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To program edukacyjno-patriotyczny
profesjonalnie przygotowany przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie na okolicznoœæ obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê i sk³ada siê
z dwóch czêœci:
1. Edukacyjnej – to wyk³ad Pani
dr Jadwigi Buczak pt: „Wk³ad ludzi
pióra, pêdzla i muzyki w odzyskanie
Niepodleg³oœci”,
2. Artystycznej – to poezja, pieœni narodowe i patriotyczne w wykonaniu grupy muzyczno-wokalnej stowarzyszenia.
Program przygotowany jest dla szkó³,
instytucji kultury, organizacji i innych.
Zainteresowani proszeni o kontakt:
tel. 662 071 575
Prezes Stowarzyszenia
Stanis³aw Dworak

I ja tam by³am...
Zwyk³y poniedzia³ek, a jednak okaza³ siê niezwyk³y. Podczas próby kabaretowej w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku otwieraj¹ siê drzwi
i staje w nich Zofia Banaszak. Patrzy
w moj¹ stronê i mówi: zapraszam ciê na
chwilê do siebie. Idê... Coœ siê œwiêci.
Spokojnie idê. I co widzê?
Widzê swoich przyjació³ z Gorzowa
Wlkp. Czesiu Ganda, Krysia WoŸniak
i Romek Habdas. I co s³yszê? Zapraszaj¹
mnie na 35 Interdyscyplinarne Warsztaty
Artystyczne Gorzów – Garbicz 2017. Jestem szczêœliwa. Bo odrywam siê od przyziemnoœci. W domu psina Klarcia pod
opiek¹ niezawodnego w takich razach Artura. JedŸ, odpocznij, pracuj nad warsztatem, s³uchaj m¹drych ludzi – mówi.

      

Zdzis³aw Koryœ

Na Podlasiu, czyli poœrodku wszechœwiata
Ziemia £ukowska zwana niekiedy
Po³udniowym Podlasiem wraz z przylegaj¹cymi ¯elechowem i okolicami nie s¹
najpiêkniejsze na ziemi. W miarê posuwania siê od szosy lubelskiej na wschód
ku Zelechowowi i dalej do Okrzei, odnosi siê wra¿enie, ¿e krajobraz staje siê coraz bardziej smêtny. Ja jednak wracam do
tych miejsc najchêtniej i bodaj najczêœciej. Jak ¿aden zak¹tek na œwiecie,
usposabiaj¹ mnie bowiem do marzenia
o szczêœciu bezwzglêdnym. Ludzie tu
¿yj¹ zwyczajni, a ich imiona do historii
nie przechodz¹, raczej gin¹ w niepamiêci. Pola wcale nieurodzajne. Ot piasek,
lasek, mokrad³a... Widnokr¹g gdzie niegdzie ciemn¹ smug¹ lasu podkreœlony,
dooko³a nieba dotyka. Podlasie jest sobie
Podlasie: piasek, piasek, woda, b³oto, lasek! Stwórz sobie z tego krajobraz – pisa³
Henryk Sienkiewicz urodzony w Woli
Okrzejskiej w liœcie do swego przyjaciela Mœcis³awa Godlewskiego.
Ta okolica dla wielu pokoleñ zamieszka³ych tu ludzi by³a pocz¹tkiem
i koñcem œwiata, najdalsze zaœ podró¿e,

jakie siê tu odbywa³o to na odpust w Woli Gu³owskiej, na jarmark w Adamowie,
czy do koœcio³a w Okrzei b¹dŸ w Wojcieszkowie. Ten¿e Sienkiewicz pisa³
w „Listach z podró¿y do Ameryki”: Wyobra¿am sobie nawet, ¿e po powrocie
w powiecie ³ukowskim, z którym ³¹cz¹
mnie liczne stosunki, przynajmniej przez
miesi¹c bêd¹ mnie uwa¿aæ za powiatowego Ferdynanda Korteza. Mój dziad
nieboszczyk, Panie œwieæ nad jego dusz¹,
raz jeden tylko za dni swych by³ w Pu³awach, raz w Królewcu i mia³, o czym
opowiadaæ ca³e ¿ycie.
Mo¿e trzeba to odczytaæ, jako znak,
i¿ nie nale¿y zanadto wychodziæ poza
granice krainy m³odoœci, bo wtedy ³atwo
siê zagubiæ w œwiecie i popaœæ mo¿na
w nostalgiê. Byæ mo¿e wystarczy szmat
ziemi zakreœlony przez horyzont, aby ¿ycie szczêœliwe spe³niæ?
Województwo lubelskie stanowi³o
jedn¹ ca³oœæ z Ziemi¹ £ukowsk¹, powiat,
bowiem ³ukowski nazywany by³ zawsze
Ziemi¹ £ukowsk¹, oddzielony od reszty
województwa rzekami Wieprz i Tyœmie-

nica. Teren tu lekko falisty, piaszczysto-gliniasty, ¿wirowaty miejscami. Pod
Kockiem zbiegaj¹ siê granice Pradoliny
Wieprza, Równiny £ukowskiej i Wysoczyzny ¯elechowskiej. Ku Pradolinie
Wieprza pochylaj¹ siê obszary s¹siaduj¹ce i tu sp³ywaj¹ do Wieprza Tyœmienica,
Czarna, Bystrzyca.
Jak w starym porzekadle: Za laskiem
piasek, a za piaskiem lasek – tu zaczyna
siê Podlasie. Ludowe przys³owie dobrze
okreœla charakter tej krainy. Ale nazwa
jej ponoæ nie od lasu siê wywodzi, ale od
Lachów, którzy tu nap³ynêli jeszcze za
czasów piastowskich z Mazowsza. Ze
wschodu zaœ i pó³nocy nadci¹gali Rusini
i Jaæwingowie. Po tych ostatnich œlad od
wieków zagin¹³. By³a to wiêc kraina
„Pod Lachami” – Pod Lasze. Za Piastów
kraj ten przechodzi³ z r¹k do r¹k – to pod
Rusinów, to pod Lachów. Z nazwy widaæ, ¿e wiêcej tu Lachowie panowali ni¿
inni. Przynajmniej od czasów Mieszka
I pod Lachami pozostawa³a zachodnia
czêœæ Podlasia z Ksiêstwem Mazowiecdokoñczenie na str. 14

dokoñczenie na str. 2

Wieœci spod
Diablaka
W tym roku, podobnie jak nadejœcie
tej wiosny, nagle przebudzonej i wreszcie
eksploduj¹cej, wyjazd do Zawoi odby³
siê w przyspieszonym tempie. To by³ ju¿
czwarty, kolejny pobyt plastyków z Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Nie zawiedli nasi znajomi artyœci z Che³mka i stawiliœmy siê w ulubionym, klimatycznym pensjonacie „Diablakiem” zwanym. Przywita³ nas, po raz
pierwszy rozkwit³y o tej porze, nieopisanie pachn¹cy z daleka szpaler bzów
i jak zwykle, majestatyczny widok Babiej
Góry, pozbawionej prawie œniegowych
jêzorów. Od „Babiej”, czyli kapryœnej,
toruj¹ sobie drogi dolinami, poprzez
pierwotny las, nios¹c swoje wody – Skawica, Mosorczyk oraz Jaworzynka do
rzeki matki Skawy. Ta kraina zosta³a
przepiêknie ukazana na wystawie w Galerii „Na Uciechê” pt. „G³êbia ostroœci”,
nazwana przez w³aœcicieli „g³êboko pojêtym Podbabiogórzem”.
dokoñczenie na str. 5
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Warsztaty w Garbiczu 2017

I ja tam by³am...
dokoñczenie ze str. 1

Wiem, ¿e bêdzie fajnie. Nie zawiod³am siê. Tych ludzi, których tam pozna³am, artystów nie zapomnê nigdy.
Ju¿ 4 listopada z Bolem Polarczykiem, Paw³em Janczarukiem i œliczn¹
Ewuni¹ Kwaœniewicz udaliœmy siê w podró¿ do Gorzowa Wlkp. Trasê pokonaliœmy w tzw. „trymiga”. Na miejscu czekali nas goœcinni Gospodarze: Czes³aw
Ganda, Krystyna WoŸniak i Romek Habdas. Na pocz¹tek zmagania w slamie poetyckim. W Bibliotece nie by³o ³atwo,
gdy¿ autorów by³o wielu. Wœród nich zani krytycy literaccy: Marek Wawrzkiewicz i Leszek ¯uliñski.
PóŸnym wieczorem dotar³ tak¿e oddany bezgranicznie ruchowi RSTK, przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK prof.
Pawe³ Soroka z Warszawy. Jednym s³owem trzej panowie nieŸle „obkuci” w literaturze. Zobaczy³am poœród widzów
w Bibliotece red. Krystynê Kamiñsk¹
i Ireneusza Szmidta. To doda³o mi animuszu. Niemniej w pierwszym podejœciu
odpad³am., chocia¿ na otarcie ³ez okaza³o siê, ¿e trafia mi siê w koñcowej fazie
rozgrywek, trzecie miejsce. Najlepszym
okaza³ siê Wojciech Ossoliñski z Prudnika. Jego teksty satyryczne „przebi³y”
wszystko. Samego autora polubiliœmy
od razu.
Czes³aw Ganda wyre¿yserowa³ widowisko, które wystawione zosta³o
w Koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Gorzowie. Wystêp by³ bardzo
udany. W poniedzia³ek odwiedzaliœmy
szko³y, a popo³udniem udaliœmy siê do
Garbicza, gdzie w pa³acu „Magnat”,
pozostaliœmy na ca³y tydzieñ.
Ach, co za frajda! To urokliwe, niezwyk³e, pe³ne tajemniczoœci miejsce,
urzek³o mnie niesamowicie. Od razu poczu³am siê czêœci¹ tego zaczarowanego
pejza¿u. W pierwsz¹ noc nie mog³am
usn¹æ. Moja wyobraŸnia powodowa³a, i¿
s³ysza³am dziwnie skrzypi¹c¹ pod³ogê.
Ktoœ delikatnie puka³ do mojego, usadowionego na poddaszu, okienka. Mo¿e to
tylko kropelki deszczu, a mo¿e to moje
serce ³omota³o ile wlezie.
W ka¿dym razie komnata zajmowana
przeze mnie do rana bia³ego by³a oœwietlona. Dopóki nie us³ysza³am piania koguta. Prawdziwy kogut robi³ pobudkê,

            

a ja odrzuciwszy daleko swoje lêki, podœpiewywa³am znan¹ piosenkê „piejo kury piejo, nie majo koguta...” I robi³am
makija¿, aby zatuszowaæ œlady nieprzespanej nocy.
Nastêpne noce by³y ju¿ przespane
rzetelnie, za to moja kole¿anka Ewu-

dzia³ mi krótk¹ historyjkê. Otó¿ razu
pewnego, kiedy otworzono „Piwniczn¹
Izbê”, oczekiwa³ na grupê literatów zupe³nie sam, zauwa¿y³ przesuwaj¹c¹ siê
w stronê drzwi postaæ „dziwnego” mê¿czyzny. Od razu pomyœla³, ¿e to ktoœ,
kto idzie na spotkanie, jednak nikt nie

nia K. narzeka³a, ¿e ch³opcy z zespo³u
robili nocne próby i mimo stoperów
w uszach, nie mog³a spaæ.
Przez ten tydzieñ w Garbiczu dzia³o
siê wiele ciekawych rzeczy, tak bardzo
wa¿nych dla mnie. Mia³am przyjemnoœæ
odbyæ indywidualne rozmowy – warsztaty, ze œwietnymi krytykami literackimi, Markiem Wawrzkiewiczem i Leszkiem ¯uliñskim, których sobie ogromnie
ceniê. Bardzo chcia³am zasiêgn¹æ opinii
tych krytyków, co do mojej twórczoœci.
Bez fa³szywej skromnoœci, ale jestem tymi opiniami podbudowana i po prostu
przeszczêœliwa.
Mia³am tak¿e spotkanie autorskie
w „Piwnicznej Izbie”. Tutaj mój wieloletni przyjaciel Romek Habdas, opowie-

wszed³. Nikt tego mê¿czyzny te¿ nie widzia³ wychodz¹cego i id¹cego po schodach, chocia¿ w³aœnie oczekiwana grupa
literatów schodzi³a t³umnie na spotkanie. Romana oblecia³ straszek, chocia¿
nie da³ tego po sobie poznaæ. £aaaa.....
ja to ze strachu na jego miejscu bym
umar³a.
Muszê koniecznie powiedzieæ o znakomitym œpiewie Marzeny Szumañskiej-Œron. Tak¿e g³os najm³odszej uczestniczki warsztatów Oliwii brzmia³ cudownie.
Wspominam Leszka Maciasia z gitar¹,
organkami i œpiewem, a tak¿e Zbyszka
Banaszaka, który wniós³ wiele nostalgii,
wykonuj¹c piosenkê „Goni¹c kormorany” i wzruszaj¹c, przeznaczon¹ dla ukochanej ¿ony Zosi piosenk¹ „Kasztany”.

Wspominam tak¿e niezwyczajny
wieczór autorski Krysi WoŸniak, która
swoj¹ osob¹, ¿yczliwoœci¹ dla ludzi
i ogromnym sercem pozwoli³a uwierzyæ,
¿e s¹ jeszcze na œwiecie ludzie.
Wspominaæ bêdê d³ugo Krystynê
Dziewia³towsk¹-Gintowt, Janeczkê Jurgañsk¹, Basiê Kasicê, Tereniê, (malarkê),
Pañstwa, gdzie pan jest gorzowskim dyrygentem orkiestry, Basiê z aparatem fotograficznym i pêdzlem. O Bo¿e, gdyby
nie skleroza... Jeszcze dwie sublokatorski
w gorzowskim domu studenta, malarki
Lucynkê i Stasiê, dziel¹ce dwa dni pokoik ze mn¹. Przesympatyczne dziewczyny
z suszark¹ do w³osów. (po¿ycza³am!).
A ch³opcy fotograficy: Pawe³ Janczaruk,
Staszek Matuszewski, Romek, Bolo Polarczyk, Sylwek. Elegancka £ucja. Dwie
œliczne dziewczyny – Mira i Agnieszka...
a wœród malarzy wielu panów, których
imion nie zapamiêta³am, ale mam ich
w oczach. Przemi³a Ania Szymanek –
znawca sztuki malarskiej, o rdzawych
w³osach. I te dziewczyny z Bia³egostoku
(Ma³gosia i...), no i niezwyk³e spotkanie
po latach z Mietkiem Szabag¹, który
przyjecha³ z Przemyœla.
Z Ewuni¹ wybra³yœmy siê w plener.
Zwiedzi³yœmy okolice malowniczego
Garbicza. Po powrocie by³yœmy na wernisa¿u, na który z³o¿y³y siê znakomite
prace malarskie uczestników Warsztatów
Artystycznych, godne pa³acowych œcian.
Wyst¹pi³yœmy z ca³¹ grup¹ z Polski
i z zagranicy na koncercie wyre¿yserowanym przez niezwyk³ego Czes³awa
Gandê w Sulêciñskim Koœciele pw. œw.
Miko³aja, chc¹c uczciæ w ten sposób 99
rocznicê uzyskania przez Kraj Niepodleg³oœci. Tam te¿ przez uczestników warsztatów ofiarowany zosta³ piêkny obraz.
Ponadto w pa³acu mieliœmy podsumowanie Warsztatów, gdzie pokazywane
by³y filmiki – klipy nakrêcone do naszych wierszy. Gra³ zespó³ muzyczny,
w którym przewodzili dwaj uroczy Jarkowie. Czytaliœmy wiersze, œpiewali panowie i panie. By³ nawet dym. Chcia³oby
siê ju¿ powiedzieæ „zadyma”, ale nic
z tego. Dym by³ specjalnym uwieñczeniem artystycznych zmagañ.
Œciskam wszystkich i przepraszam
tych, których pominê³am. Przyrzekam ¿e
nastêpnym razem bêdê z kartk¹ i d³ugopisem! (o ile taki raz jeszcze kiedyœ bêdzie). Skleroza nie choroba, ale... Przede
wszystkim dziêkujê za zaproszenie Zosi
Banaszak za to, ¿e mnie namówi³a na takie cudowne warsztaty, o których mi siê
nawet nie œni³o. Czes³awowi Gandzie
i Krysi WoŸniak za wspania³¹ organizacjê i niezapomnian¹ atmosferê. I wszystkim, wszystkim, którzy tam byliœcie ze
mn¹. Starym zwyczajem chcia³abym
krzykn¹æ – Ludzie Kocham Was!!! To
najprawdziwsza prawda.
Katarzyna Jarosz Rabiej
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I znowu siê uda³o
Pani Ewa z Zielonej Góry po roku od
poprzedniej konsultacji pokaza³a mi
swoje nowe wiersze. Powiedzia³a te¿, ¿e
przeczyta³a moj¹ ksi¹¿kê i postanowi³a,
¿e w swoich utworach bêdzie wiêcej opowiadaæ, fabularyzowaæ. Czyta³em te
wiersze, ale nie znalaz³em w nich – i bardzo dobrze – swoich wp³ywów. Nie po to
rozmawiamy d³ugo i ¿yczliwie, ¿eby komuœ narzuciæ w³asn¹ poetykê, ale po to,
aby ten ktoœ pos³uguj¹cy siê w³asnym jêzykiem ten jêzyk doskonali³, pisa³ precyzyjniej, lakoniczniej, proœciej.
Inna poetka pokaz³a mi wydruki swoich wierszy z naniesionymi poprawkami
i skreœleniami. I by³y to zabiegi trafne,
potrzebne. A to oznacza kszta³towanie
siê œwiadomoœci poetyckiej, rozumienia,

to, oczywiœcie, nie tylko nasza zas³uga.
Dzieje siê tak dziêki bardzo sprawnej organizacji, pomys³owo skonstruowanemu
programowi i przyjaznej atmosferze –
wszystko to jest tradycj¹ warsztatów. Podobnie jak wieczory integracyjne, które
udowadniaj¹, ¿e ró¿ne sztuki – literatura,
muzyka, malarstwo i fotografia mog¹ siê
wzajemnie inspirowaæ i uzupe³niaæ. By³oby wielk¹ strat¹, gdyby w nastêpnych
latach nie uda³o siê kontynuowaæ tej ze
wszech miar po¿ytecznej imprezy.
W ubieg³ym roku konsultatem do
spraw piosenki by³a Joanna Rawik. Na
uroczystym otwarciu tegorocznych
warsztatów odczyta³em fragment jej najnowszej ksi¹¿ki pt „Po co nam to by³o”,
w którym bardzo pochlebnie pisze o tym,

   

¿e wiersz nie jest wy³¹cznie porywem
serca, ale te¿ podlega kontroli intelektualnej. Owszem zdarzaj¹ siê przypadki
nieuleczalne, przypadki ludzi próbuj¹cych pisaæ wiersze, a nie uwzglêdaj¹cych
tego, ¿e ka¿dy twórca ma jedno tylko
prawo: prawo do w¹tpienia w to, ¿e jego
dzie³o jest doskona³e. Ale, chwaliæ Boga,
nie s¹ one nagminne.
Po raz pi¹ty z rzêdu, a szósty w ogóle konsultowa³em utwory poetyckie
i prozatorskie na Warsztatach Interdyscyplinarnych w Garbiczu. Towarzyszyli mi
w minionych latach: Adam Ziemianin,
Aldona Borowicz, Aarne Puu, Ireneusz
K. Szmidt, a w roku 2017 Leszek ¯ulinski. Wszyscy wychodziliœmy z za³o¿enia,
¿e nie jesteœmy po to, aby ferowaæ nieodwo³alne wyroki. Chcieliœmy i chcemy
po prostu pomóc ludziom, dla których literatura jest pasj¹. Czy to siê udaje? Zapewne tak, skoro nastepnego roku czytamy utwory lepsze i skoro witamy siê jak
dobrzy znajomi, a nawet przyjaciele. Ale

co dzia³o siê rok temu i twierdzi, ¿e taka
impreza artystyczna jest swojego rodzaju
ewenementem. Mo¿na Joasi wierzyæ, bo
z niejednego pieca chleb jad³a...
Do Gorzowa i Garbicza rok w rok
przyje¿d¿aj¹ ró¿ni uczestnicy. Z niektórymi siê znamy, innych poznajemy –
z nadziej¹, ¿e przywioz¹ z sob¹ coœ, co
nas uraduje i zaskoczy: dobry wiersz,
opowiadanie, obraz, fotogram. Nie jest to
jednak spotkanie m³odego pokolenia. Ma
to swoje dobre i z³e strony. Szkoda, ¿e
m³odzi twórcy nie odczuwaj¹ potrzeby
nauczenia siê czegoœ nowego. Byæ mo¿e
wszystko ju¿ wiedz¹. A starsi? Oni ci¹gle
chc¹. Odkryli w sobie chêæ wypowiedzenia, wyra¿enia siebie i szukaj¹ potwierdzeñ, aprobaty, zachêty, wskazówek. To
piêkna potrzeba. A warsztaty od 35 lat tê
potrzebê realizuj¹.
Marek Wawrzkiewicz
– konsultant literacki
Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Literatów Polskich w Warszawie
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Krótka refleksja na
marginesie Warsztatów
Interdyscyplinarnych
Gorzów – Garbicz 2017
Uczestnicy zjechali siê na warsztaty
z ró¿nych stron Polski. Pierwsze spotkanie, pierwsze zajêcia, pierwsze wra¿enia,
pierwsze zadania. Ogl¹danie zdjêæ, pokazy filmów i diaporam, rozmowy o fotografii, ale warsztaty to nie tylko fotografia. To równie¿ poezja, muzyka i malarstwo. Interdyscyplinarnoœæ, która ma
byæ obok ka¿dej z dziedzin, ale ma za
zadanie inspirowaæ i wp³ywaæ. Inspiracja s³owem, dŸwiêkiem i obrazem. Intensywnoœæ doznañ mo¿e przytoczyæ,
ale równie¿ zainspirowaæ. Wy³oniæ
z mnogoœci t¹ jedn¹ iskrê, która wznieci
w uczestnikach dzia³anie.
Fotografia wydaje siê byæ na marginesie, ale jednak we wspó³czesnym
œwiecie odgrywa wa¿n¹ rolê. Dokumentuje, obrazuje, pokazuje, utrwala,
a przede wszystkich opowiada. Ma³e historie pozostawione i opowiedziane
jednym kadrem, ale te¿ i sekwencj¹.
Budowanie sekwencji, uk³adów graficznych, abstrakcyjne myœlenie. Fotografia jako kolejne narzêdzie dzia³ania,
komunikacji.
Zajêcia grupy fotograficzno-filmowej pomyœlane s¹ tak, by praca nad
poszczególnymi tematami (dokument,
geometria, bry³a, ilustracja do poezji)
przebiega³a indywidualnie. Indywidualne zajêcia gwarantuj¹ bowiem du¿y potencja³ emocjonalny uczestnika. Przemyœlenie zadanego tematu, jego analiza,
a nastêpnie realizacja. Na tym oczywiœcie nie koniec, bowiem po zrealizowaniu zadania nastêpuje najwa¿niejsze,
czyli ocena i krytyka. Krytyka, ale nie
krytykanctwo. W³aœciwa krytyka buduje
i uczy. Uczy nowego patrzenia, ale równie¿ dostrzegania i postrzegania. Dostrzegania tego co obok nas. Tych ma³ych rzeczy, które tak czêsto mijamy i nie
zwracamy na nie uwagi. Postrzegania
chwil, decyduj¹cego momentu, œwiat³a.
Dzia³ania grupy oparte s¹ na budowaniu œwiadomoœci artystycznej i estetycznej, oraz na doskonaleniu techniki
fotograficznej uczestników. Zajêcia
warsztatowe zwi¹zane s¹ z wykonaniem

poszczególnych zadañ fotograficznych
realizowanych na ró¿nych p³aszczyznach edukacyjnych, a dotykaj¹cych
rozmaitych tematów zwi¹zanych z fotografi¹. Omówienie dotyczy oczywiœcie
spraw technicznych, ale co wa¿niejsze
estetycznych i filozoficznych. Wa¿nym
w dzia³aniu s¹ równie¿ wszechinspiracje, dlatego te¿ grupa fotografów uczestniczy równie¿ w dzia³aniach innych grup
(malarzy, poetów, muzyków). Nauka
szkicowania, emisji g³osu, niby dalekie
od fotografii, ale jednak daj¹ce mo¿liwoœæ zrozumienia i poznania. Zrozumienie natomiast daje „motor” do dzia³ania.
Czerpanie z dokonañ innych w celu podniesienia œwiadomoœci to kolejny z celów zajêæ grupy.
Podsumowanie, czyli intermedialne
dzia³anie, to bardzo wa¿ny element na
koniec warsztatów. Uczestnicy realizuj¹
pokazy multimedialne, zainspirowani
wybranym przez siebie wierszem. Wiersze powsta³e na warsztatach, jak równie¿
i fotografie. Ka¿dy z uczestników dokonuje reinterpretacji wiersza wprowadzaj¹c now¹ wartoœæ. £¹cz¹c obrazy
z dŸwiêkiem, które maj¹ na celu wniesienie nowej jakoœci do s³owa. Obrazy, które nie s¹ prost¹ odpowiedzi¹ na s³owo,
a które dodaj¹ dodatkow¹ mo¿liwoœæ nowego odbioru. S³owo i obraz jako spójna
ca³oœæ. W realizacjach tych ukazuje siê
wra¿liwoœæ poszczególnych uczestników
na dodatkowe dzia³ania. Realizacja multimedialna przewartoœciowuje s³owo
i obraz. Obraz staje siê ulotnym, natomiast s³owo staje siê dŸwiêkiem.
Wieczór, który poprzez prezentacje
multimedialne podsumowuje dzia³ania,
które trwa³y przez tydzieñ, a które wnios³y uczestnikom now¹ wartoœæ. Wartoœæ,
któr¹ wywioz¹ ze sob¹, a która czêsto
otworzy³a im nowe furtki, pokazuj¹c nowe drogi. Drogi, które daj¹ nowe mo¿liwoœci i to jest ta najwa¿niejsza wartoœæ
Interdyscyplinarnych Warsztatów Gorzów – Garbicz.
Pawe³ Janczaruk
– konsultant sekcji fotograficzno-filmowej
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45-lecie Grupy Twórców „MY”
12 stycznia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie mia³ miejsce finisa¿ dorocznej i poplenerowej wystawy Stowarzyszenia Grupa Twórców „My”. Uroczystoœæ po³¹czona by³a z obchodami jubileuszu 45-lecia istnienia Grupy. Stowarzyszenie zosta³o uhonorowane odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. Medal na rêce
Prezesa Stowarzyszenia – Les³awa Najbora z³o¿y³ prof. Pawe³ Soroka – Przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK.

  

Dyplomy Rady Krajowej za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci
i w upowszechnianiu kultury otrzyma³y: Dorota Dubanowicz, Ewa Najbor, Anita
M³odzik, Iwona Harê¿lak i Barbara Kierczak. Na uroczystoœci nie zabrak³o przedstawicieli w³adz lokalnych – Miasta i Gminy Andrychów oraz Powiatu Wadowickiego.
By³o te¿ szerokie grono sympatyków twórczoœci Grupy oraz kolegów i kole¿anek
z zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ.
Prezes Les³aw Najbor podziêkowa³ serdecznie Ministerstwu Kultury, prof. Paw³owi Soroce oraz wszystkim, którzy wspieraj¹ Grupê: Burmistrzowi Tomaszowi ¯akowi, Urzêdowi Gminy Andrychów, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
oraz sponsorom: Ma³opolskiej Spó³dzielni Handlowej „Wizan”, ABS Bankowi Spó³dzielczemu w Andrychowie, Stacji Paliw in¿. Wita Zió³kowskiego, Firmie Handlowej
„Kamar” z Kobiernic, w³aœcicielom domu weselnego „Polonez” w Wieprzu oraz restauracji „Adria” w Andrychowie.
E.N.

30-lecie debiutu
Edmunda Borzemskiego
W czasie Opolskiej Jesieni Literackiej przypad³ jubileusz 30-lecia debiutu poetyckiego Edmunda Borzemskiego, poety z Korfantowa. Uroczystoœæ mia³a miejsce
w Opolu w bibliotece „Pod
szk³em” na Minorytów 4.
Jubilat zosta³ uhonorowany nagrod¹ literack¹ im. Marianny Bocian (kryszta³owy
gnom). Nagrodê wrêczy³ Zbigniew Kresowaty, krytyk literacki z Wroc³awia. W obszernej laudacji przedstawi³ dokonania poety. Od strony warsztatu utwory Edmunda
omówi³ Franciszek Všetièka – prof. literatury Uniwersytetu w O³omuñcu.
Uroczystoœæ uœwiêci³ znakomitym przemówieniem kardiochirurg z Zabrza prof.
Marian Zembala, przyjaciel poety, któremu rodzice Edmunda zawdziêczaj¹ ¿ycie. Podarowa³ Jubilatowi pokaŸnych rozmiarów grafikê – poezja o³ówkiem.
Druga czêœæ to wêdrówka przez biografiê poety. Zaczynamy od korzeni. Widzimy
na ekranie przodka, w³aœciciela sk³adu fotoaparatów we Lwowie. Dziadka w³aœciciela
gospodarstwa rolnego, który zaszczepi³ w ma³ym Mundku na ca³e ¿ycie mi³oœæ do koni. Babciê wpajaj¹c¹ przywi¹zanie do tradycji i wartoœci chrzeœcijañskich. Jest debiut
poetycki w 1987 r. Pierwsza ksi¹¿ka, spotkania z czytelnikami i m³odzie¿¹ w szko³ach.
Praca jako juror w konkursach recytatorskich. Miêdzynarodowe Najazdy Poetów na
Brzeg. Kolejne ksi¹¿ki. Spotkanie z Janem Paw³em II na prywatnej audiencji w Watykanie. Spotkania Krakowskiej Konfraterni Poetów w Hotelu Europejskim w Krakowie,
w pa³acu biskupim z kard. Stanis³awem Dziwiszem. Publikacje w dziesi¹tkach almanachów i prasie ogólnopolskiej. Wszystko przeplatane lirykami prezentowanymi przez autora i Janusza Wójcika, poetê z Brzegu, który w wieczór wprowadza³ nutkê nostalgii za
miejscami i poetami, którzy zmarli, a Edmundowi towarzyszyli w drodze twórczej.
Ca³oœæ oprawi³a muzycznie graj¹c na fortepianie niewidoma Maria Ruszecka z Nysy.
Jerzy Stasiewicz

Na taki benefis
trzeba sobie zapracowaæ
Osiemdziesi¹t piêæ
lat ¿ycia i czterdzieœci
pracy twórczej. Nie
ka¿dy cz³owiek tego
do¿yje i nie ka¿demu
dane jest tyle lat tworzyæ; z m³odzieñczym
zapa³em i ciekawoœci¹
œwiata. Mowa o Danieli D³ugosz-Pency, poetce z Prudnika. Dr nauk
humanistycznych, któ     
ra w zachodnie strony
przywêdrowa³a z W³oszczowy na chwilê i pozosta³a na zawsze? Choæ tego nie mogê
byæ pewny, mo¿e na setne urodziny przeprowadzi siê w cieplejsze regiony Europy, bo
œwiat dla Danieli nie jest obcy. Bywa³a w Azji, a kraje europejskie to ju¿ prawie u nas.
Autorka dziesiêciu ksi¹¿ek poetyckich. Redaktor kilkunastu antologii, wspó³pracownik czasopism. Ca³e ¿ycie w ruchu i ca³e ¿ycie z ludŸmi. Od m³odzie¿y ogólniaka
po studium nauczycielskie. Matka chrzestna grupy poetów, których nazwiska coœ znacz¹ na poetyckiej mapie Polski.
Benefis dr Danieli D³ugosz-Pency, animatorki kultury, pedagoga przebiega³ pod
znakiem jej najnowszego tomu wierszy Tylko zdumienie – marz¹ mi siê poezje zebrane poetki, a mo¿e ju¿ prace id¹ w tym kierunku? Spotkanie z autork¹ prowadzili: kole¿anka po piórze i wychowanka Zofia Kulig z Klubu Ludzi Pisz¹cych i dyrektor Prudnickiego Oœrodka Kultury Ryszard Grajek, z humorem i aur¹ dostojeñstwa.
Sala pêka³a w szwach. Trzeba by³o otwieraæ kolejne segmenty, by pomieœciæ publicznoœæ. Takiej frekwencji nie pamiêtali najstarsi pracownicy placówki. Z w³adz lokalnych byli wszyscy. Dopisa³y media wojewódzkie, œrodowiska artystyczne i nauczycielskie. Ale co warte wyt³uœciæ czcionk¹, dwaj uczniowie z lat 60. ze szko³y w Staszowie – Zdzis³aw Skowron i Stanis³aw Ratusznik. Uczciwie muszê powiedzieæ, ¿e
pani profesor na tle uczniów wygl¹da³a du¿o m³odziej od wychowanków.
Nie zabrak³o s³ów uznania w wyst¹pieniach krytyków literatury. Dokonano podsumowania dorobku literackiego Danieli D³ugosz-Pency. Przedstawiono jej ¿yciorys.
A wisienk¹ na torcie by³o ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej „Sala kameralna im. dr Danieli D³ugosz-Pency”. Jubilatce zakrêci³a siê ³za w oku. Kwiaty zajê³y pó³ sceny. By³
toast i ogromny tort.
Jerzy Stasiewicz

„Gloria Artis” dla Jana Rychnera
W dniu 27 paŸdziernika 2016 r. nasz kolega klubowy z Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Jan Rychner otrzyma³ od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”. To zaszczytne odznaczenie
wrêczy³ mu Eugeniusz Or³ow – prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Autorów
Polskich, podczas uroczystoœci Jubileuszu XV-lecia Klubu Literackiego „Nasza
Twórczoœæ” Stowarzyszenia Wspólnota Polska, która mia³a miejsce w Domu Polonii
w Warszawie.
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Promocja „Antologii Sekcji Wieœci spod Diablaka
Literackiej RSTK w Rzeszowie”
dokoñczenie ze str.1

           
              

W dniu 10 lutego 2018 r. w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie odby³a siê promocja „Antologii Sekcji Literackiej Regionalnego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Rzeszowie”, dzie³a zredagowanego przez Barbarê Œnie¿ek, emerytowanego nauczyciela Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego
w Rzeszowie, kierownika tej sekcji. W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele Zwi¹zku Literatów
Polskich – Oddzia³ w Rzeszowie, kierownictwo
WDK, dzia³acze kultury i poeci z okolicznych miasteczek, cz³onkowie RSTK i ich znajomi. Goœæmi
spotkania byli: recenzent „Antologii” dr Jan Wolski,
wydawca – Maciej Penar oraz poeta krakowski –
Leszek Posyniak.
Pismo z podziêkowaniem za pracê nad antologi¹
i organizacjê spotkania promocyjnego nades³a³ prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc.
Goœci powita³ prezes RSTK Stanis³aw Dworak,
który krótko przedstawi³ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
i wk³ad jego cz³onków w dorobek kulturalny miasta
Rzeszowa. Zaznaczy³, ¿e Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie za dzia³alnoœæ
kulturaln¹ otrzyma³o nagrodê Zarz¹du Województwa Podkarpackiego i zosta³o uhonorowane odznak¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” przyznan¹ przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zwróci³ uwagê na szczególne osi¹gniêcie Stowarzyszenia, jakim by³o opracowanie przez Józefa Kawa³ka almanachu „Przestrzenie wyobraŸni”, pierwszego
w Polsce tego typu dzie³a otwartego na wszystkie
œrodowiska twórcze.
Redaktor „Antologii” Barbara Œnie¿ek odczyta³a
z ksi¹¿ki swoje „Pos³owie”, w którym mówi o idei
powstania tego opracowania oraz w imieniu ca³ego
Stowarzyszenia podziekowa³a pracownikom WDK
za wieloletnie wsparcie i wspó³pracê, a tak¿e osobom wspieraj¹cym wydanie. Prezes RSTK Stanis³aw Dworak wrêczy³ dyplomy z podziêkowaniami.
Otrzymali je pracownicy WDK: dyrektor Marek Jastrzêbski, wicedyrektor Ma³gorzata Ho³owiñska
i g³ówny instruktor Jadwiga Orzechowska, a tak¿e
Wioletta Cielecka za udostêpnienie zdjêæ jej obrazów na ok³adkê – Rzeszowska Fara (przód ok³adki),
Rzeszowski Rynek (ty³ ok³adki). Dyplomy z podziêkowaniem otrzymali równie¿: wydawca – Maciej
Penar za profesjonalne opracowanie edytorskie; animator kultury i laureat konkursów recytatorskich,
nieobecny Stach O¿óg za nagranie dwóch p³yt
z w³asn¹ interpretacj¹ wybranych wierszy z „Antologii” na podk³adzie muzyki klasycznej i dr Jan Wolski za wnikliw¹ recenzjê ksi¹¿ki.

S³owo krytyczne dotycz¹ce „Antologii” wyg³osi³
dr Jan Wolski – wyk³adowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, krytyk, recenzent, redaktor.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a prezentacja utworów zamieszczonych w „Antologii”. Ka¿dy autor
móg³ zaprezentowaæ jeden swój utwór. Utwory nieobecnych autorów na spotkaniu, by³y odtwarzane
z p³yt w interpretacji Stacha O¿oga. Wiersza œp.
Krystyny Dworak, która nie zd¹¿y³a doczekaæ siê
wydania ksi¹¿ki, wys³uchaliœmy na stoj¹co, aby
uczciæ Jej pamiêæ.
Wszyscy autorzy otrzymali dyplomy od prezesa
Stanis³awa Dworaka i Kierownika Sekcji Literackiej
Barbary Œnie¿ek z podziêkowaniem za udzia³
w „Antologii”. Szczególne s³owa uznania kierowane
by³y pod adresem redaktor „Antologii” Barbary
Œnie¿ek.
Uroczystoœæ uœwietni³y wyst¹pienia solistek
Sekcji Wokalnej z Klubu Garnizonowego XXI Brygady Strzelców Podhalañskich – Ma³gorzaty Oleszko i Aleksandry Stawarz, których opiekunem jest
Ewa Pawe³ek-Jaworska.
Kuluarowe rozmowy przy poczêstunku zakoñczy³y udan¹ promocjê „Antologii”.
Ksi¹¿ka liczy 336 stron, ma kolorow¹ ok³adkê,
zaopatrzona jest we wstêp Jadwigi Kupiszewskiej
i pos³owie redaktor Barbary Œnie¿ek, zawiera czêœæ
z wk³adk¹ zdjêciow¹ ilustruj¹c¹ wybrane wydarzenia z ¿ycia RSTK i prezentuje utwory 20 autorów.
S¹ to g³ównie wiersze, których autorami s¹: Stanis³awa Bylica, Ludwika Chmiel, Krystyna Dworak,
Stanis³aw Dworak, Teresa Glazar, Józef Homa, Józef Kawa³ek, Zygmunt Kie³bowicz, Anna Kocór, Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Ewelina £opuszañska, Agnieszka Niemiec, Maria Rudnicka, Gra¿yna Sordyl, Zdzis³aw Stok³osa, Barbara Œnie¿ek,
W³adys³aw Waltoœ, Stefan Micha³ ¯arów.
Tylko w jednym przypadku zamieszczona zosta³a proza, mianowicie fragment powieœci Jerzego Stefana Nawrockiego pt. „Œwetaketu”.
Ka¿dy z autorów ma po 16 stron, zawieraj¹cych
krótki biogram, wybór dotychczasowych utworów
i zdjêcia ze spotkañ autorskich. Z za³o¿enia „Antologia” dokumentuje aktualny stan twórczoœci literackiej obecnych cz³onków RSTK, celowo pomijaj¹c
wczeœniejszych literatów, ju¿ nienale¿¹cych do Stowarzyszenia, aby dzie³o nie by³o zbyt obszerne.
„Antologiê Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie” trzeba uznaæ za wa¿ne przedsiêwziêcie i nale¿y doceniæ ogrom pracy w³o¿onej w to dzie³o jej redaktora Barbary Œnie¿ek.
Józef Kawa³ek

Zaczê³a siê artystyczna „majówka”. Najwa¿niejsze, ¿e nasza wierzba, tylekroæ dot¹d malowana jako symbol staroœci
b¹dŸ nicoœci, odrodzi³a siê i dumnie powiewa³a, prezentuj¹c
swoje ga³¹zeczki. Dobry znak.
Dziesiêcioosobowa grupa da³a siê ponieœæ swym ulubionym zajêciom. Trzej panowie – Antoni, Bogumi³ oraz Zbigniew
w tajemniczych okolicznoœciach reprezentacyjnego pokoju „na
rogu”, pocz¹tkowo tylko malowali albo znikali w sobie wiadomych celach. Para malarska – Barbara oraz Boles³aw nadawali
swoim obrazom malarsko-nastrojowy kszta³t, czêsto dekoracyjny w sposobie nak³adania plam. Dzie³a
liryczne, przyci¹gaj¹ce uwagê. Znana
krakowska postaæ, malarka, poetka
Ma³gorzata zaprasza³a do pokoju na
zwierzenia i rozmowy o ¿yciu. Malarka Danuta i jej córka, równie¿ maluj¹ca, prowadzi³y g³oœne dyskusje na
tematy bie¿¹ce i aktywnie zwiedza³y okolice. Eksperymentatorce Lucji, stale brakowa³o czasu na realizowanie swoich nowatorskich pomys³ów. Do naszego, czyli równie¿ pisz¹cej te s³owa, pokoju, nie da³o siê
wejœæ, by nie potkn¹æ siê o pude³ka
z farbami, nie zamotaæ kawa³kami
sznurka albo pociagn¹æ za sob¹ kolorow¹
niæ, nie ryzykowaæ równie¿ siadania na
krzeœle. Osoba „pisz¹ca te s³owa” przewa¿nie wychodzi³a, a po powrocie zachwyca³a
siê dzie³ami z niesamowit¹ kolorystyk¹,
czy jak¹œ now¹ technik¹.
Artystki osobne, czyli mieszkaj¹ce na drugim piêtrze budynku,
mia³y trudne warunki do pracy.
Halszka i Halina-Maria, bez ¿adnych
komentarzy przetrwa³y ten czas. Dyskusje toczy³y siê wieczorami, w podgrupach. Poruszano tematy dotycz¹ce
korzeni sztuki nowoczesnej, pada³y nazwiska Strzemiñskiego,
Kobro. Malarstwo XX wieku musi konkurowaæ z filmem, fotografi¹. Musia³o siê przeobraziæ. Odbiorcy ju¿ czerpi¹ wiedzê
z ró¿nych Ÿróde³, ciagle podlegaj¹ zmianom, twórcy równie¿.
Odby³a siê wycieczka krajoznawcza do wodospadu na
Mosorczyku. Dla pisz¹cej te s³owa okaza³a siê niez³ym sprawdzianem formy fizycznej. Widoki na pewno tego warte. T³ok
na trasie, podobno na samej Babiej równie¿.
Wernisa¿ zaszczyci³ obecnoœci¹ w³aœciciel obiektu, pan
Jan Bury, ¿ywo interesuj¹cy siê efektami prac malarskich, w³aœcicielka Galerii „Na Uciechê”, Pani przewodnicz¹ca Stowarzyszenia z Chrzanowa – Lidia Kurnik. Kilkunastu turystów.
Podchodz¹c do uogólnienia, wydaje siê, ¿e tym razem natura – zauwa¿ona, ujawniona, by³a tym najwa¿niejszym impulsem do wiêkszoœci prac, a raczej jej kolejnych ods³on.
Ujawni³a relacje miêdzy naszym ¿yciem a ¿yciem tak bujnie
rozkwit³ej przyrody podbabiogórskiej. Chyba ona gór¹ w tej
obecnej wizji rzeczywistoœci.
Swoj¹ aprobatê wyrazi³a te¿ pani kustosz Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej w £odzi, przebywaj¹ca w okolicach na „majówce”. Nader interesuj¹c¹ poprowadziliœmy rozmowê na tematy
odbioru dzie³ sztuki przez wspó³czesnych odbiorców, o wspólnie znanych postaciach w œrodowisku. Zaprosi³a nas do swego
³ódzkiego królestwa wspó³czesnoœci.
I to tyle. Piêkne krajobrazy, sympatyczni ludzie, niepowtarzalne emocje. Wszystko naturalne i prawdziwe.
Marianna £opaciuk
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Jak plaster miodu
k³ej historii. Spotkanie przebieg³o w aurze niemal œwi¹tecznej, podnios³ej.
Uwieñczy³ je noworoczny wiersz (zamieszczony ni¿ej) oraz wspólna z prezenterem fotografia.
Maria Bednarek
Jolanta Maria Grotte
Nowy Roczek

W dniu 11 stycznia 2018 roku, na antenie Polskiego Radia Warszawa, w programie zatytu³owanym „Spotkajmy siê”,
poetka i pisarka Jolanta Maria Grotte promowa³a opart¹ na faktach swoj¹ ksi¹¿kê
pt. Halo… Proszê…! S³ucham…? To ju¿
kolejny jej wystêp w zaprzyjaŸnionym
Radiu. Rozmowê – wywiad z Autork¹
przeprowadzi³ redaktor Mariusz Dorot,
autor programu. Podczas rozmowy
o ksi¹¿ce prowadz¹cy wspomnia³ o czasopiœmie RSTK W³asnym G³osem, w którym zamieszczona jest recenzja tej najnowszej publikacji pod wy¿ej wymienionym tytu³em. Podczas wywiadu autorka
du¿o ciep³ych s³ów skierowa³a do ludzi
starszych. Tym, którzy maj¹ tylko do
dyspozycji okno na œwiat zadedykowa³a
wiersz pt. „Mój œwiat”, dla mê¿a Wies³awa te¿ posz³y w eter piêkne strofy.
Du¿o czasu poœwiêci³a Agacie – bohaterce ksi¹¿ki, która czerpie radoœæ
z pomagania innym, z tego te¿ powodu
nie rozstaje siê z telefonem komórkowym. Analizowanie postaw bohaterów
tej powieœci wybrzmiewa³o jak plaster
miodu dla duszy. Jolanta Maria Grotte
zapozna³a te¿ s³uchaczy z okolicznoœciami powstania tej ksi¹¿ki. Pad³y s³owa podziêkowania dla pani Patrycji Bukalskiej
– autorki ksi¹¿ek historycznych, która
zmotywowa³a j¹ do opisania tej niezwy-

Dziœ urodzi³ nam siê roczek,
swój barani zrobi³ skoczek.
Leciuteñki jak chmureczka,
w podkoszulce i majteczkach.
O pó³nocy siê pojawi³,
gdy rok stary nas zostawi³,
schodz¹c z drogi, jak to przodek,
rz¹dziæ bêdzie noworodek.
Stary czasem by³ zmêczony,
postêpkami zawstydzony.
Tak jak przyszed³ odszed³ sobie,
by nie m¹ciæ w m³odej g³owie.
Jak siê bêdzie rok rozwija³?
Czy czas bêdzie wszystkim sprzyja³?
Junior program nam przedstawi,
czym nas ujmie, zaciekawi?
Niech nie jeŸdzi po nas prask¹
i nie straszy czarn¹ mask¹!
Da nam strawê do miseczek,
z pe³nej wazy pod r¹beczek.
¯eby dom nasz by³ bezpieczny!
Jeœli deszcz, to bardzo grzeczny.
Precz z tr¹bami, œnie¿ycami,
niechaj znikn¹ za górami,
by rodzina w pe³nym sk³adzie,
mog³a usi¹œæ latem w sadzie.
Niech te¿ inni siê wesel¹,
polskie smaki razem dziel¹.

Spotkanie w Che³mku
W dniu 17 wrzeœnia 2017 r. w Oœrodku Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
„Rybakówka” w Che³mku odby³o siê
spotkanie dzia³aczy stowarzyszeñ z po³udnia Polski, nale¿¹cych do Rady Krajowej RSTK.
W spotkaniu udzia³ wziêli: Burmistrz
Che³mka – Andrzej Saternus, Przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych
stowarzyszeñ skupiaj¹cych twórców kultury z: Andrychowa, Chrzanowa, Krakowa, Jaworzna, Oœwiêcimia, Trzebini
i z Tychów. W czêœci oficjalnej Pawe³ Soroka przedstawi³ bogat¹ historiê i dokonania ruchu RSTK. W trakcie dyskusji zaproponowa³ rozwa¿enie mo¿liwoœci zor-

ganizowania w 2018 roku Krajowego Zjazdu
RSTK w naszym mieœcie. Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus odniós³
siê pozytywnie do tej
propozycji. Dominuj¹cym tematem spotkania
by³o animowanie i upowszechnianie kultury
w swoich œrodowiskach.
Przedstawiciel ka¿dego stowarzyszenia
przedstawi³ ciekawe wydarzenia i fakty
z historii swojej grupy. Mia³a wymiana
doœwiadczeñ. Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na coœ dla cia³a. Oprócz pysznego ciasta nie mog³o zabrakn¹æ „pra¿o-

NOC POETÓW
w maratonie s³owno-muzycznym
W dniu 18 sierpnia odby³
siê w L¹dku Zdroju Festiwal
Poetycki pt. „NOC POETÓW” – Maraton s³owno –
muzyczny, na który przybyli
poeci z Polski i Czech. Odbywa³ siê w Kawiarni artystycznej „Dom Klahra” – na
rynku. Spotkanie dla mieszkañców i wczasowiczów
zorganizowa³ i prowadzi³
(wespó³ z Januszem Wójcikiem) poeta, malarz, krytyk
literacko-artystyczny Zbyszek Kresowaty, miejscowy
artysta.
Okazuje siê, ¿e wystarczy³o otworzyæ drzwi dla poezji – a ta bardzo oryginalna
        
impreza zgromadzi³a swoich
s³uchaczy i mi³oœników. Poeci przedsta- uczestniczy³ Janusz Wójcik – twórca Nawieni przez prowadz¹cych czytali swoje jazdów Poetów na Zamek Piastów Œl¹wiersze, opowiadali o ciekawych zjawi- skich w Brzegu, animator kultury, autor
skach w œwiecie poezji i literatury. Czy- kilku tomików poezji.
Edmund Borzemski – poeta i histotali tak¿e aforyzmy i fraszki. Mówili
ryk z Korfantowa, którego prowadz¹cy
o swoim dorobku.
Prof. Feantiœiek Vœietiæka z Uniwer- nazwa³ Sokratesem poezji regionu.
sytetu w O³omuñcu wyda³ 28 ksi¹¿ek, Przedstawi³ liryki arkadii dzieciñstwa.
Wyst¹pili poeci l¹deccy: Joanna
ma szerokie kontakty z polskimi pisarzami. To wybitny znawca literatury pol- Mossakowska-Mikulska oraz Leszek
skiej, t³umacz, poeta haiku oraz wierszy Br¹giel – liryk wêdrowny pisz¹cy z auzwanych nunami. Mówi³ o swojej nowej topsji, znaj¹cy kulturê etniczn¹ wielu repowieœci z dziedziny beletrystyki. Wier- gionów œwiata. Wspomnieæ trzeba, ¿e to
sze jego w przek³adzie na jêzyk polski Œwiêto Poezji uœwietnione by³o akcentaz tomiku wydanego dwujêzycznie zapre- mi muzycznymi. Swoje utwory autorskie
zentowa³ Wojciech Ossoliñski poeta zaœpiewa³ Pawe³ Pawlik (tak¿e po czesku) z akompaniamentem akordeonu –
z Prudnika.
Vera Kopecka (Jan Szczurek niczym by³y to tzw. „Pieœni dziadowskie” po mikierowca rajdowy pêdzi³ po górach do strzowsku zinterpretowane. I Alicja TaKrynic czarnym kaszkajem po ikonê new – organy. Œpiewaczka prowadz¹ca
czeskiej literatury i zd¹¿yli na czas) za- w³asn¹ Piwnicê Autorsk¹ „ATA” w Kraprezentowa³a wiersze w przek³adach na kowie – zapraszana do Piwnicy „Pod Bapolski oraz po czesku. W maratonie ranami”. Wyda³a p³yty ze swoimi utworami muzycznymi, bajki dla dzieci oraz
tomiki poetyckie.
Wyst¹pi³ i Jerzy Stasiewicz z Nysy
autor szeœciu ksi¹¿ek (poezja, proza, dramat) uhonorowany nagrod¹ Gustawa
Herlinga-Grudziñskiego, prezentuj¹c
teksty poœwiêcone duchom poetów
zmar³ych. Jan Szczurek zaprezentowa³
liryki z debiutanckiego tomu „W poszukiwaniu panaceum” (do którego ni¿ej
podpisany napisa³ wstêp).
Wyst¹pili tak¿e artyœci nieprofesjonalni z Teatru Domu Kultury w Dobrzeniu
Opolskim ze swoim inspiratorem Grzegorzem Mazurem. Duch Weny unosi³ siê
nego”, które sta³o siê tradycj¹ takich spo- nad g³owami smug¹ palonych œwiec,
tkañ oraz ryby zwanej przez miejscowych a w co w dzisiejszych czasach trudno
uwierzyæ – publicznoœæ wytrwa³a do pó³rybaków „ryba na dziko”.
W bardzo mi³ej atmosferze mija³ nocy. PóŸniej poeci przenieœli siê do galeczas. Nikomu nie przeszkadza³o, ¿e za rii Krezbi na kolacjê i coœ mocniejszego,
a dysputy trwa³y do bia³ego rana.
oknem pada deszcz.
Jerzy Stasiewicz
Józefa Ostrowska
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XXIV Konkurs Literacki
„Ikarowe Strofy” 2017 rok
24 listopada 2017 roku roku w sali widowiskowej
Klubu Dowództwa Generalnego Rodzaju Si³ Zbrojnych
w Warszawie – Hymnem konkursu „Wikriatka z ksiêdzem Janem” (s³owa: Maria Rytelewska, muzyka Piotr
Golla) – w wykonaniu Bo¿eny Szkieli rozpoczê³a siê
XXIV Gala Konkursu Literackiego „Ikarowe Strofy”.
Po czym g³os zabra³ gospodarz i g³ówny organizator
uroczystoœci – Kierownik Klubu Dowództwa Generalnego Rodzaju Si³ Zbrojnych p³k S³awomir Olechowski.
Przywita³ serdecznie uczestników i jury konkursu oraz
zebranych goœci na widowni, wœród nich przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzaju Si³ Zbrojnych p³k.
Roberta Malinowskiego oraz zastêpcê dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Beatê Czekaj-Wiœniewsk¹
– fundatora nagród dla finalistów konkursu.
Nastêpnie zabra³ g³os Prezes Wojskowego Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego „SWAT” Ryszard
Pietrzak – wspó³organizator konkursu, który przywita³
przyby³ych przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych:
Stowarzyszenia „Lotników Polskich”, Stowarzyszenia
„Seniorów Lotnictwa Wojskowego”, Warszawski Klub
Seniorów Lotnictwa, Wojskowego Stowarzyszenia
„Sport, Turystyka i Obronnoœæ”, Stowarzyszenia „Budowy Pomnika KaŸmierza Sosnowskiego” oraz cz³onków Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego. Na
zakoñczenie swojej przemowy zarecytowa³ wiersz KaŸmierza Przerwy-Tetmajera
„Patryota”
Nadesz³a chwila og³oszenia wyników XXIV Konkursu Literackiego „Ikarowe
Strofy”. Jury Konkursu
w sk³adzie – przewodnicz¹cy
Jan Zdzis³aw Brodnicki,
cz³onkowie – Pawe³ Soroka
i Andrzej Zaniewski po rozpatrzeniu nades³anych zestawów prozy i wierszy, na posiedzeniu w dniu 07.11.2017
roku, postanowi³o przyznaæ:
Nagrodê I stopnia
– Piotrowi Sowiñskiemu za opowiadanie „Ostatnia
kula”,
Nagrodê II stopnia
– Zbigniewowi Mys³owickiemu za zestaw wierszy,
Nagrodê III stopnia
– Iwonie Œwierkuli za zestaw wierszy – Ekfrazy.
Jury postanowi³o równie¿ wyró¿niæ:
Paulinê D¹brosz-Drewnowsk¹ za opowiadanie
„T³umaczka de Gaulle”,
Aleksandrê Mazur za opowiadane „Aszera”,
Edytê Szure-Ejsmont za opowiadanie „Kaktus”.
W kategorii do lat 16:
Jury postanowi³o nagrodziæ Barbarê Halick¹ za
opowiadanie „List do ¿o³nierza”
wyró¿niæ:
Micha³a Skowronka za zestaw wierszy,
Micha³a Szewczyka za opowiadanie „Orfeusz”.
Po ceremonii wrêczenia nagród finalist¹ konkursu,
zabra³ g³os Przewodnicz¹cy Jury Jan Zdzis³aw Brudnicki. Oceni³ wartoœæ pisarsk¹ nades³anych na konkurs
utworów literackich. Na konkurs nap³ynê³y prace
z bardzo wyszukanym bogatym s³ownictwem. Tematyka prozy i zestawów wierszy dotyczy³a minionej wojny i powstania warszawskiego, wojskowych misji zagranicznych, jak równie¿ opowieœci z kresów i opowiadañ historycznych. By³y te¿ utwory o spo³ecznej
problematyce, w tym bezdomnoœci.
M³odzi autorzy bêd¹cy jeszcze uczniami wykazali
siê du¿¹ dojrza³oœci¹ w swych utworach.

Drugi cz³onek Jury Andrzej Zaniewski stwierdzi³,
¿e nie martwi siê o los polskiej literatury jak bêdzie
wygl¹daæ za lat 10–20 lat w kontekœcie nades³anych
utworów na konkurs.
Z uwagi na nieobecnoœæ na Gali konkursu z przyczyn obiektywnych trzeciego cz³onka jury profesora
Paw³a Soroki, odczytano jego wypowiedŸ oceniaj¹c¹
nagrodzone i wyró¿nione w konkursie utwory. Przytaczam jej fragmenty: „Na konkurs w kategorii doros³ych nap³ynê³o – 78 zestawów wierszy i 57 utworów
prozatorskich, wœród kategorii do 16 lat – 12 zestawów
wierszy i 6 opowiadañ. Jest ich znacznie wiêcej ni¿
ubieg³ym roku to znaczy, ¿e Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy” cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹, a organizatorom udaje siê ka¿dego roku dotrzeæ do ro¿nych œrodowisk nie tylko zwi¹zanych z wojskiem.
Wœród nades³anych prac w tym roku zwraca uwagê
przewa¿aj¹ca iloœæ opowiadañ, wœród których wiele
przedstawia siê na przyzwoitym poziomie. Nie zabrak³o
te¿ wartoœciowych i interesuj¹cych zestawów wierszy.
Wœród ocenionych prac wiele œwiadczy³o o dobrym
opanowaniu warsztatu literackiego i umiejêtnym pos³ugiwaniu siê literackimi œrodkami wyrazu. Szczególnie odnosi siê to do wyró¿nionych i nagrodzonych
utworów, które we pe³ni zas³uguj¹ na publikacje w wydawnictwach ksi¹¿kowych i czasopismach literackich.

Tematyka tegorocznych prac zarówno poetyckich
jak prozatorskich by³a bardzo ró¿norodna, mimo
wszystko jednak dominowa³y w¹tki zwi¹zane z pierwsz¹ i drug¹ wojn¹ œwiatow¹ sugestywnie pokazuj¹c¹
grozê i towarzysz¹ce jej ludzkie dramaty.
W tym roku zdecydowanie mniej by³o o tematyce
poœwiêconej lotniczej i udzia³owi naszych ¿o³nierzy
w misjach, za to pojawi³y prace odnosz¹ce do czasów
antycznych”.
Po wystêpach jurorów nast¹pi³a czêœæ artystyczna
– uroczysty koncert, przygotowany przez instruktorów
Klubu DG RSZ, zaproszonych aktorów oraz goœci.
Koncert by³ skomponowany z wierszy i opowiadañ nades³anych przez uczestników konkursu w wykonaniu
aktora Rafa³a Baszczyñskiego, a aran¿acji muzycznej
dokona³ Piotr Golla.
Ostatnim punktem Gali by³a promocja Almanachu
zawieraj¹cego utwory z poprzedniego roku konkursu
literackiego „Ikarowe Strofy”, pod tytu³em „Profile”.
To wyj¹tkowe wydarzenie zosta³o dofinansowane
ze œrodków Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym
roku organizatorzy zapraszaj¹ osoby w³adaj¹ce piórem
na jubileuszowy XXV Konkurs Literacki „Ikarowe
Strofy”. Mam nadziejê, ¿e bêdzie pod wzglêdem jakoœciowym i iloœciowym nades³anych utworów na miarê
Jubileuszowego Konkursu. Czego bardzo serdecznie
¿yczê organizatorom.
Krystyna Rejniak

7

25-lecie Izabeli Zubko
w Kruszwicy

       
 

W tym roku mija dok³adnie 25 lat od ukazania siê
debiutanckiego zbioru poetyckiego naszej kole¿anki
Izabeli Zubko, zatytu³owanego „Go³êbie”. Z tej okazji
30 kwietnia 2018 r. by³a ona goœciem Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Stanis³awa Przybyszewskiego
w Kruszwicy. Miejsce uroczystoœci nie by³o przypadkowe, poniewa¿ w tej placówce od lat gromadzona jest
twórczoœæ cz³onków Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury
Podczas rozmowy z prowadz¹c¹ spotkanie pani¹
Alicj¹ Kubersk¹ – poetk¹, prozatork¹ oraz redaktork¹
„Metafory Wspó³czesnoœci”, Izabela Zubko wspomina³a o swoich pisarskich pocz¹tkach. Nawi¹za³a równie¿
do udzia³u w Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach
Pokoleñ w Kobylnikach, w których uczestniczy³a dwa
lata temu. Jak sama twierdzi udzia³ w warsztatach rozpocz¹³ nowy etap w jej twórczoœci, a nawi¹zane wówczas przyjaŸnie oraz kontakty trwaj¹ do dziœ, czego dowodem by³a obecnoœæ na imprezie pani Magdaleny Jagie³³owicz – poetki, animatorki kultury oraz organizatorki spotkañ poetyckich.
Publicznoœæ mia³a okazjê wys³uchaæ wierszy w interpretacji poetki ze zbiorów „Noc¹ budzi siê sen”, „£¹cz¹c brzegi przepaœci” oraz „Œwiat wygas³ych lamp”,
w których zosta³a podjêta tematyka ró¿nych aspektów
mi³oœci. Dodatkowo Izabela Zubko opowiedzia³a o swoim debiucie prozatorskim, którym jest „Ma³y pisarczyk
z Ma³oszyc”, napisany razem ze Stanis³awem Stanikiem.
Dope³nieniem wieczoru sta³y siê utwory muzyczne,
zainspirowane jej twórczoœci¹. Goœcie spotkania us³yszeli piosenki w wykonaniu Aliny Ma³achowskiej oraz
uczestników warsztatów wokalnych Miejskiego Oœrodka Kultury w Dêblinie, prowadzonych przez Micha³a
Pastuszaka. Kolejn¹ niespodziank¹ by³ utwór muzyczny
zainspirowany wierszem „Romantyka”, który sta³ siê
wizytówk¹ ukraiñskiego duetu Neoclassic. W 2007 roku
kompozytor Aleksander Chodakowski i solistka Natalia
Mi¿ygórska zostali uhonorowani nagrod¹ Ambasadora
RP na Ukrainie za wykonanie tego utworu.
Drug¹ czêœci¹ obchodów jubileuszu by³ koncert muzyczno-literacki, zatytu³owany „W stronê Nieba”, który
odby³ siê 3 maja w Koœciele pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus w Kruszwicy. Poetka zaprezentowa³a tam wiersze z tryptyku, nawi¹zuj¹cego do treœci ewangelicznych.
Helena Kucharska
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Literacka antresola
wierszy z trzech ostatnich tomików bohaterki, tzn. do „bia³ej akwareli”, „jezusy
moje” i „macanka na spoko i trendy”.
J. Z. Brudnicki powiedzia³ wczeœniej
o twórczoœci Majki m.in., ¿e „liryka ta
mieni siê sensami (czêsto) ironicznymi
i przewrotnymi, podwa¿a jednoznacznoœæ s³owa”, ¿e „…uniwersalia tej zwiêz³ej liryki g³osz¹ prawdê, ¿e rzeczy
pierwsze s¹ te¿ ostateczne i ¿e pragnienie
chodzi w parze z bólem… i uœwiêcaj¹
one ca³e ¿ycie”. Ja doda³bym tylko, i¿ te
wiersze s¹ nie³atwe ale i proste zarazem.
Widaæ w nich precyzjê, jak ciêcie skalpela chirurga, choæ Majka jest lekarzem
chorób wewnêtrznych. Widaæ w nich tak¿e jak¹œ czu³oœæ do potr¹conych przez
¿ycie ludzi, bez znaczenia kim oni s¹.
No, a poza tym wszystkim co chwila natykamy siê na prawdziwe pere³ki meta-

sów, ¿e ich omówienie lub choæby wymienienie tutaj zajê³oby zbyt du¿o miejsca. A jeœli dodaæ do tego inne liczne aktywnoœci i dzia³ania w dziedzinie sztuki
i literatury i – szerzej – kultury (m.in.
pe³nienie funkcji redaktora i z-cy redaktora naczelnego dwóch czasopism, prowadzenie warsztatów poetyckich, organizowanie konkursów, udzia³ w jury),
to… Wystarczy. O jej osi¹gniêciach
i dzia³alnoœci mówi³ podczas tego wieczoru Pawe³ Soroka – Prezes Rady Krajowej RSTK, a analizê twórczoœci przedstawi³ w sposób wnikliwy w swoim merytorycznym wyst¹pieniu uznany eseista
i krytyk literatury – Jan Zdzis³aw Brudnicki. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, nie
tylko z kronikarskiego obowi¹zku, ¿e
spotkanie z Majk¹ prowadzi³a Zofia Sofim Miku³a, a oprawê muzyczn¹ zapewni³ S³awomir Korsan.
W naprawdê klimatycznym otoczeniu
Galerii Piecowej, pe³nej sztalug i obrazów od pod³ogi po sufit, by³o czytanie
wierszy, by³y pytania do Majki, jej odpowiedzi i refleksje o poezji, by³a tak¿e muzyka, wino i œpiew. Autorka i prowadz¹ca wieczór siêgnê³y przede wszystkim do

for, porównañ, prawie aforyzmów, które
chcia³oby siê przepisaæ do podrêcznego
zeszytu. Czasami odnosi siê to do ca³ego
krótkiego wiersza, jak choæby „akt”:
„sponad dotyku/ stworzy³ jej skórê/ siódmego dnia/ s³ony smak”. No, i te puenty
wbijaj¹ce w fotel: „…wydoroœla³a nagle/
ponad tornister” (o 7 latce), albo „… odmawiam zdrowaœ / wszystkich namiêtnoœci” (wiersz „pokuta”); „…a mocni faceci / dmuchaj¹ w skrzyd³a / pierwszym
tramwajom” (wiersz „don Kichoci”);
„…kaleczy³a skrzyd³a o porêcz balkonu”
(wiersz „historia jednego razu”); „…to
szaleñstwo dla wody / rozbujaæ fale / gdy
umar³ wiatr”; „…to przyjdzie proste / jak
chodzenie po wodzie” (bez tytu³u).
Jeszcze d³ugo po oficjalnej czêœci
spotkania by³y rozmowy, wino, skrzypce
i gitara, bo do³¹czyli goœcie Majki z Nowego S¹cza.
Szykuj¹ siê nastêpne Literackie Antresole, a je¿eli bêd¹ takie lub podobne
do tego pierwszego wydarzenia, to ta cykliczna impreza mo¿e wpisaæ siê na listê
tych warszawskich wydarzeñ, na których
wypada i trzeba bywaæ.
Krzysztof Zdunek

Wznieœ serce nad z³o

  

Proszê Pañstwa, sta³o siê! W³aœnie ruszy³ cykl spotkañ autorskich poezji i prozy w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury (Galeria Piecowa), mieszcz¹cej siê na antresoli przy ul.
Emilii Plater nr 47 w Warszawie.
To pierwsze spotkanie z literatur¹ odby³o siê 28 stycznia 2017 r. A jego bohaterk¹ zosta³a Maria Majka ¯ywicka-Luckner. Wybór pierwszego gospodarza
Literackiej Antresoli nie by³ przypadkowy, bo Majka jest cz³owiekiem-instytucj¹ lub – chyba lepiej – kobiet¹-orkiestr¹. Jest przede wszystkim dobr¹ poetk¹, ale przecie¿ pisze te¿ opowiadania
i aforyzmy, a na dodatek maluje (olej
i akwarela). Wyda³a 4 tomiki poetyckie,
opublikowano jej szereg wierszy, opowiadañ i aforyzmów w wielu czasopismach. Jest laureatk¹ tak wielu konkur-

Wieczór autorski Stanis³awa Nyczaja

       

W Bibliotece Dzielnicowej Warszawa-Mokotów przy ul. Czerniakowskiej
38a odby³ siê 27 listopada 2017 roku
wieczór autorski Stanis³awa Nyczaja.
By³o to prawdziwe œwiêto poezji, jako ¿e
sala wypo¿yczalni biblioteki by³a zape³niona, bohater wieczoru wzniós³ siê na
wy¿yny swoich osi¹gniêæ, a program
ukazywa³ losy tytu³owego bohatera
z bardzo ró¿nych stron, towarzyszy³y temu recytacje i œpiew. Nie by³ to banalny
wieczór, ale przygotowany w ka¿dym calu i uroczy artystycznie, w którym oprócz
autora wziêli udzia³ Ma³gorzata Siemieniec (œpiew), Mieczys³aw Bojczuk
(œpiew), Jan Rychner (recytacja). Przewodnim motywem wieczoru by³o ukazanie roli fatum w ¿yciu twórcy, w tym wypadku Stanis³awa Nyczaja, cierpi¹cego

na kataraktê. Przewodnim motywem
spotkania mog¹ byæ s³owa œpiewane
przez Micha³a Bojczuka: „wznieœ serce
nad z³o”. Mieœci³yby siê w jego przes³aniu tak¿e w¹tki piosenki Anny German,
któr¹ w Warszawie dla publicznoœci wykona³a Ma³gorzata Siemieniec („Cz³owieczy los”). Wspania³e i gor¹ce w nastroju spotkanie by³o czêœci¹ planu promocyjnego nowej ksi¹¿ki Stanis³awa Nyczaja „Wœród pisarzy”. Poza postaciami
tej rangi co Wis³awa Szymborska, Tadeusz Ró¿ewicz, Stanis³aw Barañczak,
przedstawia on w niej wiele zapomnianych a godnych uwiecznienia pisarzy
kieleckich. Nyczaj jest nie tylko twórc¹,
ale i propagatorem i ambasadorem obecnej twórczoœci Kielczan.
Stanis³aw Stanik

Wieczór autorski
Paw³a Soroki
3 lutego 2018 roku – w ramach cyklu
spotkañ „Na Literackiej Antresoli” – w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Warszawie – w Galerii
Piecowej przy ul. Emilii Plater 47, paw. 15
odby³ siê WIECZÓR POETYCKI Paw³a
Soroki, po³¹czony z wystaw¹ jego prac plastycznych. Wœród honorowych goœci znaleŸli siê m. in.: Rektor Warszawskiej Szko³y Zarz¹dzania – Szko³y Wy¿szej dr in¿.
Waldemar Gajda, by³y doradca Ministra
Rolnictwa Stanis³aw Bartos, a tak¿e wiceprzewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku Literatów Polskich Piotr Dumin. Wiersze Autora recytowa³y poetki Maria Bednarek i Jolanta Maria Grotte. Dwa jego wiersze zaœpiewa³a Joanna Jagie³³o. Natomiast krytycy literaccy Stanis³aw Stanik i Jan
Zdzis³aw Brudnicki dokonali charakterystyki poezji Paw³a Soroki.
M.B.
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Mi³o, weso³o i profesjonalnie

Jak w paŸdzierniku, to w Œwidniku
W Œwidniku 28 paŸdziernika 2017 r.
zakoñczy³y siê XXII Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci, nad którymi honorowy patronat sprawowa³ Burmistrz Waldemar Jakson. Uroczysta gala odby³a siê
w sali kameralnej œrodowiskowego Centrum Kultury. Ku ogólnemu zaskoczeniu
licznie przyby³ej publicznoœci rozpoczê³a
siê ona w „egipskich” ciemnoœciach. Zza
os³aniaj¹cej scenê kurtyny przewodnicz¹ca jury literackiego Edyta Smus przeczyta³a docenione pierwsz¹ nagrod¹ frapuj¹ce opowiadanie „Ksiê¿ycowa podró¿” lublinianki Magdaleny Mañkowskiej. Ten niekonwencjonalny zabieg
wprowadzi³ zgromadzonych w refleksyjny nastrój dodatkowo wzmagaj¹c zainteresowanie fina³ow¹ imprez¹.
Gdy zab³ys³y œwiat³a Prezes RSTK
województwa lubelskiego Aneta Wysmulska-Pawlaczyk przywita³a serdecznie wszystkich goœci, wœród których byli
przedstawiciele lokalnych w³adz, placówek kulturalno-oœwiatowych, organizacji emeryckich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz sponsorów. Galê zaszczycili m. in. Sekretarz Urzêdu Miasta
Ewa Jankowska i cz³onek Zarz¹du Powiatu dr Jakub Osina. Szczególnie mi³o
by³o nam widzieæ na sali Przewodnicz¹cego Zarz¹du Rady Krajowej RSTK
prof. nadzw. dr hab. Paw³a Sorokê, wieloletniego przywódcê miejscowych erestekowców Kazimierza Kalinczuka przebywaj¹cego od d³u¿szego czasu wraz
z ma³¿onk¹ u córki w O¿arowie oraz zas³u¿on¹ dla naszego ruchu poetkê Mariê
Szczêsn¹-Jeleniewsk¹. Wymienieni zostali równie¿ patroni medialni imprezy.
Parê osób zabra³o kurtuazyjnie g³os, kieruj¹c sporo ciep³ych s³ów w stronê organizatorów przegl¹du.
Dalsz¹ czêœæ imprezy poprowadzili
Anna Polanowska – Dyrektor Spó³dzielczego Domu Kultury i Jan Tarajko – sekretarz tutejszego RSTK. Jej kulminacyjnym punktem by³o odczytanie protoko³ów komisji oceniaj¹cych poszczególne
konkursy oraz nagrodzenie laureatów.
Spoœród utworów nades³anych przez
19 autorów jury literackie w sk³adzie
Edyta Smus, Maria Giba³a i Katarzyna
Szajewska-Ga³a pierwsze miejsce przyzna³o Magdalenie Mañkowskiej z Lublina za niezwykle pomys³owe opowiadanie
„Ksiê¿ycowa podró¿”, drugie Krzysztofowi Zdunkowi z Warszawy za wiersze
„Pan Poldek”, „Transatlantyk” i „Olszyzna”, trzecie ex aequo Agacie Litwin
z Przemyœla za „Po owocach i kwiatach
polnych” i „Powiedzmy...” oraz Piotrowi
Fa³czyñskiemu z O³oboka za „List do Olka” i „Muszelkê od Mamy”. Wyró¿nienia

    
   

otrzymali – Irena Molenda z D¹browy
Górniczej („Natura problemu”, „Myœli
i wspomnienia”), Ewelina Pilawa z Przemyœla („Kiedy siê we mnie pierwszy
wiersz urodzi³”, „... jeszcze kwiaty jaœminu”), Mieczys³aw Szabaga z Przemyœla
(„Na koniec dnia”) i Marcin Szostek ze
Œwidnika („Most”).
Nad sprawiedliw¹ ocen¹ dzie³ 14 plastyków g³owili siê Zbigniew WoŸniak,
Monika Anna Tomczak i Zuzanna Zubek-Gañska. W tej kategorii wszystkie nagrody przypad³y œwidnickim malarzom.
Pierwsz¹ zdoby³ Robert B¹k za intryguj¹cy tryptyk „Kompozycje wykadrowane –
Œlady czasu”, drug¹ Anna Krzeszowska
za obraz „Z³ota polska jesieñ”, trzeci¹ Bogus³aw Lewicki za „Portret Rubaja”, wyró¿nienie Anna Witek za „Abstrakcjê”.
W szrankach fotograficznych na dobre lokaty liczy³o 8 fotoamatorów. Tu te¿
jury nie mia³o ³atwego zadania, bowiem
pokazane zdjêcia cechowa³ wysoki poziom kunsztu artystycznego. Ignac Tokarczyk, Tomasz Nó¿ka i Sandra Rutkowska w swoim werdykcie na lidera
wytypowalili Leszka Grygorczuka z Lublina za tchn¹cy egzotyk¹ zestaw „Piaski
Sahary”. Na drugiej pozycji znalaz³a siê
Karolina Smoliñska z Me³gwi za czarno-bia³ego „Dziadka”, a na trzeciej Wies³awa Stawarz z Sosnowca za jedn¹ z fotek
z cyklu „Architektura – stare i nowe”.
Laureaci konkursów poza certyfikatami otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Pami¹tkowe dyplomy uczestnictwa
w XXII Prezentacjach dostali tak¿e pozostali twórcy. Jurorom natomiast w podziêkowaniu za ich trud wrêczono gu-

stowne statuetki. By³o te¿ pozowanie do
wspólnych zdjêæ na scenie w œwietle jupiterów czyli tzw. piêæ minut dla fotoreporterów.
Kolejny punkt programu stanowi³a
utrzymana w zabawowej konwencji fotorelacja z „Warsztatowiska”, tj. interdyscyplinarnych warsztatów malarskich,
rzeŸbiarskich, graffiti, fotograficznych
i literackich jakie towarzyszy³y ostatnim
Prezentacjom. Zrealizowano je 9 wrzeœnia na terenie Miejskiego Centrum
Us³ug Socjalnych znajduj¹cego siê w samym œrodku Œwidnika a adresowane by³y do ka¿dego chêtnego mieszkañca bez
wzglêdu na wiek i dotychczasowe osi¹gniêcia. Sukces tego przedsiêwziêcia tak
jak i pozosta³ych wydarzeñ to efekt spo³ecznego zaanga¿owania przede wszystkim Roberta B¹ka, Jakuba Bodysa, Jerzego Jarosza, Andrzeja Jastrzêbskiego, Jadwigi Marcinek, Ma³gorzaty Motyl, Antoniego Sylwestra Muszyñskiego, Grzegorza Pastusiaka, Beaty Portki, Anety
Stodulskiej-Sowy, Katarzyny Szajewskiej-Ga³y, Zygmunta Szponara, Anny
Witek, Anety Wysmulskiej-Pawlaczyk.
Istotnej pomocy udzielili równie¿ pracownicy Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Anny Kamieñskiej, MOK
i MCUS oraz studentki Lubelskiej Szko³y Sztuki i Projektowania.
Warto wspomnieæ, ¿e wernisa¿ po³¹czonych wystaw – plastycznej i fotograficznej odby³ siê 6 paŸdziernika w Galerii „Za Szyb¹” œwidnickiego Centrum
Kultury. Za ich przygotowanie odpowiadali komisarze Grzegorz Pastusiak i Jan
Tarajko. Obrazy i zdjêcia ogl¹daæ tam
by³o mo¿na do koñca miesi¹ca.

Galê XXII Prezentacji Twórczoœci
uœwietni³ ciekawy spektakl „Nasz Czechow” w wykonaniu dzia³aj¹cej od
dwóch lat Œwidnickiej Grupy Teatralnej
„Teatr Drogi”. Inicjatorem jej powo³ania
by³ Andrzej Wiœnioch – Prezes Towarzystwa Œpiewaczego „Arion”, w ramach
którego dzia³a s³ynny w województwie
lubelskim chór mêski o tej samej nazwie
istniej¹cy od 1965 r. Zespó³ liczy obecnie
kilkanaœcie osób i ma w swoim repertuarze trzy przedstawienia wyre¿yserowane przez absolwentkê Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej we Wroc³awiu
Anetê Stodulsk¹-Sowê. Wdziêczna publicznoœæ przyjê³a sztukê z prawdziwym
entuzjazmem, o czym œwiadczy³y gromkie brawa jakimi obdarzono aktorów autentycznie wzruszonych tak mi³ym odbiorem ich gry. Otrzymali oni równie¿
czerwone ró¿e ofiarowane przez „Kwiaciarniê E. i W. Wo³oczko”.
Bardzo sympatycznym akcentem
koñcz¹cym spotkanie by³o obdarowanie
przez cz³onka Zarz¹du Powiatu Œwidnickiego dr Jakuba Osinê piêkn¹ wi¹zank¹
kwiatów szefowej RSTK Anety Wysmulskiej-Pawlaczyk, która natychmiast
odwdziêczy³a siê paroma gor¹cymi buziakami, wzbudzaj¹c tym spontanicznym gestem nieukrywan¹ zazdroœæ u pozosta³ych przedstawicieli p³ci „brzydkiej”. Kolejna okazja do spróbowania
swoich si³ w dziedzinie poezji, malarstwa i fotografii oraz w sferze innych zaskakuj¹cych inicjatyw nadarzy siê
w paŸdzierniku 2018 r. podczas XXIII
Ogólnopolskich Prezentacji Twórczoœci
w Œwidniku.
Jan Tarajko
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Smak poetyckich tradycji
Barbary Œnie¿ek

Stanis³aw Stanik w Klubie Ksiêgarza
Promocja ksi¹¿ki pt. Ma³y pisarczyk z Ma³oszyc

W dniu 5 grudnia 2017 roku, w Klubie Ksiêgarza w Warszawie, odby³a siê
promocja nowej ksi¹¿ki Stanis³awa Stanika i Izabeli Zubko pt. „Ma³y pisarczyk
z Ma³oszyc”. Jest to wywiad-rzeka, przeprowadzony przez nasz¹ kole¿ankê Izabelê Zubko z poet¹, dziennikarzem i krytykiem literackim – Stanis³awem Stanikiem, który czêsto goœci na comiesiêcznych warsztatach poetyckich w WSTK.
Autorzy podzielili siê z uczestnikami
spotkania swoimi refleksjami zwi¹zanymi z procesem powstawania ksi¹¿ki oraz
przybli¿yli poruszon¹ w niej tematykê,
co wzbudzi³o du¿e zainteresowanie
wœród licznie przyby³ych goœci. Podczas
promocji g³os zabra³ m. in. Jan Rychner,
Piotr Dumin, Andrzej Zaniewski, Zdzis³aw Koryœ, Jerzy Burski oraz Stanis³aw
Bartos – poeta, polityk, by³y doradca ministra rolnictwa, pochodz¹cy z rodzinnych stron Stanis³awa Stanika.

Prelekcjê o ¿yciu œrodowiska literackiego na przestrzeni ostatnich 40 lat wyg³osi³ Jan Zdzis³aw Brudnicki, natomiast
prof. Pawe³ Soroka omówi³ dzia³alnoœæ literack¹ Stanis³awa Stanika i Izabeli Zubko. Czêœæ artystyczna spotkania rozpoczê³a siê od pokazu multimedialnego, przygotowanego przez Jolantê Grotte. Podczas
imprezy us³yszeliœmy fragment ksi¹¿ki
„Ma³y pisarczyk z Ma³oszyc” w interpretacji Gra¿yny Kowalskiej oraz wiersze
wspó³autorów wspomnianej publikacji
w wykonaniu Jolanty Grotte. Promocjê
uœwietni³ wystêp Marii Bednarek, która
zaœpiewa³a utwory w³asnego autorstwa
oraz wystêp Natalii Mi¿ygórskiej z ¯ytomierza (Ukraina), dla której twórczoœæ
Stanis³awa Stanika, przet³umaczona na jêzyk rosyjski przez Izabelê Zubko, sta³a siê
inspiracj¹ do skomponowania piosenek.
Wieczór poprowadzi³ Jan Rychner.
Stanis³aw Dominiak

Spotkanie w ODK „Karton” RSM
w dniu 23.02.2018 r. z poetk¹ Barbar¹
Œnie¿ek – autork¹ czterech tomików
wierszy i dwóch tomików dla dzieci odby³o siê w ciep³ej, jak zwykle przyjaznej
i obfituj¹cej w goœci, ale nieco odmiennej atrakcyjnej, atmosferze. Jej wiersze s¹ bowiem bardzo eleganckie,
lekkie, nastrojowe i g³êboko
uczuciowe, szeroko nurtuj¹ce sprawy ¿ycia cz³owieka.
S¹ przemyœlane, dopracowane niemal w ka¿dym s³owie,
przy tym... s¹ oparte na rymach i rytmach z najlepszych czasów poezji pisanej
tradycyjnie. Przypominaj¹
jej œwietnoœæ, popularnoœæ
i si³ê takiego przekazu. Liczne recenzje
jej twórczoœci s¹ zamieszczane na portalach internetowych i nie tylko.
Przyby³ych na to spotkanie Autorka –
przewodnicz¹ca Sekcji Literackiej Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie i g³ówna twórczyni literackiej antologii RSTK – nie zawiod³a. Przybyli na nie m. in. Micha³
Ziemliñski cz³onek Rady Nadzorczej
RSM, Marta Pelinko cz³onek Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich,
Stanis³aw Dworak – Prezes RSTK i zas³u¿ony dla RSTK jego b. prezes Józef
Kawa³ek. Mimo ostrych mrozów przyjecha³ z Górek k. Brzozowa Tadeusz Mas³yk, poeta, rzeŸbiarz cz³onek ZLP, Emilia Wo³oszyn – autorka grafiki w tomiku
dla dzieci. W spotkaniu uczestniczy³a
tak¿e córka autorki Beata Nowicka.

Spotkanie z cyklu „Seniorzy z pasj¹”
22 lutego 2018 r. odby³o siê w Filii
nr 9 Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
kolejne ju¿ spotkanie poetycko-muzyczne z cyklu „Seniorzy z pasj¹”, na których prezentowane s¹ zainteresowania
i pasje cz³onków Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Tym razem prezentowano pasje Pani Marii Rudnickiej.
Pani Maria ma wiele pasji, jest hafciark¹, jej piêknie haftowane serwetki
mogliœmy podziwiaæ podczas spotkania,
tworzy te¿ obrazy na kanwie. Jej wielk¹
pasj¹ jest œpiew. Œpiewa³a w ró¿nych
chórach i zespo³ach, a obecnie œpiewa
w Grupie Wokalnej RSTK.
Nastêpn¹ wielk¹ pasj¹ Marii Rudnickiej jest poezja. Autorka wyda³a ju¿
24 tomiki swojej poezji. Podczas spotkania w bibliotece promowaliœmy ostatni
tomik jej poezji „OdnaleŸæ siebie”.

  

Z utworów zawartych w tym tomiku
emanuje nie tylko nadzieja i mi³oœæ, ale
te¿ smutek. Czytaj¹c tê poezjê czujemy,
¿e autorka w muzyce, œpiewie i poezji
znalaz³a ukojenie i radoœæ. W utworach
swoich potrafi wyczarowaæ pogodny nastrój, uœmiech, ale te¿ têsknotê i pogodzenie siê z losem.

Przyby³ych goœci przywita³a kierownik filii Barbara K³oda, oraz przedstawi³a sylwetkê bohaterki spotkania, a wieczór ten piêknie poprowadzi³ Zygmunt
Kie³bowicz, kierownik Grupy Wokalnej
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie. Podczas spotkania
poezjê Pani Marii czytali cz³onkowie

Poezje Barbary Œnie¿ek wzbogaci³a
ich twórcza aran¿acja w wykonaniu Stacha O¿oga – z powodu jego przebywania
na urlopie zdrowotnym odtwarzano j¹
z p³yt i œwietnie wkomponowano w ca-

³oœæ scenariusza prowadzonego wraz ze
s³owem wstêpnym, przez kierownika
ODK Józefa Tadlê. Na czêœæ artystyczn¹
programu z³o¿y³y siê subtelne wykonane
piosenki Grupy Wokalnej RSTK pod kierunkiem Zygmunta Kie³bowicza z solowymi partiami Stanis³awa Dworaka i Juliana Szczyg³a oraz wystêp Sylwii Czeremszyñskiej z ODK Karton. Literack¹
charakterystykê utworów Barbary Œnie¿ek zaprezentowa³ przyby³ym ni¿ej podpisany. Dobr¹ rekomendacj¹ dla wartoœci
jej wierszy bêdzie, wyg³oszone ju¿ po
spotkaniu zdanie, tradycyjnie oszczêdnej
w pochwa³ach M. Pelinko: Barbara Œnie¿ek naprawdê ma ludziom coœ do powiedzenia. Na koniec uczestnicy spotkania
nagrodzili autorkê odœpiewuj¹c jej gromkie 100 lat.
Jerzy Stefan Nawrocki
RSTK: Barbara Œnie¿ek, Gra¿yna Œlipiec,
Danuta Mularz, Ma³gorzata Flisak, Julian
Szczygie³, Zygmunt Kie³bowicz, Prezes
RSTK Stanis³aw Dworak, autorka oraz
kierownik filii Barbara K³oda. By³y to
m. in. wiersze: „O¿ywaj¹ wspomnienia”,
„Magia z³otej jesieni”, „Odwieczny czar
Pary¿a”, „Cz¹stka siebie”, „Iskierka nadziei”, „Mój ma³y œwiat”, „Minê³o wiele
lat” i „Pozostanie w moim sercu” napisany dla jej Matki.
Wiersze przeplatane by³y piosenkami Grupy Wokalnej RSTK, w wykonaniu
której us³yszeliœmy piosenki: „Serce”,
„Dom rodzinny”, „Na ziemi”, „Kwiaty
kocham i ciebie”, „Na drogê ¿ycia”,
„Moja ojczyzna”, a Pani Maria Rudnicka
zaœpiewa³a „Akropolis Adieu”, „Suliko”
i „Moja matko ja wiem”.
Wieczór ten up³yn¹³ nam w bardzo
mi³ej i sympatycznej atmosferze, uczestnicy spotkania brali czynny udzia³ w tej
imprezie, zg³aszaj¹c siê do czytania wierszy autorki, jak równie¿ œpiewaj¹c wraz
z Grup¹ Wokaln¹.
Barbara K³oda
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Dni Poezji
w Broumovie
le, obecnie schronisko m³odzie¿owe. Kilka pokoi czteroosobowych. Nam z opolskiego przypada „kombinat” (20-osobowy). Jest i „kombinat” kobiecy.
W grupie ³atwiej siê integrowaæ.
Wieczorne warsztaty polegaj¹ na wypisaniu w³asnego imienia, nazwiska
i miejscowoœci. Z ich liter nale¿a³o u³o¿yæ dziesiêæ rzeczowników. Nastêpnie
u³o¿yæ wiersz. Ot taka zabawa s³owem,
te rzeczowniki wymieniamy z s¹siadem.
Mnie przypad³y po czesku i... dziêki Bogu warsztaty siê zakoñczy³y.

  

Wje¿d¿aj¹c na ziemiê czesk¹, z daleka dostrzegliœmy ogromn¹ bry³ê benedyktyñskiego klasztoru z wysokimi wie¿ami
zwieñczonymi krzy¿em i roz³o¿yste, pokryte blach¹ spadziste dachy. W ogromnej
³ukowej sali malowanej na z³oto wita nas
organizatorka festiwalu Pani Vìra Kopecká (poetka, translator, wydawca, autorka 25 tomów wierszy, dziesi¹tek antologii, t³umaczona i wydawana na polski,
ukraiñski, rosyjski, bu³garski i wietnamski, matematyk po Uniwersytecie Karola
w Pradze, teatrologii i prezentacji poezji
tej¿e uczelni). Wrêcza nam
na powitanie almanach festiwalowy Našlapování v
podzimním listí, wydany
w szeœciu jêzykach i folder
z programem.
W sali goœcinnej przy
ciê¿kich dêbowych sto³ach poeci racz¹ siê kanapkami i kaw¹ rozpustn¹ (¿e
Czeszki s¹ rozpustne to
wiedzia³em, ale kawa?).
Czu³e powitania, rozmowy, wymiana publikacji,
prezentacja zdjêæ na
smartfonach z w³asnych
spotkañ autorskich. Punktualnie o 17.00, co w Czechach nie jest takie oczywiste, w sali wizytowej
rozpoczyna siê prezentacja goœci. Wprowadzenie
Vìry, s³owo wstêpne w³adz Broumowskiego kraju, kwiaty, brawa.
Poeci czytaj¹ wiersze z almanachu,
w którym pomieszczono siedemdziesiêciu autorów. Piêknie rozbrzmiewaj¹ g³osy w klasztornej sali, gdzie czuæ ducha
zakonników i lekki powiew sukni opata
biegn¹cego mo¿e do s³odowni, sprawdziæ czy braciszkowie nie przesadzaj¹
z degustacj¹ z³ocistego p³ynu. Pomny, ¿e
kiedyœ spalili browar.
S³owacka piosenka barwiona melodi¹
gitary dodaje nastroju, podskórnie czuje
siê jej melodyjnoœæ. Czytaj¹ Leszek Br¹giel, Adriana Jarosz, Witold Hreczaniuk,
Zbigniew NiedŸwiedzki Rawicz, Wojciech Ossoliñski. Moja kolej – prezentujê Rocznicê. Jako jeden z niewielu mam
przek³ad na czeski, tu wyrêcza mnie... Jaroslav Schnerch. Po mnie Jarmila Synkowá i Jasio Szczurek. Vìra prowadzi ¿elazn¹ rêk¹, nie ma bezproduktywnego
gadania. DŸwiêcznie brzmi bu³garski
w ustach Dimany Ivanovej poetki z Varny, nastêpnie prezentuje w³asny utwór
w jêzyku gospodarzy.
Krynice witaj¹ goœci gor¹c¹ kolacj¹.
Jesteœmy zakwaterowani w dawnej szko-

   

Sta³y punkt towarzyski to wizyta
w gospodzie U schladka. Prowadzi³ j¹
kiedyœ stary szynkarz Jozef, siedz¹cy
z poetami do bia³ego rana, zas³uchany
w ich rozmowy. Potakuj¹cy g³ow¹. Odszed³ na emeryturê – gospoda podupad³a.
A nas powita³a brakiem piwa. W Czechach zabrak³o piwa. Kto da wiarê?
Sobotnie przedpo³udnie typowo
warsztatowe. Dr Dimana Ivanová z prelekcj¹ na temat przek³adu wierszy. Daje
przyk³ady z t³umaczeñ bu³garskiego
wieszcza na czeski. Pokazuje, gdzie pope³niano b³êdy. I stwierdza, ¿e nie oddaj¹ ducha poety. Prawdziwy translator powinien byæ poet¹, dobrze znaj¹cym oba
jêzyki i w dodatku wyczucie liryczne. Joasia S³odyczka dodaje „przek³ady s¹ jak
kobiety – piêkne albo wierne”.
Prezentacja wierszy (sto³y ustawione
w podkowê) przy uroczystej kolacji, do
której zasiad³a tak¿e publicznoœæ. Mia³a
podnios³y charakter. A znakomity bigos
przeniós³ nas do goœciny staropolskiego
dworu. S¹ miejsca, gdzie poetê traktuje
siê z nale¿ytym szacunkiem, a z s³ów jego czerpie siê energiê na dni powszednie.
Jerzy Stasiewicz

Bielski SAP ma 5 lat

Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddzia³ Bielsko-Bia³a 7 wrzeœnia 2017 r.
obchodzi³o 5-lecie swojej dzia³alnoœci.
Z tej okazji w goœcinnych progach budynku Gminy Wilamowice, w którym
Stowarzyszenie ma swoj¹ siedzibê, odby³o siê jubileuszowe spotkanie jego
cz³onków i sympatyków. Wœród przyby³ych goœci by³ siê równie¿ burmistrz gminy Wilamowice Marian Trela.
Piêcioletnie dokonania SAP O/B-B
przedstawi³ prezes Stowarzyszenia Wac³aw Morawski przybli¿aj¹c uczestnikom
historiê bielskiego oddzia³u m. in. podaj¹c iloœæ dotychczasowych spotkañ jego
cz³onków, sesji wyjazdowych, organizacji konkursów poetyckich we wspó³pracy
z Bibliotek¹ Wilamowick¹, notatek prasowych w znacz¹cych ogólnopolskich
i regionalnych czasopismach, wydawnictw i tomików poetyckich oraz rejestracji filmowych. Podkreœli³ zaanga¿owanie
cz³onków w organizacjê tych wydarzeñ.
Po zapoznaniu siê z rysem historycznym i dokonaniami twórców, burmistrz
gminy Jerzy Trela wyrazi³ serdeczne podziêkowanie za wniesienie tak znacznego dorobku rzeŸbiarzy, malarzy, poetów,
w ¿ycie kulturalne gminy Wilamowice.
Potwierdzi³ równie¿, ¿e tê dzia³alnoœæ
bêdzie nadal wspiera³.
Z kolei przyszed³ czas na jubileuszowe prezentacje swojej twórczoœci cz³onków stowarzyszenia. Oprócz wystawy
rzeŸb, malarstwa i rêkodzie³a, swoje
utwory zaprezentowali poeci m. in. Krystyna Sobociñska:
Têsknota malowana
Jeszcze tylko œpiew skowronka
zawieszê na chmurce
jeszcze pstre dmuchawce wiatrem
rozsypiê po ³¹ce
zapach brzozy i jab³oni
posadzê na progu
i Godzinki mojej matki
podam Panu Bogu
Zgarnê niebo dom lasek
w³o¿ê w ramê z³ot¹
i ustawiê jak ikonê
nad moj¹ têsknot¹.

oraz Anna Nosal-Tobiasz:
Mój ¿ycia czas...
Mia³am umys³ niesforny i ci¹gle niepokorny,
serce kapryœne, romantyczne i uparte
dzieckiem zbiera³am kwiatuszki i kamyki na zgubê
i na zwodnicz¹ u³udê, oczy mia³am...
otwarte!
Mój ¿ycia czas dalej zawrotnie szybuje
i leci…
Ju¿ lat piêædziesi¹t, gdy karmi³am dzieci
wnuki to dwudziesto i nastolatki!
Oni wszyscy czuj¹ siê staro… oprócz
mnie Prababki!!!
Mi³ym przerywnikiem tych prezentacji by³a piêkna gra na skrzypcach
ucznia szko³y muzycznej B³a¿eja Kuli
z Cieszyna.
Pod koniec spotkania, prezes Stowarzyszenia Wac³aw Morawski wraz z burmistrzem Marianem Trel¹, wrêczyli pami¹tkowe puchary i nagrodê ksi¹¿kow¹
z okazji obchodzonego jubileuszu, za dotychczasow¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ: Weronice W³odarczyk, Zofii Ciapa³owej,
Ewie Witke i Urszuli Omyliñskiej, oraz
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe: Urszuli
D¿yd¿yk-Dziudziel, Annie Nosal-Tobiarz, Marii Nowak, Marii Grabowskiej, Krystynie Kurzycy, Józefowi Gaw³owi, Genowefie Konecznej, Wies³awowi Konecznemu, Janowi Paliczce i B³a¿ejowi Kuli.
Akcentem koñcowym spotkania by³
wyœwietlony film o dokonaniach cz³onków SAP pt. „Twórcy SAP” autorstwa
Wac³awa Morawskiego.
Cz³onkowie SAP O/B-B zostali równie¿ zaproszeni do wziêcia udzia³u w V
Festiwalu Poezji S³owiañskiej, przez jego organizatora Ryszarda Grajka.
Urszula i Andrzej Omyliñscy
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Krople ze Ÿród³a wyp³ywaj¹ w Brzegu
Brzeg ma swój klimat. Ma Zamek
Piastów Œl¹skich, Stowarzyszenie ¯ywych Poetów. Tu corocznie odbywaj¹ siê
Miêdzynarodowe Najazdy Poetów na
Zamek i tu tworzy poezjê Romana Wiêczaszek. Poetka ciekawa, ale przede
wszystkim animatorka kultury.
W gruntownie odrestaurowanej bibliotece przy ul. Jana Paw³a II, w kameralnej ceglanej salce, promowa³a najnowsz¹ ksi¹¿kê poetyck¹ „Krople ze
Ÿród³a”, wydan¹ w Krakowie u S³owaków, okraszon¹ celn¹ grafik¹ Moniki
Szczypior. Takie ksi¹¿ki chce siê trzymaæ w d³oni. Emanuj¹ ciep³em i dobroci¹ jak Romana.
W Brzegu ludzie ³akn¹ poezji, przyk³adem wieczór Romany. Sala pêka³a
w szwach – dostawiano krzes³a – du¿o
starszych ludzi, ale i m³odzie¿ szkolna,
która wykona³a utwory poetki we w³asnej interpretacji, czym mile zaskoczy³a
autorkê ksi¹¿ki. A przy „Pamiêtajcie
o ogrodach” Jonasza Kofty ³za zakrêci³a
siê jej w oku.
Spotkanie znakomicie prowadzi³ Janusz Ireneusz Wójcik, wy³awiaj¹c z ¿yciorysu pere³ki: dzieciñstwo, mi³oœæ, kobiecoœæ, oczarowanie. Autorka tematy zamalowywa³a wierszami. Ca³oœæ muzycznie oprawi³a stypendystka Marsza³ka wo-

jewództwa opolskiego Oliwia Lis, hiszpañsk¹ klasyk¹ gitarow¹. Uroda i interpretacje muzyczne Oliwii zosta³y nagrodzone gromkimi brawami.
By³ tort, by³ szampan, by³y toasty
i kwiaty. Publicznoœæ zadawa³a pytania,
wcale nie³atwe, odnosz¹c siê kontekstem
do danego utworu. U poetki pojawi³ siê
pot na czole. Dyskretnie zapyta³a autora
niniejszego tekstu czy wypada siê rozebraæ? Odrzek³ dbaj¹c o moralnoœæ – tylko ¿akiet.
Bohaterka wieczoru opowiada³a
szczegó³owo o pracy nad tekstem, kiedy
powsta³, co by³o inspiracj¹. Dlaczego zawar³a tak¹, a tak¹ myœl i odnios³a siê do
zdarzeñ, które dotknê³y j¹ b¹dŸ rodzinê
na przestrzeni wieków, bo ród siêga œredniowiecza i zazna³ exodusu. Namacalnym dowodem w ksi¹¿ce s¹ brzozy.
Po zakoñczeniu spotkania, w w¹skim
gronie przy lampce czerwonego wina,
swobodnie rozmawialiœmy o dalszych
planach wydawniczych, spotkaniach
z czytelnikami w bibliotekach, z m³odzie¿¹ w szko³ach. Przyk³ad wieczoru
Romany Wiêczaszek buduje i zaœwiadcza, ¿e z czytelnictwem nie jest tak Ÿle.
A mo¿e mnie siê tak wydaje? Bo Brzeg
jest inny.
Jerzy Stasiewicz

          

Wigilijne spotkania poetyckie w Bia³ej
Wigilijne spotkania poetyckie w Bia³ej od lat ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem œrodowiska literackiego naszego
województwa. Gromadz¹ spor¹ rzeszê
poetów naszego regionu, którzy bez
wzglêdu na aurê z goœciñcem przybywaj¹ do naszego ma³ego miasteczka. Jest taka potrzeba aby raz w roku wspólnie zaœpiewaæ kolêdê, uœcisn¹æ przyjaciela, zapomnieæ dziel¹ce nas urazy i wspomnieæ
naszych nie¿yj¹cych kolegów oraz zaprezentowaæ siê wierszem.
Biesiadê poetyck¹ rozpocz¹³ ks. Manfred S³aboñ modlitw¹ po francusku jakby
dla przekory i po raz pierwszy niektórzy
z nas us³yszeli melodyjny szept s³ów
„Ojcze nasz” po francusku co wprawi³o
wszystkich w znakomity nastrój. Pop³ynê³a kolêda „Bóg siê rodzi” i na twarzach
zgromadzonych by³o widaæ wzruszenie
i nostalgiê. Spotkanie zaszczyci³ swoj¹
obecnoœci¹ starosta prudnicki Rados³aw
Roszkowski oraz El¿bieta Malik – przewodnicz¹ca Komisji Kultury w Bia³ej.
Starosta w ciep³ych s³owach podziêkowa³ za zaproszenie i powiedzia³, ¿e za-

wsze z przyjemnoœci¹ uczestniczy w spotkaniu w Bia³ej i jest tu kolejny raz. Przyzna³. ¿e napisa³ kilka wierszy i podziwia
ludzi tworz¹cych kulturê s³owa. Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na biesiadê
i smakowanie potraw z ryb i s³odkoœci.
Wkrótce rozpoczê³y siê wspomnienia
oraz prezentacje wierszy poszczególnych
œrodowisk poetyckich.
Kawiarenka Poetycka w Bia³ej za³o¿ona w 1996 r. przez Witolda Hreczaniuka obecnie jest prowadzona przez Teresê
Kamienieck¹-Hreczaniuk i nale¿¹ do niej
literaci: Tadeusz Soroczyñski, Edmund
Borzemski, Anna Myszyñska – poetka
pisz¹ca gwar¹ œl¹sk¹ z synem Piotrem,
Jan Szczurek i ks. Manfred S³aboñ – regionalista zbieraj¹cy gwaryzmy do s³ownika œl¹skiego oraz Miros³aw D¹browski.
G³ucho³azy reprezentowa³a na spotkaniu Jrena Rup i Tomasz Hêciñski. Nysk¹ Grupê Literack¹ reprezentowali: Renata Mangold – za³o¿ycielka grupy i jej
przewodnicz¹ca Danuta Koby³ecka, Romana Klubowicz, Jerzy Stasiewicz, Helena Nowak i Oleksa Zacharska. Prudnicki

Klub Ludzi Pisz¹cych za³o¿ony w 1977 r.
reprezentowali: Witold Hreczaniuk –
przewodnicz¹cy klubu oraz Ma³gorzata
Ojrzyñska, Bo¿ena Tokar-Matkowska,
Ryszard Œcibore i Stanis³awa Œliwiñska.
Adriana Jarosz – rodowita Nysanka przyjecha³a do nas ze Strzelec Opolskich.
Historia spotkañ wigilijnych w naszych œrodowiskach poetyckich rozwinê³a siê w okresie demokracji i jest ogniwem ³¹cz¹cym wszystkie kluby. S³owa
podziêkowania kierujê do Rafa³a Magosza – dyrektora Bialskiego Oœrodka Kul-

tury i Samorz¹du miasta Bia³a za wszelk¹ pomoc w promowaniu kultury naszej
gminy i regionu.
Mi³o jest us³yszeæ, ¿e wszyscy s¹ zadowoleni i z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
nieœmia³o zapowiedziany kolejny plener
poetycki i spotkania w klubach. Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia czuwa³a jego organizatorka Teresa Kamieniecka Hreczaniuk. Obdarowani s³odkoœciami i innymi
produktami poeci z zadowoleniem rozje¿dzali siê do domów.
T. K. H
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Spotkanie z literatem Ryszardem Tarwackim
Na „Poetyckiej Antresoli” przy ul.
Emilii Plater, w siedzibie Warszawskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury, 21
kwietnia 2017 roku goœciliœmy wyj¹tkowego cz³owieka, znanego pisarza, cz³onka
Zwi¹zku Literatów Polskich Ryszarda Tarwackiego, który przyby³ do nas z Joñca
k. P³oñska gdzie mieszka i sk¹d pochodzi.
Wieczór autorski prowadzony przez
Mariê Bednarek i prof. Paw³a Sorokê
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ znani literaci i krytycy: Aleksander Nawrocki, Zdzis³aw Brudnicki, Stanis³aw Stanik.
Ryszard Tarwacki studiowa³ polonistykê na Uniwersytecie Warszawskim,
by³ nauczycielem w Liceum Ogólnokszta³cacym w P³oñsku, kierownikiem
Powiatowego Domu Kultury w Wo³ominie, sekretarzem miesiêcznika „Nowy
Wyraz”, a tak¿e redaktorem w PW
„Iskry” i „Wiedzy Powszechnej”. Jest autorem monodramów, opowiadañ, powieœci, reporta¿y, wierszy i ballad.
Powieœæ „Olszyny” jest jego debiutem ksi¹¿kowym. Kolejne pozycje to:
„Przestañ graæ synu”, „M³yn nad Wkr¹”
– zbiór 66 reporta¿y-opowieœci z najbli¿szego terenu, ma³ej ojczyzny Autora,
oraz „Jesionowy romans”. Autor przybli¿y³ nam wydarzenia, które przyczyni³y
siê do napisania ka¿dej z Jego ksi¹¿ek.
Spore wra¿enie zrobi³a na nas Jego najnowsza publikacja „ŒWIAT NIE M¥DRZE POJMOWANY”. Wydawca Aleksander Nawrocki, Wydawnictwo Ksi¹¿kowe IBiS Warszawa 2017ISBN 978-837358-189-0. W ksi¹¿ce tej Ryszard Tarwacki poœwiêci³ uwagê promowaniu nie
znanego nam z programów szkolnych
i ma³o upowszechnianego w Polsce, polskiego poety jezuity, Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ur. 24 lutego 1595 r.
w Sarbiewie ko³o P³oñska.

Wy¿ej wymieniony tom zawiera
wiersze Macieja Kazimierza Sarbiewskiego pisane w jêzyku ³aciñskim oraz
t³umaczone przez Autora na jêzyk polski.
Nie sposób pomin¹æ wa¿nych faktów
z ¿ycia polskiego poety jezuity zgromadzonych przez Ryszarda Tarwackiego.
Przedstawiamy je w ca³ej okaza³oœci:
Maciej Kazimierz Sarbiewski urodzi³
siê 24 lutego 1595 roku w Sarbiewie, nie-

daleko P³oñska; z ojca Mateusza herbu
Prawdzic vel Prawda, i matki Anastazji
z Milewskich. Uczy³ siê w Kolegium Jezuickim w Pu³tusku (1607-1612). W trakcie
wyk³adów zapozna³ siê z poezj¹ Horacego, Owidiusza i Wergilego. Pracê, jako
magister poetyki i syntaktyki podj¹³
w Kolegium Jezuickim w Kro¿anach na
¯mudzi (1617), ufundowanej przez Jana
Karola Chodkiewicza. W latach (16181622) wyk³ada³ retorykê w P³ockim gimnazjum. Na ten w³aœnie czas przypadaj¹
jego pierwsze próby poetyckie.
Jesieni¹ roku 1622 wyjecha³ do Rzymu, by studiowaæ w Collegium Germanicum. Wp³yw na rozwój poetycki Sarbiewskiego mia³ Maffeo Barberini, zasiadaj¹cy na tronie papieskim od roku 1623 jako
Urban VIII. By³ te¿ on poet¹ znanym
w ówczesnej Europie. Zwi¹zki Sarbiewskiego z papie¿em i poet¹ musia³y byæ
bliskie, skoro Urbanowi VIII poœwiêci³
swoje pierwsze ody.
W roku 1623 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Otrzymuje od papie¿a z³oty medal i laur poetycki w 1625 roku, a nieco
póŸniej jako poeta ³aciñski zyskuje w Europie miano „Horacego chrzeœcijañskiego”. W sierpniu tego¿ roku ukazuje siê
w Kolonii pierwszy zbiór wierszy: „Lyricorum libri tres” i w tym roku poeta wraca do kraju. Na krótko zatrzymuje siê
w rodzinnych stronach – 1626 r. Nawi¹zuje bliski kontakt z biskupem p³ockim, Stanis³awem £ubieñskim, po czym rozpoczyna wyk³ady z retoryki w Seminarium Nauczycielskim w kresowym P³ocku.
W Wilnie prowadzi wyk³ady z filozofii
i teologii – 1628. Wydaje „Lyricorum libri tres”; poszerzone wydanie Lyricorum… ukazuje siê w Antwerpii w 1630
roku. Ukazuje siê tak¿e Lyricorum libri
IV, Epodon Liber unus alterque epigramatum w Antwerpii – 1632, z kart¹ tytu³ow¹ zaprojektowan¹ przez Petera Paula
Rubensa. Otrzymuje doktorat z filozofii
w Akademii Wileñskiej.
Sprawuje obowi¹zki dziekana Wydzia³u Filozofii i Teologii Akademii Wileñskiej (1633-1635), a 14 sierpnia 1635
zostaje kaznodziej¹ W³adys³awa IV, króla
Polski. Otrzymuje nominacjê na doktora
teologii Akademii Wileñskiej 5 lipca
1636. Promocja odby³a siê w jezuickim
koœciele œw. Jana, podczas której król
Polski wrêczy³ swojemu kaznodziei zdjêty
z palca sygnet.
Z powodu dworskich intryg w marcu
1640 r. sk³ada rezygnacjê z funkcji królewskiego kaznodziei. Podczas po¿egnalnego kazania w Kolegiacie œw. Jana
w Warszawie dostaje wylewu krwi i kilka
dni póŸniej, 2 kwietnia umiera w domu
profesorów przy ul. Œwiêtojañskiej. Pochowany w podziemiach Koœcio³a. Po
kasacji zakonu jezuitów szcz¹tki poety
przeniesiono do Koœcio³a pijarów na

D³ug¹, sk¹d niebawem, na rozkaz w³adz
carskich, przewieziono je wraz z innymi
prochami do wspólnej mogi³y na Pow¹zkach.
W pojezuickim Koœciele przy ul.
Œwiêtojañskiej w Warszawie jest nagrobek z polsko-³aciñskim tekstem: „W sztuce równy Horacemu, umys³em podnioœlejszy”.
A oto jeden z wierszy Macieja K. Sarbiewskiego zamieszczony na ok³adce
ksi¹¿ki w tlumaczniu/spolszczeniu Ryszarda Tarwackiego:
DO ASTERIUSZA
Atoli, myœmy ubodzy, karmieni wyobraŸni¹,
Losu rekwizyty. Biada, Asteriuszu,
Ciemnoœci ¿yczliwe; i chytre
S³owa udatnie skrywaj¹ce fa³sz.
Œwiat nie m¹drze pojmujemy,
bo mami¹c
Los wiaro³omny wpadamy pod ko³a,
Zadowoleni opuszczamy towarzystwo;
Nie têdy prowadz¹ s³owa Boga.
Najwiêksi oszuœci ciesz¹ siê uznaniem
Ludzkoœci. Kruche obietnice rzucane
Równoczeœnie; i ostrze¿enia gadatliwie
Zabobonne, bêd¹ce po¿¹danym œwiat³em.
Oto wydania dzie³ Macieja Kazimierza Sarbiewskiego:
1. „Lyrricorum libri tres” (dwa wydania) 1625 r., Kolonia, poszerzone
w Wilnie, w Antwerpii 1630 r.
2. „Lyricorum libri IV”. „Epodon Liber unus alterque epigramatum”,
z kart¹ tytu³ow¹ projektowan¹ przez
P. P. Rubensa, Antwerpia 1632.
3. Wznowione wydanie z 1632 r.,
1634 r.
4. „Opera posthuma”. Ed. Fr. Bohomolec, Warszawa 1769 r.
5. „Poemata posthuma” Ed. F. T.
Friedmann, Lipsk 1804 r.

6. „Poemata omnia” Ed. T. Wall, Starawieœ (i nastêpne), 1892 r.
7. „Liryki oraz Droga rzymska i fragmenty Lechiady” t³. T. Kary³owicz
Sj. opr. M. Korolko i J. Okoñ, Warszawa, 1980 r.
8. „Poezje wybrane” Opr. J. Z. Licheñski, Warszawa, 1986 r.
I inne (…)
Czes³aw Mi³osz napisa³ (znajdujemy
to w ksi¹¿ce): Sarbiewski doprowadzi³
maj¹c¹ d³ug¹ tradycjê poezjê ³aciñsk¹
w Polsce do perfekcji i a¿ do dziœ ¿aden
poeta polski nie zyska³ takiej s³awy za
granic¹ jak Sarbiewski za ¿ycia i w okresie paru dziesiêcioleci bezpoœrednio po
œmierci. Jego Lyricorum libri (ksiêgi liryków), wydane po raz pierwszy w r. 1626,
mia³y oko³o szeœædziesiêciu wydañ
w ró¿nych krajach Europy. By³y przek³adane i naœladowane zw³aszcza przez autorów w Niderlandach, Anglii i Francji.
O Sarbiewskim pisali (co jest zamieszczone w tej ksi¹¿ce):
Juliusz Kleiner: „Zarys dziejów literatury”, Julian Krzy¿anowski: „Dzieje literatury polskiej”, Czes³aw Mi³osz: „Historia literatury polskiej do roku 1939”, Czes³aw Hernas: „Barok”, Maciej Kazimierz
Sarbiewski: „Poeta uwieñczony”, Juliusz
A. Chroœcicki: „Peter Paul Rubens a Maciej Kazimierz Sarbiewski” (zeszyty Ciechanowskie, 2008), Piotr Urbañski: „Horatius noster” (1994), Teresa Kaczorowska, Miros³aw Korolko: „Sarbiewski i jego liryki” (I. W. PAX, 1980)
Spotkanie z Ryszardem Tarwackim
przenios³o nas w inny wymiar czasu.
W jak¿e piêkny gawêdziarski sposób, zaznajomi³o z wieloma ciekawymi faktami
historycznymi. W œpiewie i dŸwiêkach gitary, na tle obrazów przebieg³o w sympatycznej atmosferze uzupe³nionej wypowiedziami Zdzis³awa Brudnickiego, Aleksandra Nawrockiego i Stanis³awa Stanika.
Maria Bednarek
i Stanis³aw Dominiak
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kim. W okresie rozbicia dzielnicowego
wchodzi³o Podlasie w sk³ad Ma³opolski.
Za Jagiellonów têdy gdzieœ, trochê na
wschód od £ukowa przebiega³a granica
Korony i Wielkiego Ksiêstwa.
Tu, zatem krzy¿owa³y siê rozmaite
wp³ywy, polityczne, jêzykowe. Mo¿e
dlatego we wsiach i szlacheckich zaœciankach w okolicach £ukowa mówiono
gwar¹ bardzo do jêzyka literackiego zbli¿on¹, nie tak œpiewnie, jak w Bia³ostockiem i nie tak twardo mazurz¹c jak na
Mazowszu.
Posuwaj¹c siê na wschód od ¯elechowa w kierunku Okrzei opuszcza siê
uprawne mazowieckie pola i zag³êbia coraz bardziej w piaski i laski. Pola wygl¹daj¹ tu niemal wszêdzie tak samo: nad rzeczk¹ ³¹ka, bagno, dalej górka, lasek, olszyna,
kilka stajów lepszego pola i znowu górka,
lotny piasek, lasek, mokrad³a... I taki jest
odwieczny ³ad tej krainy. Trudno dociec,
co nakazywa³o przodkom tu trwaæ, trzymaæ tê ziemiê mocno w garœci, œcie¿ki
i goœciñce wydeptywaæ i dbaæ, aby nie zaniós³ ich piasek, nie zaros³a trawa.
Miêdzy ledwo dziœ s¹cz¹cymi siê
rzeczkami Bystrzyc¹ Ma³¹ od pó³nocy
i Czarn¹ od po³udnia a lini¹ kolejow¹ Dêblin-£uków od zachodu teren wznosi siê
nieznacznie ze wszystkich stron, tworz¹c
niemal nieuchwytn¹ dla oka wynios³oœæ,
siêgaj¹c¹ 170 m nad poziom morza.
W jej centralnym punkcie roz³o¿y³o siê
miasteczko Adamów. Trochê na pó³noc
ko³o Szcza³bu rozci¹gaj¹ siê rozleg³e lasy, a w pobli¿u Burca wzd³u¿ Bystrzycy
Ma³ej i Czarnej s¹ torfiaste ³¹ki z sadzawkami. Strumieñ Grabówka wyp³ywaj¹cy z lasów gu³owskich o podmok³ych torfiastych brzegach, dzieli ten teren niemal na pó³. Pola, laski i piaski
przecinaj¹ dziœ szosy. S¹ to prastare goœciñce, zwane te¿ polskimi drogami, prowadz¹ce z £ukowa do Kocka z odnog¹
na ¯elechów przez Wolê Gu³owsk¹, Lipiny, Okrzejê, Krzywdê, Radory¿. Maj¹
one swój pocz¹tek w pobli¿u starej osady
Gu³ów.
W taki oto naturalny sposób mo¿na tê
krainê wyodrêbniæ. Punktem jej centralnym jest Adamów. Dalej zaœ ku zachodowi ³¹czy siê z ni¹ Okrzeja ju¿ za lini¹ kolejow¹ Dêblin-£uków po³o¿ona.
¯y³y tu dawniej wielkopañskie rody
Rusieckich, Krasiñskich, Firlejów,
Skrzetuskich, Radziejowskich, Szaniawskich, Leœnowolskich, Cieciszowskich,
Potworowskich, Szyd³owskich. Mieszkañcy tych terenów s¹ pracowici, spokojni, goœcinni, do stron swoich przywi¹zani, rzadko w œwiat wyruszali. Dopiero
wojny ostatnie uczyni³y ich bardziej ruchliwymi. Zaczêli wsie opuszczaæ i do
miast uciekaæ – £ukowa, Lublina, Siedlec, Œwidnika, zapominaj¹c powoli
o swych stronach, zwyczajach œwi¹tecznych, obrzêdach weselnych i pogrzebowych.
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Na Podlasiu, czyli
Czy w ogóle da siê coœ ciekawego powiedzieæ o tej krainie?
Ot choæby Wola Gu³owska, najnormalniejsza wieœ. Tyle, ¿e le¿y na odwiecznym szlaku polskich wojen, wœród
starych pobojowisk Kocka, Adamowa,
Wojcieszkowa. W takich wioskach nie
rodzi³ siê nikt s³awny. Tu ludzie ¿yli
i umierali, jak przyszed³ czas. Zdarza³o
siê, ¿e przychodzili tu umieraæ z daleka,
jak Antoni Trzaskowski, dowódca oddzia³u kosynierów w powstaniu styczniowym, rodem z Galicji. Na skutek ran odniesionych w potyczce w lutym 1863 roku zmar³. Na w³asne ¿yczenie zosta³
skrycie pochowany we wspólnej mogile
ze swymi podw³adnymi. W lasach gu³owskich w pobli¿u wsi Wycinka znajduje siê ta powstañcza mogi³a otoczona
szczególnym kultem przez lud tutejszy.
Niektóre miejsca nosz¹ tu niepokoj¹ce,
z³owró¿bne nazwy: Krzywda, Ofiara,
Mogi³y... Las okr¹¿a wieœ ze wszystkich
stron – cichy, bezpieczny ogromny.
W centrum wsi jest klasztor karmelitów i koœció³ zbudowany na prze³omie
XVII i XVIII wieku. Znajduje siê tu cudowny obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Klasztor od pocz¹tku swego istnienia by³ miejscem pielgrzymek ci¹gn¹cych tu z bli¿szych i dalszych okolic.
Swój „z³oty okres” prze¿ywa³ w drugiej
po³owie ubieg³ego wieku w czasie przeœladowañ unitów na Podlasiu. By³o to
jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogli
oni odbywaæ praktyki religijne. Goœciniec, dziœ asfaltowa droga, z Adamowa
do Woli Gu³owskiej, jak mówi¹ w tych
stronach, to droga krzy¿owa unitów, którzy pojedynczo i ma³ymi grupkami przy³¹czali siê do kompanii ci¹gn¹cych od
£ukowa przez Adamów do Woli Gu³owskiej, œcigani przez rosyjskich ¿andarmów, przymusowo zawracani, bici kolbami i knutami do krwi i utraty przytomnoœci.
W pierwszych dniach paŸdziernika
1939 roku do tej wsi, po³o¿onej poœród
lasów dotar³a wojna. Cofaj¹cej siê ze
wschodu pod naporem wojsk sowieckich
SGO „Polesie” gen. Kleeberga zast¹pi³a
drogê niemiecka 13 dywizja piechoty
zmotoryzowanej. Miêdzy Kockiem, Adamowem, Krzywd¹ i Wol¹ Gu³owsk¹ rozegra³a siê od 2 do 5 paŸdziernika ostatnia bitwa kampanii wrzeœniowej. O wieœ
toczy³y siê krwawe walki. Koœció³ przechodzi³ kilka razy z r¹k do r¹k. Pamiêæ
tych wydarzeñ ¿yje wci¹¿ wœród mieszkañców wsi. Wcale niema³o legend
o tamtych wydarzeniach kr¹¿y w okolicy,
jak choæby o dowódcy SGO „Polesie”, ¿e
walczy³ w pierwszej linii z karabinem,
jak prosty szeregowiec. Mówiono, ¿e nie
chcia³ prze¿yæ klêski i szuka³ œmierci od
kuli. Na pobojowisku, wœród ¿o³nierzy
sk³adaj¹cych broñ panowa³ nastrój taki,
jak w 1794 roku pod Maciejowicami.
Myœlano, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie Polski.

Miêdzy Krzywd¹ a Wojcieszkowem
w pobli¿u drogi Krzywda-Adamów jest
wioska Szcza³b. Dawniej, ponoæ w miejscu cudownym sta³ tam drewniany na
bia³o wapnem pobielony koœció³ek.
W pobli¿u koœció³ka na bagnistej ³¹ce
jest ma³a studzienka, z której bije Ÿróde³ko. Jak wierz¹ ludzie miejscowi woda
z tego Ÿróde³ka ma w³asnoœci lecznicze.
Skaleczenia wrzody, dolegliwoœci wewnêtrzne dziêki tej wodzie ³atwo ustêpuj¹. Dawniej w dni odpustowe przybywaj¹cy tu licznie wierni myli siê w tej wodzie, nabierali do buteleczek i zabierali
ze sob¹, wierz¹c w jej lecznicze w³aœciwoœci. Lud wierzy³ nie bez przyczyny.
Ponoæ kiedyœ dziedzic Szcza³bu Suchodolski nieuleczalnie chory leczy³ siê bez
skutku u wód za granic¹. Powróciwszy
do swego maj¹tku niespodziewanie wyzdrowia³. Trudno dociec dlaczego, mo¿e
dziêki piaszczysto-lesisto-zywiczno-zdrojowo-b³otnistym w³asnoœciom terenu? Doœæ, oko³o 1826 roku wystawi³ ów
drewniany koœció³ek, jako wotum za cudowne wyzdrowienie. Dziœ w tym miejscu stoi koœció³ murowany.
Pobliska Okrzeja mia³a wiêcej szczêœcia do ludzi s³awnych. Bywa³ tu u swej
ciotki Teresy z Lelewelów Cieciszowskiej s³awny historyk Joachim Lelewel,
a nawet czas jakiœ uczy³ siê u miejscowego proboszcza, œwiat³ego pijara Leopolda
Moroza.
W 1806 roku biskup ³ucko-¿ytomierski Kacper Kazimierz Cieciszowski
konsekrowa³ koœció³ wzniesiony przez
Teresê z Lelewelów Cieciszowsk¹. Konsekracji koœcio³a towarzyszy³a „wielka
liczba zgromadzonego ludu”, duchowieñstwa i szlachty. Na tej uroczystoœci
by³ sekretarz biskupa Cieciszowskiego,
poeta ks. Jan Pawe³ Woronicz, póŸniejszy arcybiskup warszawski i prymas.
Upamiêtni³ ten dzieñ wierszowanym
„pieniem” do Boga:
Tyœ naszych ojców pracy b³ogos³awi³,
Gdy Ci o³tarze i domy stawiali.
B³ogos³aw naszym zagrodom i roli,
B³ogos³aw setnym po nas pokoleniom,
U¿al siê naszych krzywd, gwa³tów,
niewoli
A uczyñ koniec tym ³zom…
Po Mszy œw. konsekracyjnej odby³a
siê dla wybranych „uczta we dworze”.
Ku strapieniu Teresy z Lelewelów Cieciszowskiej „ryby w Woli Okrzejskiej nie
smakowa³y, ¿e je b³otem czuæ by³o”.
W tym koœciele pod wezwaniem œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a ufundowanym
przez prababkê, wezm¹ œlub rodzice
Henryka Sienkiewicza. Tu 7 maja 1846
roku, w dwa dni po narodzinach odby³ siê
chrzest Henryka. Tu spoczêli jego dziadowie i pradziadowie. W tym koœciele
ju¿ po wojnie odbywa³y siê œluby partyzantów z dzia³aj¹cego na tych terenach
oddzia³u „Orlika”.

Do dziœ w okrzejskim koœciele jest
oryginalny obraz pêdzla Józefa Smuglewicza przedstawiaj¹cy Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê z Dzieci¹tkiem, dar biskupa
Cieciszowskiego. Na koœcielnym sklepieniu s¹ obrazy przedstawiaj¹ce sceny
z „Quo vadis” i „Krzy¿aków”. Na miejscowym cmentarzu spoczywa Stefania
z Cieciszowskich Sienkiewiczowa, matka Henryka. W ksiêgach parafialnych
mo¿na obejrzeæ metrykê chrztu pisarza.
Wœród mieszkañców dworu Teresy
z Lelewelów Cieciszowskiej i okolicznych miejscowoœci przez d³ugie lata ¿ywa by³a pamiêæ nieszczêsnej bitwy pod
Maciejowicami. W kuchni dworskiej
czci¹ otaczano miejsce, na którym ponoæ
opatrywano rany wprost z pola bitwy z³o¿onego Tadeusza Koœciuszki. Dopiero
kilka lat temu postawiono przed koœcio³em w Okrzei tablicê upamiêtniaj¹c¹ te
tragiczne wydarzenia.
Skromny, ale jak¿e goœcinny dwór
Teresy Cieciszowskiej w Woli Okrzejskiej d³ugie lata skupia³ ¿ycie familii. By³y tu œliczne panny na wydaniu i przystojni bracia. By³ wiêc ten dwór nie tylko
sercem legend i tradycji, lecz te¿ oœrodkiem „weso³ych zabaw i skocznych tanów”. Pisze o tym we „Wspomnieniu dla
potomnych” datowanym w Woli Okrzejskiej w 1857 roku Adam Cieciszowski,
wnuk Teresy, jedyny brat matki Sienkiewicza.
W odleg³ym o kilkanaœcie kilometrów Wojcieszkowie na wiejskim cmentarzu pochowana jest w rodzinnym grobie Maria z Babskich Sienkiewiczowa,
¿ona autora „Trylogii”. Na skraju Okrzei
wznosi siê Kopiec Sienkiewicza usypany
w latach 1933-1938 w piêædziesi¹t¹ rocznicê zakoñczenia druku „Trylogii”. Ziemiê na ten kopiec nadsy³ano z ró¿nych
stron kraju i z zagranicy. Kopiec ten sw¹
wynios³oœci¹ kontrastuje z harmonijn¹
p³askoœci¹ tej krainy. Ze jego szczytu
roztacza siê jeden z najpiêkniejszych
podlaskich widoków.
Zajrzyjmy do podlaskich dworów.
Ongiœ by³o ich wiele w tej okolicy. Dziœ
zrujnowane, zniknê³y z powierzchni ziemi. Pozosta³y po nich blakn¹ce wspomnienia. A ¿ycie we dworach na Podlasiu
by³o pe³ne uroku, staromodne, toczy³o
siê swoim rytmem, spóŸnione o jakieœ
pó³ wieku. Panowa³a tam atmosfera
sprzyjaj¹ca sentymentom, wzruszeniom,
emocjom, amorom wreszcie. Sta³y te
dwory poœród moczarów, lasów, czêsto
na pustkowiach. Czas robi³ tu figle niezwyk³e i niejednemu siê zdawa³o, ¿e za
chwilê z leœnej g³uszy czy zimowej zadymki wychynie Kmicicowa kompania,
czy rozlegnie siê rubaszny g³os pana Zag³oby. Z drzewa, lecz podmurowane, otoczone sadami dwory tutejsze przypomina³y wieczne Soplicowo. By³y te dwory
ostoj¹ tradycji i to¿samoœci, czymœ na
kszta³t narodowego panteonu.
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poœrodku wszechœwiata
Zachwycaj¹cy by³ Burzec Dmochowskich. To tu Sienkiewicz kaza³ spêdzaæ
stare lata sfatygowanemu wojaczk¹ panu
Zag³obie.
We wsi Burzec, po³o¿onej w ziemi ³ukowskiej, na pograniczu województwa
podlaskiego, a nale¿¹cej podówczas do
pañstwa Skrzetuskich, w sadzie miêdzy
dworem a stawem siedzia³ na ³awie stary
cz³owiek, przy nogach jego bawi³o siê
dwóch ch³opaków (...) patrzy³ na staw
oœwiecony blaskami s³onecznymi, w którym ryby rzuca³y siê gêsto, ³ami¹c g³adk¹
powierzchniê toni. (...) Pacholik przyniós³
pod lipê g¹siorek i szklenicê. Pan Zag³oba
j¹³ popijaæ zwolna, oddychaj¹c przy tym
g³êboko i spogl¹daj¹c na staw i za staw,
hen, na czarne i sine bory ci¹gn¹ce siê jak
okiem dojrzeæ, po drugim brzegu. (...)
Nad wielkim stawem, z trzcin odleg³ych, przes³oniêtych mg³¹ oddalenia,
podnosi³y siê czasem stada kaczek, cyranek lub dzikich gêsi i szybowa³y w b³êkitnym przezroczu, podobne do czarnych
krzy¿yków; czasem klucz ¿urawi zaczernia³ wysoko na niebie, graj¹c donoœnym
krzykiem – zreszt¹ cicho by³o naoko³o
i spokojnie, i s³onecznie, i weso³o, jak to
bywa w pierwszych dniach sierpnia, gdy
zbo¿a ju¿ dojrza³y, a s³oñce sypie jakby
z³oto na ziemiê.
Tego dworu dziœ ju¿ nie ma. Przed
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ zbudowano
tam nowoczesny dom murowany, przypominaj¹cy du¿¹ podmiejsk¹ willê. Dziœ
wygl¹da smêtnie, a mieœci siê w nim jakaœ szko³a. Staw zaœ, na który z radoœci¹
tak¹ patrzy³ pan Zag³oba do dziœ nosi jego imiê. Dwór w Burcu zawsze by³ pe³en
goœci. Dziedzic, pan Stefan Dmochowski
z urody i postury uderzaj¹co podobny do
swego kuzyna Henryka Sienkiewicza, ujmowa³ goœci uprzejmoœci¹, elegancj¹,
wiedz¹ i kultur¹. Rolnik to by³ i myœliwy
zawo³any.
Choæ okolice to by³y raczej ubogie,
sto³y tam zastawiano bogato, wszak lasy
okoliczne obfitowa³y w dziczyznê, grzyby, jagody, zio³a ró¿norodne. Myœliwi zaœ
dobrze strzelali, a panie z podlaskich
dworów potrafi³y wyczarowaæ z p³odów
pól i lasów niezrównane przysmaki.
Wszêdzie by³a obfitoœæ sadów. Wiosn¹ jecha³o siê przez Podlasie jak w bia³oró¿owym ob³oku. Dziedzice sadzili sady i parki wokó³ dworów, ch³opi wokó³
swych cha³up.
Z sadów s³yn¹³ Radory¿ Potworowskich. Ca³e wagony owoców wo¿ono
st¹d jesieni¹ do Warszawy. W cieplarni
hodowano kamelie dostarczane do najwytworniejszych kwiaciarni w stolicy.
Utrzymywano tu tak¿e bajeczn¹ pomarañczarniê. Z kwiatu pomarañczowego
wyrabiano w Radory¿u saszetki, które,
jak wspomina jedna z podlaskich dziedziczek, pachnia³y jak samo szczêœcie i panie tutejsze przedk³ada³y je nad najwytworniejsze perfumy.

W Radory¿u dwór by³ parterowy
o wielkich pokojach. Od strony ogrodu
by³o jeszcze piêterko, dwie oficyny mieœci³y pomieszczenia gospodarcze, dalej
drewutnia, za ogrodzeniem chlew i kurnik, piwnice na jab³ka i podrêczne jarzyny, jak to w gospodarstwie. Od strony zajazdu by³ ganek, jak to by³o w modzie
w wieku XIX. Ganek w Radory¿u wspiera³ siê na trzech arkadach, a nad wejœciem
we wnêce by³a figura Matki Boskiej.
Wszystko obros³e dzikim winem piêknie
czerwieniej¹cym jesieni¹. Z ganku wchodzi³o siê do w¹skiej sieni, a z niej do
przedpokoju, którego œciany by³y obwieszone trofeami myœliwskimi. Przedpokój
by³ miejscem zabaw zimowych dla dzieci i potañcówek dla s³u¿by domowej.
Przygrywali na skrzypcach lokaj Antoni
i jego syn na basetli. Szczególnie ulubionymi tañcami by³y polka i galopka.
Na lewo od przedpokoju by³a jadalnia
umeblowana jasnymi dêbowymi szafami
i sto³ami, nad którymi by³y pó³ki zastawione srebrnymi naczyniami i star¹ porcelan¹. Na œcianach wisia³y reprodukcje
„Polonii” Grottgera i stare sztychy. Od
strony zajazdu by³ kredens s³u¿¹cy lokajczykom, karbowym, leœnikom, stelmachom, kowalom. Na wprost przedpokoju
by³ pokój bawialny z fotelami, kanap¹
i sto³em, przy którym spêdzano zimowe
wieczory przy lampie naftowej. Ktoœ zazwyczaj czyta³ nowoœci literackie, panie
haftowa³y lub stawia³y pasjanse, dziewczynki uczy³y siê wyszywaæ. W lecie
z tego pokoju by³o wyjœcie na taras.
W ciep³e letnie wieczory nas³uchiwano
do póŸna kumkania ¿ab, naszczekiwania
psów. Czasem g³ucho odzywa³a siê sowa,
przelatywa³ cicho nietoperz. Na wprost
tarasu na ciemnym niebie mruga³y
gwiazdy, czasem gwiazda spada³a z niebosk³onu. I to by³y chwile prawdziwego
szczêœcia, kiedy ludzie czuli niezwyk³¹
radoœæ istnienia a w g³owie rodzi³y siê
niezwyk³e myœli. I to by³ prawdziwy
smak ¿ycia we dworze podlaskim.
Po schodkach z salonu wchodzi³o siê
do biblioteki. Radoryska biblioteka to
osobna historia. Gromadzona przez kilka
pokoleñ liczy³a ponad tysi¹c tomów w jêzyku polskim i francuskim, oprawionych
w pó³skórek z wyt³aczanym i z³oconym
na grzbiecie tytu³em i s³owem „Radory¿”. By³y w radoryskiej bibliotece dzie³a zbiorowe Kraszewskiego, Kaczkowskiego, Korzeniowskiego, literatura podró¿nicza, roczniki pism literackich, kobiecych i dzieciêcych. Stale w czytaniu
by³a „Trylogia”, któr¹ dokupowano w coraz to nowym wydaniu. PóŸniej trafi³y tu
dzie³a ¯eromskiego, Reymonta, Wyspiañskiego, Conrada, Dostojewskiego
i wiele innych, dziœ zapomnianych, przed
laty chêtnie czytanych. W 1945 roku, gdy
Radory¿ Potworowskim zabrano biblioteka zosta³a rozproszona, z czêœci utworzono bibliotekê za³o¿onej tu szko³y ³¹-

karskiej, czêœæ trafi³a chyba do £ukowa,
czêœæ do r¹k prywatnych.
W lecie w ogrodzie w Radory¿u by³o
zawsze mnóstwo kwiatów. Sadzono georginie w modnym kolorze bordo, potem
¿ó³te, ró¿owe, astry, nasturcje, cynie,
lewkonie, pachn¹c¹ maciejkê, rezedê, heliotropy, niebiesko by³o od fio³ków, które
ros³y wszêdzie. W maju zakwita³y bzy,
potem jaœminy i czeremchy. W pó³nocnej
czêœci ogrodu by³ ogródek, gdzie sadzono truskawki, porzeczki, poziomki, maliny, agrest. W sadzie ros³y drzewa owocowe, jab³onki, gruszki, œliwki, a zw³aszcza
wiœnie i czereœnie, które szczególnie dobrze udaj¹ siê na Podlasiu.
Bez wzglêdu na pogodê chodzi³o siê
na spacery, szczególnie do lasu, czasem
dalej do pasma piaszczystych wzgórz
zwanych Górami Dziewiczymi. Jesieni¹
na tych wzgórzach kwit³y wrzosy, wiosn¹
sasanki, w maju konwalie.
Opowiadano, ¿e w tych stronach mia³o miejsce takie zdarzenie, jakieœ dziewczêta zab³¹dziwszy w lesie mia³y tam zamarzn¹æ. St¹d nazwa tych wzgórz – Góry Dziewicze. W ogóle tam siê wiele opowiada³o latem na tarasie, zim¹ w bawialnym pokoju. Bajano, jak siê tu mówi³o,
ró¿ne historie nie tylko w dworach, ale
i w ch³opskich chatach na wsiach.
Las radoryski ci¹gn¹³ siê a¿ do goœciñca, co prowadzi do Jagodnego. Jak
nastawa³y ciep³e dni przy tym goœciñcu
spotykano siê na majówkach z mieszkañcami dworu w Jagodnym. Palono ogniska, pieczono kartofle. Potem by³y zabawy i wêdrówki po lesie.
Oprócz dobrych gospodarzy nie brakowa³o tu orygina³ów i dziwaków. Niektórzy z nich na skutek braku kontaktów
z ¿yciem umys³owym kraju, izolowali siê
w swych dworach, jak w wie¿ach z koœci
s³oniowej – wspaniali mê¿czyŸni, a odludki, poch³oniêci utopiami, kandydaci
na odkrywców i reformatorów. Nikt ich
jednak nie s³ucha³. Bywa³o, ¿e gdy gospodarz chadza³ z g³ow¹ w chmurach,
gospodarkê diabli brali.
By³o Podlasie poza wszystkim matecznikiem polskoœci. Wzruszaj¹cy kult Ojczyzny panowa³ zarówno w ziemiañskich
dworach, szlacheckich zaœciankach
i ch³opskich chatach. Ludzie, ich postawy,
charaktery s¹ najwiêkszym bogactwem tej
krainy, jak mawia³ pan Zaleski, dobry rolnik, m¹dry cz³owiek, niegdysiejszy wójt
w Adamowie. Potwierdzi³a to wojna, kiedy to biedne i szare Podlasie okaza³o niezwyk³¹ wolê walki i przetrwania. Szybko
utworzono tu sprawne struktury pañstwa
podziemnego. Las zaœ zawsze tu ludziom
przyjazny ¿ywi³ i os³ania³, by³ nierzadko
jedynym schronieniem dla takich oddzia³ów jak „Orlika”, który nie z³o¿y³ broni po
zakoñczeniu wojny, rozpoczynaj¹c w 1945
roku walkê z kolejnym okupantem, której
zreszt¹ nie móg³ wygraæ. Jego imiê otoczone jest tu prawdziwym szacunkiem.

Tego œwiata na Podlasiu ju¿ nie ma.
Zburzy³a go wojna. Reszty dokona³y parcelacje. Pozosta³o tyle, co w ludzkich sercach i w pamiêci.
I tak oto kr¹g zatoczywszy po najbli¿szym Podlasiu trzeba wracaæ choæby do
domu rodzinnego, jedynego miejsca na
ziemi, którego tak naprawdê nigdy siê nie
opuszcza.
Dawniejszymi laty czas zdawa³ siê
wolniej p³yn¹æ i wszystko by³o w zasiêgu, ba zdawa³o siê, ¿e mo¿na wejœæ nawet dwa razy do tej samej rzeki. Niestety,
ju¿ dawno mêdrcy to z³udzenie rozwiali.
Chyba, ¿e w letni wieczór po skoñczeniu
¿niwnych robót znajdzie siê czas i ochota, by przysi¹œæ na pieñku na podwórzu
na wieczorn¹ rozmowê z kimœ z domowników, b¹dŸ samotne zamyœlenie, jak to
bywa³o na tarasie w Radory¿u.
Jak na ¿yczenie, w³aœnie ucichaj¹
ostatnie odg³osy wsi, pobekiwania krów,
naszczekiwania psów biegn¹cych gdzieœ
na nocn¹ latankê, nawet ca³kiem nowy
odg³os – warkot traktorów, kombajnów.
Noc, jak sowa, spad³a ju¿ na ca³¹ okolicê.
Nad g³ow¹ zawis³ wygwie¿d¿ony niebosk³on. Ucicha szum krzaków w ogródku,
drzew w sadzie i olszyny za bagnem. I to
jest chwila, kiedy wydaje siê, i¿ znalaz³o
siê po œrodku wszechœwiata.
Taka chwila trwa zazwyczaj krótko,
bo oto pies wracaj¹cy z nocnej latanki zaszczeka, albo jab³ko spada w sadzie g³ucho uderzaj¹c w ziemiê i delikatna, rzek³byœ wiecznotrwa³a równowaga, pryska.
I zostajesz odarty ze z³udzeñ... Ale to byæ
mo¿e na tym polega wejœcie drugi raz do
tej samej rzeki. To po prostu wejœcie na
œcie¿ki mojego dziada, mojego ojca, tylko w moim czasie uczynione. To doœwiadczenie znane jest w tych stronach
od dawna. Sienkiewicz kaza³ je doznawaæ panu Zag³obie. By³o ono udzia³em
Rusieckich, Szyd³owskich, Cieciszowskich, Potworowskich, Dmochowskich...
Tak doœwiadcza siê tu przestrzeni wype³niaj¹cej okolicê a¿ po horyzont.
I to jest moment, kiedy wydaje siê, ¿e
nie sposób wyczerpaæ studni ludzkich
spraw. Kto wie, mo¿e jest ona bezdenna.
Skoro siê, zatem kiedyœ tu zaczê³o dojrzewanie zbo¿a oko³o ¿niw, kopanie kartofli
i dojrzewanie owoców jesieni¹, wy³anianie siê z zimowej kurniawy pana Kmicicowej kompanii i wojska „Orlika” z mroku i leœnej g³uszy, musi trwaæ i trwaæ...
Wracaj¹c, zatem do Domu, na Pole,
do Olszyny, do Bagna powtarzamy stare
gesty, obrazy, doznania, wzruszenia, œlady przodków odkrywamy. Doznajemy radoœci z odnalezionej harmonii i spe³nienie marzenia o mi³oœci odwzajemnionej...
Drugi raz wchodzimy do tej samej rzeki
na przekór filozofom.
Doprawdy, czy coœ wiêcej nam potrzeba, ni¿ choæby na chwilê poczuæ siê
po œrodku wszechœwiata, drugi raz w nurcie tej samej rzeki.
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Maria Giba³a

Iwona Harê¿lak

***
Do ¿ycia
przystosuj mnie
weŸ nó¿
wytnij serce
odkroj niepotrzebne czêœci
mo¿e znajdziesz
choæ jeden kawa³ek
odporny na œwiat.

***
Gdy pêkaj¹ serca g³azów
krzyk, trwogê kamieni s³yszê
ludzka pod³oœæ
okrucieñstwo
³za z rysy na niebosk³onie
puste niebo strachem blade
martwe niebo daje ciszê.

***
Ciasno zwijam siê w embrion
w skorupê szczeln¹ bezpieczn¹
do œwiata mam krok
i wiecznoœæ.

***
Przeciekam
przez palce czasu
bezpowrotnie
Drgnieniami serca
chwilami wzruszeñ
odmierzam „teraz”
co ju¿ jest przesz³oœci¹
Ile chwil piêknych jeszcze mi zosta³o
ile uniesieñ, ulotnych zachwytów
i ile jeszcze ³ez do wylania
przy Tobie
dla Ciebie
tutaj.

***

Maria Giba³a jest przemyœlank¹. Fotografuje i pisze wiersze. W swoim dorobku ma wiele wystaw fotograficznych o ró¿nej tematyce: Chasydzi i kirkuty,
nekropolie – cmentarz przemyski i ³yczakowski, przyroda i otaczaj¹cy œwiat. Od
grudnia 2013 r. jest wiceprezesem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyœlu. Redaguje rubrykê „Przystañ Poetycka” w miesiêczniku Nasz
Przemyœl, której jest pomys³odawczyni¹ (od marca 2011 r.). Jej wiersze ukaza³y
siê w tomikach Dorocznych Spotkañ Poetów wydawanych przez Centrum Kulturalne w Przemyœlu, w tomikach Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ
Kruszwica – Kobylniki oraz w wielu czasopismach literackich i spo³eczno-kulturalnych, w pokonkursowych tomikach poezji, oraz w almanachach wydawanych przez RSTK. Jest laureatk¹ konkursów poetyckich w Jaros³awiu, Œwidniku
i Przasnyszu, fotograficznych w Œwidniku. Wyda³a dwa tomiki poezji: „Klimaty” (2013 r.) i „Sto piêædziesi¹t kilo dobroci” (2016 r.). W 2011 r. otrzyma³a odznakê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej oraz Srebrn¹ Odznakê Stowarzyszenia (2016 r.). Podczas uroczystej Gali
50-lecia oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Rzeszowie (18 listopada
2017 r.) otrzyma³a NAGRODÊ HONOROW¥ PREZESA ZLP (Mieczys³aw
£yp) za tom poezji „Sto piêædziesi¹t kilo dobroci”.

£ódŸ

***

Rozstanie

podarowa³eœ mi ³ódŸ
przyj¹³eœ na kurs sternika
a ja wci¹¿ nie przystêpujê
do koñcowego egzaminu
p³ynê z pr¹dem
lub pod wiatr
w czasie sztormów
trzymam siê mocno
by nie wypaœæ za burtê
opatrznie czuwasz nade mn¹
zdarza³o siê ¿e zagubi³am siê
na morzu
mój kompas oszala³
jakby jakaœ tajemnicza si³a
bawi³a siê z magnetyzmem
mojego przeznaczenia
l¹dowa³am na mieliznach
bezludnych wyspach
prze¿y³am sztormy
i dziurê w ³odzi

nie potrzebowali map ani kompasów
wypiêtrzy³y siê szczyty
rozedrga³a ziemia
nabrzmiewaj¹c wulkanem
do erupcji wielkiego wybuchu
nie mieli odwrotu
zastygli w lawie

gdybyœ tu by³
sny nie by³yby rozstajne
dni samotne
poduszki mokre

co dzieñ wyruszam w nieznan¹ podró¿
Ty jesteœ moim sterem

Nie odcinajcie mi tlenu!
On
po osikowych drabinach
miêdzy œliskimi grzbietami dachówek.
Oby zawsze jak kot
szczêœliwie
na cztery ³apy.

Na g³odzie
nie umiem ¿yæ
bez pieszczot
splataj¹cych zmys³y
prowadz¹cych
na ³¹ki twoich w³osów
wplecionych w moje
na stepy cia³a
po których biegnê
w dzikim szale
klacz zerwana z uwiêzi
pragnê kolejnej dawki
kochanych oczu nad ranem

bezbronna ma³a dziewczynka
krucha laleczka
gubiê siê w œwiecie
bez twoich ramion
bez otuchy i wiary w si³ê
która drzemie gdzieœ we mnie
a ja nie umiem jej wyzwoliæ
ka¿dego dnia œcieram siê
na proch nieistnienia
gdybyœ tylko by³
uzale¿niona od mi³oœci
jestem na odwyku

Uczestnicy XVIII Dni Poezji w czeskim Broumovie

***
Nieruchome jak pos¹gi
stoj¹ oczy wygaszone
stoj¹ s³one, wyp³akane
spuchniête i za³amane



W okno patrz¹ niewidz¹ce
niby na œwiat zapatrzone
œwiata nie dostrzegaj¹ce
gdzieœ do œrodka
same w siebie odwrócone.
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Olga Teresa Banaszek

Krzysztof Zdunek
STARY NOTES
(wg Wies³awa Myœliwskiego)
Nie przepisz¹ nas zapewne
ze starego do nowego notesu,
bo mo¿e zwyczajnie nie kojarz¹
ju¿ naszego nazwiska.
Nie przepisz¹ adresu, telefonu,
bo pewnie straciliœmy
jakiekolwiek znaczenie
z up³ywem terminu przydatnoœci,
wyblak³ym sposobem u¿ycia –
niepotrzebne skreœliæ.
Obijasz siê przez lata –
tu i ówdzie, tam i siam –
w zawodnej pamiêci,
jak kamyk niepozorny
o dno szuflady, zabrany kiedyœ
nie wiadomo dlaczego i po co,
nie wiadomo sk¹d.
Nie wyrzucaj zbyt ³atwo starego notesu,
choæ zbêdny, acz niewielki, to
balast przecie¿ lub nadbaga¿.
Zachowaj nasze imiê
wraz z ob³ym kamykiem
wœród starych rupieci, na strychu,
które mo¿e kiedyœ, jak wiemy,
przydadz¹ siê raczej na nic
na pewno.

Co wieszczy koniec œwiata
z powodu kosmitów lub meteorytu.
Rzadziej œpiewa piosenki
nieprzystojnie wojskowe.
Ci œwiatli nadzwyczaj
rzucaj¹ z³oœliwoœci na przemian
z monetami.
Je¿eli go nie stanie, nie stanie siê nic.
Ja stanê w gotowoœci
w roli g³upka raczej, nie ch³opka-roztropka,
by wybawiæ was na chwilê
od Placu Zbawiciela.
Bêdê czyta³ wam wszystkie
dzisiaj niepotrzebne wiersze
o nadziei, samotnoœci, radoœci,
przemijaniu…
Sprawiê sobie, byæ mo¿e, czapeczkê
z pomponem.
Bêdê czyta³ o nadziei, pustce,
tajemnicy.
Ktoœ z was rzuci monetê –
raz na reszkê wypadnie, raz na or³a bêc.
Dam Wam nieba dalekie
w rozmaitych kolorach,
byœcie byli mniej znudzeni
w ogródku kawiarnianym
i o lata œwietlne
rozs¹dniejsi ode mnie.
– Nieba ró¿ne Wam dam.

NIEBA RÓZNE WAM DAM
Czarne niebo jest zawsze na Merkurym,
na Marsie ró¿owe.
To jasne, jak Syriusz –
spytajcie uczonych – ¿e S³oñce
jest w istocie szmaragdowe.
Jest, na szczêœcie, dzisiaj
na œródmiejskiej patelni
ten odmieniec w wojskowej rogatywce,
co rozprawia o niebach zielonych
na Uranie chyba, albo na Neptunie.

ŒLEPIA GASN¥ NA TWOICH
KOLANACH
Nie patrz w oczy za d³ugo
albo zbyt uwa¿nie
domowym zwierzêtom.
Na pocz¹tku oczy psa
albo kota
s¹ okr¹g³ym zdziwieniem.
Trochê póŸniej siê wydaj¹
tylko smutkiem

chwilowego odrzucenia,
wilgotn¹ rezygnacj¹.
A po czasie, po czasie
ca³e s¹ za szybko
w rozpaczy rozumienia.
Œlepia gasn¹ na szczêœcie
ze szczêœcia na naszych kolanach
g³askaniem futra
bardziej z w³osem,
nie na krzy¿, na co b¹dŸ.
Œlepia gasn¹ za krótko
na naszych kolanach.
Nie patrz w oczy
domowym zwierzêtom,
je¿eli przebywaj¹
jakiœ czas u ciebie.

WYSPY SNÓW
Nie, nie bêdê, jak Byron
na Wyspach Rozczarowañ,
gdzieœ na Polinezji.
Nie by³em te¿ na Trindade,
Pukapuka i na Tuamatu.
Nie by³em tam nigdy
i nigdy nie pop³ynê,
by nie pozbyæ siê
resztek marzeñ
i ostatków snów.
Nie podejdê do Ciebie,
piêkna nieznajoma,
nie zagadnê odwa¿nie
pytaniem o drogê,
niezwyk³ym dniem dobrym
i nie porozmawiam.
Tak, mieszka³em, jak wszyscy,
na Wyspie Samotnoœci,
choæ na Morzu Karskiego
nie przebywa nikt.

Uczestnicy Warsztatów w Garbiczu 2017

Mi³osierdziu (tryptyk)
Œpiewam Ci Panie
Hymn Mi³osiernych
Bo tylko tyle mogê
Pytasz czemu
Tylko tyle?
Tablet przede mn¹
S³owa przede mn¹
Gitara w rêku
Mówisz –
IdŸ z tym S³owem
Czyñ to S³owo
B¹dŸ tym S³owem

Jezus
Kim On Jest?
No w³aœnie
On
Jest

Tyle chcê Ci powiedzieæ.
Zapomnia³am o Tobie.
Przepraszam…
Ty przebaczasz.
Ka¿dy czyn, ka¿de s³owo
Przeciw Tobie
Kiedyœ mówi³am,
pamiêtasz – w Lipce
wiele lat temu,
¿e nie rozumiem
Twojej teorii,
Tego myœlenia.
A Ty tam by³eœ
Lipkowej nocy w letnim ogrodzie
A Ty tam by³eœ
pod bia³ym niebem na mlecznej drodze
A Ty tam by³eœ
gdy sz³am z Anio³em snuj¹c marzenia
A Ty tam by³eœ
ka¿dego roku w chwilach zw¹tpienia
A Ty tam by³eœ
klêcza³eœ ze mn¹, kiedy p³aka³am
A Ty tam by³eœ
w œpiewie i w tañcach, w konfesjona³ach
A Ty tam by³eœ
w mej doros³oœci, co przysz³a potem
A Ty tam by³eœ

 

I Ty wci¹¿ jesteœ
nawet, gdy przyj¹æ Ciê nie mogê
kiedy b³¹dzimy gdzieœ we dwoje
kiedy ³amiemy Twoje przykazania
kiedy jest mêtlik…
Tulisz do serca.
Giniesz.
Zmartwychwstajesz.
17.08.2016
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Œladami wspomnieñ lat szeœædziesi¹tych

CHWA£A MIASTU
I ju¿ jesteœmy na Dworcu G³ównym
w Rzeszowie. To zaledwie 24 kilometry
od Hy¿nego. Komunikaty o przyjazdach
i odjazdach autobusów jakbym zna³a na
pamiêæ. Spotykam tu czasem mojego
brata Tadeusza Starzaka, który jest konduktorem i mieszka z ¿on¹ Eleonor¹ na
rzeszowskiej Baranówce przy dzisiejszej
ul. Mieczys³awa Boruty – Spiechowicza
(wczeœniej nosi³a inn¹ nazwê). Brat czêsto dy¿uruje na trasie przez Hy¿ne, wtedy wpada na chwilê do rodzinnego domu. Rodzice od czasu do czasu odwiedzaj¹ starsze dzieci w najbli¿szym mieœcie, wiêc i ja siê z nimi zabieram.
– Jest szósta – wypowiedzia³a mamusia, zerkaj¹c na znajomy zegar. Jej g³os
pomno¿y³o ranne echo ulicy Grunwaldzkiej, mocno wydeptanej przez nasz¹ rodzinê. Oto i nr 1 m. 8, I piêtro, gdzie
mieszkaj¹ pañstwo Siutowie. Drzwi
otworzy³a nam siostra Stasia – mistrzyni
krawiectwa. S³oñce migocze zza firan,
wstaje dzieñ, pachnie œwie¿o zaparzon¹
herbat¹ i z³ocistym chrupi¹cym pieczywem, w które m¹¿ Stasi codziennie, rytualnie zaopatruje rodzinê w piekarni
„Grzesik” przy ul. Miko³aja Kopernika.
Jak zwykle sukienki szyte na miarê przepychaj¹ siê na wieszakach jedna przez
drug¹. Czêœæ z nich gotowa do odbioru,
czêœæ do miary. Bêd¹ je nosiæ wytrawne
klientki: urzêdniczki, kierowniczki, nauczycielki. Stasia dogadza jak mo¿e ich
gustom. Doluœ mniej chêtnie godzi siê na
ów stan rzeczy. Wola³by po ciê¿kiej pracy nie byæ niczym skrêpowany, mieæ
w domu zwyczajnie œwiêty spokój. Ale
potrzeby rosn¹. Trójka dzieci w ró¿nym
wieku, ka¿dy grosz siê przyda.
Okno dziennego pokoju to ciekawy
punkt widokowy na koœció³ farny pw.
Œw. Wojciecha i Œw. Stanis³awa z du¿ym
ukwieconym krzy¿em na murze. Jest to
ulubione przejœcie na skróty, dla spiesz¹cych do pracy, b¹dŸ szko³y. Wszystkie
drogi tutaj prowadz¹ do serca miasta –
ulicê 3 Maja. Przez uchylone okno s³ychaæ wyraŸnie stuk, puk przemykaj¹cych
obcasów. Dziœ przejœcie to nosi nazwê
placu Biskupów Janów z Rzeszowa (mo¿e ta nazwa by³a od zawsze). Dorotkê –
córeczkê Stasi, wygl¹daj¹c¹ czasem
przez okno zabawia³o liczenie osób czyni¹cych przed krzy¿em znak wiary, lub

nie czyni¹cych tego znaku. Któregoœ razu zauwa¿y³am kobietê, która le¿a³a
krzy¿em na tym przejœciu. To by³a charakterystyczna pani: drobna, niskiego
wzrostu w br¹zowym kapelusiku. Widywano j¹ te¿ le¿¹c¹ krzy¿em wewn¹trz koœcio³a, potrafi³a trwaæ w tej pozie ca³ymi
godzinami.
Wacuœ – pierworodny syn Stasi przeciera oczy ze zdumienia, co to za g³oœni
ludzie do nich zawitali. Malutka Ewunia
te¿ poma³u siê wybudza.
– PrzywieŸliœmy mas³o, jajka, ser
i m¹kê na pierogi – oznajmi³a mamusia.
Wacuœ do mnie nastolatki zwraca siê ciociu. Tak mu wpojono. Czujê siê z tego
powodu dziwnie dojrzalsza. Rozmawiamy o wszystkim, pijemy herbatê.
– Stasiu, z chêci¹ spêdzi³abym u ciebie czêœæ wakacji, pomogê Ci w pracy
przy sukienkach, popilnujê dzieci, co ty
na to – zapyta³am oczekuj¹c jej przychylnoœci.
– Zgoda, jak najbardziej – odpowiedzia³a Stasia, patrz¹c na mamusiê, czy
nie ma nic przeciwko.
– Dobrze, ale po ¿niwach – odpowiedzia³a mamusia. Ucieszy³a mnie perspektywa pomieszkania u Stasi. Dziêki temu
oswaja³am coraz odleglejsze zak¹tki centralnego Rzeszowa, rozpoczynaj¹c od
tzw. plantów pe³nych rekreacyjnych
miejsc w obrêbie Rynku, miejskiego Ratusza i ma³ych budek z lodami œmietankowymi (na takie drugie planty – „Olszynki” chodzi³o siê poopalaæ nad Wis³ok). Pamiêtam kwadratowe wg³êbienia
w bruku, z przeznaczeniem na poide³ka
dla go³êbi, a przy ul. Jana Matejki prywatny sklep butik z drewniakami, a tak¿e
obuwiem na korkowym koturnie i „Czêstochowiankê” z kolorow¹ bi¿uteri¹ na
ka¿d¹ kieszeñ, a tak¿e landrynki z Wedla,
kupowane przy ul. 3 Maja w du¿ych blaszanych pude³kach ozdobionych fotami
s³awnych kobiet (Wedel do dziœ s³u¿y
rzeszowianom). Pamiêtam te¿, jak razem
z Dorotk¹ sz³yœmy ulic¹ Adama Mickiewicza w jednakowych w ceglast¹ kratkê
sukienkach uszytych przez Stasiê – zachowa³o siê jeszcze do dziœ to rozczulaj¹ce nas pami¹tkowe zdjêcie.
Nie odbiegaj¹c daleko, w dolnej czêœci kamienicy zamieszkiwanej przez siostrê, znajdowa³y siê punkty us³ugowe, jak

pasmanteria, gastronomia i zegarmistrz.
W barze mo¿na by³o dostaæ smaczn¹ kie³basê parówkow¹. Stasia czêsto serwowa³a j¹ rodzinie. Do zegarmistrza przywabia³ klientów du¿y zegar nad bram¹ wejœciow¹. Kamienic¹ przy Grunwaldzkiej 1 opiekowa³ siê dozorca pan Skoroœ.
Pan Skoroœ nosi³ charakterystyczny filcowy beret z ma³¹ „antenk¹” (tak¹ nazwê
wymyœli³a Dorotka). Pierwsze betonowe
schody prowadz¹ce na górê kamienicy
(do pó³piêtra) oœwietla³ dzienny blask ulicy, dalej zaczyna³y siê schody drewniane,
przechodz¹ce w zaokr¹glenie. Tu panowa³ pó³mrok. Przed wejœciem na I pietro
(za schodami) warowa³y szerokie popielate drzwi do po³owy przeszklone i na
wpó³ otwarte. Dopiero tutaj na korytarz,
od strony balkonu przedziera³o siê œwiat³o. Schody drewniane, od „wielkiego
dzwonu”, szorowa³ szczotk¹ wspomniany
wczeœniej pan dozorca. Oczywiœcie by³o
te¿ wyjœcie na strych do suszarni. Ka¿dy
lokator mia³ swoje wydzielone miejsce do
suszenia bielizny. Na strychu trzeba by³o
poruszaæ siê ostro¿nie, po wytyczonych
miejscach, gdy¿ na legarach by³y luŸno
pouk³adane deski. Poni¿ej I piêtra lokale
by³y usytuowane nawet w suterenie,
gdzie mieszka³a np. samotna pani Babiñska. Przez okna widzia³a tylko nogi przechodniów. Na pó³piêtrze mieszkali Ko³odziejowie. By³y tam te¿ pomieszczenia
piwniczne, gdzie sk³adowano wêgiel. Stasia na swoim piêtrze mia³a wielu s¹siadów. Mieszkali tam: pan Weiss, Pieni¹¿kowie, Szozdowie, Nowakowie i Michalikowie. Mieszkania po obu stronach oddziela³ d³ugi korytarz ze wspóln¹ toalet¹
i bie¿¹c¹ wod¹ z kranu. Jednak¿e z up³ywem czasu mieszkañcy tej kamienicy
szykowali sobie w³asne ³azienki ze
wszystkimi wygodami. Na koñcu korytarza mieœci³ siê wspólny balkon z widokiem na ulicê Jana Matejki.
Id¹c Grunwaldzk¹ mo¿na by³o wst¹piæ do sklepu papierniczego, b¹dŸ chemicznego, prowadzonego przez ¯yda
Szajtera, albo zajœæ do Apteki, b¹dŸ Fotografa, gdzie tu (po latach) przyjadê na sesjê zdjêæ œlubnych. Po drodze te¿ mo¿na
by³o zahaczyæ o mleczarniê, w której
mleko lub œmietanê nalewano chochl¹
z widoczn¹ na niej miark¹. Warto dodaæ,
¿e nad t¹ mleczarni¹, a mo¿e pomiêdzy

ni¹, a sklepem chemicznym mieszka³a zaprzyjaŸniona z rodzin¹ Stasi pani Koniowa. Jej m¹¿ pracowa³ razem z Dolusiem.
W pobli¿u te¿ mieszkali pañstwo Ciupakowie. Stasia darzy³a ich szczególn¹ serdecznoœci¹. Niczego by im nie odmówi³a.
U czo³a Grunwaldzkiej przy ulicy Tadeusza Koœciuszki rozci¹ga³ siê kompleks
handlowy z Cepeli¹ i Restauracj¹ Rzeszowsk¹, w której organizowano du¿e imprezy jak wesela itp. Id¹c placem koœcio³a farnego mija³o siê wybuja³e lipy i ksiêgarniê, w której ksi¹¿ki o dziwo, wtedy
schodzi³y na pniu. Przy ulicy 3 Maja do
dziœ zachowa³y siê najwa¿niejsze instytucje jak: koœció³ studencki pw. Œw. Krzy¿a,
Muzeum Okrêgowe, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Konarskiego,
kino Zorza, kino Apollo (niestety nie
przetrwa³o), zak³ad jubilerski, spo³emowskie Delikatesy, tak¿e kawiarnia Kosmos
w której têtni towarzyskie ¿ycie. Jak tu
nie wspomnieæ jeszcze o s³ynnym przy
dworcu sklepie z kapeluszami, który zas³u¿enie nie podda³ siê zmianom czasowym, oraz Domu Handlowym przy ul.
Artura Grottgera. Siêgaj¹c do m³odoœci
tej wczesnej i póŸniejszej, du¿o by mo¿na
jeszcze rozprawiaæ o przyjaznych dla
mnie miejscach: przy ulicy Do³owej 6 –
pierwszym mieszkaniu Stasi po œlubie,
z przyleg³ym do tego domu ¿ydowskim
cmentarzem. Ulica Mieczys³awa Boruty –
Spiechowicza ma równie¿ dla mnie swoj¹ historiê, tak¿e Lwowska, Boya ¯eleñskiego, Targowa, no i Stare Miasto. Ale to
ju¿ opowieœæ na inn¹ okazjê.
W latach 60-tych chodzi³y pog³oski
o podziemnych rzeszowskich piwnicach,
ale nie ka¿dy dawa³ wiarê, ¿e istniej¹.
Dziœ biegnie znana szerokiej spo³ecznoœci podziemna trasa turystyczna. Z trudem rozpoznajemy znane miejsca. Obecny Rzeszów jest wyj¹tkowo piêkny, rycerski, nieugiêty. Chwa³a miastu za to.
Maria Bednarek
Pok³osie uczestnictwa w Ogólnopolskim plenerze artystycznym: Rzeszów
w poezji, malarstwie i rzeŸbie.
PS Dziêkujê Stasi Siuta i Dorotce
Kruczek za pomoc w doprecyzowaniu
wielu faktów.
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Gra¿yna Kowalska

Jolanta Maria Grotte

Radziejowickie
zamyœlenia
W maj¹tku Krasiñskich powita³ mnie
staw przy starym m³ynie. Sz³am drog¹
polnych bruzd, odcieni szaroœci i barw
ró¿norodnych. Drog¹ malarstwa Józefa
Che³moñskiego z Kuklówki, we fragmentach osiemnasto i dziewiêtnastowiecznych szczegó³ów, emocji radziejowickiej wsi. Z jego ukochanej ziemi.
Konie r¿¹ z obrazów, parskaj¹, cwa³uj¹ nie dotykaj¹c kopytami ziemi. Ramy
ozdobne i z³ocone, oraz odpowiednie
oœwietlenie dodaj¹ blasku krajobrazom.
Na jednym p³ótnie ruczaj w ponurym
pó³mroku, a na kolejnym chutory Ukrainy, kurhan na Podolu, droppie przysiad³y na Polesiu. Dalej, bociany lec¹ nad
podmok³¹ wiosenn¹ ³¹k¹, ukwiecon¹ kaczeñcami. Czaple strosz¹ pióra, ³abêdzie
cicho podp³ywaj¹. Zachwyci³ mnie obraz
maj¹cy tytu³ „Wnêtrze chaty na Polesiu”
z 1909 roku. Có¿ za dzie³o, mistrzowski
warsztat, œwiat³o padaj¹ce do mrocznej
izby, w ko³ysce zawieszonej u powa³y
smacznie œpi pulchniutki i ró¿owiutki
maluch, widaæ, ¿e zdrowe dziecko, mocne, pogodne. Pa³ac zda k³aniaæ siê przybyszowi, sk¹pany w z³otej, jesiennej ³unie zachodz¹cego s³oñca. Wœród starych
drzew, pomników przyrody, Dawid Psalmista wygrywa na lutni pieœni, jakby na
powitanie. Zaprasza na przechadzkê po
parku, nad stawem, gdzie dumnie z coko³ów spogl¹daj¹ mê¿e dziedzictwa kulturowego zagubione w alejkach, przy ³aweczkach. Ja zdziwiona wœród nich,
zdam siê ich powiernic¹. Powiernic¹ tutejszego czasu, ciszy i spokoju. Nieruchome, wynios³e postacie zastyg³e w granicie, zdaj¹ siê patrzeæ na œluzê, stary
m³yn, w którym zabrak³o ko³a, choæ woda jak wodospad nadal ostro szumi. Zza
wêg³a Modrzewiowego Dworu dobiega
mnie g³os, niezapomniany g³os Wojciecha Siemiona z popiersia na kamiennym
obelisku. Ktoœ obok mnie uniós³ czapkê
z g³owy i pok³oni³ siê nisko mistrzowi.
Za dworkiem przemawiaj¹ do mnie nieme twarze Ernesta Hemingwaya, Aleksandra Gierymskiego, Juliusza S³owackiego, Henryka Toulouse Lautreca,
Edwarda Krasiñskiego – przyjaciela artystów, dalej: Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Jerzego Waldorffa. Przy budynku Pa³acu Radziejowickiego, w jego centralnym miejscu
rozsiad³ siê Henryk Sienkiewicz. Przez

uchylone drzwi salonu, s³ychaæ muzykê
renesansu, fortepian i pianino choæ milcz¹ce przykuwaj¹ uwagê. Cisza, pos³uchaj.
Mówi¹ Wieki! Ciê¿ki w swej posturze, wysoki antyczny zegar w g³ównym
hallu wybija kuranty? Nie, on wydaje
dzwonki: dzyñ, dzyñ, dzyñ, a ich wysokie dŸwiêki wrzynaj¹ mi siê w ucho. Wydaje mi siê, ¿e widzê p³on¹ce œwiece
w lichtarzach z or³em. Kryszta³owe ³zy
z sopli dr¿¹ i dŸwiêcz¹ u wysoko zawieszonych ¿yrandoli. Porcelanowe anio³y
za szk³em serwantki chcia³y by siê wzbiæ
i ulecieæ do nieba, a mo¿e do Petersburga, sk¹d pochodz¹? Potêguj¹ wra¿enie
¿ywym porcelanowym kolorem. W zabytkowych komnatach lustra kryszta³owe, a w nich odbicie arcydzie³ o kszta³tach wazonów, mis na owoce, cukiernic,
pó³misków. W rogu saloniku i komnaty
kominkowej stoj¹ dumne ogromne wazony fajansowe inkrustowane metalem
i zdobione motywami roœlin z kolorowej
porcelany. Mo¿ni z przesz³ych czasów
widzieli potê¿ne pa³acowe okr¹g³e sto³y,
rzeŸbione szafy, solidne ³o¿a, sofy z ró¿norodnym stylem i obiciem, rzeŸbione
krzes³a, zapadziste fotele. Z pewnoœci¹
doceniali ich wygodê i funkcjonalnoœæ.
Chopin, S³owacki, Paderewski i ca³a plejada najwiêkszych, znamienitych – czy
pili porann¹ kawê z poz³acanych porcelanowych fili¿anek zamkniêtych w kredensie? Na korytarzach w Dworku Modrzewiowym zachwyca poczet królów polskich. Koœciuszko mia³ za chude nogi jak
na jego misjê, a¿ dziw, ¿e nie traci³ równowagi. Za to spojrzenie z obrazu mê¿ne,
waleczne, uwa¿ne. W sali kominkowej
skrzy¿owane szable gotowe do fechtunku, jakby w oczekiwaniu...
Na klatce schodowej zdjêcia w passe'
partou z „Pana Tadeusza”, znane ilustracje wzruszaj¹, ciekawi¹.
Zamki, pa³ace, dworki – jak was opisaæ? Jak pismem utrwaliæ drzemi¹c¹
w was historiê? W Oborach, Skolimowie, Radziejowicach, czy Nieborowie,
poeta maluje s³owem teraŸniejsze obrazy.
W czasie spacerów nad stawem zatapiam
siê w miniony czas. Próbujê odnaleŸæ
i zrozumieæ w nim siebie i tych z przesz³oœci, na których spogl¹dam. Oni zdaj¹
siê patrzeæ w g³êbiê moich oczu. Chc¹ mi
coœ powiedzieæ o przemijaniu. Dlatego

nie przypadkiem spacerujê dziœ wœród
nich.
Dziœ... bo dziœ liczy siê tylko praca, ta
najemna i twórcza. Dzie³a pozostaj¹ dla
przysz³ych pokoleñ, takich jak my obecnie. Przekazuj¹ mi tê m¹droœæ, tê tajemnicê. Ka¿dy cz³owiek, nawet najwiêkszy
geniusz, niezale¿nie od swoich osi¹gniêæ
odchodzi w wiecznoœæ. Wa¿ne jest to, co
po sobie pozostawia. Jakie to chwalebne,
tajemnicze i wznios³e, a zarazem cenne
dla pokoleñ. Wœród stawów Radziejowic, ród Radziejowskich. Tutaj pomniki
mnie same witaj¹ i nie chc¹ po¿egnaæ.
Ciê¿ko rozstawaæ siê z miejscem historycznym i wa¿nym w dziejach Polski.
A wspó³czeœnie, Ignacy Gogolewski
przemkn¹³ w alejach niezapomnienia.
Przysiad³ na ³awce przed wejœciem i zapali³ papierosa. Pa³ac ¿yje we mnie scen¹ przesz³oœci okraszon¹ piêknem istniej¹cym wokó³ mnie. Porusza delikatnie, subtelnie, muska ka¿d¹ czu³¹ strunê
mojej wra¿liwoœci i osobowoœci. Ca³y
romantyzm tkwi¹cy we mnie. Widzê
oczami wyobraŸni doborowe, znamienite towarzystwo. Bywali tu jak z zapis historyczny podaje: Król Zygmunt III Waza, W³adys³aw IV, Jan Kazimierz, Jan
III Sobieski, ksi¹¿ê Radziwi³³. Damy
w strojnych sukniach przemykaj¹ ze
stulecia w stulecie. Ich wachlarze trzepocz¹ na salonach niczym skrzyd³a ptaka. Eleganccy mê¿czyŸni, wykszta³ceni
o dworskich manierach. Z gabinetów
dochodzi rozmowa, szepty decydentów.
Udrapowane, ciê¿kie zas³ony dodaj¹
uroku i podkreœlaj¹ zamo¿noœæ dziedziców. Na œcianach zachwycaj¹ce obrazy
– dzie³a pêdzla Józefa Che³moñskiego.
Zawsze ludzie tworzyli i tworz¹ nadal
klimat wnêtrz, dziêki ludziom salony,
komnaty, pokoje i gabinety ¿yj¹, nabieraj¹ klimatu, nasi¹kaj¹ ich emocjami,
dusz¹. Zapad³ powoli grudniowy zmrok,
poœwiata choinkowych lampek odbija
siê od lustra wody. Zje¿d¿aj¹ do tej niewielkiej malowniczo po³o¿onej miejscowoœci dzisiejsi goœcie, zas³u¿eni dla
kultury polskiej i jej dziedzictwa narodowego: pisarze, publicyœci, aktorzy,
muzycy, plastycy – s³owem artyœci, aby
godnie witaæ co roku nadchodz¹cy Nowy, kolejny Rok twórczy z dobr¹ nadziej¹. Ja równie¿ pozostawiam tutaj
swój œlad.

Urodzona w Warszawie, tu mieszka
i tworzy. Jest autork¹ tomików wierszy:
„Moje kartki z kalendarza” (2013), „W
oknie wspomnieñ” (2018) oraz powieœci:
„Marianna, Maria iiiiii” (2015), „Halo…Proszê…! S³ucham…? (2017).
Jej ró¿norodna twórczoœæ zosta³a dostrze¿ona i uwzglêdniona w kilkunastu
antologiach-almanachach klubów, grup
literacko-artystycznych, równie¿ w szeœciu miêdzynarodowych. Nale¿y do
Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz innych grup twórczych.
Laureatka Ogólnopolskich Konkursów Literackich w kategorii prozy i poezji.

Budzi siê
Poranne zorze budz¹ sen
Z ko³yski gwieŸdzistej nocy.
Leniwy dzieñ powoli wstaje,
Jasnoœæ wy³ania siê z drzemki.
Dzieñ...
Niby taki sam, jak inny.
Nowy dzieñ,
okno do piêkna
Gdzie ¿ycie wybiega na pola i ³¹ki
z radoœci¹ powitaæ œwiat.

Têsknota
Pianino nie gra ju¿ w domu walczyka,
P³omieñ w kominku nie syczy.
Tylko drzwi czasem zaskrzypi¹,
Gdy wiatr powieje z ulicy.
Za oknem jesieñ maluje krajobrazy
Samotnoœæ w domu doskwiera.
Znik³a gdzieœ harmonia rodzinna
Zabra³a radoœæ i m³odoœæ cz³owieka.
Jedynie myœli chodz¹ po domu,
Ukryte, samotne po k¹tach.
Surowe œciany blask swój straci³y.
Pejza¿e jesienne szukaj¹ s³oñca.

Mój œwiat
W moim oknie czas rzek¹ p³ynie,
Pejza¿e wiosenne maluj¹ obrazy,
Pogodne lato ogrzewa stare d³onie,
Kolorowa jesieñ pod nim co roku
przechodzi.
Zimow¹ por¹ mróz kwiaty przynosi,
Kompozycje z nich piêkne uk³ada.
Choæ zima mroŸna, wci¹¿ ciep³o czujê,
Gdy patrzê przez okno z nadziej¹.
W moim oknie budzi siê ¿ycie,
Zagl¹da tu s³oñce lub ksiê¿yca ³una.
Zanim dzieñ przemieni siê w noc
Widzê w nim œwiat, który wci¹¿ ucieka,
Nie mogê go dotkn¹æ.
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stycznej lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, o których pamiêtamy my sami,
nasi rodzice b¹dŸ dziatkowie.
Izabela Zubko
Andrzej Grabowski, Ma³e ³ajdactwa. Opowiastki i opowiadania z krainy PRL-u, Wydawnictwo Autorskie AGAt i Wydawnictwo AD Oculos,
Warszawa-Rzeszów 2016, ss. 160.

PRL to nie tylko okres absurdu
Od przemian 1989 roku, czyli od
symbolicznego koñca Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, up³ynê³o prawie 30 lat.
Prawdopodobnie to w³aœnie bieg czasu
wp³yn¹³ na fakt, ¿e na rynku wydawniczym coraz czêœciej pojawiaj¹ siê publikacje, podejmuj¹ce temat ¿ycia w peerelu. „Ma³e ³ajdactwa. Opowiastki i opowiadania z krainy PRL-u” Andrzeja Grabowskiego s¹ tego kolejnym przyk³adem.
Pretekstem do powstania tej ksi¹¿ki
jest potrzeba zachowania od zapomnienia
wspomnieñ, które s¹ dla autora istotne
i warte przekazania. Dziêki temu, ¿e
mieszkamy w wolnej Polsce, publikacja
nie zosta³a poddana cenzurze i mamy
mo¿liwoœæ zapoznania siê z prawdziwym
obliczem minionej epoki. To relacja
z pierwszej rêki, podzielona na trzy czêœci: „Opowiastki z rogatki”, „Hotelowa
ballada” i „Opowiadania”. Zawarte tu historie dotycz¹ codziennego ¿ycia Piotrkowa Trybunalskiego, widzianego oczami ma³ego ch³opca. S¹ one literacko
przetworzone, niekiedy skarykaturyzowane, co wywo³uje uœmiech na twarzy.
Powrót do po³owy XX wieku z perspektywy osoby dojrza³ej okaza³ siê wartoœciow¹ retrospekcj¹. Autor nie powieli³
mitów czy stereotypów tamtych lat.
Przede wszystkim skupi³ siê na sferze
mentalnej i obyczajowej. Przypomnia³,
¿e dorastanie nie by³o nudne, pomimo
nieobecnoœci w domach telewizora czy
komputera. To czas wielogodzinnych zabaw na podwórku, amatorskich meczy
pi³karskich, naturalnego uspo³ecznienia.
Opisuje równie¿ ówczesn¹ mentalnoœæ
i tryb ¿ycia doros³ych, który znacznie
ró¿ni siê od tego dzisiaj. Mieli oni chwilê dla dzieci, dla s¹siadów, dla siebie.
W ksi¹¿ce zosta³y przedstawione tak¿e
realia grupy pracowników, mieszkaj¹cych w hotelu robotniczym i ich podejœcie do pracy.
Nowy zbiór opowiadañ Andrzeja
Grabowskiego jest skierowany nie tylko
do tych, którzy z nostalgi¹ wspominaj¹
PRL. Stanowi równie¿ dziedzictwo dla
nastêpnych pokoleñ, tworz¹c tym samym
pewien ci¹g historyczny. Napisane
z przymru¿eniem oka i utrzymane w ciep³ym tonie wspomnienia z dzieciñstwa,
przypominaj¹ klimat Polski komuni-

W krêgu poezji ogrodowej
Na piêtnastolecie debiutu ksi¹¿kowego Barbara Bia³ow¹s wyda³a swój
szósty tomik wierszy pt. „Bezkresnym
szlakiem”, w którym kontynuuje swe zainteresowania cz³owiekiem w jego ró¿norodnych sytuacjach ¿yciowych. Interesuje j¹ przede wszystkim kultura jako
wzorzec rozwijania siê ludzkiego humanitas, któr¹ cz³owiek tworzy, by utrzymywaæ w dobrej kondycji w³asne istnienie
gatunkowe pomimo ró¿norodnych zawirowañ wspó³czesnej cywilizacji. Ju¿
w po³owie XX wieku myœliciele egzystencjalni i personalistyczni zdawali sobie sprawê, ¿e na œwiecie pojawia siê
z wiêkszym lub mniejszym nasileniem
wiele kryzysów cywilizacyjnych, które
stawiaj¹ pod znakiem zapytania nie tylko
sensy oraz znaczenia, na których bazuje
kultura europejska, ale równie¿ poddaj¹
oni w w¹tpliwoœæ dotychczasowe osi¹gniêcia humanistyczne. „W bogatej twórczoœci Barbary Bia³ow¹s – trafnie zauwa¿a Andrzej Zaniewski w s³owie wstêpnym pt. „Dlaczego Poezja? ” – autorki
szeœciu tomików wierszy, a tak¿e koncertów, wiod¹ca jest ta w³aœnie przyczyna –
poszukiwanie sensu ¿ycia przez poszukiwanie swojej to¿samoœci”. Tomik sk³ada
siê z czterech czêœci: „Meandry mi³oœci”,
„Na rozdro¿u”, „We wspólnym krêgu”
oraz „Oprócz zmierzchu” porozdzielanych interesuj¹cymi ilustracjami autorstwa Leszka Soko³a.
Pierwsza czêœæ, w której utwory zosta³y napisane w konwencji piosenek,
stanowi obszern¹ analizê doœwiadczania
przez poetkê fenomenu mi³oœci. Zostaje
on potraktowany wrêcz po Platoñsku, bo
uczucie to ukazane zostaje jako si³a
sprawcza tkwi¹ca w ludziach i skierowuj¹ca ich ku uniwersalnym wartoœciom,
których poszukuj¹ przez ca³e ¿ycie doczesne. Dobrze klimat tej czêœci zbiorku
oddaje wiersz pt. „Szuka³am Ciebie”,

w którym czytamy: Szuka³am Ciebie poœród mê¿czyzn wielu /w ka¿dym miejscu,
o ka¿dej godzinie. /Ba³am siê, ¿e Amor
nie trafi do celu /i ¿ycie moje w samotnoœci minie. // (…) Uczê siê teraz kochaæ
i byæ kochana, /poznawaæ z Tob¹ ró¿ne
smaki œwiata. /Mogê uœmiechem obdarzaæ Ciê z rana, /chwile haustami razem
z Tob¹ ³apaæ//. Nie trudno tu zauwa¿yæ
ogromne zaanga¿owanie autorki, ale
i magicznoœæ sytuacji zwi¹zanej z obcowaniem z kochankiem, co w³aœnie zbli¿a
j¹ do pewnego uniwersalium mi³oœci
dziêki sile w³asnego uczucia. Uczucie to
postrzega Bia³ow¹s od strony uœmiechu
jako komunikatu dla œwiata, który przyci¹ga uwagê innych. Ukazuje siebie jako
amatorkê ¿ycia, a mi³oœæ w jej wierszach
staje siê instrumentem podboju œwiata.
Piosenka jako forma songów mi³osnych
stanowi dla niej dodatkow¹ si³ê dla ¿ywienia radoœci, podtrzymywania m³odoœci i chêci tworzenia nowego ³adu
w œwiecie. Podkreœla, ¿e piosenka, muzyka i mi³oœæ to trzy strony tego samego, co
ludziom daje w ¿yciu codziennym przys³owiowe skrzyd³a. Zatem s³owa i muzyka zawarte w tej poezji stanowi¹ si³ê performatywn¹, a poezja sw¹ form¹ zapewne zmienia rzeczywistoœæ. W utworze pt.
„Pod pewn¹ gwiazd¹” autorka tak oto pointuje meandry mi³oœci: (…) S³owa przez
nazwanie /mog¹ ucieleœniæ, /podarowaæ
³askê, /wyczarowaæ zieleñ, /lub zraniæ,
obwiniæ /i wszystko przekreœliæ. /S³owa
przez nazwanie mog¹ ucieleœniæ. Poezja
bowiem – jak s¹dzi Bia³ow¹s – zbiera, ³¹czy, stwarza i przezwyciê¿a dialektycznym dyskursem ruch przeciwieñstw, którymi rz¹dzi siê nasze zbiorowe ¿ycie,
w które jednostka jest uwik³ana na dobre
i z³e. Poetka jednak odkrywa, ¿e mi³oœæ
i jej dialektyczna natura mo¿e mieæ momentami charakter drastycznie bolesny,
co dobrze oddaje w tekœcie pt. „K³opoty
z mi³oœci¹”, gdzie pisze: (…) Wybacz kiedy ciê zrani. /daruj ciosy bolesne /zadawane s³owami /przez podejrzenia zazdrosne. //Choæ wywoduje udrêkê, /choæ nie
raz tonie we ³zach, /to jednak poda ci rêkê /i weŸmie ciê pod swój dach.
W czêœci drugiej tomiku znalaz³y siê
utwory przepe³nione rozterkami autorki,
wynikaj¹ce z przys³owiowej prozy ¿ycia
codziennego z kochan¹ osob¹ i innymi
bliskimi sobie ludŸmi. Okazuje siê bowiem, ¿e jako „³owczyni chwil” napotyka czêsto na pustos³owie i mielizny codziennoœci. Traci wtedy nadziejê, mi³oœæ
zaczyna jej ci¹¿yæ i wtedy pyta siebie dok¹d zmierzaæ w wierszu pt. „donik¹d”,
w którym czytamy: zgêstnia³a niemo¿noœæ /obezw³adnia bezradnoœci¹ /pozostawia rzeczy i czas w bezruchu /osiada
na kszta³tach zaczêtych /lecz niedokoñczonych //wœród pêdz¹cych do nik¹d dni
/deszcze wyp³ukuj¹ z sensów pamiêæ /zasypane œniegiem powrotne drogi /nikt na
nikogo nie czeka w tê zamieæ /ka¿dy sam
sobie siê œni. Ma jednak pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e u Ÿród³a tych dylematów i roz-

terek ¿ycia tkwi samolubnoœæ cz³owieka,
która owocuje jego samotnoœci¹. Wtedy
fenomen ¿ycia, który jest dla Bia³ow¹s
najwy¿sz¹ z mo¿liwych wartoœci powraca do swoich pierwotnych zasad ¿ycia
wolnego i odpowiedzialnego, czyli kultywowania bezwarunkowego uczucia mi³oœci. W wierszu pt. „Mi³oœæ jest drog¹ dalek¹” – wyjaœnia: Mi³oœæ jest drog¹ dalek¹ /miêdzy niebem a ³¹kami, /wylewa siê
rzek¹, /p³ynie meandrami. // (…) IdŸ
z tym, którego kochasz /rozmawiaj z nim
/nawet gdy go nie ma. /A kiedy jest –
/obejmuj go rêkami obiema. //Gdy utracisz mi³oœæ, /to zaczniesz umieraæ.
Trzecia czêœæ zbiorku sk³ada siê
z utworów, o których mo¿na powiedzieæ,
¿e s¹ pochwa³¹ wspólnoty duchowej ludzi, z której autorka wyros³a, która j¹ inspiruje do kreatywnego wspó³istnienia,
by ¿yæ i pisaæ wiersze. W³aœciwie ca³e
swoje ¿ycie widzi przez pryzmat kolejnych „fal przybojów” od i do siebie.
W wierszu pt. „Droga do siebie” dowiadujemy siê: (…) Kiedy odwa¿ysz siê odwaliæ /ten kamieñ omsza³y – /spod niego
wyp³ynie /gor¹ca wci¹¿ krew /wraz ze
wzburzeniem i z³oœci¹. /Otworzy siê wtedy zapomniany ból. /Wyp³acz go i utul, bo
tylko tak mo¿esz /pogodziæ siê ze swoja
przesz³oœci¹. Autorka uwa¿a, ¿e wyraŸne
nazwanie swej krzywdy po imieniu leczy
nasz ból ni¹ spowodowany, a drog¹ skutecznego powrotu do siebie jest „Inny”,
bêd¹cy inn¹ osob¹, która we wspólnym
dialogu sprawia ¿e odzyskujemy siebie.
Ta innoœæ ka¿dego istnienia skierowuje
poetkê w kierunku myœlenia w duchu
ekofilozoficznym, bowiem porównuje
siebie do mrówki w wierszu pt. „Co ³¹czy
mnie z mrówk¹?”. Czytamy w nim, ¿e:
(….) Ja te¿ poznajê ca³¹ sw¹ osob¹ /kulistoœæ Ziemi /jedz¹c, lataj¹c, chodz¹c. /W
odkrywaniu jej przestrzeni, /w radoœci
ruchu – /doznajê poczucia do niej przyczepnoœci /chwil¹ zachwytu. //Obie
z mrówk¹ jesteœmy jej cz¹stkami /w swe
role wkomponowanymi. Nieprzypadkowo jest te¿ sta³¹ bywalczyni¹ „Ogrodu
Hesperyd”, gdzie z Dionizosem popija
wino, a z Apollinem strzela z ³uku do tarczy s³oñca. Ten ekofilozoficzny punkt
widzenia sytuuje wiêc jej poezje w ca³ej
tradycji kultury tzw. „filozofii ogrodowej”, w której przyjaŸñ i wspólnota – jak
to kiedyœ orzek³ Epikur – s¹ najwa¿niejszymi warunkami „bycia szczêœliwym”,
jeœli nic nie boli. Tu poetka zdradza sekret wiecznej m³odoœci, którym jest codzienna „k¹piel w radoœci”, pozwalaj¹ca
„umieæ cieszyæ siê ze wszystkiego” i daj¹ca umiejêtnoœæ ws³uchiwania siê w s³owa innych, nawet tych, którzy zeszli ze
sceny historii.
Ostania czêœæ tomiku – to reminiscencja za ¿yciem, refleksja nad przemijaniem. Poetka lirycznie analizuje œwit
i wieczór, które pod wieloma wzglêdami
wzbudzaj¹ u niej analogiczne emocje estetyczne, ale sygnalizuj¹ce zarówno pocz¹tek jaki koniec czegoœ. Analizuj¹c
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emocjonalnie metaforê zmierzchu, têskni¹c za pe³ni¹ przesz³ych ju¿ lat, poetka
dochodzi do nastêpuj¹cej konkluzji
w utworze pt. „Oprócz zmierzchu”, pisz¹c: (…) Mija ¿ycie, a ja w zieleñ wpatrzona. /Lecz czy koniecznie muszê siê
zmieniæ? /Na rozdro¿u wyborów zagubiona, /szukam klucza do œwiata przestrzeni.
W wierszu pt. „Mrok w ogrodzie” autorka stawia wiele pytañ zwi¹zanych z przemijaniem oraz wartoœci¹ sensu ludzkiej
egzystencji. Warto zwróciæ uwagê na kilka strofek z tego utworu: Mrok siê rozsiad³ tu wygodnie /i swe mroczne œlepia
/w g³¹b ogrodu – niewidoczny /z moc¹
zacz¹³ wlepiaæ. // (…) Jak zrozumieæ co
jest b³ahe, /co wysi³ku warte? /Czym zas³u¿yæ na uznanie, /a czym na pogardê?
//Co wartoœci¹ jest cz³owieka, /co skutkiem mody? /Jak wyzwania podejmowaæ
/i omijaæ k³ody? // (…) Znieruchomia³
liœæ ostatni, /wisz¹cy na drzewie, /¿e
przeminie tak jak inne, /jeszcze o tym nie
wie. To chyba jeden z najbardziej wnikliwych utworów, w którym autorka z w³asnej perspektywy pochyla siê nad sensem
kondycji ludzkiej w œwiecie i na bazie
metafory w³asnego ¿ycia (ogrodu), nadbudowuje piramidê innym metafor, które
siêgaj¹ do istoty kondycji i miejsca egzystowania cz³owieka w œwiecie. Jednak
poetka sprawy nie zamyka, ale zostawia
otwart¹, by inni mogli równie¿ wykonaæ
swój gest w kontekœcie osobistego istnienia. Na tym te¿ polega wartoœæ, ale
i wielkoœæ utworów Bia³ow¹s, co czyni
ten tomik wartoœciow¹ lektur¹ pod
wzglêdem artystycznym, estetycznym
i filozoficznym. Id¹c dalej szlakiem przydro¿nych frasobliwych za trelem skowronka zawieszonego pod kopu³¹ nieba
nad rozleg³ymi polami i zalesionymi dolinami, wszêdzie poetka s³yszy poezje
wyra¿aj¹c¹ piêkno naszej ojcowizny, ale
i ca³ej Ziemi. Poezjê uwa¿a za sztukê wyj¹tkow¹, która scala i odnawia sensy
s³ów, ods³ania nieznane wymiary œwiata,
ujawnia ich bogactwo oraz piêkno, harmonizuj¹c ca³oœæ w tym co istnieje i bêdzie dziêki niej istnieæ, bo przecie¿
„wziê³a to na jêzyk poezji”. W wierszu
„Droga” pisze: (…) A skoro poczucie jednoœci w ró¿norodnoœci/ przez wychodzenie naprzeciw i trud zrozumienia/ maj¹
moc przemiany/ – to mo¿e znaleŸlibyœmy
w ten sposób / drogê do wspó³istnienia?
Koñcz¹c ten krótki szkic o poezji
Barbary Bia³ow¹s pomieszczonej w wy¿ej wzmiankowanym tomiku chcemy poleciæ go wra¿liwemu i m¹dremu czytelnikowi. Jednoczeœnie mo¿emy obiecaæ, ¿e
jego lektura bêdzie wspania³¹ uczt¹ emocjonalno-intelektualn¹, podobn¹ pod
wieloma wzglêdami „Symposionowi”
Platona, w którym bêdzie nawet obecna
przys³owiowa fletnistka Alkibiadesa.
Ignacy S. Fiut
B. Bia³ow¹s, Bezkresnym szlakiem, wstêp (Dlaczego poezja?) – A. Zaniewski, ilustracje – Leszek
Sokó³. Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce 2014,
s. 80.

W cieniu afery

Macanka na spoko i trendy
Majka Maria ¯ywicka-Luckner
1.
Niewiele mamy takiej prozy, surowego zapisu z pobytu w wiêzieniu. Ma³a ale
do koñca prawdziwa proza Majki (jak j¹
zowi¹) Marii ¯ywickiej Luckner „W cieniu afery. Dzienniki wiêzienne” jest dokumentem losu ale te¿ tkank¹ s³ów, zadañ,
skromnych obrazów, które oddzia³ywuj¹
jak rzeŸba wykuta w najtrwalszym materiale. Rosjanie maj¹ wiekopomne „Zapiski z domu umar³ych” Fiodora Dostojewskiego. Zreszt¹ pisarz ten stworzy³ wiekopomn¹ te¿ metaforê cz³owieka z podziemia, która u nas tak obrodzi³a. Anglicy
maj¹ „Balladê wiêzienn¹” i inne utwory
Oskara Wilda, mêczonego latami w wiêzieniu. U nas pamiêtam jak startowa³o pokolenie „Wspó³czesnoœci” i jego liderzy
Stanis³aw Grochowiak, Roman Œliwonik”
czy Ireneusz Iredyñski. Mieli za sob¹ doœwiadczenie wiêzienia. Kto zna³ kulisy
wiedzia³ jakie s¹ Ÿród³a tak zwanego „turpizmu”, dramatu poni¿onego cia³a, heroicznego stanowiska obrony godnoœci. Do
koñca ¿ycia nie zapomnê sceny z „Procesu” Kafki i Jacka Woszczerowicza, który
przed przerw¹ zawis³ ukrzy¿owany na
kartach, a po przerwie kurtyna ods³oni³a
bohatera w tej samej pozycji co koñcowa
scena z drogi krzy¿owej.
Po przeczytaniu ksi¹¿ki zastanawia³em siê, jak to jest, ¿e poetka i lekarka
bez ¿adnych dowodów na podstawie mafijnej zemsty gangstera, zostaje osadzona

w ciê¿kim areszcie i miesi¹cami jest tam
przetrzymywana. I przypomnia³em sobie,
¿e przecie¿ najlepsza definicja prawa pochodzi od Monteskiusza i brzmi tak, ¿e
prawo to rozum ludzki zastosowany do
rz¹dzenia. Wczeœniej nie istniej¹ ludzie
ni¿ zaistniej¹ czyny. Potem ten abstrakt
narzuca siê jak siatkê na ¿ywio³ ¿ycia.
Nigdy te dwa œwiaty nie pasuj¹ do siebie.
Nierzadko s¹ w skrajnej sprzecznoœci,
kiedy istnieje z³a wola lub interes ludzki
czy œrodowiska.
Zapis tej ksi¹¿ki, zreszt¹ sprawdzony
przez wspó³wiêŸniarki, pokazuje jak wiêzienie, raz jako system, drugi – jako z³oœliwoœæ ludzi spycha stopniowo cz³owieka na
dno ¿ycia. Ale tam te¿ sprawdzaj¹ siê charaktery. Jacyœ „nadludzie” tworz¹ regulaminy, ustalaj¹ tryb przes³uchañ, stosuj¹ taktykê urabiania, poni¿ania, osi¹gania swoich
celów. Prokurator, sêdzia, mafia, uczestnicy gry presti¿owej, zastawiaj¹ pu³apki. Najgorzej s¹ traktowani ludzie z nieudowodnion¹ win¹. Dla nich lekarze i psychologowie nie maj¹ czasu albo maj¹ zaledwie piêæ
minut, nie zapisuj¹ potrzebnych leków. Dla
nich ksiê¿a gubi¹ terminy mszy. Dla nich s¹
bia³e, a nie przezroczyste szyby. Im w kantynie wolno wydawaæ tylko parê z³otych.
Ich poni¿y siê ³ó¿kiem, spacerem, im nie
dorêcza siê tygodniami korespondencji,
mno¿y siê uci¹¿liwoœci w sferze higieny, fizjologii, nêkania psychicznego. Choæ w Biblii napisano: „Biada tym, którzy przemieniaj¹ prawo w pio³un”. Z kranu leci albo
wrz¹tek albo woda lodowata. Jak nie oszaleæ w niedzielê. Jedzenie zatrute. Czeka siê
ci¹gle i na wszystko. Nawet w nocy. Ciasno
i dokwaterowali szóst¹ osobê. Wstrzymano
odwiedziny. Nie dostaje siê potrzebnego leku. Ktoœ pali i katuj¹ niepal¹ce.
Jêzyk wulgaryzmów jest codziennym
œrodowiskiem. Z ka¿d¹ now¹ aresztantk¹
nowa makabra. Donosy. Uzale¿nienie doprowadza do histerii. PrzedrzeŸnianie
stra¿nika to godzina na mrozie. Próby
udawania œwi¹t, imienin, nie wolno siê
kontaktowaæ, kary, kamery, judasze, odliczanie kroków. I kres: nie poznaje siebie,
czy jeszcze mam jak¹œ godnoœæ, czy coœ
z cz³owieka zosta³o poza samotnoœci¹.
Nie mam g³owy. Znikam jako jednostka
bez bliskich, bez pracy, bez solidarnoœci,
bez zaspokojenia zainteresowañ. Z³o siê
ucieleœnia, piek³o naprawdê fizycznie istnieje, jestem zapomnianym nikim.
A z rozmów wynika, ¿e ³atwo tu trafiæ.
Ka¿dy mo¿e tu trafiæ i s¹ dla niego przygotowane kajdanki, kraty, bramy, mury.
Razem z proz¹, zosta³y wydane
wiersze wiêzienne: „Macanka na spoko
i trendy”. Rozpoczynaj¹ siê „modlitw¹ na
do³ku”, a koñcz¹ siê s³owami „Przyœlijcie
kurtkê”. Oba tomy wydane w roku 2017
i firmowane przez Uniê Polskich Pisarzy
Lekarzy.
Zatem Kim jesteœ obudzony do ¿ycia/œciœniêty skurczem przera¿enia/kim
jesteœ w s¹siedniej celi: ….
S³aba jest literatura wobec krat, mafii i paragrafów. A jednak musimy wie-

rzyæ, ¿e jest ona jednak skarbnic¹ ¿ywego jêzyka i przes³aniem kultury humanistycznej. Tak czyta³em ksi¹¿ki Majki.
Jak Zdzis³aw Brudnicki
2.
Od tamtego paŸdziernika 2009 roku
ju¿ nie jest dla Niej wszystko takie jak
dawniej i pewnie te¿ nic nie jest ju¿
w stanie Autorkê zaskoczyæ. Z dnia na
dzieñ doœwiadczy³a skrajnej sytuacji, bez
¿adnych wyjaœnieñ, bez ¿adnego ale…
Wystarczy³ cieñ podejrzeñ. Próby obrony
mo¿liwe, ale nie tu o œwicie w jej domowym sacrum, lecz w £odzi przed majestatem najwy¿szego Prokuratora. W koñcu prokurator czyta zarzuty. – Bo¿e w takiej sprawie?!... To jakiœ absurd! Czas
wracaæ do Warszawy. – Wnioskujê
o areszt tymczasowy – us³ysza³a – Co to
znaczy?... Rewizja osobista… Idê do celi
jednoosobowej. Dostajê dwa koce i poœciel – mam zrobiæ sobie ³ó¿ko na betonowej wylewce podobnej do sarkofagu. Robiê. Gdzieœ ju¿ widzia³am takie koce? Ju¿
wiem w le¿akowni dla bezdomnych na
warszawskiej Pradze. Trzask ryglowanych drzwi. Wysoko okno. W oknie szyba
mleczna i kraty. Coœ siê dzieje z moj¹ g³ow¹… Bo¿e nie chcê siê tak czuæ.
Spokojne ¿ycie Autorki wywraca siê
do góry nogami. No có¿, obowi¹zuj¹ procedury, odpowiednie s³u¿by wykona³y tylko swoj¹ pracê, zrobi³y co do nich nale¿y…
Majka ¯ywicka-Luckner jako lekarz
s¹dowy pos¹dzona (w s³awnej aferze Rywina) o rzekome pos³ugiwanie siê dokumentacj¹ medyczn¹ poœwiadczaj¹c¹ nieprawdê opublikowa³a dwa tomy: W cieniu afery – dzienniki wiêzienne i Macanka na spoko i trendy. Ten w³aœnie
wywrócony œwiat Autorka stawia³a na
nogi z ogromn¹ determinacj¹. Nie by³o
dla Niej innej alternatywy. W areszcie
œledczym, s³usznie czy nies³usznie wszyscy s¹ równi i koniec kropka. Nieprzyjazne wiêzienne warunki uw³aczaj¹ce godnoœci ludzkiej zainspirowa³y j¹ do zdania
relacji ze stanu swojego ducha. Przez trzy
miesi¹ce dzieñ po dniu wyrzuca³a emocje
na papier, chwytaj¹c siê pisania „jak ton¹cy brzytwy”. Wrêcz pisanie sta³o siê
Jej misj¹. Z czasem te¿ malowa³a obrazki i da³a siê polubiæ przez wspó³wiêŸniarki, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e jest gdzieœ na
wakacjach. Na dobre relacje z otoczeniem zapewne wp³ywa³a m¹droœæ ludowa: Jak wejdziesz miêdzy wrony, to kracz
jak i one. Autorka nie s¹dzi³a, ¿e po latach swoje zapiski opublikuje. Wtedy
wcielaj¹c siê w „cich¹ myszkê” myœla³a
tylko o przetrwaniu, zabiciu czasu: Skuliæ
siê skuliæ, jeszcze bardziej skuliæ. Nie
zdejmowaæ butów, pozostaæ w ca³oœci.
W górze okno. Z mleczn¹ twarz¹ Boga?!
(05.10.2009, poniedzia³ek, W cieniu afery, dzienniki wiêzienne).
Tomik poezji Macanka na spoko
i trendy koresponduje z dziennikami wiêziennymi, dlatego obydwie pozycje trzeba traktowaæ nieroz³¹cznie. Autorka od-

22 RECENZJE
zwierciedli³a w nich (z pozycji niedowierzania, i¿ znalaz³a siê w takim miejscu
i przekonania o swej niewinnoœci) rozpaczliwy ból izolacji, roz³¹ki z bliskimi,
przyjació³mi, oraz wiarê, b¹dŸ niewiarê
we wszechobecnego Boga. Modlitwa
z do³ka/b³ogos³awiony b¹dŸ kaftan dokarmiaj¹cy/ob³êd œwiêæ siê krzy¿-toñ
imiê jego pozbawione/zdrowaœ trzynaœcie
i pó³/b¹dŸ wola pomiêdzy/b¹dŸcie zdrowaœ dziesiêæ i pó³ stopy mojej/do rozdrapywania œciany/z której zgarniam powietrze i powietrzem piszê/¿ebraczy krajobraz/jak dziwka tulê siê do niego/i tak obcych kobiet ¿e zostaj¹ na noc (Macanka
na spoko i trendy, s. 5)
Majka ¯ywicka-Luckner ocali³a
jeszcze jedno wa¿ne œwiadectwo na temat obyczajów wiêziennych, tak¿e zmagañ wewnêtrznych w³asnych i innych
osób podzielaj¹cych ten sam los. Od tamtej mrocznej pory minê³o kilka lat. Odesz³y te¿ najbli¿sze sercu osoby Autorki,
od których w trudnym okresie otrzymywa³a najwiêcej wsparcia. Dzisiaj do lekarz Majki ¯ywickiej-Luckner na warszawskiej Pradze niezmiennie ci¹gn¹ siê
kolejki oddanych Jej pacjentów, zreszt¹
z wzajemnoœci¹. Szkoda tylko, ¿e postêpowanie karne nie ma koñca. Kolejna
sprawa w toku. Gard³o prawie zdarte. Co
tu jeszcze wyjaœniaæ…
Maria Bednarek
Majka Maria ¯ywicka-Luckner urodzona na
LubelszczyŸnie, szko³ê œredni¹ ukoñczy³a w Na³êczowie. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia poezjê, aforystykê i malarstwo (olej, akwarela). Wyda³a trzy tomiki poezji: A w górze szum skrzyde³
/1995/, Bia³a akwarela /2001/, Jezusy moje /2009/.
Zaistnia³a w Wielkiej encyklopedii myœli, sentencji
i aforyzmów pod redakcj¹ prof. J. Glenska /1995/,
O mi³oœci wszelakiej /1995/ i Od pierwszej mi³oœci
do grobowej deski /2011/. Laureatka wielu konkursów poetyckich. Nale¿y do Unii Polskich Pisarzy
Lekarzy. Od kilku lat bierze udzia³ w wystawach
malarskich „Praga w malarstwie wspó³czesnym”.
Maria ¯ywicka-Luckner, W cieniu afery – dzienniki wiêzienne, Warszawa 2018
Maria ¯ywicka-Luckner, Macanka na spoko
i trendy, Warszawa 2018

Szcz¹tki z³o¿one w ca³oœæ
Piêkna to sentencja Stefana Themersona: „Œwiat jest bardziej skomplikowany ni¿ jêzyk, którym o nim mówimy,
a wiêc te¿ i bardziej skomplikowany ni¿
prawdy, które o nim s³owami, zdaniem
g³osimy”. Wyra¿a ona prawdê, ¿e jêzykiem nie sposób wyraziæ wszystkiego,
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zatem i teoria jêzykowa marksistowsko-leninowska bierze w ³eb. Jak¿e wobec
tego nieprzystajnie brzmi cytat Anny
Gregorczyk z myœli Leszka Ko³akowskiego, filozofa, który wskazuje na mo¿liwoœæ ³¹czenia opozycyjnych metod poznania dyskursywnego i intuicyjnego.
Wydaje siê, ¿e jedno poznanie jest nieprzek³adalne na drugie.
Zbiór wierszy Leszka Dembeka, który podejmuje problem dualizmu jednej
rzeczywistoœci, nosi tytu³ „Aporia
(szCz¹Tki)” i z grecka nawi¹zuje do postawy poznawczej, wyra¿onej w formach: a priori (wprost) i a posteriori (z
góry). Mo¿na domniemywaæ, ¿e poznanie szcz¹tkowe uwidacznia siê przede
wszystkim w rzeczach, na sposób w jaki
widzieli je „straszni mieszczanie”
i w strzêpach rzeczywistoœci. Stosownie
do tego forma nie wymaga œcis³ej logiki
i porz¹dku myœli, normy gramatycznej
czy interpunkcyjnej. Wieloznacznoœæ
a priori okazuje siê rozwijaj¹cym siê ci¹giem kreacji, ujmowanych we wci¹¿ odnawianych i wielonurtowych aspektach.
Zgodnie z tym przes³aniem nie ma
w ksi¹¿ce zasad w pisowni wierszy, nale¿a³oby tylko oczekiwaæ zasad myœlenia,
jego poprawnoœci i celowoœci. Zdarza
siê, ¿e ewidentna potrzeba u¿ycia przecinka czy roz³¹czenia wyra¿eñ kropk¹
staj¹ siê niepotrzebne b¹dŸ potrzebne, to
zale¿y od sytuacji. B³êdów przestankowania nie ma wiele, tym niemniej te, które s¹, wskazuj¹ na wkradaj¹cy siê absurd
i chaos. Kiedy indziej zdanie zaczyna siê
tam, kiedy powinno siê wi¹zaæ i te¿ to
miesza sens i logikê. Ale bezsensu nie
ma. Najbardziej wymyœlony uk³ad s³ów
i ich zale¿noœæ dadz¹ siê wyt³umaczyæ
subtelnoœciami, podtekstami, niedomówieniami itd.
Szcz¹tkowy œwiat Dembka jest œwiatem realistycznym, konkretnym, prostym.
Wystarczy przejrzeæ tytu³y wierszy, by to
stwierdziæ. Mamy wiêc kilkadziesi¹t liryków i wœród nich tylko parê t³umacz¹cych
siê same przez siê, z kilkoma wyrazami
(„Madonna die Los Desamparados”,
„Wojna Œw.”, „W kwiatach”, „Do M.”).
To stanowczo za sk¹po. Dominuje œwiat
rzeczy: Szubienica, Drzewo, Ulica, Kostka, Most, £awka, Maszyna), ludzi i natury (Pieta, ¯o³nierz, Motyl, Biedronka,
Torreador), pojêæ (Zaniemówienie, Spotkanie, Rozpoznanie, Niemocen, Epicentrum). Przez wydzielenie bytów pojedynczych nastêpuje analiza œwiata urzeczowionego, która w efekcie tworzy pewn¹
strukturê, ca³oœæ syntezy, t³umacz¹c¹ siê
w spostrze¿eniach ograniczonych.
Rozumie siê, ¿e ca³oœci nie jesteœmy
w stanie zanalizowaæ, uj¹æ, a tylko struktury wyj¹tkowe, te które, nieraz z b³êdem,
pozostaj¹ na poziomie znaku. Poza jêzykiem s¹ inne struktury, oddaj¹ce zale¿noœci znaków. A s¹ dwa sposoby poznania
czy objêcia œwiata: od jêzyka ku ca³oœci
i od ca³oœci (œwiata) ku jêzykowi. Oba s¹
adkoherentne, nie wyczerpuj¹ siebie.

U Leszka Dembka Themerson k³óci siê
z Ko³akowskim.
Wiersz pt. „Pisarz” z tego zbioru
brzmi w ca³oœci tak: „Okno, lampa, biurko, krzes³o, cztery œciany i nic wiêcej”.
Tekst œwiadczy, ¿e nie mamy do czynienia sensu stricte z wierszem, ale z proz¹
poetyck¹. A o jakie odwrócenia tu chodzi? Porz¹dku, wierzchu i dna, proporcji.
Taki poetycki uk³ad rzeczy przynosi nowe konotacje i znaczenia. Mo¿e i wymowa takiego wiersza bywa odwrócona?
Ca³kiem mo¿liwe, bo nie tak ³atwo o sens
przy ogólnym bezsensie i nie tak ³atwo
o istotê, gdy tracimy z oczu rzeczy oczywiste. Autor toczy walkê o nizanie i wysubtelnianie œwiata w³aœnie w kontekœcie
prowadzonej z ca³¹ maestri¹ i nowoczesnoœci¹ œrodków gry. Do swojej filozofii
bytu pojedynczego (jak Witkacy czy
Szymborska) spo¿ytkowuje naukê i sztukê, sprawdzalnoœci i intuicjê, dyskursywnoœæ i niedomiar.
Autor „Aporia (szCz¹Tki)” przedstawia nowo¿ytne widzenie filozofii, nie pozbawione najnowoczeœniejszych zdobyczy fizyki i astronomii. Przetwarza je –
co nie dziwi – przez werbalnoœæ s³owa,
jego wieloznacznoœæ i wielofunkcyjnoœæ.
Dokonania Leszka Dembka w konkretnym materiale wyra¿aj¹ siê dorobkiem
czerech dotychczas napisanych tomików.
S¹ to: „Z dum¹ bia³ych werbli” (1992),
„Za ¿elazn¹ skór¹ jab³ka” (1997), „Na
krawêdzi czasu” (2001), „re-vers dla e-lizy” (2014). Pisze oszczêdnie, zwiêŸle,
jakby na marginesie dzia³añ w korytowskiej Nocy Poetów i cyklicznych spotkañ
pod nazw¹ Laboratorium Poezji w szczeciñskim oddziale ZLP. Po eksperymentalnych badaniach nad czasem przedsiêwzi¹³ próby rozwi¹zañ poetyckich
w przestrzeni, przerzucaj¹c ciê¿ar zainteresowañ na wspólne pisanie (po kwadrotoniê). Uprawia nie tylko wierszopisarstwo, pisze szkice (m.in. w „Refleksjach”
i Miesiêczniku Pedagogicznym „Dialogi”). Próbuje twórczoœci tekstów piosenek poetyckich.
Ró¿a Czerniawska-Karcz we wstêpie do zbioru wspomina o kulturowych
konotacjach wierszy Dembka, ich zakorzenieniu w kulturze. Pisze: „Panorama
poszukiwañ artystyczno-egzystencjalnych Poety jest niewyczerpana we
wszystkich jej przejawach kulturo-literacko-obyczajowo-spo³eczno-religijnych,
na politycznych koñcz¹c. Panorama poszukiwañ artystyczno-egzystencjalnych
Poety jest niewyczerpana w ujawnianych
akcentach wahañ czy rozterek. St¹d m.in.
polemiki czy tylko dialogi z uznanymi
autorytetami z krêgów sztuki, nauki, literatury… przywo³aniu Vermeera, Rembrandta, ale te¿ Melville’a, Manna, Prousta, Sartre’a, Herberta czy Zagajewskiego. To kontrowersyjne teksty o pisaniu
w ogóle, poetach, wierszach, jak i o teatrze, malarzach czy muzyce”.
W istocie rzeczy pisarstwo kulturowe, g³ównie ono, choæ nie tylko, w tym

zbiorze wierszy œciœle uzupe³niaj¹ wyrafinowane, obrazowe rysunki Paw³a Kucharskiego, rodem z Choszczna. Na ogó³ konkretnym obrazem dope³ni³ on abstrakcjonizuj¹ce formy poetyckie swego kolegi.
Czarno-bia³¹ bry³¹ dope³ni³ niedookreœlone treœci wywo³ane z rozpasanej wyobraŸni poetyckiej. Tak jak dzieci obaj próbuj¹
nazywaæ na nowo rzeczy po imieniu.
Stanis³aw Stanik
Leszek Dembek, Aporia (szCz¹Tki), Szczecin
2015, Seria: akcent ZLP, s. 118.

Pamiêtnik uczuæ
Eweliny Pilawy
Ka¿dy nowy wiersz Eweliny Pilawy
budzi moj¹ ciekawoœæ. Tym razem otrzyma³am od autorki tomik „Miêdzy Zasaniem a Wol¹”, który zaintrygowa³ mnie
ju¿ swoim tytu³em. Co mo¿e ³¹czyæ
dzielnicê Przemyœla z dzielnic¹ Warszawy? Szybko zorientowa³am siê, ¿e nie
tylko mi³oœæ.
W zbiorze wierszy autorka pokazuje
nasze chaotyczne, zabiegane ¿ycie jakby
w zwolnionym tempie, od œrodka. Pokazuje œwiat, w którym cz³owiek szuka bliskoœci drugiego cz³owieka wbrew
wszystkiemu. Uczucie jest bowiem jedyn¹ rzecz¹, która w tym œwiecie ma jeszcze
jakiœ sens, jedyn¹, która zdo³a³a ocaleæ.
To liryczna opowieœæ o poszukiwaniu
i d¹¿eniu do szczêœcia przy boku drugiej
osoby. Dominuj¹ w niej utwory konfesyjne. Nie s¹ one jednak analityczne, oceniaj¹ce, czy te¿ moralizuj¹ce. Opisuj¹ mi³oœæ
bezwarunkow¹, której rozwój obserwujemy od pierwszego do ostatniego wiersza.
Nastêpuj¹ce po sobie w wersach dni (a
mo¿e miesi¹ce lub lata) ukazuj¹ proces
dojrzewania do pewnych decyzji. Czêste
niedopowiedzenia stanowi¹ wstêp do zrozumienia kolejnego etapu ¿ycia zwyk³ych
ludzi i ich niezwyk³ego uczucia.
To wiersze o ¿yciu i z ¿ycia wziête.
Wiersze prawdziwe, przesi¹kniête szczeroœci¹, mówi¹ce o mi³oœci, na któr¹ warto czekaæ. W koñcu to wiersze-chwile,
a przedstawione w nich historie s¹ obrazem lub tylko zarysem zdarzeñ, które
w pewnym sensie stanowi¹ kartkê wyrwan¹ z pamiêtnika wspomnieñ i prze¿yæ. Wp³ywa to na czytelnika w sposób
szczególny. Zatrzymuje go w pewnym
momencie jego ¿ycia i subtelnie zmusza
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do przemyœleñ. Dziêki temu interpretacja
pozostawia w odbiorcy ulotne, refleksyjne odczucie wp³ywaj¹ce przy tym na jego wyobraŸniê.
Ta poezja odzwierciedla równie¿
osobowoœæ poetki, która w ¿yciu prywatnym uœmiechem i skromnoœci¹ potrafi
zjednaæ sobie ludzi. Z jej twórczoœci
przenika ciep³o i przekaz, który przypomina nam, ¿e nale¿y cieszyæ siê ka¿d¹
chwil¹, nawet t¹ najkrócej trwaj¹c¹.
W koñcu to w nas samych s¹ najpiêkniejsze momenty warte zapamiêtania i tylko
od nas zale¿y na ile jesteœmy w stanie je
doceniæ. Ewelina Pilawa na pewno docenia je, utrwalaj¹c w wierszu jak malarz
w obrazie, czy rzeŸbiarz w swoim dziele.
Tomik wzbogacaj¹ subtelne ilustracje Grazyny Gawêdy.
Izabela Zubko
Ewelina Pilawa, Miêdzy Zasaniem a Wol¹,
Wydawnictwo Komograf 2017, ilustracje Gra¿yny
Gawêdy

Gdy opada mg³a
Wanda „Dusia” Stañczak – warszawianka, dziennikarka, autorka 14 tomików, wspó³autorka 34 antologii krajowych i miêdzynarodowych, z których 12
ukaza³o siê pod jej redakcj¹. Jej wiersze
publikowane s¹ w angielskojêzycznych
antologiach, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Europie, w Indiach. Jest
Prezesem O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów Polskich, przewodnicz¹c¹ Komisji Kwalifikacyjnej Rady G³ównej SAP. Za³o¿ycielka kabaretu „Pó³-serio”, który prowadzi od 12 lat. Autorka ponad 80 piosenek, skeczy, granych na
scenach krajowych i zagranicznych.
Wspó³organizatorka Œwiatowych Zlotów
Poetów z Polskim Rodowodem w Wilnie. Od ponad 6 lat organizuje i prowadzi
miêdzynarodowe spotkania poetycko-muzyczne „DACH” w klubie „Ona”. Organizuje plenery artystyczne w Kazimierzu Dolnym, Bieszczadach, Zakopanem,
nad morzem, po³¹czone z warsztatami.
Tom „Gdy opada mg³a” zaprojektowa³a i zilustrowa³a Renata Cygan. „Ten
tomik nie mia³ powstaæ” – czytamy ze
wstêpu Autorki. Widaæ, z ogromn¹ determinacj¹ pojawi³y siê „Pocerowane skrzyd³a anio³a” – wczeœniejsza Jej publikacja,
pokazuj¹ca walkê i nadziejê o ¿ycie bli-

skiej osoby. Jednak¿e, Pocerowane
skrzyd³a… nie powstrzyma³y biegu takich a nie innych zdarzeñ… wiesz/dzwonili z kliniki/wczoraj dzwonili/chcieli
przylecieæ po Ciebie/jest dawca/ale¿ oni
maj¹ tam ba³agan – z wiersza „Babskie
gadanie (2)”. „Za szyb¹”: …Szron namalowa³ du¿e nic/pokoronkowa³ niby obraz/dla ¿artu rzuci³/parê gwiazdek/spiêtrzy³ wodospad/pod rzês¹/bo/teraz
wszystko/jest za szyb¹/oszronion¹/zimn¹/obc¹/z przedart¹ na pó³/koronk¹
srebrnych/wspomnieñ. „Próba bycia bez”
…mój œwiat uwiera/jak sfilcowany sweter/przetarty w wielu/czu³ych miejscach/siêgam po nowy zapas nici.
„Gdy opada mg³a” to wzruszaj¹cy
tom. Przywo³uje empatiê, prowadzi
œcie¿kami tylko symbolicznymi dla Autorki, przyobleka w stan jej ducha. Poezja
w nim zawarta porz¹dkuje wa¿ny etap
emocjonalny w ¿yciu Poetki, która jest
w tym przekazie wiarygodna, szczera.
Poprzedni tomik równie bardzo osobisty
„Pocerowane skrzyd³a anio³a”, pe³en nadziei, która niestety prys³a, móg³ J¹ trzymaæ w szachu. Dobrze, ¿e siê z niego literacko rozliczy³a – wykrzycza³a ból
œwiatu. Zrobi³a to najpiêkniej jak mog³a.
Mo¿e bêdzie Jej trochê l¿ej bez Ryszarda.
W „Kolorze mi³oœci” znajdziemy wymowne stwierdzenie: …w szafie Twoja/
czerwona marynarka / z odciœniêtym œladem/mojego policzka / i bryz¹ Armaniego/z zapachem/moich bukietów/i dni
szczêœliwych/cicha taka/smutna/bez ¿ycia/brnê w niezapomnienie.
Koñcz¹c, pozwolê sobie powtórzyæ
za Autork¹ refren jej piosenki pt. „Kolejnoœæ rzeczy”: Dojrzewamy jak wino/rozkwitamy jak ³¹ka/by siê skurczyæ i znikn¹æ/po cichutku jak ró¿e/potem zbudzi
ktoœ pamiêæ/o zapachu chryzantem/a¿ kolejnoœæ siê rzeczy powtórzy…
Maria Bednarek
Wanda Dusia Stañczak, Gdy opada mg³a, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz,
2017 rok, stron 64.

Czy „cztery czwarte” Anny
Nawrockiej – to ca³oœæ?
Ten swoisty tytu³ ju¿ od pocz¹tku zaciekawia podobnie jak niejednoznaczna
mozaika na ok³adce. Prowokuje, ¿eby
wnikn¹æ, o czym to jest. Przekartkowujê.
W œrodku regularny, doœæ gêsty zapis
wersów przeplatany zdjêciami rêkopisów. Widaæ, ¿e to listy. Na niektórych odczytujê datê: 46 r. Oczywiœcie próbujê

odczytaæ. Niestety, z marnym skutkiem.
Na szczêœcie na wstêpie jest przedruk:
Z listów do Wiktorii Lauban, paŸdziernik
1945, Lisice, grudzieñ 1945, itd... Ju¿ coœ
wiem. Teraz i ja mogê wczuæ siê w klimat. Choæ nie a¿ tak jak autorka wierszy,
którymi ³¹czy i nawi¹zuje do – jak widaæ
– wa¿nych dla niej treœci, domyœlam siê,
¿e osobistych.
To opowieœæ o zagadkowym nastroju,
w który wplataj¹ siê fakty z wydarzeñ
przesz³ych, a wspó³czeœnie znacz¹cych.
Zw³aszcza dla narratora, ale te¿ i dla czytaj¹cego, który wyobraŸni¹ wtapia siê
w tamten czas i zadumê. Œwiadomie u¿ywam okreœlenia narrator. Autorka bowiem ca³kiem nieŸle buduje narracjê,
u¿ywaj¹c zapisu wierszowego. Dziêki temu zabiegowi czytelnik zostaje trochê
wywiedziony w pole o podwójnym znaczeniu jak w wierszu:... warkocze dobieram z trzech pasm. Od s³oñca / wyp³owia³y w³osy... A jeœli mia³abym w¹tpliwoœci co do formy, to szybko rozwiej¹
siê, bo tylko poeta powie: myœlê szeptem.
Poetka maluje obraz przyrody, w której ukrywa siê myœl inna i ju¿ wiem, ¿e
wcale nie chodzi o kasztany ani mech, ale
lêk i obawê: taki wiatr, co rokuje d³ug¹
zimê, chude œwinie na przednówku i...
Co to znaczy? Jeœli wróci siê w czas
przytoczonych listów?
Poecie wolno siê wczuæ w ró¿n¹ perspektywê. Anna Nawrocka sytuuje podmiot liryczny w sobie ma³oletniej, przez
co zabiera nas w podró¿ do tamtej siebie.
Z poziomu dziecka œwiat wygl¹da niejasno, zagadkowo jak literki przy gwiazdce
i plusiku.
Prowadzi mnie w enigmatyczny klimat, gdzie ka¿dy wiersz jest tajemnic¹,
któr¹ próbujê rozwik³aæ. Nie do koñca mi
siê to udaje, co mo¿e i dobrze, bo zawraca mnie do ponownego czytania. Jakby
zdjêæ, jakby wspomnieñ wymieszanych
wraz z dojrzewaniem podmiotu lirycznego. Z jego misj¹ niesienia przekazu rzeczy wa¿nych. To jakby sklejanie starych
skorup, ran, strupów. Autorka zabiera nas
w tê podró¿ do g³êbi korzeni, które wyd³ubuj¹ z ziemi star¹ porcelanê i koœci,
wœród drzew, które o zmierzchu niby takie same, a obce. To podró¿ do innego
wymiaru, ale i bezpieczna, kiedy bohaterka ma swojego przewodnika: Mówisz,
¿e nie muszê zapinaæ pasów.
To piêkne mieæ takiego przewodnika.
Ale myœlê, ¿e zobowi¹zuj¹ce. Anna Nawrocka udŸwignê³a ten ciê¿ar, przetwarzaj¹c powierzony jej – b¹dŸ za poœrednictwem listów rodzinnych b¹dŸ ustny –
przekaz, na czytelny i poruszaj¹cy jêzyk
literatury.
Zachêcam do siêgniêcia po jej debiutancki tomik i do odkrywania w³asnych
poruszaj¹cych znaków czasu.
Mira Umiastowska
Anna Nawrocka, Cztery czwarte, Wydawnictwo: Stowarzyszenie „Alternatywni”, 2017.

S³owa, które nie zawsze
g³aszcz¹
Irena Sidonia Rup – mieszkanka G³ucho³az, urodzona we Lwowie – jest autork¹ kilku tomików poetyckich oraz
zbioru wspomnieñ „Ciemnoœci nie ma”,
a tak¿e powiastki filozoficznej „Moje
spotkanie z Zacheuszem”.
Za bohatera tej ostatniej pozycji wybra³a Zacheusza – postaæ wydawa³oby
siê ma³o znacz¹c¹ w Nowym Testamencie, ale wydaje siê, ¿e odniesienie w³asnych przemyœleñ Autorki do tej postaci
jest szczególnie ciekawe i intryguj¹ce.
Irena Rup w tych powiastkach lub – chyba lepiej – w tych mini esejach poszukuje i wskazuje na uniwersalne wartoœci
i uczucia ludzi, niezale¿nie od epoki
w której ¿yli, niezale¿nie od ich stanu
i pochodzenia. S¹ tu bowiem rozwa¿ania
o uczuciu pustki, samotnoœci, kompleksach (Zacheusz by³ wyj¹tkowo mikrej
postury), o potrzebie nadziei i wreszcie
o tej nadziei spe³nieniu.
„Ciemnoœci nie ma”, to swoista mozaika wspomnieñ, historii i dziennika Autorki. S¹ tu opisy czêsto dramatycznych
losów jej samej i jej rodziny (wyj¹tkowo
ciekawe i zagadkowe informacje), przeplatane histori¹ dawniejsz¹ i bardziej
wspó³czesn¹. Wszystko jest opowiedziane
w sposób oszczêdny i plastyczny zarazem.
Równie oszczêdna i „nieprzegadana
jest te¿ jej poezja. Któr¹ na dodatek trudno zaszufladkowaæ. Jest w niej czysta liryka, ale te¿ sporo impresji oraz poetycki
opis rzeczywistoœci. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje, moim zdaniem, tomik „Obok
s³owa”, który wydaje siê najbardziej dojrza³y spoœród tych nades³anych – do tego
stopnia, ¿e chcia³oby siê zacytowaæ wiêkszoœæ wierszy, albo ich znacz¹ce fragmenty. Tu ograniczê siê tylko do trzech krótkich cytatów, odsy³aj¹c czytelników do
czytania ca³oœci. Czy takie zwroty, jak:
„…Znów zapalamy szabatowe œwiece,
aby odnaleŸæ siebie w sobie”; „…wszyscy, którzy… zaufali, s¹ dzieæmi obietnicy”; „Pozwólcie dzieciom przyjœæ do
drzew” – nie s¹ piêkne? Tak¿e w tomiku
„Ksiêga traw” trafiaj¹ siê pere³ki metafor
i puent, np.: „…Zosta³y puste s³owa, które
g³aszcz¹ co rano”; „…Mamy za ma³o palców do tych samych strun”; „…Zaczyna
siê sjesta. Œciany zwijaj¹ siê w k³êbki”.
Krzysztof Zdunek
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je znacz¹ce sny, szuka „PRAWDY”. Czy
znajduje? Na pewno stawia sobie pytania
graniczne, które ka¿dy z nas, niejednokrotnie, sobie zadaje. Byæ mo¿e sprawia
to bliski kontakt z osobami umieraj¹cymi? A mo¿e po prostu...
Powieœæ £ucji Fice jest pretekstem
do zmierzenia siê ze œwiatem duchowym,
pozazmys³owym, do pytañ o sens œwiata
materii, a tak¿e do budowania sensu
w sobie samym.
Ale czy, ¿eby poszukiwaæ odpowiedzi na egzystencjalne pytania, potrzebna
jest z³a koniunktura pracy w Polsce i wyjazdy po ni¹ do Europy?
Mira Umiastowska

¯yciopis
Krystyna WoŸniak
Krystyna WoŸniak jest z urodzenia
warszawiank¹. Obecnie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Jest cz³onkiem
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury.
W 2010 r. wyró¿niona Honorow¹
Odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Swoje utwory publikowa³a w kilku
antologiach i almanachach oraz w prasie
polskiej i zagranicznej (Bu³garia, USA).
Jest równie¿ laureatk¹ konkursów literackich. Zadebiutowa³a w 2005 r. ksi¹¿k¹
poetyck¹ „Œwit poprawia makija¿”.
„¯yciopis” to druga indywidualna
publikacja Krystyny WoŸniak. Zosta³a
wydana w listopadzie 2017 roku. Marek
Wawrzkiewicz napisa³ w pos³owiu, ¿e
„Jaros³aw Iwaszkiewicz z wielk¹ prostot¹ i równie wielk¹ m¹droœci¹ zauwa¿y³,
¿e poetê kszta³tuje dzieciñstwo”. I w³aœnie w zebranych wierszach Krystyny
WoŸniak daje siê to wyraŸnie zauwa¿yæ.
W wielu z nich autorka wraca do przesz³oœci i wyrzuca z siebie swój ból, próbuje zrozumieæ siebie i tamtych ludzi:
„Od lat ustawiam ten sam obraz na parapecie, /w zale¿noœci od œwiat³a/zmienia
barwê. ” (wiersz „A przecie¿ dni zawsze
powinny mieæ…”). „Powraca dzieciñstwo, /znów mam cztery latka, /sukienkê
szar¹ i lêk. ” (wiersz „W szkicowniku”).
„Piszê do ciebie z domu dziecka, /nie lubi¹ mnie tu, / (…) Mamo, przyjdŸ po
mnie, / ja ju¿ bêdê dobra/i polubiê wujka.” (wiersz „List dziewiêciolatki”).
Autorka zadedykowa³a swój tomik
„¯yciopis” dzieciom ca³ego œwiata.
Projekt ok³adki i opracowanie graficzne publikacji wykona³ Zbigniew Olechowik.
Zebrane w tomiku wiersze sk³aniaj¹
do zadumy i refleksji. Jaki wp³yw ma
dzieciñstwo na nasze obecne ¿ycie? Czy
poradziliœmy sobie z przesz³oœci¹? Spróbujmy sobie na te pytania odpowiedzieæ.
Stanis³aw Dominiak
Krystyna Wo¿niak, ¯yciopis, Gorzów Wlkp,
2017.

Za kryszta³owym lustrem
£ucja Fice
Za kryszta³owym lustrem to – zaraz
po „Przeznaczeniu” oraz „Wyspie starców”– trzecia czêœæ trylogii? £ucji Fice.
Spotykamy tu bohaterkê powieœci, niejak¹ Gabi, która relacjonuje nam swoje
prze¿ycia zwi¹zane z pobytami na tzw.
saksach, czyli pracy podejmowanej zarobkowo poza granicami swojego kraju.
Gabi jeŸdzi na kontrakty jako opiekunka
osób starszych do Niemiec. Sytuacja finansowa stawia j¹ w obliczu nie³atwego
wyboru: wyjechaæ z kraju, opuœciæ rodzinê i podj¹æ tê pracê za granic¹ czy te¿
godziæ siê na ¿ycie bez pracy lub niegodziw¹ emeryturê w Polsce. Oczywiœcie
wybiera to pierwsze. Wi¹¿e siê to z konsekwencjami wynikaj¹cymi z obs³ugiwania podopiecznych o ró¿nych charakterach i stosunku do „polskiej s³u¿¹cej'.
Gabi potrafi jednak dostosowaæ siê i do
wymagañ i do osobowoœci, jak mówi:
„staruszków”, chocia¿ nierzadko
z ró¿nym skutkiem, usprawiedliwiaj¹c
ich zachowania chorob¹, demencj¹ i fizjologicznymi zmianami wieku starczego. Pod¹¿amy za ni¹, niekoniecznie zgadzaj¹c siê z jej podejœciem. Bo jak tu zaakceptowaæ lekcewa¿enie godnoœci
cz³owieka, zw³aszcza kiedy na³o¿y siê to
na kontekst historyczny? Autorka zwraca
uwagê na fakt, i¿ polska opiekunka
czêsto godzi siê na tê nie³atw¹ pracê jako
alternatywê mniejszego z³a.
Gabi radzi sobie. W chwilach wolnych zwiedza muzea, zabytki miast,
w których akurat pracuje, co niew¹tpliwie podnosi j¹ na duchu. Daje szersze
spojrzenie na sytuacjê, na ¿ycie w ogóle.
Zag³êbia siê nie tylko w przesz³oœæ ale
i w metafizykê. Odczuwa obecnoœæ czegoœ niewyt³umaczalnego, jakby potrafi³a nawiazaæ kontakt z innym wymiarem.
Narracja prowadzona w pierwszej
osobie sprawia, ¿e czujemy siê bli¿ej bohaterki, która oprócz opowiadania o faktach i zdarzeniach, pozwala nam wejœæ
do swojej g³owy, przez co lektura staje
siê ciekawsza. Wpuszcza nas do swojego
sposobu myœlenia. Dzieli siê z nami poniek¹d sob¹. Bohaterka interpretuje swo-

£ucja Fice, Za kryszta³owym lustrem, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2017.

Œniadanie... z ksi¹¿k¹
Zosta³am obdarowana przez autora,
Jana Rychnera now¹ ksi¹¿k¹, zatytu³owan¹ „MroŸna Pani”. Lubiê trzymaæ
w rêkach nowoœci wydawnicze. Próbujê
zgadn¹æ po tytule, jakie treœci ze sob¹
niesie. Pisarz z wykszta³cenia jest prawnikiem, wiêc przypuszcza³am, ¿e mroŸn¹
pani¹ jest Temida, która odkryje przede
mn¹ œwiat sprawiedliwoœci i niesprawiedliwoœci. Zosta³am zaskoczona. To romans z odwa¿nymi w¹tkami erotycznymi
w europejskim stylu. Opis sceny mi³osnej z kostk¹ lodu w g³ównej roli, to nieomal¿e klatka filmowa z „Piêædziesiêciu
twarzy Greya”.
Zwyk³o siê mówiæ, ¿e seks zaczyna
siê w umyœle. Potwierdzeniem tego mo¿e
byæ chocia¿by jeden z najbardziej kontrowersyjnych obrazów XIX wieku:
„Œniadanie na trawie” Edouarda Maneta.
Ró¿nie interpretowano dzie³o. I niewa¿ne tu, jaki zamiar przyœwieca³ malarzowi
– to odbiorca je odczytuje. Kobieca nagoœæ mog³a byæ tylko form¹ prowokacji –
Widzisz to, co chcia³byœ zobaczyæ. Skoro
naukowo dowiedziono, ¿e mózg kobiety
i mê¿czyzny ró¿ni siê budow¹ i inaczej
przetwarza informacje, to tak¿e zdolnoœæ
postrzegania wra¿eñ zmys³owych u obojga p³ci mo¿e byæ inna. Wszak niejeden
mê¿czyzna patrz¹c na piêkn¹ kobietê
rozbiera j¹ oczami. Znamienne, ¿e na
p³ótnie panowie s¹ kompletnie ubrani!
I tu ma³y eksperyment: czy potrafimy sobie wyobraziæ, ¿e kobieta z malowid³a
jest w stroju stosownym dla miejsca

i czasu? Przecie¿ patrzy na nas z obrazu
tak, jakby nie uœwiadamia³a sobie, ¿e jest
naga (to oczywiœcie moja interpretacja
dzie³a). Prezentowanie erotyki od strony
sztuki jest trudne. Kultura kreuje pewne
normy seksualnego postêpowania. £atwo
tu o wypaczenia czy pruderiê, a najtrudniej o erotykê pogodn¹ pozwalaj¹c¹ na
rozwój dobrych emocji.
„MroŸna pani” to ksi¹¿ka o dynamicznej mi³oœci Heze i Jorga. Bohaterowie s¹ dobrze sytuowani i odnosz¹ sukcesy zawodowe. £¹czy ich pocz¹tkowo
przygoda i namiêtnoœæ, a z czasem
uczucie. Czêsto samotnoœæ bywa motorem poszukiwania przygodnego seksu,
mi³oœci, szczêœcia. Heze jest wdow¹, Jorg
¿yje z ¿on¹ w separacji. Zimowa sceneria
stanowi przeciwwagê dla namiêtnoœci
i po¿¹dania, a z czasem niesie ze sob¹
dramat. Bohaterowie s¹ mi ju¿ znani
z opowiadañ: „Meandry losu” tego autora, (czêœæ V zatytu³owana „Po¿egnania”,
to historia Wiktorii — „kobiety zjawy”
ze snu i Jakuba). W „MroŸnej Pani”
zmodyfikowano narracjê i wprowadzono
nowe w¹tki. Nie ukrywam, ¿e ta pierwsza wersja podoba³a mi siê bardziej. Tajemniczoœæ i niedopowiedzenia pobudza³y wyobraŸniê. Pozwala³y czytelnikowi
na dopisywanie w³asnej fabu³y. W moim
odczuciu w „MroŸnej Pani” to, co realne,
przykry³o to, co magiczne i niewyt³umaczalne. Nie ma tu zag³êbiania siê w psychologiê i zanurzania w wewnêtrzne niepokoje. Dla wielu czytelników mo¿e to
byæ atutem ksi¹¿ki, ja jednak zdecydowanie wolê, gdy autor dr¹¿y te tematy, wnika w uwik³ania psychiki ludzkiej.
Tak ju¿ jest, i na szczêœcie, ¿e o mi³oœci nigdy nie da siê opowiedzieæ
wszystkiego.
Irena Szymañska
Jan Rychner, MroŸna Pani, Wydawnictwo
Ksi¹¿kowe „Komograf”, 2017 r.

Radoœæ pisania wierszy,
rzadziej prozy
„Antologia Sekcji Literackiej RSTK
w Rzeszowie” zawiera w swym sk³adzie
20 autorów. Ka¿da z osób mia³a do dyspozycji – jak t³umaczy ten uk³ad pe³ni¹ca
funkcje kierownika sekcji Barbara Œnie¿ek – 16 stron. To chyba jednak nie by³a
dobra strategia, bo jak kiedyœ napisa³ No-
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blista: „wiêcej wa¿y jedna dobra strofa, /
ni¿ ciê¿ar wielu pracowitych stronic”. Na
pewno jednak takie wspólne, z natury
rzeczy fragmentaryczne wyst¹pienie,
„daje poczucie jednoœci”. Ale gdy wyjdzie na zewn¹trz, ujawni swój walor najwiêkszy – mianowicie poka¿e swoje istnienie. I pod tym wzglêdem antologia
spe³nia oczekiwania. Daje wgl¹d w aktywnoœæ œrodowiska, przypomina o nim
tzw. pamiêci zbiorowej i stwarza szansê
na pozyskanie przez poszczególnych autorów nowych czytelników.
Pod wzglêdem zawartoœci antologiê tê
mo¿na nazwaæ bogat¹, a przy tym urozmaicon¹, bo sk³adaj¹ siê na ni¹ przyk³adowe
manifestacje artystyczne wielu osobowoœci i temperamentów. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e w niektórych przypadkach pewne
konsultacje, choæby tylko we w³asnym
gronie, pisz¹cym by nie zaszkodzi³y.
W³aœciwie jest to antologia poetycka, zawiera bowiem ledwie jeden tekst
prozatorski. Chyba, ¿e za takie uznalibyœmy jeszcze ten czy ów nazbyt rozbudowany wiersz, czyli prozê poetyck¹. Skupiê wiêc moje uogólniaj¹ce uwagi na
wierszach.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tu do
czynienia z rejestrem uczuæ, stanów
œwiadomoœci, uniesieñ i przemyœleñ tyle¿
ró¿norodnych, co jednak doœæ konwencjonalnych, chocia¿ bywaj¹ i takie, które
wyraŸniej zaznaczaj¹ indywidualnoœæ
ujêæ, technik poetyckich, literackiej œwiadomoœci. Przy czym proszê pamiêtaæ: to
jest obraz ogólny, zbudowany na podstawie wszystkich zebranych w antologii
utworów, wiêc jakby z za³o¿eniem, ¿e
dzie³em w miarê jednolitym.
Sporo w tych wierszach dos³ownoœci, mówienia bezpoœredniego albo swoistych protoko³ów uczuæ i przekonañ. Nie
muszê dodawaæ, ¿e w intencjach swych
szlachetnych, co niekoniecznie wystarczy do stworzenia si³y poetyckiej. Nie
nazwa³bym tego wad¹, lecz pewn¹ niedogodnoœci¹. Na przeciwnym biegunie sytuuj¹ siê utwory, które z kolei preferuj¹
zbyt daleko id¹c¹ dowolnoœæ skojarzeñ,
przez co czytelnik traci sens i nie jest
w stanie rozszyfrowaæ znaczeñ na poziomie zwyk³ego komunikatu. Byæ mo¿e
czytelnych dla poety, ale tu przecie¿ chodzi o czytelnika. Wiersz powinien coœ
znaczyæ. Nie wystarczy, ¿e jest.
Konwencjonalnoœæ wielu ujêæ rodzi
podejrzenie o sentymentalizm, o naœladownictwo, eksploatowanie zastanych
i utartych wzorów, niechêæ, a mo¿e zupe³nie nieuzasadnion¹ obawê, przed wychodzeniem poza stereotyp.
Na szczêœcie zdarzaj¹ siê poszukiwania dobrych rozwi¹zañ, zarówno formalnych, jak i jêzykowych, czytelnik-odbiorca nie mo¿e byæ obojêtnym, dlatego bana³ nie jest po¿¹dany (choæ coœ takiego tu i ówdzie siê zdarza). Z pewnoœci¹ wierszom zebranym w antologii nie
mo¿na odmówiæ autentyzmu, a bywa, ¿e
w najciekawszych swych reprezentacjach

s¹ udane pod wzglêdem literackim, warte
lektury i refleksji. I je¿eli nawet mo¿na
mieæ jakieœ zastrze¿enia dotycz¹ce techniki, to w sferze socjologii ¿ycia kulturalnego antologii tej lekcewa¿yæ nie wolno.
Bo to niezwykle cenne Ÿród³o dokumentacji bogactwa dróg artystycznych, œwiadectwo namacalne funkcjonowania œrodowiska, dowód nie tyko uczestnictwa
w kulturze, ale jej wspó³tworzenia. A tu
ju¿ wartoœæ, której przeceniæ nie mo¿na.
Jan Wolski
Antologia Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie, red. Barbara Œnie¿ek, Krosno 2017 r.

ON I ONE
Felicja Borzyszkowska-Sêkowska
„On i one” to powieœæ z kluczem.
Nazwiska bohaterów pozostawiam czytelnikom do rozszyfrowania. Ma³¹ podpowiedzi¹ mo¿e byæ tomik poezji:
„Œwiat³a mi³oœci” tej¿e autorki, do którego wyboru wierszy dokona³ tytu³owy
„On”, a „Ona”, jako aktorka i przyjació³ka prezentowa³a niejednokrotnie utwory
Felicji Borzyszkowskiej-Sêkowskiej na
spotkaniach literackich.
Zaskoczeniem dla mnie by³a ju¿
pierwsza strona ksi¹¿ki. Powieœæ rozpoczyna siê wierszem. S³owa w nim zawarte, i póŸniejsze potwierdzenie ich przez
bohatera, to motywowanie autorki do
zmierzenia siê z napisaniem ksi¹¿ki
o „obecnych nieobecnych”, a wiêc tych,
którzy ¿yj¹ ju¿ tylko w pamiêci. Oto
fragmenty wiersza: „I rozwar³y siê niebiañskie wrota[... ]/Zab³ys³o wielkie lustro [... ]/I rozbi³o siê w miliardowych
cz¹stek py³/Na maleñkie diamenciki dla
milionów biednych/Na kawa³ki uchwytne tylko mi³oœnikom sztuk/I wtedy ozwa³
siê g³os Wielkiego Pisarza: Pozbieraj te
cz¹stki/Utwórz z nich ¿ywoty/I dodaj
tak¿e to/Co ju¿ napisa³aœ[... ]/Niech scalaj¹ nasze byty ku uciesze gawiedzi/Ci
nigdy nie wiedz¹, jaka by³a prawda[... ]”
Odpryski lustra do sklejenia, z³o¿enia w to, co ju¿ trudno z³o¿yæ, a jeœli nawet, to pozostan¹ œlady sklejania czegoœ,
co by³o ca³oœci¹. Podczas sk³adania niejednokrotnie dopasowujemy niew³aœciwe
czêœci do siebie, niektóre ostrymi brzegami kalecz¹ nas i przenosimy winê na kogoœ innego, nawet gdyby „sprawca” by³
tylko wyimaginowany. Inne czêœci lustra

rozsypuj¹ siê same na drobny py³, by nikt
nie próbowa³ ich z³o¿yæ. Zreszt¹, czy
mo¿na z³o¿yæ ¿ycie drugiego cz³owieka,
je¿eli w³asne trudne jest do przedstawienia, zw³aszcza te, które, zacytujmy tu autorkê „s¹ zbyt tragiczne”. I czytamy dalej: „Rewidowanie historii ma³¿eñstw,
pasierbic w najnowszych powieœciach
nie koñczy siê na literackiej fikcji, nie zawsze jest fikcj¹, zabaw¹. Scalanie w now¹ ca³oœæ fragmentów ¿ycia Malwiny
bêdzie pierwsz¹ na polskim rynku powieœci¹ o wybitnym pisarzu osaczonym
przez w³asn¹ córkê”.
Narratorka pamiêta o proœbie przekazanej jeszcze za ¿ycia Wielkiego Pisarza, autora ksi¹¿ek, na których podstawie
powsta³y bardzo dobre filmy z ciekawymi kreacjami aktorskimi. Znamienne, ¿e
S. D. nie prosi, by powsta³a ksi¹¿ka
o nim, ale o jego ¿onie, aktorce K. J. Kiedyœ pisarz (S. D.) mawia³ do autorki:
„Wykorzystuj prawdê, by tworzyæ fikcjê.
[... ] To rzadki przypadek, by pisaæ rzeczy zarówno biograficzne, jak i psychologiczno-literackie. Skomponuj ¿ycie
Malwiny z drobnych kawa³ków, jakby
z pot³uczonego lustra”. Z kolei bohaterka
ksi¹¿ki – Malwina powiedzia³a: „Niewa¿ne, w co chc¹ mnie ubraæ ludzie. Zawiœæ czyni ogromne spustoszenie”. I dalej czytamy o aktorce, jako o osobie „nieprzystaj¹cej do œwiata ca³ego, z ciêt¹ ironi¹ i dobroduszn¹ kpin¹”. Zawsze opisywana jest, a w³aœciwie malowana ciep³o,
z czu³oœci¹ i przyjacielsk¹ lojalnoœci¹.
Dla autorki – narratorki ksi¹¿ki „On
i One”, to tak¿e nieprzeparta chêæ zamanifestowania oburzenia na ksi¹¿kê napisan¹ przez córkê pisarza. Autorka uroczo
bawi siê tu z czytelnikiem przypisuj¹c
tytu³ „Po¿egnania” nie ojcu, jak jest
w rzeczywistoœci, a córce (w ksi¹¿ce
nadano jej imiê – Lena). Mo¿e to œwiadomy zamys³ F. B.-S., sugeruj¹cy, by Lena
po¿egna³a siê z m³odzieñczym postrzeganiem œwiata.
W mojej ocenie zawsze tu bêdzie
rzeczywistoœæ i z³udzenie, pamiêæ i „niedopamiêtanie” oraz subiektywizm, gdy¿
prawda w przekazie staje siê subiektywna. Przypomnijmy chocia¿by sobie eksperyment z osobami niewidomymi, które
poproszono o opisanie s³onia. Ka¿da doœwiadczaj¹c innej czêœci jego ca³oœci opisywa³a zwierzê inaczej. Zacytujê tu tak¿e
Leopolda Staffa: „ Z wysi³kiem sprzêgam
odczynione z³udy/ by widzieæ strzêpy
i sprzeczne ogniwa/i niecierpliwi¹ mnie
te pró¿ne trudy/ bo jakaœ prawda musi
byæ prawdziwa” (tom: „Barwa miodu”).
Ksi¹¿ka nie jest ³atwa w czytaniu.
Nieraz musia³am wracaæ do przeczytanych fragmentów, poniewa¿ tak jak Kayowi (z baœni Andersena) rozsypywa³a siê
lodowa ³amig³ówka i sk³ada³ j¹ na nowo,
tak te¿ i ja dopasowywa³am czêœci.
U Felicji Borzyszkowskiej-Sêkowskiej natrafiamy zarówno na jêzyk potoczny wypowiedzi, jak i specjalistyczny,
najczêœciej psychologiczny. W moim

przekonaniu (mo¿liwe, ¿e siê mylê), zamys³em pisarki by³o sprowokowanie
czytelnika do namys³u, ¿ebyœmy mogli
zinterioryzowaæ (czyt.: uwewnêtrzniæ)
podane treœci. To tak¿e proza czêsto poetycka, chocia¿by opis g³osu Malwiny
(K. J). Z takim zadaniem zmierzy³ siê
w literaturze miêdzy innymi Andrzej
Szczeklik, opisuj¹c rytm serca w ksi¹¿ce
„Nieœmiertelnoœæ”. To literackie pere³ki!
Bogactwo poruszanych tematów
jest przeogromne. To ¿ycie literatów, artystów (nie wy³¹czaj¹c intymnego); to
wprowadzanie czytelnika w œwiat o stereotypach ludzkich zachowañ i odbieganie od nich; to interesuj¹ce mini wyk³ady
z psychologii, to ró¿ne penetracje, te
z zewn¹trz i te osobiste – do wewnêtrznego ja; to wiedza o teatrze, muzyce, modzie, sporcie; to podró¿owanie w czasie
i przestrzeni.
Znalaz³am tam równie¿ pogubione
kawa³ki z mojego lustra. Wypisa³am wiele myœli, nad którymi warto siê zatrzymaæ, chocia¿by:
„Czasem bywa, i¿ z w³asnej winy jesteœmy zamkniêci na przyjmowanie
prawdy. ”
„Wszyscy chc¹ byæ wolni, ale ma³o
kto odpowiedzialny.”
„Nie zawsze mamy ochotê na kontaktowanie siê z w³asnymi uczuciami.”
„Dziœ rodzi siê œwiat, w którym nie
wiesz, co dobre, co z³e. I co wybierasz?”
„Wra¿liwoœæ, nie uchwycisz jej w rêce.”
„¯ycie towarzyskie jest komedi¹ pomy³ek i samoz³udzeñ.”
„Rozwija prawie zawsze wybór dróg
trudnych i nieznanych. ”
I zakoñczê s³owami bohaterki ksi¹¿ki – Malwiny: Sztuk¹ jest „przemieniæ
¿ycie w sztukê ¿ycia.”
Irena Szymañska
Felicja Borzyszkowska-Sêkowska, ON I ONE,
Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa,
2015 r.

Wyrok
Bogus³aw Jasiñski
„Wyrok” to powieœæ suspensu, oparta jednak na ponurej wizji wspó³czesnego
œwiata. Z jednej strony kojarzy siê z dzie³ami Georga Orwella, z drugiej zaœ
z mrocznym œwiatem „Procesu” Kafki.
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Autor stworzy³ w niej obraz œwiata do
z³udzenia przypominaj¹cy Panopticon:
ka¿dy ka¿dego obserwuje, tajemnicza
sieæ bezustannie inwigiluje i steruje ludŸmi, a tytu³owy bohater skazany tajemniczym „wyrokiem” ucieka w góry, by tam
na samym szczycie uczestniczyæ w bli¿ej
nieokreœlonej mszy, podczas której ma
doznaæ odpustu zupe³nego.
Bogus³aw Jasiñski, odwrotnie ni¿ jego amerykañski patron Thomas Pynchon,
przenosi swoj¹ to¿samoœæ z wzglêdnie
rozpoznanej, jako autor dzie³ filozoficznych, prozatorskich, a tak¿e jako re¿yser,
w sferê cienia, gdzie nazwisko staje siê
pseudonimem lub znakiem, osoba natomiast pozostaje tajemnic¹. Zaprzecza
wszelkim faktom biograficznym, zdaniom wypowiedzianym w wywiadach
z wyj¹tkiem tych, które wyraŸnie potwierdza. „Wyrok” to œwiadectwo przejœcia na drug¹ stronê ¿ycia: ka¿dy jest skazany, ale nie ka¿dy ucieka.
Dorota Nejman

Rozkoszuj¹c siê
wielopostaciowoœci¹
Stefan ¯arów to poeta, który w interesuj¹cy sposób nawi¹zuje do tradycji literackiej, nie trac¹c przy tym swego podmiotowego stylu i wspó³czesnej jak najbardziej formy wyrazu.
S³owo jego wierszy, oczywistego
przecie¿ materia³u poety, jest s³owem
wyciszonym emocjonalnie, pozornie tylko precyzyjnie ch³odnym w swym wyrazie. S¹dzê, ¿e to nie tyle podpieranie siê
tradycj¹, co rodzaj podskórnie demonstrowanej albo lepiej: wyra¿anej wiary,
¿e s¹ w ¿yciu rzeczy i stany trwa³e, niezmienne, piêkne, a przez to po prostu do
¿ycia tego¿ niezbêdne – tyle¿ osobistego,
co w równej mierze spo³ecznego.
Nie jest to poezja, która wdziera siê
do œwiadomoœci odbiorcy, lecz uwagê jego i przychylnoœæ zdobywa, ujmuje go
sw¹ delikatn¹ zadum¹, obficie dope³nian¹ pewnego rodzaju nostalgi¹. Ale
i w tym nastroju dominuje swoisty hymn
pochwalny na czeœæ ¿ycia. Mimo jego
ograniczeñ i nieodwracalnego, bezpowrotnego przep³ywania.
Poeta bazuje na w³asnych doznaniach i doœwiadczeniach, ale w ten sposób poddaje na próbie wra¿liwoœci, czy
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potrafimy dostrzec to, co jest naszym
wspólnym, ludzkim prze¿yciem i poznaniem.
Wydaje siê, ¿e podstawow¹ kategori¹ rozpoznawaln¹ w tomie na Skraju podró¿y jest pamiêæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ustala niejako œcie¿kê lektury, podpowiada, ¿e zadaniem poety jest wêdrówka do
przesz³oœci i pamiêtanie o prywatnej mitologii. Nieprzypadkowo, w nietypowym
miejscu, bo na stronie przedtytu³owej zamieszczony zosta³ fragment eseju poety
poœwiêconemu w³aœnie pamiêci. Widzieæ
wiêc w tym nale¿y œwiadom¹ wskazówkê. Skoro tak, to zdefiniowany zosta³
sposób postrzegania œwiata przez poetê,
jak i œcie¿ka lektury dla czytelnika. Takie, pod pewnymi wzglêdami, programowe dzia³anie uzasadnia pojawienie siê
w tomie licznych wierszy autotematycznych, mówi¹ce o tym, jak lub co nale¿y
opisywaæ. Sztuka poetycka kieruje siê
prost¹ dyrektyw¹: Dotknij ulotnych œladów. Poeta zdaje te¿ relacjê z procesu
twórczego, wie, ¿e: Kilka wierszy pisze
siê chwilê / Jeden ca³ymi latami. Uwa¿a,
¿e Poeta notariusz znaczeñ, ma w³aœnie
takie zadanie i Pozostaje notariuszem /
Odmierzaj¹cym czas / nakreœlaj¹cym nowe krêgi znaczeñ. O œwietnym wyczuciu
swoich mo¿liwoœci poetyckich, ale raz
jeszcze œwiadomoœci ograniczeñ, a zarazem potencja³u poetyckiej wypowiedzi,
œwiadczy liryk Jest taki wiersz. Ten najwa¿niejszy, jeszcze nie zmaterializowany
wci¹¿ czeka na swój czas: Wiem / ¯e jest
we mnie / taki nienapisany wiersz. Ale
jeszcze ciekawsze jest dookreœlenie jego
kszta³tu, a mianowicie ma to byæ
Wiersz minimum s³ów
Przy maksimum obrazów
Wiersz
Milczenia
Czêsto bywa tak, i jest to nie tylko
cecha omawianego tomu, ale generalny
parametr stylu Stefana ¯arowa, ¿e poszczególne krêgi tematyczne, ³¹cz¹ siê
i uzupe³niaj¹ w obszarze jednego, tego
samego utworu, jak choæby w wierszu
Retrospekcja, gdzie mo¿na dostrzec i egzystencjalny niepokój, i wskazanie ju¿
choæby poprzez sam tytu³ pamiêci jako
Ÿród³a poznania. I kolejny raz okreœlenie
zadania poety, który musi poza dawaniem œwiadectwa swoim czasom, byæ
w stanie ponieœæ pamiêæ tych co przede
mn¹, a kiedy temu podo³a, Przemówiæ jêzykiem ich milczenia.
Innym, bardzo wa¿nym i wrêcz narzucaj¹cym siê uwadze czytelnika obszarem doznañ, skojarzeñ, odniesieñ poety
jest Lazurowe Wybrze¿e. Zadziwiaj¹ce
jest to przywi¹zanie do dawnej Galii Zaalpejskiej, do prowansalskich krajobrazów. Zdradzaj¹ je, bez interpretacyjnego
wysi³ku, same tytu³y wierszy, na przyk³ad: W cieniu lawendowych pól, Route
Napoleon czy Nocna burza od Alp. W naszym codziennym bytowaniu istotne zna-

czenia maj¹ miejsca geograficzne. Poeta
przywi¹zanie do nich manifestuje w niejednym wierszu tego tomu. Znacz¹ce jest
dla przyk³adu choæby to, ¿e ka¿d¹ strofê
wiersza W cieniu lawendowych pól, rozpoczyna wers: s¹ miejsca urokliwe.
Brzmi to jak mantra i zarazem stanowi
bardzo silne wyznanie mi³oœci do nich,
jak w wierszu Têskna rzeka, w którym
znajdujemy zwierzenie poety: moje miejsce przypisane do w¹wozu Verdon.
W Powrotach mojego miasta ponownie
siêga myœl¹ i przypomina Miasto powrotów i wyciszenia / Nad wodami Verdon.
Pojawia siê pla¿a w Nicei, opactwo Sénanque pod Gordes, górskie zbocza Vercors, droga do Russillon, rzeka Durance,
dop³yw Rodanu, obszar od Rougon a¿ do
Moustiers-Sainte-Marie, itd. Obszar geograficzny zostaje trwale naznaczony,
a œciœlej zosta³ ju¿ kiedyœ w przesz³oœci,
byæ mo¿e wielokrotnie, ale teraz wci¹¿
na nowo od¿ywa w pamiêci, przypomina
swe istnienie, którego zapomnieæ nie
mo¿na. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e jest to jakaœ
mityczna kraina, obszar ucieczki, w której poeta mo¿e siê schroniæ, gdzie jest
szczêœliwy i bezpieczny. I zapewne tak
jest, ale to nie jedyne takie miejsce, bo
oto trafiamy na równie intensywne emocjonalnie deklaracje zwi¹zków z innym
miastem, z Rzeszowem. To Miasto, które
we mnie / Witam z ka¿dym przebudzeniem, gdzie wci¹¿ powraca, gdzie czuje
siê w domu, bo jest miejscem codziennych wêdrówek, wspomnieñ, bo poeta
wrós³ w nie, mo¿e z nim rozmawiaæ, bo
ono pozwala mu ¿yæ i jest œwiadkiem powstawania jego wierszy, bo jak wyznaje:
Oddycham tym miastem. Takie personifikowanie to a¿ nazbyt czytelny dowód
przywi¹zania. Jedna z jego ulic ma moc
wyj¹tkow¹, bo jest Codziennym traktem
przemyœleñ, a spacer po niej sprzyja spisywaniu ulotnych œladów zdarzeñ, choæ
równie dobrze mo¿na gdzieœ w jej ci¹gu
Przysi¹œæ i pomilczeæ.
W tytu³ach kilku wierszy tego tomu,
i w nich samych, pojawia siê tajemnicza
postaæ „Inez”. To postaæ emblematyczna,
rodzaj interlokutorki, albo raczej rodzaj
jeszcze innego, mo¿e bardziej wewnêtrznego g³osu poety. Zazwyczaj pojawiaj¹ce
siê w jej kontekœcie tematy maj¹ wymiar,
mo¿na powiedzieæ, estetyczny, dotycz¹ce
ulotnej istoty sztuki, szczególnie plastyki, igraszki barw, ale tak¿e literatury i poezji. Kim jest Inez, to sekret, który pozostanie chyba nierozwi¹zany, ale warto
zwróciæ uwagê na takie w³aœnie jej usytuowanie i rolê. I ponownie mo¿na skojarzenia z ni¹ zwi¹zane odnosiæ do problemu pamiêci, wspominania, ulotnoœci
ludzkich myœli i uczuæ, zmys³ów, zapachów, tajemnicy istnienia, przes³anek
i dyrektyw s³u¿¹cych tworzeniu, bez
wzglêdu na dziedzinê sztuki.
I jeszcze jedna warstwa tego tomu,
bo taki kszta³t nada³ mu poeta, z³o¿ona
z wierszy, które nazwaæ mo¿na wierszami-napomnieniami, które nierzadko maj¹

ponadto charakter proroctw. Dotycz¹ one
fundamentalnych doœwiadczeñ cz³owieka i niekiedy miewaj¹ charakter religijny.
S¹ to utwory takie jak: Przedœpiew, Cupiditas, To moje ¿ycie, czy choæby Aeternitas, z którego pochodzi pytanie: Kim jestem? I w³aœnie pytania s¹ w tych wierszach najwa¿niejsze. Ciekawsze, gdy nie
znajduj¹ ³atwych lub w ogóle jakichkolwiek odpowiedzi, daj¹c tym samym czytelnikowi wiêksze pole do w³asnych
przemyœleñ. Bywa, ¿e przynosz¹ one wyraŸne deklaracje i rozstrzygniêcia, czego
przyk³adem wiersz Ze s³ów i liczb wyros³em. To w³aœnie ta konstatacja zda siê
byæ, jak chce poeta, kluczem mojego byæ.
Tom zamyka znamienny wiersz, opatrzony tytu³em Experiri audire, bo w nim
zda mi siê koncentrowaæ wszystko to, co
stanowi o sile i specyfice poezji Stefana
¯arowa, przywo³uje wa¿ne dla niego tematy, jak odwo³ania do pamiêci, diagnoza
wspó³czesnoœci, zadania poety, przenikanie zmys³owych i intelektualnych doznañ
oraz próba ich opisu, tak¿e w wymiarze
metafizycznym. Znamienny jest niejednoznaczny sens ³aciñskiego tytu³u, który
mo¿na przek³adaæ jako: staraj¹ siê s³uchaæ, co odnosi³bym do poetów w³aœnie
lub inna wersja, która mo¿e mieæ brzmienie: nie chc¹ s³uchaæ, lecz mówi¹. Mamy
wiêc tu do czynienia tyle¿ z paradoksem,
co g³êbokim rozpoznaniem kondycji poety i kondycji cz³owieka, a co ujête zosta³o w s³owach: To moje widzenie / Zapisane i kilka wersów dalej: To moje widzenie
/ Utrwalone, bo warto rozkoszowaæ siê
wielopostaciowoœci¹ / Bytu.
Gdyby na koniec pokusiæ siê o podsumowanie zawartoœci ca³ego tomu na
Skraju podró¿y, spróbowaæ przypisaæ mu
jakiœ jednolity charakter, to powiedzia³bym, ¿e jest on opowieœci¹-przenoœni¹
wywo³uj¹c¹, po leœmianowsku mówi¹c:
zaœwiat. Jest ewokacj¹ poznawczej dociekliwoœci, mo¿e nie w przypadku ka¿dego wiersza z tomu udan¹, ale na pewno
rzeteln¹ i w³asn¹. To nic z³ego, bo przecie¿ nawet poetycka wnikliwoœæ staje
nierzadko przed niemo¿noœci¹ wypowiedzenia i nazwania tego, co nie jest do wyartyku³owania mo¿liwe, ale co czujemy,
¿e jest, prawdziwe i rzeczywiste, a nie
fikcyjne i tylko wymyœlone.
Najkrócej mówi¹c: tom, o którym
mowa, to godna uwagi opowieœæ o ¿yciu
i o urodzie œwiata. Có¿, ¿e przemijaj¹cego. Od tego nie ma ucieczki, ale mo¿emy
wêdrowaæ i byæ mo¿e b³¹dziæ z wierszami Stefana ¯arowa, a jednak tak¿e korzystaæ z szansy, by za ich poœrednictwem,
próbowaæ odczytywaæ swoisty palimpsest, jakim jest ¿ycie. Pe³ne smaków,
barw, zapachów, piêkna, ale bywa te¿, ¿e
klêsk czy rozczarowañ. Kompletne.
dr Jan Wolski
Stefan M. ¯arów, na Skraju podró¿y, 2017.
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Tylko zdumienie
Daniela D³ugosz-Penca
Urodzona we W³oszczowie w 1932
roku. Doktor nauk humanistycznych, nauczycielka Studium Nauczycielskiego
w Prudniku. W 2012 roku otrzyma³a odznakê „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy
Prudnik”. W 2016 roku otrzyma³a „Ró¿ê
pogranicza” za dzia³alnoœæ kulturaln¹
w Prudniku”.
Tomik Tylko zdumienie Danieli D³ugosz-Pency, wieñczy poniek¹d Jej wieloletni dorobek twórczy. Sk³ada siê z oœmiu
rozdzia³ów. Cykl „Szybciej ni¿ chcemy”
osadzony w tradycji, przywabia mi³oœæ,
optymizm, œwiat³o i nadziejê. Mo¿na
w nim doszukaæ siê ciekawych tonów patriotycznych. Odzwierciedla go najwyraŸniej wiersz „Wierna”: Nie opuszcza
mnie/nawet gdy uciekam / Ze mn¹ na wydmie/patrzy w morze/i milczy/w górach
patrzy gdzie ja patrzê… / w koñcu polem
szerokim biegniemy razem / do s³oñca.
Autorka poprzez inne utwory tego cyklu,
z dystansu lat silniej lgnie do przyrody,
obecnoœci cz³owieka – jego uœmiechu,
który bywa coraz dro¿szy, kocha ludzi jak
nigdy dot¹d i wszystko to kocha, co stanowi o Jej trwaniu. Wrêcz p³onie mi³oœci¹.
Cykl „Utrata” niesie nostalgiê za bliskimi, pieczêtuje pamiêæ o nich: jesteœ
bliski jak oddech / wiec nie przemijasz.
W cyklu „Dziedzictwo” ciekawie
wybrzmiewa „Pragnienie ciszy” pe³ne pytañ i rozterek duchowych: uciekam w sen
/ bo ciemnoœæ / ma w sobie porz¹dek.
Z „Zach³annoœci Adama” i zarazem
wiersza pod tym samym tytu³em s³ychaæ
wo³anie: otrzyma³ wszystko/z d³oni i myœli Pana, lecz niestety, ksiêga przyrody
odczytywana jest na opak. Autorkê szokuj¹ dzia³ania pozbawione m¹droœci
i rozwagi, widzi Ona bezsens w poprawianiu tego co samo w sobie jest doskona³e. I po co to wszystko, kiedy i tak:
Bia³y i radosny / w uœmiechu zza
warg/mia³ byæ zawsze / A nie ma go ju¿ /
za to jest/szczerba / po cz³owieku te¿ / tylko krater.
„Pamiêæ i empatia” – cykl wierszy
przetykanych empati¹, bo jak¿e nie
wspó³czuæ: B³ogos³awieni / ci „nowotworowi” / bo cierpliwie czekaj¹ / na inny wymiar / ukrywaj¹c g³owy/pod turba-

nami… A w wierszu „Auschwitz-Birkenau”: Oprawcy s³uchali Wagnera / Bethovena i wiadomoœci/a po œniadaniu /
karmili krematoria / skreœlaj¹c z list numery… „W £ambinowicach” Z kalendarza historii / o przebaczenie wo³aj¹ / zwyciêstwa/o uœwiêcenie – klêski / tych co
kochali / i byli kochani / a œwiat ich/by³
œwiatem / obozowej pryczy…
Cykl „Nasze ma³e œwiêtowanie” jawi siê jak: Dobra Nowina/po wszystkie
wieki/po wszystkie gwiazdy, jawi siê jak
„Gwiazdka”: W domach/twarze przy sto³ach/lecz coraz trudniej/o mi³oœæ /pokój/szczêœcie…, jawi siê jak „Czekanie”:
Nagle pióropusze œwiat³a / i wystrza³y
korków: / przyszed³ – / Nowy / i szampañski / Rok… / Komu radoœæ/³zy komu.
„Z niewielkich podró¿y” Autorka
podaruje nam ogrom zachwytu: z kipieli
œniegu / granie skrzypiec, powie, ¿e woda
pachnie w d³oniach / tatarakiem…, ¿e
W oran¿u nieba / galeria: / tabuny koni/stada jagni¹t, zwiewne gór szczyty/portrety starców… Zajrzyj te¿ Czytelniku do wiersza „Magia Góralszczyzny”,
zwa¿ na „Bursztyn”: Przytulam bry³kê do
ust / oddaje poca³unek / smakuj¹cy koniakiem.
Na zakoñczenie cykl „Pami¹tki”
przybli¿y nam „Chwile” uroków wiosny:
jakby m³odoœæ œwiata / w osobie w³asnej
/ zasiad³a/na ³aweczce przy domu… Nawet wiatr nag³y / mi³uje. W „A co zostaje” Autorka powie o Nich, którzy odeszli,
¿e: Byli tacy mocni:, i z „Fili¿ank¹” siê
porówna: … / z obwódk¹ z³ot¹ / trzyma³a
ciep³o / i zapach / i pamiêæ przyjació³…
Potr¹cona pêk³a / przecieka/niepotrzebna jak ja – chocia¿ ¿yjê / Jak¿e wiêc mogê / j¹ wyrzuciæ.
Maria Bednarek

kazania jej spojrzenia na œwiat. Obrazy
wspomnieñ buduje z wartoœci przeciwstawnych, gdzie radoœæ i smutek miesza
siê z niepokojem o przysz³oœæ przyrody
i drugiego cz³owieka.
Tomik sk³ada siê z dwóch czêœci:
„Radoœæ tañczy ze smutkami” i „Podpatrzone w moim mieœcie”. Autorka godzi
siê z up³ywem czasu i nadchodz¹c¹ staroœci¹. „Nie myœlê o Jej akceptacji/Po prostu
przysz³a / Zaszala³a / I jest” (wiersz „Przysz³a pani Staroœæ”). W swoich wierszach
realizuje marzenie o utrwaleniu ulotnych
myœli: „Chcê utrwaliæ, zapisaæ/ Moje myœli, aby nie uciek³y / W przestrzeñ”
(wiersz „Poezjo – ¿ywio³owa mowo”).
Wiele wierszy autorka poœwiêci³a
Krakowowi. Spacery s¹ okazj¹ do zachwytów i przemyœleñ. „Patrzê na spojrzenia ludzi/Ich ruchy, stroje, nakrycia
g³owy / Przystajê!” (wiersz „Id¹c plantami krakowskimi”). „W starym parku p³aszowskim / Lubiê odpoczywaæ / (…)
Zdjêcia wykadrowaæ / Utrwaliæ” (wiersz
„W starym parku p³aszowskim”).
Tomik „Sercem malowane” zosta³
wzbogacony zdjêciami autorki i Bogus³awy Siwa-Zych. „Sercem malowane” to
poezja pokazuj¹ca przyrodê, ludzi i miejsca z poziomu serca, co jest bardzo cenne.
Stanis³aw Dominiak
Zdzis³awa Gacek, Sercem malowane, Kraków
2017.
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1.
W aurze czu³oœci bliŸniego

Sercem malowane
Zdzis³awy Gacek
Zdzis³awa Gacek urodzi³a siê w Bytomiu. Obecnie mieszka w Krakowie. Od
kilkunastu lat zajmuje siê twórczoœci¹
plastyczn¹. Wiersze pisze od kilku lat. Jej
utwory ukaza³y siê w miesiêczniku „Lamelli” i w Almanachu Grupy Ka¿dy.
„Sercem malowane” to drugi tomik
poezji autorki, który ukaza³ siê w 2017 r.
Jak pisze sama poetka jest on prób¹ po-

Bogat¹ i zawsze z zainteresowaniem
czytan¹ literaturê autobiograficzn¹ ciekawie uzupe³nia szczególnego rodzaju
ksi¹¿ka Marii Bednarek zatytu³owana
Dziewczêta ze Starej Drogi. Jest to ju¿
drugie wydanie, bo takie jest zapotrzebowanie nie tylko osób tam w piêkny sposób zaistnia³ych – zaproszonych do
ksi¹¿ki, ale i wszystkich tych, którzy ceni¹ literaturê faktu. Ile trzeba by³o determinacji, by nie zawieœæ wspólnych oczekiwañ, by unieœæ ciê¿ar gatunkowy tej
pozycji, na któr¹ z³o¿y³y siê powierzane
w zaufaniu fotografie rodzinne oraz wypowiedzi bliskich autorce osób, przyjació³, b¹dŸ znajomych. Dziœ w dobie zaniku uczuæ do swych „Ma³ych Ojczyzn”
ksi¹¿ka Marii Bednarek zas³uguje na
szczególne wyró¿nienie. Dziewczêta ze
Starej Drogi ujmuj¹ mi³oœci¹ do rodzinnego folkloru, ukazuj¹ podrzeszowsk¹

gwarê. W Czêœci V Autorka zamieœci³a
S³ownik Gwary Hy¿neñskiej z wyjaœnieniami, nie stroni¹c te¿ od charakterystycznych powiedzeñ, oraz niegrzecznych zwrotów. Publikacja zadziwia oryginalnoœci¹. Pobudza do g³êbokich refleksji. Nie tylko w piêkny sposób ukazuje przesz³¹ rzeczywistoœæ, ale tak¿e ujmuje prostot¹ z niebywa³ym kunsztem
zagl¹dania w serca i umys³y osób – bohaterów ksi¹¿ki, wywo³uj¹c w nas czytelnikach pozytywne emocje. Utrwalone
w pamiêci, a potem zapisane dary przesz³oœci, staj¹ siê w przekazie Autorki ciekawym zderzeniem z perspektyw¹ czasu,
a tak¿e nie tylko jej osobistych ale i spo³ecznych prze¿yæ, którymi czym prêdzej
chcemy podzieliæ siê z innymi. Ja to niniejszym czyniê.
Wielu s³awnych pisarzy zaczyna³o
od ukazania meandrów swego nierzadko
wielce skomplikowanego dzieciñstwa.
A potem? Talent literacki rós³ w si³ê.
U Marii Bednarek ta kolej rzeczy równie¿ siê sprawdza. A wyposa¿ona jest nie
tylko w zdolnoœci pisarskie ale równie¿
plastyczne, o czym przybli¿a mój wywiad z Mari¹ na ³amach tej ksi¹¿ki: Rozmowa (wtedy jeszcze) z pocz¹tkuj¹c¹ poetk¹ i artystk¹ ludow¹ (s. 132-133). Tak,
Arleta Arska to ja. W latach 70., 80. Pisa³am pod wieloma pseudonimami. Nie ze
wzglêdów politycznych lecz po prostu –
wyk³adaj¹c etatowo na uczelniach nie
przyznawa³am siê, ¿e param siê równie¿
dziennikarstwem. Wywiad sobie przypominam zamieszczony w tygodniku Rzeczywistoœæ, ale po prawie 30 latach zupe³nie nie pamiêtam, ¿e tak wiele miejsca
poœwiêci³am tam w³aœnie… pisankom.
A dlaczego? Z uwagi na zamieszczan¹ na
nich poezj¹. To mnie ujê³o. Pragnê zachêciæ w tym miejscu do czytania nie tylko
autobiografii ale i poezji Marii Bednarek.
W Czêœci IV Z ¿ycia w Warszawie przeznaczy³a dla niej trochê miejsca. Warto
siêgaæ jeszcze do innych jej tomików. Pisanki, które lata temu Maria ozdabia³a
tak¿e moj¹ poezj¹ (poœród winiet kwiatowych), reklamowa³a nawet wielka Kalina
Jêdrusik, co pokazuje moja ksi¹¿ka Œwiat³a mi³oœci, a tak¿e artyku³ Marii Bednarek o mnie pt.: Czar fioletów zamieszczony we W³asnym G³osem (nr 101-102).
Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e rêkodzie³o Marii – kolorowe wydmuszki rysowane no¿ykiem, przechowywane
u mnie przez dziesi¹tki lat, przekaza³am
niedawno z mi³oœci¹ w godniejsze rêce.
Znalaz³y siê a¿ w Krakowie w Klasztorze
Jezuitów, pod opiek¹ ks. Stanis³awa Gronia – kolekcjonera. Do³¹czy³y do zbioru
licz¹cego dziœ ju¿ 700 okazów.
Niech wiêc z tych kart wyzieraj¹ce
niezwyk³e ukontentowanie z ¿ycia, pracy, fascynacji sztuk¹, przyjaŸni i mi³oœci
bliŸniego, zmusza nas do naœladownictwa. Niech te stronice stan¹ siê jeszcze
jednym uœwiadomieniem ka¿demu z nas,
¿e… pisaæ warto i równie¿ tworzyæ sztukê, nawet tak¹ kruch¹ jak pisanki Marii.
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– Mi³oœæ te¿ bywa nietrwa³a a tak
wiele znaczy – skwitowa³a autorka na temat swojej sztuki w moim z ni¹ wywiadzie.
Felicja Borzyszkowska-Sêkowska

2.
WITEJ ZDA£E (zdolne)
HY¯NEÑSKIE DZIYWCZE
Droga Marysiu, obdarowa³aœ mnie
niezwyk³¹ ksi¹¿k¹. DZIÊKUJÊ!!! To bogata skarbnica niezwykle starannie opracowanej monografii. Wszystko tu przemyœlane i uporz¹dkowane, opisane z pietyzmem. Tu nie ma ¿adnych bac³amonów. To ksi¹¿ka cenniejsza ni¿ opracowane drzewo genealogiczne rodziny,
gdy¿ wi¹¿e „puzzle” wspomnieñ, które
przybli¿aj¹, pokazuj¹ m³odemu pokoleniu, jak ¿yli ich przodkowie i jakie wartoœci by³y i powinny byæ najcenniejsze.
Emanuje tu ciep³o, polskoœæ i chrzeœcijañstwo. Ju¿ pierwsze przytoczone za
Romanem Dmowskim s³owa: „Jestem...
(Polk¹) – wiêc mam obowi¹zki polskie”
œwiadcz¹ o tym dobitnie. Niezwykle
piêknie ukazana jest rodzina i jej si³a.
Ka¿da linijka o niej, to mi³oœæ wpleciona
w ka¿d¹ literê i literkê, to przywi¹zanie
i wspólne trwanie. Przyk³adem niech bêd¹ chocia¿by s³owa kierowane do Twojej
Siostry, które tu zacytujê: „Wychodzisz
naprzeciw z gestem szerokim jak pole.
Twoja dobroæ kipi jak mleko”. Tak wyj¹tkowo (!!!) w tej wyj¹tkowej ksi¹¿ce
(!!!) przedstawiona jest prawie ka¿da
osoba. Wszystkie historie ulepione s¹
Twoj¹ – Marysin¹ ¿yczliwoœci¹ i dobroci¹, jak te jabczoki i prozioki, po które
chêtnie wyci¹gnê³oby siê rêkê. Jak¿e ciekawi i barwni ludzie zostali tu przedstawieni. Zaskakuj¹ce s¹ równie¿ koleje
ludzkiego losu. Piêkni ludzie umiej¹cy
piêknie ¿yæ z innymi!
Religijnoœæ ujêta przez Ciebie tak
niezwykle: „Za m³odu doœwiadczy³am
fenomenu, nasi¹kaj¹c religijnoœci¹ do
szpiku koœci. To najdro¿szy mój skarb
duchowy. Dzisiaj z perspektywy lat klejnoty te s¹ moj¹ tarcz¹ obronn¹ przeciw
ró¿nego rodzaju zw¹tpieniom”. Napisa³aœ Marysiu o Matce Boskiej Hy¿neñskiej i Jej koronacji na 85-lecie. 8 wrzeœnia na polskiej ziemi to w ogóle wyj¹tkowy dzieñ. To œwiêto i koronacja Matki
Boskiej Czêstochowskiej (w tym roku
300-lecie koronacji), to œwiêto Matki Boskiej Gietrzwa³dzkiej, a prywatnie, to
tak¿e dzieñ narodzin naszego najm³odszego syna – Kuby.
Jêzyk wabi bogactwem polskiego s³owa – „gwara tu jak pacierz”. Kolorytu
dodaj¹ barwne opisy (chocia¿by wci¹gaj¹ca opowieœæ o pó³misku), ich rzetelnoœæ i drobiazgowoœæ. Powiedzia³abym,
¿e to podró¿ sentymentalno-etnograficzna po stronicach, bliska, gdy¿ o¿ywiaj¹ca wspomnienia z w³asnego dzieciñstwa, mo¿e nie tak fotograficznie zacho-
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wanego w pamiêci, jak Ty to uczyni³aœ,
Marysiu, ale jednak równie cenne. Nieomal¿e jak relikwie traktujê talerz z zastawy œlubnej moich Rodziców i br¹zowy wazon, które jako nieliczne przedmioty zachowa³y siê po po¿arze rodzinnego domu. Kiedy na nie patrzê, widzê
stó³ i zasiadaj¹cych za nim Rodziców...
Droga Marysiu, to, o czym tutaj piszê, to zaledwie namiastka tematów poruszonych w Twojej ksi¹¿ce. S¹dzê, ¿e
na jej podstawie mo¿na napisaæ rozprawê
naukow¹. To Ÿród³o niezwyk³ej wiedzy
o ¿yciu, tradycji, zwyczajach, obyczajach, to faktografia, gwara i piêkno polskiego jêzyka literackiego w zaprezentowanych Twoich wierszach.
Irena Szymañska
Maria Bednarek, Dziewczêta ze Starej Drogi.
Wyd. Studio Graficzne AGAT – Jerzy Burski, Warszawa 2017.

Autor w swoim kolejnym tomiku
„Poezja” ukazuje œwiat w³asnych marzeñ
i têsknot. I jak napisa³ w S³owie Wstêpnym Tadeusz Piêta: „I w tym widzi poeta
umi³owanie przez cz³owieka ¿ycia i cz³owieczej wolnoœci”. Od samego pocz¹tku
w jego poezji przebija silne przywi¹zanie
do ziemi rodzinnej: „Na p³on¹cych prochach/wyrós³ ten krajobraz, /com go tak
pokocha³!” (wiersz „W moim Zag³êbiu”).
Poeta ma poczucie spe³nienia: „Zanim przyjdzie moje umieranie, /wypiszê
s³owa poetyckim piórem. (…) Mój g³os
nie bêdzie liter¹ martw¹/bêdzie g³osem
nieœmiertelnej duszy” (wiersz „Serce
i pióro moje”).
Oto autor, który jak sam mówi o sobie
jest poet¹ „co kocha³ ludzi i literaturê”.
Stanis³aw Dominiak

Baranami, a tak¿e przybli¿yæ wiedzê
o ciekawych miejscach, postaciach, obyczajach kulturowych, zaczerpniêt¹ z zagranicznych woja¿y. Naprawdê warto
przeczytaæ tê ksi¹¿kê!
Maria Bednarek

Od Gomu³ki
a¿ po wspó³czesnoœæ

Poezja
January Duda
January Duda urodzi³ siê w 1933 r.
w Sosnowcu, tu mieszka i pisze. Od
1986 r. jest cz³onkiem Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego i Stowarzyszenia Autorów Polskich
w Warszawie. W 2003 r. zosta³ cz³onkiem Sosnowieckiego Klubu Literackiego. By³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
redaktorem naczelnym Zag³êbiowskiego
Kwartalnika Kulturalnego „WERWA”
(1999 r.).
W 1999 roku otrzyma³ dyplom od
Prezydenta Miasta Bêdzina za upowszechnianie kultury w rejonie Zag³êbia.
20 paŸdziernika 2004 r. zosta³ wyró¿niony odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Debiutowa³ w dojrza³ym wieku
w 1969 r. Jest autorem siedmiu tomików
poetyckich, sztuki teatralnej: „Per³a Jagiellonów. Jadwiga – Królowa Polski”,
widowiska scenicznego „Pastora³ki”.
January Duda pisze wiersze rymowane i bia³e. Siêga do tematyki mi³osnej, patriotycznej, egzystencjonalnej, filozoficznej, satyrycznej. Inspiracj¹ s¹ dla niego
wydarzenia z w³asnego ¿ycia, historii,
otaczaj¹cej przyrody. Najbardziej inspiruje go jednak tradycja kulturowa Zag³êbia.

Przemijanie
Marianny £opaciuk
Pozwolê sobie powtórzyæ za dr in¿.
W³adys³aw¹ Mari¹ Francuz, która opatrzy³a s³owem wstêpnym ksi¹¿kê Marianny £opaciuk Przemijanie. Pozycja ta
„ma charakter wspomnieniowy i sk³ada
siê z dwóch czêœci. Pierwsza z nich
Uwerturka, czyli trzy dni z ¿ycia emerytki to bardzo skrótowe spojrzenie na szar¹
codziennoœæ osoby starszej. Druga czêœæ
Opera ¿ycia na g³osy prezentuje trzynaœcie wybranych dni ze wspólnego pobytu
trzech pañ w siedlisku w Puszczy Piskiej.
Wieloletnie przyjació³ki spotykaj¹ siê
tam snuj¹c refleksje o swoim ¿yciu.
Ubarwieniem fabu³y jest pojawienie siê
mê¿czyzny – dawnej i niespe³nionej mi³oœci jednej z uczestniczek spotkania.
W powieœci przeplataj¹ siê rzeczywiste
wspomnienia z fikcj¹ literack¹”.
Zalet¹ tego wydawnictwa jest du¿a
czcionka, z myœl¹ przede wszystkim
o czytelnikach starszego pokolenia. Znajdziemy tu nagromadzon¹ wiedzê i doœwiadczenia uczestniczek z doz¹ humoru, przekory, goryczy i rozczarowañ, ale
te¿ optymizmu. Opowiedziane w ciekawy sposób historie jak brakuj¹ce puzzle
w obrazie, mog¹ poszerzyæ nasz¹ wiedzê
o dzieciach wojny, przybli¿yæ uroki lat
50. i 60. minionego wieku, z interesuj¹cym w¹tkiem wspomnieñ o ¿yciu ówczesnych artystów krakowskiej Piwnicy pod

Wnucek to jedenasta ju¿ publikacja
ksi¹¿kowa znanego autora Popielca powieœci filmowanej (1981) W³odzimierza
K³aczyñskiego, napisana w gwarze Pogórza Dynowsko-Strzy¿owskiego.
Z wielk¹ estym¹, wrêcz namaszczeniem zg³êbia³am tê lekturê, poniewa¿
w podobnej gwarze (po³udniowo-wschodniej czêœci pogórza) up³ywa³a
moja m³odoœæ. Da³am temu wyraz
w Dziewczêtach ze Starej Drogi, mojej
autobiograficznej ksi¹¿ce, zamieszczaj¹c
(w czêœci V) S³ownik gwary Hy¿neñskiej
(ponad tysi¹c s³ów), oraz charakterystyczne dla lat 60. zwroty s³owne. Folklor jêzykowy u¿yty przez Autora œwietnie wspó³gra z tematyk¹ spo³eczno-obyczajow¹, a tak¿e ze sztuk¹ narracji
pierwszoosobowej. Wyra¿enia gwarowe
same w sobie zabawne, jeszcze bardziej
uwydatniaj¹ w tej historii poczucie humoru jak i rozpasanie bohaterów.
¯ycie wiejskie w £¹¿ku toczy siê od
czasów W³adyslawa Gomu³ki a¿ po
wspó³czesnoœæ, choæ babka – pani Dzwoniatko, bêdzie odnosiæ siê te¿ do okresu
II. Wojny œwiatowej, ¿eby konfrontowaæ
tamte obyczaje i wartoœci spo³eczne z nowymi, które dziej¹ siê na jej „oczach”.
Babka jak i jej wnuczek Sylwuœ to fikcyjne swoiste medium, poprzez które Autor
przekazuje swoj¹ g³êbok¹ wiedzê historyczn¹ opart¹ na doœwiadczeniach. Postaci te umo¿liwi¹ Autorowi ukazanie na
tle przemian politycznych i gospodarczych zachowañ poszczególnych klas
spo³ecznych w okresie PRL-u. W powieœci tej znajdujemy ca³¹ gamê typów osobowoœci. Miêdzy innymi pokazani s¹ ludzie chor¹giewki, gdzie wiatr zawieje
tam s¹. Dla korzyœci maj¹tkowych gotowi zrobiæ wszystko, wchodz¹c w uk³ady
z w³adz¹ i urzêdnikami. Tacy z odpowiedzialnoœci ³atwo siê wywin¹ i odrodzeni
wchodz¹ w nowe role, moszcz¹c sobie
drogê do dalszej kariery.
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To babko – godo – jest zaœwiarszczynie z kumendy milicyj, co mi kaza³ pukownik napisaæ, ³o tu jest porucznik Pieprzyñski podpisany, ¿e mi wolno jeœæ
w milicyjnej reustaracyj i tam wszystko
co tajsze kupowaæ. Jakem to pokaza³ kierowniczce tej reustarcyj, to ino cmoknê³a
i g³owo pokrêci³a – I drugie zaœwiarszczynie wyci¹go i czyto: – Z tym zaœwiarszczyniem, to mogê piany jechaæ
i nikt nie ma prawa siê do mnie wtruncaæ,
ani milicjont, ani ³ormowiec…
Bêd¹ i tacy jak pani Dzwoniatko,
gdzieœ im bêdzie dzwoni³o ale nie bêd¹
wiedzieæ w którym koœciele, wszêdobylscy, ciekawscy, maj¹cy niby oko na
wszystko, modl¹cy siê pod figur¹… ale
pe³ni ignorancji i widz¹cy tylko w³asny
czubek nosa, bo kiedy nale¿a³oby przyj¹æ
postawê obywatelsk¹, nabior¹ wody do
ust, nie stan¹ oko w oko z prawd¹. Ka¿de
ich zaniechanie namno¿y kolejne krzywdy, w imiê zawiœci, ¿¹dzy posiadania,
b¹dŸ pe³nej pob³a¿ania toksycznej mi³oœci, albo œwiêtego spokoju. Babka Dzwoniatko najzwyczajniej uczestniczy w tych
procederach granicz¹cych niekiedy z absurdem, podejrzane interesy i przekrêty
chêtnie przypieczêtuje podaniem dobrego
jad³a w postaci jajeœnicy, œwie¿ego chleba i mleka z kanki. Jeœli ju¿ coœ powie ku
przestrodze, to dla samego powiedzenia,
¿eby uspokoiæ sumienie.
Ksi¹¿ka W³odzimierza K³aczyñskiego œwietnie obna¿a bezradnoœæ systemu
w³adzy, która zabawia siê kosztem spo³eczeñstwa. Czy po czasie prze³omu jesteœmy inni? G³upota przybiera nowe oblicza, jest jeszcze bardziej wyrafinowana.
Stoimy w obliczu zagro¿eñ w skali globalnej. Zbiorowoœci¹ jednostek pozbawionych krêgos³upa mo¿na dowolnie sterowaæ. Dzisiaj toczy siê bój o wyeliminowanie lokalnych kultur i odrêbnoœci. Zagro¿one s¹ podstawowe prawa ludzkie
dotycz¹ce pracy, zdrowia, ochrony œrodowiska, obrony gospodarczej przed zewnêtrznym dyktatem i monopolami koncernów.
Maria Bednarek
W³odzimierz K³aczyñski, Wnucek, Wydawnictwo PROFI-MED, Mielec 2017, 192 strony.

Mira Umiastowska

Takie trochê nowe ¿ycie...

czyli postanowienie noworoczne
albo zmiana nogi
Czy ma pani ju¿ jakieœ postanowienia
noworoczne? – to pytanie zwykle zadawane ot tak, dla zagajenia lub pochwalenia siê w³asnymi, s³yszy siê jeszcze d³ugo po Nowym Roku. Zwykle „wyginaj¹”, chcia³oby siê powiedzieæ, pod koniec stycznia. Ale pytanie pozostaje.
Moje postanowienia trwaj¹ ca³y rok –
odpowiada Mona. – Jedne zrealizujê,
przychodz¹ nastêpne. Co tu postanawiaæ?
Same siê pchaj¹. Zw³aszcza te, których nie
sposób nie zauwa¿yæ. Koniecznoœci. Bo
postanowienia na nie s¹ niejako ripost¹.
Z reszt¹ mniejsza o dialektykê. Wa¿niejsze dzia³anie. Pani Gienia na przyk³ad ju¿ systematycznie æwiczy. Pan dozorca – jest taki? Jeœli tak to – rzuci³ palenie. Instruktorka Fitnes bêdzie siê trzymaæ pozytywnego myœlenia, do czego
zachêca i swoje seniorki jak równie¿ do
budowania lepszej wartoœci w³asnej.
Mona robi plan zadañ i kroków niezbêdnych a bezwzglêdnoœci¹ wymuszonych.
Po co cz³owiek ma coœ postanawiaæ?
I komu na tym zale¿y? Oczywiœcie taki
Ma³y Nowy Roczek to doskona³y pretekst,
¿eby coœ zmieniæ, czego siê zwykle zmieniæ nie udaje. Taka walka lub szarpanka
z samym sob¹. ¯eby trochê urosn¹æ.
Mona zrozumia³a ju¿, ¿e ka¿dy moment jest dobry na zmianê czegoœ, co doskwiera, uwiera i co tam jeszcze. Ale jeœli
coœ siê powtarza, jakieœ nieszczêœcia grube albo upierdliwoœci drobne, to mo¿e
z ni¹ jest wci¹¿ coœ nie tak?
Punkt startowy przewa¿nie wyznaczaj¹ sprawy nag³e, okolicznoœci nieprzewidziane lub nadmiar, któremu usunie siê
element podstawy. Wtedy siê sypie. Przera¿enie tym wiêksze, im s³abszy organizm. To moment na pytanie: co robiê nie
tak? Dlaczego, lub po co, jak Syzyf mam
ci¹gle pod górê? Jeœli poeta zauwa¿y, ¿e
z nich dwóch w³aœnie Syzyf jest optymist¹, to gdzie miejsce na zmianê?

Œladami wierszy
umar³ych poetów
Edward Estlin Cummings
(1894 – 1962)
– amerykañski poeta, dramaturg i malarz, jeden
z g³ównych przedstawicieli nowojorskiej
awangardy literackiej pierwszej po³owy XX wieku.
***
Poszukuj¹cy prawdy
nie idzie ¿adn¹ drog¹
wszystkie drogi prowadz¹ a
prawda jest tutaj

Krótka proza
Pytania: co zrobisz, ¿eby...?, od czego zaczniesz? i podobne czêsto ustawiaj¹ siê pod znakiem Stop! albo Zakaz
Wjazdu! albo JedŸ w prawo, kiedy akurat
chcesz w lewo. Ca³a struktura labiryntu,
z którego jednego wyjœcia jesteœmy pewni. Ale tam nie nale¿y iœæ...
Z pewnoœci¹ drobne zmiany s¹ w stanie utorowaæ nowe korytarze, choæby
kosztem dziury w œcianie.
Byle nie ³bem! – podsumuje Mona.
Mateusz, mam dla ciebie postanowienie noworoczne – szelmowsko spojrza³a
na syna, który akurat stan¹³ w drzwiach.
Tak? Jakie?
Widz¹c zainteresowanie w oczach
kontynuowa³a:
Bêdziesz do koñca roku my³ zêby... –
tu zawiesi³a g³os, oczekuj¹c, z po¿¹danym skutkiem, zdziwienia, ¿eby po chwili dodaæ: –... stoj¹c na jednej nodze...
He he! Dobre!
... w parzyste na prawej, a w nieparzyste dni na lewej – dokoñczy³a zadowolona z siebie.
Wchodzê w to, czemu nie?! – wykrzykn¹³, podejmuj¹c wyzwanie – Ale ty
te¿?!
Czemu nie?
Trzeba oznajmiæ Melodii – uzupe³ni³
rzeczowo – ciekawe, czy siê zgodzi?

Latanie ¿abk¹
Zadziwiaj¹ce, jak czas siê d³u¿y przy
mierzeniu temperatury. Patrzysz na zegar,
kiedy odliczy siedem minut. Jakby mia³o
to zmniejszyæ natê¿enie bólu. Jeszcze
cztery...
Zwykle, kiedy pisze, godziny mijaj¹
jak z bata... Jest! Siedem! Trzydzieœci
osiem, piêæ kresek. Teraz weŸmie drugi
termometr, który przed chwil¹ spad³, ale
siê nie zabi³. Tylko rtêæ mu siê oddzieli³a. Przy takiej gor¹czce przerwa na s³upku powinna siê z³¹czyæ. Spojrza³a na zegar. Znów trzeba wytrzymaæ siedem minut. G³owê rozsadza. Jakby kuriozalnie
chcia³a przej¹æ na siebie inne bóle. Te
z krêgos³upa. W koñcu po coœ jest na nim
osadzona. G³owa... G³upie myœlenie.
Wyjê³a termometr. I... jest! Z³¹czy³ siê,

chocia¿ jakby nie domaga³, bo wskazuje
tylko trzydzieœci siedem koma dziewiêæ.
Oczy parz¹ mimowolnymi ³zami. Pustka.
Logicznie przyjê³a lekarstwo. Dreszcze
zamieni³y siê w fale gor¹ca. Zapl¹ta³a siê.
Za oknem kobieta karmi³a œmieszki.
Z piskiem ³apa³y chleb w locie. – Sk¹d
ich tyle wziê³aœ? – zapyta³ mê¿czyzna
z Noki¹. Raz po raz wznosi³y siê i opada³y a¿ do ostatniego okrucha. – Zamówi³am do sesji – odpowiedzia³a z uœmiechem. Czy siê znali? Raczej niekoniecznie. A mo¿e to dopiero pocz¹tek. Interesuj¹cy jak wszystkie pocz¹tki. ZapowiedŸ dobrego i z³ego. Jak drzewo.
Z wê¿em. ¯e te¿ musi byæ wszêdzie! Pe³zaj¹ca trucizna. W¹¿. Wirus. Gadzina.
Jest m¹¿, ale nie jej. Jest ¿ona, ale nie
jego. Réservé! Przekraczanie granic nastêpuje z powodu braku granic. Nie mo¿na siê umówiæ na mi³oœæ. Opatentowaæ
przestrzeñ emocji, przypisaæ. Nie ma kodeksu, co wolno ci czuæ, a co nie. Budujemy tylko kodeksy zachowañ. Najlepiej
pod has³em: nie krzywdŸ drugiego. I kochaj go jak samego siebie. Co i dobrze,
bo czasem o sobie zapominamy...
Rzecz jednak w tym, ¿e po podpisaniu cyrografu na zwi¹zek, czujemy siê
nies³usznie zabezpieczeni. Ktoœ kiedyœ
wymyœli³, ¿eby mi³oœæ oprawiæ w ramy,
¿e niby z nich siê nie wymknie...
Wiêc kim jest tych dwoje? Tam, na
pla¿y? – Karmi¹ mewy – odpowiesz.
A ja nie zaprzeczê. Te¿ kiedyœ by³am mew¹... ¯artujê oczywiœcie. By³am mi³oœci¹. Nie ¿artujê. Poza rozumem. £apa³am w locie okruchy, zanim skoñczy³ siê
chleb. Potem zosta³o trzepotanie skrzyde³. I pisk...
Ale latam.
Latanie ¿abk¹ jest ca³kiem proste.
Wystarczy odpowiednio przebieraæ nogami i rêce szeroko jak do ¿aby. Radoœæ
zostaje dopóki siê ze snu nie wybudzisz.
Od czasu do czasu budzê siê mimo
woli, by doceniæ to wszystko, co mogê
utraciæ.
Ty te¿ siê czasem budzisz?..
Choæ nie wiesz czy szósta rano czy
wieczorem...
W gor¹czce tak bywa...

Trzy AGApity
Poeta pisze: „Zdarza mi siê z rozpêdu pióra pogubiæ” i jest to prawda. Skutkiem
tego rozpêdu jest równie¿ pogubienie siê czytelnika, który nara¿ony bywa na czytanie wersów nieprzemyœlanych pod wzglêdem logicznym: „mój œlimak w skorupê siê
wtuli / jutro pójdê za nim / jak akwaforta z tasiemkami ¿y³ pod koszul¹”?
S³owa domagaj¹ siê porz¹dku, nie lubi¹ byæ wt³aczane w zestawienia pochopne
albo niepoprawne: „podrzucaj¹c œwiat³o go³êbiom / udaj¹cych...” (powinno byæ:
udaj¹cym). Nie mówiê tu o nietypowych po³¹czeniach, które pracuj¹ na zainteresowanie czytelnika. A takowe Autor potrafi konstruowaæ: „dotykaj¹c miejsc bardziej
ni¿ mo¿na”, „w pocz¹tku nocy uspokojonej prysznicem”, „podrzucaj¹c œwiat³o go³êbiom”, „i znajdê ch³ód muszli / w soczewce obiektywu / na koñcu œwiata” (warto jednak pamiêtaæ, by nie daæ siê bezkrytycznie porwaæ imies³owom: „dotykaj¹c”, „podrzucaj¹c”, co mo¿e naraziæ jêzyk na schematyczne usztywnienie).
Panie Marcinie, w Pana wierszach dominuje szczeroœæ, a to naprawdê wiele, by
zacz¹æ pisaæ poczytne wiersze. Proponujê jednak wiêcej pokory wobec s³owa.
I oczywiœcie mniej „rozpêdu”.
Aga Thomba
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Osiemdziesi¹t lat minê³o
   
   
    


  

– absolwent Politechniki Poznañskiej,
rzeŸbi od czterdziestu lat. Czyni to nie tylko z potrzeby ducha, realizuje te¿ zamówienia z zewn¹trz. W jego pracowni powstaj¹ rzeŸby z drewna, tworzyw sztucznych, aluminium, stali kwasoodpornej i ze
stopów miedzi. Oprócz form wolnostoj¹cych ma w dorobku p³askorzeŸby, plakiety, medale, tablice pami¹tkowe i statuetki.
RzeŸby poznañskiego twórcy rozsiane s¹
po œwiecie. Du¿o ich trafia do innych
w formie darowizn i na cele charytatywne.
By³ organizatorem licznych plenerów
plastycznych, konkursów i wystaw,
w tym o zasiêgu krajowym. Jako dziennikarz publikowa³ g³ównie artyku³y zwi¹zane z kultur¹. Jest m. in. cz³onkiem Wielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Wielkopolskiego
Zwi¹zku Artystów Plastyków, Ekologicznego Stowarzyszenia Œrodowisk Twórczych „Ekoart”, Wielkopolskiego Zwi¹zku Artystów RzeŸbiarzy i Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, artystyczn¹ i popularyzatorsk¹ uzyska³ ponad
120 nagród i wyró¿nieñ. Jest laureatem
plebiscytu „Gazety Poznañskiej” na Cz³owieka Roku, Nagrody PaŸdziernikowej
Wroc³awia, jest te¿ nagrodzony statuetk¹
Artura. Otrzyma³ nagrodê Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Poza rzeŸb¹ szczególnie upodoba³ sobie fotografiê, w tym artystyczn¹. Za tê
dziedzinê twórczoœci otrzyma³ m. in.
Grand Prix i Medal nr 158 Okrêgu Œwiêtokrzyskiego Zwi¹zku Polskich Artystów
Fotografików.

  

Kazimierz Rafalik

          
    

Sobota 28 maja 2018 r. godzina 17.00.
Sala widowiskowa Klubu „Kr¹g” na poznañskim £azarzu wype³niona do ostatniego miejsca. Wielu przyby³ych na uroczystoœæ w ostatniej chwili zajê³o stoj¹ce
miejsca pod filarami. Tak rozpocz¹³ siê
benefis Kazimierza Rafalika, rzeŸbiarza,
fotografika, dziennikarza, cz³onka wielu
organizacji artystycznych i spo³ecznych,
wielkiego przyjaciela poetów, obchodz¹cego 80-te urodziny i 40-lecie pracy twórczej. W galerii, obok sali widowiskowej
wystawa jego rzeŸb i fotogramów.
Lawina ¿yczeñ, bukiety kwiatów, niezliczone laudacje na czeœæ Jubilata.
Wspania³a oprawa muzyczna. Okolicznoœciowy film, dotykaj¹cy ¿yciowej drogi artysty. Na widowni licznie zebrana
rodzina bohatera wieczoru, a wœród nich
wnuczka Ania i ¿ona Jadwiga.
W ksiêdze pami¹tkowej zamieszczono liczne wpisy dedykowane Jubilatowi.
Cytujemy tu kilka z nich.

– Kazimierz Rafalik ró¿ni siê od przeciêtnego, trzeŸwo myœl¹cego in¿yniera.
W³aœciwie trudno okreœliæ jednoznacznie
kim jest – rzeŸbiarzem, malarzem, fotografikiem, dziennikarzem czy in¿ynierem.
Ma³o tego, oprócz niew¹tpliwego talentu
ma w sobie szalon¹ pasjê spo³ecznikowsk¹. Takich ludzi ju¿ prawie nie ma w naszej rzeczywistoœci. Jest wiêc Kazimierz
Rafalik nierzeczywisty, nierealny? Ale¿
sk¹d! To cz³owiek z krwi koœci, uwielbiaj¹cy ¿ycie we wszystkich jego przejawach. Jest ciekawy œwiata ludzi, nowych
doœwiadczeñ.
Liliana Mazurczak
– 80. rocznica Twoich urodzin oraz 40lecie pracy twórczej sk³aniaj¹ do refleksji.
Tyle ciekawych wspania³ych lat, rodzina
z ukochan¹ ¿on¹ i wnuczk¹, wreszcie tysi¹ce prac na ca³ym œwiecie, ciesz¹cych
oczy i tych bogatych, i tych biednych.
Choæ jesteœ wybitnym artyst¹, pozosta³eœ

Wieczór s³owa i muzyki Marii Rudnickiej

Wieczór s³owa i muzyki w Klubie
„Turkus” w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, tym razem poœwiêcony
by³ pasjom Marii Rudnickiej, która jest
nie tylko poetk¹, pieœniark¹, hafciark¹ ale
animatork¹ kultury / trzy piêkne haftowane obrazy jako dekoracja mogli podzi-

wiaæ przybyli podczas spotkania w dniu
22 marca 2018 roku/. Najwiêksz¹ jej pasj¹ jest poezja. Autorka wyda³a ju¿ 25 tomików poetyckich. Podczas spotkania
promowa³a dwa najnowsze tomiki – OdnaleŸæ siebie i Chwytaæ szczêœcie.
Spotkanie przygotowa³a Jadwiga
Orzechowska, czêœciowo wed³ug scenariusza Autorki. Dyrektor WDK Ma³gorzata Ho³owiñska powita³a goœci i bohaterkê wieczoru Mariê Rudnick¹ i przekaza³a dalsze prowadzenie Jadwidze Orzechowskiej. Pani Jadzia powiedzia³a kilka
s³ów o Autorce i przeczyta³a list gratulacyjny od Prezydenta miasta Rzeszowa
Tadeusza Ferenca.
Spotkanie rozpoczêto piosenk¹ Rzeszów w naszych sercach gra. S³owa Marii
Rudnickiej, muzyka Andrzej Szypu³a,
któr¹ wykona³ Chór Kameralny Colle-

gium Musicum pod kierownictwem Andrzeja Szypu³y. Chórzyœci wykonali kilka
piosenek. Wiersze prezentowali: Ewelina
£opuszañska, Andrzej Szypu³a i Autorka.
Wiersze by³y przeplatane piosenkami zarówno Chóru Kameralnego jak równie¿
przez Mariê Rudnick¹, która po prezentacji wierszy o Pary¿u zaœpiewa³a francusk¹
piosenkê Akropolis Adieu. Natomiast po
wierszu o matce pt. Pozostanie w moim
sercu, zaprezentowa³a pieœñ Moja matko
ja wiem. Poza tym œpiewa³a solo z chórem
w Rzeszowie i we Lwowie.
Na zakoñczenie spotkania przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku
student Jan Szczepañski wrêczy³ jej dyplom gratulacyjny i kwiat ró¿y od Zarz¹du i Studentów UTW. Atmosfera by³a
mi³a i weso³a, z nutk¹ romantyzmu.
M. R.

skromny i pe³en pokory. Jesteœ mark¹ Poznania, powinieneœ byæ umieszczony
w panteonie jego najzacniejszych mieszkañców. Przed Tob¹ jeszcze kolejne d³ugie
lata. Oby by³y tak wspania³e, jak dotychczasowe. Oby wena Ciebie nie opuszcza³a.
Stefan Kostecki
– Prezes Polskiej Akademii Mody
– Obecnie jesteœ jedn¹ z najbardziej
rozpoznawalnych postaci w poznañskiej/wielkopolskiej kulturze. S³u¿ysz jej
wszechstronnie w sposób najbardziej oddany, zaanga¿owany. Donios³e i najbli¿sze Tobie pozosta³o tworzenie rzeŸb, które
prezentuj¹ w³asne, osobne humanistyczne
przes³ania. Twój dorobek rzeŸbiarski to
ponad 1600 zaprojektowanych i wykonanych rzeŸb, posiadaj¹cych rozpoznawalny
styl. 110 statuetek, du¿¹ iloœæ p³askorzeŸb,
36 medali, plakietek i tablic pami¹tkowych. Oraz ponad 1000 ma³ych form.
Trudno zliczyæ rzeŸby przekazane, przewa¿nie honorowo wielu organizacjom
zajmuj¹cym siê rozwojem ¿ycia kulturalnego, w tej liczbie tak¿e poznañskiemu
oddzia³owi Zwi¹zku Literatów Polskich,
szczególnie cenne jako Nagroda za Najlepszy Tom Poetycki Roku przyznawana
w czasie kolejnych edycji Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego. Powszechnie podziwiana jest Twoja naturalnoœæ (a
wiadomo, naturalny mo¿e byæ tylko ten,
który jest Kimœ) oraz autentyczne, spontaniczne poczucie humoru. Za Twoj¹ wyj¹tkowo bogat¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹
i spo³eczn¹ zosta³eœ uhonorowany, co nale¿y zaznaczyæ, wy³¹cznie z inicjatywy
œrodowisk spo³ecznych: Medalem Omnia
Labor Vincit (Praca Wszystko Zwyciê¿a),
Statuetk¹ Feniksa, Nagrod¹ Ekspresjonistyczn¹ im. Tadeusza Miciñskiego, Nagrod¹ im. Klemensa Janickiego „Janicius”,
Medalem im. Jerzego Sulimy-Kamiñskiego, Nagrod¹ Ludzi ¯yczliwych „Dobre
Serce”, Medalem im. Jakuba Wojciechowskiego. Medalem Za Wybitn¹ Dzia³alnoœæ na rzecz Miasta Poznania.
Pawe³ Kuszczyñski
– Prezes Wielkopolskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Literatów Polskich
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SKROK
   

       

Helena Skrok – absolwentka UMCS w Lublinie. Obecnie na emeryturze. Jest cz³onkiem SUTW w P³ocku oraz prezesem P³ockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Od
wielu lat zajmuje siê malarstwem sztalugowym. Jest samoukiem choæ wiele czasu spêdzi³a na plenerach i warsztatach artystycznych pod okiem i z cennymi uwagami artystów profesjonalnych. Maluje z powodzeniem ró¿nymi technikami. Jej ulubion¹ technik¹ jest
akwarela. Maluje realistycznie, mo¿e bardziej sensownie by³oby powiedzieæ – naturalnie.
W obrazach pragnie zawrzeæ klimat krajobrazu, t¹ szczególn¹ atmosferê, któr¹ niesie pejza¿. Jej ulubionym tematem s¹ kwiaty. Uwa¿a, ¿e niewiele jest rzeczy piêkniejszych od
nich, s¹ same w sobie dzie³ami sztuki. Bra³a udzia³ w wielu wystawach indywidualnych
i licznych zbiorowych, w tym w konkursach malarskich organizowanych przez Toruñski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie otrzyma³a wyró¿nienie za swoj¹ pracê akwarelow¹.
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Fraszki
Pos³uch
Jest psim obowi¹zkiem m³odego
cz³owieka
S³uchaæ g³osu ojca nawet kiedy
szczeka.
Pobudliwy
Podnosi mu siê wci¹¿ przez
dziewczyny
WskaŸnik poziomu adrenaliny.
Aferzyœci
Siedz¹, jedz¹, pij¹, g³oœno
rozmawiaj¹
A w tej restauracji œciany uszy maj¹.
Niepokój
Dr¿y jak osika partyjna klika
Kiedy jej w³adza z r¹k siê wymyka.
Edukacja
Przed egzaminami nie ³am siê
kochany
Studia ju¿ koñczyli nie takie tumany.
Wstrêt
I Francuz gdy nie mo¿e obrzydzenia
znieœæ
Te¿ siê zastanawia jak tê ¿abê zjeœæ.
Wieprzowina
Czêsto wieprzowina siê obwinia
Choæ wszystkiemu winna œwinia.
Poczwórny
By zapomnieæ o tym, ¿e siê z ni¹
pok³óci³
Poszed³ na jednego… a na czterech
wróci³.
Bezradnoœæ
Nie da rady kiedy zdradna
Razi w radzie wredna radna.
Szaruga
Pogoda pod psem, nudy na pudy
Leje jak z cebra… piec ko³o budy.

Jerzy Szulc

Zbigniew Ziob
Na dobranoc
Bêdzie znów bzykanie…
Bo komar na œcianie.
Wyrzeczenia
Gdy rzucisz palenie oraz trunków
picie
Bêdziesz móg³ ¿yæ d³u¿ej… lecz co
to za ¿ycie!
Legenda
Tak piêkn¹ uda³o siê stworzyæ
¯e mo¿na j¹ teraz miêdzy bajki
w³o¿yæ.
Proœba
Panowie i panie prosimy uprzejmie
O trochê kultury… nie jesteœcie w
Sejmie.
Profesor
Wykszta³cenie nic nie da³o
Bo cham z niego jakich ma³o.
Bajeczka
Raz kotek by³ chory, le¿a³ na kanapie
I przyszed³ pan doktor… teraz on siê
drapie.
Pan Domu
Ja tu jestem panem – krzykn¹³em
I waln¹³em piêœci¹… pod sto³em.
Wisielec
Powinien wisieæ lecz ci co s¹dzili
Tylko w czynnoœciach go zawiesili.
Ostroœæ
NajwyraŸniej widzi cz³owiek
To co sen mu spêdza z powiek.
Piek³o
Tam gdzie raj by³ dla turystów
Rz¹dzi banda terrorystów.
Poplecznicy
Tak go po plecach klepali
A¿ mu krêgos³up z³amali.
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Mini Galeria

Wiersz dla dzieci
Przyjaciele z podwórka

Ze zbioru: Przyjazne bajeczki

i ju¿ gotów by³ do skoku.
Tak mija³y dni, miesi¹ce,
czasem w sprzeczkach,
czasem w z³oœci,
lecz nie brak³o i radoœci.
Bo Filemon i pies Burek,
choæ k³ótliwe to zwierzêta,
pamiêta³y, ¿e w rodzinie
mi³oœæ,
zgoda –
to rzecz œwiêta!

Hau, hau, mia³, mia³ –
œpiewa³y g³oœno zwierzêta.
A ja opowiem o nich bajkê.
Warto j¹ zapamiêtaæ.
W pewnym domu na przedmieœciu
zamieszka³y pies i sierœciuch.
Kot na imiê mia³ Filemon,
futro w pr¹¿ki, krawat bia³y.
Pies siê wabi³ piêknie Burek
i mia³ czarny garniturek.

Zaczarowane lustro

Za przyjació³ uwa¿ano
Filemona oraz Burka.
Bo wraca³y zawsze zgodnie
ze spaceru i podwórka.

W pewnym mieszkaniu
na pustej œcianie
wisi lusterko
zaczarowane.

/a zwyczaje
mia³y ró¿ne bury kot i groŸny pies/.

Ma z³ot¹ ramkê,
srebrzyst¹ szybê,
b³yszczy i patrzy
na wszystkich dziwnie.

Kot spa³ sobie do wieczora,
a¿ na ³owy przysz³a pora.
A pies czuwa³ – w dzieñ i w noc,
bo ju¿ taki jest psi los.

Wiêc kiedy czasem
jesteœ zmartwiony,
spójrz w to lusterko
œwiat³em srebrzone.

No wiêc popada³y w sprzeczkê,
gdy na przyk³ad poœród nocy,
kot na ³owy mia³ wycieczkê.
Pies siê z³oœci³, warcza³, szczeka³
i na kota wci¹¿ narzeka³.
A Filemon jak to kot –
zje¿y³ sierœæ, naprê¿y³ grzbiet,
mrugn¹³ sobie kocim okiem

Haiku

Joanna Sztroman

Bo z tego lustra
ch³opiec – jak ty –
przeœle ci uœmiech
nawet przez ³zy.

Liliana Machoñ

***
Cisza po³udnia
samotny dziêcio³ stuka
w gêstwinie

***
Jesienny poranek
mg³a ukrywa na ³¹ce
sp³oszone sarny

***
PóŸne lato
wiatr niesie po ulicy
opad³e liœcie

***
Wieczorne s³oñce
ch³opiec zagania krowy
zapada zmrok

