
Przed laty na ³amach Odry Anna
Œwirszczyñska wyznawa³a: „Nale¿ê do
rzadkiego dzisiaj gatunku poetów „na-
tchnieniowców”. Moje najlepsze i najbar-
dziej typowe wiersze powstawa³y w sta-
nie silnej emocji, w transie...”. Czym wiêc
jest to owe natchnienie?... Jakie stany
psychiczne zsy³aj¹ wenê twórcz¹? Próba
zdefiniowania natchnienia by³aby nie-
zmiernie trudna. Ka¿dy bowiem uwa¿a je
za inny stan psychiczny. Stefan Napierski,
znany poeta i t³umacz, o natchnieniu po-
wiedzia³, ¿e jest to „drêcz¹cy szyfr”. 

Dziœ, gdy dorobek literacki Œwirsz-
czyñskiej zosta³ dope³niony, czas ju¿ na
ca³oœciowe spojrzenie na tê twórczoœæ, na
g³êbsze interpretacje. Ale czy dotrzemy
do Ÿróde³ Natchnienia? Trudno powie-
dzieæ. Œwirszczyñska zajmowa³a siê ró¿-
nymi dziedzinami pisarskimi, pocz¹wszy
od poezji a skoñczywszy, chyba, na li-
brettach operowych. Jednak najwiêkszy
sukces odnios³a w³aœnie w poezji. Dla
pokolenia lat szeœædziesi¹tych i siedem-
dziesi¹tych by³a przede wszystkim poet-

k¹. Drogi poetyckie zawsze s¹ niewy-
mierne, wyboiste. I taka te¿ by³a droga
Anny Œwirszyñskiej, która uwa¿a³a sam¹
siebie w latach piêædziesi¹tych na drama-
topisarkê i autorkê ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y. Poezja jakby by³a w cieniu.
Jakby obok. Od niechcenia. Ale czy od
niechcenia przyszed³ sukces poetycki.
Z pewnoœci¹ – nie. 

Ani poezja, ani sukces nie by³y ¿ad-
nym dzie³em przypadku. To poezja wy-
znaczy³a Œwirszczyñskiej Los. Ba,
Œwirszczyñska walczy³a o ten Los. Wy-
zwa³a ten Los na przekór milczeniu, jakie
j¹ otacza³o po debiucie ksi¹¿kowym
Wiersze i proza w 1936 r.. Na ksi¹¿ce
widnieje informacja „nak³adem Autora”.
To mówi samo za siebie. Œwirszczyñska,
najprawdopodobniej, nie maj¹c szans na
znalezienie wydawcy, postanowi³a sfi-
nansowaæ druk ksi¹¿ki, która i tak nie zo-
staje zauwa¿ona przez ówczesn¹ krytykê
literack¹. Bo i nie mog³a byæ dostrze¿ona.
Teksty z tego tomu by³y na owe czasy
zbyt awangardowe. Pisane wolnym wier-

szem. Nieu³adzone, aczkolwiek posiada-
j¹ce artystyczn¹ wizyjnoœæ: „...S³ychaæ
wœród drzew / œpiew koczkodana. / Such¹
³ap¹ iska siê, / forsownie parny. / Kobieta
go usypia, / pijana alkoholem. / Jest czar-
na i jêdrna/ jak elektrycznoœæ”. – „Ko³y-
sanka”, s. 10 z tomu Wiersze i proza. 

M³odzieñcze wiersze uderzaj¹ pla-
stycznoœci¹ obrazów poetyckich i œwie¿o-
œci¹ widzenia przezywanego œwiata. Po-
brzmiewaj¹ w nich treœci, które odnaj-
dziemy bez trudu w nastêpnych ksi¹¿kach
poetyckich. Treœci te stan¹ siê obsesj¹
Œwirszczyñskiej. Problem œmierci i ¿ycia.
Wojny... 

W ka¿dym b¹dŸ razie ten debiut jest
wa¿ny. Dla Œwirszczyñskiej a¿ tak wa¿ny,
¿e w 1958 r. wydaje zbiór Liryki zebrane,
w którym pomieœci³a niemal¿e wszystkie
utwory z Wierszy i prozy, ale poprawione;
zmieni³y siê tytu³y wierszy, zapis,
wersje... A wiêc podwójny debiut? Raczej
– tak. Rok 1958 – sprzyjaj¹ca atmosfera
dla poezji? Chyba te¿ nie bez znaczenia.
A przecie¿ poetka ma wówczas 47 lat. Po

22 latach milczenia – ksi¹¿ka, zawieraj¹-
ca debiut poetycki 1936 r. Liryki zebrane
to wybór przemyœlany, konsekwentny.
I trafiony. Powtórne wyzwanie rzucone
krytyce literackiej. Ten podwójny debiut
ma niejako wymowê metaforyczn¹: poet¹
siê bywa (od czasu do czasu), nigdy siê
nim nie jest. Wydaje siê, ¿e decyzja wtór-
nego debiutu to nie ¿aden akt odwagi,
lecz g³oœne upomnienie siê Œwirszczyñ-
skiej o dostrze¿enie jej twórczoœci poetyc-
kiej. Tym razem krytyka dostrzega wier-
sze, ale recenzje s¹ na ogó³ powœci¹gliwe.
Niedowierzaj¹ce. Œwirszczyñska-dramat-
opisarka te¿ pisze wiersze... Ciekawostka.
S¹dzê, ¿e ten zdawa³oby siê szalony krok
Anny Œwirszczyñskiej przyniós³ jednak
sukces. Zapewne bardziej znacz¹cy ni¿
ten, który przynios³y ksi¹¿ki poetyckie
Jestem baba czy Budowa³am barykadê
(obydwie wznawiane). Sukces, który po-
zwala³ poetce na kontynuacjê swojej misji
twórczej, a tak¿e mówienie wprost o spra-
wach nurtuj¹cych j¹ od dawna. Musia³a
w ten sukces wierzyæ. Wprawdzie niewie-
le wyda³a tomików, bo zaledwie 7 (nie li-
cz¹c wyborów), ale wszystkie znacz¹ce. 
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DRÊCZ¥CY SZYFR...
Aldona Borowicz

szkic o poezji Anny Œwirszczyñskiej – czêœæ 1

Terminy 
literackie

–  Œrodki stylistyczne oraz inne
wa¿ne pojêcia z zakresu 

literaturoznawstwa

cz. 2

Aliteracja (z ³ac. ad + litera) – po-
wtórzenie w celach ekspresywnych jed-
nej lub kilku g³osek na pocz¹tku lub
w akcentowanych pozycjach kolejnych
wyrazów tworz¹cych zdanie lub wers. 

Aluzja literacka – w tekœcie literac-
kim nawi¹zanie, odwo³anie siê do innego
tekstu, stylu, zjawiska literackiego za po-
moc¹ okreœlonych sygna³ów rozpozna-
walnych dla odbiorcy. 

Przyk³adem aluzji literackiej mo¿e
byæ nawi¹zanie do Boskiej komedii Dan-
tego w tytule Nie-Boskiej Z. Krasiñskie-
go lub plama na czole Balladyny podob-
na do niedaj¹cych siê zmyæ plam z krwi
na d³oniach Lady Makbet. 

Aluzja wi¹¿e utwór z tradycj¹ literac-
k¹, stanowi komentarz do utworu, poma-
ga w interpretacji, lecz wymaga znajo-
moœci kultury literackiej. 

Amplifikacja lub powiêkszenie (³ac.
amplificatio), niekiedy wyolbrzymienie,
poszerzenie lub rozszerzenie – œrodek
stylistyczny poszerzaj¹cy wypowiedŸ,
bêd¹cy technik¹ retoryczn¹ polegaj¹c¹ na
zastosowaniu ró¿nych tropów i figur re-
torycznych w taki sposób, ¿e powoduj¹
one zmianê objêtoœci i wa¿noœci relacji
miêdzy faktami, osobami lub pojêciami. 
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Chwile przed rozpoczêciem Biesiady
podsumowuj¹cej XXXVI Interdyscypli-
narne Warsztaty Artystyczne Gorzów 2018
to swoisty czas. Dopinanie przygotowañ
na ostatni guzik – lubiê to zamieszanie –
jeszcze ktoœ nie opisa³ obrazu, jeszcze ktoœ
rozk³ada grafiki i fotogramy. Jeszcze przy-
pominam sobie tekst wiersza, który mam
zaprezentowaæ. A to dopytujê siê o ró¿ne
szczegó³y, bo mam sporz¹dziæ notê z tego
wydarzenia. Temperatura wzrasta. Wœród
obecnych honorowy goœæ Gra¿yna Wojcie-
chowska – radna z Urzêdu Miasta. Scho-
dz¹ siê chórzystki z UTW „Uniwerek” pod
batut¹ Szczepana Kaszyñskiego i inni: po-
etki, malarze, wokaliœci, krytycy literacy,
konsultant malarstwa, fotograficy, filmow-
cy, pracownicy MCK…

Prezes RSTK Czes³aw Ganda rozpo-
cz¹³ uroczystoœæ. W powitalnych s³owach
wyrazi³ wdziêcznoœæ dla Prezydenta Mia-
sta – Jacka Wójcickiego, Ewy Hornik –

szefowej Wydzia³u Kultury i Sportu
z Urzêdu Miasta oraz prywatnym sponso-
rom, dziêki którym uda³o siê utrzymaæ
w³aœciwy wymiar Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych Gorzów 2018.
Z dum¹ wskaza³ na dwa du¿e programy,
które uda³o siê zrealizowaæ z okazji 100
rocznicy Odzyskania przez Polskê Nie-
podleg³oœci: „W sercu Polska” – koncert,
który zosta³ zaprezentowany w Zielono-
górskim Oœrodku Kultury Hydro (za)
Gadka, a drugi w koœciele pw. Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego w Gorzowie
Wlkp. pt. „Bogu i OjczyŸnie”. Na koncer-
tach wzruszenia by³y widoczne. Czes³aw
Ganda podziêkowa³ wszystkim uczestni-
kom warsztatów artystycznych za w³¹cze-
nie siê w dzia³ania interdyscyplinarne. –
Pokazaliœcie, czym jest dla was Polska –
podsumowa³ wzruszony. 

W czêœci artystycznej na przemian
z recytacj¹ wierszy przewija³y siê piosen-

ki wokalistów. Wybrzmia³a te¿ pieœñ
chóru Przybyli u³ani. 

W trakcie spotkania rozstrzygniêto
konkurs literacki, którego tematem by³y
wiersze o Gorzowie. Komisja konkurso-
wa w sk³adzie: Krystyna Kamiñska, Ma-
rek Wawrzkiewicz i Leszek ¯uliñski po-
stanowi³a przyznaæ trzy równorzêdne na-
grody. Laureatkami zosta³y: Alina Kruk
z Zielonej Góry, Krystyna WoŸniak z Go-
rzowa Wlkp. i Majka ¯ywicka-Luckner
z Warszawy. Autorki odebra³y gratulacje
i nagrody, nastêpnie zaprezentowa³y na-
grodzone wiersze. O swoich odczuciach
odnoœnie XXXVI Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych wypowie-
dzieli siê krytycy z Warszawy: Marek
Wawrzkiewicz i Leszek ¯uliñski. 

Marek Wawrzkiewicz jako organiza-
tor Warszawskiej Jesieni Poezji dobrze
wie ile wysi³ku trzeba by³o w³o¿yæ w to
co zadzia³o siê w Gorzowie. Jest pe³en

podziwu dla organizatorów. Leszek ¯u-
liñski zgadza siê z koleg¹, ¿e to ciê¿ki ka-
wa³ek chleba. Stwierdza te¿, ¿e aktualna
edycja Interdyscyplinarnych Warsztatów
w Gorzowie Wlkp. nie ustêpuje wydarze-
niom, które dotychczas mia³y miejsce
w Garbiczu. Podkreœli³, ¿e tylko tutaj in-
terdyscyplinarnoœæ ma w³aœciwy poziom,
gdy¿ odzwierciedla wspólnotê artystycz-
n¹, niemal¿e rodzinn¹, odbijaj¹c¹ aurê
sztuki sympatycznie, co czyni tê imprezê
wa¿n¹. Uczymy siê tutaj od œpiewaj¹-
cych, maluj¹cych i pisz¹cych. 

Wojciech Plust z Gorzowa – malarz
i konsultant ciekawie odniós³ siê do po-
czynañ twórczych grupy plastycznej.
Z uwagi na krótki czas trwania Warszta-
tów zachêca³ twórców do zmiany estety-
ki, otworzenie siê na dzieciñstwo, œwie-
¿oœæ, nie uleganie naciskom. Podczas ma-
lowania w parku jakoby wszystko sz³o
z jego myœl¹, któr¹ podda³ uczestnikom.
Nawet jedna z malarek z zachwytem wy-
razi³a „Ja tak nigdy nie malowa³am”. Nie-
stety inni, po powrocie z pleneru przeszli
szybko do realiów, utartych przyzwycza-
jeñ, poprawiaj¹c prace, jednak nie
wszystkim pracom wysz³o to na dobre. 

Biesiada zakoñczy³a siê w atmosferze
serdecznoœci ubogaconej poczêstunkiem
i o¿ywionych rozmowach w kuluarach
Miejskiego Centrum Kultury, z którego
za chwilê pospiesznie wyruszyliœmy do
Filharmonii Gorzowskiej na koncert
„Dyplomacja zamiast krwi”, w którym
orkiestrê filharmoników gorzowskich po-
prowadzi³ – dyr. Jacek Kraszewski z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci. 

Maria Bednarek 

XXXVI  Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne

Biesiada podsumowuj¹ca Gorzów 2018
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Wspomnieniow¹ migawk¹ filmow¹
z przebiegu dwudziestu czterech edycji
konkursu literackiego Ikarowych Strof
w re¿yserii Andrzeja Koz³owskiego
i aran¿acji starszego sier¿anta Waldema-
ra Sobola oraz tradycyjnie hymnem kon-
kursu – „Wikariatka z ksiêdzem Janem”
w wykonaniu Bo¿eny Szkieli, zainaugu-
rowano XXV Galê Ikarowych Strof
w Klubie Dowództwa Generalnego Ro-
dzaju Si³ Zbrojnych (Klub DGRSZ) w
dniu 7 grudnia 2018 r. 

Gospodyni spotkania – Monika Le-
wicka zaprosi³a do otwarcia Gali kierow-
nika klubu p³k S³awomira Borychow-
skiego i prezesa Wojskowego Stowarzy-
szenia Spo³eczno-Kulturalnego „SWAT”
Ryszarda Pietrzaka – g³ównych organiza-
torów konkursu. 

Kierownik Klubu DGRSZ przywita³
uczestników i jury konkursu oraz przy-
by³ych goœci, m. in. z Dowództwa Gene-
ralnego Rodzaju Si³ Zbrojnych: w imie-
niu dowódcy generalnego p³k Roberta
Malinowskiego, w imieniu Inspektoratu
Si³ Powietrznych p³k Stanis³awa Kondra-
ta, z Centralnej Biblioteki Wojskowej
Anitê £awnick¹ oraz przedstawicieli
Wojskowego Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i Reprezentacyjnego Artystycz-
nego Zespo³u Wojska Polskiego. 

Konkurs powsta³ dziêki „zapaleñco-
wi” s³owa pisanego i entuzjaœcie tematy-
ki patriotycznej, wojskowej i lotniczej
mjr Ryszardowi Szaranowi. 

Od samego pocz¹tku patronat nad
konkursem przez wszystkie edycje pe³ni¹
Si³y Powietrzne. 

Pierwszy konkurs Ikarowych Strof
(1993) odby³ siê w Klubie Wojsk Lotni-
czych i Obrony Powietrznej Kraju i orga-
nizowany by³ tam do 2004 r. Przez na-
stêpne 10 edycji konkursowwych by³ or-
ganizowany w Klubie Si³ Powietrznych,
a obecnie o od 2014 r. jest organizowany
w Klubie Dowództwa Generalnego Ro-

dzaju Si³ Zbrojnych. Od trzech lat kon-
kurs, w którym bior¹ udzia³ wojskowi
i cywile, jest podzielony na dwie grupy
wiekowe – do 16 lat i doroœli. 

W czêœci artystycznej s³owno-muzy-
cznej, zaprezentowano nagrodzone wier-
sze i opowiadania, w wykonaniu Jolanty
¯ó³kowskiej, Wojciecha Solarza, Józefa
Mike i Piotra Golli. Po prezentacji arty-
stycznej podzielili siê swymi refleksjami
jurorzy konkursu. W imieniu nieobecne-
go prof. Paw³a Soroki jego omówienie
nagrodzonych i wyró¿nionych prac od-
czyta³a Monika Szymkowiak. 

Po wyst¹pieniach jurorów przenie-
siono siê w nostalgiczn¹ podro¿ muzycz-
n¹ do poprzednich edycji Ikarowych
strof, przypomniano utwory napisane
przez uczestników konkursu, które wy-
brzmia³y ju¿ na tej scenie. Przy akompa-
niamencie Piotra Golli zaœpiewa³y Bo-
¿enna Szkiela i Judyta Jasiñska. Potem
przysz³a pora na promocjê Almanachu
„Szybuj¹c” – z poezj¹ i proz¹ nades³an¹
na ubieg³oroczn¹ edycjê konkursu Ikaro-
wych Strof. 

Na zakoñczenie biesiady literackiej
kierownik klubu DGRSZ S³awomir Bo-
rychowski podziêkowa³ wspó³organiza-
torowi Wojskowemu Stowarzyszeniu
Spo³eczno-Kulturalnemu „SWAT” oraz
wszystkim podmiotom i osobom zaanga-
¿owanym w organizacjê konkursu lite-
rackiego Ikarowe Strofy. 

Krystyna Rejniak

Srebrny Jubileusz 
„Ikarowych Strof”

25 listopada br. w jesienno-listopa-
dowym klimacie w Regionalnym Domu
Tradycji Ludowych w Trzcianie w gmi-
nie Œwilcza kierowanym przez Zbignie-
wa Lisa, odby³o siê spotkanie w ramach
dzia³aj¹cej w WDK w Rzeszowie Pod-
karpackiej Izby Poetów z cz³onkiniami
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie. 

Poetka Barbara Œnie¿ek jest autork¹
piêciu tomików wierszy dla doros³ych
i dwóch dla dzieci, pisanych tradycyjnie
z rymem i rytmem, lekko i melodyjnie,
trafiaj¹cych do uczuæ czytelnika, który
niejednokrotnie uto¿samia siê z tematem. 

Malarka Wioletta Cielecka odnalaz³a
siê g³ównie w nastrojowych obrazach
akwarelowych. Jest uznan¹ i wielokrot-
nie nagradzan¹ artystk¹, nie tylko w kra-
ju. Jej obrazy s¹ typowane na miêdzyna-
rodowe konkursy i wystawy, np. ostatnio
do Wietnamu.

Jak powiedzia³ bior¹cy udzia³ w spo-
tkaniu Jerzy S. Nawrocki (ZLP), po³¹cze-
nie tych dwóch twórczoœci nie jest przy-
padkowe, gdy¿ komponuj¹ siê one œwiet-
nie nie tylko sposobem wyra¿ania, po-
strzeganiem i odzwierciedlaniem fak-

tycznej rzeczywistoœci, lecz bardzo czê-
sto widaæ równie¿ zbie¿noœæ tematyczn¹. 

Wiersze z autorskich tomików Barba-
ry Œnie¿ek czyta³a autorka oraz Danuta
Pado i pisz¹cy te s³owa. 

Stefan ¯arów 

Nostalgicznie pêdzlem i piórem 

Werdykt Srebrnego Jubile-
uszowego Konkursu Literackie-
go Ikarowe Strofy 2018 

Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy: Jan
Zdzis³aw Brudnicki, cz³onkowie: Pawe³
Soroka, Andrzej Zaniewski na posiedze-
niu w dniu 15 listopada 2018 r. przyzna-
³o nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: 

w kategorii doroœli: 
– nagrodê I stopnia dla Jaros³awa

Ciunika
– nagrodê II stopnia dla Iwony

Œwierkuli
– nagrodê III stopnia dla Jerzego

Fryckowskiego
oraz wyró¿nienia dla: 
Eli Galoch 
Weroniki Sapieji 
Tomasza Limanowskiego
w kategorii do 16 roku ¿ycia: 
– nagrodê I stopnia dla Dawida

Radziszewskiego
– nagrodê II stopnia dla Marka

Rogowskiego
– nagrodê III stopnia dla Leny

Gomu³y
oraz wyró¿nienia dla: 
Micha³a Negowskiego 
Aleksandry Kocot 
Piotra Sowy. 
Specjaln¹ nagrodê z r¹k Ryszarda Pie-

trzaka – prezesa Wojskowego Stowarzy-
szenia Spo³eczno-Kulturalnego „SWAT”
dosta³ Piotr Golla za oprawê s³owno-
-muzyczn¹ do 25 fina³ów konkursu literac-
kiego Ikarowe Strofy oraz za opracowanie
podk³adów muzycznych do wierszy nade-
s³anych przez uczestników na konkurs. 

      

      



W£ASNYM G£OSEM NR 1074 KRONIKA

35-lecie Bartoszyckiej
Grupy Literackiej Barcja 

9 listopada 2018 r. w Bartoszyckim Domu
Kultury swoje 35-lecie powstania obchodzi³a
Bartoszycka Grupa Literacka Barcja. Patrona-
tem honorowym, to niecodzienne wydarzenie
obj¹³ wojewoda Warmiñsko-Mazurski Artur
Chojecki. Pomocnym w tym przedsiêwziêciu
by³ równie¿ Burmistrz Bartoszyc Piotr Petry-
kowski, który zafundowa³ jubilatom wydanie
okolicznoœciowego Almanachu. Na uwagê za-
s³uguj¹ równie¿ pracownicy i dyrektor Barto-
szyckiego Domu Kultury Kamil Runiewicz,
który na tê okazjê Barcjanom udostêpni³ swo-
j¹ przyzbê, a tak¿e zafundowa³ wystêp wokal-
ny by³ej bartoszyczanki Marty Andrzejczyk. 

Tu lista siê nie koñczy, bo na ten wspania-
³y wieczór zapracowali sobie jeszcze pracow-
nicy Miejskiej Biblioteki Publicznej z dyrekto-
rem Grzegorzem Monkiewiczem; m³odzie¿
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefana ¯e-
romskiego w Bartoszycach, a tak¿e uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Elizy Orzeszkowej, równie¿ z Bartoszyc. Lista
przychylnych Barcji fundatorów i ¿yczliwych
osób jest bardzo d³uga. W ten oto sposób Gru-
pa sk³ada im ogromne podziêkowania. 

Z tej te¿ okazji, zaproszeni na jubileusz
sympatycy i mi³oœnicy Barcji wype³nili salê
widowiskow¹ po same jej brzegi. Z póŸniej-
szych relacji samych uczestników wynika, ¿e
w Bartoszycach jeszcze nigdy nie by³o akurat
takiego donios³ego wydarzenia. Barcja sama
w sobie zawdziêcza doczekania jubileuszu
trzydziestopiêciolecia – dziêki samoistnemu
uporowi i determinacji bycia w takiej Grupie. 

Podczas jubileuszowej uroczystoœci roz-
strzygniêty zosta³ Konkurs Poetycki im. Le-
onarda Turkowskiego „Bartoszyce ’2018”,
og³oszony w dwóch kategoriach: m³odzie¿
i doroœli. W tej edycji konkursu nagrody by³y
pieniê¿ne, a wyró¿nienia ksi¹¿kowe. W pierw-
szej z nich nades³ano 8 utworów (dwóch auto-
rów), w drugiej 55 wierszy (14 twórców).
Wiersze ocenia³a komisja w sk³adzie: Katarzy-
na Zagajewska-Sycz, Katarzyna Janczewska-
Pszczo³a, Agnieszka Kêdzierska i Jerzy Sa³ata. 

W kategorii m³odzie¿ I miejsce otrzyma³a
Klaudia Stupienno z Wokiel w gm. Górowo

I³aweckie, zaœ II Magdalena Janiak z Perkujk
w gm. Bartoszyce. Natomiast w kategorii do-
roœli zwyciê¿y³ Arkadiusz Monkiewicz z Osie-
ki w gm. Bartoszyce, II miejsce przyznano
Edycie Procaj³o z Bartoszyc, a III otrzyma³ Jó-
zef Grygianiec z Dobrego Miasta. Wyró¿nie-
nia ksi¹¿kowe otrzymali: Janusz Pyziñski
z Dêbicy, Witold Kiejrys z Bartoszyc i Eweli-
na Mœcisz równie¿ z Bartoszyc. 

Dodatkowo Komisja wyró¿ni³a wiersze
o tematyce patriotycznej z okazji 100-lecia od-
zyskania Niepodleg³oœci. Nagrodê specjaln¹
wojewody Warmiñsko-Mazurskiego Artura
Chojeckiego otrzyma³ Piotr Monkiewicz z Po-
³êcza w gm. Bartoszyce, a wyró¿nienia trafi³y
do bartoszyczanek: Marii Duchnik i Anety
Przyby³ek. 

Warto jeszcze dodaæ kilkanaœcie zdañ przy-
pominaj¹cych powstanie Barcji, która naj-
prawdopodobniej jest jedn¹ z najstarszych te-
go typu Grup Literackich w Polsce. 

Jej powstanie datuje siê na 10 paŸdziernika
1983 r. Za³o¿ycielami Grupy byli: Teresa Bra-
tek (934 – 2013), Zygmunt Kornowski (1920 –
1987), Romuald Moszoro (900 – 1986) i Jerzy
Sa³ata. Barcja bardzo szybko siê rozrasta³a,
gdy¿ w grudniu tego samego roku liczy³a sobie
ju¿ siedem osób. Z ka¿dym nastêpnym rokiem
Grupê zasila³a m³odzie¿ z miejscowych szkó³
ponadpodstawowych, jak i doroœli, których
wiersze zalega³y do tej pory szufladach. 

Zainteresowanych dziejami Barcji zapra-
szam na stronê internetow¹ www.barcja.pl, na
FB (profil Barcja – spo³ecznoœæ), a tak¿e do bi-
bliotek uniwersyteckich w kraju, Wojewódz-
kiej Biblioteki w Olsztynie i bibliotek w Bar-
toszycach. 

Zaprezentujê jeszcze Czytelnikom obecny
sk³ad personalny Barcji. Z wiêkszym lub
mniejszym sta¿em, s¹ to: Aneta Przyby³ek, Ar-
kadiusz Monkiewicz, El¿bieta Pilipiuk, Teresa
Barszcz, Anna Osowska, Witold Kiejrys, Ma-
ria Duchnik, Dariusz Dopiera³a, Ma³gorzata
Mycio, Justyna £awrynkiewicz, Ewelina
Mœcisz, Rafa³ Gmurczyk, Zofia Puszkarow,
Teresa Szostakowska i ni¿ej podpisany. 

Jerzy Sa³ata

W Galerii Warszawskiej
Szko³y Zarz¹dzania – Szko³y
Wy¿szej w okresie od 6 marca
do 6 maja 2019 r. mia³a miej-
sce imponuj¹ca ró¿norodno-
œci¹ wystawa malarstwa pt.
Kwiaty Barbary Kosiak. 

Autorka od roku 2003 jest
cz³onkiem Zwi¹zku Polskich
Artystów Malarzy i Grafików,
a od roku 1996 zwi¹zana jest
z Pracowni¹ Malarsk¹ Jacka
Bukowskiego. Jej prace znaj-
duj¹ siê w zbiorach Muzeum
Miejskiego w Brodnicy, w ko-
lekcji Florystycznej Ogrodu
Botanicznego PAN w Warsza-
wie, w Muzeum w Policach
nad Metuji /Czechy/ oraz
w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, Belgii i Kanadzie. W roku
2010 zosta³a odznaczona
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznak¹
honorow¹ „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”. Barbara
Kosiak prezentowa³a swoje
prace na blisko 100 wysta-
wach zbiorowych, m. in.
w dwunastu polskich muze-
ach, a za granic¹ w czeskim
muzeum w Policach, w trzech
Centrach Kultury w Macedo-
nii oraz w Pañstwowym Insty-
tucie Sztuki w Kijowie na
Ukrainie. 

Kwiaty Barbary Kosiak to
trzydziesta czwarta wystawa
zorganizowana w WSZ-SW
przez Zwi¹zek Polskich Arty-
stów Malarzy i Grafików a za-
razem dwudziesta druga wy-
stawa indywidualna autorki. Po raz czwarty w Galerii Warszawskiej
Szko³y Zarz¹dzania – Szko³y Wy¿szej mieliœmy przyjemnoœæ spotkaæ
siê z pracami artystki, która tym razem udostêpni³a 27 prac olejnych,
z tego 24 na p³ótnie. Wystawie towarzyszy³ 136-stronicowy album pt.
„Barbara Kosiak – malarstwo”. A oto fragment wstêpu Jacka Bukow-
skiego: Barbara Kosiak ma œwietne wyczucie piêkna. Warto przywo³aæ
tu jej fascynacjê kwiatami i wspania³e obrazy, które daj¹ temu wyraz.
S¹ to œwiadectwa zauroczeñ piêknem natury. W zdecydowanej wiêk-
szoœci rodz¹ siê z d¹¿enia do wydobycia wspania³oœci koloru. Napisa-
³em „w wiêkszoœci”, bo czasem w tej sztuce piêkno wystawione jest na
próbê. Niekiedy koñcz¹c obraz, a nawet w trakcie tworzenia, autorka
odczuwa chêæ jego zniszczenia. Mo¿e jest to poczucie, i¿ piêkno ogra-
nicza si³ê wyrazu, mo¿e blokuje ekspresjê emocji. Myœlê, ¿e ów swo-
isty przymus wypowiedzenia siebie czêsto realizowany jest kosztem
destrukcji piêkna, co staje siê bardziej lub mniej œwiadom¹ metod¹ wy-
ra¿ania dramatu egzystencji. 

Z pewnoœci¹ warto by³o spotkaæ siê z tymi pracami. O¿ywiæ je w³a-
snym doœwiadczeniem i wype³niæ bogactwem indywidualnych emocji.
Oczywiœcie takiego „o¿ywienia” wymaga ka¿da twórczoœæ i wtedy do-
piero mo¿na mówiæ o autentycznym prze¿yciu. 

Iwona Nielubowicz 

Wystawa malarstwa
Barbary Kosiak
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Amplifikacja jest zarówno powiêk-
szaniem, jak pomniejszaniem i prze-
kszta³ceniem faktów, osób oraz pojêæ bê-
d¹cych przedmiotem wypowiedzi. Dziê-
ki jej u¿yciu fakty, osoby oraz pojêcia
przedstawiane s¹ podczas wypowiedzi
w sposób zniekszta³cony, odbiegaj¹cy od
rzeczywistych proporcji – stosownie do
potrzeby przekonywania. 

Amplifikacjê stosowaæ mo¿na we
wszystkich czêœciach wypowiedzi, tak¿e
we wstêpie i zakoñczeniu, jednak¿e naj-
bardziej u¿yteczna jest podczas narracji,
argumentacji i refutacji. O ile podczas
narracji i argumentacji wyolbrzymia siê
przede wszystkim fakty, osoby i pojêcia
potwierdzaj¹ce udowadnian¹ tezê, to
podczas refutacji wyolbrzymia siê fakty,
osoby i pojêcia zastosowane przez stronê
przeciwn¹ – w taki sposób, aby os³abiæ
jej wiarygodnoœæ i twierdzenia. 

Amplifikacjê u¿ywa siê podczas wy-
powiedzi stosuj¹c cztery sposoby (gene-
ra) powiêkszania: uwypuklenie (incre-
mentum), porównanie (comparatio), do-
mniemanie (ractocinatio) oraz kumulacjê
(congeries). 

Anafora, tak¿e epanafora – celowe
powtórzenie tego samego s³owa lub
zwrotu na pocz¹tku kolejnych segmen-
tów wypowiedzi. Stosowana jest w po-
ezji i oratorstwie, szczególnie czêsto
w krótkich utworach.

Na przyk³ad: 
Szybko, zbudŸ siê, szybko, wstawaj. 
Szybko, szybko, stygnie kawa! 
Szybko, zêby myj i rêce! (...) 

(Danuta Wawi³ow – Szybko) 
lub

To ja, Kasandra. 
A to jest moje miasto pod popio³em, 
A to jest moja laska i wst¹¿ki prorockie, 
A to jest moja g³owa pe³na w¹tpliwoœci. 

(Wis³awa Szymborska – Monolog dla
Kasandry) 

Ten œrodek stylistyczny szczególnie
popularny by³ w poezji barokowej. Do-
brym przyk³adem jest wiersz Do Anny
Daniela Naborowskiego: 
Z czasem wszytko przemija, z czasem bie¿¹
lata, 
Z czasem pañstw koniec idzie, z czasem tego
œwiata. 
Z czasem stawa dowcip i rozum niszczeje, 
Z czasem g³adkoœæ, uroda, udatnoœæ wiotszeje. 
Z czasem kwitn¹ce ³¹ki krasy ostradaj¹, 
Z czasem drewa zielone z liœcia opadaj¹. 
Z czasem burdy ustaj¹, z czasem krwawe boje,
Z czasem ¿al i serdeczne z czasem niepokoje. 
Z czasem noc dniowi, dzieñ zaœ nocy ustêpuje,
Czasowi zgo³a wszytko na œwiecie ho³duje. 
Szczyra mi³oœæ ku tobie, Anno, me kochanie, 
Wszytkim czasom na despekt nigdy nie ustanie. 

D³ugie akapity zorganizowane anafo-
r¹ wystêpuj¹ w poemacie Edison cze-
skiego poety Vítìzslava Nezvala. 

Anakolut (pozbawiony zwi¹zku,
nielogiczny) – b³¹d sk³adniowy znie-
kszta³caj¹cy budowê zdania w taki spo-
sób, ¿e zanika zwi¹zek logiczny miêdzy
jego cz³onami. Inaczej mówi¹c, jest to
wypowiedŸ zorganizowana sk³adniowo
tak, ¿e jej poszczególne cz³ony k³óc¹ siê
z porz¹dkiem logicznym zdania i s¹ nie-
poprawne pod wzglêdem gramatycznym. 

Najczêstszym przypadkiem anakolutu
jest po³¹czenie imies³owowego równo-
wa¿nika zdania (z imies³owem przy-
s³ówkowym wspó³czesnym lub uprzed-
nim) ze zdaniem g³ównym zawieraj¹cym
inny podmiot (na przyk³ad id¹c do pracy,
pada³ œnieg; otwieraj¹c okno, zatrzasnê³y
siê drzwi; jad¹c na rowerze, spad³a mi
czapka; przyszed³szy do domu, deszcz
przesta³ padaæ). Zdania anakolutyczne s¹
czasami wprowadzane celowo, jako œro-
dek stylistyczny, do utworów literackich,
aby stworzyæ wra¿enie mowy potocznej
lub w innych celach artystycznych. 

Z formalnego punktu widzenia ana-
kolutami s¹ tak¿e zdania z wyra¿eniami
typu ogólnie rzecz bior¹c, krótko mó-
wi¹c, prawdê powiedziawszy (w przy-
padku tego ostatniego b³êdne mo¿e byæ
u¿ycie imies³owu uprzedniego powie-
dziawszy zamiast wspó³czesnego po-
wiadaj¹c lub, lepiej, mówi¹c), je¿eli
podmiot zdania g³ównego jest inny ni¿
autor wypowiedzi (co zwykle ma miej-
sce). Konstrukcje te s¹ jednak aprobowa-
ne przez preskryptywistów na mocy
uzusu jêzykowego (mimo ¿e zasada to¿-
samoœci podmiotów przewa¿nie nie jest
w nich spe³niona). 

Animalizacja, inaczej uzwierzêce-
nie, to œrodek stylistyczny u¿ywany
w celu nadania rzeczom lub osobom cech
zwierzêcych. Przyk³ad: „Moja teœciowa
szczeka”. 

Œrodek ten s³u¿y deprecjacji, mo¿e
tak¿e pe³niæ funkcjê inwektywy, nato-
miast animizacja lub personifikacja czê-
sto s³u¿¹ sublimacji podmiotu. 

Animizacja inaczej o¿ywienie –
literacki œrodek stylistyczny, polegaj¹cy
na nadaniu przedmiotom nieo¿ywionym
lub pojêciom abstrakcyjnym, cech istot
¿ywych, np. „morze ryczy”, „chmura go-
ni chmurê”. Szczególnym przypadkiem
animizacji jest antropomorfizacja w od-
niesieniu do przedmiotów nieo¿ywio-
nych, gdy przypisuje siê im cechy wrêcz
ludzkie. 

Z. M. 
Opracowano na podstawie pl.wikipedia.org

cdn.

Terminy literackie
–  Œrodki stylistyczne oraz inne wa¿ne pojêcia 

z zakresu literaturoznawstwa
cz. 2

Danuta Bartoszuk

z pamiêtnika z³ej

niedobra
zbyt biedna
niegodna oczka w g³owie
a popsute oczko wypad³o
i nie chce wróciæ na miejsce

stara ma³a kobieta
z niepe³nosprawn¹ pamiêci¹
przychodzi ¿ebrz¹c o ciep³o
witam czymœ g³upio miêkkim
zamiast kamienia
mimo sporej kolekcji tych darów
zgromadzonych przez lata

mówi¹ ¿e dobro powraca
nie zaprzeczam
moje wraca po jeszcze

wpisany w b³êdy

przepraszam
zaklêcie dla wybranych
³atwiej wykrzyczeæ
zabijê star¹ kurwê
bo przecie¿ to nie matka
jeœli nie zechcia³a nigdy 
pog³askaæ zwyk³ym kocham
a ojciec
spóŸniony o lata
niech spierdala 
z przecenionym wybacz

boj¹c siê lataæ
poszukuje gruntu dla marzeñ
i zalicza kolejne dno

Danuta Bartoszuk
Urodzona w Olecku. Absolwentka fi-

lologii rosyjskiej na Uniwersytecie
Gdañskim. Mieszkanka Piaseczna. Pra-
cowa³a jako nauczyciel, bibliotekarz, t³u-
macz. Redaktor dzia³ów poezji w No-
wej Gazecie Literackiej i w Nowych
Myœlach. Jej wiersze znalaz³y siê w au-
torskim tomiku „dotykaj¹c przemijania”
oraz w kilkunastu antologiach. Cz³onkini
SAP, Krakowskiego Stowarzyszenia Au-
torów Wyjœæ z Cienia, warszawskiej gru-
py literacko-muzycznej Terra Poetica
oraz Klubu Poszukiwaczy S³owa w Pia-
secznie.

dokoñczenie ze str. 1

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w siedzibie W-STK na tzw. Literackiej Antresoli przy
ul. Emilii Plater 47 paw. 15 odby³ siê wieczór poetycki naszej cz³onkini Krystyny Rej-
niak, pod has³em „Przechodz¹c obok” oraz promocja jej nowego tomiku poetyckiego
„Horyzont Chwili”. Zosta³y przedstawione te¿ jej ekfrazy do obrazów Joanny Jagie³-
³o i Haliny Ko³odziejskiej. Wiersze bohaterki spotkania by³y równie¿ prezentowane
przez nasze poetki: Jolantê Mariê Grotte i Mirê Umiastowsk¹. Spotkanie otworzy³
przewodnicz¹cy W-STK Stanis³aw Dominiak a ca³oœæ spotkania poprowadzi³a Eweli-
na Pilawa-Soroka. Goœcie dopisali i by³a pe³na sala mi³oœników poezji Krysi Rejniak.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas pani Marta Jurzyñska z Wydzia³u Kultury Dzielni-
cy Œródmieœcie, za co bardzo dziêkujemy. 

Koniec spotkania zakoñczy³ s³odki poczêstunek z symboliczn¹ lampka wina i roz-
mowy w kuluarach. 

Stanis³aw Dominiak

Spotkanie z poezj¹ Krystyny Rejniak 
na Literackiej Antresoli
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Wojna: œmieræ i ¿ycie 
Natchnienie dla Œwirszczyñskiej by³o

niczym innym jak prze¿yciem, doœwiad-
czeniem ¿yciowym. Rys¹ w jej ¿yciu,
pêkniêciem. Z niego czerpa³a swoj¹ po-
ezjê. I racjê mia³ Napierski twierdz¹c, ¿e
natchnienie to „drêcz¹cy szyfr”. Tym
„drêcz¹cym szyfrem” Anny Œwirszczyñ-
skiej s¹ doœwiadczenia, które zmuszaj¹
mimo woli do g³êbszej refleksji, krzyku,
rozpaczy czy ci¹g³ego cierpienia. A czy¿
do refleksji nie zmusza nas ¿ycie. Krzy-
czymy, bo cierpimy. Krzyk to protest
przeciw otaczaj¹cemu nas z³u. A z³o czy-
nimy my sami. Ludzie ludziom zgotowali
ten Los. Œwirszczyñska by³a naocznym
œwiadkiem dwóch wojen œwiatowych,
lecz doœwiadczenia wyniesione z nich s¹
ró¿ne: doœwiadczenie dziecka i doœwiad-
czenie dojrza³ej kobiety. W ostatniej woj-
nie sama bra³a udzia³. Prze¿y³a koszmar
Powstania Warszawskiego. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e najpierw jako bierny obser-
wator patrzy³a na po¿ogê wojenn¹, dru-
gim razem by³a aktywnym œwiadkiem
dziejów. Ale prze¿ycia z lat dzieciêcych
pozostawi³y rysê, by sta³a siê w dojrza³ym
wieku otwart¹ ran¹, która nie opuszcza
poetki a¿ do œmierci. Tote¿ nic dziwnego,
i¿ w ka¿dym tomie wierszy pojawia siê
widmo wojny jako szyfr, kod poezji.
Œwirszczyñska ma moralne prawo, by
mówiæ o koszmarach wojennych, o lêku,
ludobójstwie, rozpaczy. Jednak nie mówi
o nich patetycznie. ¯y³a przecie¿ w Pie-
kle, w œrodku samej prawdy. Dlatego pod-
miot liryczny jej wierszy jest wyciszony,
rozdarty na wskroœ, pomiêdzy strachem
o bohaterstwem: 

/... / Wtedy mo¿e
krzyknê: nie! gard³a ju¿ nie maj¹c
i rzucê siê do ucieczki na nogach nie
istniej¹cych

i prawie trupem ju¿ bêd¹c, zlêknê siê
swego trupa, a¿ wstan¹
w³osy mojego cia³a /... /. 

(„Œmieræ za ojczyznê” 
z tomu Wiatr s. 1) 

Jaki¿ wiêc to heroizm? Jakie jego ob-
licze? Wojna znamionuje œmieræ, zarów-
no biologiczn¹, jak i psychiczn¹. To sa-
mounicestwienie cz³owieka. Ale czy tyl-
ko? Nie, bo skutki s¹ znacznie wiêksze.
Przede wszystkim zostaje naruszone har-
monijne wspó³istnienie cz³owieka z Natu-
r¹. Mamy tu do czynienia z upadkiem do-
tychczasowych idea³ów, zachwianiem ³a-
du i porz¹dku wszechœwiata. Zawsze bo-
wiem umieramy ze strachem. I gdy czuje-
my siê zagro¿eni, gdy zagro¿ona jest na-
sza wolnoœæ, potrafimy przezwyciê¿yæ
strach. Œmierci odpowiadamy œmierci¹.
Strach powoduje sytuacjê bez wyjœcia. Ta
sytuacja wymaga od nas z³o¿enia ofiary,
poœwiêcenia w³asnego ¿ycia: 

/... / Oddajê ¿ycie
nie na chwa³ê po œmierci. 
Bo jaki¿ wszechœwiat
klêcz¹cy na klêczkach uwielbienia
mo¿e mi zast¹piæ
jeden oddech p³uc. 

Oddajê ¿ycie
OjczyŸnie. 

(tam¿e, s. 11) 
Heroizm wymuszony przez sytuacjê.

I taki heroizm jest równoznaczny z anty-
heroizmem. Wiersz brzmi tragicznie, a je-
go fina³ to gorzkie wyznanie, które wie-
dzie nas ku Frommowskiej interpretacji
poœwiêcenia. Bowiem fizyczne „ja” jest
sk³ócone z celami „ja” umys³owego („od-
dajê ¿ycie, aby otrzymaæ/ tylko przybli¿e-
nie trudu konania, / tylko nêdzê/ ostatniej
chwili... /”. Ale owe poœwiêcenie „ja” fi-
zycznego pozwala przecie¿ na zachowa-
nie integralnoœci „ja” duchowego. Bohater
liryczny, przezwyciê¿aj¹c strach, oddaje
to jedno, jedyne ¿ycie najwa¿niejszemu
dobru, jakim jest ojczyzna. Ale ile¿ w tej
œmierci goryczy, ¿alu. Ta œmieræ-ofiara to
„sumienie” innych. Bo czym¿e jest œmieræ
jak nie nicoœci¹ – twierdzi³ Sartre: Przepa-
œci¹, dnem... Osi¹gniêcie nicoœci oznacza
zarazem zanik zasad moralnych: „Musisz
¿yæ/ teraz/ bez moralnoœci, co chroni³a
cz³owieka, /... / Niema³o to potrzeba bê-
dzie wynios³oœci i samozaparcia, / by ¿yæ
nie zabijaj¹c i nie rzucaj¹c siê szlachetnie
lwom na po¿arcie, /...” – („Podró¿” z tomu
Wiersze i proza 1936 r., s. 12) 

„Œmieræ za ojczyznê” odsy³a nas do
jak¿e odleg³ych czasów staro¿ytnych; do
znanego mitu o Iphigenii. W³aœnie u Eu-
rypidesa, autora antycznych tragedii, spo-
tkamy siê z tragicznym losem cz³owieka,
jaki wyznacza mu akt zabijania. Andre
Malraux tak pisa³ w swojej „Przedmo-
wie” do Czasów pogardy: „Œwiat tragedii,
to zawsze œwiat antyczny – cz³owiek,
t³um, ¿ywio³y, kobieta, przeznaczenie...”.
Dlatego nie dziwmy siê, ¿e u Œwirszczyñ-
skiej dostrzegamy odwo³anie do œwiata
antycznego. Albowiem w Iphigienii
w Aulidzie z ³atwoœci¹ odnajdujemy w¹-
tek œmierci jako z³o¿enie ofiary ojczyŸnie.
Dramat Iphigienii to równie¿ dramat
wspó³czesnego cz³owieka. Oboje bohate-
rów: antycznego (Iphigenia) i wspó³cze-
snego (podmiot liryczny wiersza) ³¹czy
nie tylko emocjonalny stosunek do ¿ycia,
ale tak¿e dramat odpowiedzialnoœci za los
oraz dramat moralny. Ponadto ³¹czy ich
trwa³a reakcja psychiczna: lêk przed
œmierci¹. Zarówno antyczna Iphigenia,
jak i bohater Œwirszczyñskiej, w momen-
cie zagro¿enia maj¹ œwiadomoœæ siebie
jako jednostek wolnych. Pojmuj¹, i¿ ¿ycie
ma tylko jeden sens. Tym sensem w obu
przypadkach jest sam akt ¿ycia. Ale nie
maj¹c innej mo¿liwoœci s¹ zmuszeni,
gdy¿ taka a nie inna jest sytuacja, prze-

zwyciê¿yæ ów lêk, aby móc spe³niæ swój
tragiczny los i przeznaczenie. 

Oba utwory; tragedia Eurypidesa
i „Œmieræ za ojczyznê” Œwirszczyñskiej;
posiadaj¹ niejako i wspólny fina³. U Eury-
pidesa Iphigenia, koñcz¹c sw¹ kwestiê,
wypowiada takie oto s³owa: 

„Dla chwa³y Grecji umieram.”

U Œwirszczyñskiej bohater liryczny
mówi: 

„Oddajê ¿ycie ojczyŸnie.”

Zbie¿noœæ tych s³ów nie jest jednak
przypadkowa, poniewa¿ wyra¿aj¹ one
dramat œwiadomego wyboru losu. Ale czy
tylko?... Obydwa dramaty s¹ pe³ne gory-
czy. Co wiêcej; sk³aniaj¹ nas do refleksji:
czy akurat tak byæ musi, czy nie mo¿na
¿yæ inaczej, dokonywaæ szczêœliwszych
wyborów. A zatem to protest przeciw z³u
w nas samych. Wiersz „Œmieræ za ojczy-
znê”, tak jak inne wiersze Œwirszczyñ-
skiej, odbieramy jako bunt moralisty wy-
mierzony w historiê: „Teologowie mieli
racjê. / Tak, nadejdzie taki dzieñ œwiêtej
pamiêci/ i nic w tym nie ma dziwnego. /
Bêdziemy wszyscy ¿ywcem do raju wziê-
ci/ co do jednego.” – „Podró¿” z tomu
Wiersze i proza (1936 r., s. 12). Mamy tu
do czynienia z wizj¹ S¹du Ostatecznego.
Skoro los cz³owieka jest a¿ tak tragiczny,
to gdzieœ zapewne istnieje szczêœliwe roz-
strzygniêcie naszego dramatu. Byæ mo¿e
w Raju. Ale stwierdzenie to zosta³o za-
wieszone, chocia¿ nie pozbawione ironii.
O ile w cytowanym wy¿ej fragmencie
„Podró¿y” raj siê jawi jako raj biblijny
i ma wymiar metafizyczny, o tyle w in-
nych strofach raj to ziemska Arkadia: „Je-
dziemy do kraju lekkiego?...?, gdzie wyj-
dzie do nas lew i lirogon naprzeciw / jak
w raju/ bo bêdzie raj/...? To raj przecie, /
blask herbacianych krzewów, egzotyka
i uspokaj¹ca harmonia?...?”. Ta malowni-
cza Arkadia wydaje siê tylko z³udzeniem,
bo w rzeczywistoœci jest rajem pe³nym
lwów, którym „szlachetnie siê rzucamy na
po¿arcie”. Lew stanowi alegoriê strachu
i grozy. Symbol zaborczoœci i okrucieñ-
stwa. Panowania i pos³uszeñstwa. Uoso-
bienie z³a. Natomiast lirogon wyobra¿a
nam sztukê, piêkno. A wiêc Z³o i Piêkno.
Dwa przeciwieñstwa. Pierwsze funkcjo-
nuje w kategoriach etycznych, drugie –
w estetycznych. Otó¿, kontekst „Podró-
¿y” nadaje wa¿noœæ poszczególnym s³o-
wom, a nawet obrazom. S³owa tak jak
i obrazy poetyckie staj¹ siê symbolami
o dramatycznym ³adunku. Zauwa¿ymy
równie¿ i to, ¿e kontekst pierwszej czêœci
wiersza ma du¿y wp³yw na sens koñco-
wego fragmentu, a wiêc biblijny raj prze-
ciwstawiony Arkadii ma charakter iro-
niczny. Bo có¿ wart jest raj ziemski pe³en
lwów wobec naszego zbawienia czy te¿
tylko nadziei zbawienia, oczyszczenia... 

Nale¿y zapytaæ siê, czy wiersz „Po-
dró¿” nosi cechy katastrofizmu? Czy tkwi
w nim nuta prorocza?... Z ca³¹ pewnoœci¹
na te pytania odpowiemy twierdz¹co.
Chocia¿ w³aœciwie nie znamy daty jego
powstania, znamy jedynie rok og³oszenia
„Podró¿y” – 1936 r. Mo¿na zatem przy-
puszczaæ, i¿ wiersz ten zosta³ napisany
miêdzy rokiem 1933 a 1936, bowiem de-
biut prasowy Œwirszczyñskiej mia³ miej-

sce w 1933 r. Wiersz powsta³ wiêc
w okresie, kiedy Hitler dochodzi do w³a-
dzy, faszyzm swoj¹ ponur¹ ideologi¹ zd¹-
¿y³ ju¿ przenikn¹æ do innych obszarów
europejskich. St¹d te¿ w wierszu napoty-
kamy obraz poetycki koresponduj¹cy
z Arkadi¹, w którym Z³o i Piêkno panuj¹
wszechw³adnie. Œwirszczyñska, jakby
œwiadomie d¹¿y³a do nawi¹zania dialogu
z narodem, który tak chêtnie przecie¿ za-
akceptowa³ faszyzm – narodem niemiec-
kim. Jakim wielkim przeciwstawieniem
s¹ s³owa poetki: „Nawet prawdy matema-
tyczne bêd¹.... zachwiane, /... / grzech nie
osi¹gnie przykrych skutków/ i pró¿no
szukaæ bêdziemy czy nie jest gdzie napi-
sane: / Oto goœciniec grzeszników...” wo-
bec s³ów Ernesta Jungera: „Ojcem nacjo-
nalizmu jest wojna (...) ona nas sp³odzi³a
(...) jako nowe pokolenie...”. Te idee od-
rodzenia narodu okaza³y siê jednak zgub-
nymi ideami, fa³szywymi wartoœciami
etycznymi, którym do urzeczywistnienia
potrzebna by³a nawet podpórka idei reli-
gijnych, a które czêsto Hitler przywo³y-
wa³, chocia¿by na posiedzeniu w Reich-
stagu po zwyciêskiej „krucjacie” na Pol-
skê, wypowiadaj¹c cytat ze Starego Testa-
mentu: Ich habe sie geschlagen mit Mann
und Ross und Wagen (Zwyciê¿y³em cie-
bie cz³owieku i konie i wozy). To przecie¿
Z³o w Arkadii... 

Ale to nie koniec. Bowiem w wierszu
wyraŸnie s³yszymy odleg³e, mickiewi-
czowskie echo. Zawo³anie „JedŸmy...” jest
mickiewiczowskim „jedŸmy” ze „Stepów
Akermañskich”. W jakim celu Œwirsz-
czyñska wiêc przywo³uje „Stepy...”? Czy
tylko przypadek, skojarzenie... Czy przy-
padkiem mog¹ byæ „Stepy Akermañskie”,
otwieraj¹ce cykl Sonetów Mickiewicza,
przy których widnieje cytat z Goethego:
Wer den Dichter will verstehen, / Muss in
Dichter’s Lande gehen' (Kto chce zrozu-
mieæ poetê, niech idzie do kraju poety).
Wydaje siê, i¿ Œwirszczyñska jednak
œwiadomie nawi¹zuje do mickiewiczow-
skiego „jedŸmy”. Jaka zatem zachodzi re-
lacja miêdzy Mickiewiczem a Goethem.
G³ównie ta, ¿e obaj byli wieszczami swo-
ich narodów: polskiego i niemieckiego.
Obaj byli romantykami. A wiêc Goethe
móg³ byæ dla Œwirszczyñskiej uosobie-
niem Piêkna w Arkadii, a przecie¿ wiemy,
¿e to w³aœnie Goethe, nie kto inny, zosta³
uznany za „najbardziej” niemieckiego po-
etê. Co znacz¹ te dwa przeciwieñstwa?
Goethe i faszyzm. Piêkno i Z³o. Fa³szywe
pojmowanie piêkna, a zarazem manipulo-
wanie sztuk¹ przez Z³o dla realizowania
prawd, aczkolwiek fa³szywa interpretacja
piêkna dla z³udnych, równie¿ fa³szywych
prawd nie jest niczym innym jak zburze-
niem dotychczasowych wartoœci estetycz-
nych i moralnych. 

Ale zostawmy te dywagacje o piêknie
na boku i wróæmy do realiów twórczych
Œwirszczyñskiej, tzn. do natchnienia i jej
twórczego rozwoju. Rok 1936 – katastro-
ficzny g³os w „Podró¿y”. PóŸniej ju¿ wia-
domo: rok 1939 – wojna i klêska wrze-
œniowa Polski. 1944. Sierpieñ: Powstanie
Warszawskie. Poetka bierze w nim czynny
udzia³ jako sanitariuszka, buduje baryka-
dy. 1945 r. – wyzwolenie. Entuzjazm i ra-
doœæ. Odrasta ¿ycie kulturalne i literackie.
Rodzi siê te¿ Œwirszczyñska-dramaturg.

dokoñczenie ze str. 1

DRÊCZ¥CY SZYFR...
szkic o poezji Anny Œwirszczyñskiej – czêœæ 1
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Coroczne Ogólnopolskie Prezentacje
Twórczoœci to kluczowa impreza Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry woj. lubelskiego z siedzib¹ w Œwidni-
ku. W sobotê 27 paŸdziernika 2018 r.
w sali kameralnej Miejskiego Oœrodka
Kultury usytuowanego przy Alei Lotni-
ków Polskich og³oszono wyniki XXIII
ich edycji. 

W trzech konkursach udzia³ wziê³o
18 plastyków, 6 literatów i 5 fotografów.
Obrazy oraz zdjêcia zosta³y wystawione
7 paŸdziernika 2018 r. w hallu kina
„LOT” (podleg³ego MOK) gdzie przez
blisko miesi¹c ogl¹dali je mieszkañcy
miasta i oceniali jurorzy. 

Laureatami wspó³zawodnictwa pla-
stycznego zostali: I nagroda – „Lublin
noc¹ 2” (Podwale) Tomasz Banaszek
z Lublina, II lokata – „Tajemnica” Robert
B¹k ze Œwidnika, III – „Lubelska Sta-
rówka” Tomasz Winiarski z Be³¿yc, wy-
ró¿nienie „Zimowy Poranek” Krzysztof
Banach z D¹browicy. 

Na podium fotograficznym stanêli:
na pierwszym miejscu Wies³awa Stawarz
– Sosnowiec za „Witra¿e moich snów”,
na drugim Zygmunt Szponar – Œwidnik
za „Noclegi w Liverpoolu”, na trzecim
Wies³awa Stawarz” za „Streetart…
uchwyceni w kadrze”, wyró¿nienie
otrzyma³a Maria Giba³a – Przemyœl za
„Zimowy ogród”. 

Obie konkurencje ocenia³a komisja
w sk³adzie: przewodnicz¹ca Monika An-
na Tomczak – absolwentka Wydzia³u Ar-

tystycznego UMCS, cz³onek Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków oraz El¿-
bieta Kleczek – instruktor plastyki
w œwidnickich domach kultury i S³awo-
mir Socha – redaktor gazety „G³os Œwid-
nika”, grafik. Wed³ug przewodnicz¹cej
sporo prac cechowa³ ca³kiem przyzwoity
poziom kunsztu artystycznego, by³y one
zró¿nicowane pod wzglêdem stylizacji

jak równie¿ technik malowania. „Szuka-
liœmy w nich – podsumowa³a M. Tom-
czak – oryginalnoœci wypowiedzi i bie-
g³oœci warsztatowej”. 

Wzorowo wywi¹zali siê z przyjêtych
obowi¹zków „etatowi” od lat komisarze
wystaw – Kazimierz Kalinczuk (fotogra-
ficznej) i Jan Tarajko (plastycznej). 

W turnieju literackim nagrody ode-
brali: g³ówn¹ za „Pierwszy elementarz”
Maria Giba³a, drug¹ za „Zestaw wierszy”
Marcin Szostek – Œwidnik, trzecie za
„Obok Ciebie” Maria Szczêsna – Jele-
niewska – Lublin oraz za „Bezdomne
ptaki” Mieczys³aw Szabaga – Przemyœl,
a wyró¿nienie ufundowane przez jury za
„Byæ cz³owiekiem” Andrzej Jastrzêbski
– Wierzchowiska. 

Konkurs literacki oceni³o jury pod
kierownictwem Katarzyny Szajewskiej-
-Ga³y – polonistki, teatrolo¿ki, poetki,
wykonawczyni szeregu ról w miejsco-
wym „Teatrze Drogi”. Towarzyszy³y jej
Anna Bryk – nauczycielka, aktorka „Te-
atru Drogi”, pasjonatka muzyki, œpiewu
tudzie¿ tañca towarzyskiego i ludowego
oraz Aneta Stodulska-Sowa – socjolog,

teatroterapeuta, re¿yser powsta³ego
w 2016 r. „Teatru Drogi”. „Mimo, i¿ na
tegoroczne Prezentacje nades³ano sto-
sunkowo ma³o prac mieliœmy bardzo
trudny wybór, poziom zg³oszonych
utworów by³ wyrównany i d³ugo zastana-
wialiœmy siê przed wydaniem werdyktu”
– stwierdzi³a pani Katarzyna. 

W czêœci oficjalnej, któr¹ sprawnie
z polotem i elegancj¹ poprowadzili Irena
Glinka i Antoni Sylwester Muszyñski
dyplomy oraz nagrody wrêcza³ burmistrz
miasta Waldemar Jakson. Jego obecnoœæ
autentycznie wszystkich zaskoczy³a, bo
chocia¿ faktem jest, i¿ w ubieg³ych la-
tach chêtnie goœci³ podczas przegl¹dów
to jego wizyta tu¿ po zwyciêskich wybo-
rach samorz¹dowych (po raz szósty zo-
sta³ w³odarzem lotniczego grodu) by³a
spor¹ niespodziank¹ co dobitnie œwiad-
czy o sympatii jak¹ darzy erestekowsk¹
braæ i jej inicjatywy. 

Potem scenê przejêli aktorzy z Gru-
py Kabaretowo-Tanecznej „BOYZZ CA-
LIENTE” z Milejowa (z³o¿onej
z uczniów i absolwentów tamtejszej
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Ko-
narskiego) w sk³adzie: Martyna Beksiak,
Mateusz Æwierzeñ, Miko³aj Nowakie-
wicz, Piotr Szczepanowski, Kamil Szy-
mañski, Krystian Wasiak, Jakub Wo-
dzyñski, Julia Wójcik, Klaudia Wójcik,
Wiktoria Wójcik i Magda Zarzeczna.
Zajmuj¹ siê oni nie tylko teatrem, tañcem
i popisami wokalnymi ale maj¹ te¿ inne
pasje jak np. M. Æwierzeñ, który jest Mi-
strzem Polski M³odzików i Kadetów
w boksie oraz zwyciêzc¹ Miêdzynarodo-
wego Turnieju „Czarnych Diamentów”.
Opiekunkami istniej¹cego od 2017 r. ze-
spo³u s¹ Monika Olejnik i Iwona Wit. 

Utalentowani m³odzi artyœci zapre-
zentowali oryginalny rozrywkowy pro-
gram pt. „To wszystko przez Ewê”. Pu-
blicznoœæ z aplauzem przyjê³a ich wystêp
wyró¿niaj¹c szczególnie gromkimi bra-
wami piosenkarkê M. Beksiak. S³owa
uznania nale¿¹ siê tutaj spo³ecznikowi,
fotografikowi i poecie Jerzemu Jaroszo-
wi – pomys³odawcy zaproszenia tak mi-
³ej ekipy na fina³ow¹ galê. 

Spotkanie zakoñczy³o wzruszaj¹ce
wyst¹pienie wieloletniej aktywistki
RSTK, malarki, uznanej poetki, cz³onki-
ni Zwi¹zku Literatów Polskich Marii
Szczêsnej-Jeleniewskiej, która zaapelo-
wa³a do kole¿anek i kolegów o niebranie
jej pod uwagê w dalszej pracy Stowarzy-
szenia. „Z t¹ trudn¹ decyzj¹ wi¹¿¹ siê
ci¹g³e k³opoty zdrowotne – mówi³a –
uniemo¿liwiaj¹ce mi ostatnio wiêkszy
wysi³ek fizyczny”. Nie wykluczy³a jed-
nak swojego uczestnictwa w kolejnych
Prezentacjach. Warto nadmieniæ, ¿e pani
Maria jest jedn¹ z najstarszych sta¿em
osób dzia³aj¹cych w œwidnickiej struktu-
rze, przyje¿d¿aj¹c¹ na zebrania i rozma-
ite wydarzenia z Lublina ju¿ od ponad
trzydziestu lat. 

Jan Kasprzak

      

Po raz dwudziesty trzeci w Œwidniku
Jesienny przegl¹d artystyczny w lotniczej stolicy Lubelszczyzny

Œwirszczyñska-poetka milczy. Na pyta-
nie dziennikarki, usi³uj¹cej zmusiæ
Œwirszczyñsk¹ do wyjaœnienia swego po-
etyckiego milczenia, zirytowana poetka
odpowiada: „Zapomnia³a pani, ¿e jestem
przede wszystkim dramatopisark¹”.
A wiêc za³o¿enie programowe? Czy tyl-
ko odrzucenie poezji jako formy wypo-
wiedzi literackiej? Do 1974 r. Anna
Œwirszczyñska nie figuruje w ¿adnej po-
wa¿niejszej antologii poezji wspó³cze-
snej (np. w Post-WarPolish Poetry Mi³o-
sza, Polnische Poesie des 20 Jahrhun-
derts Dedeciusa czy te¿ Det Nahma Au-
sihtet Nilsa Ake Nilssona), ani w wyda-
nych zagranic¹ s³ownikach pisarzy pol-
skich lub literatury polskiej. Po 22 latach
(od daty wydania Wierszy i prozy – 1936
r.) poetka wreszcie odpowiada nam na
pytanie dziennikarki, ¿e nie tylko chce
istnieæ, ale szuka nowych form
artystycznej wypowiedzi dla swojej
poezji. Wydaje Liryki zebrane (powtórka
z debiutu) i w 1970 r. tomik poetycki
Wiatr, lecz zaskakuj¹cym mo¿na uznaæ
fakt, ¿e wojna jako prze¿ycie, doœwiad-
czenie czy pretekst poetycki w obu ksi¹¿-
kach niemal¿e nie istnieje, z wyj¹tkiem
paru wierszy. Wydawaæ by siê mog³o, i¿
wojna jest jakby zawieszonym epizodem
w ¿yciu Œwirszczyñskiej... 

I znów chcia³oby siê zapytaæ: za³o¿e-
nie programowo-artystyczne?... Czy te¿
ucieczka od tematyki wojennej? A mo¿e
pragnienie dystansu do w³asnych prze-
¿yæ tamtego okresu? Có¿, na odpowiedŸ
i tym razem trzeba by³o czekaæ a¿ 29 lat!
(od zakoñczenia wojny). Albo tylko 29
lat... Kontrowersyjnym wyznaniem sta³o
siê opublikowanie w 1974 r. poezji Bu-
dowa³am barykadê, która przynios³a au-
torce ogromny sukces, bowiem ksi¹¿ka –
podobnie jak Pamiêtnik z Powstania
Warszawskiego Bia³oszewskiego (1970 r.)
– by³a czytelniczym bestsellerem. Tote¿
nic dziwnego, ¿e tom wydano powtórnie
w roku 1984 w zmienionej szacie gra-
ficznej, w 40-t¹ rocznicê Powstania, na
krótko przed œmierci¹ Poetki. Te trzy,
jak¿e ró¿ne wydarzenia, dziœ nabieraj¹
prawie wymowê symboliczn¹.... 

Na czym polega³ wiêc ów sukces?
Czy jest to wy³¹cznie sukces artystycz-
ny?... Nie tylko. Dystans, jaki Œwirsz-
czyñska sobie stworzy³a do powstañ-
czych dni, pozwoli³ na ch³odny ogl¹d te-
go, co siê zdarzy³o i czego sama do-
œwiadczy³a. St¹d te¿ Budowa³am bary-
kadê stanowi retrospekcje warszawskie-
go Sierpnia. A dystans? Jakie ma w tej re-
trospekcji znaczenie. Na pewno istotne,
bo dziêki niemu poetce uda³o siê odrzu-
ciæ w³asne, wewnêtrzne cierpienie i do-
strzec w t³umie, w œrodku heroicznej wal-
ki, przeciêtnego, szarego cz³owieka, jego
prze¿ycia i cierpienia. Czasem nawet je-
go „zwierzêce” odruchy. W³asne cierpie-
nie jest tu nieobecne, bo czym¿e mog³o
byæ wobec cierpieñ szarego t³umu: 

Córeczko, ja nie by³am bohaterk¹, 
barykady pod ostrza³em budowali
wszyscy. 
Ale ja widzia³am bohaterów
I o tym muszê powiedzieæ. 

(„Do mojej córki” z tomu 
Budowa³am barykadê, s. 9, wyd. II) 

cdn.
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Trzy œwietne poetyckie obrazy. Ka¿dy inny, bo i ka¿da z ich autorek to od-
rêbna osobowoœæ, to inne widzenie œwiata oraz zupe³nie prywatny jêzyk.
Ewa Sonnenberg „dowala” swojemu czytelnikowi. Dosadnoœæ, dos³ow-
noœæ, prawdziwoœæ. Po tej lekturze o ból nikt nie musi siê martwiæ. Ja-
dwiga Malina uwra¿liwia nas na odchodzenie œwiata. Zatrzymuje. Poka-
zuje, ¿e wymieranie ma tylko racjê bytu gdy zapada w pamiêæ. Jêzyk siê
uwalnia, wod¹ sp³ywa, jest spokojnie. Krystyna D¹browska nam nato-

miast gra. Piêknem otoczenia, je¿em, pszczo³¹. Gra na naszej wra¿liwoœci, na wyczuciu przyrody, na naturze. Robi to
doskona³ym jêzykiem. Która ksi¹¿ka bardziej urzeka – nie wiem. Wszystkie s¹ doskona³e.

polecane ksi¹¿ki

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

POCZYTALNIA!

Siostra Konsumata przyjmuje wszelkie teksty do omówie-
nia, ale jednak traktaty natury religijnej to coœ innego ni¿ lite-
ratura. Nades³ane dzie³o „Ksiêga Jonasza w kontekœcie arche-
ologii” Pani Genowefy to gatunek sam w sobie. Nie mnie go
oceniaæ – raczej naukowcom to polecam. Natomiast wiersze to
moja dzia³ka. 

Pan Grzegorz z I³awy pisze we fragmencie: 
„Czas tak nami rozgrywa, ¿e tylko mamy coœ / do powie-

dzenia na chwilê. Choæby o tym, ¿e chcesz wieœ z ogródkiem,
a ja stado baranów. Swetry / z we³ny to jednak prze¿ytek […]”.
Coœ siê w tym tekœcie wydarza i to zaczyna interesowaæ. Jed-
nak tendencja do inwersji – na chwilê – umieszczone na koñ-
cu gubi rytm. Nie starajmy siê udziwniaæ na si³ê – polecam by
wers mia³ taki kszta³t: „¿e tylko na chwilê mamy coœ”. Narra-
cyjnoœæ bardzo zakorzeni³a siê we wspó³czesnej poezji. Ja to
lubiê. Proszê pisaæ dalej. 

OKNO
„Ka¿dodzienne spojrzenie na obraz ten sam; 
w prostok¹cie ram, za szk³em
panorama pobliskiej wsi na wzgórzu. 
W œrodku tkwi palec wskazuj¹cy wertykalnie, barakowo – 
– wie¿a œwi¹tyni podœwietlana noc¹. 
Skojarzenie: piramidy; 

refleksja: idea kontra cz³owiek. 
Dygresja: Diogenesie! 
Ja tak¿e
z ogarkiem
gasn¹cej nadziei
szukam …”

[Maria ze Œl¹ska]

Pani Mario – tworzenie neologizmów to zacne zajêcie,
ubogaca nasz jêzyk, ale w konkretnym wierszu musi siê obro-
niæ. Mnie „ka¿dodzienne” gniecie, zw³aszcza w zestawieniu
z inwersj¹ „na obraz ten sam”. Powinno byæ – na ten sam ob-
raz – i pewna nuta patetyzmu, któr¹ inwersja czêsto za sob¹
niesie, opad³aby tutaj daj¹c normalny obraz. A obraz wydaje
siê ciekawy, choæ sygnowany tzn. posi³kuj¹cy siê pojêciami ty-
pu barok, piramidy. A co to jest barok? Co to jest barok w tym
konkretnym tekœcie? Jak siê on objawia, jak wygl¹da, jak ob-
razuje? Same pytania i nic w wierszu nie znajdujê na odpo-
wiedŸ. Ja siê w tej wsi nie widzê, ja tam nie mogê stworzyæ ob-
razka. Tego mi w tym pisaniu brakuje. Wiêcej rzeczywistoœci,
a mniej idei, zw³aszcza tak pojemnej jak nadzieja. Ten abstrakt
kole przez swoj¹ powtarzalnoœæ, a co za tym idzie mia³koœæ.
Proszê siê wiêcej wysiliæ, bo widaæ, ¿e mo¿liwoœci Pani ma.
Serdecznie pozdrawiam. 

Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 

NA WARSZTACIE RECENZENTA

U SIOSTRY KONSUMATY

Iwona Œwierkula

Ko³ysanka

tylko deszcze tu p³acz¹ 
wiatr obw¹chuje groby 
bo wojna zawo³a³a 

kto kaza³ strzelaæ i do kogo
pod lip¹ ich adres 
tam zawiniêci w banda¿e paproci

kamienie pamiêtaj¹
ziemia z pe³nymi kieszeniami 
ale gdzie drzwi a gdzie okna

nikt wiêcej siê nie zmieœci
podziemne ¿y³y pêcznia³y
gdy celowali w serce 

zamiast pszczó³ brzêcza³y pociski 
zamiast miodu krew nap³ywa³a 
a oni umieraj¹c têsknili za domem

kto zna ich imiona 
bo za szybko wsypywali siê do gleby 
i ¿yto z nich wyros³o

œpi¹ teraz spokojnie
spokojnie
tylko sny hulaj¹ po polach 

Beata Kulaga

bieszczadzki sen

pod krzewem ja³owca
ukrywam samotnoœæ
wydepczê po brzegi
bieszczadzkie wspomnienia
p³o¿¹ce siê gêsto
wœród wrzosów i jagód

przy wartkim strumieniu
rozk³adam swe troski
po jednej nurtowi
oddajê powoli
a czas pêka cicho
wype³nia siê rzek¹
i ginie w otch³ani…

o wierzbê przydro¿n¹ 
oparta zaduma
okrywa siê deszczem 
i ¿ebrze o ³askê
skupienia i ciszy…

i skrzypi pod stop¹ 
skruszona ga³¹zka
co kiedyœ zb³¹dzi³a
upad³a zbyt nisko
lecz nikt jej nie s³yszy…

Uczestnicy uroczystoœci 35-lecia Bartoszyckiej Grupy Poetyckiej „Barcja”
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Agata Litwin

To Miasto

Ca³y zgie³k. W plecaku pe³nym deklinacji
wiele odmian radoœci,
m³ode s³owa w ko³yskach usypia dzika pszczo³a. 
Przy pierwszej stacji
szyj¹ suknie doœwiadczone rêce.

Dachy w zieleni i zapomnieniu. Kominy przejête
ch³odem, wypalaj¹ fajki.
Mury bez drzwi i okien,
mosty w koronkowych spódnicach, b³yszcz¹.
Przy fontannie wróble towarzysz¹ lipom.

Lecz lip ju¿ nie ma.
My z motylami
przy schodach na pró¿no,
wyci¹gamy dolary, liry s³ów
bañki rzucamy w wodê.
A wrony nad niedŸwiadkami.
A wrony i kawki kracz¹ na bezmyœlnych.
Skulony cz³owiek ze stali dŸwiga dym d³awi¹cych
wspomnieñ.
Cienie pomarszczone w ró¿ach patrz¹ na katedrê.

Nic siê nie zmieni³o. Nic siê w nas nie zmienia,
tylko wiatr wstrzymuje oddech.
Na wie¿y pogr¹¿ony w modlitwie, czas
bawi siê z deszczem.
Duch czuwa w kwiatach pelargonii, winie.
Przy wybrze¿u wspartym o ró¿aniec pagórków.
P³aszcz œw. Wincentego ochrania bezdomnych.
Mamy czas – skrzypi blada brzoza.
Mamy czas – duch czuwa
i nie pozwala zapomnieæ.

Marzenna Lewandowska

Fotografia z Wojutycz
podpisana: Maria, 14 lipca 1945 r.

utrwalona w sepii prawie tak nieœmiertelnie
jak owad w kropli bursztynu
stoi poœrodku sadu
rêce wspiera na fa³dach kwiecistej spódnicy
pod palcami wci¹¿ czuje wygrzane s³oñcem jab³ka
i policzki dzieci
kie³kuj¹cych szczodrze pod samborskim niebem
jak grz¹dki m³odego kopru

wczoraj list napisa³a do rodziny z Przemyœla
wys³a³a im tê fotografiê
jutro bêdzie rwa³a czereœnie
obrodzi³y jak nigdy dot¹d

stoi na pierwszym planie
odœwiêtna i rozeœmiana
wieœ poza ni¹ wtapia siê leniwie 
w pogodn¹ lipcow¹ niedzielê

jeszcze nie wie ¿e niebu poder¿nie ktoœ gard³o 
przed œwitem
i s³oñce wyk³uje sobie oczy

Uczestnicy uroczystoœci 35-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie

Burn it down – Linkin Park

Us³ysza³am ciê w radiu. 
Tyle emocji i uczuæ naraz. 
Us³ysza³am jak cierpisz, 
jak twój wewnêtrzny œwiat siê spala. 

Spala siê œwiat cz³owieka. 
Pali³ siê wiele razy
niczym krzew gorej¹cy, 
w którym Bóg twarz ukaza³. 

Ukaza³ mi dzieje Ziemi, 
przestrzeni wojn¹ spalonej, 
miotaczem ognia, bomb¹ atomow¹, 
wybuchem nag³ym… Nieodwracalnym. 

Nieodwracalnie zosta³o zniszczonych
duszy tysi¹ce. Niewidzialne d³onie
w ogniu wiruj¹ wo³aj¹c o pomoc. 
Lec¹ ku Niebu. Ku Nieskoñczonemu. 

I nieskoñczony ten rytm, 
ten puls w g³owie. 
W swym zapêtleniu wrêcz trójwymiarowy. 
Choæ w twojej g³owie ju¿ ogieñ nie p³onie. 

Chesterowi Benningtonowi
II miejsce w Turnieju Jednego Wiersza

na finisa¿u wystawy „DŸwiêki i Zapachy”
w Galerii Piecowej

10.01.2019 

Lêk

Wstaæ i wyjœæ – misja niemo¿liwa,
gdy w g³owie huczy, a strach godzi w serce.
Wyjœæ w t³um, wœród ludzi przejœæ 50 metrów.
Nie czuæ paniki, bólu, zagro¿enia.

Droga do pracy to zielona mila,
codzienna smutna agonia uliczna.
Odbicie kart¹ to znak egzekucji,
powolne umieranie, gdy strzelaj¹ terminy.

Odpowiedzialnoœæ urasta do rangi
guzika w teczce z broni¹ atomow¹,
a perfekcjonizm to najgorszy z katów,
jest sêdzi¹ srogim i karze surowo.

Wewnêtrzny prokurator oskar¿a wieczorami
i wyolbrzymia wszystkie grzechy dnia,
i mówi, jakim jest siê beznadziejnym.
Chcia³by usun¹æ b³êdy z DNA.

Odejœcie w zmiany zawsze jest pora¿k¹,
parali¿uje niemocy choroba,
wiêc akceptujesz to wiêzienie lêku
i tylko marzysz, by zacz¹æ od nowa.

I myœlisz – Kiedy to siê wreszcie skoñczy?
I p³aczesz mocz¹c kolejn¹ poduszkê.
I krzyczysz – Doœæ ju¿! – ale nie potrafisz
zakoñczyæ tego. Czekasz, kiedy uœniesz.

Drêtwieje twoje cia³o i umys³,
dr¿y chaotycznie twe ca³e jestestwo.
Zapadasz siê w g³¹b siebie i nie czujesz
ju¿ nic. Chwilowo jesteœ tam bezpieczna.

Œnisz o odwadze, o maleñkich r¹czkach,
które obejm¹ ciê, wo³aj¹c „mamo”,
lecz – jak je przyj¹æ, gdy ci¹gle siê boisz?
To niemo¿liwe. I wci¹¿ jest tak samo.

Mo¿e nadejdzie kiedyœ dzieñ oddechu,
kiedy siê umys³ przewietrzy radoœci¹.
Zrzuci kajdany strachu na rzecz œmiechu
i ob³askawi œwiat swoj¹ mi³oœci¹.

19.01.2019

Olga Teresa Banaszek-Bednarek 
Pracownik administracji publicznej z Warszawy. Od 2002 r. pisze wiersze oraz
komponuje piosenki. Zadebiutowa³a na ³amach „W³asnym G³osem” jako Olga Te-
resa Banaszek. Zajê³a II miejsce w Turnieju Jednego Wiersza na finisa¿u wystawy
„DŸwiêki i zapachy” w Galerii Piecowej WSTK. Od 2004 r. zwi¹zana z ró¿nymi
dzie³ami w parafii jezuitów pw. œw. Andrzeja Boboli w Warszawie. Multiinstru-
mentalistka, zafascynowana twórczoœci¹ J. R. R. Tolkiena i T. Pratchetta.
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Stefan M. ¯arów – animator kultu-
ry, poeta, publicysta i eseista, wiceprezes
Zarz¹du Mieleckiego Towarzystwa Lite-
rackiego. By³y d³ugoletni wiceprezes Re-
gionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie, dzia³acz Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury „Sêk” oraz
wspó³twórca Mieleckiego Klubu M³o-
dych Pisarzy. Wspó³autor wielu wydaw-
nictw w tym monografii „Przestrzenie
WyobraŸni”. Debiutowa³ w 1984 r. Wier-
szem „Nokturn”. Autor tomików poezji:
Spotkania w rejsie, Na krawêdzi rozci¹-
g³oœci, na Styku cieni, Itaka Odyseusz, na
Skraju podró¿y, Inez, Kurtyna koloro-
wych szkie³. 

Jak¹ funkcjê posiada ksi¹¿ka na prze-
strzeni dziejów? 

Ksi¹¿ka drukowana, zaœ wczeœniej
rêkopiœmienna powstaj¹ca w skrypto-
riach, powielana przez kopistów wpisana
jest w rozwój cywilizacji. Jest motorem
napêdowym cywilizacji. Przekaz pamiê-
ciowy taki, jaki znamy chocia¿by z Ilia-
dy czy Odysei Homera obarczony by³
wieloma niedoskona³oœciami, uwarunko-
wany ludzk¹ pamiêci¹. Poniewa¿ pier-
wotnie nie by³o innych Ÿróde³ komuniko-
wania siê poza ustnym przekazem, wiêc
pojawienie siê tabliczek glinianych, zwo-
jów papirusowych, póŸniej ksi¹¿ki pisa-
nej, a nastêpnie wynalezienie druku spo-
wodowa³o upowszechnienie dostêpnoœci
do wiedzy na niespotykan¹ przez tysi¹c-
lecia skali. W Europie ten znacz¹cy prze-
³om zawdziêczamy oczywiœcie Guten-
bergowi oko³o 1450 roku i od tego dato-
wa³bym schy³ek œredniowiecza i prze-
kroczenie progu nowo¿ytnoœci, jako krok
milowy ku nowoczesnoœci. Poprzez druk
rozwój cywilizacji przyspieszy³ na nie-
spotykan¹ dotychczas w dziejach ludzko-
œci skalê. 

Czy s³owo pisane by³o niebezpiecz-
nym orê¿em? 

Ksi¹¿ka stanowi³a niebezpieczeñstwo
porównywalne z dzisiejsz¹ komunikacj¹
elektroniczn¹. Co prawda odchodzimy
od klasycznego pojêcia wydawania
ksi¹¿ki. Dzisiaj funkcjonuj¹ równie¿ no-
œniki elektroniczne takie jak: ebooki czy
audiobooki. Niemniej jednak ksi¹¿ka
drukowana jest nadal bezpieczn¹, trwa³¹
w swej formie. Jest przekazem myœli po-
przez bezpoœredni¹ mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê z jej treœci¹, bez u¿ycia czêsto za-
awansowanych i na ogó³ niebêd¹cych
jeszcze w a¿ tak powszechnym dostêpie
czytników. 

Jak zaczê³a siê Pana przygoda z lite-
ratur¹, z ksi¹¿k¹ i poezj¹. Jak to wy-
gl¹da³o z Pana perspektywy. Co by³o
magnesem, który tak przyci¹ga³ i spo-
wodowa³ Pana zainteresowanie tym
tematem? 

Opisa³em to w dwóch opublikowa-
nych esejach Pamiêæ – nieistnienie i ko-
niecznoœæ rekonstrukcji, zaœ wczeœniej-
szy, z przed kilku lat, nosi tytu³ Katego-
rie tworzenia. 

Mo¿e w skrócie, co jest istotne dla
twórcy? 

Przede wszystkim jêzyk. To wspa-
nia³e narzêdzie komunikacji. W tym
przypadku chodzi o ¿ywy jêzyk mowy
poetyckiej. Druga wa¿na rzecz to s³uch.
S³uch twórcy jest doœæ istotny. Jest on
wa¿ny nie tylko dla muzyka, ale równie¿
dla poety. To s³uch absolutny. „Wa¿ne
jest poczucie rytmu. Odwo³ujê siê w tym
miejscu do Hansa von Baltazara – wybit-
nego filozofa i kardyna³a, który powie-
dzia³, ¿e myœliciel, a wiec w pewnym
znaczeniu i równie¿ poeta, który nie jest
obdarzony s³uchem ludzkim oraz s³u-
chem kontemplacji – modlitwy nie two-
rzy prawdy. „Z drugiej strony odpowie-
dzialnoœæ poety za s³owo, wspomnê ba-
dania Edwarda Lorentza tzw. efekt moty-
la: „W tytu³owej anegdocie trzepot
skrzyde³ motyla, np. w Ohio, mo¿e po
trzech dniach spowodowaæ w Teksasie
burzê piaskow¹. Przyk³adami efektu mo-
tyla s¹ zjawiska meteorologiczne.” Prze-
k³adaj¹c to na jêzyk literacki dochodzi-
my do wniosku, ¿e s³owo równie¿ ma
ogromn¹ si³ê oddzia³ywania. 

Jaka jest kolejna kategoria? 

Zaliczam do niej œwiadomoœæ. Mia-
³em przyjemnoœæ w swoim dotychczaso-
wym ¿yciu poznaæ wielu wybitnych lu-
dzi, w tym szczególnie wspominam zna-
jomoœæ z ks. prof. W³odzimierzem Sedla-
kiem. Podczas rozmów poruszaliœmy
wiele zagadnieñ natury filozoficznej i an-
tropologicznej. Jestem przekonany, ¿e
w gruncie rzeczy jesteœmy energi¹ – swo-
istym kondensatorem – Homo elektroni-
kus. Nasza œwiadomoœæ to rodzaj zasobu
energetycznego. Nasze biologiczne odej-
œcie i zwi¹zane z tym perturbacje to asy-
milacja z energi¹ wszechœwiata. Œwiado-
moœæ to równie¿ radoœæ jak i cierpienie,
o którym wspomina z kolei Max Scheler.
Mo¿na je potraktowaæ jako pierwsz¹ ka-
tegoriê egzystencjaln¹. Ma to du¿y
wp³yw na nasze zachowanie i postêpo-
wanie. 

Podniebne
inspiracjeW dniu 6 grudnia 2018 r. w Centrum

Promocji Kultury Praga Po³udnie
w Warszawie, odby³o siê spotkanie pro-
muj¹ce now¹ ksi¹¿kê Jana Zdzis³awa
Brudnickiego – JeŸdzid³o do œwiata. 

Jan Zdzis³aw Brudnicki od wielu lat
prowadzi spotkania z literatami w Cen-
trum Promocji Kultury na warszawskim
Grochowie, tym razem gospodarz odda³
pa³eczkê prowadz¹cego Anecie Bore-
wicz i Majce ¯ywickiej-Luckner, a sam
zasiad³ w fotelu w roli goœcia. Nie przez
przypadek, w³aœnie te artystki, zosta³y
poproszone o wykonanie tego nie³atwe-
go zadania, bo kto, jak nie one, zaprzy-
jaŸnione z nim od lat poetki, zna go le-
piej i potrafi³by przekazaæ odpowiednio
klimat rowerowej opowieœci, nie zatra-
caj¹c wra¿liwoœci i ogromnego ciep³a,
które niew¹tpliwie posiada autor JeŸdzi-
d³a…

JeŸdzid³o do œwiata Jana Zdzis³awa
Brudnickiego, to ciekawie napisana
ksi¹¿ka, w której autor opisuje osobiste,
czêsto niezabawne, wspomnienia z ró¿-
nych etapów ¿ycia, przeplatane pyszny-
mi anegdotami. 

Zdzisio jest prawdziwym opowiada-
czem, tak jak ongiœ bywa³o i w jego hi-
storie wchodzi siê bez reszty. Napisane
s¹ przepiêknym, bogatym jêzykiem,
a ka¿dy szczegó³, ka¿de zdanie, to dla
mnie majstersztyk. Postacie tych opo-
wieœci s¹ barwne, z krwi i koœci, a ka¿-
da z nich jest tak nakreœlona, ¿eby zna-
laz³a siê w odpowiednim czasie i miej-
scu. Powieœæ jest pe³na humoru i ciep³a,
a g³ównym bohaterem jest stary rower,
którym jak mówi autor mo¿na przeœci-
gn¹æ siebie i skróciæ sobie wszystkie
drogi do œwiata… tymi s³owami Aneta
Borewicz wprowadzi³a goœci w klimat
ksi¹¿ki, gdzie królowa³o jeŸdzi³o „napê-
dzane” ambicjami m³odego wra¿liwego
ch³opaka, by poprzez naukê wyrwaæ siê
do wielkiego œwiata. 

Majka ¯ywicka-Luckner, miêdzy
innymi, wspomnia³a o ró¿norodnoœci
jêzyka zawartego w ksi¹¿ce, zadaj¹c py-
tanie autorowi i sobie zarazem; czy na-
gromadzone w tej ksi¹¿ce bogactwo jê-
zykowe by³o zamierzone przez autora,
czy to „jeŸdzi³o” tak sobie samo poje-
cha³o poprzez gwarê, jêzyk potoczny
i literacki, czy te ró¿norodne monologi
kierowane do jeŸdzi³a w ró¿nych chwi-
lach przykroœci i zatroskania by³y za-
mierzone, czy po prostu tak wysz³o…
i zaraz potem sama sobie odpowiedzia-
³a: nie ma to znaczenia, bo to w³aœnie
jêzyk, jego ró¿norodnoœæ, czyni tê ksi¹¿-

kê wyj¹tkow¹. U Zdzis³awa nie dzieje
siê nic dla samego dziania siê, jak siê
coœ wydarza, to tu i teraz, i na pewno do
koñca, bo „jak umar³, to – umar³ na
amen…”

Zacytowa³am wypowiedzi prowa-
dz¹cych, gdy¿ doskonale oddaj¹ klimat
nietuzinkowego spotkania i brawurowo
napisanej ksi¹¿ki. Tego typu „pere³ek”
jest w ksi¹¿ce wiêcej, opowiada³y
o nich nasze prowadz¹ce i sam autor,
a goœcie s³uchali z zapartym tchem, za-
gl¹daj¹c do przydro¿nych chat z opo-
wieœci i Szerszeniowej izby, gdzie od-
bywaj¹ siê „tañce hulanki, swawole”,
a „bywa i tak, ¿e rywala na dwór wy-
wlecze i sztachet¹, ko³kiem, czy siekie-
r¹ krwi mu upuœci…” 

Aneta Borewicz i Majka ¯ywicka-
-Luckner, prowadzi³y wieczór z swoist¹
lekkoœci¹ i polotem, a pomaga³ im
w tym swoim wokalem i gr¹ na forte-
pianie wspania³y Piotr Golla. Ten wyj¹t-
kowy artysta kompozytor wykona³ kilka
nastrojowych utworów w³asnej kompo-
zycji, w tym miêdzy innymi Echo do
s³ów Jana Zdzis³awa Brudnickiego.
Spotkanie urozmaici³ pokaz pejza¿y ar-
tystki malarki Wandy Skonieckiej. Poja-
wiaj¹ce siê na ekranie obrazy piêknie
ilustrowa³y czytane fragmenty ksi¹¿ki,
widoki lasów dróg i pól, by³y jakby od-
zwierciedleniem pejza¿y z JeŸdzid³a… 

W trakcie spotkania g³os zabrali
przyjaciele autora Marek Wawrzkie-
wicz i Andrzej Tchórzewski – powia³o
klimatem dawnych literackich spotkañ.
Na zakoñczenie pañstwo Maria i Mie-
czys³aw Œmia³kowie, bywalcy czwart-
kowych literackich spotkañ w CPK,
wyg³osili laudacjê na czeœæ bohatera. 

Zofia Miku³a

Jan Zdzis³aw Brudnicki – eseista, krytyk lite-
racki, znawca literatury i norwidolog. Urodzi³ siê
2 grudnia 1936 roku w Ursynowie k. Kozienic.
Absolwent Wydzia³u Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Wyda³ ksi¹¿ki: „Tadeusz
Nowak. Szkic” (Warszawa 1978); „Wiek prozy.
Szkic” (Warszawa 1979); „Jerzy Zawieyski.
Szkic” (Warszawa 1985.); „Pogranicza poezji.
Wybór tekstów i opracowanie” (razem z Janem
Witanem, Warszawa 1983.); „Jerzy Zawieyski.
Kartki z dziennika 1955-1969” (Z Bogus³awem
Witem, Warszawa 1985); „Miron Bia³oszewski”
(Kraków 1995). Opracowa³ tak¿e „Fryderyk Cho-
pin 1810-1849. Poradnik Bibliograficzny” (War-
szawa 1960, 1965), „Zofia Na³kowska 1884-
1954. Poradnik bibliograficzny” (Warszawa 1965,
1969), i „Tadeusz Nowak. Szkice i recenzje o pi-
sarzu” (Wybór i wstêp, Warszawa 1981). 

Przeœcign¹æ siebie i skróciæ
wszystkie drogi do œwiata

Wywiad ze Stefanem M. ¯arowem
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Czy jest jeszcze jakaœ wa¿na katego-
ria? 

Doœæ istotn¹ jest równie¿ tajemnica.
Kazimierz Hoffman, obecnie nieco zapo-
mniany polski poeta, uwa¿a³, ¿e poeta
jest „pisz¹c¹ rêk¹ Boga”. Ktoœ powie
„masz talent od Boga”, co brzmi doœæ pe-
joratywnie, ale mo¿na równie¿ potocznie
powiedzieæ „Bóg da³ mu talent”, co ozna-
cza, ¿e rola twórcy musi byæ naznaczona
tak¹ form¹. Uwa¿am, ¿e odbieramy in-
formacje, które wysy³ane s¹ wokó³ nas
i nadajemy im formê s³owa. 

A jak wed³ug Pana rodzi siê wiersz? 

Odwo³am siê do doœæ potocznego
stwierdzenia, dzisiaj klasycznego w swej
formie, niemniej jednak obrazuj¹cego
mechanizm powstawania wiersza: wena
– muza – poeta. Pozostawmy przesz³oœci
muzê. Jednak powstaje pytanie, czym
jest wena? Czy jest istotn¹ form¹ przeka-
zu wyrazu emocjonalnego, transu, w któ-
ry wchodzi poeta? Bo poeta musi wejœæ
w indywidualny rodzaju transu, który na-
zywam – tchnieniem energii twórczej. 

Czyli to wszystkie kategorie? 

Reasumuj¹c, zbiór tych wszystkich
elementów: jêzyk, s³uch, œwiadomoœæ,
tajemnica – precyzuj¹ zakresy dzia³alno-
œci poety. Jest jeszcze jeden obszar, do
którego poeta czêsto powraca. Jest to po-
wo³anie. Poeta musi mieæ powo³anie. 

A jak Pana zdaniem objawia siê powo-
³anie? Czy powo³anie objawia siê w je-
den sposób? Czy mo¿e, dla ka¿dej
osoby jest to coœ innego? 

S¹dzê, ¿e forma odczytania tego po-
wo³ania w sobie samym jest ju¿ doœæ
istotna. Zadajmy sobie pytanie: czy „Po-
eta” to jakaœ profesja? OdpowiedŸ brzmi:
oczywiœcie, ¿e nie! To jest misja, któr¹
powo³ani uprawiaj¹, wykonuj¹, poœwiê-
caj¹ siê jej. Dla wielu mo¿e to byæ
pierwsz¹ kategori¹ w jego ¿yciu, lub dru-
g¹. Dla mnie jest to drug¹ lub równoleg³¹
do pierwszej – zawodowej. 

Gdzie Pan znajduje czas na pisanie
i czym ono dla Pana jest? 

Piszê wszêdzie, je¿eli tylko pozwala-
j¹ na to warunki – czas i miejsce nie ma
tutaj istotnego znaczenia. Istotnym wa-
runkiem jest oczywiœcie wówczas we-
wnêtrzna potrzeba. Urz¹dzeniami, które
najczêœciej obecnie s³u¿¹ za platformê
zapisu s¹: smartfon czy tablet. W prze-
sz³oœci by³ to zapis odrêczny, czyli pióro
czy d³ugopis i póŸniejsze przepisywanie

na maszynie, aczkolwiek tym narzê-
dziem pos³ugiwa³em siê biegle od cza-
sów szko³y œredniej. Rozpoczyna³em
moje pisanie w pomieszczeniach ci-
chych, spokojnych. Nie ukrywam, ¿e do
dzisiaj preferujê pisanie wieczorem czy
w porze nocnej. To czas, gdy otoczenie
zewnêtrzne jest przyt³umione, a g³os we-
wnêtrzny jest dla mnie bardziej s³yszalny.
Czy tworzenie jest dla mnie swoistym
wentylem bezpieczeñstwa? Byæ mo¿e
tak. To równie¿ mo¿e byæ forma jakiejœ
terapii, oby nie uzale¿nienia (œmiech).
Niew¹tpliwie jest potrzeb¹ przekazu my-
œli ukierunkowan¹ na potencjalnego czy-
telnika. Taka jest rola poezji, po któr¹ siê-
ga siê z wewnêtrznej potrzeby. 

Czy ma Pan jakiœ symbol, element,
który na sta³e zwi¹zany jest ze Ÿró-
d³em Pana twórczoœci? 

Dla mnie takim istotnym elementem
jest przydro¿na dziko rosn¹ca w pobli¿u
mojego rodzinnego domu dworska gru-
sza, która w mojej twórczoœci uros³a do
rangi mitu. Ta grusza, pomimo, ¿e uleg³a
materialnej destrukcji ca³y czas istnieje
w mojej pamiêci, jest symbolem, do któ-
rego czêsto siê odwo³ujê w swojej twór-
czoœci. W tej czêœci miejscowoœci, z któ-
rej pochodzê zwanej Koloni¹, zamieszki-
wanej od pierwszych lat dwudziestego
wieku przez osadników z innych tere-
nów, starsi mieszkañcy pos³ugiwali siê
jeszcze archaiczn¹ mow¹ zawieraj¹c¹ na-
lecia³oœci z innych jêzyków, w tym w du-
¿ej czêœci z jêzyka niemieckiego. Ten
konglomerat antropologiczny niew¹tpli-
wie mia³ wp³yw na moje spostrzeganie
i ogl¹d rzeczywistoœci. 

Jak odbi³a siê na Pana twórczoœci Pa-
na kariera zawodowa? 

Praca zawodowa nie ma i nie mia³a
bezpoœredniego wp³ywu na formê i tema-
tykê mojej twórczoœci. 

Ile uczniów w tym czasie Pan „odcho-
wa³”? 

W mojej pierwszej kilkunastoletniej
pracy dydaktyczno-wychowawczej kil-
kuset, za których odpowiada³em bezpo-
œrednio, dodaj¹c do tego oddzia³ywanie
poœrednie podczas pe³nienia innych funk-
cji administracyjnych. Jest to pokaŸna
grupa wychowanków. 

Co Pana inspirowa³o podczas wykony-
wania tej wielokrotnie nie³atwej pracy? 

Myœlê, ¿e poza przygotowaniem za-
wodowym pomocna by³a moja osobo-
woœæ. Otwartoœæ na drugiego cz³owieka,

poœwiêcenie mu uwagi, pochylenie siê
nad jego problemami. Te relacje by³y naj-
istotniejsze, obarczone du¿¹ doz¹ zaufa-
nia z obydwóch stron. 

Jak to wygl¹da dla Pana z perspekty-
wy czasu? 

To zamkniêty rozdzia³, profesja, któr¹
wykonywa³em z pas¹ i pe³nym poœwiêce-
niem. Czêsto we wspomnieniach wracam
do tamtych czasów i tamtych doœwiad-
czeñ. 

A co jest dla Pana ko³em ratunkowym
w codziennych obowi¹zkach? 

Poezja. 

Czy znajomi pytaj¹ o Pana twórczoœæ? 

Tak, pytaj¹ mnie o wiersze. Czy to s¹
moi wychowankowie? Tak, równie¿
i oni. 

Co w Pana karierze by³o kolejnym
przystankiem, który rzuci³ nowe œwia-
t³o na kwestie twórczoœci? 

Wymieniê trzy fakty z ¿ycia. Zetkniê-
cie siê w po³owie lat siedemdziesi¹tych
z Tadeuszem Œliwiakiem, ówczesnym
kierownikiem dzia³u literackiego w kra-
kowskim „¯yciu Literackim”, poprzez
zainteresowanie moimi wczesnymi wów-
czas wierszami, znakomitego poety Wie-
s³awa Kulikowskiego. Niew¹tpliwie
wroc³awskie œrodowisko akademickie
z jego bogatym wówczas ¿yciem kultu-
ralnym – pierwsze publiczne prezentacje
swojej twórczoœci oraz póŸniejszy pobyt
w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych
i w pu³ku lotniczym, gdzie zauwa¿ono
nie tylko moje techniczne predyspozycje
ale równie¿ artystyczne. Kiedy siê tam
pojawi³em oprócz swoich codziennych
obowi¹zków s³u¿bowych, wykorzystano
moj¹ obecnoœæ dla propagowania litera-
tury poprzez organizacjê spotkañ czy or-
ganizacjê konkursów czytelniczych.
Mam z tamtego okresu wiele dyplomów
i pami¹tek, ale równie¿ zwi¹zanych
z tym wspomnieñ. Czêsto wyje¿d¿a³em
do szkó³ na spotkania z uczniami, jak
równie¿ na obozy harcerskie czy m³o-
dzie¿owe, nie tylko z okazji wojskowych
œwi¹t czy rocznic, ale równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, jako m³ody dobrze siê
zapowiadaj¹cy poeta w piêknie skrojo-
nym lotniczym uniformie (œmiech). 

Jaka literatura jest dla Pana inspira-
cj¹? 

Czêsto w moich publikacjach odwo-
³ujê siê do realizmu magicznego. Wywar³

on ogromny wp³yw na mnie w okresie
szko³y œredniej, kiedy po raz pierwszy
zetkn¹³em z literatur¹ iberoamerykañsk¹.
Wydawnictwa te by³y wówczas szeroko
dostêpne na rodzimym rynku. Nadal od-
wo³ujê siê do tej literatury, w tym szcze-
gólnie do autora Sto lat samotnoœci no-
blisty – Gabriela García Márqueza, jak
równie¿ – Miguela Ángel Asturiasa z je-
go Legendy gwatemalskie, póŸniejszego
noblisty, którego równie¿ czyta³em z roz-
rzewnieniem. Tak¿e twórczoœæ Jorge Lu-
isa Borgesa i jego Zoologia fantastycz-
na nie usz³a mojej uwagi. To rdzenne ka-
nony realizmu magicznego, który osi¹-
gn¹³ swoje apogeum w literaturze tamte-
go obszaru, konglomeratu nacji, mitów
i wierzeñ indiañskich, niezwyk³ego bo-
gactwa œwiata fauny i flory. To wp³ynê³o
na odrzucenie surowego œwiata realizmu,
poszukiwania poetyckoœci w ¿yciu co-
dziennym, odnajdywaniu sensu tajemni-
cy. Wszystko to pos³u¿y³o do odkrywania
g³êbszej, empirycznie sprawdzalnej rze-
czywistoœci niezwyk³ych aspektów. Na-
suwa siê pytanie czy nurt ten nale¿y jed-
nak interpretowaæ w kategoriach ontolo-
gicznych czy jako technikê maj¹c¹ na ce-
lu osi¹gniêcie efektu estetycznego? Uwa-
¿am jednak, ¿e ma on nadal w sobie coœ
tajemniczego, co inspiruje twórców
i czytelników. 

Czy Pana twórczoœæ zawsze cechowa-
³a siê takim bogactwem jak teraz? 

Przez lata pisa³em skondensowane
dosyæ szkieletowe wiersze (œmiech).
Z czasem przybra³y bardziej rozbudowa-
n¹ treœæ. Wynika to z oczekiwañ wspó³-
czesnego czytelnika ukierunkowanego na
obrazkow¹ formê przekazu. Niemniej na-
dal cechuje je specyficzna forma przeka-
zu z nieod³¹czn¹ obecnoœci¹ sacrum
i niez³omnym poszukiwaniem sensu ¿y-
cia oraz prób¹ budowy wiêzi pomiêdzy
codziennoœci¹, a wyalienowan¹ ducho-
woœci¹ wspó³czesnego cz³owieka. 

Dobry wiersz to? 

To wiersz natchniony, a zarazem ko-
munikatywny, taki, który pozostaje w pa-
miêci czytelnika. 

Dobra ksi¹¿ka to? 

To ksi¹¿ka, któr¹ czyta siê do koñca. 

Je¿eli cofn¹³ by siê Pan w czasie do
momentu zwrotnego zwi¹zanego z Pa-
na twórczoœci¹, to co by Pan sobie
powiedzia³? 

Zrób to samo, idŸ swoj¹ w³asn¹ dro-
g¹. To jest autokreacja, ci¹g zdarzeñ po-
cz¹wszy od kszta³towania siê specyficz-
nej wra¿liwoœci estetycznej w pierw-
szych latach ¿ycia tak niezbêdnej w twór-
czoœci poetyckiej. Spuentujê za Jerzym
Ficowskim – myœlê, ¿e wydepta³em
w poezji jakieœ w³asne œcie¿ki, po któ-
rych nikt za mn¹ nie chodzi³. Czy one za-
rosn¹ traw¹, czy oka¿¹ siê potrzebne, nie
wiem… (œmiech).

Dziêkujê za rozmowê 
Dominik Zawistowski
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Almanach 100 wierszy
To ju¿ XII edycja Almanachu Poetyc-

kiego, wydanego przez Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy w ra-
mach i jako plon XXX Literackich Spo-
tkañ Pokoleñ Kruszwica – Kobylniki,
które odby³y siê w dniach 13 – 16 wrze-
œnia 2018 r. Zespo³owi redakcyjnemu
szefowa³a El¿bieta Nowosielska, a w je-
go sk³ad wchodzili ponadto: Magdalena
Jagie³³owicz, Krystyna Wulert i Dariusz
Witczak. Wiersze do Almanachu wybra³o
jury konkursu poetyckiego w sk³adzie:
Jolanta Baziak-Jankowska, Wojciech Ba-
nach, Grzegorz Grzmot-Bilski i Wies³aw
Trzeciakowski. 

To tyle wstêpnych i koniecznych in-
formacji. Du¿o trudniejszym zadaniem
dla mnie jest podzielenie siê z Wami mo-
imi uwagami, ocenami, refleksjami, do-
tycz¹cymi wnêtrza i merytorycznej za-
wartoœci tego Almanachu. Sprawia to bo-
gactwo i ró¿norodnoœæ wierszy i ich au-
torów. Bo jak podzieliæ siê refleksjami ze
100 wierszy i spojrzeæ na 32 autorów?
Gdyby porwaæ siê na napisanie choæby
2 zdañ o wierszu i ewentualnie 2–3 o ich
autorach, to wysz³oby pewnie z 10 stron
maszynopisu. 

Ka¿dy z autorów ma inny tempera-
ment i styl. Ka¿dy z wierszy podobnie.
Wspomniane wczeœniej bogactwo i ró¿-
norodnoœæ nie u³atwiaj¹, a wrêcz nie po-
zwalaj¹ (przynajmniej dla mnie) na ja-
kieœ pogrupowanie stylów, formy, tema-
tyki, charakteru, stopnia ekspresji, czy
barw. Czytaj¹c, dotykamy wierszy o ró¿-
nej temperaturze wrzenia, gotuj¹cych siê
w œrodku, szalonych i gwa³townych po-
przez impresjê, wyciszenie i pastele a¿ do
delikatnej kreski. No, i to bogactwo for-
my i stylów – od nieomal eksplozji s³ow-
nej, zaskakuj¹cych wariacji lingwistycz-
nych, poprzez zabawê tym¿e s³owem, grê
s³ów, metafory, a¿ po oszczêdn¹ prostotê.
Od rozedrganej ekspresji po ciep³¹ lirykê.
Podobnie jest z tematyk¹ wierszy. 

Ile wart jest ten Almanach? Z kolej-
nym czytaniem wydaje siê cenniejszy.
Przeczyta³em ju¿ go trzy razy od deski do
deski i ³apiê siê na tym, ¿e za ka¿dym ra-
zem odkrywam coœ nowego, ¿e wiele
wersów nabiera ci¹gle nowych znaczeñ,
¿e odkrywa siê nagle jakiœ nowy trop, in-
n¹ tajemnicê. 

Jak cenny jest ten Almanach? Ju¿
w drodze powrotnej z Kruszwicy mia³em
dwa telefony od dwóch ró¿nych osób
z proœb¹ o odst¹pienie im jednego eg-
zemplarza, i ¿e zap³ac¹. Wiêc ile kasy

mam za¿¹daæ? Nie mogê, oczywiœcie,
wzi¹æ pieniêdzy, ale obawiam siê, ¿e wy-
szarpi¹ coœ ode mnie. St¹d proœba do
Krysi Wulert i Paw³a Soroki o rekompen-
satê lub stosowny ekwiwalent dla mnie
za moje niew¹tpliwe krzywdy. A poza
tym wszystkim, œwiadczy to te¿ o czymœ
innym. Te dzwoni¹ce osoby by³y ju¿ kie-
dyœ na Spotkaniach w Kruszwicy i Ko-
bylnikach. Obcuj¹c z Almanachem chc¹
chyba znowu poczuæ atmosferê tych
miejsc. Przeczyta³em w jednym z wier-
szy: „S¹ takie miejsca, gdzie czas nie ma
znaczenia”. Wiêc mo¿e – bardzo w to
wierzê – s¹ miejsca, gdzie œwiat jest
wierszem i wiersz jest ca³ym œwiatem. 

A nad XII ju¿ Almanachem znowu
na pewno czuwa³, jak zwykle, ma³y anio³
z ikonki. Spójrzcie na ok³adkê. 

Krzysztof Zdunek
100 wierszy. Almanach XXX Literackich

Spotkañ Pokoleñ Kruszwica – Kobylniki, Centrum
Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy,
Kruszwica 2018.

Poeta pytañ – Arkadiusz Kiñski
Bardzo ciekawym zjawiskiem w lite-

raturze polskiej jest poezja Arkadiusza Kiñ-
siego. Poeta urodzony w 1979 roku w £ê-
czycy. Dorasta³ i wychowywa³ siê we wsi
Mazew (woj. ³ódzkie). W 2010 zamieszka³
z Zgierzu, ale do Mazewa wci¹¿ powraca,
tam gdzie jego ma³a ojczyzna. Terminowa³
w wielu pismach jako korespondent. Rok
2013 to odwa¿ny debiut Kiñskiego tomem
Obydwaj, który odbi³ siê echem w m³odoli-
terackich pismach artystycznych. Ale jego
nazwisko pojawia³o siê wczeœniej. By³
przecie¿ zauwa¿any w antologiach Po obu
stronach Odry (wiersze t³umaczone na nie-
miecki) i £ódŸ tkanina z wadami. Uczestni-
czy³ w projekcie Piotra Goszczyckiego: Li-
sty z Wielkopolski. 

Kolejny tom poezji to Ewangelia ab-
sencji istnienia, w której poeta stawia py-
tania kim jest: krzyk nagiej Ewy / zgasi³
Ÿród³o wiecznoœci // niedoskona³y / sta-
³em siê cz³owiekiem.

I próbuje daæ odpowiedŸ wchodz¹c
w g³¹b siebie. Wyjaœniæ sens istnienia:
dziœ nawet anio³om / huragan bije / po
brzegi skrzyde³.

Co jest powodem, ze jesteœmy tacy
jacy jesteœmy. Arek jest bestialsko szcze-
ry i przywo³uje obraz, który a¿ k³uje:
przesz³oœæ / có¿ warta / ju¿ nikt nie klêczy
/ przed kromk¹ chleba.

Pamiêta z dzieciñstwa, ¿e okruch
chleba to dar Bo¿y, którego mogli dost¹-

piæ tyko ludzie pracuj¹cy w pocie czo³a.
Bo chleb to Bóg. Wystarczaj¹ca iloœæ
chleba to spokojne jutro. Wychowanie
w tradycji chrzeœcijañskiej by³o funda-
mentem rodziny jej egzystencji: krzy¿ /
który œni³ mi siê w dzieciñstwie / na wy-
nios³ej górze / milcz¹co wci¹¿ stoi.

A dzisiejszy cz³owiek zagubi³ siê
w otch³ani Internetu. Sam sobie wyzna-
czy³ czas ¿ycia: a przecie¿ drzewo na któ-
rym wisisz / od dawna nie rodzi owoców.

Nawet domaga siê prawnego uregu-
lowania. Jestem panem swojego ¿ycia.
Proszê o zastrzyk… jesteœmy u³omni,
s³abi, a mo¿e wygodni. Do w³asnego ¿y-
cia nie mamy szacunku. A przecie¿ jest to
ziemski przystanek, w którym dano nam
szansê: mo¿e mieæ wiatr / i ciszê.

Poeta dopowiada: sta³y l¹d / uca³uj /
kiedy dziecko krwawi.

Obcowanie z poezj¹ Kiñskiego przy-
pomina spotkanie z wêdrowcem na gór-
skiej œcie¿ce, który z namaszczeniem wy-
jawia prawdy o cz³owieku ró¿nych kultur
na napotkanych w drodze. Z jego dyle-
matami, zagubieniem w œwidruj¹cej cy-
berprzestrzeni. Ale i dobrem rodz¹cym
siê na ka¿dym kroku. Rzadko zauwa¿al-
nym, œwiadcz¹cym, ¿e nie zatraciliœmy
jeszcze cz³owieczeñstwa. 

Jerzy Stasiewicz
Arkadiusz Kiñski Ewangelia absencji istnie-

nia, Miniatura S³ów, Gdynia 2018, stron 94.

Z marzeniami pod rêkê 
„Marzenia nie licz¹ lat” to publika-

cja, obok której nie sposób przejœæ obo-
jêtnie. To literacki portret utalentowanej
s¹deckiej malarki Gra¿yny Kulig, uro-
dzonej dwa i pó³ roku przed wybuchem II
wojny œwiatowej. To opowieœæ odwo³uj¹-
ca siê do uzdrawiaj¹cej si³y, jak¹ sta³o siê
dla niej zami³owanie do malarstwa. To
równie¿ obraz z³o¿onoœci ludzkiej psy-
chiki i jej reakcji na zmiennoœæ losu do-
tkniêtego cierpieniem. 

Ksi¹¿ka zosta³a napisania w oparciu
o wywiad przeprowadzony przez poetkê
i pisarkê Jadwigê Marzec. Autorka poka-
zuje drogê wydobycia siê z traumy cichej
i skromnej kobiety, ¿yj¹cej ju¿ od wcze-
snego dzieciñstwa w ci¹g³ej niepewnoœci.
Dla niej malowanie sta³o siê pasj¹ i spo-
sobem walki z przeciwnoœciami co spra-
wi³o, ¿e przetrwa³a wiele trudnych chwil,
pozostaj¹c przy tym optymistk¹ samotnie
wychowuj¹c¹ trójkê dzieci. 

Jadwiga Marzec stworzy³a niepowta-
rzalny nastrój. Dyskretnie i z wyczuciem
opisuje wydarzenia, z którymi dzieli siê

jej rozmówczyni. To œwietna lektura dla
szukaj¹cych w beletrystyce prawdziwych
historii. W sposób wiarygodny, bez nie-
potrzebnego ubarwiania, zosta³ tu oddany
duch i klimat przywo³anych z przesz³oœci
obrazów. Równomierne roz³o¿enie w¹t-
ków, spójnoœæ i konsekwencja w prowa-
dzeniu narracji u³atwia poruszanie siê po
œwiecie, gdzie nie ma miejsca na fikcjê.
Czytaj¹c wspomnienia odczuwa siê
ogromn¹ sympatiê do g³ównej bohaterki.
To nie jest ksi¹¿ka rozliczeniowa, tylko
refleksyjna relacja z lat, w jakich przysz³o
jej ¿yæ i tworzyæ. Ta próba podsumowania
dokonañ Gra¿yny Kulig, napisana pro-
stym, zrozumia³y jêzykiem, zawiera mnó-
stwo anegdot z jej ¿ycia osobistego oraz
zwi¹zanego ze œrodowiskiem artystycz-
nym. Nie przenikamy tu do hermetycznie
zamkniêtej przestrzeni. Wspomnienia zo-
sta³y przeniesione tak, by czytelnik po-
czu³ siê do nich zaproszony. 

Choæ fabu³a jest osadzona w kon-
kretnych ramach czasowych, uwa¿am j¹
za ponadczasowe studium psychologicz-
ne. Pomimo tragicznych doœwiadczeñ
malarki (wczesna utrata ojca, walka ze
œmierteln¹ chorob¹ matki, tragiczna
œmieræ mê¿a) przypomina nam, ¿e trzeba
marzyæ. A to przes³anie by³o i zawsze bê-
dzie aktualne. Marzenia siê spe³niaj¹ jeœli
siê je ma i to w³aœnie dziêki nim stajemy
siê sob¹ a przestajemy byæ aktorami od-
grywaj¹cymi rolê narzucan¹ przez oto-
czenie. Poczucie spe³nienia powoduje, ¿e
jesteœmy w stanie pokonaæ wszelkie trud-
noœci. Parafrazuj¹c s³owa francuskiego
pisarza Voltaire’a, a¿ chce ciê napisaæ:
gdyby nie by³o Gra¿yny Kulig, nale¿a³o-
by j¹ wymyœliæ. 

„Marzenia nie licz¹ lat” polecam ja-
ko lekturê obowi¹zkow¹ szczególnie
tym, którzy maj¹ w sobie artystyczn¹ du-
szê i obawiaj¹ siê jutra. Niech opowieœæ
o silnej kobiecie sukcesu i odnalezieniu
przez ni¹ sensu ¿ycia stanie siê dla
wszystkich drogowskazem. 

Izabela Zubko
Jadwiga Marzec, Marzenia nie licz¹ lat – Hi-

storia prawdziwa s¹deckiej malarki Gra¿yny Kulig,
FLEXERGIS Sp. z o. o., Nowy S¹cz 2018 

Opowieœci z drogi 
Jana Zdzis³awa Brudnickiego

Ernesto „Che” Guevara napisa³
„Dzienniki motocyklowe”, David Byrne –
lider grupy rockowej Talking Heads
„Dzienniki rowerowe”, krytyk literacki
i publicysta, przed laty redaktor wielu pism
literackich Jan Zdzis³aw Brudnicki przy-
pomnia³ sobie jak to przed wojn¹ wskoczy³



Muœniêcie piórem
almanach poetycki 

Almanach zosta³ wydany z okazji
40-lecia za³o¿enia Klubu Ludzi Pisz¹-
cych w Prudniku. 

Klub zosta³ za³o¿ony w 1977 r. przez
poetê Tadeusza Soroczyñskiego. Od
1990 r. dzia³a przy Prudnickim Oœrodku
Kultury. Przez 30 lat przewodnicz¹c¹
Klubu Ludzi Pisz¹cych by³a Daniela
D³ugosz-Penca, potem Zofia Kulig.
Obecnie przewodniczy mu Witold Hre-
czaniuk. 

Od KLP w Prudniku wywodz¹ siê
kluby literackie w Kêdzierzynie, G³ucho-
³azach i w Nysie. 

Przez wiele lat Klub organizowa³
wspólnie z Prudnickim Oœrodkiem Kultu-
ry spotkania z poetami Opolszczyzny oraz
Warszawy, Krakowa i Wroc³awia. Nawi¹-
zana zosta³a równie¿ wspó³praca z pisa-
rzami z Czech. Efektem dzia³alnoœci Klu-
bu s¹ tomiki wierszy, czêsto rocznicowe.
Wiersze cz³onków KLP by³y zamieszcza-
ne w lokalnej prasie: „G³osie W³óknia-
rza”, „Wspólnocie Wspólnot”, „Tygodni-
ku Prudnickim”. Prezentacje twórczoœci
prudnickich poetów znalaz³y siê równie¿
w publikacjach „W³asnym G³osem”. Do
popularyzacji KLP przyczyni³o siê te¿ Ra-
dio Opole i telewizja lokalna. 

„Muœniêcie piórem” to ju¿ siódma
publikacja Klubu Ludzi Pisz¹cych. Al-
manach przedstawia twórczoœæ 24 cz³on-
ków klubu. Niestety szeœciu z nich ju¿
odesz³o z grona ludzi ¿yj¹cych. Jest to
twórczoœæ amatorska, ale pokazuje za-
trzymane w czasie chwile prywatnoœci.
Poeci dziel¹ siê swoimi radoœciami,
smutkiem, marzeniami. Ich utwory sk³a-
niaj¹ czytelnika do refleksji. 

Dlatego, jak napisa³ we wstêpie Wi-
told Hreczaniuk, „warto usi¹œæ w wygod-

nym fotelu przy kominku z tomikiem po-
ezji i zag³êbiæ siê w nieznane œwiaty do-
znañ. Nale¿y nam siê chwila wytchnienia
od problemów dnia codziennego”. 

Mój modlitewnik na trzecie
tysi¹clecie 

Katarzyna B³aszczuk

Tomik poezji Katarzyny B³aszczuk
jest zbiorem utworów poetki, które po-
wsta³y od 2000 roku. Jak pisze sama au-
torka w s³owie wstêpnym, wiersze te to
„osobiste refleksje w chwilach duchowe-

go skupienia nad wiar¹ w Boga, w mo-
mentach ¿yciowych „zakrêtów” ludzkie-
go losu.”

Wiersze dotycz¹ nie tylko spraw oso-
bistych poetki, ale dotykaj¹ spraw wa¿-
nych dla naszej ojczyzny (wiersze; „Mo-
dlitwa do Matki Boskiej Katyñskiej',
„Pamiêæ tych co walczyli o nasz¹ god-
noœæ”, „Modlitwa do Matki Boskiej w in-
tencji ratowania ojczyzny”). 

Jest równie¿ utwór poœwiêcony ksiê-
dzu Jerzemu Popie³uszce: „Ksiêdzu Je-
rzemu”. 

Na uwagê zas³uguje projekt ok³adki
autorstwa Wioletty Cieleckiej – utalento-
wanej artystki, która ma na swym koncie
liczne nagrody i wyró¿nienia w konkur-
sach. 

Uzupe³nieniem tomiku jest grafika
Emilii Wo³oszyn, laureatki wielu nagród
i wyró¿nieñ za dzie³a malarskie i grafiki,
zas³u¿onej dla kultury i dziedzictwa na-
rodowego. 

Czytelnik kontempluj¹c poezje
z „Mojego modlitewnika na trzecie ty-
si¹clecie” bêdzie móg³ sam oceniæ czy
uda³o siê autorce przekazaæ w prezento-
wanych utworach s³owa z motta do tomi-
ku: „WIARA, NADZIEJA I MI£OŒÆ”. 

na rower i st¹d ksi¹¿ka „JeŸdzid³o do œwia-
ta”. Brudnickiemu bli¿ej do Byrne’a, ale to
tylko pozory. £¹czy ich rower. Byrne, za-
palony rowerzysta podró¿uje ze swoim ro-
werem po ca³ym œwiecie. Opisuje Berlin,
Stambu³, Buenos Aires, Manilê, Londyn,
Sydney, San Francisco, Nowy Jork. Brud-
nicki o wiele skromniej: Kozienice i okoli-
ce, Warszawê i Mazowsze. 

No có¿, wiele rzeczy warunkuje hi-
storia. Ka¿dy ma swoj¹ powieœæ drogi.
Brudnicki roweru nawet nie nazywa ro-
werem, tylko swoimi „lepszymi nogami”.
To po prostu jakiœ zlepek czêœci od ró¿-
nych rowerów, które uda³o siê w szopie
posk³adaæ. Bardziej przypomina rowery
marki „Ukraina”, które swego czasu zala-
³y polski rynek ni¿ dzisiejsze BMX. Ale
nie to jest najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze
jest ¿ycie, które wspomina z perspektywy
siode³ka jeŸdzi³a: trudne lata wojenne,
wiejskie zabawy, pierwsze podboje mi³o-
sne, i czasy studenckie w akademiku na
warszawskim Grochowie. Wspomina lek-
turê Prousta i znajomoœæ z wybitnym
znawc¹ Czechowicza i mieszkañcem Mi-
lanówka – Janem Witanem. 

Si³a ksi¹¿ki Brudnickiego tkwi w jê-
zyku, którym siê pos³uguje autor. Jest to
jêzyk „starego roweru”, ale jêzyk ¿ywy,
kiedy trzeba gwarowy, czerpi¹cy z roz-
mów zas³yszanych w wiejskim sklepie,
czasami zgrzytaj¹cy, jak nienasmarowa-
ne przek³adnie. Bêd¹cy materia³em do
badania dla nastêpców Kolberga.
Wszystko okraszone anegdotami, takimi
jak ta: „…co Niemiec to Niemiec, jak
u Goethego siê ma cz³owiek zabiæ, to bie-

rze rewolwer i sobie w g³owê strzela. Jak
Gustaw chce siê zabiæ, to siê zabija, nie
zabija, o¿ywa, zabija, i wraca do ¿ywych
ni to ¿ywy ni umar³y. Ni to, ni tamto.”
Coœ w tym jest. 

Jeœli lubicie powieœci Wies³awa My-
œliwskiego, to ksi¹¿kê Jana Zdzis³awa
Brudnickiego „JeŸdzid³o do œwiata” te¿
polubicie. 

Jan Zdzis³aw Brudnicki, JeŸdzid³o do œwiata.
Powieœæ. Warszawa 2018 „Komograf”, s. 140. ko-
mograf@komograf. com

Œwiat elipsy
Œwiat elipsy to czwarty tom poezji

Waldemary Anny Fiszer. Autorka po-
dzieli³a go na trzy czêœci: Iskry chwil,
Barwy elipsy, Rozterki i niepokój co-
dziennoœci. Ca³oœæ wstêpem opatrzy³ Sta-
nis³aw Stanik – krytyk literacki. Niemal-

¿e wszystkie wiersze z tego tomu charak-
teryzuj¹ siê pedagogicznym podejœciem
do wybranych tematów. Autorka wnikli-
wie obserwuje otoczenie, zmieniaj¹cy siê
czas, mody i wartoœci. Pochylaj¹c siê nad
Cz³owiekiem przybli¿a w³asne doœwiad-
czenia. Jest to swoiste spektrum dotych-
czasowego ¿ycia Autorki ukazane w jego
prostocie i zawi³oœci. 

Iskry chwil dedykowane mê¿owi s¹
pytaniem o zasoby duchowe, niezbêdne
w kreowaniu po¿¹danych postaw, maj¹-
cych odbicie w Biblii b¹dŸ te¿ w ogólnie
przyjêtej filozofii ¿ycia: Trzeba w górê /
Twoja wizja / To bardzo ma³o / Nale¿y
po³¹czyæ j¹ z dzia³aniem. 

Autorka trudy ¿yciowe nazywa dy-
gresj¹, do rangi podnosi nadziejê: Bê-
dziesz tañczyæ i œpiewaæ/tak¿e pisaæ, co
zechcesz / W tobie si³a i wola / Nie po-
trzeba nic wiêcej. 

W przyrodzie Autorka znajdzie po-
wierniczkê trosk: Jedynie drzewo/Rozu-
mie Ciê albo z niej te¿ wykrzesze radoœæ:
Bzowa kiœæ fioletu wo³a / ChodŸ do mnie!
/ Mój zapach Ciê uzdrowi! 

Barwy elipsy odzwierciedlaj¹ ludzk¹
egzystencjê od narodzin a¿ po kres zycia.
W nich zawiera siê pochwa³a zdrowia,
dobra, piêkna, ale tak¿e nieprzychylnoœæ
losu, z czym ka¿dej istocie ziemskiej
przychodzi siê zmierzyæ. Pory roku s¹
¿yciodajne, inspiruj¹ce, refleksyjne, a po-
dró¿e: oddechem/b³êkitem ¿ycia / za-
chwytem/chwil¹ w œwiecie… / W bar-
wach s³oñca i wód. Niby to wszystko ta-
kie oczywiste ale Autorka koniecznie tê
odwieczn¹ prawdê chce czytelnikowi po-

przez wiersze przypomnieæ. Waldemara
Anna Fiszer z luboœci¹ te¿ poddaje siê pi-
saniu ekfraz do obrazów olejnych wspó³-
czesnych malarzy. W tej czêœci mamy
wiele takich przyk³adów. Tu równie¿
znajdziemy wiersze dedykowane po-
szczególnym osobom. 

Rozterki i niepokój codziennoœci. Ty-
tu³ mówi sam za siebie ujawniaj¹c
w wierszach klimaty smutku i zw¹tpienia
w ludzi czasem te¿ we w³asne si³y podyk-
towane staroœci¹, nieuchronnym nadcho-
dzeniem œmierci która: Nieoczekiwana,
niechciana / Zabiera wszystko, ³upem
cieszy siê. Przeciwwag¹ dla rozterek s¹
jednak wiersze optymistyczne. Z nie-
przychylnoœci losu niekonieczne musi
wynikaæ coœ z³ego: Ze smutku/Wyrasta –
zrozumienie… / Z zimowego zamierania /
Wiosenny rozkwit / I wiosenny zachwyt /
Z rozpaczy i bólu / Cierpliwoœæ i mi³oœæ. 

Stanis³aw Stanik w podsumowaniu
wstêpu ciekawie przedstawia Œwiat elip-
sy: „To traktat o myœli ludzkiej na wielu
p³aszczyznach – etyki, socjologii, psy-
chologii, filozofii. Dotyka uczuæ i doznañ
cz³owieka na przestrzeni lat. Sumuje
i analizuje prze¿ycia, doznania, spostrze-
¿enia, wra¿liwoœæ na œwiat i codziennoœæ.
Jest to lektura dla wnikliwego, refleksyj-
nego i wra¿liwego odbiorcy”. 

Piêknie wydana pozycja – kredowy
papier, du¿a czcionka, ciekawe ilustracje
i przyjazny ton narracji. Warto z Autork¹
przejœæ siê  po poetyckich meandrach. 

Maria Bednarek
Waldemara Anna Fiszer, Œwiat elipsy. Wydaw-

nictwo PRINT-LAND, Warszawa 1918.

13W£ASNYM G£OSEM NR 107 RECENZJE

Z  p ó ³ k i  W S T K  Stanis³aw Dominiak



W£ASNYM G£OSEM NR 10714 PROZA

Dlaczego chcê pisaæ o nim? Dlaczego
nie o reszcie z grupy niemieckich ofice-
rów, którzy tworzyli w Przy³êku sztab SS
i mieszkali po drugiej stronie drogi, gdzie
sta³ nasz dom. 

By³ wœród nich, poczciwe ch³opisko
kucharz, który bywa³o zapuka³ w okno,
by podaæ kawa³ek miêsa lub s³oniny. Ro-
bi³ to bardzo dyskretnie i nie chcia³, by
„kamraci” widzieli. 

Drugi to wysoki, dobrze zbudowany,
z zawodu kowal. Tego nigdy siê nie ba-
³am, z jednym wyj¹tkiem. Pewnego wie-
czoru wraca³ z m³yna; chyba sporo wypi³,
bo nie móg³ dojœæ na swoj¹ kwaterê. Mi-
jaj¹c nasze okna (szed³ uliczk¹ od m³yna)
zacz¹³ pukaæ i mamrotaæ po niemiecku,
by mu drzwi otworzyæ. Gdy siê wtoczy³,
trzyma³ kurczowo na rêkach polano
drewna, mówi¹c, ¿e to jego dziecko. Za-
toczy³ siê parê razy i run¹³ na kanapê. Ta-
to podci¹gn¹³ mu nogi, coœ podrzuci³ pod
g³owê, zgasi³ œwiat³o i wszyscy zasnêli. 

W nocy coœ huknê³o. Arno spad³
z kanapy, spa³ nadal, ale ju¿ na pod³odze.
Rodzice s¹ zaniepokojeni. – Nie damy
rady z powrotem go u³o¿yæ, a co bêdzie
jak siê rano zbudzi? Pomyœli, ¿eœmy go
tak Ÿle potraktowali – mog¹ byæ k³opoty
i to spore. 

Minê³o kika godzin, raptem ciszê noc-
n¹ przerywaj¹ odg³osy strza³ów. Arno po-
derwa³ siê z pod³ogi przytomny, trzeŸwy,
jakby nawet kieliszka wódki nie wypi³.
Zapi¹³ pas, kaburê i tyleœmy go widzieli. 

Rano wieœci jak b³yskawica rozesz³y
siê po domach. Partyzanci zaatakowali
Niemców mieszkaj¹cych w karczmie.
Mieli zlikwidowaæ tak¿e kwaterê SS
u Poskartów, ale zamach siê nie uda³. Je-
den z partyzantów zosta³ ranny, bardzo
krwawi³ i musieli siê wycofaæ. Krwawe
œlady znaczy³y drogê a¿ do lasu. 

Arno, wybieg³szy od nas wpad³ na
podwórko do swojej kwatery i ukry³ siê
w klozecie. Chyba jeszcze tego samego
dnia przyszed³ do nas. Podchodzi do taty,
wrêcza mu litrow¹ butelkê wódki, klepie
po ramieniu i powtarza szuster gut, szu-
ster gut. By³ widocznie przekonany, ¿e ta-
to wiedzia³ o napadzie i celowo go u nas
przetrzyma³ na noc. Niemcy podejrzewali
o partyzantkê wszystkich mê¿czyzn. 

Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci Ju-
liusz o nieskazitelnej sylwetce i zimnych,
stalowych oczach. Tê postaæ lepiej by³o
i wzrokiem omijaæ. Podobno by³ okrutny.
Z nikim siê nie przyjaŸni³. Bali siê go
i Niemcy. Przewy¿sza³ ich rang¹ i trakto-
wa³ s³u¿bowo. 

Spotyka³am go codziennie, mieszka³
niedaleko. Ba³am siê go zawsze. Jedn¹
rêkê mia³ chyba bez d³oni, nosi³ na niej
zawsze czarn¹ skórzan¹ rêkawiczkê. Za
to ta sprawna czêsto chwyta³a z kaburê,
mia³ chyba ochotê ca³y ten wojenny mo-
t³och wystrzeliæ. 

Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia. Ju¿ siê za kilka dni oka¿e – ostatnie
tej wojny. Dom ju¿ wysprz¹tany, w rogu
pokoju ubrana choinka. Tato umia³ wy-
braæ drzewko w sam raz do tego k¹cika. 

Zapada zmrok. Jestem sama w domu.
Rodzice z ma³ym Jurkiem wyszli do bab-
ci i wujków Antków, mój braciszek jest
chyba u Bronia S³omki. Naraz ktoœ puka,
mówiê proszê i widzê w drzwiach Juliu-
sza. Takiego uczucia lêku jeszcze nie
prze¿y³am. Wydawa³o mi siê, ¿e to ju¿
koniec. Z chwilê mnie zastrzeli! Chyba
po to przyszed³. Nigdy wczeœniej u nas
nie by³. Juliusz posta³ chwilê w milcze-
niu, lekko siê uœmiechn¹³, wyci¹gn¹³ do
mnie rêkê i z³o¿y³ mi ¿yczenia œwi¹tecz-
ne. Rozgl¹dn¹³ siê po ca³ym mieszkaniu,
zapyta³ o rodziców, a potem takim ³agod-
nym, smutnym g³osem powiedzia³: Mi³o
tu. Jaka ty jesteœ szczêœliwa – masz dom,
rodziców. Ja nie mam nikogo. Jestem
sam jak palec. 

Te s³owa, ton wypowiedzi w dodatku
w jêzyku polskim zrobi³y na mnie pioru-
nuj¹ce wra¿enia. Oniemia³am. Nie wy-
krztusi³am z siebie ani s³owa. „Okrutny”
zmieni³ siê w jednej chwili w sentymen-
talnego roz¿alonego na swój los cz³owie-

ka. Sta³ jeszcze chwilê milcz¹cy, nie-
obecny. Zasalutowa³ i wyszed³. 

Ten krótki epizod trwa we mnie, mi-
mo, ¿e czas zatar³ tyle wa¿niejszych
chwil. Powodem tego jest pytanie dlacze-
go? Dlaczego tak siê zachowa³am i nie
wykrztusi³am z siebie ani s³owa, a cz³o-
wiek, ten okrutny co prawda cz³owiek,
w tej chwili, tu¿ przed dzieleniem siê
op³atkiem przemówi³ ludzkim g³osem,
nasz¹ polsk¹ mow¹ ¿ali³ siê na swój los.
Ja patrzy³am na niego jak niema, a mo¿e
sp³oszona dzikuska, a koñczy³am ju¿
piêtnaœcie lat. 

Mimo wojny nie zmarnowa³am ani
jednego roku szkolnego. Przerabia³am
wtedy II klasê gimnazjum (oczywiœcie
na tajnych kompletach). Du¿o czytam,
interesowa³o mnie wiele spraw, by³am
œmia³a, lubi³am rozmawiaæ z ludŸmi.
Dlaczego strach a po chwili szok odebra³
mi mowê? Oto pytanie do którego wra-
cam ilekroæ ten epizod staje mi przed
oczami. Zawsze ¿a³ujê ¿e tak siê zacho-
wa³am. To by³ cierpi¹cy, okaleczony
przez wojnê cz³owiek. Mog³am go wes-
przeæ, choæ mi³ym s³owem. Niestety –
milcza³am. Za kilkanaœcie dni w szyb-
kim tempie zbli¿a³ siê front rosyjski.
Z Przy³êka zd¹¿yli Niemcy wyjechaæ,
ale dopadli ich ¿o³nierze radzieccy ko³o
Kozieg³ów i nie wiadomo czy ktoœ z nich
ocala³. O bitwie opowiadali furmani,
którym uda³o siê lasami, polnymi droga-
mi wróciæ do wsi. 

Aurelia Rudyk

Epizod z ¿ycia. Juliusz
opowiadanie

Trzy AGApity

Co dzieje siê w domu? Dzieje siê
„noc nieska¿ona œwiat³em”, tocz¹ siê
rzeczy mroczne. To w³aœnie mrocz-
noœæ jest stosowna, a œwiat³o ska¿o-
ne. Trudno dotrzeæ do s³oñca: „s³oñ-
ce z trudem przebija siê / przez spali-
ny i chmury”. Dom kreowany przez
autora jest miejscem koniecznym do
kochania („kocham mój dom / to
trudna mi³oœæ”), ale te¿ miejscem nie
do kochania, podmiot dusi siê w nim,
potrzebuje œwiat³a („na zaczadzonej
ma³ej szybie / wydrapujê paznokcia-
mi / promienie s³oñca”). Dom uleg³
zwyrodnieniu, a mimo to diagnozuje
siê go jako œrodowisko naturalne do
¿ycia. 

Miasto przeludnione „rysami ob-
cych twarzy”, zdzicza³y sad, s¹dy kap-
turowe, brzuch jak cela. Nienarodzone
dzieci, smród kana³ów, historia wal-
cz¹cych, walka o wolnoœæ s³owa –
wszystko zawoalowane, zamaskowane
i dymi¹ce. Dom w cz³owieku, cz³o-
wiek w domu. Bez ciszy, bez uspoko-
jenia („jestem kuku³k¹ / precz / precz /
jestem zajêty // jestem papug¹”). De-
gradacja wartoœci i niesmak obcych
s³ów. Mo¿na tylko zamkn¹æ siê w so-
bie, ale to ju¿ mo¿e byæ niebezpieczne
zatrzaœniêcie, którego nikt nie cofnie. 

„Mój dom to ja” mówi Bogus³aw
Olczak, a ja szczerze mu wspó³czujê. 

A. TomHa

Œladami wierszy
umar³ych poetów

Wystan Hugh Auden
1907 – 1973

angielski poeta i pisarz. Tworzy³ wiersze, dramaty
i eseje. Wraz z Christopherem Isherwoodem two-
rzy³ tzw. brechtowskie dramaty wierszem. 
Jest autorem librett m.in. do ¯ywota rozpustnika
z 1951 r.

Nasze odchylenie

Piasek w klepsydrze szepcze dzikim lwom z pustyni,
Zegar z wie¿y ogrodom nie szczêdzi t³umaczeñ,
Jak wiele b³êdów zniesie Czas tolerancyjny,
Jak bardzo nie ma racji, kto zawsze ma racjê...

T³umaczenie: Stanis³aw Barañczak

MAREK S£YK
3 kwietnia 2019 r. po¿egnaliœmy Marka S³yka (ps. Celstaw), cz³onka sekcji literackiej Wena WSTK. Autora  wielu

powieœci, opowiadañ i wierszy. W 1981 r. otrzyma³ nagrodê literack¹  im. Wilhelma Macha za powieœæ „W barszczu
przygód”. Marek mia³ ciekaw¹ osobowoœæ i bogat¹ wyobraŸniê.  By³ rzeczowy i konkretny w wyra¿aniu swoich
opinii. Lubi³ zawsze mieæ przed sob¹ cel do osi¹gniêcia. A nade wszystko ceni³ wartoœci rodzinne. 

Dziêkujemy Ci Mareczku za wieloletni¹ wspó³pracê na niwie kulturalnej. Bêdzie nam Ciebie brakowa³o. 
Czeœæ Twojej pamiêci!

Ostatnie po¿egnanie
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Jaros³aw Mielcarek urodzi³ siê 28
sierpnia1963 r. w Gorzowie Wlkp. Jest
cz³onkiem RSTK w Gorzowie Wlkp.,
Stowarzyszenia Artystów Integracji Eu-
ropejskiej w Szczecinie. Obecnie miesz-
ka w Szczecinie. Kompozytor, muzyk,
malarz. Zdobywca wielu nagród i wy-
ró¿nieñ o zasiêgu wojewódzkim i ogól-
nopolskim. Tworzy muzykê alternatyw-
n¹, ilustracyjno-refleksyjn¹ siêgaj¹c¹ do
Ÿróde³ ró¿nych kultur wykorzystuj¹c
dŸwiêki natury, mechaniczne, ulicy, fi-
zjologiczne – czytamy w witrynie arty-
sty. Jednak, znany muzyk ma jeszcze in-
n¹ pasjê – malarstwo. 

Maluje obrazy o ró¿norodnej tema-
tyce stosuj¹c proste formy wolne od sko-
jarzeñ, dzia³aj¹c jedynie na emocje od-
biorcy. Czêsto równie¿ podejmuje temat
postaci ludzkiej odrealnionej siêgaj¹c
w sferê duchow¹. Tak mówi o swojej
twórczoœci sam artysta: 

,,Od chwili narodzin przypisane s¹
nam podstawy, na których opieraæ siê
bêdzie nasza œwiadomoœæ, tj. p³eæ, imiê
i nazwisko, znak zodiaku, pochodzenie…
Na tej p³aszczyŸnie poprzez oddzia³ywa-
nie zewnêtrzne i wewnêtrzne bêdziemy
wype³niaæ pust¹ przestrzeñ zwan¹ ¿y-
ciem. Pragnienia, pokusy, … s¹ kluczem
do budowy celu. Mi³oœæ, nienawiœæ… do
budowy otaczaj¹cej przestrzeni. Têskno-
ta, pamiêæ… do budowy podstaw warto-
œci jakimi siê kierujemy. I tak buduj¹c,
burz¹c pod¹¿amy do jedynej formy ma-
j¹cej samej w sobie zasady i wartoœci. To
ona nada znaczenie naszej przestrzeni
zwanej ¿yciem – „koniec”. Zbiór obra-
zów jest zapisem emocji, odczuæ i stanów
œwiadomoœci.”

Jaros³aw Mielcarek by³ inicjatorem
i komisarzem kilku plenerów malarskich
o zasiêgu miêdzynarodowym. Wielokrot-
nie prezentowa³ swoje prace na indywidu-
alnych wystawach przedstawiaj¹c cykl
obrazów pt. ,,Cz³owiek i jego przestrzeñ”. 

Odznaczony Odznak¹ Honorow¹ „Za-
s³u¿ony dla Kultury Polskiej” – 2016 r. 

Mielcarek

         
 

        
        
     
          
    

              
              
              
                
              
              
             
         
               
                 
             
              
             
       

             
             
             

        
          
         
         
        

             
           

Jaros³aw
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Mini Galeria
Amelia  Œmiech (15 lat)

Jan Stanis³aw Kamyk Kamieñski 

Wiersz dla dzieci 

Fraszki Aforyzmy 
Stanis³aw Dominiak Wojciech Bia³ek

OSTRE USTA
Czy to wada 
czy zaleta 
¿e mam jêzyk jak ¿yleta
Czasem palnê 
tak dobitnie 
¿e na mordzie ró¿a kwitnie

FIGLE MORFEUSZA
Œni³a mi siê wielka niemoc
tak prowadzi³ 
sen Morfeusz

Mickiewicz pêka³ ze œmiechu
¿onê r¿n¹³ mi Pan Tadeusz

ZA KS. J. TWARDOWSKIM
Œpieszmy siê panowie kochaæ
Kobiety tak szybko przekwitaj¹

Choæ  to nie jest takie prostata
jak powiadaj¹

FATALISTA
Nie daje mu spokoju
pewna myœl niejasna
¿e zara-¿ona 
mo¿e wróciæ z miasta

UKRYTE RUMIEÑCE 
Oczy czêsto nie widz¹
czego majtki siê wstydz¹

OMAMY EROTOMANA
On ci¹gle widzi oczy
ich rozwartych kroczy

Jeœli coœ przesz³o to nie powróci,
mo¿e to œmieszyæ a mo¿e i smuciæ

*
Fajnie rozmawia siê z tymi,
którzy nie wiedz¹ tego co ty

*
Najwiêcej istotnych szczegó³ów
z ¿ycia wziêtych
dowiesz siê od piêciolatka

*
Przemijanie zawsze oznacza to samo
przemijaj¹cy stan ciekawoœci

*
Najbardziej bezpieczni
to ludzie ma³ej wiary

*
Udawanie kogoœ kim siê nie jest
doprowadza do bycia nikim

*
Przelotna mi³oœæ oprócz wielu wad
ma jedn¹ zaletê
nie trwa wiecznie

*
Z uczuciem lepiej jeœli tylko ¿arzy
jeœli mia³o by poparzyæ

*
Mi³oœæ przychodzi we dwoje
a odchodzi w samotnoœci

AFORYZMY ŒWIATA
Nie mo¿na uciec od samego siebie,
przenosz¹c siê z miejsca na miejsce.

Szczêœcie to po prostu dobre zdrowie 
i z³a pamiêæ.

Œwiat ³amie ka¿dego i potem niektórzy
s¹ jeszcze mocniejsi w miejscach
z³amania. Ale takich, co nie daj¹ siê
z³amaæ, œwiat zabija.

Ka¿dy mê¿czyzna, który pozwala sobie
cierpieæ z powodu kobiet,
jest chory na coœ równie nieuleczalnego
jak rak.

Musimy siê przyzwyczaiæ do tego, ¿e
przed najwa¿niejszymi 
skrzy¿owaniami naszego ¿ycia nie ma
¿adnych znaków ostrzegawczych.

Ernest  Hemingway

Choroba niedŸwiadka

Dziœ niedŸwiadek zjad³ œniadanie
zaraz po pobudce,
jednak czu³ siê ci¹gle g³odny
wiêc drugie zjad³ wkrótce.

Potem by³ obfity obiad,
bardzo mu smakowa³,
po nim wybra³ siê do lasu,
by pospacerowaæ.

Tam napotka³ leœnych malin
poletko niema³e,
do jedzenia tych pysznoœci
zabra³ siê z zapa³em.

Obok krzaczki s³odkich jagód,
to pokusa nowa
– tak nie mo¿na ich zostawiæ,
im te¿ nie darowa³.

Nieustannie za przysmakiem
tak po lesie goni³,
a¿ zobaczy³, ¿e ma brzuszek
du¿y jak balonik.

Chyba wiêcej nie dam rady,
przyzna³ sobie racjê,
no i czas ju¿ iœæ do domu,
pora na kolacjê.

A wieczorem gdy niedŸwiadek
mia³ ju¿ pójœæ do ³ó¿ka,
Ÿle siê poczu³, wyst¹pi³y
silne bóle brzuszka.

Du¿a mama niedŸwiedzica
zarz¹dzi³a snadnie
– musimy pójœæ drogi misiu
do Leœnej Poradni.

Dobry doktor, stary niedŸwiedŸ,
przyjmowa³ codziennie,
gdy móg³ leczyæ swych pacjentów,
cieszy³ siê niezmiernie.

To do niego z ma³ym misiem
posz³a du¿a mama,
po poradê i lekarstwo
by nie sta³ siê dramat.

A w Poradni t³um zwierz¹tek
czeka³ do doktora,
wiêc stanêli te¿ cierpliwie,
w koñcu przysz³a pora.

W gabinecie delikatnie
doktor zbada³ misia,
i zapyta³: – mój niedŸwiadku,
co ty jad³eœ dzisiaj?

– Dwa œniadania przed po³udniem,
takie ca³kiem spore,
potem zjad³em dobry obiad,
kolacjê wieczorem.

Po obiedzie by³em w lesie,
w brzuszku mi burcza³o
wiêc jagódek i malinek
zjad³em tam niema³o.

Tu pan doktor kiwn¹³ g³ow¹
– diagnoza jest prosta,
nazbyt du¿o po¿ywienia
twój brzuszek dziœ dosta³.

W domu mama przygotuje
napar z listków miêty
– wypij wszystko, jutro rano
wstaniesz uœmiechniêty.

Jeszcze jedno wa¿ne zdanie
powiedzieæ ci muszê
– to ³akomstwo powoduje,
¿e boli ciê brzuszek.

Postaraj siê zapamiêtaæ
powiedzenie stare:
– mo¿esz wszystko jeœæ mój drogi,
lecz zawsze z umiarem.

MYŒL ANTYCZNA grecka
Nikt nie potrafi tak solidnie zakopaæ swoich b³êdów jak lekarz.

Stra¿ po¿arna nigdy nie przyje¿d¿a przed po¿arem.

Dziœ ju¿ jutro stanie siê wczoraj.

Nie ma nudniejszych ludzi ni¿ pochlebcy.

Oby spryt by³ odebrany naszym wrogom, a przydzielony ludziom

szlachetnym.

Wszystko co w niebezpieczeñstwie, nie jest jeszcze stracone.
Agrypa – I/II w. n.e. filozof ze szko³y sceptyków

       
    


