontariusz. Jest
uczestnikiem plenerów i wystaw
krajowych oraz zagranicznych,
w których i nasze malarki z War-
szawskiego RSTK w tym roku bra³y
czynny udzia³. By³o to w miastach
Korsze i Reszlu-Kêtrzynie. 

Podczas wystawy by³y prezentowane
przez Stanis³awa Dominiaka wiersze o te-
matyce religijnej, a muzycznie ozdabiali
wystawê Kamila Kuna i Bart³omiej Gór-
ski. Wyst¹pi³ te¿ nasz sta³y goœæ Artur La-
soñ, z w³asnym programem. Goœcie dopi-
sali, a nastrój by³ odpowiedni do tematu
wystawy, co wyrazi³ te¿ zadowolony bo-
hater wieczoru Zbigniew Kotynia. 

Wystawê zorganizowa³y i prowadzi³y
nasze malarki; Kasia Puczy³owska, Ka-
mila Kuna, Agata Kwiatkowska i Wies³a-
wa Siejka. Finisa¿ zaplanowano na po-
cz¹tek grudnia. 

Stanis³aw Dominiak
Zdjêciowy przebieg wystawy mo¿na obejrzeæ

w formie pokazu filmowego na stronie internetowej
Warszawskiego RSTK w Aktualnoœciach.
(www.rstk-warszawa.blogg.pl) 

Wystawa Ikon Zbigniewa Kotyni z Warmii

I Konkurs nieprofesjonalnej twórczo-
œci literackiej „O LIRÊ WILAMO-
WIC” og³oszony zosta³ przez Stowarzy-
szenie Autorów Polskich O/Bielsko-
-Bia³a i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Wilamowicach. Konkurs og³oszono
w dwóch kategoriach: Doroœli oraz Dzie-
ci i M³odzie¿. 

Na konkurs wp³ynê³o 28 wierszy
i opowiadañ. 

Jury w sk³adzie: 
Barbara Grabowska, Jolanta Markiel-
Gumiñska, Weronika W³odarczyk, Wa-
c³aw Morawski – przewodnicz¹cy

przyzna³o w kategorii: Doroœli; 
I nagrodê Monice Rozner za wiersz
„PrzyjaŸñ”
II nagrodê Krystynie Blamek-Hyrkiel 
III nagrodê Marii Marcie za wiersz 
„W Starowiejskim Koœció³ku”.

Ponadto Jury przyzna³o wyró¿nienie
Marii Gadzinie za wiersz „Wiosn¹
w parku nad So³¹”.

W kategorii: Dzieci i M³odzie¿; 
I nagrodê otrzyma³a Justyna Szymczak
za wiersz „Cisza”
II nagrodê Martyna Rozner za wiersz
„Przepraszam”
III nagrodê Klaudia Cieœlak za wiersz
„Rosyjska ruletka”.
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzyma³ Ja-
kub Prusak za wiersz „Moje miasto”.

Ceremonii wrêczenia nagród dokona-
li: Dyrektor GBP Barbara Grabowska
i Prezes SAP O/Bielsko-Bia³a Wac³aw
Morawski. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez GBP oraz
Cz³onków SAP w postaci albumów, to-
mików poetyckich, prac malarskich,
i hafciarskich. Nastêpnie mia³a miejsce
prezentacja nagrodzonych tekstów. Spo-
tkanie potwierdzi³o, ¿e konkurs literacki
w œrodowisku nieprofesjonalnych twór-
ców w Wilamowicach jest wartoœcio-
wym, integruj¹cym zjawiskiem. 

Wac³aw Morawski

WILAMOWICKIE
KLIMATY

LITERACKIE
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11 lipca 2014 bra³am udzia³
w nietypowym wydarzeniu, 

w nietypowym miejscu jak dla
tego typu prezentacji, a jednak

panowa³ tam swoisty klimat.
Warszawa, Stara Praga ul. Brzeska 6 –

mieœci siê tu Galeria Œwiatowej Akademii
Sztuki prowadzona przez prof. Eugeniu-
sza Geno Ma³kowskiego. Profesor czêœæ
swojego ¿ycia spêdzi³ w Pary¿u, mia³ tam
swoj¹ pracowniê. Dziœ pragnie, aby war-
szawska Praga i ulica Brzeska rozkwita³a
artystami, jak Paryski Montmartre. 

Pamiêtam Pragê z mojego dzieciñ-
stwa. Jednak dzisiejsza Brzeska niewiele
przypomina tê sprzed wielu lat. Wtedy
szemrana kipia³a ¿yciem. Pamiêtam wo-
zy drewniane z wêglem, konie parskaj¹-
ce. St¹d by³o tylko kilka kroków na bazar
Ró¿yckiego, na którym mo¿na by³o
wszystko straciæ, kupiæ, mo¿na by³o wy-
wró¿yæ przysz³oœæ, chocia¿ teraŸniej-
szoœæ czêsto gra³a w trzy karty. 

Ale wróæmy do wspomnianej prezen-
tacji artystycznej: „Ziemia krzyczy”. Pro-
gram rozpoczêli: Czes³aw Ganda – prezes
RSTK Gorzów Wlkp. (pomys³odawca
i realizator ca³ego przedsiêwziêcia).
O swoich pracach opowiada³ prof. Euge-
niusz Geno Ma³kowski, który powiedzia³
min.: Ziemia krzyczy – obrazy, które nama-
lowa³em to pokolenia ludzi, którzy kiedyœ,
mo¿e i obecnie krzycz¹, bo tak naprawdê
nie jesteœmy szczêœliwcami do koñca…
Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Lite-
ratów Polskich Marek Wawrzkiewicz mó-
wi³ o przenikaniu i wzajemnej inspiracji
ró¿nych dyscyplin sztuki. 

W bramie, starej XIX wiecznej ka-
mienicy, rozpoczê³a siê druga czêœæ spo-
tkania. Mimo, ¿e pogoda nie dopisywa³a:
zacz¹³ kropiæ deszcz, a wiatr rozwiewa³
w³osy i usi³owa³ podœpiewaæ coœ do mi-
krofonu, atmosfera sta³a siê wokó³ gêsta,
pe³na tajemnicy. Jako pierwszy wyst¹pi³
Leo Wo³odko – bard z Bia³orusi, œpiewa-
j¹c piosenkê z repertuaru Edith Piaf pt.
Sous le ciel de Paris. Có¿ samo ¿ycie,
jak¿e bliskie praskim klimatom. Publicz-
noœæ zas³uchana, wiatr wybieg³ z bramy,
przysiad³ na chwilê przy chodniku, by
przegl¹daæ siê w szybach XIX-wiecz-
nych kamienic. I w takiej scenerii Mira
Umiastowska – poetka z Warszawy, pre-
zentuje swój wiersz: widzia³am okna /
obrazy u³o¿y³am w pamiêæ…/…œwietli-
stym zmierzchem / zstêpuje noc / zaczyna
siê Praga. Aldona Borowicz czyta swój
wiersz pt. Dom: ju¿ nie ma go nawet
wœród ruin / ceg³a po cegle kamyk po ka-
mieniu / rozebrano nawet œciany ciszy /
… bo kiedyœ by³ tu dom / z oknami p³on¹-
cych pelargonii… Wiatr znów roztañczy³
kobietom w³osy, rozko³ysa³ stroje i przy-
cupn¹³ w oficynie, ws³uchuj¹c siê w pio-
senkê œpiewan¹ przez Sebastiana Gawli-
ka – wokalistê z Gorzowa Wlkp. … wi-
taj, nieznajomy / nawet nie wiem jak na
imiê masz / patrzê na ciebie i myœlê / czy
to ja za kilka lat?... 

Niebo przybra³o stalowe barwy,
ch³ód zajrza³ do bramy. Publicznoœæ bije
brawa, kilka osób zas³uchanych wypatru-
je znaków wpisanych w secesyjne mury.

Maria ¯ywicka-Luckner, dla przyjació³
Majka, dla swoich pacjentów lekarz
pierwszego kontaktu, z niezwyk³¹ eks-
presj¹ prezentuje, jak¿e przejmuj¹cy
wiersz o Pradze: …zaledwie mnie zna /
a ju¿ mi sprzedaje / tramwaje w Z¹bkow-
sk¹ / gdzie tory od dawna / wyd³ubane
z bruku… / …weso³y z ciebie cz³owiek
noe / dzisiaj pijesz jak ja / pod katechizm
/ z paragrafem dla samobójców. 

Przed mikrofonem ponownie Leo z
piosenk¹ W³odzimierza Wysockiego
„Rozmowa przed telewizorem”. I gdy
wiatr ponownie wdar³ siê do bramy, do mi-
krofonu, przy którym stoi wci¹¿ Leo, pod-
chodzi Krystyna WoŸniak i kusi wierszem
do bia³oruskiego barda: …co noc, szli
w noc, / pomiêdzy kolejne szk³o / bez przy-
sz³oœci / po ³yk zapomnienia. Chmury z po-
dwórka zagl¹da³y do bramy, a papu¿ki fa-
liste z pierwszego piêtra daj¹ swój, osobli-
wy koncert. Pawe³ Soroka prezentuje
wiersz „Mira¿ z Brukseli”. (…) zabrak³o
mi œmia³oœci / by zamieniæ z ni¹ s³owa… /
czy w przysz³oœci / znów siê zjawi?... / a ja
poznam jej imiê / i przyjrzê siê jej oczom.
Zofia Sofim Miku³a, poetka z Warszawy
prezentowa³a wiersz „Penelopa”: …kogo
wypatruje postaæ w oknie / monotonna jak
fale rozbijaj¹ce siê o okrêt? / Odp³yw cza-
su zatrzyma³ chustkê na parapecie… A tu
na Brzeskiej czas jakby zatrzyma³ siê, za-
duma³ i rozwa¿a³ ka¿de s³owo. Do mikro-
fonu ponownie podchodzi Sebastian —
piosenkarz o fenomenalnej barwie g³osu,
teraz przenosi nas do Italii i œpiewa utwór
„Caruso”. Wokalista otrzymuje gromkie
brawa. Teraz swój wiersz prezentuje
Krzysztof Mariusz Ciesielski. Utwór nosi
tytu³ „Inny wizerunek”: … Jeœli w bitwach
codziennych wyszczerbiamy nie – miecze, /
i nie – walka jest nasz¹ podniet¹, / jeœli nie
s¹ rycerskie moje czyny cz³owiecze –
/niech mnie nikt nie nazywa poet¹! Zadu-
ma³o siê, a wiatr? Niczym tu³acz wêdruje
od podwórka po uliczny bruk, na chwilê
przysi¹dzie, by ponownie rozwietrzyæ
chwile. A na zegarze dziewiêtnasta czter-
dzieœci, gdy tymczasem Sebastian Gawlik
przenosi nas w czasie, œpiewaj¹c piosenkê
„Czwarta trzydzieœci”. Có¿, wielu z nas
odda³oby wszystko, by mieæ przy sobie
blisk¹ osobê i w ten niebywa³y sposób
osi¹gn¹æ wszystko. 

Wszyscy ogarniêci chwil¹ zadumy
ws³uchujemy siê w refleksyjny wiersz
„Nuda” Marka Wawrzkiewicza: … Nuda
ponad wszystko. / Ona siê dzieje i trwa.
Wiêc pewnie ju¿ pora / Zgasiæ gazowe la-
tarnie /I w ciemnoœci zacz¹æ otwieraæ
ksi¹¿kê”. Ale tu na Brzeskiej nie by³o nu-
dy, wrêcz przeciwnie, dzia³o siê wiele:
obrazy przenika³y s³owa, a w s³owa s¹-
czy³a siê muzyka i œpiew. Leo œpiewa
kultow¹ pieœñ Bu³ata Okud¿awy „Modli-
twê”, któr¹ intonuj¹ wszyscy. Niebo za-

chmurzy³o siê, wiatr zawieruszy³ i tylko
s³owa spaceruj¹ po Brzeskiej, zagl¹daj¹
w okna jeszcze wci¹¿ ¿yj¹cych kamienic.
A jest ich tu coraz mniej. Czekaj¹, jak
znoszone buty, na wysiedlenie. Za kilka
lat tylko nieliczni bêd¹ pamiêtali, ¿e tu
rozgrywano boje o czarne i rude Mañki,

¿e sprzedawano pyzy z koszyka i æwiar-
teczki, a naprzeciwko by³a koñska jatka.
Taka by³a stara Praga, a nowa?... Czas
poka¿e, jak¹ bêdzie w przysz³oœci. Mo¿e
bêdzie przystani¹ artystów, którzy przy-
wróc¹ jej dawny koloryt. 

Krystyna WoŸniak

ZIEMIA KRZYCZY
– na Brzeskiej w Warszawie

W programie udzia³ wziêli:
Malarz: Eugeniusz Geno Ma³kowski
Poeci: Marek Wawrzkiewicz, Aldona Borowicz, Maria ¯ywicka-Luckner, Krystyna WoŸniak, Zo-
fia Sofim Miku³a, Pawe³ Soroka, Mira Umiastowska, Krzysztof Mariusz Ciesielski. 
Muzycy: Sebastian Gawlik, Leo Wo³odko. 
Scenariusz: Krystyna WoŸniak i Czes³aw Ganda. 
Realizacja dŸwiêku i oœwietlenie: Krzysztof Mariusz Ciesielski. 
Re¿yseria: Czes³aw Ganda. 
Realizatorzy programu: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Literatów Polskich, Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków, Zwi¹zek Polskich
Artystów Malarzy i Grafików, Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury. 
Patronat Medialny: Stowarzyszenie Polskich Mediów, TVP Kultura, Sztuka na Obcasach, W³a-
snym G³osem.
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Ju¿ po raz kolejny odby³o siê spotka-
nie poetów w Stasiewiczówce, nieopodal
miejsca bitwy wojsk pruskich i francu-
skich. W rekonstrukcji bitwy o twierdzê
Nysê z roku 1807 udzia³ wziê³o 350 ¿o³-
nierzy i kilkadziesi¹t koni. Bez ustanku
s³ychaæ by³o g³oœne wystrza³y z karabi-
nów i potê¿nych armat. Do tego spalono
dwa prowizoryczne drewniane domki.
Jak w ka¿dej bitwie byli ranni i zabici,
którymi od razu zajmowa³y siê sanita-
riuszki Marketanki. Po skoñczonej bitwie
u gospodarzy Violetty i Jerzego Stasiewi-
czów rozpoczê³a siê gor¹ca literacka dys-
puta. Omawiano bie¿¹ce wydarzenia lite-
rackie, nowe, ambitne (miêdzynarodowe)
projekty wydawnicze, oraz czytano wier-
sze. Ka¿dy z przyby³ych poetów wniós³
„coœ” na wspólny stó³ „coœ”. By³y to na-
lewki, sa³atki, racuchy, a tak¿e prawdzi-
wy chleb razowy przywieziony a¿ ze sto-
licy. Wœród wojuj¹cych s³owem do roz-
mów zasiedli m.in. Teresa i Witold Hre-
czaniukowie z Gostomii, Edmund Bo-
rzemski z Korfantowa, Jan Szczurek
z £¹cznika, Romana Wiêczaszek z Brze-
gu, Danuta Koby³ecka i Romana Klubo-

wicz z Nysy oraz ni¿ej podpisany Piotr
Goszczycki z Warszawy. 

Gdy usta³y ju¿ wystrza³y armatnie,
gdy zakoñczy³y siê najwa¿niejsze po-

tyczki s³owne, postanowiono sprawdziæ
co dzieje siê na fortyfikacjach. Ku zdzi-
wieniu poetów wojska pruskie i francu-
skie zd¹¿y³y siê ju¿ zaprzyjaŸniæ: wspól-
nie obozowano, spo¿ywano trunki, które
zagryzano wielkimi pajdami chleba ze
szmalcem, rozmawiano w ró¿nych jêzy-
kach. Pod zainspirowan¹ scen¹, na ubitej
glebie trwa³a prawdziwa potupaja. Sani-
tariuszki Marketanki ponêtnie tañczy³y,
dzieci (które uczestniczy³y w bitwie jako
bêbniarze) radoœnie podskakiwa³y. Nie-
strudzona kawaleria by³a podzielona:
czêœæ dotrzymywa³a towarzystwa nie-
wiastom, czêœæ nie odstêpowa³a kufli ze
z³ocistym trunkiem, a inni w wolnym
czasie polerowali dobrze s³u¿¹ce armaty.

W tej scenerii wydaje siê, ¿e tylko konie
mia³y wreszcie spokojn¹, wieczorn¹ ko-
lacjê. Przybyli na plac poeci szybko
wmieszali siê w wojsko. By³y wspólne
zdjêcia, pogawêdki (na temat sztucznoœci
XIX-wiecznego strzelania). Najm³odszy
z poetów opanowa³ parkiet w rytm s³o-
wiañskich melodii. 

Niestrudzenie wybi³a pó³noc. Trwa³
rozejm, choæ w 1807 roku bitwê o Nysê
jednoznacznie wygrali francuzi pod do-
wództwem Napoleona Bonaparte. Warto
tu wspomnieæ, ¿e w okolicy spoczywaj¹
prochy jednego z braci najwiêkszego
przywódcy francuzów. O historii, litera-
turze poeci ¿ywo rozmawiali w altance
(przy ognisku, którego dym skutecznie
odpêdza³ komary) w³asnorêcznie wybu-
dowanej przez gospodarza imprezy, Je-
rzego. Rozmowy takie mog³yby siê to-
czyæ w nieskoñczonoœæ, gdyby nie proza-
iczny ranek…

Ju¿ teraz chcia³bym zaprosiæ wszyst-
kich za rok, w ostatni weekend lipca.
Wtedy (miejmy nadziejê) odbêdzie siê
ju¿ jubileuszowa, piêtnasta bitwa
o Twierdzê Nysa. To jedyne takie miejsce
w kraju, gdzie podczas rekonstrukcji wo-
jennych wydarzeñ, pod obstrza³em armat
– poeci, pod dowództwem Violetty i Je-
rzego Stasiewiczów dyskutuj¹ z literata-
mi o wiecznie ¿ywej poezji. 

Piotr Goszczycki
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Od 33 lat organizatorem konkursu poetyc-
kiego w powiecie opoczyñskim jest Towarzy-
stwo Przyjació³ W¹glan. W tym roku nap³ynê³y
prace z 17 krajów. Podczas gali werdykt odczy-
ta³ przewodnicz¹cy tegorocznej edycji „W¹-
glañskiego Maja poezji” prof. dr hab. Pawe³
Soroka, wyk³adowca Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach i Warszawskiej
Szkole Zarz¹dzania. W kategorii Poezji bia³ej
g³ówn¹ nagrodê otrzyma³ brat Adrian Wac³aw
Brzózka, drugie miejsce zajê³a Lucja Piêtow-
ska, a trzecie Krystyna Szelest. Szeœæ równo-
rzêdnych wyró¿nieñ przyznano: Marii £uka-
szewskiej, Januszowi Pyziñskiemu, Dominiko-
wi Sobolowi, W³adys³awie Szproch, Katarzy-
nie Sorn oraz Izabeli Zubko. 

W kategorii Poezji rymowanej pierwsze
miejsce zdoby³ Kazimierz Jakubowski, drugie
Jan Gumbisz, a trzecie Gra¿yna Zawadzka.

Wyró¿niono wiersze: Tadzi Dziadosz, Zofii
Jurkowskiej, Jana £ukasika, Czes³awa Nowa-
ka, Wawrzyñca Marka Raka oraz Ma³gorzaty
Wierbi³owicz. 

Tradycyjnie, przed oficjaln¹ czêœci¹ imprezy,
zosta³y wypuszczone go³êbie. Imprezê poprowa-
dzi³ Waldemar JóŸwik wraz z ma³¿onk¹. Zgod-
nie ze staropolsk¹ tradycj¹ powitali oni laure-
atów chlebem i sol¹. 

W tym roku stronê artystyczn¹ imprezy
przygotowa³ peruwiañski zespó³ „Indiañskie
topory”, który w pierwszej czêœci wystêpu
uczci³ pamiêæ œw. Jana Paw³a II. Licznie zgro-
madzeni goœci w budynku OSP na W¹glanach
œpiewali Barkê oraz Czarn¹ Madonnê. Po prze-
rwie zespó³ zaprezentowa³ muzykê pochodz¹c¹
z ich ojczystego kontynentu. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
Stanis³aw Dominiak

XXXIII W¹glañski Maj Poezji

W¥GLANY 23-24 MAJA 2015 ROKU
Zapraszamy do udzia³u w 34 edycji konkursu poetyckiego 

– W¥GLAÑSKI MAJ POEZJI. 
Prosimy o przys³anie 3 wierszy (tematyka dowolna) w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub czy-

telnego rêkopisu z dok³adnymi danymi autora: data urodzenia, dok³adny adres zamieszkania i nu-
mer telefonu. Wiersze powinny byæ opatrzone god³em autora. Termin nadsy³ania prac up³ywa
z dniem 31 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o napisanie na koper-
cie kategorii – w której zamierzacie Pañstwo braæ udzia³: Poezja rymowana lub Poezja bia³a – na
poni¿szy adres: Towarzystwo Przyjació³ W¹glan, Prezes Zarz¹du Krystyna JóŸwik, W¹glany 50, 
26-307 Bia³aczów woj. £ódzkie, tel. (44) 758 12 31. W ka¿dej kategorii przyznamy po 3 nagrody:
I – 400 z³, II – 350 z³, III – 300 z³ oraz 5 równorzêdnych wyró¿nieñ po 250 z³ ka¿de. £¹czna pula
nagród pieniê¿nych, rzeczowych i ksi¹¿kowych wynosi 6.100 z³ (szeœæ tysiêcy sto z³otych). 

W wiosennej aurze odby³o siê kruszwickie spotkanie autorskie
Grzegorza Pozimki. Promocja trzeciego tomiku poety odby³a siê 21 lu-
tego w ramach cyklu spotkañ literackich w kawiarnii Pod Malwami. 

Spotkanie prowadzi³a animatorka kultury, organizatorka i prze-
wodnicz¹ca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Magdale-
na Jagie³³owicz. Bohater wieczoru przesz³o dwadzieœcia lat by³ ak-
tywnym uczestnikiem Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ
w Kruszwicy. Grzegorz Maria Pozimka zaprezentowa³ wiersze z to-
miku kiedy Jest. Autorska prezentacja poezji przeplata³a siê ze œpie-
wem Joanny Vorbrodt, artystka zaœpiewa³a tylko jeden utwór z ostat-
niej p³yty Nie ma przypadków. Pozosta³e utwory by³y poetycko-
-muzyczn¹ improwizacj¹, w dodatku, inspirowan¹ twórczoœci¹ Grze-
gorza Pozimki. 

Publikacja Pozimki zosta³a sfinansowana ze œrodków bud¿etu
Miasta Inowroc³awia, przeznaczonych na stypendia dla osób zajmu-
j¹cych siê twórczoœci¹ artystyczn¹. Dziêki temu, zebrani zostali obda-
rowani tomikami, z mo¿liwoœci¹ zdobycia, pe³nej ¿yczliwoœci, dedy-
kacji od Autora. 

Organizatorami spotkania z poezj¹ Grzegorza Pozimki w kawiar-
ni Pod Malwami byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
Bydgoszcz, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” oraz Urz¹d Miej-
ski w Kruszwicy. Cykl spotkañ literackich jest realizowany ze œrod-
ków UM w ramach promocji Gminy Kruszwica.

Pozimka wiosennie
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Na spotkanie w gronie literackim za-
wsze wyczekujê z utêsknieniem. Do
Prudnika z Nysy tylko 30 km. Wyremon-
towany budynek koszarowy bije w oczy
glazur¹, szk³em i czerwieni¹ ceg³y. Kil-
kanaœcie lat temu by³ projekt utworzenia
w tych koszarach Gwardii Narodowej. 

Witam siê na „misia” z Teresk¹ i Wit-
kiem Hreczaniukami organizatorami ple-
neru. Dochodz¹ Czesi Petr Horzyk
i František Všetièka, który przywióz³
z O³omuñca trzy urodziwe malarki, ale
ca³y pobyt chadzaj¹ce w³asnymi œcie¿ka-
mi. Podobno Morawianie pij¹ tylko wi-
no. František jest wyj¹tkiem, bo z Pola-
kami przebywa ponad dwadzieœcia lat. 

Willa Frankla po rewitalizacji –
Oœrodek Kultury. Siadamy przy stolikach
z kaw¹ i ciastem. Uroczyste otwarcie
przez szefow¹ RSTK woj. opolskiego
Teresê Hreczaniuk, du¿o ciep³ych s³ów
od starosty prudnickiego Przemys³awa
Roszkowskiego. Poeci prezentuj¹ wier-
sze, przeplatane muzyk¹ w wykonaniu
adeptów studia piosenki. 

Ruszamy z przewodnikiem. Cmen-
tarz ¯ydowski – w wysokiej trawie, po-
chylone macewy. Chwila zadumy przy
grobie Alberta Frankla – twórcy prudnic-
kiego w³ókiennictwa po wojnie znanego
jako „Frotex”, wygnanego przez hitle-
rowców. W parku kuta altana – dawny
pawilon muzyczny. Niespodziewanie
chroni nas przed ulew¹. Opodal pos¹g
Diany z jelonkiem – wróci³ na stulecie
ods³oniêcia. Orygina³ przepad³ przy koñ-
cu wojny, jak wiele znakomitych pomni-
ków na Dolnym Œl¹sku. Zahaczamy o re-
stauracjê „Parkowa”, dawn¹ willê Pinku-
sa, ziêcia Frankla. Fundatora szpitala
i ³aŸni miejskiej! 

Po obiedzie warsztaty. Pytamy Fran-
tiška jak postrzegany w literaturze cze-
skiej jest Franz Kafka. W koñcu ¯yd,
wprawdzie mieszka³ w Pradze, ale pisa³
po niemiecku. 

– Po opublikowaniu „Zamku” – mó-
wi Všetièka – postrzegany by³ jak dziwo-
l¹g. Ksi¹¿ka przesz³a zupe³nie bez echa.
Dopiero okrucieñstwa II wojny œwiato-
wej pokaza³y, ¿e to geniusz i wizjoner.
Musimy zakwalifikowaæ Kafkê jako pi-
sarza œwiatowego, uniwersalnego. 

František w marcu 2014 r., robi¹c do-
kumentacjê fotograficzn¹ do drugiego to-

mu „Pisarze O³omuñca od XVII do
XXI w.”, ca³kiem przypadkiem z zachod-
nich Czechach natrafi³ na pomnik ¿o³nie-
rzy austrowêgierskich z 1914 r. Ostatnie
nazwisko na tablicy to... František Vse-
ticka. Od ojca wiedzia³, ¿e z pocz¹tkiem
wojny zgin¹³ dziadek, ale ojciec
w 1914 r. mia³ siedem lat. Niewiele wie-
dzia³o archiwum w Pradze. Po plenerze
František jecha³ do archiwum wiedeñ-
skiego. 

Sobotê spêdzamy w Klasztorze La-
sku – miejscu wiêzienia Prymasa Stefana
Wyszyñskiego. Wita czterdziestoosobo-
w¹ grupê plenerowiczów ordynariusz
opolski Andrzej Czaja, zaprasza na ko-
ronkê. Zakonnik – przewodnik, g³osem
jak dzwon przybli¿a czas pobytu pryma-
sa. Skromny pokoik, ³ó¿ko, stolik, krze-
s³o, szafa. Na œcianie w gablocie orygi-
nalna sutanna. I widok z okna na kawa³ek
pola, las i niebo. 

Wiedzia³em, ¿e ostatnim cywilnym
samolotem jaki l¹dowa³ na lotnisku w Ny-
sie-Radzikowicach by³ samolot z pryma-
sem. W okolicach godziny piêtnastej.
Z lotniska do Prudnika okrê¿n¹ drog¹
przez G³ucho³azy, powieziono wiêŸnia
o zmroku. Przed wojn¹ by³a regularna li-
nia lotnicza Gliwice-Nysa-Berlin. 

Wieczorem wspominaliœmy poetów,
którzy odeszli. Du¿o o Wies³awie Malic-
kim opowiedzia³ Zbyszek Kresowaty.
Przyjaciel podró¿y po Europie. Obaj
prze¿yli straszliwy wypadek. O Janie
Pyszko z Zaolzia wspomina³ František. 

– To on przywiód³ mnie na Opolsz-
czyznê, nauczy³ kochaæ polsk¹ poezjê
i zaszczepi³ przyjaŸnie. 

W wierszu „Zygmunt Dmochowski”
Jerzy Stasiewicz przybli¿y³ poetê Opola
i Kujaw, wspomina³ powieœæ sagê ro-
dzinn¹ „P³on¹ca sól”. Edmund Borzem-
ski zaœ w barwnym wywodzie wy³usz-
czy³ ¿ycie i twórczoœæ Karoliny Turkie-
wicz-Suchanowskiej. 

Niedziela – podsumowanie pleneru,
uczestnicy wymieniaj¹ siê ksi¹¿kami,
grafikami, fotograf ustawia do pami¹tko-
wego zdjêcia. Czeskie malarki wrêczaj¹
Teresce i Witkowi na drzwiczkach dêbo-
wych namalowan¹ panoramê Prudnika.
Jesieni¹ zaplanowano wydanie ksi¹¿ki
z lirykami poplenerowymi. 

Jerzy Stasiewicz 

Plener Malarsko-Poetycki
Prudnik Miasto Pogranicza

Charles Pierre
Baudelaire 
(1821–1867) 
poeta i krytyk francuski, parnasista
zaliczany do grona tzw. „poetów
przeklêtych”.   

Modlitwa

Chwa³a Tobie, Szatanie, czeœæ na wysokoœciach
Nieba, gdzie królowa³eœ, chwa³a na g³êbokoœciach
Piek³a, gdzie zwyciê¿ony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyñ niechaj ma dusza z Tob¹ spocznie w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie koœcio³a, który nie przeminie.

t³um. Stanis³aw Korab-Brzozowski

Œladami wierszy umar³ych poetów

I kto by pomyœla³, ¿e nasze jaworznic-
kie hafciarki ze Stowarzyszenia Twórców
Kultury bior¹ udzia³ w Ogólnopolskiej
Wystawie Haftu Krzy¿ykowego „Z³ota
Ig³a 2014”? Jaworznianki, które ju¿ kilka-
krotnie zakwalifikowa³y siê na tej presti-
¿owej wystawie „Z³otej Ig³y 2014” to pa-
nie, Anna i Krystyna K³osowicz. 

Historia hafciarstwa siêga prahistorii,
a najstarsze zabytki pochodz¹ z Chin. Od
pradawnych czasów by³a to dziedzina ar-
tystyczna, zwi¹zana ze œwi¹tyniami
i dworami królewskimi. Haft pe³ni³ funk-
cje dekoracyjne, informacyjne, a nawet
magiczne. Wzmianka o hafcie znajduje
siê tak¿e w Biblii w Ksiêdze Wyjœcia,
gdy mowa jest o wystroju zas³ony w Na-
miocie: „ ...ozdobisz je cherubami meto-
d¹ hafciarsk¹”. 

Element pewnego misterium zawarty
w pracy hafciarskiej i koronkarskiej traf-
nie odzwierciedla w swym wierszu „Ko-
ronki” Bo¿ena Kaczorowska, zdobyw-
czyni I nagrody w konkursie poetyckim
Kruszwica-Kobylniki w 2012 roku. Poet-
ka ta zdoby³a tak¿e II nagrodê w konkur-
sie poetyckim „O Z³ot¹ Lirê” w 2013 r.
w naszym Jaworznie: Jest pewne miste-
rium / w haftowanych / przez babciê ob-
rusach. / Oczka przez które/patrzymy na
œwiat / na k¹pi¹ce siê w balii dziewczyny

Prace Anny i Krystyny K³osowicz
przypominaj¹ swym kunsztem staro¿yt-
ne wschodnie dzie³a artystyczne. Niektó-
re prace s¹ wyszywane z³ot¹ nici¹ z ele-
mentami koralików, a barwy przypomi-
naj¹ bajeczne kombinacje têczowych
cieni i jasnoœci. Patrz¹c na te prace wi-
dzimy prawdziw¹ sztukê zwi¹zan¹ z ig³¹
i nici¹, i nie dziwi fakt, ¿e znajduj¹ na-

bywców tak¿e za granicami Polski. By³y
wystawiane niejednokrotnie na wysta-
wach w Jaworznie i poza. Od wieków te-
matyka haftów to sceny rodzajowe, por-
trety, pejza¿e, architektura, zwierzêta,
ptaki oraz kompozycje kwiatowe. 

Tegoroczn¹ wystawê w £odzi zdomi-
nowa³y obrazki przypominaj¹ce pejza¿e
malarskie, a wiêc mamy do czynienia
tak¿e w hafcie z trendami mody i zapo-
trzebowaniem rynku. Autorka „Koro-
nek” uwieczni³a nie tylko obraz na ma-
katce, ale i mistyczny b³¹d hafciarki: 

Kuzynka Marta skrywa znamiê na
udzie/trze je szorstk¹ g¹bk¹. Mocno. /A¿
do krwi. Ale to nie pomaga. /Wiêc mo-
czy we wrz¹tku. /Namaszcza wonnym
olejkiem

Hafciarstwo przez wieki by³o zwi¹-
zane z opowieœciami przekazywanymi
przez pokolenia. Powstawa³y coraz to
nowe historie, zakodowane przez ig³ê
i nitkê na piêknych makatach i koron-
kach, w które ubierali siê królowie oraz
ludzie, którzy mieli pieni¹dze i znali siê
na piêknie: 

Znamiê jest pieczêci¹ Pana Boga/Ma
j¹ chroniæ przed oczyma ch³opców. /Tak
mówi babcia/a gdy ona mówi, /to nikt siê
nie sprzeciwia

W dzisiejszych czasach, pomimo ist-
nienia precyzyjnych maszyn do haftu, co-
raz bardziej nas zachwycaj¹ rêczne hafty
i koronki, które tak samo jak przed wieka-
mi s¹ bardzo drogie nie tylko ze wzglêdu
na w³o¿on¹ pracê, ale czêsto na gatunek
surowca, z którego s¹ zrobione. Czy¿by
haft to misterium zakodowane w cz³owie-
ku, skoro o igle i nitce pisz¹ poeci? 

Genowefa Fr¹s

Z³ota Lira i hafciarki
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Pani Ma³gorzato, jest Pani niezwykle
popularn¹ osob¹ w œrodowiskach
naukowo-kulturalnych w Nadrenii
Pó³nocnej Westfalii. Proszê powie-
dzieæ, czym siê Pani zajmuje? 

Od 1994 roku pracujê jako nauczy-
ciel jêzyków obcych w instytucjach nie-
mieckich (pañstwowych i prywatnych:
VHS, uczelnia RWTH Aachen, prywat-
na szko³a jêzyków obcych). 

Przez okres 5 lat prowadzi³am m.in.
w³asn¹ Miêdzynarodow¹ Akademiê Jêzy-
ków Obcych w Aachen. Obecnie, od
2005 r. jestem dyrektorem Wydzia³u Jêzy-
kowego Volkshochschule der Stadt
Eschweiler (Uniwersytet Ludowy
Eschweiler) z oddzia³em integracyjno-
-egzaminacyjnym oraz jêzyków obcych.
Jestem za³o¿ycielk¹ „Sieci Nauczycieli
Jêzyka Polskiego w NRW” oraz zajmujê
siê wspó³prac¹ m.in. z instytucjami do-
kszta³cania doros³ych i szkolnictwem
wy¿szym. 

Jest Pani nauczycielem metodykiem,
uczy Pani równie¿ jêzyków. Jakich?

Tak, uczê jêzyka polskiego, rosyjskie-
go, niemieckiego, w³oskiego, hiszpañ-
skiego, portugalskiego, greckiego oraz
metodyki nauczania tych jêzyków. Posia-
dam przygotowanie do nauczania jêzyka
tureckiego i czeskiego jako obcego. 

To zdumiewaj¹co rzadka umiejêt-
noœæ opanowania tak wielu jêzyków
i to w stopniu pozwalaj¹cym na prze-
kazywanie tej wiedzy... Co spowodo-
wa³o tak szerokie zainteresowanie
jêzykami obcymi, czy to wynik pracy
nad licznymi projektami dydaktycz-
nymi? Pamiêtam Pani wyk³ad: „Ile
jest jêzyków na œwiecie i którym po-
s³ugiwali siê Adam i Ewa?”

To prawda, jestem autork¹ wielu
projektów dla VHS oraz wyk³adów jêzy-
kowych (np. „Jeœæ i piæ w innych jêzy-
kach”, „Spróbowaæ jêzyków europej-
skich”, „Czy my rozumiemy siê na pew-
no? – Ró¿nice jêzykowe”, „O jêzyku i li-
teraturze Greków, W³ochów, Hiszpanów
itd.”, „Niemiecki dla obcokrajowców –
metodyka nauczania klas wielonarodo-
woœciowych”, „Jêzyki dla osób star-
szych”, „Babcia i wnuczek ucz¹ siê ra-
zem hiszpañskiego”, „Bajki i historie
w³asne w kilku jêzykach”, „Recytowaæ
po niemiecku”, „O tym jak dzieci ucz¹
siê jêzyków obcych”, „Jak uczy siê nasz
mózg? – Exkurs z badañ neurolingwi-
stycznych”, „Jak uczyæ siê kilku jêzy-
ków na raz? – workshop”... 

... w³aœnie dotknê³a Pani najwa¿niej-
szego tematu naszej rozmowy. Sta³o
siê faktem, i¿ od kilku lat realizuje
Pani fenomenalny, autorski projekt
nauczania dziesiêciu jêzyków jedno-
czeœnie. Jak to mo¿liwe? 

O tym, jak mo¿na siê uczyæ kilku jê-
zyków naraz opowiadaj¹ kursanci na
youtube pod haslem „VHS Eschweiler”,
a nastêpnie „10 – Sprachenkurs”. S¹ to
ludzie, którzy w³adaj¹ kilkoma jêzykami
biegle i ucz¹ siê nowych jêzyków. Ka¿-
dy ma swoje metody. Ka¿dy lubi inny jê-
zyk. Wszyscy staj¹ siê talentami jêzyko-
wymi poprzez naukê. Nie ma chromoso-

W piêkny s³oneczny dzieñ 13 wrzeœnia, w ramach
VI Targów Ochockich Organizacji Pozarz¹dowych
odby³ siê XII Rodzinny Piknik Integracyjny –
Szczêœliwice 2014, pod patronatem Wojciecha
Komorowskiego Burmistrza Dzielnicy Ochota.

W programie imprezy: koncert zespo³u KA-DWA,
wystêpy estradowe,  pokaz musztry paradnej, mnóstwo
innych atrakcji w 60 stoiskach, i grochówka dla
wszystkich. 

Organizacj¹ imprezy z ramienia warszawskiego
RSTK podj¹³ siê ju¿ po raz trzeci jej przewodnicz¹cy
Stanis³aw Dominiak. Udzia³ w  Pikniku wziêli: poeci –
Maria Bednarek, Iza Zubko, Mira Umiastowska,
Jadwiga Piliñska, Stanis³aw Dominiak, S³awomir
Mierzejewski, Jan Rychner, którzy zaprezentowali
swoj¹ twórczoœæ na scenie estradowej oraz malarze:
Kamila Kuna, Jan Dil, Ryszard Materka, Jerzy Do³¿yk,
którzy dali pokazow¹ lekcjê szkicowania, rysunku,
malarstwa dla dzieci i m³odzie¿y. Przyby³ specjalnie na
tê okolicznoœæ a¿ z Biskupca, nasz honorowy cz³onek,
malarz-ikonopisarz, Zbigniew Kotynia. Dziêki k¹cikowi
wystawienniczemu goœcie Pikniku mogli zapoznaæ siê
z dorobkiem cz³onków warszawskiego RSTK.

Stanis³aw Dominiak

XII Rodzinny Piknik Integracyjny 
Szczêœliwice 2014

Film obrazowy z imprezy na: http://rstk-warszawa.bloog.pl/  
Organizatorzy Pikniku: Urz¹d Dzielnicy Ochota, Klub Rodzin Abstynenckich OSTOJA, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych 
i Ekonomicznych WISE

Niecodzienny wieczór po-
etycko-muzyczny, którego tytu³
Str¹cam ³zy na motyle zosta³
zaczerpniêty z wiersza Marii
¯ywickiej-Luckner, odby³ siê
26 lipca br. w Robotniczym
Stowarzyszeniu Twórców Kul-
tury w Przemyœlu. Goœciliœmy
trzy poetki: Krystynê Wulert
z Bydgoszczy, Zofiê Miku³ê
i Mariê ¯ywick¹-Luckner
z Warszawy. 

To niezwyk³e spotkanie
zgromadzi³o wielu mi³oœników
poezji, która uwalnia³a s³owa
jak motyle. Wieczór ubarwi³ muzyk¹
Grzegorz Wawrzkowicz z Przemyœla. Na
w³asnorêcznie wykonanych fletach i did-

geridoo wydobywa³ tony w³asnych kom-
pozycji, które raz lekko i zwiewnie pl¹sa-
³y z poezj¹, innym razem mocnym ak-

centem podkreœla³y s³owa.
Wiersze starannie dobrane
i doskonale recytowane
przez autorki wprowadzi³y
widzów w klimat zadumy,
nostalgii i uœmiechu. W po-
³¹czeniu z muzyk¹ sta³y siê
doskona³ym spektaklem,
który by³ transmitowany na
¿ywo przez telewizjê inter-
netow¹ (tvpodkarpacka.pl.). 

Na zakoñczenie wieczo-
ru poetki zasiad³y w jury
Turnieju Jednego Wiersza
i po krótkich, burzliwych

obradach wy³oni³y zwyciê¿czynie tur-
nieju: Agata Litwin – I miejsce, Alicja
Chruœcicka – II miejsce, Ewelina Pilawa
– III miejsce. Nagrodzonym poetkom
pami¹tkowe dyplomy i upominki, do
których w³asne tomiki do³¹czy³y autor-
ki, wrêczy³ Mieczys³aw Szabada Prezes
RSTK w Przemyœlu. 

Goszcz¹ce na nasze zaproszenie poet-
ki, a zarazem przyjació³ki, zachwycone
piêknem Przemyœla, maj¹c poczucie nie-
dosytu, obieca³y powróciæ w nasze stro-
ny. Niestety, nie da siê zwiedziæ tego mia-
sta i odetchn¹æ nim w tak krótkim czasie. 

Za duchow¹ ucztê sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania. Zapraszamy ponownie. 

Maria Giba³a

   

Str¹cam ³zy na motyle
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Wywiad z Ma³gorzat¹ Müller
mów, które nadaj¹ talent jêzykowy. Na-
uka jêzyków to przede wszystkim dobra
pamiêæ i praca. „Bez pracy nie ma ko³a-
czy!” – a ko³acze przecie¿ ¿ywi¹, daj¹ sy-
toœæ i zadowolenie. 

Jêzyk obcy to siatka myœlenia, soli-
darnoœæ z innymi. Mowa to klucz globa-
lizacji. Komunikacja to rdzeñ w stosun-
kach miêdzyludzkich, miêdzynarodo-
wych. Kontakty miêdzyludzkie to poten-
cja³ pozytywny. Dlatego uczmy siê jêzy-
ków obcych. Nie jednego lat dziesiêæ,
lecz kilku naraz. Nauka multilingualna to
wyzwanie osobiste i spo³eczno-politycz-
ne dla ka¿dego cz³owieka. Rozwój œwia-
ta to rozwój kszta³cenia, wiêc rozwijajmy
kszta³cenie dalej. Dajmy spo³eczeñstwu
coœ od siebie. 

Jak pokrótce przedstawiæ metodykê
wielojêzycznoœci? 

Jêzyk jest czymœ, co cz³owieka for-
muje, bowiem nasza duchowa rzeczywi-
stoœæ ma charakter „ods³owny”, niejako
ma postaæ skoncentrowanego konglome-
ratu, z którego w akcie komunikacji po-
wstaje jêzyk, wed³ug wpojonych nam
wzorów. Zadziwiaj¹ce jest to, i¿ mimo
istnienia wielu wzorów funkcjonowania
jêzyka, jego istota jest niezmienna. Jêzyk
tworzy strefê kultury, bowiem jest narzê-
dziem jej tworzenia, zatem poziom jego
rozwoju w wymiarze osobistym, okreœla
mo¿liwoœæ naszego indywidualnego
uczestnictwa w kulturze zbiorowoœci.
Poznaj¹c wiele jêzyków nabywamy nie
tylko nowe umiejêtnoœci, ale niejako
zdobywamy glejt do uczestnictwa w kul-
turze narodów, które siê nimi pos³uguj¹.
Dla wielu znanych pisarzy nabycie umie-
jêtnoœci jêzykowych znaczy³o tyle, co
otrzymanie narzêdzia do relizacji zdolno-
œci twórczych. I tak F. Kafka tworzy³ swe
dzie³a jedynie w jêzyku niemieckim,
a dla J. Conrada angielski sta³ siê jêzy-
kiem literatury, zaœ francuski u¿ywany
by³ w listach. Nie wiemy, jak¹ funkcjê
odgrywa³y jêzyki rodzime w formowaniu
ich osobowoœci, ale obecnoœæ elementów
kultury, z której pochodzili z racji uro-
dzenia, jest widoczna w ich twórczoœci –
to jest conradowskie rozumienie wierno-
œci i obowi¹zku ma wyraŸnie polski ro-
dowód romantyczny, a kafkowskie dyle-
maty filozoficzne ujête w formê przypo-
wieœci egzystencjalnych maj¹ wyraŸn¹,
biblijn¹ konotacjê. Nowy jêzyk to mo¿e
byæ nowa szansa dla niektórych z nas.
Jêzyk, w którym pad³y pierwsze nasze
s³owa, zabierzemy z sob¹ gdziekolwiek
siê znajdziemy i zawsze bêdzie on czê-
œci¹ naszej osobowoœci. Ja 25 lat temu
zabra³am jêzyk polski i swoj¹ cz¹stkê
polskoœci z sob¹ do Niemiec. Praca na co
dzieñ w ró¿nych jêzykach, a przede
wszystkim w jêzyku niemieckim jest cie-
kawa, ale doprowadzi³a do przesuniêcia

jêzyka ojczystego w moim mózgu na
plan dalszy. „Wszystko co nasze, staje siê
wtedy obce” – pojêcia lingwistyczne,
choæby „wielojêzycznoœæ”, maj¹ dla
mnie nagle inny smak, ani¿eli w jêzyku
niemieckim. Ale staj¹ siê one te¿ ciekaw-
sze. W wieku doros³ym nie zapomina siê
jêzyka ojczystego; „ucieka” jêzyk facho-
wy, natomiast jêzyk potoczny zostaje. 
Jeden cz³owiek – kilka jêzyków: ryzy-
ko czy szansa? 

Studiuj¹c ró¿ne filologie i ucz¹c siê
ró¿nych jêzyków obcych (w sumie ponad
14) fascynowa³y mnie nie tylko obce kul-
tury, mentalnoœci, obyczaje, tradycje, lite-
ratura i ró¿ni ludzie. Moj¹ pasj¹ sta³o siê
m. in. nauczanie jêzyków obcych, pozna-
wanie tajemnicy przyswajania ró¿nych
idiomów, pracy mózgu i zagadnieñ z neu-
rolingwistyki. Uczy³am od rana do nocy
ró¿ne grupy ró¿nych jêzyków europej-
skich; obcokrajowców jêzyka niemiec-
kiego a Niemców jêzyka w³oskiego, hisz-
pañskiego, portugalskiego, greckiego,
polskiego, rosyjskiego, czeskiego. Po-
równywa³am jêzyk niemiecki z jêzykiem
francuskim, angielskim oraz z dialektami
nadreñskimi – czyli z tym, co by³o i jest
np. Niemcowi najbardziej znane, u³atwia-
j¹c mu w ten sposób naukê jêzyka. Obco-
krajowcom zaœ pokazywa³am podobieñ-
stwa i ró¿nice ich jêzyków z jêzykiem
niemieckim. Tak tworzy³y siê wzorce dy-
daktyki i metodyki nauczania kilku jêzy-
ków naraz, co zosta³o przeze mnie nazwa-
ne „nauczaniem multilingualnym” i opra-
cowane jako metoda nauczania i uczenia
siê kilku jêzyków naraz w grupie. 
Jak postêpowa³y prace „od pomys³u
do...”

W 2010 wprowadzi³am pierwsze kur-
sy wielojêzyczne na Uniwersytecie Lu-
dowym w Eschweiler. Pierwszym kur-
sem by³ kurs 10-jezyczny, zawieraj¹cy
nastêpuj¹ce jêzyki obce: w³oski, hiszpañ-
ski, portugalski, grecki, niderlandzki,
czeski, polski, rosyjski, turecki i arabski. 

Ró¿ne grupy jêzykowe, cztery ró¿ne
alfabety, dziesiêæ ró¿nych gramatyk, set-
ki ró¿nych s³ówek. Grupa kursantów:
mieszana. Najm³odsza uczestniczka mia-
³a lat 16, najstarsza 84. 

Dzisiaj prowadzimy kursy o ró¿nym
formacie: dwujêzyczne, trzyjêzyczne,
siedmiojêzyczne oraz dziesiêciojêzycz-
ne, kursy kompaktowe oraz semestralne. 

Wiadomo, ¿e przy realizacji tak œmia³e-
go programu, wystêpuj¹ rozmaite trud-
noœci, co szczególnie Pani doskwiera? 

Problemem s¹ materia³y dydaktyczne;
nie ma podrêczników do nauczania kilku
jêzyków naraz, nie ma tablic, kart ze s³ow-
nictwem, æwiczeñ, zadañ fonetycznych,
zestawów liczb, czasowników, rzeczowni-
ków itp. Wszystko przygotowujemy sami.

Piszemy teksty, na których uczymy kon-
wersacji, czytania, pisania, wymowy. Æwi-
czymy nie tylko rozró¿nianie jêzyków, ale
przede wszystkim swobodne przejœcie z jê-
zyka na jêzyk, nie mylenie jêzyków, szyb-
k¹ budowê zdañ. Rozmawiamy o obycza-
jach i tradycjach kulturowych, o mentalno-
œci narodów, gramy i œpiewamy znane hity,
mówimy o stereotypach, snujemy refleksje
nad swoja kultur¹. Lekcje te staj¹ siê na-
uczaniem globalnym, a 10 jêzyków jed-
nym jêzykiem o ró¿nych wariantach. Nie
ma nudy. Ci¹gle jest coœ nowego, to coœ
dla ka¿dego jest inne, ka¿dy znajdzie za-
wsze coœ dla siebie, wypróbuje, pozna,
otworzy siê na nowe kultury, na innych lu-
dzi, którzy ¿yj¹ nawet obok nas. Turcy, tu-
recki, Rosjanie, rosyjski. Wszystko, co ob-
ce, staje siê wtedy nasze. Dlatego lubiê
wielojêzycznoœæ. Lubiê spotykaæ siê z in-
nymi narodami. Lubiê przebywaæ w in-
nych kulturach, poniewa¿ je rozumiem.
Rozmowa z „obcymi” nie jest mi obca; jest
ona wrêcz radoœci¹. 

£adnie Pani to powiedzia³a: „Rozmo-
wa z „obcymi” nie jest mi obca”. Czy
opowie nam Pani jakieœ zapamiêtane
prze¿ycie? 

Na ostatnim urlopie w Turcji, na ho-

telowym tarasie pozna³am adwokata
z irackiego Kurdystanu. Próbowa³ roz-
mawiaæ ze mn¹ w jêzyku angielskim.
Œmia³ siê sam z siebie, poniewa¿ niewie-
le umia³. Small talk bez jêzyka. (œmiech)
Nagle zmieni³am jêzyk na jego. Zdzi-
wienie, zaparty dech, radoœæ. Rozmowê
potoczy³am w stronê Kurdystanu. Mam
tam przyjació³, znam ich kulturê i oby-
czaje. Radoœæ w jego oczach. Z kieszeni
wyci¹gn¹³ telefon komórkowy, w któ-
rym mia³ plik zdjêæ jego rodziny, domu,
miejsca pracy, festynu. Dowiedzia³am
siê i zobaczy³am wiele. Spêdzi³am cieka-
we, uœmiechniête popo³udnie na hotelo-
wym tarasie – zawdziêczaj¹c to mojej
wielojêzycznoœci i otwartoœci na inne
kultury. 

Tê otwartoœæ, moje doœwiadczenia jê-
zykowe, przekazujê moim studentom,
kursantom, uczniom. Jêzyki s³u¿¹ poro-
zumiewaniu siê. Kto siê porozumie, ten
nie prowadzi wojny. Jêzyki to przecie¿
dzieci demokracji. Ucz¹c siê innych jê-
zyków, chronimy swoj¹ to¿samoœæ. Dla-
tego warto jest byæ wielojêzycznym. 

Dziêkujê serdecznie za bardzo inte-
resuj¹c¹ rozmowê. 

Rozmawia³a: Irena Moll

Poliglotka jest wœród nas

Ma³gorzata Müller, ur. 16.12.1967 r. w Sanoku, studiowa³a germa-
nistykê, romanistykê, neogrecystykê oraz filologiê œredniowiecza.
Pisze doktorat na temat dydaktyki i metodyki wielojêzycznoœci,
opisuj¹c m.in. w³asn¹ metodê nauczania jêzyków obcych. Od 20.
lat mieszka w Niemczech. 
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Na spotkaniu, kiedy podsumowali-
œmy tegoroczne warsztaty, porówna³em
je do starannie przygotowanego przyjê-
cia: menu by³o dobrze skomponowane,
a potrawy smaczne. Jestem pewien, ¿e
wra¿enia te podzielaj¹ wszyscy uczestni-
cy gorzowsko-garbiczowskiego spotka-
nia, zarówno ci, którzy w nim debiutowa-
li, jak i ci, którzy ci¹gniêci magi¹ miejsc
i atmosfery staraj¹ siê tu przyje¿d¿aæ co
roku. Myœlê nie tylko tych, którzy jako
uczestnicy przybywaj¹ na warsztaty, ¿e-
by siê czegoœ nauczyæ i – co równie wa¿-
ne – dowiedzieæ siê czegoœ o w³asnej
twórczoœci, ocenianej przez konsultan-
tów. Ale i ci ostatni równie¿ wynosz¹
z tych spotkañ swoje korzyœci: odœwie¿a-
j¹ w³asn¹ wra¿liwoœæ, niejednokrotnie

wzbogacaj¹ siê o jakieœ niewielkie, ale
wa¿ne spostrze¿enia artystyczne, odkry-
waj¹ nowe, oryginalne spojrzenia na
œwiat. 

Mówiê to nie tylko we w³asnym imie-
niu: konsultanci nie staraj¹ siê uczyæ
uczestników w sposób szkolny. Wycho-
dzimy z za³o¿enia, ¿e ludzi doros³ych –
a tacy przewa¿aj¹ – trudno ju¿ nauczyæ in-
nego, obcego im jêzyka poezji czy malar-
stwa. Chcemy raczej pokazaæ, jak inni, re-
nomowani twórcy, operuj¹cy podobnym
jêzykiem, realizuj¹ swoje wiersze czy ob-
razy, jak w obrêbie zbli¿onych tematów
rozwi¹zuj¹ je wykorzystuj¹ tak, aby stano-
wi³y nowe s³owo. Nie chcemy byæ profe-
sorami wystawiaj¹cymi oceny, chcemy
pe³niæ funkcje ¿yczliwych doradców. 

S¹ lata grzybne i s¹ takie, w których
mimo pozornie dobrych warunków nie
znajdziesz ani prawdziwka, ani nawet
wyschniêtej kurki. Pewnie tak jest
i w tym przypadku. Raz jest lepiej –
w sensie poziomu – w sekcji literackiej,
innym razem w muzycznej, plastycznej
czy fotograficznej. Zawsze jednak kon-
takt interdyscyplinarny w jakiœ sposób
nas jednoczy, otwiera oczy, pozwala ina-
czej zobaczyæ œwiat. Zawsze okazuje siê,
¿e ludzie s³u¿¹cy innym muzom potrafi¹
znaleŸæ wspólny, wzbogacaj¹cy nas wza-
jemnie jêzyk. To w³aœnie zaobserwowa-
³em i w czasie tegorocznych i dwóch
warsztatach z minionych lat. Œledzi³em
te¿ z radoœci¹ i satysfakcj¹ sukcesy mo-
ich m³odszych kolegów, z twórczoœci¹
których zapozna³em siê w trakcie warsz-
tatów. Myœlê, ¿e jest to rodzaj kibicowa-
nia – szczerego i bezinteresownego. 

Czes³aw Ganda z gronem najbli¿-
szych wspó³pracowników od lat nie tylko
z wielkim poœwiêceniem i wysi³kiem ko-

niecznym do przezwyciê¿enia licznych
przeszkód organizuje te warsztaty, rów-
nie¿ dba o to, aby panowa³a na nich twór-
cza, przyjacielska i pe³na aktywnoœci at-
mosfera. Dba równie¿ – i niekiedy odno-
si sukcesy – o zdyscyplinowanie tego
licznego i rozwichrzonego towarzystwa.
Zespó³ programuj¹cy i organizacyjny
warsztatów stara siê, abyœmy siê nie kisi-
li we w³asnym gronie, aby to, nad czym
pracujemy dociera³o do szerszej publicz-
noœci. St¹d te¿ udane imprezy otwarte –
lekcje literackie w szko³ach, koncerty
w koœcio³ach, wystawy – zdobywaj¹ce
sobie wdziêcznych s³uchaczy i widzów.
Myœlê, ¿e ten rozdzia³ dzia³alnoœci spra-
wia, ¿e zyskuje ¿yczliwoœæ w³adz i spon-
sorów, co umo¿liwia kontynuowanie tej
po¿ytecznej i zdobywaj¹cej coraz wy¿sz¹
rangê imprezy. 

Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie i w na-
stêpnych latach, czego wszystkim szcze-
rze ¿yczê. 

Marek Wawrzkiewicz

Pok³osie

XXXII Interdyscyplinarne Warsztaty
Artystyczne, jakie mia³y miejsce od 12 do
21 czerwca 2014 r. w Gorzowie Wlkp.
i Garbiczu, nale¿¹ ju¿ do historii. Uczest-
niczy³am w nich po raz pierwszy w roli
konsultanta. Po 40 latach, kiedy to by³am
uczestnikiem poetyckich warsztatów
w Srebrnej Górze jako m³oda adeptka li-
teratury, muszê otwarcie przyznaæ, ¿e
owe warsztaty zorganizowane zosta³y
z du¿¹ starannoœci¹, solidnoœci¹ i konse-
kwencj¹. Zw³aszcza, ¿e niezmiernie trud-
no okie³zaæ dusze artystyczne. Organiza-
torzy pokazali, jak nale¿y formowaæ i re-
alizowaæ program wielodniowej imprezy
tak, by ca³e bractwo nie rozpierzch³o siê
po kawiarniach, sklepach itp., a uczestni-
czy³o w programie warsztatowym. 

Tak¹ umiejêtnoœci¹ niewielu organi-
zatorów mo¿e siê pochwaliæ. Nic dziwne-
go, ¿e gorzowskie warsztaty nale¿¹ obok
kobylnickich do najstarszych i maj¹ ju¿
swoj¹ tradycjê oraz ciekawy program.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e niektórzy uczest-
nicy takich spotkañ od lat przyje¿d¿aj¹ po
nowe „nauki” i doœwiadczenia estetycz-
no-artystyczne. Chocia¿ zajêcia rozpo-
czyna³y siê o 9,00 rano, koñczy³y siê póŸ-
n¹ noc¹, bez przerwy trwa³y rozmowy
o twórczych inspiracjach, poszukiwa-
niach w³asnej to¿samoœci artystycznej.
Wielu literatów posiada ju¿ niema³y doro-
bek ksi¹¿kowy. I co najwa¿niejsze chce
nadal doskonaliæ swój warsztat literacki. 

Malarze, fotograficy, muzycy, literaci
– przedstawiciele ró¿nych dziedzin arty-
stycznych, nie tylko ¿yli w symbiozie,
ale tak¿e swoj¹ twórczoœci¹ inspirowali
kolegów z innych dziedzin. Mo¿na zapy-
taæ, czy taka wizja warsztatów artystycz-

nych spe³ni³a swój cel? O to nale¿a³oby
zapytaæ uczestników Warsztatów. 

Przytoczê moj¹ rozmowê z Lil¹ Kucfir,
która po indywidualnej rozmowie warszta-
towej z Krysi¹ WoŸniak, podesz³a i poka-
za³a mi swoj¹ ekfrazê do obrazu. Powie-
dzia³am, ¿e jest bardzo zawi³a, niezrozu-
mia³a. Powiedzia³am: idŸ na ³awkê pod
drzewem, pod którym przed chwil¹ sie-
dzia³am z Krysi¹. PosiedŸ, pomyœl…
Spójrz przed siebie. Przywo³aj w pamiêci
obraz, który ciebie naprawdê zainspirowa³. 

Napisa³a zupe³nie nowy wiersz. £ad-
ny, ciekawy, z pomys³em. Uœmiechnê³a
siê i rzuci³a: „Zostawi³aœ tam dobr¹ ener-
giê”… Ale przecie¿ nie o energiê chodzi-
³o, tylko o chwilê skupienia myœli w ciszy. 

Po o¿ywionych dyskusjach poetyc-
kich w dwóch grupach da³o siê zaobser-
wowaæ, ¿e taka formu³a warsztatów by³a
nie tylko celna w za³o¿eniach, ale rów-
nie¿ pouczaj¹ca dla nas jako konsultan-
tów. Rozmowy o poezji, o przenoszeniu
na papier swoich obserwacji otaczaj¹cej

rzeczywistoœci, inspiracji czerpanych
z pejza¿u, muzyki, malarstwa to obopól-
ne doœwiadczenie. 

Benefis Czes³awa Gandy, lekcje po-
etyckie w gorzowskich szko³ach, Slam
z poezj¹ i pierogami (wygra³a Zofia Mi-
ku³a), program poetycko-muzyczny
w Koœciele, prezentacja poezji w Mu-
zeum, wymiana kulturalna: prezentacja
poezji, muzyki estradowej uczestników

warsztatów oraz wystêp miejscowego
chóru z Gminnego Centrum Kultury
w Santoku, spotkanie z przejmuj¹c¹ obo-
zow¹ poezj¹ Marii Borcz w Garbiczu,
wernisa¿ z ekfraz¹ i muzyk¹ w niebywa-
³ej scenerii hotelu Magnat oraz pokaz fo-
tograficzny noc¹ to tylko czêœæ prze¿yæ,
które na d³ugo zostan¹ w pamiêci.

I przede wszystkim nawi¹zanie nowych
kontaktów, wiêzi przyjacielskich. Gar-
bicz ze swoim uroczym pejza¿em: lasami
i jeziorami oraz œpiewaj¹c¹ Alej¹ Lipow¹
z pewnoœci¹ sprzyja artystycznym zapê-
dom. Nic dziwnego, ¿e przyje¿d¿aj¹ tu
od lat ju¿ zadomowieni bywalcy, ale
przybywa wci¹¿ nowych chêtnych, aby
tu siê zadomowiæ na chwilê, aby móc
ch³on¹æ z tego miejsca nowe inspiracje
do swojej twórczoœci: pisarskiej, mu-
zycznej, malarskiej i fotograficznej. To
by³a znakomita okazja, by poczuæ, jak
wzajemnie przenikaj¹ siê ró¿ne dziedzi-
ny sztuki. 

Organizatorzy warsztatów artystycz-
nych mog¹ wiêc z satysfakcj¹ uznaæ swo-
j¹ imprezê za niezwykle udane przedsiê-
wziêcie. 

Aldona Borowicz

W cieniu wspomnieñ i refleksji

XXXII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Gorzów-Garbicz 2014



11W£ASNYM G£OSEM NR 90/91 PREZENTACJE

W dniu 18 stycznia 2014 roku w Miej-
skim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Drzyma³y 26, £ucja Fice zaprosi³a
swoich czytelników do podró¿y na wyspê
starców. Uczestnicy programu mogli œle-
dziæ losy Gabrysi Mroziñskiej – literackiej
bohaterki powieœci, opiekunki osób star-
szych w Wielkiej Brytanii. W taki sposób
autorka dzia³aj¹ca w sekcji literackiej go-
rzowskiego RSTK promowa³a swoj¹ drug¹
powieœæ, w której dzieli siê z czytelnikami
odczuciami p³yn¹cymi z pracy za granic¹. 

W literackiej wêdrówce promuj¹cej po-
wieœæ towarzyszy³ jej £ukasz Reks wokali-
sta, student Akademii Muzycznej w Gdañ-
sku, cz³onek sekcji muzycznej gorzowskie-
go RSTK. Fragmentom tekstu ksi¹¿ki czy-
tanym przez £ucjê towarzyszy³y piosenki
z kontekstem w wykonaniu £ukasza. Scena
udekorowana by³a pracami plastycznymi
dobranymi tematycznie do prezentowanego
programu. Czasem w tle tekstu pojawia³y
siê dŸwiêki fletu lub inne efekty akustyczne
generowane przez Czes³awa Gandê, niejako
„zza kulis” – dobarwiaj¹ce klimatu spotka-
nia. Przed oczami uczestników podró¿y
ukazywa³y siê sylwetki ludzi jakich literac-
ka bohaterka powieœci £ucji spotyka³a na
swojej drodze, obrazy przeró¿nych miejsc,
w których przysz³o jej ¿yæ i pracowaæ. 

„Zaprowadzono j¹ do pokoiku, w którym
mieœci³o siê pojedyncze ³ó¿ko, ma³a jedno-
drzwiowa szafa i stolik nocny. Kiedy zoba-
czy³a mocno brudne od staroœci, chocia¿ do-
brze odkurzone wyk³adziny, pomyœla³a: nie
tak mia³o byæ!”

[... ] „Gabi wiedzia³a, jakie zajêcia na-
le¿¹ do jej obowi¹zków: poranna toaleta, po-
dawanie leków, zakupy, gotowanie, karmie-
nie. Po obiedzie transfer dziadka za pomoc¹
przenoœnej maszyny, tak zwanego hojsta,
z jego sypialni na fotel do drugiego pokoju,
który by³ tu¿ naprzeciwko. Wieczorem o go-
dzinie dziewiêtnastej powrót do ³ó¿ka.” 

Jak to zwykle bywa przy promowaniu
powieœci opartej na osobistych prze¿yciach
autorki, czytelników interesuje ile w ksi¹¿-
ce prawdziwych zdarzeñ, a ile fikcji. Rów-
nie¿ i tym razem pod koniec programu pa-
da³y pytania z sali, ile w literackiej sylwet-
ce Gabrysi jest £ucji Fice i czy fakty opi-
sane w powieœci zdarzy³y siê naprawdê. 

Autorka nie ukrywa³a, ¿e wyidealizo-
wa³a nieco swoj¹ bohaterkê, nadaj¹c jej po

czêœci cechy w³asne, a po czêœci cechy, ja-
kie chcia³aby posiadaæ. Zale¿a³o jej bo-
wiem na stworzeniu bohatera pozytywne-
go. Na pytanie o fakty opisane w powieœci,
£ucja udzieli³a wymijaj¹cej odpowiedzi.
Pisarz nie ma bowiem obowi¹zku odtwa-
rzaæ rzeczywistoœci w sposób dos³owny.
Nie jest wszak kronikarzem, historykiem,
fotografem, czy choæby dziennikarzem. 

Powieœæ ma walory dzie³a literackie-
go przede wszystkim wtedy, gdy stanowi
artystyczne przetworzenie rzeczywistoœci.
Autor ma prawo mieszaæ zaobserwowane
fakty z elementami fantazji literackiej.
Tworzyæ w³asn¹ wizjê rzeczywistoœci. 

Nie jest bowiem wa¿ne, czy istnia³a ta-
ka czy inna opisana w powieœci postaæ, czy
taka lub inna sytuacja rzeczywiœcie siê wy-
darzy³a, ale istotne jest, czy problemy po-
ruszane przez autora s¹ istotne z punktu
widzenia jego literackiego credo i czy
brzmi¹ wiarygodnie. 

Pisarz mo¿e ze³gaæ od pocz¹tku od koñ-
ca. Rzecz w tym, aby mechanizm tego ³gar-
stwa nigdy nie zgrzyta³. Trzeba ³gaæ tak
umiejêtnie, aby czytelnik wczuwa³ siê
w zdarzenia i opisy zawarte w dziele literac-
kim przyjmuj¹c je za najszczersz¹ prawdê. 

Pisz¹c swoje powieœci, £ucja niejedno-
krotnie zasiêga³a rady przyjació³ z sekcji li-
terackiej RSTK, radzi³a siê te¿ krytyków;
przyzna³a jednak publicznie, ¿e pierwszym
recenzentem, z którego zdaniem bardzo siê
liczy, jest jej m¹¿. Krytyk z niego surowy,
ale rzeczowy i przekonuj¹cy. Czy nada³a
swojej „Wyspie starców” cechy wiarygod-
noœci, oceni¹ niew¹tpliwie czytelnicy. 
W programie eksponowano obrazy autorstwa: 
Anny Ralickiej-Perkowskiej – Bia³ystok, Joanny Klich –
Kielce, Ma³gorzaty Jaroma – Bia³ystok, Jerzego Do³¿yka
– Warszawa, Paw³a Pa³czyñskiego – Œwidnik, Ma³gorza-
ty Pieczyñskiej – Gorzów Wlkp., Elizy Koz³owskiej –
Gorzów Wlkp., Pireusa Elefteriu – Qireus/Grecja, Petera
Hayna – Berlin, Barbary Latoszek – Gorzów Wlkp., 
Realizacja dŸwiêku i nag³oœnienie: Rafa³ Szafrañski,
Grzegorz Kosik 
Scenariusz: Krystyna WoŸniak i Czes³aw Ganda
Promocjê przygotowa³o: 
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. 
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzo-
wie Wlkp., Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Go-
rzowie Wlkp. 
Patronat honorowy: 
Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców
Kultury w Warszawie. 

Tekst i zdjêcie: 
Ferdynand G³odzik 

Podró¿ 
na wyspê starców To nie znaczy, ¿e ja chcê tu wytaczaæ dzia-

³a, ale niewygodnie, jako krytykowi, czyta siê
z góry za³o¿onych pozycji. Tym bardziej, jeœli
czyni siê go „przedstawicielem”, „reprezentan-
tem”. A tak to jest od „Kamienia na kamieniu”
(1984 i wznawiany wielokrotnie), „Traktatu
o ³uskaniu fasoli” (2011). Od spektakli teatral-
nych, filmów, cyklów wyk³adów. 

Lubiê prozê Myœliwskiego, ale te¿ czêsto
siê z nim wyk³ócam. Myœlê, ¿e to jedyna po-
stawa czytelnika, jako „gra” warta œwieczki.
Tyle w nim m¹droœci, zastanowienia, refleksji.
Choæ zawsze g³êboko jest autor ukryty za nar-
ratorem niewykszta³conym, ch³opem, drob-
nym urzêdnikiem, grajkiem, tu niedosz³ym
malarzem, imaj¹cym siê ró¿nych zawodów
rzemieœlniczych i kramarskich. Zawsze jednak
ludzie ci maj¹ na dnie duszy artysty namys³ fi-
lozofa, pamiêæ rozbudowan¹ jak u historyka.
Nic dodaæ, nic uj¹æ. W „Ostatniej grze” ten ga-
wêdziarz, zapisywacz porzuca akademiê przy
pierwszej sprzeczce z profesorem, wraca do
samotnej matki i jej domu, uczy siê krawiec-
twa, produkuje i sprzedaje krasnale do ogrodu,
skupuje zabytki po wsiach i pegeerach, zmie-
nia mieszkania i miejscowoœci. 

Zaczyna siê gra fabularna z epok¹. Jak naj-
dalej od polityki. Autor za pomoc¹ domoros³e-
go filozofa i rezonera oœwietla sensy naszego
czasu. Jako epoki rozpadu wielu zasad i insty-
tucji: rodziny, œrodowisk, miejscowoœci,
a przede wszystkim mo¿e zawodów? To wrêcz
studia ró¿nych profesji: rzemieœlniczych, us³u-
gowych, inteligenckich. Jest tam sondowanie
etosu i dziejów pokolenia wojennego i powo-
jennego i satyra na mannie i fanatyzm. Trochê
mo¿e za ca³¹ polsk¹ literaturê Myœliwski odra-
bia nakazy prozy uspo³ecznionej. To jeden
wielki ho³d dla ludzi pracy, dla ich marzeñ, lê-
ków, bezimiennego heroizmu. Nawet za dusze
komunisty narrator daje na mszê. Uszanuje
i wyeksponuje dozorcê magistrackiego. Wykpi
za to bufona. Warsztat rzemieœlniczy to dzieje
ludzkich dramatów, nadludzkiej pracy, niespe³-
nionych marzeñ, d¹¿noœci do idea³u, a przede
wszystkim obrony honoru. W tym sensie nie
ma innej historii ni¿ dzieje ludzi pracuj¹cych,
zanurzonych w codziennoœci. Na nich siê
wspiera ca³y gmach mo¿nych. Czasem ci m¹-
drzy tylko schodz¹ do tej prawdy, tego autenty-
zmu, ¿eby skomentowaæ go, wyliczyæ podstê-
py i wymuszenia historii.  

W „Ostatnim rozdaniu” to na wpó³ artysta
(narrator jest niespe³nionym malarzem) na
wpó³ robotnik, cz³owiek myœl¹cy, wolny, czuj¹-
cy, maksymalnie odpowiedzialny, mistrz dla
uczniów, przez swój warsztat tworzy centrum
dla spotkañ, nawet dysput, ludowego filozofo-
wania. Dla Myœliwskiego owi miasteczkowi
krawcy, szewcy, stolarze, œlusarze to zatrzyma-
ny i przepad³y czas przys³owiowego strychu ze
starociami, czas wspomnieñ, „mieszkañ pamiê-
ci”, ran na ciele i duszy, formy. Przyk³adowo,
jeœli symbolicznie znakiem pamiêci jest DOM,
to jego dzieje znaczone s¹ rzemieœlniczym tru-
dem budowy, wyposa¿enia, domowe pami¹tki,
przedmioty, portrety ludzi czytane z fotografii,
pozostawionych strojów, zabawek itd., itp. 

Przemijanie to niespe³nienie. Idealna mi-
³oœæ niespe³niona. Pisarz stawia nas przed za-
gadk¹. Fizyczn¹, psychiczn¹, metafizyczn¹.
Maria, g³os idealnej mi³oœci. „Przyp³ynê³a do
mnie fala wielkiej têsknoty za tob¹ od kilku dni
parali¿uje mnie i nie daje o niczym innym my-

œleæ”. Mi³oœæ to czysta, niegasn¹ca, wieczna,
doznana w cierpieniu, poprzez sztukê (wywo³a-
na portretem), a¿ do grobu i poza grób. Urasta
do boskiej figury losu, ca³kowicie niezale¿nej
od woli. A¿ do stwierdzenia: „bardziej rozumie
mnie ni¿ siebie”. Opowiadacz trochê zbywa
nas: „Mo¿e nie staæ mnie by³o na taka mi³oœæ,
jakiej by³a godna, jak¹ sobie wymarzy³a…”
Choæ w komentarzu gdzieœ myœli o naturze mi-
³oœci: „Mi³oœæ, to byæ mo¿e, m¹droœæ wspólne-
go przemijania, jakby razem z nami przemija³
i œwiat”. Maria nie poddaje refleksji natury mi-
³oœci ona po prostu fanatycznie kocha. Za dwo-
je. Za ca³y œwiat. Nadziemsko: „gdy sobie
uprzytomniê, jaki straszny, jaki trywialny, cy-
niczny, groŸny jest ten œwiat, zastanawia siê,
czy mo¿na, czy warto jeszcze na nim kochaæ”.
Prawdopodobnie dla tych listów stwarza dla
siebie drugie „ja”, realia swojego ¿ycia, ca³y
fikcyjny œwiat. 

Nigdy nie by³o tak otwartego tekstu mi³o-
snego kobiety do mê¿czyzny, ani w literaturze
mê¿czyzn, ani kobiet. Chyba, ¿e w tekstach
œwiêtych skierowanych do Boga. By³y wy-
znania wykreowane na dzienniki. Pyta³em
czytelniczkê po lekturze „Rozdania”, jak ona
te listy odbiera. – To a¿ trochê ¿enuj¹ce – od-
powiedzia³a. Choæ narrator t³umaczy nam, ¿e
to nie tylko o marzenie mi³osne chodzi, ale
o coœ o wiele wiêcej, o nadanie ¿yciu sensu, to
próba podzielenia siê ¿yciem, a nawet zatrzy-
mania czasu, wznowienie jakiejœ nadwartoœci
¿ycia, wskrzeszanie zmar³ych. WyraŸnie wiêc
Myœliwski nawi¹zuje do s³awetnego dzie³a
Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”.
Polska neosecesja? 

¯eby ju¿ zmierzaæ do koñca, bo wiem, ¿e
d³ugich recenzji siê nie czyta, to uprzedzê czy-
telnika, ¿e uroda powieœci Myœliwskiego nie
w opowieœci, nie w fabule i perypetiach boha-
terów. Jej uroda tkwi w³aœnie we wspomnia-
nych realiach, dygresjach, monologach, obser-
wacjach i refleksjach. Zaskakuje nas, co chwi-
la autor paradoksem, refleksj¹, wyrafinowa-
nym humorem. Dowiadujemy siê ca³kiem no-
wych rzeczy o œwiecie znanym-nieznanym.
Romeo klnie, bo sama mowa siê tego dopomi-
na. Sny SA jak burze wyobraŸni. Czasami mi-
³oœæ staje siê œwiatem zamiast œwiata. Notes
pozwala ci powiedzieæ – to jestem ja. Modelka
zaczyna istnieæ, kiedy ja malujê. M³odoœæ to
czas zmarnowany na z³udzenia. „Przejedz¹ siê
ludzie gotowizna, bo ta gotowizna wszystko
zabi³a”. „Wszystkiemu, co istnia³o, istnieje
i istnieæ bêdzie, z natury przypisany jest stan
niedokoñczenia, w³¹cznie ze wszechœwiatem”.
Zatrzymuje nas autor na chwilê przy symbo-
lach matki, domu, cmentarza i zadziwia, jakby-
œmy tych pojêæ dobrze nie znali. Swoje niewy-
s³owione przeczucia i intuicje w opisie pracy
rzemieœlnika, artysty, robotnika. Rzuca od nie-
chcenia: „Wszyscy w coœ gramy naszym ¿y-
ciem”. A gdzieœ dalej echo odpowiada: i wszy-
scy jesteœmy przegrani. I tak dalej i dalej. A¿
niektórzy wykrzykuj¹: przecie¿ to filozofia
podstawowych pojêæ etosu pracy i cywilizacji
mi³oœci. A s³ysza³em te¿ sceptyka, który po-
wtarza³: archeologia literacka. Choæ gdyby
i tak po czêœci by³o, to bardzo nam na prze³ê-
czy czasu i ustrójówka, przypowieœæ, baœñ, ga-
wêda „ustylizowana na wypowiedŸ swobodn¹
i bez³adn¹”, jest potrzebna. 

Jan Zdzis³aw Brudnicki
Wies³aw Myœliwski, Ostatnie rozdanie.

Kraków 2013 Wydawnictwo „ZNAK”.

Rozum i mi³oœæ w powieœci Myœliwskiego
dokoñczenie ze str. 1
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Stanis³aw Dominiak 

DZIEWCZYNA BESTIA I SEN

To nie by³a mi³oœæ
to by³a niemoc

Wpad³a w pu³apkê uleg³oœci

Bra³ j¹ kiedy chcia³

Resztki jego
wycieka³y z niej stale

Nigdy nie mog³a
umyæ siê w œrodku od niego

W koñcu 
odwa¿y³a siê odejœæ 

z ma³¹ fiolk¹ snu w zbrukanych ustach

PAMIÊTAM JAK ...

Czesa³em ramiona 
palcami

wzajemnoœæ wbita w plecy
wygiê³a 
usta
w dwa krzyki

nad ranem wypada³em 
jej
spod paznokci 

Joanna Vorbrodt 

idŸ ju¿ spaæ

otwarte okno i przekonanie
tam musi byæ coœ wiêcej

plac zamkowy noc¹ z domu literatury
tylko wa¿ny telefon mo¿e zatrzymaæ
pêdz¹ce myœli

nie wiem czy siê kiedyœ spotkamy

schody w dó³. operator akademii pana
kleksa leci
na ³eb na szyjê. znamy siê jak stare psy
wy nie wiecie a ja wiem
daleko mu do adasia niezgódki

mamy trochê siniaków i niewielkie
wstrz¹œnienie
literackim œwiatem
czy jest na sali...

zdezorientowana i nielogiczna
w ¿yciu siê tak nie stoczy³am mówiê

i z zaburzeniem pracy serca przed pó³noc¹
dopisuje lekarz

NA WARSZTACIE RECENZENTA

Uczestnicy i goœcie spektaklu Ziemia krzyczy

Bartosz Sawicki – Krucha wiecznoœæ
Cywilizacja nas zmieni³a – ale czy na pewno? Sa-
wicki w swoich wierszach bywa dos³owny, by za-
raz uciec od jednoznacznego obrazowania. Jego
kontemplacyjna natura potrafi opisaæ uczucie za-
równo poprzez obrazoburcze budowanie œwiata
przedstawionego: usnê z g³ow¹ tu¿ przy twoim

penisie / pomiêdzy ³okciami wspartymi o kierownicê / a kolanami kontro-
luj¹cymi prêdkoœæ istnienia [s. 15]; albo nawet przejdzie / ju¿ sam kurwa
nie wiem / bo tempo bêdzie powolne / i puls cichn¹cy / i umrê na tobie [s.
31] – jak i nadzwyczaj kruch¹ konstrukcjê typow¹ dla myœliciela: z po-
cz¹tku by³bym œciœle czu³y / obw¹cha³ jak pies [s. 21]. Ceniê sobie te mo-
menty wra¿liwe w wierszach Sawickiego. Œwie¿oœæ jest w nich i swoiste
zmuszenie czytelnika by zmieni³ rozk³ad akcentów, by nie uleg³ schema-
tom, jednostronnym odczytom. 

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

Henryk Bereza – Zgrzyty
Ka¿dy czytelnik Zgrzytów co innego uzna za swoj¹
prawdê, za co innego prawdê objawion¹ przez poetê
i za jeszcze inny byt prawdê obiektywn¹. Zgrzyty od-
bywaæ musz¹ siê przy pe³nym uzêbieniu: zgrzyty bez
zgrzytania / by zgrzytaæ zêbów brak [s. 16]. To biblij-
ne odwo³anie najpe³niej realizuje siê w kontekœcie

tekstu ze strony trzydziestej drugiej – który nie ma swojej podwójnej wersji:
czym jest dobro / czym z³o / pomyœleæ nie sposób / powiedzieæ zdanie / po-
za pacierzem / niemo¿liwoœæ / z³o dobrem / dobro z³em / istny zgrzytu rdzeñ.
Ca³e ¿ycie jest splotem zgrzytów, przeciwieñstw, paradoksów. Rdzeñ ten
wiadomy jest ka¿demu, choæ czêsto nieuœwiadomiony. 

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

NADES£ANE KSI¥¯KI
U SIOSTRY KONSUMATY

Tom Piotra Pi¹tka „Ca³y ten t³um” za-
czyna podobaæ mi siê od pierwszego wiersza,
a dok³adnie od szóstego wersu Zawsze jakieœ
poœmiertne niedopowiedzenie. Jest dobrze.
Funeralnie zawsze mo¿na mnie zahaczyæ. Da-
lej okazuje siê te¿ dobrze: Nastajemy w se-
riach / Przybieramy formê ka¿dego / Który
czeka, bo Trzeba nauczyæ siê form ¿eby powo-

li z nich /Wychodziæ a¿ do wyklucia, a Czas
przybiera formê cia³a które milczy. Dotykamy
tajemnicy cz³owieka. Mo¿e poprzez kolejne
narodziny, wyzwolenia, zerwania siê ze smy-
czy. Bohater skrada siê by posmakowaæ nie-
dotykalnego. Na palcach, w delikatnej skórze.
A œmieræ zdarza siê innym – coœ odbiera, ale
i czegoœ dodaje. Mitologizuje siê i ubajecznia.
W wierszu „Ksiê¿yc jest zabawk¹” mamy
w³aœnie ten bajeczny archetyp – Œmieræ ma
usta pe³ne gêsich piór. Zad³awiæ mo¿na siê
nawet pe³n¹. Zamêczyæ ¿yciem i obserwacj¹.

Œwiat podmiotu lirycznego potrafi zaskoczyæ
sob¹, zaskoczyæ kobiet¹, która staje siê wy-
zwaniem. Antidotum stanowi ucieczka w byt
spokojnego embrionu. „Chcê wróciæ do ³o¿y-
ska” to manifest pojedynczoœci, wyrwania siê
z tytu³owego t³umu, rozmycie drogi do abso-
lutu, powêdrowania w g³¹b siebie. Co z tej
wêdrówki trafi do czytelnika – mo¿e s³owo,
które jest jak ob³oczek pary, a mo¿e plastiko-
wa miska z mydlinami w której zanurzy po ko-
lana w³asny jêzyk. Bo jêzyk tej poezji stanowi
wyzwanie. Rozbudza i zaciekawia.


 





 









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

POCZYTALNIA!

Bartosz Suwiñski – Odpust
Œwiat religijnoœci, swoiste stawanie do rytua³u od-

pustu, który przecie¿ w historii koœcio³a uleg³ ewolucji,
wype³nia warstwê podstawow¹ obrazów poetyckich
Suwiñskiego: Bozia zmoczy, bozia wysuszy [s. 26];
Ciebie ojcze prosimy po bo¿emu [s. 5]; wieœ ca³a
w piórkach a pleban z kropid³em / od domu do domu [s.

14]. Mamy tu i przypowieœci – O dziewkach i szatanie [s. 24], Przypowie-
œci ku przestrodze [s. 20], i elegiê Pochówek [s. 4], i modlitwê Pacierze
z Ivry [s. 11] nawet gorzkie ¿ale, b³agalniê czy lekcjê religii. Ta ró¿norod-
noœæ powoduje spójnoœæ kompozycji. Sugerowany obrzêd wokó³ cia³a
i duszy nie mo¿e jednak obejœæ siê poza s³owem. Przecie¿ S³owo zamy-
ka w sobie co g³oœne w cz³owieku [s. 25], ale co wa¿ne s³owa nie s¹ ta-
jemnic¹ jêzyka [s. 40]. Tajemnic¹ jest poezja, jej swoiste nieokie³znanie. 

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

Patyk Chrzan – Przekazy podprogowe
Woda niesie zaskoczenia, wyznacza terytoria, ustanawia
porz¹dek, zakreœla codziennoœæ, przenosi podprogowe ko-
munikaty. Linia brzegowa – lini¹ ¿ycia [s. 17] pisze Chrzan
i ma racjê. Akt twórczy jakim jest podprogowy przekaz ma
równie¿ swoj¹ definicjê. Poeta aktualizuje samego siebie,
zarz¹dza swoim definitywnym okreœleniem poeta ¿yje jed-

nym dniem / muszki owocowej [s. 43]. Ta nietrwa³oœæ i brak precyzji owionê-
³y ca³y tom. Bo przecie¿ jak mo¿e byæ inaczej, gdy poeta ¿ywi siê od³amka-
mi s³ów [s. 43]. A wiêc nawet materia, z której powstaje œwiat literacki nie jest
solidna, ca³oœciowa, pe³na. Jedyn¹ sta³¹ jest zmiana [s. 13]. Mo¿liwe, ¿e dla
Chrzana poezja staje siê rodzajem filozoficznej medytacji, zmierzenia siê
z odbiciem postaw poznawczych. Przecie¿ paradoksalnie / wojna nios³a
mniej pogrzebów [s. 6]. Nie jest ³atwo przenieœæ znaczenia, w kolejnym liœcie
elektronicznym nacechowanym nieuporz¹dkowanym / ruchem elektronów
[s. 14]. Wartoœæ obrazowo-pojêciowa tych wierszy jest wielka i tylko od czy-
telnika zale¿y, na ile pozwoli sobie odkodowaæ zapodany przekaz. 

[Patryk Chrzan, Przekazy podprogowe, E-bookowo. pl, Bêdzin 2013, s. 60]
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Jaros³aw Trzeœniewski-Kwiecieñ

Proœba

nie klucz proszê

nie baw siê ze mn¹ w kotka i myszkê

nie wymyœlaj dialektycznych wymówek

schowaj marksa engelsa pod poduszkê

pomyœl nad ¿yciem jednej z mrówek

nie krzycz g³oœno eureka bo odkry³eœ

to co dawno zosta³o odkryte

nie b¹dŸ  œlepy i tak Ÿle jest estetom

opijaj¹ wieczn¹ stypê

nie p³acz g³oœno to jest podejrzane

nawet zamka do drzwi nie umiesz naoliwiæ

i nie s³uchaj nad ranem bajek

¿yli d³ugo ale nieszczêœliwi

Bóg

Czysta kartka papieru Z nieœmia³oœci wiersza

Miêdzy milczeniem a s³owem

Miedzy ustami a krtani¹

Pomiêdzy niebem i ziemi¹

Pomiêdzy strun¹ a Membran¹

Cisza

Zmiêta kartka papieru  Z bezradnoœci wiersza

nut umilk³ych ju¿ dawno nie sposób odczytaæ

Ale hieroglif dŸwiêku bêdzie przyœpieszony

£z¹ i wzruszeniem ramion zapisz¹ ten szyfr

Zetla³e dawno Skruszone znaki

Tyle ¿eby uklêkn¹æ

Uwierzyæ mo¿na wtedy

Umiera piêkno bez tchu

Krzysztof Stêpniak

Otoczony studniami pustymi.

Otoczony studniami pustymi myœla³ ¿e spadn¹

deszcze 

I nape³ni¹  je jeszcze po brzegi 

Otoczony studniami tak myœla³ … czasami dotyka³

jej i têskni³ za ni¹ 

Noc¹ i nad ranem i wlepia³ wzrok w œcianê 

Otoczony studniami pustymi myœla³ ¿e spadn¹

deszcze 

I spotkaj¹ siê jeszcze po brzegi 

Otoczony marzeniami têskni³ … 

Czasami za studni¹ sta³a ona … wtedy myœla³ ¿e

oszaleje 

¯e oszala³ … bo œnieg nad brzegami jej topnieje. 

Uczestnicy XXXII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Gorzów-Garbicz 2014


 




 






Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz

si³a tarcia

Nie wiem jak zniosê dzieñ bez alfabetu. Wszystko zaczyna siê przecie¿

na jak¹œ literê. Mijanie to rzekomo zapominanie; mo¿liwe, ale ciebie

zapamiêtam, bo zacz¹³eœ mi siê z okna pobliskiej kamienicy. Teraz,

gdy jesteœ daleko, nie mogê pisaæ. Maleje we mnie psyche. Wypisujê

szkar³at, rozlewam noc i tonê w za g³êbokiej treœci. Wieczór, choæby

najlepszy – niczego nie zmieni. Nie jem, czytam, rysujê aureole.

Jak¿e to mo¿liwe, ¿e zna³eœ mnie, gdy by³am ziarenkiem zamys³u,

¿e ju¿ wtedy uk³ada³eœ mój portret, a¿ zjawi³am siê zza horyzontu.

Nie wiem, jak zniosê g³oski w obcym jêzyku. Wszystko koñczy siê przecie¿

na nieznan¹ literê i tu¿ przed odejœciem nie mo¿na ju¿ niczego odczytaæ.

Zofia Sofim Miku³a

Z poziomu ulic

tej nocy ktoœ zatrzyma³ tramwaje ktoœ inny dziewczynê w ramionach 

miasto puœci³o siê w fontannê sztucznych ogni 

rozœwietlaj¹c prawy brzeg i stadiony 

niby przypadkiem  wchodzi³o œwiat³ami w 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 snów bez z³otych iskier czarnego konia

z poziomu ulic mo¿na tylko odjechaæ autobusem N 25 w kierunku miêdzy

miêdzy nimi nic nie by³o…

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Jak ptaki 

opustosza³ dom
mieszka w nim tylko cisza
z za³zawionych okien 
a¿  kapie pustka

a jeszcze tak niedawno
wydaje siê wczoraj
œmiech œmiechem goni³ berka
poduszki toczy³y bitwy

gdy w drzwiach stanê³a doros³oœæ
z walizk¹ pokus ¿ycia
odjecha³ tupot nóg
poci¹giem przeznaczenia

Noc widza

szóste piêtro balkon
Ÿrenice jak æmy
latarniami wabione
¿ar ¿¹dz uwalniaj¹
diademem miasto p³onie
czuæ trunki
przekleñstwa
pod nogi spóŸnionym przechodniom

fa³szywej spowiedzi dnia
noc czarn¹ daje zas³onê

Podgl¹d

z kosmosu
ziemia
jak wielka niebieska ³za
nie rozpychaj siê ³okciami
dla wszystkich wystarczy

Teresa Rozp³ochowska-Œwita³a
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Znakomity psychiatra, prof. Kazi-
mierz D¹browski, stara³ siê dowartoœcio-
waæ osoby chore psychicznie, wskazuj¹c
na ich rozmaitoœæ talentów, wra¿liwoœæ,
ciekawoœæ widzenia œwiata, ukazywanie
natury ludzkiej w nowym, nieznanym
œwietle. Wniós³ wiele do badañ nad cho-
robami psychicznymi, depresj¹, schizo-
freni¹, tak¿e neurozami, ale nie tylko to
chorzy i opuszczeni mu wiele zawdziê-
czaj¹, ceni¹ za humanizm w spojrzeniu
na im podobnych, niemal zrównanie ich
pod wzglêdem wartoœci z osobami w pe³-
ni zdrowymi. Profesor nawet uznawa³, ¿e
a¿ 97 % spo³ecznoœci jest niezrównowa-
¿ona. Pozostawi³ ten wybitny uczony po
sobie pe³en altruizmu i mi³oœci do s³ab-
szych wiersz pt. „Pos³anie do psychoneu-
rotyków”: 

B¹dŸcie pozdrowieni, Nadwra¿liwi
za wasz¹ czu³oœæ w nieczu³oœci œwiata,
za niepewnoœæ
– wœród jego pewnoœci
za to, ¿e odczuwacie innych tak jak sie-
bie samych
zara¿aj¹c siê ka¿dym bólem
za lêk przed œwiatem, jego œlep¹ pew-
noœci¹, która
nie ma dna...

Przyjmuj¹c te g³êbokie i pe³ne empa-
tii s³owa, trzeba mieæ przecie¿ na uwa-
dze, ¿e nawet najciê¿ej chorzy psychicz-
nie byli kiedyœ zdrowi. Byli jednymi
z nas i tylko zbieg okolicznoœci ¿ycio-
wych, mo¿e degradacja genów (najczê-
œciej jedno i drugie) sprawi³o, ¿e ujawni-
³a siê w nich dysfunkcja wnêtrza. Dlate-
go, zreszt¹ równie¿ z uwagi na to, ¿e cho-
roby te mo¿na podleczyæ, a w ka¿dym ra-
zie wyciszyæ, musimy patrzeæ na „in-
nych” braci ze wspó³czuciem i mi³oœci¹.
Tak powinniœmy przyjmowaæ te¿ los zna-
nego poety, prozaika, pieœniarza Edwarda
Stachury, który przeszed³ d³ug¹ drogê od
normalnoœci (w sensie zdrowotnym) do
gehenny degradacji psychicznej, do
ostrej psychozy zwanej schizofreni¹ pa-
ranoidaln¹. 

Ta ciê¿ka przypad³oœæ znalaz³a
w pewnych krêgach przeœmiewców, do
których jako najdotkliwszy z pewnoœci¹
nale¿y Jan Marx. Napisa³ on w „Legen-
darnych i tragicznych”, ¿e Stachura sam
sobie by³ winien nag³ej œmierci. Uj¹³ to
w takie s³owa: „Przecie¿ nawet, jeœli za-
³o¿ymy, ¿e œmieræ Stachury by³a œwiado-
mym wyborem – co jest jednak w¹tpli-
we, bo wyobraŸniê poety od pewnego
czasu zaczê³y oplataæ i udrêczaæ przeœla-
dowcze urojenia – to przecie¿ nigdzie nie
jest powiedziane, ¿e arcydzie³a trzeba
uwiarygadniaæ w³asn¹ œmierci¹. Tylko
œwiadomoœæ niepe³nowartoœciowoœci
swego pisarstwa mog³a sk³oniæ Stachurê
do takiego rozwi¹zania”. Jakie¿ to naiw-
ne, powierzchowne, obci¹¿one b³êdem

zawodowym rozumowanie. Mo¿e tryb
¿ycia poety, wysi³ek intelektualny, ze-
rwanie wiêzi rodzinnych mia³y pewien,
nawet wa¿ny wp³yw na wyst¹pienie psy-
chozy, lecz musia³y one natrafiæ na po-
datny grunt obci¹¿eñ genetycznych, aby
choroba wyst¹pi³a. Dwa czynniki: rozre-
gulowanie niektórych genów i wiele
przykrych doœwiadczeñ ¿yciowych mu-
sia³y wspólnie zadzia³aæ na psychikê po-
ety, i to zdaje siê tak, i¿ zgin¹³ bez udzia-
³u wolnej œwiadomoœci: pod „nakazem”
omamów. Dosz³o do tego z pewnoœci¹
nie z powodu rozczulania siê nad swoj¹
indolencj¹ twórcz¹, bo – to ³atwo spraw-
dziæ – za ¿ycia przeœmiewców raczej nie
mia³. A poza tym choroba stanowi³a epi-
zod jego ¿ycia. 

Rozpoczyna³ od wierszy, póŸniej pi-
sa³ poematy: „Du¿o ognia” (1950),
„Przystêpujê do ciebie” (1965), „Po
ogrodzie niech hula szarañcza” (1966),
„Kropka nad ypsylonem” (1975), „Missa
pagana” (1978). Najwiêksze uznanie jed-
nak, zw³aszcza wœród m³odych, zdoby³y
„Piosenki” (1979), pisane przez wiele lat,
wykonywane przez samego autora, a po-
tem z³o¿one w jeden tom. Ostatnim
prawdopodobnie utworem poetyckim
Stachury, znanego pod pseudonimem
Sted, jest tajemniczy a tragiczny w swej
wymowie poemat „List do Pozosta³ych”. 

Obok tego wci¹¿ tworzy³ opowiada-
nia zebrane w tomach: „Jeden dzieñ”
(1962), „Faluj¹c na wietrze” (1966),
„Siê” (1977), powieœci: „Ca³a jaskra-
woœæ” (1969), „Siekierezada” (1971)
i utwory, które trudno uj¹æ w kategoriach
gatunku: „Wszystko jest poezja. Opo-
wieœæ – rzeka” (1975) – coœ poœredniego
miêdzy dziennikiem, esejem a powie-
œci¹, „Fabula rasa. Rzecz o egoizmie”
(1979) – rodzaj zapisu refleksji i przes³a-
nia filozoficzno-moralnego. Poœmiertnie
wydawcy piêciotomowej „Poezji i pro-
zy” (Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki,
Krzysztof Rutkowski) z³o¿yli jeszcze
utwór „Mi³oœæ, czyli ¿ycie, œmieræ
i zmartwychwstanie Micha³a K¹tnego,
zaœpiewana, wyp³akana i w niebo wziêta
przez Edwarda Stachurê” – jest to jakby
kontynuacja eklektycznego tomu
„Wszystko jest poezj¹”. I wreszcie pa-
miêtnik ostatnich miesiêcy poety „Pogo-
dziæ siê ze œwiatem”, wstrz¹saj¹cy i wy-
wo³uj¹cy bezradnoœæ przez tragizm sytu-
acji, zmierzaj¹cej nieuchronnie do
œmierci. 

Twórczoœæ Stachury jest niejako trój-
dzielna, sk³adaj¹ siê nañ trzy osobne for-
my, o których Piotr Kuncewicz w „Agonii
i nadziei” tak pisze: „Pozosta³o po Sta-
churze kilkadziesi¹t wierszy lirycznych,
niektóre pos³u¿y³y za budulec poematom.
Ich poetyka nie jest szczególnie wyrazista
ani jakoœ zaskakuj¹co nowa. (...) jak
i w ca³ej twórczoœci – du¿o inwokacji, pa-

tosu, pochwa³y wêdrówek, form litanij-
nych. (...) Proza Stachury, od pocz¹tku
niezwykle oryginalna, stopniowo oddala-
³a siê coraz bardziej od gatunków trady-
cyjnych. W³aœciwie od razu by³a czymœ
poœrednim miêdzy proz¹ fabularn¹ a pa-
miêtnikiem czy dziennikiem raczej. Stop-
niowo mno¿y³y siê partie esejowe czy
apostolskie zgo³a. (...) Najwiêksz¹ jednak
popularnoœæ zyska³ Stachura jako autor
piosenek, które wielokrotnie sam wyko-
nywa³. Od strony literackiej najœwietniej-
sze nie s¹, a nawet w³aœciwie stanowi¹
najs³absz¹ czêœæ jego dorobku. Ale w³a-
œnie one sta³y siê filarem jego legendy, je-
go stanowiska idola”. 

Pierwsze by³y utwory wierszowane.
W powieœci „Wszystko jest poezja” mo¿-
na znaleŸæ tak¹ motywacjê zacz¹tków li-
terackich poety. „Teraz przypuszczam, ¿e
nie wiedzia³em, dlaczego pisa³em wier-
sze, kiedy je pisa³em. Ale chyba na pew-
no chodzi³o o przebijanie siê do przodu
poprzez pajêczyny, sieci i inne zasadzki
ob³êdu, poprzez ponure katakumbowe,
paranoidalne i paniczne krainy strachu
i poprzez zwodniczych omamionych ma-
rzeñ gêste, lepkie chaszcze. Chyba na
pewno chodzi³o o to, bo w ogóle chodzi
o to. O przebijanie siê do polany wielkiej,
„pustej”, gdzie nic ju¿ nie stoi na prze-
szkodzie, ¿eby siebie zobaczyæ”. Jak
mo¿na wnosiæ, autorowi sz³o o docieranie
do istoty rzeczy, do kresu w³asnej osobo-
woœci. A gdzieœ na dnie swojej psychiki

ju¿ wówczas, na pocz¹tku lat siedemdzie-
si¹tych, w odmêtach swej duszy (mówi¹c
s³owami poety) wyczuwa³ jakiœ chaos,
obsesjê, czy dok³adnie: ob³êd. Nie by³o to
czcze, prowokuj¹ce rozpoznanie; faktycz-
nie ju¿ wtedy, a od kiedy nie wiadomo, na
psychice osadza³a siê choroba, która nosi-
³a miano schizofrenii paranoidalnej. 

Sted tê chorobê czu³ nie tylko wy-
pustkami nerwów, ona ju¿ toczy³a jego
mózg i zwoje nerwowe, bo choæ miewa
ona charakter psychiczny, powoduje do-
legliwoœci tak¿e somatyczne, fizyczne.
Sam poeta potwierdza w swoich zapi-
skach, ¿e tak by³o. Dziwne formy mia³y
jej objawy. We „Wszystko jest poezja”
napisa³ o sobie: 

„We Wroc³awiu siedzia³em na scho-
dach prowadz¹cych prosto do wody, nad
kana³em „ko³o Wolty”, jak okreœlaj¹ to
miejsce wêdkarze. Przy ulicy D³ugiej 9,
tu¿ obok tego du¿ego starego domu,
gdzie kiedyœ mieœci³ siê magazyn meblo-
wy, a co przedtem – nie wiem. Siedzia-
³em, patrzy³em na p³yn¹c¹ wodê i æwi-
czy³em zamkniêcie ust i skupienie serca.
By³o znowu tak, jak by³o ju¿ nieraz (czy
tak bêdzie zawsze?), ¿e absurd gra³ nie-
bezpiecznie z absurdem, rozpacz rwa³a
w³osy rozpaczy, gorzkoœæ zalewa³a gorz-
koœæ. Taki atak, na który nic nie mo¿na
poradziæ, tylko trzeba go przetrzymaæ
(nie wolno próbowaæ topiæ go w alkoho-
lu, trzeba na trzeŸwo, na sucho), prze-
trzymaæ, je¿eli siê chce przetrzymaæ, bo
je¿eli siê nie chce, to ju¿ gorzej ni¿ Ÿle
z osobistym ¿yciem cz³owieka. Tak Ÿle,
¿e bardzo ³atwo wtedy staæ siê wyœmieni-
tym ¿erem (le cadavare exquis) dla krwa-
wo-karminowych plotkarskich ust ma³e-
go œwiatka. Bo co do wielkiego œwiata, to
ten przynajmniej zachowuje wszystko
mu jedn¹ obojêtnoœæ. Ja, ci¹gle jak zwy-
kle, bardzo chcia³em przetrzymaæ ten ko-
lejny atak, nie pierwszy i nie jedenasty,
i nie dwudziesty drugi, i tak dalej, ale to
moje d³ugie doœwiadczenie w tej straszli-
wej domenie okazuje siê za ka¿dym ra-
zem bezu¿yteczne, za ka¿dym razem jak-
by zupe³nie niestêpiony, dziewiczo ostry
szpon szarpa³ mi wnêtrznoœci. Tak to jest,
tak to jest”. Wra¿enie szarpanych wnêtrz-
noœci to nie obraz Prometeusza, którego
w¹trobê dziobie ptak, to wczesne dozna-
nie choroby psychicznej, objawiaj¹cej siê
dojmuj¹cym bólem w miejscach wa¿niej-
szych splotów nerwowych. 

Choroba dotyka tak¿e, jak w wypad-
ku Stachury, trochê uk³ad krwionoœny,
trochê oddechowy, ogólnie: wegetatyw-
ny, daje o sobie rozmaite znaki. Oczywi-
œcie, w tym pocz¹tkowym jej stadium,
a raczej zapowiedziach eksplozji, nie
ogranicza³a œwiadomoœci czy sprawnoœci
intelektualnej, potem jednak – gdy wybu-
ch³a w ca³ym swoim nasileniu, w 1979
roku, chory nie móg³ panowaæ w pe³ni
nad swoim rozs¹dkiem: nat³ok obsesyj-

Edward Stachura – ¿ycie i œmieræ
W 35-rocznicê œmierciStanis³aw Stanik

dokoñczenie ze str. 1
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nych myœli, omamy w formie s³yszalnych
„g³osów”, niemo¿noœæ odrzucenia natrêt-
nych, paranoicznych myœli – to fina³
wczeœniejszych ataków schizofrenii, ob-
jawiaj¹cych siê jakby nie wiadomo z cze-
go i pod jak¹ nazw¹. Ale niew¹tpliwie
w opowiadaniu „Wszystko jest poezja”
mamy do czynienia z wstêpnymi para-
gnomenami choroby psychicznej. 

Niektórzy znaj¹c fina³ tak przypad³o-
œci, jak i „normy” Stachurowej zdaj¹ siê
widzieæ ca³¹ twórczoœæ artysty jako wy-
raz patologii. A tak naprawdê nie wiado-
mo, co jest zwyczajne, a co niezwyk³e,
chorobliwe. D³ugie lata Sted pisa³ arcy-
m¹dre, œwie¿e w wyrazie i piêkne pod
wzglêdem formy utwory. Zwraca³y uwa-
gê harmonijne, wznios³e, g³êbokie wier-
sze, pierwszy zbiór opowiadañ „Jeden
dzieñ” wywo³a³ oceny wiêcej ni¿ po-
chlebne, wprost entuzjastyczne. Sam Ja-
ros³aw Iwaszkiewicz napisa³ w swoich
„Rozmowach o ksi¹¿kach” („¯ycie War-
szawy”) tak: „Ta osobliwa proza, ta niby
to naiwna sk³adnia, przeczyste zdanie
z dziwnymi powtórkami, ta melancholia
i – g³êboko wewnêtrzne umi³owanie ¿y-
cia, radoœæ ze wszystkiego, co ono przy-
nosi mniemanemu wagabundzie, wyczu-
cie polskiego pejza¿u i polskiego co-
dziennego ¿ycia, têsknota do mi³oœci
i wiara w mi³oœæ – jakie to wszystko m³o-
de i pe³ne zachwytu...”. Tak, zaczyna³
Stachura pod gwiazd¹ fascynacji ¿yciem,
pochwa³y natury, apologii codziennoœci.
Kiedy mówi³ „wszystko jest poezja”, za-
pewne myœla³, ¿e poezj¹ jest pani Potêgo-
wa, u której bywa³ podró¿uj¹c, ¿e jest ni¹
krajobraz polski, ¿e jest te¿ ka¿dy cz³o-
wiek, nie tylko ktoœ taki jak Edward Sta-
chura. Nie by³o egoizmu w postawie po-
ety, przeciwnie, za wiele mia³ altruizmu,
dobroci, potrzeby wolnoœci. Ale czy ten
w³aœnie, jakiœ taki œwiêtofranciszkanizm,
by³ ju¿ chorob¹? Nie. 

PóŸno nast¹pi³o coœ zgo³a nieoczeki-
wanego. Pojawi siê pewnie jakiœ dok³ad-
ny przychylny poecie biograf, który z³o¿y
z jego ostatnich zapisków, dokumentów
(gdzieœ tak¿e ocala³ych) i wywiadów
ostatnie przypadki autora „Ca³ej jaskra-
woœci”. Tu szczególnie chodzi³oby o od-
tworzenie tych miesiêcy jego ¿ycia, które
znosi³ pod dzia³aniem choroby, o ten
okres, który odznacza³ siê cierpieniem
i bezradnoœci¹, pchaj¹c poetê w bezlito-
sn¹ pêtlê œmierci. Wyrazistszy sta³by siê
dorobek poety i jej indywidualne znamio-
na. Mo¿e ze zderzenia „zwyczajnoœci”
z zastêpuj¹c¹ j¹ patologi¹ wynikn¹³by ja-
kiœ nieskrystalizowany dla nas mora³? 

Kontury ujawniania siê i przebiegu
psychozy, a¿ po jej tragiczny fina³, obry-
sowuj¹ siê podczas lektury pamiêtnika
poety „Pogodziæ siê ze œwiatem” prowa-
dzonym od 28 maja 1979 roku do 20 lip-
ca tego¿ samego roku. Pod dat¹ 16
czerwca, gdy Stachura os³abiony ju¿ psy-
chicznie, jak i fizycznie znalaz³ siê w do-
mu rodzinnym, maj¹c za sob¹ najwiêkszy
atak choroby, notuje poeta rozmowê
z wiekow¹, ale jeszcze ¿yj¹c¹ matk¹: 

„– Poszed³eœ z domu. Nic nie wzi¹³eœ
na drogê. Sam sobie wybra³eœ drogê. I nie
masz nic. Twoi bracia – Rysiek ma ju¿
wnuczki, ¯ano te¿ ma dzieci; Elunia te¿;
a ty, synku? 

– Ja, mamusiu, ani m¹¿, ani ojciec.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e nie mam nic. 

– Biedny jesteœ, synku; módl siê do
Boga”. 

Próbuj¹c znaleŸæ uzasadnienie dla
swojego rozstroju umys³u (a i organizmu
tak¿e) snuje takie dywagacje na kartach
owego pamiêtnika: 

„Tak siê miota³em po œwiecie.
„Wszystko jest poezja” jest tego wstrz¹-
saj¹cym dokumentem. Wszystkie inne
moje ksi¹¿ki takie same. Mo¿e dlatego,
¿e jestem wygnaniec. Ni Francuz, ni Po-
lak, ni Meksykanin. Nie czu³em ziemi
pod stopami, ziemi, jak to mówi¹, w³a-
snej, rodzinnej, ojczystej. Nigdy na to nie
zwraca³em uwagi, ale coœ w tym chyba
jest. Do osiedlenia siê na sta³e umyœli³em
sobie Patagoniê, potem Jukatan, daleko
od Polski i od Francji. Wreszcie upatrzy-
³em sobie Wis³ê. S jak Wis³a. Gdzieœ nad
Wis³¹ jest moje miejsce”. 

O dalszych powodach swego rozbicia
pisze: 

„Widzê, ¿e ka¿dy ma siebie, a wraz
z sob¹ swego Boga. I dlatego ka¿dy w so-
bie znajduje tê porcjê spokoju pozwalaj¹-
c¹ mu ¿yæ i znosiæ nieszczêœcia, które
chodz¹ po ludziach. A ja mam siebie, ale
nie mam, ale nie mam wraz z sob¹ swego
Boga i nie ma we mnie ni drobiny spoko-
ju, tylko lêk i pustka. A przecie¿, a prze-
cie¿, a przecie¿. No w³aœnie. Mo¿e wysu-
n¹³em siê przed Boga, na pierwszy plan,
zmieni³em ¿yw¹ kolejnoœæ i znalaz³em
siê raptem ca³kowicie osamotniony, jak
gdyby przez Boga mego porzucony”. 

A tragedia poety, gnêbionego od lat
jakimiœ bólami i niezbornoœci¹ cia³a, ob-
jawi³a siê nagle i gwa³townie. Tak o tym
Stachura pisze: 

„Niejaki Edward Stachura, który sam
siebie zanegowa³. Który miêdzy innymi
spali³ setki listów i setki swych fotografii,
i wyrzuci³ notesy z adresami i rozda³
wszystkie, co mia³, i wyszed³ z domu, zo-
stawiaj¹c dom otwarty, i wyrzuci³ klucz,
i ach Bo¿e mój”. T³umacz¹c rzeczowo
zasz³e zdarzenie, trzeba odwo³aæ siê do
diagnozy medycznej, œciœle: psychia-
trycznej. U Stachury wyst¹pi³ ostry wy-
buch choroby zwanej schizofreni¹ para-
noidaln¹. Jest to choroba dla otoczenia
niezrozumia³a, budz¹ca lêk. Jeszcze do
po³owy XIX wieku nosi³a znamiê opêta-
nia przez moce tajemne. Wyodrêbnili j¹
wkrótce Kahlbaum, Hecker, Kraepelin,
wprowadzaj¹c podzia³ na kilka samo-
dzielnych tymów, w tym schizofreniê pa-
ranoidaln¹ (odpowiadaj¹cej Kahlbau-
nowskiej „vesania typica”). 

S³owo paranoja pochodzi od grec-
kich terminów „pará” – obok, wbrew, na
przekór, fa³szywie, i „noýs” – umys³, ro-
zum, sens. Greckiej nazwie paranoja
(schizofrenia paranoidalna) odpowiada
polski „ob³êd”, rosyjski „sumasszed-
szyj” itd., i oznacza coœ, co zesz³o
z ogólnej ludzkiej drogi umys³u. Parano-
ja tym siê ró¿ni od innych typów schizo-
frenii (np. katatonicznej czy prostej), ¿e
wystêpuj¹ w niej omamy s³uchowe i uro-
jenia przeœladowcze. Postaæ urojeniowa
pojawia siê zazwyczaj póŸniej ni¿ inne
formy schizofrenii. W tym typie psycho-
zy wystêpuj¹ halucynacje wzrokowe,
podobnie jak w marzeniu sennym. Naj-

czêœciej jednak spotyka siê w niej oma-
my s³uchowe s³owne, przekszta³cony
jest wiêc ten rodzaj percepcji, który do-
tyczy kontaktu z innymi ludŸmi i najbli¿-
szy jest myœleniu. Omamy g³osowe swo-
im natrêctwem i si³¹ oddzia³ywania na
œwiadomoœæ mog¹ „kierowaæ” postêpka-
mi chorego. 

Pod wp³ywem natrêctw s³uchowych
(ca³kiem konkretnych w subiektywnym
odbiorze) Stachura podj¹³ decyzjê, która
przedstawia³a siê tak, powoduj¹c nie-
przewidywalne reperkusje: 

„Wszystko ze mnie wyciek³o. I krwi
te¿ du¿o ze mnie wyciek³o”. Sta³o siê tak
na skutek samobójczego kroku rzucenia
siê pod poci¹g. Tak to wygl¹da³o po ko-
lei: „To, co czu³em po uderzeniu, to, ¿e
dosta³em siê pod elektrowóz i ten wlók³
mnie pod sob¹ jakiœ kawa³ek, nim siê za-
trzyma³. Bardzo bola³o. Czu³em wyraŸ-
nie jakby ka¿d¹ sekundê. Lokomotywa
stanê³a. Ja czu³em wyraŸnie, ¿e nogi i rê-
ce mam powykrêcane i uwiêzione, opl¹-
tane w ¿elastwie. By³em przera¿ony, ale
tak jakbym nie mia³ na to czasu. Myœla-
³em tylko o tym, ¿eby siê jak najprêdzej
wypl¹taæ i wydostaæ spod elektrowozu,
nim znowu ruszy. A ¿e ruszy i skoñczy ze
mn¹, by³em przekonany. By³em przeko-
nany, ¿e wszystko jest przeciwko mnie.
Prócz tego g³osu, który przez ostatnie kil-
ka dni i nocy robi³ ze mn¹ i z moim cia-
³em, co chcia³, i który teraz, gdy le¿a³em
pod lokomotyw¹ i gdy usi³owa³em siê
stamt¹d wydobyæ, mówi³ do mnie po
francusku: „Doucement; rien ne vaut la
modération; doucement”. Podczas gdy
wypl¹tywa³em siê, us³ysza³em inny g³os,
ludzki g³os kogoœ jakby przykucniêtego
obok lokomotywy: „Jest tu; rusza siê”.
I jakieœ inne ludzkie g³osy. By³em prze-
konany, ¿e to wrogowie i ¿e zaraz dobij¹
mnie. Wyplata³em obie nogi i lew¹ rêkê
i wtedy, gdy chcia³em kuln¹æ na lewe, ¿e-
by uciec spod lokomotywy, poczu³em, ¿e
praw¹ d³oñ mam pod ko³em. Co mogê
zrobiæ? Wyrwaæ rêkê, zostawiæ d³oñ
i szybko uciekaæ, bo s³ysza³em, ¿e loko-
motywa nade mn¹ zaczyna g³oœno hu-
czeæ. Oczy mia³em ca³y czas zamkniête.
Potem zaczê³a siê inna gehenna. By³em
w rêkach ludzi wrogów, którzy trzymali
mnie mocno, ¿eby przejecha³ mnie po-
ci¹g. Wyrywa³em siê, skrêcaj¹c g³owê
i cia³o, to w lewo, to w prawo, wed³ug te-
go, co rozkazywa³ mi g³os w uszach”. Do
tego opisu trzeba dodaæ, ¿e wypadek mia³
miejsce w Bednarach, a niedosz³ego sa-
mobójcê przywióz³ maszynista elektro-
wozu do £owicza. Nastêpnego ataku
ob³êdu nie prze¿y³. 

Dwa tygodnie po skoñczeniu zapi-
sków na pocz¹tku sierpnia 1979 roku, za-
ryglowuje siê w pokoju i zacisn¹wszy
u szyi pasek, pope³nia samobójstwo. Czy
by³ to krok artystowski, nieodpowiedzial-
ny, wynikaj¹cy z kaprysu. Bynajmniej
nie! Napisa³ na krótko przed œmierci¹:
„List do pozosta³ych” i ten testament mo-
¿e byæ tylko wskazówk¹ dla ¿ywych, po-
stêpuj¹cych w pochodzie po œmierci po-
ety, ale przede wszystkim przedstawie-
niem stanu jego ducha: choroby i niemo-
cy jej opanowania a¿ po zatratê, spojrze-
nia przez ni¹ na ca³e swoje ¿ycie tak tra-
gicznie naznaczone. 

DEBIUT

urodzona i pracuj¹ca
w Sztumie, mieszkaj¹-
ca niedaleko. Od 15 lat
z pasj¹ próbuje za-
szczepiæ m³odym lu-
dziom mi³oœæ do lite-
ratury i trudu myœlenia
– z ró¿nym skutkiem,
ale cieszy ka¿da pozyskana szara komórka!
Poezjê czyta i kocha od zawsze, od lat sta-
ra siê tworzyæ i wci¹¿ d¹¿y do idea³ów.

** *

nie rozpaczaj
bo wszystko ma kres
nawet koniec

s¹ utraty nieoczywiste
a zmierzchy nieodzowne

poczekaj
bogaæ swoje ¿ycie
oddychaj

to co odchodzi
jest ja³mu¿n¹ dla tych
którzy nawet nie wyszli
za próg

** *

sk¹d w nas tyle z³oœci
niszcz¹cej fundamenty domu
choæ œlubowaliœmy mi³oœæ
¿ycie i œmieræ

mi³y
do czego d¹¿ymy
powiedz
jak¹ sukniê za³o¿yæ

Beata A. Mucha

GENDER – PARADA RÓWNOŒCI 

Prosto myœleæ potrafi dziecko.
Starsi, zdañ nas³uchawszy siê ró¿nych,
b³¹dz¹, oka otwar³szy wieczko,
jak zb³¹kany we mgle podró¿nik.

Jednak to nie oznacza, ¿e siê
nie da dobrze dróg zagmatwanych
przejœæ, jak tego chcia³ Niemen Czesiek,
co sens prawd œpiewaj¹co zna³ mych.

Ja zebra³em doœwiadczeñ dwie fury.
Na ich bazie dziœ wyrokujê
o zgodnoœci z kultur¹ natury,
gdy logice pos³u¿y chór jej.

Komplikacje przedziwnej choroby,
tej, na któr¹ dzisiejszy œwiat cierpi,
jest to ¿ycie – ¿wawsze ni¿ groby,
owoc czasów, œlepo bohaterskich.

Goni¹c mkn¹c¹ w las doskona³oœæ,
jednak s³ów mych nie chcê naginaæ
do ¿¹dz tych to, co wielkoœæ i ma³oœæ
chc¹ na równi – czciæ i przeklinaæ!

Marek S³yk
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zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem zak³adów atomowych [tu mo¿na
wprowadziæ np. pojecie „œrodowiska pra-
cy” – R. A. ], korzystaj¹ z pierwszeñstwa,
traktowane s¹ z uwag¹ nale¿n¹ ze wzglê-
du na ich znaczenie”. Podkreœlenia wy-
maga owo pierwszeñstwo dawane bez-
pieczeñstwu przed innymi aspektami
dzia³alnoœci danego zak³adu, oraz uwaga
skierowana na bezpieczeñstwo, jako
funkcjê stopnia ryzyka. Oznacza to, ¿e
w hierarchii zak³adu kierownictwo nada-
je ton i nic go od opracowania zasad po-
lityki bezpieczeñstwa nie zwalnia, nic go
nie usprawiedliwia, jeœli ta polityka nie
jest realizowana. Na drugim szczeblu –
nic nie zwalnia œredniego personelu nad-
zoruj¹cego od stawiania bezpieczeñstwa
na pierwszym miejscu i od ci¹g³ego kon-
trolowania go w praktyce dzia³alnoœci
produkcyjnej. Na trzecim szczeblu – ko-
nieczne jest zaanga¿owanie pracowni-
ków produkcyjnych. Dopiero zwi¹zanie
tych trzech poziomów organizacji przed-
siêbiorstwa w interaktywny system daje
stan okreœlany „kultur¹ bezpieczeñstwa”. 

Jeœli chodzi o postawê za³ogi na trze-
cim szczeblu – w ramach kultury bezpie-
czeñstwa stawia siê przed pracownikami
takie zadania, jak oczekiwanie kierownic-
twa na ich pytania w myœl zasady „kto py-
ta, nie b³¹dzi”, rozwa¿ne wykonywanie
i sta³e komunikowanie siê miêdzy sob¹
i z prze³o¿onymi. Oznacza to zerwanie
z rutyn¹, komfortem i konformizmem.
„Postawa cz³owieka pytaj¹cego to dog³êb-
ne docieranie do istoty zagadnienia, nieza-
dowalanie siê pozorami. Czym jest zagro-
¿enie, jak mogê go unikn¹æ? Je¿eli zdarzy
siê coœ z³ego, to jakie mog¹ byæ tego kon-
sekwencje? Co powinienem wówczas zro-
biæ? Wszystkie te okreœlenia sk³adaj¹ siê
na pojêcie bezpieczeñstwa”. Rozwa¿ne
wykonywanie swojej pracy, to – najkrócej
– profesjonalizm, który w praktyce ozna-
cza zostawianie dodatkowego marginesu
bezpieczeñstwa, dawanie sobie czasu do
namys³u, jeœli pojawia siê problem, czyli –
jak to ujmuj¹ Amerykanie – w³¹czanie
programu STAR: stop, think, act, review –
zatrzymaj siê, zastanów, (po sprawdzeniu)
zadzia³aj, a na koniec – wyci¹gnij wnio-
ski. Sta³e kontaktowanie siê, to ³¹cznoœæ
od szeregowego pracownika do dyrektora
i odwrotnie, bo ³atwiej zapobiec pocz¹tko-
wym niewielkim usterkom, zg³oszonym
od razu dyrekcji, ni¿ wielkim awariom, po
jakimœ czasie. 

2. Koncepcja spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu
Tak rozumiana kultura bezpieczeñ-

stwa mieœci siê w koncepcji spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu (Corporate

Social Responsibility, w skrócie: CSR).
CSR zasadza siê na dialogu pomiêdzy in-
teresariuszami, którymi s¹ w³adze pañ-
stwowe, organizacje pracodawców i pra-
cobiorców, ale te¿ inne organizacje spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Jej istot¹ jest
zobowi¹zanie siê przedsiêbiorców i ich
d¹¿enie do zrównowa¿onego rozwoju,
opartego na dialogu spo³ecznym, zacho-
waniach etycznych w dzia³alnoœci gospo-
darczej i zgodnych z prawem. Na to zwra-
ca siê uwagê w Z³otych Regu³ach Ogól-
nych Zasad OECD (Organizacji Wspó³-
pracy Gospodarczej i Rozwoju) dotycz¹-
cych zapobiegania awariom chemicznym. 

Jedn¹ z ról przemys³u „z uwzglêdnie-
niem zarz¹du i robotników” jest w nich
„promowanie kultury bezpieczeñstwa,
która bêdzie znana i akceptowana w ca-
³ym przedsiêbiorstwie”. Owe Z³ote Regu-
³y okreœlaj¹, co obejmuje „kultura bezpie-
czeñstwa, uwzglêdniona w polityce bez-
pieczeñstwa przedsiêbiorstwa”: „zarówno
wykszta³cenie postawy zak³adaj¹cej, ¿e
bezpieczeñstwo stanowi najwy¿szy prio-
rytet (na przyk³ad, awariom mo¿na zapo-
biegaæ), jak i odpowiedni¹ strukturê (na
przyk³ad, politykê i procedury)”. Precy-
zuj¹, ¿e „kultura bezpieczeñstwa, aby
funkcjonowa³a efektywnie, wymaga wy-
raŸnego zaanga¿owania ze strony pra-
cowników najwy¿szego szczebla w spra-
wy bezpieczeñstwa przedsiêbiorstwa,
a tak¿e wsparcia i udzia³u ze strony
wszystkich pracowników i ich przedsta-
wicieli”. Zgodnie z Ogólnymi Zasadami
„kultura bezpieczeñstwa powinna obej-
mowaæ, jako bardzo wa¿ny element, wia-
rê, ¿e wszystkich awarii mo¿na unikn¹æ”,
a „przedsiêbiorstwo powinno ustaliæ
ogólne regu³y dotycz¹ce ról, praw i zobo-
wi¹zañ wszystkich osób zwi¹zanych z za-
pewnieniem i utrzymaniem bezpieczeñ-
stwa”. „Aby promowaæ tak¹ kulturê bez-
pieczeñstwa, pracownicy i ich przedsta-
wiciele powinni mieæ mo¿liwoœæ udzia³u
w opracowywaniu i doskonaleniu proce-
dur, powinni mieæ uprawnienia do podej-
mowania dzia³añ zgodnych z zasadami
bezpieczeñstwa i ochrony ¿ycia bez lêku
o ewentualne sankcje”. Natomiast do za-
rz¹du nale¿y podejmowanie wszelkich
dzia³añ w³aœciwych, „by pracownicy zna-
li swoj¹ role i zakres odpowiedzialnoœci
w odniesieniu do bezpieczeñstwa, oraz by
posiadali niezbêdne umiejêtnoœci, wy-
szkolenie, wiedzê, wsparcie i zasoby, aby
wywi¹zywaæ siê z tych ról i obowi¹zków.
Zarz¹d powinien zapewniæ, by wszystkie
procedury bezpieczeñstwa by³y rozpo-
wszechniane, znane i rozumiane przez
wszystkich pracowników (ewentualnie

inne osoby)”. Znacz¹ce jest podkreœlenie,
¿e „zarz¹d i inni pracownicy nie powinni
traciæ czujnoœci, je¿eli w instalacji nie
zdarzy³a siê przez pewien okres ¿adna
awaria. Utrzymanie bezpieczeñstwa wy-
maga nieustannych dzia³añ”. Oznacza to,
¿e „kultura bezpieczeñstwa w przedsiê-
biorstwie mo¿e byæ doskonalona, jeœli po-
stawa zarz¹du wobec spo³eczeñstwa jest
otwarta w odniesieniu do spraw zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem”. 

Wa¿nym elementem kszta³towania
kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbior-
stwie jest ustalona, upowszechniona
i stosowana polityka bezpieczeñstwa. Po-
winna ona byæ jasna, treœciwa i sporz¹-
dzona na piœmie, oraz obejmowaæ w za-
le¿noœci od kultury bezpieczeñstwa
przedsiêbiorstwa „ogólne cele i zasady
bezpieczeñstwa” i wyznaczaæ jako pod-
stawowy cel „zerow¹ czêstoœæ awarii”
i inne cele dotycz¹ce bezpieczeñstwa,
w tym okreœlone przez w³adze publiczne.
Zwraca uwagê, ¿e polityka ta powinna
siê przek³adaæ na programy bezpieczeñ-
stwa konkretnych jednostek organizacyj-
nych przedsiêbiorstwa. „Program ten po-
winien byæ opracowywany przy aktyw-
nym udziale pracowników na wszystkich
poziomach i powinien podlegaæ regular-
nej kontroli”. Bardzo istotnym za³o¿e-
niem polityki bezpieczeñstwa w przed-
siêbiorstwie jest jej skoordynowanie
i zintegrowanie „z dzia³aniami przedsiê-
biorstwa zwi¹zanymi z innymi aspektami
bezpieczeñstwa w pracy, zdrowia
i ochrony œrodowiska, w ramach progra-
mu totalnego zarz¹dzania ryzykiem”.
Efektem powinno byæ opracowanie od-
powiednich procedur poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo, korzystanie z których
„mo¿e pomóc w znajdowaniu sytuacji,
które mog¹ prowadziæ do wypadków
przy pracy, a tak¿e b³êdów organizacyj-
nych lub innych, które mog¹ doprowa-
dziæ do” sytuacji niebezpiecznych. 

Dalszym elementem kszta³towania
kultury bezpieczeñstwa pracy oprócz po-
lityki bezpieczeñstwa jest stworzenie
przez zarz¹d systemu zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem, który bêdzie w pe³ni zin-
tegrowan¹ czêœci¹ systemu zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem. Powinien on „obej-
mowaæ strukturê organizacyjn¹, praktyki,
procedury i zasoby niezbêdne do wdra¿a-
nia polityki bezpieczeñstwa”. Do jego
wdro¿enia konieczne jest przeznaczenie
odpowiednich zasobów i personelu oraz
„oddolne zaanga¿owanie wszystkich pra-
cowników”, w tym przy opracowywaniu
i rozwijaniu tego systemu, „tak by po-
wsta³o w nich poczucie zwi¹zku z syste-

mem i zaufanie do niego”. Dzia³aj¹cy
w przedsiêbiorstwie „system zarz¹dzania
bezpieczeñstwem powinien obejmowaæ
co najmniej nastêpuj¹ce obszary: – struk-
tura organizacyjna (w tym role, zakresy
odpowiedzialnoœci, szkolenia, kszta³ce-
nie, kwalifikacje oraz wzajemne stosunki
miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê bezpie-
czeñstwem w pracy), – identyfikacja
i ocena zagro¿eñ (opracowanie i wdro¿e-
nie formalnych procedur, których zada-
niem jest systematyczne identyfikowanie
zagro¿eñ – w tym prawdopodobieñstwa
ich wyst¹pienia i stopnia zagro¿enia –
wynikaj¹cych z normalnej lub nienor-
malnej eksploatacji, z uwzglêdnieniem
zagro¿eñ zwi¹zanych z obrabianymi,
produkowanymi, transportowanymi,
przechowywanymi lub utylizowanymi
substancjami), – zak³ady i kontrola ope-
racji (projekt i budowa, procedury bez-
piecznej eksploatacji, w tym konserwacja
zak³adu, procesy, wyposa¿enie i czasowe
przestoje), – zarz¹dzanie zmianami (pla-
nowanie i kontrolowanie zmian dotycz¹-
cych: organizacji, zak³adu, procesów,
z uwzglêdnieniem przegl¹dów przed uru-
chomieniem, konserwacji i wy³¹czania
z eksploatacji, materia³ów, wyposa¿enia,
procedur, oprogramowania, projektu oraz
zewnêtrznych okolicznoœci, które mog¹
wp³ywaæ na bezpieczeñstwo), – planowa-
nie na wypadek awarii (opracowywanie,
akceptowanie, wdra¿anie, kontrolowa-
nie, testowanie i ewentualne modyfiko-
wanie i aktualizowanie planów awaryj-
nych), – monitorowanie stanu bezpie-
czeñstwa (sta³a ocena zgodnoœci z polity-
k¹ bezpieczeñstwa i systemem zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem, mechanizmy po-
dejmowania w³aœciwych dzia³añ w wy-
padku niezgodnoœci), – audyty i kontrole
(okresowe, systematyczne ocenianie po-
lityki bezpieczeñstwa oraz efektywnoœci
i zasadnoœci systemu zarz¹dzania bezpie-
czeñstwem), – analizy awarii i wyci¹ga-
nie wniosków z doœwiadczeñ”. 

Ostatnim elementem tak rozumianej
kultury bezpieczeñstwa s¹ raporty doty-
cz¹ce stanu, np.: – firmowej polityki bez-
pieczeñstwa, – systemu zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem w przedsiêbiorstwie, –
procedur wewnêtrznego raportowania
o incydentach, – ró¿nych instalacji (ich
celów, dzia³ania, konstrukcji, wewnêtrz-
nych zagro¿eñ, niebezpiecznych substan-
cji, personelu, us³ug czy wyposa¿enia
technicznego), – obszarów otoczenia in-
stalacji, „w tym wra¿liwych œrodowisk,
spo³ecznoœci i dzia³añ” handlowych, spo-
³ecznych czy przemys³owych tam podej-
mowanych, – „zagro¿eñ i oceny ryzyka

dokoñczenie ze str. 1
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zwi¹zanego z instalacj¹”, – „we-
wnêtrznego planu operacyjno-ratowni-
czego, z uwzglêdnieniem powi¹zañ
z zewnêtrznymi planami oraz komuni-
kacja i koordynacj¹ oraz zwalczaniem
i usuwaniem” zagro¿eñ. 

3. Kultura bezpieczeñstwa
pracy a system ochrony
cz³owieka w œrodowisku
pracy
Poprzez powi¹zanie pojêæ kultury

pracy i kultury bezpieczeñstwa mo¿na
spróbowaæ okreœliæ, czym powinna
byæ kultura bezpieczeñstwa pracy, czy
raczej kultura bezpieczeñstwa cz³owie-
ka w œrodowisku pracy. Patrz¹c na
sprawê historycznie kultur¹ bezpie-
czeñstwa pracy bêd¹ zachowania
kszta³towane, pielêgnowane i rozwija-
ne w wyniku gromadzenia w proce-
sach dziejowych doœwiadczeñ ludzko-
œci zwi¹zanych z prac¹, zw³aszcza jej
bezpieczeñstwem i stosunkami miêdzy
pracodawcami a pracownikami –
zmienne i zale¿ne od interesów domi-
nuj¹cych w danej epoce grup spo³ecz-
nych. Przejawiaj¹ siê one m.in. w sta-
wianiu przez obie strony stosunku pra-
cy na pierwszym miejscu wi¹¿¹cych je
umów zasad, norm, procedur lub ure-
gulowañ prawnych w zakresie bezpie-
czeñstwa i stosunku pracy, oraz insty-
tucjonalnej kontroli ich stosowania,
któr¹ wykonuj¹ ró¿ne organizacje kon-
troli œrodowiska pracy. 

Krótko mówi¹c: tak w skali ca³ej
gospodarki, jak poszczególnego przed-
siêbiorstwa system tworz¹ powszech-
nie uznane i stosowane zasady, polity-
ka ich wdra¿ania poprzez konkretyzu-
j¹ce programy, zintegrowanie z innymi
istotnymi elementami systemu, proce-
dury, które wiod¹ do przyjêtych celów
i dopasowane do ca³oœci systemu za-
rz¹dzanie ich osi¹ganiem, oparte na ra-
portowaniu osi¹ganych stanów. W tym
sensie nie wystarczy, aby istnia³y
w spo³eczeñstwie obok siebie nie-
wspó³dzia³aj¹ce ze sob¹ elementy
prawnego i organizacyjnego systemu
ochrony pracy, ale musi istnieæ 'system
ochrony cz³owieka w œrodowisku pra-
cy' w znaczeniu synergii dzia³añ tych
ró¿nych elementów. System to nie jest
luŸna zbieranina elementów, ale ich
spójne wspó³dzia³anie w okreœlonym
celu. I o to siê od kilku lat toczy dysku-
sja w œrodowiskach polskich specjali-
stów ochrony cz³owieka w œrodowisku
pracy: jak owe elementy zamieniæ
w efektywnie dzia³aj¹cy system, który
bêdzie spójnie d¹¿y³ do sprawnej i ci¹-
gle doskonalonej ochrony. Byæ mo¿e
ujawniany przez t¹ dyskusjê faktyczny,
choæ nie formalny, brak takiego syste-
mu powoduje – jak zauwa¿y³a prof.
Danuta Koradecka – ¿e „w tej dziedzi-
nie mamy do czynienia z pewn¹ bloka-
d¹ mentalnoœciow¹”? Z zahamowa-
niem rozwoju kultury pracy i kultury
bezpieczeñstwa pracy w³aœnie…

Zainspirowany dyskusj¹ na ³amach prasy
katolickiej, dotycz¹c¹ wydanych drukiem tek-
stów Bogus³awa Jasiñskiego pt. „Popie³uszko
zas³yszany”, siêgn¹³em z ogromn¹ ciekawo-
œci¹ po to wydawnictwo. Stwierdzi³em na
wstêpie, ¿e jest ono bardzo starannie wydane
i dopracowane od strony edytorskiej. 

Ju¿ sama konwencja zebrania „tekstów
zas³yszanych” i nadania im specyficznej for-
my poezji bez poetyzowania jest niezwykle
intryguj¹ca. Oto bowiem mamy w tym tomi-
ku przyk³ad tzw. „poezji czystej”. Jest to spe-
cyficzny zapis przemyœleñ, refleksji, podsu-
mowañ obaw i pragnieñ, „dotykaj¹cych ob-
szaru, gdzie nie nale¿y pos³ugiwaæ siê s³o-
wem poetyckim” – jak stwierdza Autor we
wstêpie. Jak mniemam, chodzi³o tu Autoro-
wi o zebranie tekstów dotychczas rozproszo-
nych, a ponadto o nadanie im niekonwencjo-
nalnej i intryguj¹cej formy, oddaj¹cej koloryt
epoki i uœwiadamiaj¹cej czytelnikowi, ¿e
dyskomfort, jaki prze¿ywa³ ongiœ, prze¿ywa
nadal, s³uchaj¹c zak³amanych niekiedy wy-
wodów dwulicowych polityków. To sprawi-
³o, ¿e Bogus³aw Jasiñski skupi³ siê g³ównie
na formie; jeœli chodzi natomiast o treœæ, to
trudno mieæ jakiekolwiek uwagi, jako ¿e s¹
to autentyczne „zas³yszenia”, czyli de facto
specyficzna forma cytatów oraz poetyckie
opisy licznych rozterek podmiotu liryczne-
go, który uto¿samiony jest z Autorem. Jest to
zapewne efekt dochodzenia przez wiele lat
do specyficznego jêzyka i poszukiwania tre-
œci. Ka¿dy z nas ma setki takich „zas³yszeñ”
na co dzieñ, ale nie reagujemy na nie, lub
kwitujemy machniêciem rêki. Bogus³aw Ja-
siñski – filozof, esteta i artysta, bardziej
wra¿liwy od wielu z nas, postanowi³ reago-
waæ, bo taka jest jego wra¿liwoœæ i tak poj-
muje misjê filozofa i poety. 

Czes³aw Mi³osz koñczy swój s³ynny
wiersz pt. „Campo di Fiori” s³owami: „/…/
I wtedy po wielu latach, na nowym Campo di
Fiori”, bunt wznieci s³owo poety, „mówi¹c
o pos³annictwie i zadaniach tych, którzy nie
s¹ obojêtni na ludzkie nieszczêœcie i nie prze-
chodz¹ bezdusznie obok ró¿nych zdarzeñ.
Podejrzewam, ¿e Bogus³awowi Jasiñskiemu
chodzi³o w³aœnie jeœli nie o bunt, to przede
wszystkim o zaintrygowanie czytelnika isto-
t¹ spraw, a nie o œwiadomy dobór œrodków
artystycznego wyrazu. 

Tomik zosta³ przemyœlnie skonstruowa-
ny, zarówno od strony graficznej, jak te¿
w sferze uk³adu tekstów, przeplatanych oso-
bistymi wspomnieniami i reminiscencjami
z „zas³yszeniami”, ujêtymi w filozoficzno-
-poetyckie wspomnienia, przywo³uj¹ce cza-
sy Ksiêdza Jerzego. Tak wiêc mamy do czy-
nienia ze specyficzn¹ wypowiedzi¹, nie-
mieszcz¹c¹ siê w stereotypowych kanonach
teorii literatury, ale to czyni teksty bardziej
intryguj¹cymi. 

Wydaje mi siê, ¿e osoby krytykuj¹ce
teksty Bogus³awa Jasiñskiego, z natury pra-

we i prostolinijne, nie s¹ do koñca œwiado-
me, jak wiele ob³udy panuje wœród tzw. kla-
sy politycznej ró¿nych szczebli. Dlatego sam
Autor stwierdza w pewnym momencie: „Pa-
trzê na tê politykê, na to wszystko, to mnie
dos³ownie szlag trafia.”, po czym zastanawia
siê, jak cz³owiek ma mieæ zaufanie do tego
wszystkiego.  

Jak wiadomo, aby „to wszystko zmie-
niæ”, nale¿y udaæ siê do urn wyborczych
przy najbli¿szych wyborach i wybraæ ludzi
uczciwych, dlatego powiada: „Wszyscy je-
steœmy pozbawieni jakichkolwiek mo¿liwo-
œci stanowienia o czymkolwiek. Inne wiêc
trzeba przyj¹æ metody – bynajmniej nie ta-
kie, jak niepójœcie do urn wyborczych.”

A jakie jest naczelne przes³anie ca³ej
ksi¹¿ki Bogus³awa Jasiñskiego? Otó¿ poety-
ka tekstów „Popie³uszki zas³yszanego”,
skonstruowanych z autentycznych zapisów,
pokazuje wspó³czesny œwiat totalitarny. Au-
tor pragnie zwróciæ nasz¹ uwagê, ¿e odejœcie
totalitaryzmu politycznego, które nast¹pi³o
w znacz¹cym stopniu dziêki najwy¿szej ofie-
rze, z³o¿onej przez Ksiêdza Popie³uszkê,
wcale nie spowodowa³o zaniku totalitaryzmu
w ogóle. Oto bowiem mamy dziœ do czynie-
nia z totalitaryzmem informatycznym i oby-
czajowym, gdzie narzucane s¹ si³¹ niemoral-
ne wzory, mody, styl bycia, itp. 

Ponadto, lektura wszystkich zapisów,
zawartych w tym wydawnictwie sk³ania do
stwierdzenia, i¿ Ksi¹dz Popie³uszko nie jest
wielki wy³¹cznie dlatego, ¿e go zamêczono,
ale dlatego, ¿e mia³ w sobie przes³anie wol-
noœci w ujêciu uniwersalnym. Jego rozumie-
nie wolnoœci opiera³o siê na szacunku do
drugiego cz³owieka, na takim postêpowaniu,
by nikomu nie wyrz¹dziæ krzywdy i wreszcie
na stwierdzeniu, i¿ s¹ granice w ludzkim po-
stêpowaniu, których przekroczyæ nie wolno.
Bogus³aw Jasiñski, wiedziony powy¿szym
przes³aniem wolnoœci, koñczy swe przyto-
czenia i rozwa¿ania pytaniami: „Co wiêc po-
zostaje z tej wolnoœci? Co dalej? Co przeno-
szê dalej? Dzieñ Mi³osierdzia Powszechnego
staje siê dniem beatyfikacji wolnoœci…”

S³ynny re¿yser – Krzysztof Zanussi na
spotkaniu z jeleniogórsk¹ m³odzie¿¹ stwier-
dzi³: „Kult wolnoœci samej w sobie jest wiel-
kim nieporozumieniem, oszustwem. Tak
zwany wyzwolony œwiat, wyzwolony od
wszelkich zasad i obowi¹zuj¹cych praw, ska-
zany jest na zag³adê, bo podstawowe zasady,
obowi¹zuj¹ce na co dzieñ, s¹ niezbêdne dla
funkcjonowania ka¿dej formy ¿ycia wspól-
nego.” 

Rozwa¿ania o wolnoœci, to jeszcze jedne
spoœród wielu, stanowi¹cych o walorach
ksi¹¿ki „Popie³uszko zas³yszany”. 

Polecam wszystkim tê ksi¹¿kê jako lek-
turê poruszaj¹c¹ i zmuszaj¹c¹ do refleksji. 

Andrzej Bira

Jasiñski Bogus³aw, Popie³uszko zas³yszany, 
Warszawa 2010, Wyd. Ethos. 

Glosa do tomiku 
POPIE£USZKO 
ZAS£YSZANY

Bogus³awa Jasiñskiego Manolo idzie szybkim krokiem do
nieba. Do nieba. Ma œwiadomoœæ, ¿e
omija wystêpy niewygodne. Myœli: to
trochê póŸniej, to jeszcze nie teraz.
I z lêkiem podbiega do przodu. Oczywi-
œcie myœlami. Bo z natury swej bojaŸli-
wy. Chcia³by spe³nienia, a jak¿e... ale na
sam¹ myœl o tym, czuje szarpanie
w przeciwnym kierunku. Czasami zwal-
nia, bo chcia³by znaleŸæ kawa³ek nieba
na ziemi. Patrzy wtedy pod nogi, a kroki
stawia z przesadn¹ ostro¿noœci¹, czy aby
na pewno w dobrym miejscu. W ten spo-
sób trochê drepcze. Jakby siê ba³. 

No oczywiœcie, ¿e siê boi. Tylko cze-
go? Spe³nienia? Co znajdzie za spe³nie-
niem? 

A mo¿e jego naiwno-lêkowa wy-
obraŸnia sp³ata mu figla? Ach ten lêk!
Ach ta wyobraŸnia! 

Wymyka siê nadmiernej kontroli
i zwodzi. Na manowce. Na manowce.
Idealne manowce. 

Co to w³aœciwie s¹ manowce? Zasta-
nawia siê po drodze nieœmia³ej, a krêtej.
A niby prostej... 

A niby jasnej... Czy droga do nieba
musi wieŸæ przez lêk? Czy to droga do
spe³nienia wiedzie przez lêk? Która to
droga? A mo¿e obie? 

Idzie pod górê. Albo z górki. Idzie
przez lêk. Zastanawia siê do czego mu
potrzebny lêk i po co idzie? 

Co bêdzie za nastêpnym progiem?
Nowa niepewnoœæ i przyspieszony nie-
pokój o zbyt wczesne spe³nienie? Do
diab³a z takimi progami! 

... A jeœli Œwiêty Piotr zapyta przed
bram¹, po co tu przyszed³eœ? 

Po co tu siê spieszy³eœ? Ile progów
pokona³eœ? Ile omin¹³eœ ze strachu? 

Manolo próbowa³ wielokrotnie prze-
kraczaæ samego siebie. Swoje progi
ustanawiane przez samego siebie.
Oprócz oczywiœcie tych wszystkich
ustanawianych przez ustawodawców,
rodzinê, osoby bliskie i kochane. Te
z pozoru trudniejsze zwykle jakoœ ³a-
twiej id¹. Z tymi, na których najbardziej
zale¿y bywa ju¿ trudniej. Bo najbardziej
zale¿y. 

A tu nic. Nic nie wychodzi jak nale-
¿y. Tu myœl: co od kogo zale¿y. I na
czym komu zale¿y? Co zale¿y wy³¹cz-
nie od niego? I co oznacza spe³nienie?
Znów zaduma. 

Zatrzyma³ siê. Rozejrza³ dooko³a.
A mo¿e nie warto tak spieszyæ? Tu zdj¹³
buty. Nie akurat siedmiomilowe, w któ-
rych zbyt szybko by doszed³, omin¹wszy
przyjemne drobiazgi dnia codziennego.
Ale te zwyk³e. Manolo lubi mieæ buty.
Bardzo ró¿ne, na bardzo ró¿ne okazje.

Manolo idzie
do nieba

dokoñczenie na str. 19
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Tadeusz Maryniak

Wszystko jest wa¿ne 
i godne zamyœlenia

Uk³adaj¹c swoje aforyzmy Tadeusz
Maryniak czerpie ze wszystkich dostêp-
nych mu obszarów. Mo¿e to byæ Biblia
i jakieœ potoczne zdarzenie. Siêga do Ksiê-
gi Przys³ów Polskich i jednoczeœnie nas³u-
chuje co i jak mówi¹ ludzie na ulicy. Od-
wo³uje siê do znacz¹cych faktów histo-
rycznych i z uwag¹ œledzi bie¿¹ce ¿ycie
politycznie. Zastanawia siê nad sensem
istnienia i bada s³aboœci cz³owieka, jego
kruchoœæ wobec losu, i czêsto jego odwa-
gê w trudnych wyborach. Bogate poprzez
rozleg³¹ wiedzê autora s¹ te aforyzmy
i ró¿norodne, o du¿ej skali poruszanych
problemów. Od metafizyki, filozofii, po
szar¹, potoczn¹ codziennoœæ. U podstaw
tej twórczoœci le¿y zasadnicza maksyma,
¿e w ¿yciu najwa¿niejsze jest ¿ycie. 

Ten nowy, ostatni tom aforyzmów
du¿y nacisk k³adzie na sprawy filozo-
ficzne. Jest to swoiste „wyznanie wiary”
Tadeusza Maryniaka. S¹ tu poruszane
sprawy tak du¿ej wagi, ¿e warto kilkana-
œcie aforyzmów z tego filozoficznego
obszaru przytoczyæ. Niektóre z tych sen-
tencji s¹ bardzo proste i z pozoru oczy-
wiste. Ale w³aœnie one maj¹ w sobie naj-
wiêcej prawdziwoœci: „Kto prze¿y³ ¿y-
cie, nie prze¿yje œmierci”. „Sam fakt ¿y-
cia jest najwiêksz¹ wiar¹”, „Istota rzeczy
tkwi w ka¿dym cz³owieku”/ to bardzo
oryginalna myœl/, Dno ogranicza upa-
dek”, „Tam jest Bóg, gdzie s¹ ludzie”,
„Obowi¹zkiem cz³owieka jest byæ cz³o-
wiekiem”, „Najlepiej wie natura jak¹
cz³owiek ma naturê”, „Najwiêkszym
wrogiem piêkna jest czas”, „Nawet wol-
noœæ powinna mieæ granice przyzwoito-
œci”, „¯ycie to najwiêksze osi¹gniêcie
natury”, „Pan Bóg stwarzaj¹c Ewê –
stworzy³ ludzkoœæ”, „Nie wiem czy d³u-
¿ej ¿y³em przed urodzeniem, czy d³u¿ej
bêdê ¿y³ po œmierci” – /ten aforyzm to
ju¿ czysta metafizyka/. 

Jest cykl aforyzmów, które powsta³y
zainspirowane samym ¿yciem, bezpo-
œrednim doœwiadczeniem, mo¿na by po-
wiedzieæ, ¿e czêsto s¹ one wynikiem
„m¹droœci ludowej'. Adam Mickiewicz
mówi³, ¿e s¹ to, „prawdy ¿yciowe”. Te
aforyzmy s¹ tak bardzo wa¿ne w tej
ksi¹¿ce, ¿e kilka z nich nale¿y przyto-

czyæ: „Kiedy ludzie siê rodz¹, œmieræ
ostrzy kosê”, „Jego s³aboœci¹ s¹ mocne
postanowienia”, „S¹ sprawy oczywiste,
w które nikt nie wierzy”, „Matka kocha
sercem, a ojciec rozumem”, „Ci, którzy
maj¹ za ma³o, nigdy nie bêd¹ mieæ za du-
¿o”, „Po burzliwym ¿yciu – nie pojawia
siê têcza”, „Zazwyczaj znajomi ¿ycz¹
nam spe³nienia marzeñ, wierz¹c, ¿e siê
nigdy nie spe³ni¹”. 

Rasowy aforysta ma szczególnie wy-
ostrzon¹ wra¿liwoœæ na absurdy i para-
doksy ¿ycia. Tadeusz Maryniak posiada
tak¹ wra¿liwoœæ. Oto kilka sentencji z te-
go obszaru doznañ: „Czasami trzeba
mieæ odwagê, ¿eby stchórzyæ”, „Nie uni-
kajmy wrogów, bo wtedy mog¹ nas
zniszczyæ przyjaciele”, „Z³o œpi – samo”,
„Kiedy powiemy ca³¹ prawdê, wtedy po-
zostanie nam tylko k³amaæ”, „Mity –
fakty nieprawdziwe”. 

W tym tomie jest mniej ni¿ w ksi¹¿-
kach wydanych wczeœniej aforyzmów po-
etyckich o wyraŸnym zabarwieniu lirycz-
nym. Ale kilka, o du¿ej urodzie poetyc-
kiej mo¿emy wymieniæ: „Grusze – drogo-
wskazy stoj¹ce na miedzy”, „Tancerki
prosz¹ do bia³ego tanga, poetki do bia³ego
wiersza”, „Têcza – kolorowe podsumo-
wanie burzy”, „Kamieñ wrzucony do wo-
dy, sam sobie rzuca ko³a ratunkowe”. 

Tadeusz Maryniak du¿o miejsca po-
œwiêca w swoich aforyzmach sprawom
spo³ecznym, relacjom miêdzyludzkim,
funkcjonowaniu urzêdów, pañstwa, za-
chowaniom polityków. Kiedy jest mowa
o sprawach ustrojowych, o w³adzy, o re-
lacjach w³adza a naród napotykamy na
bardzo ostre sformu³owania: „Dyktator
dyktuje narodowi dyktanda, które naród
pisze w³asn¹ krwi¹”, „Zdarza siê, ¿e
prawda historyczna jest najbardziej per-
fidnym k³amstwem”, „Naród powinien
znaæ wzrost tyrana, ¿eby nie marnowaæ
drewna na zbyt wysok¹ szubienicê”. In-
ne s¹dy poety o politykach nie s¹ ju¿ tak
ostre, ale niechêtne i wyraŸnie zjadliwe:
„Politycy chêtnie graj¹ w koœci na pobo-
jowiskach bitew, które sami wywo³ali”
czy „Politycy zawsze szukaj¹ popularno-
œci dla swoich niepopularnych decyzji”. 

Dawniej nasz aforysta szydzi³ z real-
nego socjalizmu, z jego absurdalnej go-
spodarki, partyjnych dygnitarzy i nowo-
mowy. Dzisiaj bacznie przypatruje siê
„krêtym drogom” transformacji, wielkim
trudom wykluwania siê nowego ustroju.
I s³aboœciom ludzkim, które s¹ nieœmier-
telne. Oto próbki nowego spojrzenia na
now¹ rzeczywistoœæ: „Dzisiaj prawo
d¿ungli panuje nawet w ma³ych zagajni-
kach”, „Konkurencja niszczy przyjaŸñ”.
Tu jakby by³a mowa o bezwzglêdnej
konkurencji, któr¹ nazywa siê „wyœci-
giem szczurów”. 

Dodatkow¹ zalet¹ tych aforyzmów
jest to, ¿e s¹ dowcipne, pisane z du¿¹ do-
za humoru. Nie mogê siê oprzeæ pokusie,
aby kilka z nich nie zacytowaæ: „Prochu,
w który siê obrócimy nie trzeba wymy-
œlaæ”, „Najczêœciej ci bior¹ udzia³ w dys-
kusji, którzy j¹ podsumowuj¹”, „Kat –
ostatnie ogniwo sprawiedliwoœci', „Ni-
gdy nie ma winnych klêsk urodzaju”,
„Warszawa jest du¿¹ wsi¹, któr¹ pilnuje
miejska stra¿”, „Noc, to dzieñ wed³ug
czarnego scenariusza”, „P³yñ po morzach

i oceanach” – krzykn¹³ pirat do wyrzuco-
nego za burtê”, „Jestem starym wróblem
na wróble – powiedzia³ pewien strach”,
„Tak g³oœno chrapa³, ¿e przestraszy³ tych,
którzy mu siê œnili”, „Le¿¹c pod gilotyn¹
trudno mieæ podniesion¹ g³owê”. 

Autor tych aforyzmów poeta i saty-
ryk Tadeusz Maryniak jest bardzo uwa¿-
nym i bystrym obserwatorem. Ta wyj¹t-
kowa spostrzegawczoœæ jest wspomaga-
na du¿¹ wiedz¹. Jeœli nawet w tych afo-
ryzmach ¿ycie jest zapisane „na gor¹co”
– to zawsze z jak¹œ g³êbsz¹ refleksj¹.
I jeszcze rzecz wa¿na – to nie s¹ afory-
zmy wymyœlone, ka¿da zawarta w nich
myœl, obraz, przes³anie, ma swoje korze-
nie w rzeczywistoœci – i s¹ wyrazem ja-
kiejœ prawdy. 

Zbigniew Jerzyna 

Poezja rozmaitoœci, czyli rzecz
o twórczoœci Stanis³awy Bylicy

Fenomen tworzenia ma w sobie aurê
tajemniczoœci. Dotyczy to szerokiego
spektrum aktywnej dzia³alnoœci cz³owie-
ka. Pocz¹wszy od tez stawianych przez
pierwszych filozofów przyrody do najbar-
dziej znanego okreœlenia Heraklita z Efezu
panta rhei, poprzez hamletowskie byæ albo
nie byæ [ang. To be, or not to be], oraz in-
dywidualne odczucia ka¿dej jednostki. 

To jednostka ze swej natury ci¹g³e
na nowo wyrywa siê ku wolnoœci. W cy-
wilizacji zachodniej, w której funkcjonu-
jemy, istnieje odwieczne d¹¿enie do syn-
tezy przeciwstawnych pierwiastków ja-
kimi s¹: kultura i natura, cia³o i duch, po-
pêdy i myœli. Sprawia to niejednokrotnie
pêkniêcia w osobowoœci, a zatem dwo-
istoœæ charakteru przejawiaj¹ca siê z jed-
nej strony jako neurotycznoœæ, a po prze-
ciwstawnej stronie apetytem na ¿ycie.
Jak¹ obecnie posiadamy szansê zacho-
wania wartoœci, których wyzbywania siê
doœwiadczamy w codziennej rzeczywi-
stoœci. Polega to na coraz powszechniej-
szym odczuciu bankructwa ducha i prze-
jawiaj¹cej siê próby zbudowania wspól-
noty wartoœci, która przetrwa okres
uogólniaj¹cej maligny. W czasach po
kontrkulturze bardziej œwiadomi jej do-
œwiadczeniem, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ
idyllicznego powrotu do natury. Zatem
stajemy przed dylematem zachowania
wartoœci, których kultura europejska
stopniowo wyzby³a siê w minionych de-
kadach. Odwo³ajmy siê do twórczoœci
niepozbawionej jeszcze podstawowych

wartoœci, ale ze swej natury nadal pe³nej
zaskakuj¹cych zwrotów. 

W przypadku poezji ta swoista meta-
fizyka niedomówieñ zachêca czytelnika
do zapoznania siê z kolejnym wierszem
i jeszcze nastêpnym. Ten efekt niedosytu,
uzna³bym go za sukces poetki, umiejêt-
noœæ budowania nastroju poprzez kolejno
nastêpuj¹ce po sobie niekoñcz¹ce siê ob-
razy, pe³ne urokliwego obcowania z natu-
r¹. W zapachu bzu rozkosz / Uniesienie
tworz¹ce baœnie snów w dzieciêcej pamiê-
ci / fioletany, ró¿any wœród bieli (Wœród
bzów). Jakie¿ to ujmuj¹ce przedstawienie
prozaicznych bzów, krzewów czêsto spo-
tykanych w naszych ogrodach, parkach
czy wœród polnych zagajników. Ukazy-
wanie w wierszach bogactwa przyrody,
jej niezwyk³ego czaru, tak czêsto niespo-
strzegane piêkno, s¹ œwiadectwem wra¿li-
woœci autorki na wartoœci estetyczne
i pretekstem do tworzenia nowej baœnio-
wo-poetyckiej rzeczywistoœci. Poetka za-
skakuje jednak zakoñczeniem wiersza. 

Dziewczyny postarza³y siê / bzy
kwitn¹ nadal wy¿sze o krok. W tych
ostatnich wersach utworu poetka dotyka
sfery egzystencjalnej, w której to domi-
nuj¹cy jest up³yw czasu. W³aœnie poczu-
cie mijaj¹cego czasu czêsto zaczyna do-
minowaæ w kolejnych w wierszach poet-
ki. Ze swej definicji, przemijanie mo¿e-
my zaliczyæ do uniwersalnej kategorii
powi¹zanej z kolejno po sobie nastêpuj¹-
cymi porami roku. Poczucie przemijania
jest w ka¿dym z nas. 

Pisanie obrazami nazwa³bym feno-
menem twórczoœci Stanis³awy Bylicy.
Bli¿sze poznanie wierszy utwierdzi³o
mnie w przekonaniu, ze jest to poezja
uderzaj¹ca w samo sedno naszego zadu-
mania nad œwiatem i miejscem jednostki.
OdpowiedŸ na to znajdziemy w wierszu
„Inny œwiat”. Spogl¹dam w gwiazdy /
przysz³oœci / kwiaciarka z uœmiechem /
podaje bukiecik nadziei. Tu znowu po-
wraca dylemat etyczny i miejsca na ziemi
w kontekœcie bytu materialnego. Tak sub-
telnoœæ emocjonalna sprawia g³êbokie
prze¿ycie estetyczne i pozytywne uczu-
ciowe poruszenie. M¹dry poziom ideowy
i takie subtelne emocjonalne wzruszenie
– ³ódkê pozostawiê falom / zapatrzona
dogoniê wiatr / odnajdê inny œwiat. Ta
nostalgia, zachwyt przyrod¹, przecie¿ nie
obce w poezji polskiej pocz¹wszy od jej
zarania poprzez opisy w epopei narodo-
wej Pan Tadeusz, do chwili obecnej ab-
sorbuj¹ poetów. Odwo³am siê tutaj do
twórczoœci nie ¿yj¹cego ju¿ od 20. lat
znakomitego poety Edwarda Zolowskie-
go ze Skrzyszowa. Piewcy piêkna rodzin-
nej miejscowoœci i regionu, w którym
przysz³o mu ¿yæ, tworzyæ i pracowaæ. Po-
eta w wierszu Podrzeszowskie ³¹ki pisa³:
porastaj¹//w pryzmaty kropel//w klomby
wiklin//z p³on¹c¹ klawiatur¹//w bukiety
ob³oków//od œwitu tkanymi//w pêkanie ³o-
dyg//jesienn¹ uwertur¹, dalej: W lita-
niach p³omieni//dojrzewaj¹ d³o-
nie//wiatr//zrywa//weselne wst¹¿ki ³u-
ny//rysuje//w parapetach okien//ton¹ce
w szronach//ksiê¿ycowe figury. Znajduje-
my w tych wersach poetyckie s³owo, któ-
re oddaje piêkno i wyzwala u czytelnika
liryczne wzruszenia. Nie inaczej jest
w twórczoœci Pani Stanis³awy, gdzie
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w zagadnieniach inspirowanych wspo-
mnieniami z wyjazdów w Bieszczady od-
najdujemy pe³en liryki zbie¿ny z tym za-
sadniczym nurtem w Baœni¹ malowane. 

Bystra woda p³ynie z gór, / w dali Po-
³oniny, / kraina kwiatów, / lasy rudoz³ote
/ wêdrowca zachwyc¹. 

Zmierzenie siê z subiektywnym do-
œwiadczeniem jednostki przemijaniem,
z t¹ tak istotn¹ wartoœci¹ egzystencjaln¹
jak¹ jest poczucie niespe³nienia, znajduje
w wierszu pod wymownym tytu³em: Wo-
³anie. W g³êbi serca ¿a³oœæ, / ¿ycie tak
chcia³o, / pouk³adane w jedno / zmar-
twieñ sedno. Dalej Czy ktoœ wspomni, po-
mo¿e, / mój Ty Bo¿e! / Wo³anie nie ustaje,
/ wielu tak ma, Panie.

Autorka w jasny i komunikatywny
sposób stawia przed sob¹ – czytelnikiem
najbardziej nurtuj¹ce pytanie o sens cier-
pienia i sacrum w kontekœcie samotnoœci
jednostki. Wykazuje przy tym wielk¹ we-
wnêtrzn¹ odwag¹ podzielenia siê swoimi
dylematami, niepokojem ludzkiego bytu.
Wskazuje to na wielk¹ m¹droœæ ¿yciow¹
i tak odleg³¹ dzisiejszemu cz³owiekowi
cechê osobowoœci jak¹ jest – cierpliwoœæ.
Jest w tej poezji tak¿e nostalgia, ale prze-
kazana w sposób uniwersalny. Przede
wszystkim autorka uczula nas na zdarze-
nia potoczne, cieszenia siê ¿yciem, po-
przez przyjmowanie pozytywnych aspek-
tów codziennoœci. Przestrzega³bym jed-
nak mówi¹c jêzykiem jednego z bohate-
rów powieœci, noblisty Hermana Hesse:
,,¯ycie bez celu jest puste a ¿ycie z celem
– istn¹ plag¹”. 

Jako czytelnik ró¿nego rodzaju twór-
czoœci poetyckiej zwracam uwagê na jê-
zyk wierszy. Czy jest to polszczyzna
zró¿nicowana zastosowaniem œrodków
stylistycznych, zw³aszcza metafor i epite-
tów. Te dwa wymienione typy poetyckie-
go obrazowania s¹ istotn¹ zasad¹ teksto-
twórcz¹. Œwiadczy to o przygotowaniu
warsztatowym poety i jego panowaniem
nad jêzykiem. Niew¹tpliwie poetka po-
siada ten dar. Œwiadcz¹ o tym niezwyk³e
skojarzenia, w których metafory s¹ wyra-
ziste i plastyczne, a epitety wskazuj¹ce
na g³êbiê myœlenia. Na ile jej wiersze i ³a-
dunek emocjonalny w nich zawarty zado-
mowi siê w pamiêci czytelników, pozo-
stawiam czasowi, który jest najbardziej
odpowiednim weryfikatorem, ka¿dego
rodzaju twórczoœci a poezji szczególnie. 

Stefan ¯arów

Stanis³aw Stanik       
Spotkania 

Trudno jednoznacznie zaliczyæ do
konkretnego gatunku literackiego naj-
nowsz¹ ksi¹¿kê Stanis³awa Stanika pt.
„Spotkania. Postacie literatury prze³omu
XX i XXI wieku”. Nie jest ona typowo
krytyczno-literack¹ publikacj¹. Nie jest
równie¿ pozycj¹ publicystyczn¹. Przypo-
mina raczej pamiêtnik z elementami re-
porta¿u; jest jakby komentarzem, podsu-
mowaniem, spojrzeniem na wydarzenia
z ¿ycia kulturalnego Warszawy prze³omu
XX i XXI wieku oraz na uczestników
tych wydarzeñ. „Spotkania” to w pew-
nym sensie dokumentacja wydarzeñ, a nie
ich interpretacja. Autor sta³ siê recenzen-
tem pewnej konwencji tego okresu. 

Stanis³aw Stanik jest poet¹, kryty-
kiem literackim, dziennikarzem i redak-
torem. Pracowa³ w kieleckim „Echu
Dnia”, w „Kierunkach”, w Pañstwowym
Wydawnictwie Naukowym. Ponadto by³
redaktorem w „Inspiracjach”, wydawa-
nych przez „Civitas Christiana”. Obecnie
jest cz³onkiem redakcji „W³asnym G³o-
sem” i Rady Programowej „Sekretów
¯AR-u”, a tak¿e redaktorem naczelnym
dodatku „Myœl Literacka” w gazecie
„Myœl Polska”. Wielokrotnie przeprowa-
dza³ wywiady do gazet. By³ zapraszany
na spotkania autorskie i liczne imprezy
kulturalne, co sta³o siê inspiracj¹ do napi-
sania ksi¹¿ki. Autor przede wszystkim
bra³ udzia³ w spotkaniach kulturalnych
odbywaj¹cych siê w stolicy. 

W ksi¹¿ce znajdziemy opis ponad 20
sylwetek ludzi kultury, sztuki, osób du-
chownych oraz polityków. Tylko z jedn¹
z nich, z Prymasem Polski kardyna³em Jó-
zefem Glempem, przeprowadzi³ wywiad
w Studziannej pod Warszaw¹. Publikacja
obejmuje wydarzenie lat 1993-2004. Ten
dziesiêcioletni okres sta³ siê dla Stanis³a-
wa Stanika wa¿ny, bo zwi¹zany z prze³o-
mem wieków. Ka¿dy rozdzia³ sk³ada siê
z tekstu podstawowego oraz dopisanego
pod nim po 12 latach komentarza, który
puentuje wydarzenie czy sylwetkê. 

W ksi¹¿ce zosta³y przedstawione po-
stacie aktywnych uczestników ¿ycia kul-
turalnego (Aleksander Nawrocki, Zdzi-
s³aw £¹czkowski, ks. Jan Sochoñ) jak
równie¿ tych dziœ ju¿ nie¿yj¹cych (preze-
sa ZLP i inicjatora Warszawskiej Poezji
Jesieni – Les³awa Bartelskiego, Krzyszto-
fa G¹siorowskiego, Zbigniewa Jerzyny
czy S³awomira Mro¿ka). W ka¿dym roz-
dziale zosta³o opisane jakieœ kulturalne
wydarzenie. Stanik nawi¹zuje do corocz-
nych op³atków wigilijnych, odbywaj¹-
cych siê w Domu Literatury. Wspomina
te¿ Targi Ksi¹¿ki w Pa³acu Kultury i Na-
uki, na których spotyka³ pisarzy. Tematem
jednego z rozdzia³ów s¹ wydarzenia Ty-
godnia Kultury Chrzeœcijañskiej, podczas
których poeci czytali swoje wiersze. Jego
uwadze nie umkn¹³ wystêp wielkiego mi-
³oœnika poezji – Wojciecha Siemiona –
który czyta³ wiersze Norwida. Zapoznaje
nas te¿ z kulisami rozstrzygniêcia konkur-
sów literackich, którym siê przygl¹da³. 

Stanis³aw Stanik w swoich opisach
stara siê zachowaæ neutralnoœæ. Nie oce-
nia swoich rozmówców, akcentuje jednak
wartoœci etyczne i moralne ka¿dego
z nich. Pojawienie siê w ksi¹¿ce ironii
bliskiej groteski œwiadczy o dystansie pi-
sarza do osób oraz zdarzeñ, których by³
œwiadkiem i w ogóle do œwiata. Nie jest
to ironia mocna, krzywdz¹ca. Nie przed-
stawia jej wprost. Nie znajdziemy tu ka-
rykatur. Stanik nikogo ani niczego nie
oœmiesza w sposób dosadny. Wyczuwa
siê wyraŸny szacunek wobec osób, z któ-
rymi rozmawia i zrozumienie ich co-
dziennych problemów. Autor prezentuje
pogl¹dy i stosunek do ¿ycia swoich boha-
terów. Koncentruje uwagê na pewnych
faktach z opisywanego wydarzenia
w aspekcie realistycznym i zarazem hu-
morystycznym. Komentuje i podsumo-
wuje z punktu widzenia obiektywnego
obserwatora. 

Zawarte w ksi¹¿ce informacje maj¹
du¿e znaczenie historyczne. Mog¹ one
staæ siê bardzo wartoœciowe dla czytelni-
ka, który pragnie pog³êbiæ swoj¹ wiedzê
na temat warszawskiego ¿ycia kultural-
nego prze³omu wieków. Nie da siê jednak
ukryæ, i¿ publikacja stanowi jedynie do-
bry punkt wyjœcia do dalszych poszuki-
wañ, gdy¿ nie wyczerpuje ca³oœci zagad-
nienia. Ale czy jest to w ogóle mo¿liwe? 

Izabela Zubko

Stanis³aw Stanik, Spotkania. Postacie literatury prze-
³omu XX i XXI wieku, Komograf, Warszawa 2013.

18 czerwca br. w Klubie Turkus Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w znanym
cyklu: Debiuty, odby³a siê promocja pierwszego tomiku poezji Stanis³awy Bylicy pod znamien-
nym tytu³em Muœliny tom I. Wydanego nak³adem autorki, fotografie ze Storczykarni w £añcu-
cie wykona³a Joanna Jurek. Druk i opracowanie: digital center Technologies w Le¿ajsku. 

Wiersze recytowa³a sama autorka oraz Stefan M. ¯arów, który w raz Jadwig¹ Orzechowsk¹
prowadzili ca³e spotkanie. Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa skierowa³ na rêce poet-
ki wyrazy uznania i powodzenia na drodze twórczej. Poœród licznie zebranych cz³onków i przy-
jació³ Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury wraz z prezesem Józefem Kawa³kiem
nie zabrak³o przedstawicieli innych zwi¹zków twórczych. 

Na scenie Klubu Turkus zaprezentowa³y siê: Chór, Cantilena z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Rzeszowie pod kierownictwem Marii Nowak oraz menad¿erem chóru Alicja Boro-
wiec, dyrygent Bo¿ena S³owik, na fortepianie akompaniowa³a Oksana Kroczak, Grupa Wokal-
na Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury pod kierownictwem Zygmunta Kie³bowi-
cza. Wystrój Klubu ubogaci³ swoimi rzeŸbami Jan Grabarz z Pogwizdowa, który zapozna³ ze-
branych z przes³aniem okolicznoœciowej wystawy. 

Stanis³awa Bylica jest aktywn¹ cz³onkini¹ Zarz¹du Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury oraz Rzeszowskiego Uniwersytetu III wieku. 

Stefan ¯arów

Nader preferuje wygodne. Ale teraz
z uwielbieniem pieœci³ bosymi stopami
krok po kroku. Dreptana miêkkoœæ trawy
odwzajemnia³a tê pieszczotê, a dotyk
ziemi napawa³ go energi¹. A s³oñce prze-
nika³o zatrzymuj¹c go w chwili. Chwilo
trwaj wiecznie... Przypomnia³ sobie po-
wiedzenie. I w³aœnie us³ysza³ jakby: dziê-
kujê, dobywaj¹ce siê z jakiejœ g³êbi.
Czy¿by us³ysza³ szept chwili? 

Ockn¹wszy siê z zadumania, spo-
strzeg³ na ³awce obok siedz¹cego cz³o-
wieka. Cz³owiek ów, mê¿czyzna w nieco
ponadœrednim wieku, lekko zaniedbany,
mocno nieogolony. Z lekka chytrym
spojrzeniem i uœmieszkiem pobrzêkuj¹c
drobnymi w kieszeniach, wierci³ siê po-
chylony sznuruj¹c drugi trzewik, na swo-
je bose stopy przyodziawszy buty Mano-
la oba. – Mój rozmiar – rzek³ – Mogê? 

Manolo trochê wytr¹cony z odrêtwie-
nia, a trochê w odrêtwieniu jeszcze pozo-
staj¹cy, zdawa³ siê pojmowaæ, ¿e to nie
chwila mu dziêkowa³a. Widz¹c jak cz³o-
wiek ów odchodzi, ockn¹³ siê bardziej. –
Tak nie mo¿e byæ! – pomyœla³. – Ja tu
kontemplujê, a ty siê oddalasz okradaj¹c
mnie. – Doganiaj¹c go wrzasn¹³. Stój!
I tak nie ukradniesz mojego losu. Przy-
mierzaæ chcesz moje szczêœcie, jak ci siê
wydaje, bardzo proszê. Ale za buty za-
p³aæ! Albo zdejmuj! Uliczni gapie, któ-
rzy dost¹pili sytuacji, zak³ócali teraz
umys³ Manola. Wiedzia³ jednak, ¿e nie
odpuœci. Cz³owiek w nowych butach ro-
zejrza³ siê po gapiach, jakby szukaj¹c po-
parcia. Po czym wyj¹³ z kieszeni garœæ
drobnych i podaj¹c bosemu cz³owiekowi
rzek³ – to wszystko, co mam. 

– To niewiele, jak na goœcia w pan-
toflach klasy œredniej – odrzek³ Manolo.
Po czym doda³: I tak mnie œcieraj¹. 

Przyj¹³ pieni¹dze i wszyscy siê roz-
proszyli. 

Manolo odprowadza³ wzrokiem od-
dalaj¹cego siê goœcia w pantoflach klasy
œredniej, który co chwila schyla³ siê po-
prawiaj¹c coœ przy piêtach. Gdy ca³kiem
znikn¹³, Manolo ruszy³ powoli w kierun-
ku swojego nieba. 

Szed³ analitycznie. Szed³ boso. Im
bardziej siê zbli¿a³, tym bardziej obejmo-
wa³o go poczucie nagoœci. W niebie i tak
nie przyjmuj¹ w ubraniu, pociesza³ siê,
a najbardziej rozliczaj¹ z lêków. Rozbie-
raj¹ z nieprzekroczonych lêków. Konsta-
towa³. I konstruktywnie rozwa¿a³ dalej: 

Jeœli nawet za ka¿dym pokonanym
progiem utracê czeœæ garderoby, a i choæ
wraz z jej utrat¹ ods³oniê czêœæ siebie, to
de facto ods³oniê czêœæ twarzy. 

Twarz siê przydaje w drodze do nie-
ba, gdy Œwiêty Piotr u bram zapyta: ile
progów omin¹³eœ? Progów, za którymi
czeka³y na ciebie owoce tylko tobie
przeznaczone? A ty z lêku pozwoli³eœ,
by zgni³y... 

Na wszelki wypadek Manolo niesie
pod pach¹ s³oiczek w³asnorêcznie spo-
rz¹dzonych powide³. 

Mira Umiastowska

dokoñczenie ze str. 17



W£ASNYM G£OSEM NR 90/9120 RECENZJE

Z  p ó ³ k i  R S T K  – Stanis³aw Dominiak

Katarzyna B³aszczuk
pio³un 

Jestem jak wszyscy

Do ostatnich tomików poetyckich au-
torki nale¿¹ pio³un, Jestem jak wszyscy.
W zebranych w nich utworach poetka snu-
je refleksje na temat ¿ycia i wszystkiego
co siê z nim wi¹¿e, a wiêc nadziei, cierpie-
nia, samotnoœci, przemijania, relacji miê-
dzyludzkich. Gorzkie s¹ to refleksje i pew-
nie dlatego jeden z tomików autorka zaty-
tu³owa³a „pio³un”. Ju¿ pierwszy wiersz
„per³y czy wieprze?” wprowadza nas
w klimat tomiku: „cierpienie bez sensu /
i wiary / œwiat bez wartoœci / i nadziei”. 

Poetka chcia³aby jednak coœ po sobie
zostawiæ. Pisze o tym wielokrotnie
w wierszach zebranych w kolejnym to-
miku Jestem jak wszyscy: „lecz zanim
trafiê / na ten brzeg / chcê siebie móc na-
prawiaæ / i dobro siaæ / z g³upoty drwiæ /
jasny œlad pozostawiaæ' („mój testa-
ment”). „Pozbieram wszystkie zeschniê-
te / liœcie i schowam miêdzy kartki / pa-
miêtnika dla potomnych / kiedy mnie ju¿
nie bêdzie” („Powroty”). 

Warto zapoznaæ siê z poezj¹ Katarzy-
ny B³aszczuk, bo pomimo jej gorzkiego
spojrzenia na wiele spraw, prawdopo-
dobnie z racji swojego zawodu, czytelnik
znajdzie w jej wierszach równie¿ œwia-
te³ko nadziei; „nadziejê / zawsze budzi
niewiadome/nie to co poznane” („tylko
moje miejsce”). 

Katarzyna B³aszczuk jest doktorem nauk huma-
nistycznych i magistrem pielêgniarstwa. Mieszka
i dzia³a w Rzeszowie. Jest w Zarz¹dzie Terenowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz cz³onkiem
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Rzeszowie. Jej artyku³y o problematyce spo³ecz-
nej oraz utwory poetyckie s¹ publikowane w Biule-
tynie Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Wyda³a 4 tomiki wierszy oraz p³ytê CD „Korzenie”. 

Wojciech Ossoliñski
40 niepoprawnych wierszy

o moim miasteczku

Tomik wierszy „40 niepoprawnych
wierszy o moim miasteczku” to wydanie
dwujêzyczne. Powsta³ w ramach projek-
tu Wsparcie czesko-polskiej literatury
regionalnej. T³umaczem, redaktorem
i edytorem publikacji ze strony czeskiej
jest Libor Martinek. 

Wiersze zebrane w tomiku pochodz¹
w wiêkszoœci z rêkopisów. W wielu
przypadkach to poezja ironiczna, wrêcz
sarkastyczna, bo jak sam autor pisze we
wstêpie: „Dzisiejsze z Pañstwem spotka-
nie ma odpowiedzieæ na pytanie, na ile
skuteczny potrafi byæ donos w warun-
kach pozalaboratoryjnych.”

Autor nie oszczêdza równie¿ samego
siebie pisz¹c o przywi¹zaniu poetów,
którzy „ma³ego miasteczka / nie potrafi¹
rzuciæ / czasem zapijaj¹ ból / wiedz¹c /
¿e sól jest / jak lukier na cieœcie” („Po-
rz¹dni poeci”).

Zachêcam do siêgniêcia po poezjê
Wojciecha Ossoliñskiego, bo czasem
warto spojrzeæ na ¿ycie z ironicznym dy-
stansem. I tego w³aœnie mo¿emy na-
uczyæ siê od autora. 

Wojciech Ossoliñski ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³
z Prudnikiem. Tu siê urodzi³ w 1949 r. i tu miesz-
ka do dzisiaj. Jest poet¹ i satyrykiem. Publikowa³
na ³amach polskich i zagranicznych czasopism.
Fragmenty jego twórczoœci by³y prezentowane
w polskim radiu. Jego wiersze znalaz³y siê w wie-
lu almanachach i antologiach. Dwukrotnie wybie-
rany na Prezesa RSTK woj. opolskiego. Cz³onek –
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady Krajo-
wej Federacji RSTK w Warszawie. Jest opiekunem
Klubu ludzi pisz¹cych w G³ucho³azach, Twórcze-
go Ko³a Poetyckiego równie¿ w G³ucho³azach –
skupiaj¹cego dzieci i m³odzie¿ oraz Grupy Literac-
kiej „3xzet” w Prudniku. Jest cz³onkiem Nauczy-
cielskiego Klubu Literackiego w Opolu. 

Izabela Zubko
Wiersze zebrane 

„Wiersze zebrane” to ósmy tomik po-
ezji autorki. Jego wydanie zwi¹zane jest
z dwudziest¹ rocznic¹ debiutu ksi¹¿ko-
wego poetki. Tomik stanowi wybór
utworów, które pochodz¹ z wczesnego
okresu twórczoœci Izabeli Zubko jak
i tych ostatnich. S¹ to utwory nagrodzo-
ne na konkursach, u³o¿one w porz¹dku
chronologicznym. 

„Wspomnij choæ chwilê o mnie/mo-
¿e byæ bardzo skromnie” – prosi poetka
w wierszu „Po¿ó³k³e wspomnienia”. 

Myœlê, ¿e warto zapoznaæ siê z do-
robkiem autorki, bo wykorzystane w lite-
raturze tematy mi³oœci, têsknoty i prze-
mijania nabieraj¹ w jej wierszach no-
wych wartoœci.

Izabela Zubko zadebiutowa³a w 1992 roku
w roczniku szkolnym XXXVII LO im. Jaros³awa
D¹browskiego w Warszawie. Od 1997 roku publi-
kuje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicz-
nej. Wyda³a siedem tomików wierszy i bra³a udzia³
w publikacjach zbiorowych. Jej wiersze zosta³y
przet³umaczone na jêzyk angielski, rosyjski i ukra-
iñski. Otrzyma³a nagrody w wielu konkursach po-
etyckich w Polsce i konkursach miêdzynarodo-
wych. Jest cz³onkiem Warszawskiego RSTK oraz
wspó³za³o¿ycielk¹ Grupy Literackiej Terra Poetica.
Za dzia³alnoœæ literack¹ otrzyma³a srebrn¹ odznakê
Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury. 

Edward Derylak, 
Tomasz Lipowski 

Czo³giœci, czo³giœci…
Wspólna ksi¹¿ka Czo³giœci, czo³gi-

œci… przedstawia historie z ¿ycia wziête.
S¹ to zdarzenia przekazane z du¿¹ daw-

k¹ humoru. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwuna-
stu rozdzia³ów obejmuj¹cych historiê
pu³ku w ¯aganiu w okresie ostatniej de-
kady peerelu. Jak pisz¹ autorzy we wstê-
pie: „Chcieliœmy pokazaæ realia pe³nie-
nia s³u¿by wojskowej widzianej z pozy-
cji dowódcy batalionu czo³gów i oficera
sztabu, widzianej nie z bramy g³ównej,
ale od kuchni. (…) Oprócz suchych rela-
cji z poligonów, æwiczeñ, parku wozów
bojowych i strzelañ przywo³aliœmy sze-
reg zdarzeñ i sytuacji, dotychczas po-
wszechnie nieznanych.”

Pomimo, ¿e treœci¹ ksi¹¿ki jest ¿ycie
w koszarach i na poligonach, myœlê, ¿e
chêtnie siêgnie po ni¹ szersze grono od-
biorców. A byæ mo¿e któryœ z czytelni-
ków znajdzie swoje nazwisko w za-
mieszczonym na koñcu wydania indeksie
stu siedemdziesiêciu postaci wystêpuj¹-
cych w ksi¹¿ce. 

Edward Derylak – mjr rez. WP. Urodzi³ siê
w 1953 r. w Harasiukach. Po przejœciu do rezerwy
zaj¹³ siê pisaniem. Wyda³ zbiór opowiadañ „Styro”,
powieœæ „Cieñ lasu” i opowiadanie „Per Aradu ad
astra”. Dzia³a w grupie literackiej „Dysonans” we
Wroc³awiu. Jest laureatem wielu ogólnopolskich
konkursów literackich. 

Tomasz Lipowski – pp³k dypl. rez. WP. Uro-
dzi³ siê w 1958 r. w Bobrach. Po przejœciu do rezer-
wy dzia³a jako przedsiêbiorca. 

Jan £ukasik
Owoce umieraj¹cych drzew

Jan £ukasik – obecnie mieszkaniec
Opoczna – poeta, pisarz, badacz i odkryw-
ca. Posiada galeriê kamiennych obrazów,
bêd¹cych jednymi z najstarszych na Ziemi
dzie³ sztuki stworzonych przez naturê.
Jest wielokrotnym uczestnikiem W¹glañ-
skich Majowch Poezji, na których jego
wiersze otrzyma³y wyró¿nienia. 

„Owoce umieraj¹cych drzew” to
pierwsza powieœæ Jana £ukasika. Po-
przez dzieje g³ównego bohatera –  Szcze-
pana, autor przedstawia przemiany pol-
skiego spo³eczeñstwa we wspó³czesnych
nam czasach. „Szczepan by³ tanim agen-
tem, rezydentem do trudnych spraw i in-
teresów rodz¹cego siê wschodniego ka-
pitalizmu gdzie oszustwo jest prawnie
sankcjonowane.”

Czytelnicy starsi wiekiem z pewno-
œci¹ znajd¹ w ksi¹¿ce sytuacje z w³asne-
go ¿ycia. M³odzi natomiast dowiedz¹ siê
o mechanizmach rz¹dz¹cych œwiatem,
i to nie tylko w przesz³oœci. 

Polecam. 
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Dziewiêæ tomów poetyckich Srebrnej
Edycji, które ukaza³y siê z okazji 25-lecia
RSTK w Przemyœlu, chocia¿ nie
zawieraj¹ wiersze o specjalnie skompli-
kowanej strukturze jêzykowej, ocieraj¹
siê o tzw. uniwersalne treœci przekazu, ta-
kie jak; radzenie sobie z samotnoœci¹,
przemijaniem, czy poszukiwaniem w³a-
snej drogi, przechodz¹ tu przez wszystkie
fazy buntu, a potem akceptacji poniesio-
nych w ¿yciu strat. Nawet jeœli s¹ to jedy-
nie wiersze o mi³oœci, czy wiersze zawie-
raj¹ce elementy patriotyczne albo religij-
ne, dokonuje siê w nich zawsze rozrachu-
nek osobistych strat i zysków. 

WeŸmy choæby pod uwagê ksi¹¿kê
Przy ¿³obie, przy grobie Solidarnoœci,
autorstwa Alicji Chruœcickiej. Mamy
w niej do czynienia z wierszami o zabar-
wieniu religijnym, a tak¿e patriotycz-
nym. Poetka, znana z dzia³alnoœci spo-
³ecznej w swoim mieœcie, usi³uje ukazaæ
przemiany jakie dokona³y siê w naszym
kraju, a tak¿e podkreœla potrzebê uczcze-
nia pamiêci tych, którzy mieli wp³yw na
kszta³towanie siê naszej historii, a ju¿
odeszli. S¹ to wiersze poœwiêcone pa-
miêci poleg³ych: Cmentarz legionistów,
Tryptyk Wileñski, Tryptyk Smoleñski.
Symbolika religijna i cytaty biblijne s¹
prób¹ odnalezienia siebie w dzisiejszej
rzeczywistoœci. Znajdziemy je tak¿e:
w Krzy¿u na Golgocie, w Kazali Szymo-
nowi, czy w Modlitwie do Ducha Œwiête-
go. A tak¿e w proœbie o ³askê pamiêci dla
pomordowanych w Katyniu. Kontrast
pomiêdzy przesz³oœci¹ a teraŸniejszoœci¹
pojawia siê w symbolice sto³u wigilijne-
go: obcy ³osoœ zamiast ba³tyckiego œle-
dzia. Autorka ubolewa, i¿ u ch³opa pusta
skarbonka, a w stajence krowa nie ryczy.  

W podobnym klimacie patriotycznym
odbijaj¹ siê wiersze Beaty Kulagi z tomi-
ku Muœniêcie. Pojawia siê w kilku z nich
têsknota za rodzinnym Lwowem. S¹ to
jednak tylko delikatne akcenty, nawi¹zu-
j¹ce do miejsca urodzenia. Do lwowskich
uliczek, po których przechadzaj¹ siê anio-
³y – rodz¹ siê na bruku (…) na œcianach
bardzo starych kamienic (…) z humorem
snuj¹ baœnie (…) o dawnych lwowskich
batiarach. W tomiku znajdziemy wiersze
koncentruj¹ce siê na potrzebie bliskoœci,
rozmowie miêdzy kochankami, ale i ci-
szy… zbyt wielu s³ów (...). 

Nie odejdziemy od tematu zbyt dale-
ko, zag³êbiaj¹c siê w kolory i ich odcie-
nie w migawce obiektywu, jaki prezen-
tuje w Klimatach – Maria Giba³a, u któ-
rej s³owa, niczym wolne ptaki... spoczê³y
na bia³ej kartce, u³o¿y³y w zdania. Po-
ezja i fotografia jest dla autorki sposo-
bem na ¿ycie. I jest to ju¿ zauwa¿alne
w tytu³ach wierszy: motyle, zielonooki,
³¹k¹ mi b¹dŸ, spacer w chmurach. Jest
wiêc i deszczowa melodia wieczoru
i ostatni jesienny liœæ, p³atki œniegu tañ-
cz¹ce z wiatrem, ale tak¿e nadzieja na
wiosnê: smuk³ymi ramionami brzóz / do-
tykam przestworzy / kwiatami jab³oni /
k³adê uœmiech na ustach / z majowym
deszczem wyp³akujê têsknoty. 

Kolejny tom  Zawo³a³a mnie mi³oœæ
autorstwa Moniki Lach. Tytu³ mówi

wszystko. We wstêpie Mateusza Pie-
ni¹¿ka czytamy: mi³oœæ to kluczowa fi-
gura obrazowa wierszy Moniki Lach.
Zaobserwujemy ten motyw w wierszu
Okno z widokiem na dom, w którym po-
jawia siê têsknota za domem: zamówi-
³am u malarza obraz / otwarte okno a za
nim ³¹ka. A gdy przychodzi spe³nienie,
mi³oœæ zawo³a po imieniu, bêd¹ nocne
kwiaty wspomnieñ i uroœnie dom. Na ko-
niec refleksja podkreœlaj¹ca, jak du¿e
znaczenie ma dla samej autorki ca³e to
studium mi³oœci: jeœli mi³oœci zabraknie
/ zmieniaj¹ siê kolory ¿ycia / wyostrza
siê widok na smutek (...). 

W kolejnej pozycji Czas, Anny Tchó-
rzewskiej-Roch, pojawia siê wspomnie-
nie rodzinnego domu. Têsknota za utra-
con¹ m³odoœci¹, próby akceptacji na tle
zmieniaj¹cej siê przyrody, na tle pór ro-
ku. Jeœli jest wiosna, to musi przyjœæ po
niej jesieñ. W Z³otym pyle zmierza siê
poetka z przemijaniem: Ten œwiat goni,
pêdzi, a ty z nim cz³owieku... kiedyœ prze-
cie¿ wysadzi ciê z siod³a... i bêdziesz jak-
by nie by³o ciê wcale, boœ tylko chwilê tu
by³. W tomiku znajdziemy równie¿ frag-
ment opowiadania Wszystkiemu winien
kot. Jest to pe³ne nieprzewidzianych
zbiegów okolicznoœci, dowcipne podgl¹-
danie œwiata, w którym nieoczekiwane
wydarzenia potrafi¹ zmieniæ repertuar
dnia. 

Próby zapisywania codziennoœci
przez ka¿dego z wymienionych tu auto-
rów, odbywaj¹ siê z perspektywy w³a-
snych doœwiadczeñ. Czego efektem jest
tomik Eweliny Pilawy – Inna mi³oœæ. Do-
konuje siê tu fuzja ekspansji uczuæ. Po-
cz¹wszy od euforii a¿ po ból rozstania
i radzenia sobie z pustk¹ po stracie bli-
skiej osoby. Jest to moim zdaniem, jeden
z ciekawszych debiutów tej serii. Poetka
udowadnia, ¿e o mi³oœci mo¿na pisaæ na
wiele sposobów i to bez patosu, czy gór-
nolotnoœci. Tylko Ciebie chcê na siebie
w³o¿yæ, odkrywam l¹dy czo³a (…) znajdu-
jê wyspy pleców... szukam wody dotyku /
i dostajê burzê (…). Za t¹ zmys³owoœci¹
kryje siê tajemnica intymnoœci: niesiesz
mnie... przez pustyniê s³odk¹ / po¿¹dliwe
piaski / przez lasy oddechów (…) Kiedy
mi skórê rozdzierasz palcami (…) czeka-
niem jestem i podró¿¹ w krzyk. A potem
nagle dokonuje siê na naszych oczach
grzebanie tego uczucia. Na ile pomagaj¹
w tym wiersze? – Przekonajmy siê sami,
to w nich: pêk³a ziemia... nie mam butów

na samotn¹ drogê. Doœæ realistycznie
podchodzi autorka do tematu têsknoty. To
takie spojrzenie w wstecz, remiks uczu-
cia: jeszcze za Tob¹ / nie têsknie / minê³a
dopiero godzina / za kwadrans / serce mi
pêknie / dopiero. Odnoszê wra¿enie, ¿e
autorce ta próba wewnêtrznego rozlicze-
nia siê z sam¹ sob¹ w konsekwencji siê
udaje. Jak¿e wymowne s¹ tu: Pami¹tki po
Tobie – fotografiom ostatnie ³amiê krêgo-
s³upy / a palce moje silne. Jednak mi³oœæ
pojawia siê znowu. Zmienia siê obiekt za-
interesowania ale pozostaje w pamiêci
œlad po 'tamtej'. Gdzieœ, w wersach zosta-
je blizna na sercu, ale krew kr¹¿y nadal
i mi³oœæ domaga siê spe³nienia. Nieœmia-
³o / suknia opada / zsuwa siê / pod Twoim
spojrzeniem / patrzysz. – (…) ja, odko-
chana sto razy / zakochana tysi¹c / ka¿d¹
mi³oœæ ko³yszê niby nowe dzieciê (…). 

W omawianym cyklu Srebrnej Edycji
pojawiaj¹ siê tylko trzy tomiki w tzw. mê-
skim wykonaniu. Czy¿by mê¿czyŸni byli
bardziej oszczêdni w s³owach? Posiadaj¹
one podobn¹ ofertê tematyczn¹, mog³a-
bym porównaæ je do Galerii Luster,
w której przygl¹daj¹ siê w sobie wzajem-
nie. W wierszach z tomiku Niezakazane –
W³adys³awa Zycha, Mateusz Pieni¹¿ek
napisa³ we wstêpie ksi¹¿ki tak: Zych jest
twórc¹ prywatnoœci i osobnej subtelnoœci.
Otwieram zatem pierwsz¹ ze stron...
i proszê bardzo! – Poeta prowokuje: Kie-
dy spotka³em ciebie / Nie wiedzia³am wte-
dy o tym / ¯e echo twych s³ów / Pozosta-
nie na zawsze we mnie (…). Autor ksi¹¿-
ki doœæ optymistycznie radzi sobie z up³y-
wem czasu. Godzi siê na przemijalnoœæ,
podkreœlaj¹c przy tym, ¿e ka¿dy wiek ma
swoje prawa i nale¿y cieszyæ siê tym, co
niesie ¿ycie: Nie starzy i ju¿ nie m³odzi /
Si¹dziemy sobie w ogrodzie w koszu wi-
klinowym (…) Ty uœniesz wtuliwszy g³owê
z pasmem srebra / zdobi¹cego czo³o (…). 

Dla przeciwwagi poddajê uwadze
czytelnika kolejny mêski g³os: Krzysztof
Kwasi¿ur i jego wiersze z tomiku: Tak po
prostu. S¹ to wiersze pisane pod wp³y-
wem chwili z wyczuwaln¹ nutk¹ autoiro-
nii. Wystarczy siêgn¹æ do wiersza: Jesz-
cze mogê, w którym obserwujê wahanie
autora: (…) Samotnoœæ dziœ chyba do-
skwiera bardziej ni¿ innymi dniami, /
A mówi¹, ¿e gdy jesteœmy z kimœ, to nie
jesteœmy sami (…). W wierszu: Pó³noc –
kolejna próba rozrachunku: (…) zdrada
ma posmak krwi, / potem ju¿ nie da siê
domkn¹æ tych drzwi (…) Cz³owiek nigdy

nie wie, kiedy tonie (…). Motywy têskno-
ty i samotnoœci widoczne równie¿ w tytu-
³owym wierszu nios¹ podobny ³adunek
emocji: Tak po prostu – (…) ¿eby ktoœ
by³, / nie znika³ (…). Skarga? – Proœba? –
A mo¿e manifestacja uczuæ skierowana
tylko do jednej osoby? Zza chmur wy-
chodzi czasami s³oñce. Tak te¿ jest
z wierszami tego autora, pojawiaj¹ siê
w nim, na szczêœcie, optymistyczne ak-
centy, które w tej kalkulacji, staj¹ siê po-
mostem ³¹cz¹cym go z reszt¹ œwiata, jak
w wierszu: Mam marzenie – Mam têsk-
notê w sobie wielk¹. / za czym? / Nie
wiem. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e znajduj¹ siê
w zbiorku tak¿e liczne prowokacje z nut-
k¹ zaczepnej ironii, jak w wierszu: Pozo-
ry – A Pani myœli, ¿e facet nie cierpi / ¿e
on to ju¿ nic nie czuje? / ¯e to kobieta
w ³ó¿ku siê wierci / a mê¿czyzna? Gimna-
stykuje? Ta mieszanka wybuchowa jed-
nak nie eksploduje. Autor umiejêtnie ga-
si po¿ar, steruj¹c natê¿eniem emocji. 

Kolejnoœæ prezentowanych tu ksi¹¿ek
nie stanowi w ¿adnej mierze o stopnio-
waniu ich wartoœci. Zatem na koniec pro-
pozycja teatru. Bêd¹ deski, bêdzie kurty-
na. Jupitery skierowane na Kwantyfika-
cjê. Na scenie aktor i autor w jednej oso-
bie, Mieczys³aw Szabaga. Poeta pisze
o sobie: zamykam obrazy z ¿ycia w kon-
wencji teatralnej klamry staraj¹c siê spi-
naæ je quasi filozoficzn¹ fraz¹ (…) wa¿ne
jest pokazywanie tej swojej filozofii na tle
przemijaj¹cego czasu. W wierszu labi-
rynt – medialny œwiat zamkniêty w licz-
bach / i algorytmach zdarzeñ po¿era nas
/ jak bezlitosna d¿ungla. A w kszta³cie te-
atru: prowokowani otch³ani¹ kulis oba-
wiamy siê/ zderzyæ z symfoni¹ œwiate³
(…). Zaœ w reinkarnacji bêdziemy ocie-
rali siê o metafizykê: Ksiêga Umar³ych
mówi o przeobra¿eniu cia³a (…) jak wal-
czyæ z wypieraniem œmierci przez cywili-
zacjê, by w konsekwencji poddawaæ
w w¹tpliwoœæ bezsens œmiertelnoœci, tak
czytelny szczególnie w wierszu: nasi bo-
gowie s¹ œmiertelni – obna¿aj¹c ubóstwo
œwiata zamkniêtego / w pustych frazesach
pêka mit nieœmiertelnoœci kiedy zaje¿d¿a-
my siê w pogoni za z³otym runem. Ale
jest w tomiku tak¿e inaczej o mi³oœci:
kiedy ¿yciodajny deszcz s³odkich spojrzeñ
/ d³ugo nie nadchodzi / a bezkres oczeki-
wania zabija w nas nadziej¹. Poeta bliski
naturze siêga œmia³o po ten rodzaj ekspo-
zycji: kiedy wiosn¹ ogrody pachn¹ piwo-
niami / jak najlepsza drogeria a soczysta
trawa œciele siê niczym dywan, krzewy
zieleniej¹ / wybuchaj¹ maluj¹c pejza¿e.
Jest w tym i zaduma nad przemijaniem
i refleksja nad sensem ¿ycia. Uniwersal-
ne ju¿ Sienkiewiczowskie Quo vadis. 

Przedstawiony cykl tomików przy-
nale¿¹cych do Srebrnej Edycji, funkcjo-
nuje w pewnej symbiozie s³owa. Nie
przeszkadza to w ¿aden sposób funkcjo-
nowaæ im tak¿e oddzielnie. Czy to siê ze
sob¹ k³óci? Moim zdaniem, raczej nie.
Wspólnota interesów i grupowe okreœla-
nie siê poprzez zbie¿noœæ tematów nie
wyklucza potrzeby indywidualnej kre-
acji. Na ile ten zabieg uda³ siê ka¿demu
z autorów, oceni ich czytelnik. 

Bo¿ena Kaczorowska

S r e b r o  n a  d w u d z i e s t o p i ê c i o l e c i e
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11 wrzeœnia 2014 roku odesz³a od nas nasza kole¿anka
Danuta Sroczyñska. 

Od ponad dwudziestu lat by³a aktywnym cz³onkiem na-
szego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury we
Wroc³awiu. A przez ostatnie dwa lata pe³ni³a funkcjê jego
prezesa. 

Danuta Sroczyñska by³a utalentowan¹ malark¹, która
twórczej pasji poœwiêci³a ca³e swoje ¿ycie. Specjalizowa³a
siê w malarstwie olejnym, akrylu i tuszu. Œwiat widziany jej
oczami jest pe³en œwiat³a i subtelnych barw. Jej pejza¿e s¹
emocjonalne lecz przesycone du¿¹ doz¹ realizmu. Wiele prac
powsta³o z inspiracji krajobrazami po³udniowej Europy, a szczególnie Grecji i W³och.
Danuta Sroczyñska bra³a udzia³ w krajowych i zagranicznych plenerach; by³a cz³onkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Europen Union Migrant Artists Network w Finlandii. 

Uczestniczy³a w wielu wystawach i to zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ekspozycje gdzie prezentowa³a dorobek artystyczny
swój, oraz swojego zmar³ego mê¿a W³adys³awa Sroczyñskiego. Takie mia³y miejsce we
Wroc³awiu w 2010 i 2012 roku. By³a artystk¹ wielokrotnie wyró¿nian¹ i nagradzan¹. 

Danusia odesz³a od nas przedwczeœnie, zaledwie w wieku 58 lat. Ju¿ nie namaluje
¿adnego obrazu, nie zrealizuje swoich marzeñ. 

Dziêkujemy Danusiu, ¿e by³aœ z nami, pracowa³aœ dla nas i z nami. Bêdziemy
o Tobie pamiêtaæ. 

Kole¿anki i Koledzy z RSTK we Wroc³awiu

Po¿egnanie  
Danuty  Sroczyñskiej

W dniu 15 stycznia 2013 r. odszed³ od nas ukochany syn i ojciec Rafa³ Hreczaniuk
urodzony 22 stycznia 1977 r. w Prudniku.

Rodzina Hreczaniuk sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy ³¹czyli
siê z nami w modlitwie ró¿añcowej w koœcio³ach i domach o zdrowie Rafa³a.
Serdeczne Bóg zap³aæ, ¿e byliœcie z nami w tym trudnym czasie.

Szept sitowia nad czyst¹ wod¹ przywraca m³odoœæ
i wspomnieñ czas, ten nie umiera, kto w naszym sercu do-
broæ zapisa³ i przy niej trwa³.

Witold Hreczaniuk

Rafa³owi ukochanemu synowi
Tata

Zabra³eœ ze sob¹ skrawek b³êkitnego nieba, 
zapiêty w trzcinach mg³¹ pokryty staw. 
£owisz ryby u naszego Pana, 
tak jak dziadek i Mamuœki brat. 

Zostawi³eœ smutek i ma³ego synka, 
zostawi³eœ Basiê i nas w morzu ³ez. 
Tak niedawno na spacerze z Danielem, 
zwiedza³eœ Gostomiê chocia¿ zima trwa. 

Kocha³eœ ¿ycie i otwart¹ przestrzeñ, 
we w³osach twoich jeszcze szumi wiatr. 
Odesz³eœ jak Wiking z podniesion¹ g³ow¹, 
a doko³a Ciebie wprost oniemia³ œwiat. 

Poj¹æ nie mo¿e Mateczka kochana, 
i ojciec co ¿ycie by za ciebie da³. 
Brat szlocha, ¿e zosta³ jeden. 

Dnia 10 paŸdziernika 2014 r. w wieku
93 lat – zmar³ Józef Mikosz. Urodzi³ siê
4 lutego 1921 r. w Tarnowie. Mieszka³
w Bielsku-Bia³ej. Przedwczesna œmieræ
ojca, a nastêpnie wybuch II wojny œwia-
towej zniweczy³ Jego marzenia o poloni-
styce. W domu rodzinnym by³ wychowy-
wany w duchu mi³oœci do Boga i Ojczy-
zny. Dla Jego patriotycznej edukacji, du-
¿y wp³yw mia³a aktywna dzia³alnoœæ
w Zwi¹zku Strzeleckim. Zatrzymany
i przes³uchiwany przez gestapo, cudem
unikn¹³ œmierci lub zsy³ki do obozu. Po
objêciu w³adzy przez komunistów w Pol-
sce spêdzi³ wiele lat w stalinowskim wiê-
zieniu – z przyczyn politycznych. 

Te ciê¿kie prze¿ycia z okresu stalini-
zmu w PRL zaci¹¿y³y niezniszczalnym
piêtnem na ca³ym Jego ¿yciu rodzinnym
i zawodowym. Pracowa³ w wyuczonym
zawodzie, jako mistrz – elektryk. Po
przejœciu na emeryturê, ca³kowicie po-

œwiêci³ siê swojej literackiej pasji. De-
biutowa³ na ³amach wydawnictw Be-
skidzkiego Towarzystwa Spo³eczno-Ku-
lturalnego i prasy lokalnej. 

Józef Mikosz by³ prekursorem po-
wstania Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury – w 1983 roku z sie-
dzib¹ w Bielsku-Bia³ej. Stowarzyszenie
obejmowa³o swym zasiêgiem dawne wo-
jewództwo bielskie – dlatego w jego na-
zwie zaistnia³ dopisek – Podbeskidzie.
PóŸniej stowarzyszenie zmieni³o nazwê
– na Stowarzyszenie Promocji Kultury –
Podbeskidzie. By³ Prezesem Stowarzy-
szenia przez cztery kadencje. 

W 2011 r. otrzyma³ od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego – odzna-
kê – Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. 

Dziêki Jego inicjatywom i niestru-
dzonym dzia³aniom, setki osób z kraju
i z zagranicy mog³o publikowaæ swoj¹
twórczoœæ w zbiorczych wydawnictwach
RSTK, wystawiaæ swoje prace plastycz-
ne na wielu wystawach, a cz³onkowie
doskonaliæ swoje zainteresowania twór-
cze. Pomimo czêsto nieprzychylnych
ocen ekspertów z Jury, konsekwentnie
walczy³ o ka¿dego twórcê, nie pogardza³
¿adnym s³owem, nie potwierdza³ opinii,
¿e wydawnictwo SPK jest przeznaczone
tylko dla uznanych. Tym samym stara³
siê zrozumieæ ka¿dego, kto poetyck¹
wra¿liwoœci¹ zosta³ zara¿ony i wiedzia³
sam po sobie, ¿e jest to choroba nieule-
czalna. A ka¿de wydanie choæby jednego
wiersza jest cudownym eliksirem na sko-
³atan¹ duszê – pisz¹cego. 

Pawe³ Soroka

Zmar³ Józef MikoszTam gdzie docieraj¹ wybrani
Wspomnienie o Teresie Rozp³ochowskiej-Œwitale

Mieszkaj¹c w wie¿owcu na szóstym piêtrze
z koniecznoœci trzeba korzystaæ z windy. A je-
œli siê jest mieszkañcem owego „drapacza”,
a na dodatek jeszcze poet¹, to naturalne, ¿e
winda pojawi siê, czy prêdzej czy póŸniej, w ja-
kimœ wierszu. Teresa Rozp³ochowska-Œwita³a
w swojej twórczoœci nie nadu¿ywa³a w formie
metaforycznej owego urz¹dzenia, które na co
dzieñ s³u¿y³o nie tylko jej. Ale w jednym z cie-
kawszych wierszy zatytu³owanym „Czêste po-
wroty” mo¿emy przeczytaæ: /Otwarte drzwi
/Przycisk z pamiêci¹ /Co jakiœ czas winda /Wie-
zie do dni dzieciñstwa /Odwiedzam piêtra /Na
ka¿dym tabliczka /Tu chodzi³am do szko³y /Tu
pierwszy poca³unek /Tu jeszcze wierzy³am /¯e

wszystko zale¿y ode mnie /Zepsu³a siê winda /Stojê miêdzy piêtrami/. 
Teresa Rozp³ochowska-Œwita³a po wielu latach od chwili napisania tych s³ów, do-

tar³a ow¹ wind¹ najwy¿ej, tam, gdzie docieraj¹ wybrani na dany dzieñ, na dan¹ chwi-
lê. I pewnie stoj¹c przed obliczem Najwy¿szego mog³a zobaczyæ ca³y swój dorobek
poetycki zebrany w jedn¹ ksiêgê. Bo niestety, tutaj na ziemi, nie mia³a tego szczêœcia
by dotkn¹æ rêkoma w³asnego tomu. 

Nasza kole¿anka Teresa, pojawi³a siê w gorzowskim RSTK w drugiej po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych. By³a ju¿ dojrza³¹ kobiet¹, raczej ma³omówn¹, wyciszon¹, ale
doœæ mocno st¹paj¹c¹ po nierównych trotuarach polskiej rzeczywistoœci. Wielokrot-
nie uczestniczy³a w Interdyscyplinarnych Warsztatach Artystycznych. Zaraz po
pierwszych, w 1998 r., zadebiutowa³a we „W³asnym G³osem” i w tym samym nie-
omal czasie na antenie Radia Zachód w cyklu „Radiowa poetycka ksi¹¿ka miesi¹ca”,
w której to audycji codziennie prezentowano jeden jej wiersz. Wiele kolejnych poja-
wi³o siê w antologiach, almanachach, wydawnictwach powarsztatowych, w prasie li-
terackiej o zasiêgu krajowym, w tym, w gorzowskim „Pegazie Lubuskim”. 

W dniu odejœcia, 17 paŸdziernika 2014 r., nasza kole¿anka – Poetka z wie¿owca,
mia³a dopiero 66 lat. Pochowana zosta³a na gorzowskim cmentarzu komunalnym.
Zostawi³a dobre wspomnienia i dobr¹ poezjê. 

Roman Habdas
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Eugeniusz GENO Ma³kowski – polski artysta malarz, dr hab. profesor Uniwersytetu Warmiñsko-
-Mazurskiego, organizator wystaw, grup artystycznych i stowarzyszeñ twórczych, popularyzator sztuki.
Absolwent Wydzia³u Malarstwa na Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. 

Ma³kowski stworzy³ charakterystyczny dla siebie styl, technikê i zestaw rozpoznawalnych motywów.
Od wczesnych lat 70. maluje obrazy z fantastycznymi kulistymi formami i multiplikowanymi ludzkimi
profilami. W tym okresie powsta³y cykle wielkoformatowych prac. Niektóre obrazy, jak choæby z cyklu
Wielki Œwiat, tworzy³ latami. Krzyk, Exodus, Deszczowy wrzesieñ powsta³y tak¿e w tamtych czasach. La-
ta 80. to eksperymenty artysty z przestrzeni¹ dzie³a i jego struktur¹, gdzie swobodnie ³¹czy ró¿ne techni-
ki wykorzystuj¹c tak¿e technikê action painting. Na pocz¹tku lat 90. tworzy projekty ³¹cz¹ce w sobie ma-
larstwo z akcj¹. W maju 1990 roku powsta³o 30 obrazów namalowanych w 8 godzin, w listopadzie stwo-
rzy³ 50 dzie³ w 10 godzin. W 1991 roku artysta przeniós³ siê do Pary¿a, w tym okresie powsta³a seria por-
tretów najpiêkniejszych pary¿anek namalowana w zaledwie 3 godziny. Ma³kowski tworzy³ ich wizerun-
ki publicznie, na oczach widzów przed Centrum Pompidou w Pary¿u. Bohaterkami portretów by³y m. in.
Catherine Deneuve, Patricia Kass, Sophie Marceau, Vanessa Paradis. W tym samym roku i miejscu po-
wsta³ cykl Narodziny, Mi³oœæ, Œmieræ, namalowany równie¿ w 3 godziny. 

W 2009 narodzi³a siê idea namalowania 365 portretów – Ma³kowski przez ca³y rok mia³ uwieczniaæ
twarze mieszkañców dwunastu miast europejskich. Rok póŸniej w Olsztynie artysta malowa³ publicznie
akty w ramach akcji Pocz¹tek œwiata. – Podczas takiego malowania zmagam siê strasznie z samym sob¹,
przechodzê katusze. Nie jest ³atwo malowaæ, gdy wszyscy patrz¹. Czêsto pracê obserwuj¹ studenci, ludzie
zadaj¹ pytania, trzeba malowaæ i odpowiadaæ. Publiczne malowanie nie jest powszechne, ale ja uwa¿am,
¿e jest to coœ wspania³ego, gdzie mo¿na pokazaæ swój warsztat i zmierzyæ siê z lêkiem przed publicznoœci¹.
To jest niebywale trudne. W niektórych momentach czujê siê wiêc jak bohater.

W 2005 roku w Be³chatowie Ma³kowski podj¹³ próbê pobicia rekor-
du Guinnessa maluj¹c 100 obrazów w 24 godziny. Równolegle z malo-
waniem na czas przeprowadza³ akcje wspólnego malowania. Pierwsze
du¿e realizacje odbywa³y siê na Placu Centrum Pompidou i na Mouton
Diverent. Happeningi pokazuj¹ce proces twórczy i wci¹gaj¹ce w niego
widzów Ma³kowski przeprowadza³ przede wszystkim w Warszawie,
Olsztynie, Pary¿u i Berlinie. W 2009 roku artysta rozpocz¹³ cykl malo-
wania prowokacyjnych aktów. W tym okresie powsta³ cykl Pocz¹tek
Œwiata, na który sk³ada siê oko³o 50 obrazów. W 2013 roku Eugeniusz
Geno Ma³kowski, otworzy³ na Brzeskiej w Warszawie Galeriê – Œwia-
tow¹ Akademiê Sztuki. Obecnie Ma³kowski rozpocz¹³ realizacjê nowego
projektu – planuje w 2016 roku wystawy awangardowego malarstwa:
Nagoœæ, Piêkno, Kwiaty polskie. 

Wiêcej na stronach: http://eugeniuszmalkowski.pl/, http://www.uwm.edu.pl/geno/, 
https://www.facebook.com/eugeniuszgenomalkowski/ 

Zofia Miku³a
  

GENO
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Jerzy Szulc

Randka w ciemno

Rzek³a mu pó³sennie: sk¹d ty bierzesz si³y
Zobacz nawet œwiece siê ju¿ wypali³y

Postrzeganie

Koñ jaki jest – ka¿dy widzi
Kiedy ogier siê nie wstydzi

*
Kiedy naród jest nagi, wtedy jest wiêkszy

przyrost naturalny.
*

Przy obecnych zarobkach staæ nas jedynie
na tani optymizm.

*
Rak jest komunist¹ – dopiero we wrz¹tku.

*
Rodzina bez teœciowej, to zegar bez

wskazówek.
*

„Œlepy traf” – zawsze jest celny.
*

Przypiêta komuœ ³atka, jest trwalsza od
jego garderoby.

*
Skamienia³ ze strachu i sta³ siê pomnikiem.

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

dzia³a 
BLOOG WARSZAWSKIEGO RSTK
Bloog prowadzi Stanis³aw Dominiak i do niego nale¿y

kierowaæ opinie i uwagi: staszek.dom@wp.pl

*
Ma³¿eñstwo ³atwo jest skonsumowaæ, ale

trudno strawiæ.
*

Przemytnik – cz³owiek po wielu przejœciach
granicznych.

*
Pisarz masochista – kaleczy w³asny jêzyk.

*
Wysoko urodzony ma bli¿ej do nieba.

*
Po czystej wódce przychodz¹ brudne myœli.

*
Koleje losu nie je¿d¿¹ po szynach.

*
Koñskiej dawki nawet s³oñ nie wytrzyma.

*
Diabe³ nie grzeszy – diabe³ kusi.

Mini Galeria
Regina Radomska – tryptyk Kobieta

Tadeusz Maryniak TamarAforyzmy 

Redakcyjne mailowanie
Szanowny Panie Krzysztofie, 
jest tyle bólu w Pañskich wierszach, ¿e nietrudno siê zmartwiæ. S¹ te¿ tajem-

nicze, ale z jakiegoœ powodu bardzo mi bliskie. Czasami wydaje siê, ¿e œwiat siê
koñczy, ¿e nas ju¿ nie ma, ¿e ciemnoœæ, ¿e pies z kulaw¹ nog¹… Lecz potrzeba
d¹¿enia do œwiat³a jest silniejsza. Poezja bardzo pomaga odnajdywaæ siê w tym
odcz³owieczonym œwiecie. 

Dobrze, ¿e Pan pisze wiersze. Odnoszê wra¿enie, ¿e sta³y siê ju¿ dla Pana pasj¹.
To trudne, ale jak¿e wdziêczne rzemios³o. Na moje wyczucie jest Pan ju¿ na dobrej
drodze. Ale wci¹¿ koniecznoœci¹ jest doskonalenie warsztatu. Z tego niewielkiego
spektrum, które Pan udostêpni³ niewiele jeszcze mo¿na wysnuæ, ale to ju¿ coœ. Ode-
s³a³abym Pana do „Dekalogu dobrego wiersza Leszka ¯uliñskiego”. Przynale¿noœæ
do jakiegoœ klubu literackiego te¿ wiele by Panu da³a. Poruszy³y mnie dwa Pañskie
wiersze: „Otoczony studniami pustymi” (str. 13 WG) i „Na balkonie”. 

Krzysztof Stêpniak urodzony w Lublinie zamieszka³y w Adamowie na co dzieñ opiekun Domu
Pomocy Spo³ecznej. Interesuje siê poezj¹, muzyk¹ (gra³ kiedyœ w zespole), zg³êbia literaturê i maluje.
Ma za sob¹ indywidualne wystawy. Wyró¿niony na 6 Œwiêtokrzyskim przegl¹dzie Plastyki Nieprofe-
sjonalnej w Kielcach 2013. Opublikowany wiersz to jego debiut. 

Droga Pani Regino, 
jestem pod wra¿eniem Pani malarskiej twórczoœci. Mi³e dla oczu s¹ wizerun-

ki kobiet. Przyci¹gaj¹ barwami lata. Dzia³aj¹ odœwie¿aj¹co. Ciekawie przedsta-
wione s¹: Liœæ, Ryba, Ma³pa – obraz kipi¹cy energi¹. Natomiast zaprezentowane
wiersze z uwagi na zawarty w nich humor niew¹tpliwie spotkaj¹ siê z uznaniem
publicznoœci na spotkaniach typu: imieniny, urodziny, senioralia. Sugerujê to Pa-
ni jako kole¿anka po piórze. ¯eby zaistnia³y we „W³asnym G³osem” nale¿a³oby je
dopracowaæ. Jeœli zgodzi siê Pani, mo¿emy wydrukowaæ jeden utwór– fraszkê, za-
mieniaj¹c tytu³ „Romans” na „Mê¿czyŸni”. By³by to zarazem dla Pani przyk³ad
pracy warsztatowej. Utwór ten dobrze wspó³gra z tryptykiem kobieta. Proszê za-
poznaæ siê z propozycj¹ i zdecydowaæ. Poni¿ej wiersz Pani autorstwa przed i po
korekcie. 

Regina Radomska. Artystka ¿ycie poœwiêci³a sztuce pocz¹wszy od edukacji plastycznej poprzez
pracê w Teatrze Nowym w £odzi, nastêpnie w dziale reklamy. Aktualnie projektuje i wykonuje bi¿u-
teriê, witra¿e oraz ubrania. Maluje na szkle, tkaninie i p³ótnie. Wykonuje prace ceramiczne, graficzne,
a swoje myœli przelewa na papier. 

Maria Bednarek
Autorzy maili wyrazili zgodê na publikacjê. Je¿eli Chcesz podzieliæ siê tym co Ci

w duszy gra, przedstaw siê, napisz do nas. Odpowiemy na ³amach WG „Redakcyjne
mailowanie”. email: maria@bednarek.org

Romans
Mê¿czyŸni maj¹ czas na romansy i zdrady
Bo to s¹ ich wa¿ne zasady
¯e ka¿dy kot przy jednej dziurze zdycha
To jest taka mêska krytyka
I niech ka¿dy wie, 
¯e mê¿czyzna twarze ma dwie
Jedn¹ anielsk¹ a drug¹ diabelsk¹
I to ¿e s¹ one dwie to nie ka¿da ¿ona o tym wie

Mê¿czyŸni
Nie opuszcza ich chêæ
na romans i zdradê
przytocz¹ zasadê:
„Przy jednej dziurze to i kot zdechnie”
Niech ka¿da ¿ona wie
mê¿czyzna ma twarze dwie


