
Ewa Szelburg-Zarembina przysz³a na
œwiat w Bronowicach pod Pu³awami. By-
³a jeszcze ma³ym dzieckiem, gdy rozcho-
rowa³ siê jej ojciec. Lekarze poradzili mu,
aby osiad³ na sta³e w Na³êczowie. Tak te¿
siê sta³o. Kupi³ kawa³ek ziemi, miêdzy
alej¹ lipow¹ a parkiem, i na tej dzia³ce za-
cz¹³ uprawiaæ drzewa owocowe oraz ho-
dowaæ pszczo³y. Sprowadza³ te drzewa
z Belgii. Kupowa³ je i uzyskiwa³ z nich
nowe gatunki. Ojciec by³ nie tylko ogrod-
nikiem i pszczelarzem, ale tak¿e spo³ecz-
nikiem. Jeœli ktoœ zwróci³ siê do niego
z proœb¹ o radê w sprawach upraw i sadu,
stara³ siê przekazaæ mu to, co móg³: nowe
spojrzenie, najnowsz¹ wiedzê ogrodni-
cz¹. Udostêpnia³ gatunki drzew i kwiatów
uzyskane ze skrzy¿owania. 

Matka zajmowa³a siê szyciem. Jej
„zak³ad” mieœci³ siê w domu, na którego
frontonie nie by³o szyldu ani wizytówki.
Szy³a dla znajomych albo dla osób, które

zosta³y jej polecone. Jednego razu zdoby-
³a wysok¹ nagrodê za poprawienie sukni
Herzego (Herze by³ na owe czasy znako-
mitoœci¹ w fachu krawieckim). Ze zbêd-
nego materia³u szy³a fata³aszki i rozda-
wa³a je biednym. Mama Ewy uczy³a j¹
nie tylko szycia, ale wszystkiego, co by-
³o potrzebne w ¿yciu kobiety: i sprz¹ta-
nia, i gotowania i dobrego tonu. 

Ewa mia³a rodziców bardzo kocha-
nych i kochaj¹cych, ale ró¿ni¹cych siê
zasadniczo charakterami. Jako dziecko
zrozumia³a, ¿e jedno z nich ma racjê (oj-
ciec), a drugie s³usznoœæ (matka). Zwy-
kle, jak przebywali oboje w domu, jedno
pyta³o: a co mama na to? Gdy drugie
mia³o jak¹œ w¹tpliwoœæ, zwraca³o siê do
niej: a co tatuœ na to? Kiedy ju¿ podros³a,
matka zada³a jej pytanie: czy robi coœ, co
by³oby po¿yteczne dla siebie i dla dru-
gich? Ewa pomyœla³a chwilê, a potem od-
rzek³a: tak, robiê: jak wychodzê na ga-

nek, to przegl¹dam siê dzieciom i myœlê,
¿eby ¿adne dziecko nie dokucza³o dru-
giemu, ¿eby ³adnie siê bawi³o i pomaga-
³o innym. 

Od dziecka mia³a zwierzêta w domu.
Ulubionego psa jamnika podarowano jej
bo nikt inny nie chcia³ go wzi¹æ z tego
wzglêdu, ¿e nie by³ rasowy. A okaza³o
siê, ¿e by³ rasowy i doskonale wychowa-
ny. Raz tylko prze¿y³a jego niesubordy-
nacjê. Pan Bolcio chcia³ j¹ poczêstowaæ
piernikiem lukrowanym. Ciastko zapach-
nia³o i pies wyci¹gn¹³ po nie ³apkê. Bar-
dzo siê zawstydzi³a, ¿e ma tak Ÿle wycho-
wanego pieska. Ale ju¿ nigdy potem jej
nie zawiód³. W okolicy by³o du¿o psów.
Wiedzia³y one, gdzie jest ich królestwo,
gdzie mo¿na ujadaæ, gryŸæ i napadaæ. By-
³y oczywiœcie koty. Koty szybko siê usa-
modzielnia³y i zak³ada³y nowe rodziny.
Zwierzêta wzbogaca³y wyobraŸniê przy-
sz³ej pisarki. 

Rówieœnych przyjació³ Ewa mia³a
wielu. Wszyscy interesowali siê ¿yciem
miasteczka, ale te¿ z czasem zaczê³o
ogarniaæ ich umys³ to, co dzia³o siê
w szerokim œwiecie. Jej rodzice prenu-
merowali pisemka dla nich, jednym ku-
powali „Przyjaciela Dzieci”, innym –
„Wieczory Rodzinne”, a jeszcze innym –
„Pisemko” czy „Œwiatek”. Raz jej powie-
dzia³a mamusia, czy tatuœ, nie pamiêta
które: je¿eli czytacie pisma, to przecie¿
sami mo¿ecie je wydawaæ. I z tej rady
zrodzi³o siê pismo „Sami sobie”. 

Pamiêta, ¿e w „Przyjacielu Dzieci” –
na ostatniej stronie – natknê³a siê na por-
trety królów polskich. Pod tymi portreta-
mi widnia³o wezwanie: kto zgadnie, co tu
jest namalowane? I do tego by³a do³¹czo-
na proœba o nadsy³anie odpowiedzi. Nie
musia³a siê zastanawiaæ, nim chwyci³a za
pióro. Stosownie do pierwszej z zamiesz-
czonej w tym piœmie postaci napisa³a: 

Królowa Jadwiga
Zbudowa³a Kraków
Dla ubogich ¿ebraków
Klejnoty rozda³a… itd. 
Odpowiednio te¿ u³o¿y³a wierszyki do

nastêpnych portretów. Po jakimœ czasie na-
desz³o pismo z redakcji. Przeczyta³a w nim:
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Pisarka z rekordowym nadk³adem
(o twórczoœci Ewy Szelburg-Zarembiny)

Stanis³aw Stanik

Bajka – krótki utwór literacki zawie-
raj¹cy mora³ (pouczenie), czêsto jest
wierszowany, czasem ¿artobliwy. Mora³
mo¿e znajdowaæ siê na pocz¹tku (pro-
mythium) lub na koñcu (epimythium)
utworu albo wynikaæ z jego treœci. Istot-
n¹ cech¹ bajki jest alegorycznoœæ. Boha-
terami bajek mog¹ byæ ludzie, a tak¿e
zwierzêta, przedmioty i zjawiska, które
uosabiaj¹ typy ludzkie, cechy charakteru
lub przeciwstawne pogl¹dy i stanowiska.
Jest jedn¹ z odmian epiki, choæ bajka
epigramatyczna ma du¿o cech lirycz-
nych. 

Balada (balata) – staroprowansalski
gatunek literacki, odmiana pieœni tanecz-
nej. Nazwa balada wywodzi siê prowan-
salskiego czasownika balar „tañczyæ”.
Balada jest bliska innemu prowansal-
skiemu gatunkowi pieœni tanecznej o na-
zwie dansa. Starofrancuskim odpowied-
nikiem balady by³o ballette (ballete), zaœ
staroportugalskim – ballada (baylada).
W XIV–XV w. we Francji pod wp³ywem
prowansalskiej balady ukszta³towa³a siê
ballada. 

Zachowa³o siê tylko szeœæ utworów
tego gatunku. Maj¹ one prost¹ budowê –
sk³adaj¹ siê z jednorymowych zwrotek,
maj¹cych od 2 do 4 wersów, oraz refrenu
³¹cz¹cego siê za poœrednictwem przej-
œciowego rymu. 

Ballada – gatunek synkretyczny, ³¹-
cz¹cy w sobie cechy liryki (nastrojo-
woœæ, emocjonalnoœæ), epiki (fabu³a,
narrator) i dramatu (dialogi, akcja), któ-

Terminy 
literackie

–  Œrodki stylistyczne oraz inne
wa¿ne pojêcia z zakresu 

literaturoznawstwa
cz. 4
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7 listopada 2019 r. Miejskie Centrum
Kultury w Gorzowie Wielkopolski. Noc
Poetów. Ciekawie zaaran¿owana sala wi-
dowiskowa – na œrodku drzewo, wokó³
którego kolorowe liœcie i stoliki. Czy¿by
pani Jesieñ zaprosi³a nas do swojej ka-
wiarenki? Na sztalugach malarstwo z ga-
lerii Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Gorzowie Wielkopol-
skim. Ca³oœæ podœwietlona reflektorami.
Prezes Czes³aw Ganda przywita³ goœci
i zaprosi³ na „Noc Poetów”. 

Na pocz¹tku wyst¹pi³ chór „Uniwe-
rek” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z piosenkami w stylu retro. Bardzo do-
brym pomys³em by³o og³oszenie konkur-
su na odgadniêcie tytu³ów filmów, auto-
rów i wykonawców œpiewanych utwo-
rów. Prezentacje literackie by³y przepla-
tane wystêpami muzycznymi. W twór-
czoœci poetyckiej dominowa³a poezja li-
ryczna, nie zabrak³o jednak tekstów saty-
rycznych. Podoba³y siê prezentacje m³o-
dych solistek – Marzeny Szumlañskiej-
-Œron i Mileny Ruckiej, które siêgnê³y po
ambitny repertuar. Na szczególne wyró¿-
nienie zas³u¿y³ duet „Fidelis” z rodowo-
dem kresowym z Przemyœla, który wyko-
na³ lwowskie piosenki. „Noc poetów” za-
koñczy³ wystêp chóru „Uniwerek” pod
dyrekcj¹ Szczepana Kaszyñskiego. 

Krystyna Wo¿niak

8 listopada 2019 r. Wyk³ad Wojcie-
cha Plusta w siedzibie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Tematem wyk³adu –
Kolor, czyli barwy podstawowe. Pan
Wojciech przybli¿y³ s³uchaczom œwiat
ukryty na palecie. Pokaza³ w jaki sposób
mo¿na z czterech kolorów (podstawo-
wych) stworzyæ w zasadzie wszystkie
potrzebne do malowania barwy, nastêp-
nie nawi¹za³ do malarstwa renesansowe-
go, które mia³o swój pocz¹tek we W³o-
szech, w takich miastach, jak: Florencja,
Rzym, Wenecja i gdzie osi¹gnê³o swój
najwiêkszy rozkwit. Przetrwa³o tu naj-
wiêcej zabytków staro¿ytnoœci, zw³asz-
cza rzeŸba i architektura. 

Dziêki trzem zasadom: – zaintereso-
waniem siê na nowo antykiem i systema-
tycznemu badaniu sztuki staro¿ytnej, –
skupienie siê na cz³owieku (humanizm),
– odkryciem i opanowaniem zasad per-
spektywy linearnej, dokona³ siê prawdzi-
wy przewrót w sztuce zachodu. Zród³em

inspiracji dla malarzy renesansowych by-
³a z jednej strony natura, któr¹ cierpliwie
obserwowali, z drugiej zaœ, sztuka staro-
¿ytna, gorliwie studiowana w tym okre-
sie we wszystkich pracowniach malarzy,
rzeŸbiarzy i architektów. 

S³uchaliœmy z du¿ym zainteresowa-
niem o kompozycji obrazu, schemacie
z³otego podzia³u, opisanego przez grec-
kiego matematyka Euklidesa. Na za-
koñczenie wyk³adu Wojciech Plusta po-
wiedzia³ wa¿ne dla nas wszystkich s³o-
wa: ka¿dy artysta w swojej dziedzinie
sztuki powinien zachowaæ siebie i co naj-
wa¿niejsze nie staæ siê kopist¹. Ten inte-
resuj¹cy wyk³ad po³¹czony z prezentacj¹
multimedialn¹ na d³ugo zostanie w na-
szej pamiêci. 

8 listopada 2019 r. Spotkanie z Tere-
s¹ Kuczer¹ i Janem Nowakowskim –
duetem „Fidelis” z Przemyœla. Fidelis –
to imiê pochodzenia ³aciñskiego. Wywo-
dzi siê od s³owa fidelis (wierny, pewny).
Oznacza zatem cz³owieka „pe³nego wia-
ry”. Wspó³czesn¹ jego form¹ w jêzyku
hiszpañskim jest Fidel. Teresa i Jan œpie-
waj¹ piosenki kresowe. Teresa akompa-
niuje na akordeonie, kiedy œpiewa piêk-
nieje jak kwiat rumianku w ³anach zbó¿.
Ten duet mo¿e byæ przyk³adem, jak mo¿-
na wspó³graæ, jak uzupe³niaæ siê. Jan jest
krasomówc¹, potrafi wprowadziæ s³ucha-
czy w klimaty swoich skeczy, dowcipów,
piosenek. S³uchaj¹c tego duetu przenosi-
my siê do Lwowa, by w zaciszu staro-
miejskich uliczek przycupn¹æ w kawia-
rence. Wystêp Duetu by³ przyjêty entu-
zjastycznie z owacjami na stoj¹co. 

8 listopada 2019 r. Spotkania
w szko³ach. Lekcje poetyckie odby³y siê
w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ma-
rii Curie-Sk³odowskiej w Gorzowie
Wlkp. W spotkaniu z m³odzie¿¹ wziêli
udzia³ literaci, bêd¹cy uczestnikami
warsztatów: Ireneusz Szmidt – konsul-
tant sekcji literackiej i prezes oddzia³u
gorzowskiego Zwi¹zku Literatów Pol-
skich, Danuta Augustyn z D¹browy Gór-
niczej, Tadeusza Dziadosz z Kostrzyna
n/Odr¹, Krystyna WoŸniak z Gorzowa
Wlkp. Literaci prezentowali swoje teksty.
Kolejnym etapem spotkania by³y konsul-
tacje w grupach. W jednej z nich uczest-
niczyli Danuta Augustyn i Ireneusz
Szmidt. W drugiej znalaz³y siê Krystyna
WoŸniak i Tadeusza Dziadosz. M³odzie¿

czyta³a swoje wiersze, teksty by³y oma-
wiane pod k¹tem stylu i formy poetyc-
kiej. Podczas ca³ego spotkania wytwo-
rzy³a siê ciep³a atmosfera. Nawet powsta³
wspólny tekst. W podziêkowaniu za spo-
tkanie, ka¿dy uczestnik otrzyma³ ró¿e. 

Drugie spotkanie z m³odzie¿¹ odby³o
siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
im. Tadeusza Koœciuszki nr 1 w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Uczniowie mieli
mo¿liwoœæ bli¿szego zapoznania siê
z poetami bêd¹cymi cz³onkami RSTK:
Janin¹ Jurgowiak (Gorzów Wlkp.), Iza-
bel¹ Zubko (Warszawa), W³adys³awem
Zychem (Medyka) oraz Ferdynandem
G³odzikiem (Gorzów Wlkp.). Podczas tej
niecodziennej lekcji opowiadali o w³a-
snej przygodzie z poezj¹, czytali swoje
wiersze, dzielili siê przemyœleniami na
temat twórczoœci, a przede wszystkim
przybli¿yli m³odym czytelnikom magiê
s³owa pisanego. Anga¿owali ich równie¿
do wspólnego czytania wierszy. 

Zainteresowanie sztuk¹ s³owa wyra-
¿a³o siê w ciekawych pytaniach kierowa-
nych do poetów. Uczniów klas pierw-
szych interesowa³ g³ównie proces po-
wstawania wierszy oraz szukanie na-
tchnienia. 

Mamy nadziejê, ¿e wielu uczestni-
ków lekcji poetyckich doceni rolê poezji
w ¿yciu cz³owieka i zainspiruje do w³a-
snych prób literackich. 

Izabela Zubko, 
Danuta Augustyn i Bo¿ena Zwi¹zek

10 listopada 2019 r. Widowisko po-
etycko-muzyczne „Deo et Patriae”
w koœciele pod wezwaniem Pierwszych
Mêczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
W koncercie ku czci Ojczyzny wziêli
udzia³ soliœci – Milena Rucka, Marzena
Szumlañska-Œroñ, Oliwia Królikowska,
zespó³ „Fidelis” w sk³adzie Teresa Kucze-
ra i Jan Nowakowski, Gorzowska Orkie-
stra Dêta z Miejskiego Centrum Kultury,

Relacje z Interdyscyplinarnych
XXXVII Warsztatów Artystycznych

w Gorzowie Wielkopolskim

    

    

,
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chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Uni-
werek” oraz poeci z ró¿nych stron Polski. 

Artyœci muzyk¹, œpiewem i poezj¹
dali wyraz swemu przywi¹zaniu do oj-
czyzny. Gorzowska Orkiestra Dêta pod
dyrekcj¹ Anny Wiœniewskiej zaprezento-
wa³a utwory „Bogurodzica” i „Marsz
Pierwszej Brygady”, chór „Uniwerek”
pod dyrekcj¹ Szczepana Kaszyñskiego
„Gaude Mater Polonia”, zespó³ „Fidelis”
– „Madonny Lwowskie”, Milena Rucka
wykona³a piosenkê „¯ycia ma³a garœæ”,
Marzena Szumlañska-Œroñ piosenkê
„Szyba”, a Oliwia Królikowska „Bia³y
krzy¿”, natomiast poeci zaprezentowali
utwory poetyckie: Roman Habdas –
„1918 rok – listopad”, Izabela Zubko –
„Ojczyzna”, Pawe³ Soroka – „Ziemia
mazowiecka”, Mieczys³aw Szabaga –
„Zwiastuny”, Ewelina Pilawa-Soroka
wiersz „Mamie”, Krystyna WoŸniak – 
„Z Warszawy na zachód”, Tadeusza
Dziadosz wiersz „Odra”, Danuta Augu-
styn – „Ojczyzno moja” oraz Janina Jur-
gowiak wiersz „Wielka cisza”. Poetom
akompaniowa³ na flecie Czes³aw Ganda.

Podczas koncertu panowa³ niezwykle
podnios³y nastrój, wzmocniony zapale-
niem przez poetów zniczy i ustawieniem
ich przy o³tarzu. Wierni zgromadzeni na
mszy œwiêtej przyjêli widowisko ze
wzruszeniem i entuzjazmem, czemu dali
wyraz owacjami na stoj¹co. Po zakoñ-
czeniu mszy œwiêtej Czes³aw Ganda wrê-
czy³ Ksiêdzu Proboszczowi kan. Bogu-
s³awowi Kaczmarkowi obraz namalowa-
ny przez Janinê Jurgowiak, przedstawia-
j¹cy fragment krajobrazu Gorzowa. 

Koncert by³ wspania³ym przedsiê-
wziêciem nie tylko artystycznym, ale
i integracyjnym, skupiaj¹cym wokó³ jed-
nego tematu duchownych, wiernych i ar-
tystów. Szczególne podziêkowania nale-
¿¹ siê ksiêdzu kan. Bogus³awowi Kacz-
markowi, re¿yserom i scenarzystom kon-
certu – Krystynie WoŸniak i Czes³awowi
Gandzie oraz Krzysztofowi Matyasz re-
alizatorowi dŸwiêku i oœwietlenia. 

Projekt wspó³finansowany by³ przez
Urz¹d Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Lubuskiego w Zielonej Górze w ra-
mach zadania „Aby trudne sta³o siê ³a-
twym, a ³atwe piêknym”. Patronat me-
dialny objê³o czasopismo Rady Krajowej
RSTK w Warszawie „W³asnym G³osem”
oraz Radio Zachód w Zielonej Górze. 

Organizatorami widowiska poetycko-
-muzycznego wpisanego w program
XXXVII Interdyscyplinarnych Warszta-
tów Artystycznych by³o Robotnicze Sto-
warzyszenie Twórców Kultury i Miejski
Oœrodek Kultury oraz Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim. 

Ewelina Pilawa-Soroka

10 listopada 2019 r. Warsztaty
w D³ugim.

Po koncercie w koœciele uczestnicy
warsztatów wyjechali do miejscowoœci
D³ugie – malowniczego miejsca po³o¿o-
nego oko³o 40 km od Gorzowa. Po obie-
dzie sala kominkowa wype³nia siê po
brzegi, a to za spraw¹ dr Marioli Radziñ-
skiej, która poprowadzi³a wyk³ad pt. „Po-
wakacyjne pu³apki psychodietetyczne”.

Temat zainteresowa³ s³uchaczy, a po wy-
k³adzie rozpoczê³a siê ciekawa dyskusja.
Po kolacji kolejny wyk³ad prof. Paw³a
Soroki na temat „Miejsca kultury w zglo-
balizowanym œwiecie”. 

11 listopada 2019 r. Wyk³ad psy-
chologa dr Przemys³awa Pieczyñskie-
go – „Aby trudne sta³o siê ³atwym”. 

Prze³amywanie barier, stereotypów,
to tematy poruszane przez wyk³adowcê.
Wiele obaw zakodowanych w dzieciñ-
stwie mieszka w nas do póŸnej staroœci
i staj¹ siê one w wielu przypadkach nie
do pokonania. Wyk³adowca zademon-
strowa³ æwiczenia na pobudzenie do pra-
cy lewej pó³kuli mózgu. Æwiczenia wy-
magaj¹ce du¿ej koncentracji. 

11 listopada 2019 r. Konsultacje. 
Osoby paraj¹ce siê piórem mog³y sko-

rzystaæ z indywidualnych konsultacji lite-
rackich prowadzonych przez Marka
Wawrzkiewicza prezesa Zarz¹du G³ów-
nego ZLP i Ireneusza Szmidta prezesa
Oddzia³u ZLP w Gorzowie Wlkp. Odby-
³o siê równie¿ spotkanie z konsultantk¹
fotografii – Aleksandr¹ Czarneck¹, która
podpowiedzia³a mi³oœnikom fotografo-
wania kilka ciekawych trików. Osoby,
które mo¿e ostatni raz malowa³y w szko-
le podstawowej lub œredniej, dopiero tu
w D³ugim za spraw¹ spotkania z gorzow-
skim plastykiem – Wojciechem Plustem,
prze³ama³y obawy i farbami akrylowymi
wyra¿a³y swoje emocje. Powsta³o wiele
ciekawych prac. Nastêpnie przyby³ sza-
chista Kajetan Przysiecki – sêdzia sza-
chowy klasy miêdzynarodowej i ponow-
nie mogliœmy wys³uchaæ ciekawej prelek-

cji o szachach i zmierzyæ siê z mistrzem,
i jednoczeœnie prze³amaæ kolejn¹ barierê. 

Odby³y siê równie¿ konsultacje mu-
zyczne z emisji g³osu, które poprowadzi³
Czes³aw Ganda, a duet „Fidelis” Teresa
Kuczera i Janem Nowakowski, którzy
przybyli do nas a¿ z Przemyœla, nauczyli
nas piosenek: Tylko we Lwowie, Hej so-
ko³y. 

12 listopada 2019 r. Wyk³ad Marka
Wawrzkiewicza prezesa ZG ZLP o zbli-
¿aj¹cej siê 100 rocznicy powo³ania
Zwi¹zku Literatów Polskich, za³o¿onego
z inicjatywy Stefana ¯eromskiego 14
maja 1920 r. podczas Zjazdu Literatów
Polskich w Warszawie. 

Œroda 13 listopada 2019 r. podsu-
mowanie warsztatów. 

Wystawa prac powsta³ych na warsz-
tatach, prezentacje ekfraz czyli form po-
etyckich inspirowanych obrazami. Pre-
zentacja prac miêkkich przywiezionych
przez plastyków i omawianie ich przez
Wojciecha Plusta, wspólne wykonanie
piosenek kresowych, których uczyliœmy
siê na warsztatach. Odby³a siê równie¿
pokazowa partia szachowa, a na podsu-
mowanie obejrzeliœmy fotki wykonane
przez naszych fotografów – Sylwka Tur-
skiego i Boles³awa Polarczyka, dziêki
którym przypomnieliœmy sobie jak to
wszystko siê zaczê³o. 

Projekt pod has³em „Aby trudne sta³o
siê ³atwym” zosta³ zrealizowany dziêki
wsparciu finansowemu Lubuskiego Urzê-
du Marsza³kowskiego w Zielonej Górze. 

Krystyna WoŸniak
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20 wrzeœnia 2019 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Che³mku swoje 35-lecie powstania ob-
chodzi³o Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury. Na uroczystoœæ jubile-
uszu zaproszeni zostali przedstawiciele
stowarzyszeñ kulturalnych z po³udnia
Polski. Galê poprowadzi³ Jacek Jeleñ –
zastêpca przewodnicz¹cego RSTK
w Che³mku. 

Obchody uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹:
burmistrz Che³mka – Andrzej Saternus,
przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK –
Pawe³ Soroka z ma³¿onk¹, poetk¹ Eweli-
n¹ Pilaw¹-Sorok¹, z-ca redaktora naczel-
nego „W³asnym G³osem” – Maria ¯ywic-
ka-Luckner oraz cz³onek redakcji – Zofia
Miku³a, sekretarz miejski – Janina Œwierz,
radni Rady Miejskiej w Che³mku – Pawe³
Maca, Helena Szewczyk, przedstawiciele
zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ kultury
z Krakowa, Oœwiêcimia, Jaworzna, Trze-
bini, Tych, Andrychowa, Bêdzina i Biel-
ska-Bia³ej. Nie zabrak³o niezrzeszonych
sympatyków Stowarzyszenia. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a Józefa
Ostrowska przewodnicz¹ca RSTK
w Che³mku, która przedstawi³a krótki za-
rys historyczny Stowarzyszenia. Jedno-
czeœnie przekaza³a podziêkowania dla
burmistrza Che³mka Andrzeja Saternusa
za dba³oœæ i zaanga¿owanie w rozwój
kultury podkreœlaj¹c, ¿e pomoc ze strony
miasta w wspieraniu amatorskiego ruchu
artystycznego daleko odbiega od czêsto
spotykanej normy „minimum”. Kolejne
podziêkowania otrzyma³ Waldemar Ru-
dyka dyrektor MOKSiR, pracownicy
Oœrodka, sponsorzy i wszyscy ci, których
¿yczliwoœæ i wspieranie przyczyniaj¹ siê
do rozwoju RSTK w Che³mku. 

Nastêpnie zabra³ g³os Pawe³ Soroka
przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK,
który podkreœli³, ¿e dorobek RSTK
w Che³mku nale¿y zaliczyæ do najwiêk-
szych w ca³ym ogólnopolskim ruchu Sto-
warzyszenia, z kolei Andrzej Saternus
burmistrz Che³mka, wskaza³ na zas³ugi
che³meckiego RSTK dla rozwoju i upo-
wszechnienia kultury w mieœcie. 

Nastêpnie przyst¹piono do uhonoro-
wania cz³onków RSTK w Che³mku od-
znaczeniami resortowymi wrêczonymi
przez przewodnicz¹cego Rady Krajowej
RSTK Paw³a Sorokê i burmistrza Che³m-
ka Andrzeja Saternusa. 

Medal „Zas³u¿ony Kulturze GLO-
RIA ARTIS”, przyznany przez Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, otrzyma³ Antoni Korycik. 

Odznaki Honorowe „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej” przyznane przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymali: Jacek Jeleñ, Genowefa Ko-
neczna, Danuta Nowak, Józefa Ostrow-
ska, Barbara Urbañczyk i Zbigniew Ziob. 

Dyplomami Rady Krajowej RSTK za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci i w upowszechnianiu kultury
uhonorowani zostali: Anna Ciepiela-
Babiñska, Joanna Jamróz, Aneta Jamróz-
-Ziaja, Barbara Kula, Lidia Kurnik, Bar-
bara Musia³, Karolina Gorczyñska-Jarek,
Józefa Ostrowska, Genowefa Podskalna
i Wies³awa Waliczek. Po wrêczeniu od-

znaczeñ i dyplomów, na rêce przewodni-
cz¹cej RSTK w Che³mku, goœcie i przed-
stawiciele zaprzyjaŸnionych stowarzy-
szeñ twórczych, przekazali ¿yczenia
i okolicznoœciowe listy gratulacyjne. 

Na zakoñczenie uroczystoœci odby³
siê bardzo udany koncert m³odych arty-
stek z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
w Bobrku. 

Po czêœci artystycznej przyszed³ czas
na coœ dla cia³a – przejazd na stawy
w Che³mku do „Rybakówki”, gdzie cze-
ka³y tradycyjne „pra¿one” i ryba zwana
przez miejscowych rybaków „karp na
dziko”. Czas up³ywa³ w bardzo mi³ej at-
mosferze. 

Józefa Ostrowska

35 lat RSTK w Che³mku
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W sobotê 26 paŸdziernika dobieg³y
koñca Ogólnopolskie Prezentacje Twór-
czoœci Œwidnik 2019. Wydarzenie to od
wielu lat jest najlepsz¹ wizytówk¹ Ro-
botniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury woj. lubelskiego w Œwidniku.
Maj¹ one spor¹ rzeszê fanów w ca³ym
kraju. Niestety, niewielu ich by³o w tym
roku na fina³owym spotkaniu w sali ka-
meralnej Miejskiego Oœrodka Kultury. 

Do nielicznych trafia³y wiêc s³owa
Paw³a Soroki – przewodnicz¹cego Rady
Krajowej RSTK, czêstego goœcia tych
imprez, który miêdzy innymi powiedzia³:
„Prezentacje s¹ wa¿n¹ inicjatyw¹ arty-
styczn¹ nie tylko dla spo³ecznoœci Œwid-
nika, ale okaza³y siê wa¿ne w historii na-
szego ruchu jako jeden z najd³u¿ej reali-
zowanych pomys³ów. Jesteœcie inspiruj¹-
cym œrodowiskiem ludzi wra¿liwych na
piêkno, którzy potrafi¹ przyci¹gaæ twór-
ców z innych regionów Polski”. 

Werdykty jurorów konkursów og³o-
szonych w ramach tegorocznych Prezen-
tacji odczyta³ komisarz wystaw Jan Ta-
rajko – sekretarz miejscowego RSTK,
zaœ wrêczenia dyplomów i nagród doko-
nali Aneta Wysmulska-Pawlaczyk – pre-
zes RSTK woj. lubelskiego oraz Antoni
Sylwester Muszyñski – wiceprezes ds.
artystycznych. W trzech kategoriach: li-
teraturze, plastyce i fotografii rywalizo-
wa³o dwudziestu jeden artystów. 

W konkursie literackim zwyciê¿y³a
Iwona Œwierkula wierszami: „Przez
dziurkê od klucza” i „Poszukiwanie skar-
bów”. Drugie miejsce przyznano Irenie
Molendzie za zestaw trzech wierszy
„Nieraz chcia³oby siê”, „Zieleñ nadziei”
oraz „Beznijakoœæ”. Trzeci¹ lokatê zajê³a

Alicja Dombrowska-Cepiñska – autorka
wiersza bez tytu³u. Wyró¿nienie otrzy-
ma³a Agata Litwin za utwór „Gdybym
mia³a opowiedzieæ”. 

W konkursie plastycznym pierwsz¹
nagrodê odebra³a Ma³gorzata Bochenko
za pracê „Przed walk¹”, drug¹ Anna
Witek za niebanaln¹ „Abstrakcjê”,
a trzeci¹ Stanis³awa Wo³ek za obraz
„Kosaæce”. Wyró¿nieniem uhonorowa-
no Ma³gorzatê Bochenko za „Pejza¿e
z Roztocza”. 

Konkurs fotograficzny wygra³ £u-
kasz Jaworski zestawem zdjêæ „Biesz-
czady”. Jemu te¿ cykl „Hiszpania” przy-
niós³ drug¹ nagrodê. Zygmunt Szponar –
autor zestawu fotografii „Adepci sztuki”
uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. Wyró¿-
nienie przypad³o Marii Gibale za pracê
„Zmêczone buty”. 

Interesuj¹cym akcentem fina³owej
gali by³y wystêpy utalentowanej m³o-
dzie¿y z grup dzia³aj¹cych w Miejskim
Oœrodku Kultury – Œwidnickiego Zespo-
³u Baletowego KODA oraz Studia Wo-
kalnego 24. Wzruszaj¹cym momentem
by³o równie¿ wyst¹pienie poetki Marii
Szczêsnej-Jeleniewskiej – d³ugoletniej
dzia³aczki tutejszego RSTK, która zare-
cytowa³a swój najnowszy wiersz ukazu-
j¹cy jej ogromn¹ sympatiê do Œwidnika
i jego mieszkañców. 

Podsumowuj¹c tegoroczne Prezenta-
cje prowadz¹cy konferansjerkê Jan Taraj-
ko podziêkowa³ wszystkim za wspólnie
spêdzony wieczór, wyra¿aj¹c szczególn¹
satysfakcjê z licznej obecnoœci uczestni-
ków Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z prezesem Andrzejem Krygierem na
czele. Stosown¹ porcjê wyrazów

wdziêcznoœci otrzymali równie¿ wspó³-
organizatorzy imprezy oraz sponsorzy.
Prowadz¹cy podkreœli³ ponadto wyj¹tko-
we zaanga¿owanie Antoniego Sylwestra
Muszyñskiego i Anety Wysmulskiej-Pa-
wlaczyk w przygotowanie tegorocznych
Prezentacji. 

Z miarodajnych informacji jakie uzy-
ska³em w kuluarach mo¿na spodziewaæ
siê w przysz³ym roku pewnych zmian
w dotychczasowej formule Prezentacji.
Zmierzaæ one bêd¹ do ich uatrakcyjnie-
nia tak dla uczestników jak i widzów. Ce-
lem g³ównym ma byæ jednak przywróce-
nie temu ambitnemu zamierzeniu jak naj-
szerszego charakteru. Prawdopodobnie
impreza wzbogacona zostanie o ró¿nego
rodzaju warsztaty dla uczestników kon-
kursów. Po¿yjemy, zobaczymy… 

Jan Kasprzak

Prezentacje Twórczoœci Œwidnik 2019

Jolanta Maria Grotte – urodzona
w Warszawie, tu mieszka i tworzy. Wyda-
³a kilka ksi¹¿ek, ma udzia³ w licznych pu-
blikacjach zbiorowych, jest laureatk¹ wie-
lu nagród w dziedzinie poezji i prozy.
Zdoby³a I nagrodê za opowiadanie Niega-
sn¹ca dobroæ w Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim im. ks. kan. Józefa Jamro-
za w Mszanie Dolnej, oraz nagrodê spe-
cjaln¹ za wiersz Nasze miejsce na ziemi
w Ogólnopolskim Konkursie im. Nikosa
Chadzinikolau (2018). Wystêpowa³a na
antenie Radia Warszawa, prezentuj¹c
swoje wiersze i opowiadania. Nale¿y do
Amatorskiej grupy Teatralnej Przez go-
dzinkê, a tak¿e do klubów: Nasza Twór-
czoœæ, Wena, Metafora i do SAP Oddzia³
Warszawski II. Lubi fotografowaæ. 

W dniu 25 maja w siedzibie WSTK
odby³o siê kolejne spotkanie Na Lite-
rackiej Antresoli, które poprowadzi³a
Ewelina Pilawa-Soroka. Bohaterk¹ wie-
czoru by³a wy¿ej przedstawiona poetka

i powieœciopisarka Jolanta Maria Grotte
wraz ze swoimi scenicznymi goœæmi,
wœród których znalaz³ siê m¹¿ poetki
Wies³aw Grotte prezentuj¹cy fragmenty
jej ksi¹¿ek oraz ich wydawca Jerzy Bur-

ski, a czêœæ muzyczn¹ zapewni³a flecist-
ka Magdalena Mickiewicz. Celem spo-
tkania by³o zaprezentowanie twórczoœci
powsta³ej na przestrzeni lat 2013–2019.
Oto tytu³y wydanych tomików poezji:
Moje kartki z kalendarza, W oknie wspo-
mnieñ oraz powieœci: „Marianna, Maria
iii…”, Halo…Proszê…! S³ucham…?;
Wydane równie¿ zosta³y „Wspomnienia
z fotografii powsta³e”. Autorka czyta³a
wiersze, mówi³a o inspiracjach, które
poprzedza³y wydanie ka¿dej kolejnej
pozycji ksi¹¿kowej. Opowiedzia³a te¿
o swojej twórczoœci rêkodzielniczej. Nie
bêd¹c go³os³owna na zakoñczenie obda-
rowa³a obecnych koronkowymi drobia-
zgami. 

Maria Bednarek

Na Literackiej Antresoli
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Obchody 101 rocznicy odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê, Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Rzeszowie uczci³o interesuj¹c¹ wie-
czornic¹ „Dla Niepodleg³ej”, która odby-
³a siê 13 listopada 2019 r. w Klubie „Tur-
kus” Wojewódzkiego Domu Kultury. Na
tê uroczystoœæ przyby³a spora grupa ludzi
kochaj¹cych poezjê i patriotyczne pieœni. 

Wieczornicê rozpoczêto wspólnym
odœpiewaniem hymnu. W imieniu dyrek-
cji WDK g³os zabra³ Stefan ¯arów, który
przywita³ goœci i nawi¹za³ w swoim wy-
st¹pieniu do kontekstu historycznego od-
zyskania Niepodleg³oœci przez Polskê.
Zebranych powita³ tak¿e prezes RSTK,
Stanis³aw Dworak. 

Na pocz¹tku wys³uchano wspania³e-
go koncertu pieœni patriotycznych i ¿o³-
nierskich w wykonaniu solistek Grupy
Wokalnej Klubu 21. Brygady Strzelców

Podhalañskich, podopiecznych Ewy Ja-
worskiej-Pawe³ek. Piosenki wykonywa-
³y: Aleksandra Stawarz, Gabriela Toma-
ka, Dominika Malec, Marika Kisiele-
wicz, Estera Lantenszleger, a Gabriel
Mucha zagra³ na fagocie. 

Zasadnicz¹ czêœæ programu – pre-
zentacjê wierszy, poprzedzi³ krótki
wstêp Jadwigi Buczak, która przypo-
mnia³a, czym by³ dla narodu polskiego
okres 123 lat niewoli. Nie istnia³o pañ-
stwo, ale istnia³ naród polski, wytrwale
walcz¹cy o wolnoœæ, o odzyskanie nie-
podleg³oœci. W czasie tych ciê¿kich
chwil pieœñ i poezja towarzyszy³y wal-
cz¹cym, dodawa³y im otuchy i wiary
w zwyciêstwo. 

Po tych wzruszaj¹cych s³owach, pro-
wadz¹ce – Barbara Œnie¿ek i Jadwiga
Buczak, przedstawia³y kolejno wystêpu-
j¹cych twórców. Jako pierwsi, swoje na-

strojowe, przepe³nione patriotyzmem
i mi³oœci¹ do Ojczyzny, czêsto ukazuj¹ce
mêstwo i odwagê walcz¹cych o wolnoœæ,
a tak¿e pe³ne nadziei wiersze, zaprezen-
towali cz³onkowie RSTK Rzeszów. Wy-
st¹pili kolejno: Stanis³aw Dworak, Bar-
bara Œnie¿ek, Agnieszka Niemiec, Stefan
¯arów, Katarzyna B³aszczuk, Stanis³awa
Bylica, Ludwika Chmiel, Teresa Glazar,
Zygmunt Kie³bowicz, Maria Rudnicka,
Gra¿yna Sordyl, Ewelina £opuszañska,
Anna Kocór. Wszystkie utwory zachwy-
ca³y i wprawia³y w zadumê zebranych
s³uchaczy. 

Nastêpnie swoje wiersze prezento-
wali zaproszeni goœcie: Mieczys³aw A.
£yp – by³y prezes rzeszowskiego oddzia-

³u ZLP, Jolanta Michna i Renata Gi¿a
z Grupy Twórczej „Inspiratio” z £añcuta,
Tadeusz T³uœcik – RSTK Przemyœl i Iwo-
na Szetela – Grupa Literacka „S³owo”
z Mielca. Równie¿ te wiersze nagrodzo-
no gromkimi brawami. 

Podczas wspólnego œpiewu znanych
piosenek, takich jak: „Rozszumia³y siê
wierzby p³acz¹ce”, „Pierwsza kadrowa”,
„Deszcz jesienny”, „Kraj rodzinny” czy
„Moja Ojczyzna”, z Grup¹ Wokaln¹
RSTK Rzeszów pod kierunkiem Zyg-
munta Kie³bowicza, w niejednym oku
zakrêci³a siê ³za. Wieczór zakoñczy³ siê
wspólnymi rozmowami przy kawie, her-
bacie, kremówkach i p¹czkach. 

Krystyna Ma³ecka

Wieczornica „DLA NIEPODLEG£EJ”

Barbara Œnie¿ek, Wioletta Cielecka
(album „Zaproszenie do Rzeszowa”) i Je-
rzy Stefan Nawrocki („Cienie” oraz za-
powiedŸ „Œcie¿ki do Wiecznoœci”) to
trójg³osowa osnowa spotkania literackie-
go o tematyce rzeszowskiej, które odby³o
siê 15 listopada 2019 r. w ODK „Karton”
RSM. Poezja, malarstwo i proza – ka¿de
swoim g³osem, a równoczeœnie wspólnie
mówi¹ o twarzach miasta, o jego pamiê-
ci i uroku, wzajemnie t³umacz¹c siê
i uzupe³niaj¹c. Do konkretnego wiersza –
konkretny obraz lub (rzadziej) zdjêcie,
do danego obrazu – wspomnienie proza-
torskie. Mottem wartoœci sta³y siê: komu-
nikatywnoœæ zaprezentowanych przez B.
Œnie¿ek wierszy i dyskretna elegancja al-
bumu z pobudzaj¹cym pamiêæ i myœli
piêknem obrazów W. Cieleckiej. 

W promuj¹cym spotkaniu wziêli m.
in. udzia³: cz³onek Zarz¹du G³ównego
ZLP Marta Pelinko ze znan¹ podkarpack¹

poetk¹ Janin¹ Ataman-G¹siewicz i znany
s³owacki poeta i krytyk literacki Radovan
Brenkus. Przyby³a te¿ Pe³nomocnik Za-
rz¹du RSM i Kier, Adm. Osiedla „Bara-
nówka” Maria KuŸniar i cz³onkowie Ra-
dy Nadzorczej Spó³dzielni: Józef Ury-
niak, Mieczys³aw Kaniuczak oraz Micha³
Ziemliñski. Uczestniczy³ w nim równie¿
Mateusz Maciejczyk – Przew. Rady Osie-
dla „Baranówka”. O twórczoœci autorów
spotkania, prezentuj¹c te¿ fragmenty po-
wieœci „Œcie¿ki do Wiecznoœci”, jak zwy-
kle interesuj¹co mówi³ wyk³adowca Uni-
wersytetu Rzeszowskiego Stach O¿óg.
Równie¿ ka¿dy z autorów tego spotkania,
przebywaj¹c na scenie, przybli¿y³ zebra-
nym swoje artystyczne wizje i pogl¹dy.
Ca³oœæ imprezy prowadzi³ kierownik
„Kartonu” Józef Tadla. 

Nale¿y dodaæ, ¿e wszyscy autorzy na-
le¿¹ do RSTK. Jego Prezesem jest Stani-
s³aw Dworak, który ze swoj¹ Grup¹ Wo-

kaln¹ uœwietni³ kilkoma piosenkami
otwarcie tego spotkania, zaœ Wies³aw
Cupryœ wspomóg³ interpretacjê utworów
albumu wizualizacj¹ obrazów oraz wide-

oklipem „Rzeszowski marsz” ze zdjêcia-
mi wspó³czesnego Rzeszowa i œpiewem
Chóru „Cantilena”. 

Jerzy Stefan Nawrocki

Trójg³osem o Rzeszowie
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Broumowskie spotkania maj¹
w sobie ducha poezji i opiekê muz
znanym nam ze wszelkich mitolo-
gii. Ale ¿eby to osi¹gn¹æ trzeba
wytê¿onej pracy przez lata i kobie-
ty – poetki o ramionach Atlasa
dŸwigaj¹cej na barkach ciê¿ar or-
ganizacji. Jakie¿ to prozaiczne
okreœlenie – spotkania poetów
z ró¿nych stron œwiata. Zapewnie-
nia im strawy i dachu nad g³ow¹,
wype³nienia czasu bo poeta nie lu-
bi pustki. Choæ jest czasem pró¿-
ny. Przyje¿d¿amy na gotowe. Cze-
ka nas wydrukowana, wielojê-
zyczna antologia. Co jest niezwy-
kle wa¿ne dla pisz¹cego bo utrwa-
la na wieki jego stan ducha. Daje
mo¿liwoœæ zaprezentowania siê
przed szerok¹ publicznoœci¹ w hi-
storycznych murach benedyktyñ-
skiego klasztoru. Gdzie s³owo roz-
brzmiewa jak nawo³ywanie Boga.
Przerywniki muzyczne dope³niaj¹
stan uniesienia jaki towarzyszy te-
mu misterium. Trzeba byæ na
Dniach Poezji by poczuæ podskór-
nie o czym mówiê? 

Ile¿ poezji jest w przejeŸdzie
z klasztoru do krynickiego schro-
niska, gdzie wzajemnie staramy
siê pomóc dŸwigaj¹c baga¿e, ofia-
ruj¹c miejsce w samochodzie. Do-
bre s³owo, czasem niezrozumia³e. 

Warsztaty – praca nad tworzywem ja-
kim jest s³owo, g³êbokie wejœcie w foto-
grafie, obrazy, mandale. Zrozumienie ich
przekazu – jakby powiedzia³ Artur San-
dauer zacytuje z pamiêci pewnie niedo-
k³adnie – „ci¹gów znaczeniowych pro-
wadzonych równorzêdnie i pozwalaj¹-
cych im na przemian wyp³ywaæ na po-
wierzchniê. By stworzyæ iluzjê psychicz-
nej wielowarstwowoœci. Bo celem jest
odzwierciedliæ œwiat zmys³owy, wyraziæ
refleksjê czy obiekt estetyczny. Poeta po-
winien docieraæ do nowych nie znanych
jeszcze warstw psychicznych, podpatry-
waæ je od nie dojrzanej jeszcze strony. By
powsta³ pe³ny lirycznych sztych w swej
wymowie, bez zgrzytów i wewnêtrznych
pêkniêæ”. 

Wêdrówki po okolicy s¹ sta³ym punk-
tem broumowskich festiwali. Dziêki nim
poznaliœmy XIX-wieczn¹ Amerykê z jej
charakterystyczn¹ architektur¹ i „Bram¹
Czasu”, któr¹ przekroczyæ pragnie ka¿dy
cz³owiek, by staæ siê nieœmiertelnym
i zawsze m³odym jak pragnienie Fausta.

Metafizyka rozpylona w atmosferze po-
etyckiej wolnoœci jaka udziela siê uczest-
nikom festiwalu urasta do symbolu. I po-
zwala tworzyæ liryki nieskrêpowane kaj-
danami klasycznej formy. 

Stopy nasze dotar³y do XVII-wiecz-
nego cmentarza. Zdjêcia nagrobne z epo-
ki przenios³y do œwiata sumiastych w¹-
sów, kapeluszy i d³ugich sukien szczel-
nie upiêtych pod szyj¹. Purytañskich
i ponoæ uczciwych. Gdzie s³owo … zna-
czy³o s³owo!

Wa¿nym punktem s¹ biesiady w go-
spodzie u Jozefa. Sto³y ³¹czymy w kr¹g.
Zasiada miêdzynarodowe towarzystwo
przy kuflu „Opata” wa¿onego w pobli-
skim browarze od œredniowiecza. I przy
lampce czerwonego wina i toczymy zaja-
d³e dyskusje o potrzebie tworzenia poezji
w materialistycznym, pe³nym pêdu œwie-
cie. Zmierzaj¹cym do zag³ady, zatraceniu
wszelkich wartoœci. Pozbawieniu kontak-
tu cz³owieka z cz³owiekiem. Toasty
w ró¿nych jêzykach przecz¹ tym kasan-
drycznym przepowiedniom. Póki ¿yj¹ po-
eci œwiat ma siê dobrze. Ale jak d³ugo? 

Jerzy Stasiewicz

Bêdê tu 
powraca³ rego tematem s¹ niezwyk³e wydarzenia.

Jej nazwa pochodzi od w³oskiego ballare
(tañczyæ), co wskazuje na w³osko-prowa-
nsalskie pocz¹tki (zobacz: balada). Ro-
mantyczna ballada nawi¹zuje jednak do
ludowych pieœni, które miêdzy XII a XIV
w. pojawi³y siê w Danii i Szkocji. Pod
koniec XVIII w. odkryli je mi³oœnicy
folkloru. Wkrótce ballada sta³a siê ulu-
bionym gatunkiem poetów. Jej roman-
tyczna forma wyró¿nia siê œpiewnoœci¹
wiersza, nastrojowoœci¹, tajemniczoœci¹
niejasno zarysowanych zdarzeñ z inter-
wencj¹ z³owrogich si³ nadzmys³owych.
Uwydatnieniu sensacyjnoœci sprzyja
konstrukcja narratora – zdziwionego
œwiatem, który przedstawia. 

Ballada by³a charakterystyczna dla
epoki romantyzmu. 

Cechy ballad romantycznych: 
· ludowoœæ (obecnoœæ ludu – miesz-

kañców wsi, symbolika ludowa), 
· liczne dialogi w balladach poœwiêco-

nych zmar³ym,
· obecnoœæ postaci fantastycznych

(nimf, rusa³ek, duchów), 
· przys³owia ludowe, z³ote myœli, któ-

re kszta³tuj¹ moralnie ludzi, 
· przyroda jako ¿ywy bohater, 
· jêzyk stylizowany na jêzyk ludowy

(elementy mowy potocznej i gwary), 
· ca³y tekst ma charakter zwyk³ej, lu-

dowej opowieœci, 
· autor (uto¿samiony z narratorem) soli-

daryzuje siê z ludem (mieszkañcy wsi), 
· synkretyzm rodzajowy – utwór ³¹czy

w sobie elementy epiki, liryki i dra-
matu. 

Obecnoœæ przyrody: 
· jest t³em dla wszystkich wydarzeñ, 
· tajemnicza, groŸna i niesamowita,

tworzy groŸny nastrój, 
· jest si³¹ sprawcz¹ wydarzeñ, 
· jest surowym trybuna³em os¹dzaj¹-

cym cz³owieka, 
· stoi na stra¿y wiernoœci i lojalnoœci,

honoru i cnoty itp., 
· jest zwi¹zana ze œwiatem ludzkim. 
Przyk³adowe ballady polskie to „Pani

Twardowska” i „Œwitezianka” Adama
Mickiewicza (ze zbioru Ballady i roman-
se). Ballad¹ jest te¿ utwór Toman a lesní
panna z cyklu Ohlas písní esach Františka
Ladislava Èelakovskiego. Wspó³czesn¹
ballad¹ jest utwór Dudka P56 „Ballada”. 

Ballada francuska – gatunek poetycki
uprawiany we Francji w XIV i XV wieku
o ró¿norodnej tematyce: mi³osnej, saty-
rycznej, religijnej itp. Najbardziej znany-
mi autorami ballad byli Charles d'Orle-
ans, Christine de Pisan i François Villon.
W Polsce t¹ trudn¹ form¹ pos³ugiwali siê
miêdzy innymi Antoni Lange (Ballady
pijackie) i Leopold Staff. 

Ballada romantyczna – gatunek lite-
racki, który czerpie tematy z kultury lu-
dowej. Ballady ukazuj¹ œwiat rzeczywi-
sty z elementami fantastycznymi i zagad-
kow¹ fabu³¹. Jej cech¹ jest tak¿e synkre-
tyzm rodzajowy. 

Narrator jest czêsto niepewny i zdzi-
wiony œwiatem przedstawionym. Pos³u-
guje siê ogólnikami, pytaniami i wy-
krzyknieniami, a nawet przyznaje siê do
niewiedzy. Ballada romantyczna wyka-
zuje pewne zwi¹zki z sielank¹, poprzez
typowe dla tego gatunku rekwizyty, sce-
neriê oraz temat, jednak w przeciwieñ-
stwie do niej, zawiera elementy grozy. 

Fabu³a szkicowa, zagadkowa, narracja
jest silnie subiektywna. 

Cechy ballady romantycznej
· geneza ludowa; 
· zawiera akcjê; 
· gatunek synkretyczny – epicki (z ele-

mentami liryki i dramatu); 
· bohater – czêsto ludowy; 
· narrator nie wie wszystkiego o œwie-

cie przedstawionym; 
· po³¹czenie realizmu z fantastyk¹; 
· natura: 
– jest t³em wydarzeñ (ale bierze udzia³

w akcji); 
–  jest równoprawnym bohaterem; 
–  tworzy nastrój (tajemniczy i groŸny); 
–  wymierza sprawiedliwoœæ; 
· przes³anie moralne: nie ma zbrodni

bez kary; 
· rytmicznoœæ i melodyjnoœæ; 
· prosty jêzyk: elementy stylizacji po-

tocznej i gwarowej. 
W Polsce najs³ynniejsze ballady ro-

mantyczne wysz³y spod pióra Adama
Mickiewicza. ŒwiteŸ, Œwitezianka i To lu-
biê to najwiêksze osi¹gniêcia polskiego
romantyzmu w zakresie ballady. 

Jeœli chodzi o kwestie wersyfikacyj-
ne, to polskie ballady niemal zawsze by-
³y pisane strof¹ czterowersow¹, najczê-
œciej klasyczn¹ strof¹ stanis³awowsk¹ 10
(5+5) /8/10 (5+5) /8, lub strof¹ stanis³a-
wowsk¹ rozszerzon¹ 11 (5+6) /8/11
(5+6) /8. Adam Mickiewicz wprowadzi³
nowy rodzaj zwrotki anapestycznej 14
(7+7) /10/14 (7+7) /10, nazywany dziœ
jego imieniem. U¿y³ jej w utworach Cza-
ty i Trzech Budrysów. Wyj¹tkowo balla-
dy pisano wierszem stychicznym lub nie-
regularnie stroficznym. Do ballad roman-
tycznych nawi¹zywali póŸniejsi poeci, na
przyk³ad Kazimiera I³³akowiczówna (w
Bajce o z³ej matce). 

Baœñ („bajka magiczna”) – jeden
z fantastycznych gatunków epickich, za-
zwyczaj niewielkich rozmiarów, przyna-
le¿y do folkloru. 

Bajka magiczna (fantastyczna) –
zwana niekiedy baœni¹ lub klechd¹ (ang.
fairy-tale, fr. conte de fées, niem. Za-
ubermärchen, ros. wo³szebnaja skazka),
jest najbardziej typowym i charaktery-
stycznym okazem bajki ludowej, „bajk¹
w³aœciw¹”, jak siê czasami mówi. Termi-
ny, które siê do niej stosuje, okreœlaj¹ jej
cechê podstawow¹, domieszkê lub nawet
przewagê pierwiastków fikcyjnych, fan-
tastycznych, cudownych, czy czarodziej-
skich nad realnymi, ludzkimi. 

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

Terminy literackie 
–  Œrodki stylistyczne oraz inne wa¿ne pojêcia z zakresu literaturoznawstwa
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cz. 4



W£ASNYM G£OSEM NR 4/2019/1098 ESEJ

„Dzieweczko droga! Bóg z³o¿y³ w sercu
twoim skarb wielki, z którego oby kiedyœ
wszyscy ludzie korzystaæ mogli”. Rzecz
dziwna, ojciec zachowa³ ten list, a ona zu-
pe³nie o nim zapomnia³a. Dopiero po jego
œmieci, porz¹dkuj¹c papiery, natknê³a siê
na egzemplarz „Przyjaciela Dzieci” z za-
mieszczon¹ w nim zagadk¹ i odpowiedŸ
redakcji na wierszowane rozwi¹zanie. 

W Na³êczowie zawsze trwa³ sezon.
Có¿ za atmosfera w nim panowa³a! Przy-
je¿d¿ali tam ludzie nie tylko z Polski, ale
ze œwiata. Goœci³ w nim Prus, ¯eromski,
Dani³owski i inni. Ludzie miejscowi sta-
rali siê dostosowywaæ do poziomu tych,
którzy przyje¿d¿ali. 

W jej wspomnieniach wa¿ne miejsce
zajmowa³y spotkania w Dêbniaku. Dêb-
niak to by³o wzgórze, na którym nie rós³
¿aden d¹b. Ale by³o to ulubione miejsce
spotkañ towarzyskich. Czêsto tam biega-
³a a¿ pewnego razu ujrza³a bardzo dziw-
nego cz³owieka, który rozwin¹³ kawa³ek
bia³ego p³ótna z napisem „1 Maja”, a na-
pis by³ czerwony. Cz³owiek ów mówi³,
¿e litery by³y pisane krwi¹. Nie bardzo
w to wierzy³a. Ale jak przeczyta³a póŸ-
niej wspomnienia patriotów, musia³a ju¿
uwierzyæ. W Dêbniaku zatem prze¿y³a
pierwsze wtajemniczenie w walkê
o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹. 

By³a przyzwyczajona, ¿e zawsze
uczy³ j¹ czytaæ i pisaæ ojciec, tymczasem
po dalsz¹ naukê trzeba by³o udaæ siê do
innego miasta, do Lublina. Na szczêœcie
Lublin by³ niedaleko. Mo¿na by³o doñ
dojechaæ koñmi (jeŸdzi³y tzw. breki), ko-
lej¹, a nawet dojœæ pieszo. Najpierw ro-
dzice wynaleŸli jej stancjê i zapewnili
pomoc w nauce, a potem zapisali do
szko³y. Szko³a mieœci³a siê przy ulicy
Kunickiego, a ona mieszka³a na Namiest-
nikowskiej. By³a to szko³a rosyjska
i podlega³a pod ministerstwo handlu. Ta-
kim przedmiotom jak historia czy geo-
grafia poœwiêcano ma³o uwagi, ale na
przyk³ad chrestomatia by³a bardzo cieka-
wa. Utkwi³o jej w pamiêci zabawne zda-
rzenie z pocz¹tkowego okresu nauki.
Przyjecha³ mianowicie do szko³y wizyta-
tor. Uczniowie stali na bacznoœæ, prê¿yli
siê, gor¹czkowali. Wizytator zapyta³, co
przerabiaj¹. A oni chóralnie odpowie-
dzieli, ¿e Gogola. Skupi³ wiêc uwagê na
twórczoœci Gogola i ponownie pyta: co
najlepiej lubi Waleria Pulchowa? Ewa
wyrwa³a siê z odpowiedz¹: najlepsza to
jest… najlepsza jest nalewka na pigwach.
Zapad³a cisza. Wizytator zdezorientowa³
siê. Nie wiedzia³, co to s¹ pigwy. Zapyta³
dyrektora, ale ten te¿ nie wiedzia³. Zapa-
nowa³a niezrêczna sytuacja. A pigwy
st¹d siê wziê³y w jej umyœle, ¿e ojciec je
uprawia³. Faktycznie sama bardzo je lu-
bi³a, ale czy lubi³a je Waleria Pulchowa,
nie wiedzia³a. 

Jak ju¿ wspomnia³em, do niektórych
przedmiotów szko³a nie przywi¹zywa³a
wagi. Wskutek tego szeroko rozwija³o
siê tajne nauczanie. Na tajnych komple-
tach podejmowano tematy, o których pu-
blicznie nie wolno by³o mówiæ. Temu na-
uczaniu przyœwieca³a myœl, aby scaliæ
ziemie polskie w jedno wolne pañstwo,
dawne tradycje w³¹czyæ w teraŸniej-
szoœæ, a spo³ecznoœæ wyzwoliæ od na³o-
gów i przywar. Dziewczêta i ch³opcy
spotykali siê na cmentarzu przy ulicy Li-
powej, gdzie oddawali ho³d zas³u¿onym
Polakom. Ewa zapamiêta³a dzieñ ksiêdza
Œciegiennego, kiedy to odnaleŸli mogi³ê
tego patrioty i z³o¿yli na niej wieniec
z dwubarwnymi wstêgami. Ten wieniec
u³o¿yli w taki sposób, ¿e nawet kiedy po-
licja go zdjê³a, œlady bia³o-czerwone zo-
sta³y na grobie. 

Zamiast harcerstwa istnia³ skauting.
Pod pozorem wycieczek do lasów czy na
³¹kê odbywa³y siê tajne zebrania m³o-
dzie¿y, na których uzgadniano akcje pa-
triotyczne. Taki skaut, aby zjednaæ sobie
akceptacjê w grupie, musia³ naprawdê
zrobiæ dobry uczynek: uczyæ ma³e dzieci,
poznaæ przyrodê, pomagaæ doros³ym. 

Po ukoñczeniu szko³y Ewa podjê³a
pracê jako nauczycielka. Profesjonalne
nauczanie nie wystarcza³o jej. By³o du¿o
ludzi, ca³kiem doros³ych i zajêtych, któ-
rzy nie potrafili czytaæ ani pisaæ. Zasta-
nawia³a siê, co mo¿e dla nich uczyniæ.
I postanowi³a stworzyæ specjaln¹ klasê,
w której wieczorami doroœli mogliby siê
uczyæ po pracy. Spotyka³a j¹ za to ich go-
r¹ca wdziêcznoœæ. Utkwi³o jej w pamiêci
jedno zw³aszcza zdarzenie, maj¹ce zwi¹-
zek ze szko³¹ dla doros³ych. Wieczorami
po lekcjach wraca³a z jednego krañca
miasta na drugi, bo jak zaznaczy³em,
szko³a mieœci³a siê przy ulicy Kunickie-
go, a ona mieszka³a przy Namiestnikow-
skiej. Sz³a do domu, odwracaj¹c siê co
jakiœ czas za siebie i zauwa¿y³a, ¿e ktoœ
drepcze za ni¹. Zwolni³a kroku, a on
przystawa³, potem przyspiesza³a, on –
szed³ za ni¹. Kiedy zbli¿y³ siê do niej, nie
wytrzyma³a i zawo³a³a: ty taki, ty owaki.
Wtedy nieznajomy, wyprowadzony
z równowagi, prawie z p³aczem powie-
dzia³ do niej: „ja co noc chodzê za pani¹

i odprowadzam do domu, bo bojê siê, ¿e-
by ktoœ pani nie wyrz¹dzi³ krzywdy”. Do
takich ofiar zdolna jest ludzka wdziêcz-
noœæ. 

Nauczycielk¹ by³a przez rok, bo
wkrótce zapisa³a siê na studia w Krako-
wie. W zwi¹zku z niedomaganiem serca
Kraków musia³a opuœciæ dla Zakopane-
go. Ale gdy w³adze oœwiatowe zawiesi³y
w 1919 roku wyk³ady, zg³osi³a siê do
szpitala frontowego i przesz³a przez Rze-
szów, Przemyœl i inne miasta. Z tkliwo-
œci¹ jednak wspomina³a Lublin, bo wy-
dawa³ siê jej bardziej postêpowy ni¿ Kra-
ków, a nastawienie patriotyczne by³o
w nim gorêtsze ni¿ w innych miastach,
które odwiedzi³a. Ojczyzn¹ jej prawdzi-
wego dzieciñstwa i m³odoœci pozosta³y
na zawsze Na³êczów i Lublin. 

Widok cierpi¹cych, okaleczonych
m³odych rówieœników wychowan¹ na li-
teraturze romantycznej dziewczynê po-
zbawia z³udzeñ, ¿e ofiara za ojczyznê nie
jest s³odka. Swoimi prze¿yciami obdarzy
tytu³ow¹ bohaterkê „Chusty œw. Weroni-
ki” (1930) i bia³¹ siostrzyczkê ze wstrz¹-
saj¹cego „Feliksa Gdula”, a sama wojna
bêdzie kanw¹ wierszy „Legend ¿o³nier-
skich” (1924), które wpisuj¹c siê w ba-
œniow¹ konwencjê. £agodz¹ traumê.
Z tego okresu wyniesie g³êboki pacy-
fizm, niechêæ do militarnego patrioty-
zmu, któremu przeciwstawi kult pracy. 

Dla dzieci Ewa pisze i szybko wyda-
je „Przedziwne przygody Duszka Dziñ-
dzinnika” (1922) i „Marysi¹ s³u¿bê”
(1923). I towarzyszy mê¿owi Jerzemu,
najpierw w gimnazjum w Skolimowie,
potem w seminarium nauczycielskim
w M³awie. Ewa prowadzi szkolny teatr
i uczy wymowy, tu te¿ pisze „Polne gru-
sze” (1925), w osobie m³odego dyrektora
portretuj¹c mê¿a. 

W ¿ycie ma³¿eñskie Zarembów wkra-
d³o siê nieporozumienie. Jerzy szybko
daje rozwód i ucieka do Brazylii. Wróci,
poœlubi inn¹ Ewê, Mrozównê, w przy-
sz³oœci prof. Ostrowsk¹, krakowsk¹ jêzy-
koznawczyniê. Bêdzie dalej pisa³ i dzia-
³a³ w szkolnictwie. Ewa wypisze go ze
swej autobiografii, przepisze jej poznañ-
ski rozdzia³ tak, ¿e wykreœli go z ¿ycia
jako mê¿a. PóŸniej Zaremba, m³odszy

o piêæ lat by³y dziennikarz frontowy, po-
jawia siê w wiêkszoœci tekstów wspo-
mnieniowych Ewy jako towarzysz i part-
ner dialogu. Zapisze go jako jedynego
mê¿a, potwierdzaj¹c swój status osta-
tecznie przyjêtym w 1920 roku nazwi-
skiem Szelburg-Zarembina. 

Dalej pisze te¿ kontrowersyjnie, a (po
ocenzurowaniu) wystawione „Sygna³y”,
nazwano „drugim Wyzwoleniem”. Sama
z prowincjonalnej nauczycielki sta³a siê
ju¿ znan¹ warszawsk¹ pisark¹, „przyja-
ció³k¹ dzieci”, autork¹ m.in. „Weso³ych
historii”, „A…a…a… Kotki dwa” (po la-
tach ironicznie powie: moje monumen-
talne dzie³o) i publikowanego na ³amach
„P³omyczka” ZUCHA (1928). „To roz-
kosz pisaæ dla dzieci” – deklaruje w 1930
roku, ale chce wiêcej dla doros³ych.
W twórczoœci dla dzieci podkreœla wagê
codziennej pracy, rolê robotników i ko-
biet. 

Pisze antybaœñ, która znajdzie siê
w historii literatury, osi¹gaj¹c artystycz-
ny i finansowy sukces, tym cenniejszy, ¿e
II RP to wysyp utalentowanych kobie-
cych piór. „Wêdrówka Joanny” – owa
„Johannas Wanderung”, która ocali Za-
rembom ¿ycie – to literacki fenomen
1935 roku. B³yskawicznie rozchodz¹ siê
jej kolejne wydania, s¹ i szybkie t³uma-
czenia, zachwyt krytyki i czytelników.
Tytu³owa bohaterka, Joanna Macierzan-
ka, sierota deklaruj¹ca, ¿e „chcia³a ¿yæ
dla samej siebie”, to jedna z najciekaw-
szych literackich bohaterek epoki.
W 1936 roku Ewa pisze kontynuacjê –
„Ludzi z wosku”. Za dylogiê dostaje Z³o-
ty Wawrzyn Akademicki na wniosek Pol-
skiej Akademii Literatury. 

W latach 60. i 70. Ewa opisywana jest
g³ównie dwoma has³ami: pisarka z rekor-
dowym nadk³adem (8, mo¿e 9 mln eg-
zemplarzy ³¹cznie) i autorka apelu (1965)
o uczczenie pamiêci bohaterstwa polskich
dzieci. Pisarka symbolicznie, ³opatk¹ zie-
mi, zainicjowa³a budowê Pomnika Szpi-
tala Centrum Zdrowia Dziecka, ale dy-
stansuje siê od przedsiêwziêcia. I coraz
bardziej wycofuje siê z ¿ycia publicznego
– owszem, odnotowywane s¹ kolejne ju-
bileusze (kwiaty, ¿yczenia od w³adz i czy-
telników itp.), nagrody, Wydawnictwo
Lubelskie wypuszcza 12-tomowe „Dzie-
³a” (1971), ale ona zaciera œlady: rzadko
udziela wywiadów, nie chce ani muzeum
w na³êczowskim domu, ani popiersia (to
z lat 30., d³uta Hanny Na³kowskiej, zagi-
nê³o). Dba o spuœciznê innych (muzeum
Prusa w Na³êczowie), ale sama nawet nie
pisze listów – by siê nie zachowa³y. 

Ostania dekada jej ¿ycia pozostaje
nieopisana. Wspomnieniowe „Zawi³oœci
prostej drogi” (1979) s¹ przepisane
z wczeœniejszych ksi¹¿ek, granica fikcji
i rzeczywistoœci zostaje w nich zatarta.
Byæ mo¿e pisane rêk¹ mê¿a, który, tak¿e
prawnie, przej¹³ opiekê nad ¿on¹, bo ona
od lat traci wzrok, traci i pamiêæ. Choro-
ba okrutna, ból fizyczny i psychiczny –
dla pary starych ludzi dom staje siê wiê-
zieniem. 

Umiera 28 wrzeœnia 1986 roku
w Warszawie. Media donosz¹ o œmierci
pisarki, na której ksi¹¿kach (ponad 60
„dzieciêcych”) wychowa³y siê pokole-
nia. 

Pisarka z rekordowym nadk³adem
(o twórczoœci Ewy Szelburg-Zarembiny)

Stanis³aw Stanik

dokoñczenie ze str. 1
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„Nie goñ mnie Alafufu!” – jak ³atwo te s³owa wykrzy-
czeæ. Ale ani krzyk na ca³¹ ulicê, ani wyszeptanie do po-
duszki, nie zadzia³aj¹ jak ró¿d¿ka dobrej wró¿ki i nie spowo-
duj¹, ¿e przestaniemy siê baæ chocia¿by jutra. Trzeba z tym
wyszeptanym krzykiem, ju¿ nie za zas³on¹ wiersza, ale na
¿ywo iœæ na spotkanie z czytelnikiem z gotow¹ odpowiedzi¹
na pytanie – kto to, lub co to jest ten Alafufu, bo czytelnik
chce wiedzieæ, czego tak naprawdê ba³a siê Zofia Sofim Mi-
ku³a autorka tomu wierszy „Nie goñ mnie Alafufu”. Docie-
kliwy czytelnik nawet gdy zaspokoi swoj¹ wiedzê, ¿e Alafu-
fu jest strachem z dzieciñstwa malej Zosi, to i tak bêdzie za-
dawa³ pytania, niejednokrotnie trudne pytania, doros³ej So-
fim. Wierni czytelnicy bêd¹cy na wszystkich promocyjnych

spotkaniach, a bylo tych spotkañ piêæ, byli œwiadkami, jak
Sofim ze spotkania na spotkanie potrafi³a otwieraæ czytelni-
ka na kolejne tematy poruszane w ksi¹¿ce. Jak z osoby od-
pytywanej stawa³a siê osob¹ dopytujac¹. 

Mo¿e sta³o siê to za spraw¹ kilku przyjació³, którzy pro-
wadzili kolejne spotkania promuj¹ce tom wierszy „nie goñ
mnie Alafufu” i przyjaciela z nieod³¹czn¹ gitar¹, mo¿e to
dojrza³oœæ literacka samej autorki sprawi³y, ¿e spotkania
niejednokrotnie przeradza³y siê w literacki salon dyskusyj-
ny w dobrym tego s³owa znaczeniu. A dziêki Alafufu
uczestnicy spotkañ mieli okazjê oswoiæ tak¿e swoje, jak¿e
czêsto skrywane strachy.

Majka

Nie goñ mnie Alafufu!

Wiersze Eweliny Pilawy z tomu „Skarga Jakuba”

Rampa

Stacja nieznana tylu nas a cisza taka jakby ten transport przywióz³ milczenie do celu Stacja wroga nikt nas nie wita z podró¿y tylko psy siê zerwa³y
do garde³

*   *   *
Mamo nie p³acz nade mn¹ tak pogoni³ mnie strach na druty zapamiêtaj mnie w barwnej sukience pomyœl ¿em jak motyl na szpilce
Krawiec Szmul
Skrój mi krawcze strój wieczny ostatni œpiesz siê krawcze ju¿ czas dobry sezon krawcze mieæ bêdziesz klientela twa krawcze na jedn¹ miarê

*   *   *
Knot w lampie dogasa jak zas³ona ta noc nim dzieñ wstanie czarne oczy naucz¹ siê widzieæ czarno by nie mêczyæ nadziej¹ Ÿrenic
Modlitwa
Daj mi Panie zapomnieæ o murze daj mi sobie przypomnieæ las daj przypomnieæ wiosny zielone daj zapomnieæ kaleki czas daj mi zapomnieæ wisielcze konary daj 
przypomnieæ rodz¹ce jab³onie daj mi Panie zapomnieæ o œmierci
Daj mi sobie przypomnieæ o Tobie
Wiera, œpiewaczka
Œpiewa³a a ob³oki stawa³y w zachwycie Œpiewa³a a pioruny szala³y w pogodê Œpiewa³a a kurz nie opada³ lecz tañczy³
widzia³a zbyt wiele oniemia³a

z Alafufu znamy siê od dziecka

dziecka jest we mnie coraz wiêcej. znowu
siedzimy z wandzi¹ w oknie na pó³piêtrze. 
budujemy domy z pude³ek po makaronie
szyjemy ubranka dla lalek i wychylamy siê. 
wychylamy siê na podwórko na ogród s¹siadów
na okno adama – tego od o³owianej armii. 

metalowa siatka wy³apuje nas. 
Alafufu skry³ siê w bramie. 

tamtego dnia sta³ obok s³upa
kiedy leonka lecia³a przez dwa piêtra za matk¹. 
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Projekt malarski „Narodowa Galeria Niepodleg³oœci Polski 100” zosta³ zainicjowany przez Stanis³awa Dworaka, prezesa
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Projekt ten wpisuje siê w 100. rocznicê odzyskania Niepodle-
g³oœci Polski. 

Autorami prac s¹ artyœci z Robotniczych i Regionalnych Stowarzyszeñ Twórców Kultury z ca³ej Polski, jak i twórcy pro-
fesjonalni z Polski i zagranicy. To wielki artystyczny projekt malarski, który uwiecznia 100 wielkich ludzi, którzy piórem,
pêdzlem, muzyk¹, szabl¹, cierpieniem, ofiar¹ ¿ycia, patriotyzmem, szlachetn¹ dzia³alnoœci¹ polityczn¹ i dyplomatyczn¹ naj-
bardziej przyczynili siê do odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê i Jej powrotu na mapê œwiata. 

Tym ludziom w tak niezwyk³y sposób oddajemy czeœæ za to, ¿e dziêki Nim mamy w³asn¹ Ojczyznê, mówimy po polsku
i jesteœmy wolnym narodem. 

Projekt „Narodowa Galeria Niepodleg³oœci Polski 100” w pe³ni zas³uguje na to, by staæ siê instytucj¹, wzorem pamiêci Oj-
czyzny o wiernych synach, a autorzy projektu na wyj¹tkowe uhonorowanie. 

Jadwiga Buczak

Narodowa Galeria      
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Kristen Roupenian
Kociarz
Kociarz to zbiór dwunastu fascynu-
j¹cych opowiadañ. Te opowieœci
amerykañskiej pisarki s¹ przepe³nio-
ne groz¹, zaskoczeniem, pewn¹
dziwnoœci¹. W krótkich formach ob-
na¿a autorka œwiat wspó³czesnych
ludzi komunikuj¹cych siê najczê-
œciej przez smsy czy portale. Bohate-

rowie postêpuj¹ dziwnie, bo nosz¹ w sobie ogrom komplek-
sów. W sposób b³yskotliwy i zajmuj¹cy autorka obna¿a
ludzki strach, zdolnoœæ do manipulacji czy zaspakajania
swoich pierwotnych potrzeb kosztem innych. Mi³oœæ, roz-
stanie, smutek oraz wiele innych emocji s¹ pokazane wielo-
torowo i w punkt. Warto siê temu z bliska przyjrzeæ.

Kristen Roupenian, Kociarz

polecane ksi¹¿ki

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

POCZYTALNIA
Beata Patrycja Klary
Martwia
Ok³adka intryguje, ale i wzbu-
dza niepokój (myœlê, ¿e tak
chcia³a autorka), a w œrodku,
to coœ wiêcej ni¿ czysta wiwi-
sekcja, to wychodzenie z fla-
kami poza ¿ywy organizm.
Rymy niby niepotrzebne,
a czytelnik odbiera je jako

klamry spinaj¹ce jak¿e spiêtrzon¹ i jak¿e osobist¹,
absolutnie nie do podrobienia, symbolikê. Wieloœæ
bytów równoleg³ych i jednoczeœnie na trwale „wdra-
panych” w postaæ autorki przykuwa uwagê. Za to gro-
zi nawet stos, ale na szczêœcie s¹ wierni czytelnicy go-
tow¹ iœæ na niego wraz z autork¹.

Beata Patrycja Klary, Martwia

NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

Danuta Jab³oñska-S³owik

Wspomnienie Prowansji

Bukiecik
zasuszonej lawendy 
delikatn¹ woni¹ 
przypomina mi sk¹d jest… 

Pod lazurowym niebem 
tañcz¹ lawendowe 
baletnice 
do wtóru ko³ysz¹ siê 
s³oneczniki
aromat pysznych zió³ 
i owoców s³odkich gama 

W filharmonii roz³o¿ystych pinii 
koncert na smyczki… 
Cykad tysi¹ce 
A lawenda pachnie sobie 
pod niebiosa… 

Obraz 

Lazur nieba
Jak pêdzlem poci¹gniêty 
Mewa bia³a 
Odcina od horyzontu 
Kolor wody 
A piasek? Z³ot¹ ochr¹ przyprószony 
Z okolicznych wzgórz… 
Powstrzymaj werniksem 
Zanim zniknie… 

Roman Habdas

Ludzie i rzeki

niezale¿nie od siebie p³yn¹
rytmem przypisanego czasu.
Ze  Ÿróde³ ziemi w oceany,
Z ko³yski ³ona w usta ziemi. 
Pokonuj¹ przestrzenie i  dni.
Meandruj¹, li¿¹ nagoœæ zakoli,
w odnogach samotnoœci marzn¹.
Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie
o s³oñcu i ksiê¿ycu 
przyjmuj¹  w czystoœæ ³o¿ysk
ikrê.
Daj¹ i odbieraj¹ ¿ycie…

Refleksja z 60. kilometra biegu

Dawno przekroczy³em maraton lat, 
nijakie za mn¹ zwyciêstwo, ale ¿yjê, 
choæ w ci¹g³ym pokuszeniu.

Znam prost¹ drogê przykazañ,
a schodzê na pobocza, potykam siê 
upadam.

PóŸniej krzyczê cichymi dniami.

Przynoszê znad rzeki kwietnoœæ
pory roku, wstawiam do kufla
i piana opada.

35 lat RSTK w Che³mku

Ten wiersz ma ogromny potencja³. Wspó³czesna dykcja nada-
je mu moc przekazu. Rozumiemy problem – odczuwamy me-
taforê bólu z powodu faktu, ¿e adoptowane dziecko dla œwia-
ta nie jest ju¿ tak wartoœciowe. Ograbienie z mo¿liwoœci po-
rodu doskwiera autorce. Co ciekawe – obecnie wierszy w tym
stylu jest sporo. Kobiety odwa¿y³y siê pisaæ o temacie adopcji
– jeden z ciekawszych sposobów zaprezentowa³a Aneta D³u-
go³êcka w „Historii jednej opowieœci”. Pani Anetce z Bia³o-
chowa radzê jedynie, by zwraca³a uwagê na czasy „jest – nie
bêdzie”, s¹dzê, ¿e warto ujednoliciæ. Trzymam kciuki za ko-

lejne ods³ony Pani wierszy. Przy okazji proponujê zajrzeæ do
innej poetyki. Ukaza³a siê w³aœnie praca bêd¹ca wyborem
wierszy Józefa Czechowicza.
Wybór, jakiego dokona³ w tym wydaniu Karol Samsel pocho-
dzi z dzie³: Kamieñ (1927), Dzieñ jak co dzieñ (1930), Bal-
lada z tamtej strony (1932), Stare kamienie (1934), W b³y-
skawicy (1934), Nic wiêcej (1936) oraz nuta cz³owiecza
(1939). Poetyka Czechowicza i tematy, mimo up³ywu dziesi¹-
tek lat, wci¹¿ intryguj¹ i nadal maj¹ nowe konstatacje.

Nastêpnym razem omówiê poemat Jadwigi z Krzeszyc. Za wszystkie pytania serdecznie dziêkujê i zachêcam do kontaktu. 

Fragment wiersza:

To dziecko nie wysz³o ze mnie. Nie ma moich genów. O historii
Ojca nic mi nie wiadomo. To dziecko jest z innego œwiata, gdzie
Nie bêdzie pytañ o liczbê punktów zaraz po narodzeniu. To
Dziecko nie wysz³o ze mnie, ale we mnie wchodzi.

[Aneta z Bia³ochowa]
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Ma³gorzata Bojarska

Sokrates os¹dzony

Zabili go zgodnie

z obwi¹zuj¹cym  prawem

sprawê rozpatrywa³a Heliaja

ateñski s¹d ludowy

WYBRAÑCY

zabili filozofa

mi³oœnika m¹droœci

poszukiwacza prawdy

czciciela wiedzy

i szlachetnoœci

dla niego cnota

by³a dobrem najwy¿szym

dla nich jego prawoœæ

by³a zagro¿eniem

przenikliwoœæ – niebezpieczeñstwem

wolnoœæ – obelg¹

Sokratesie naiwny

uto¿samia³eœ  wiedzê z cnot¹

twe s³owa przytoczy³a

„Obrona” Platona

twoja m¹droœæ

zosta³a os¹dzona

zatruto umys³ jasny

myœl¹cy szerzej œmielej

w imiê litery prawa

zabito piêkn¹ ideê.

Krzysztof Zdunek

Sen

Przyœni³em siê sobie

¿e siebie zapomnia³em.

To rêkojeœæ maczety

jest zimna, nie stal.

Otoczony wieczornym upa³em

wyr¹bujê chaszcze senne

oblepione sadz¹,

A przecie¿ prawdziwej samotnoœci

siê nie zapomina.

Transatlantyk

Zatrzymujesz  siê ju¿ od dawna,

coraz czêœciej cumujesz

w bardziej obcych portach,

przystaniach, na lotniskach, 

wymyœlaj¹c siebie sprzed lat.

Transatlantyk odp³ywa,

odp³ywa, odp³ywa…

To ju¿ nie ból,

To tylko melancholia.

XXXVII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w Gorzowie Wielkopolskim

stalker

wracasz do domu
sprawdzasz czy wszystko jest na miejscu
œlady butów na dywanie
kubek po herbacie w zlewie
rozsypany cukier na blacie
zapach papierosów w powietrzu
konsola do gier pod³¹czona do telewizora
zagl¹dasz do sypialni
wygnieciona narzuta na ³ó¿ku
zdecydowanie ktoœ tu by³
dotyka³ twoich rzeczy

dzwonisz roztrzêsiona do mamy
w s³uchawce s³yszysz:
kochanie on rzeczywiœcie by³
ale dziesiêæ lat temu
posprz¹taj wreszcie

trzydzieœci piêæ stopni

parny sierpniowy wieczór tu¿ przed burz¹
piliœmy ró¿owe wino z lodem
pachnia³eœ czereœniami i pi¿mem
za oknem powietrze przepe³nione elektrycznoœci¹
z pierwsz¹ b³yskawic¹ znaczy³eœ ustami moj¹ skórê
szyby zaparowa³y
kropelki zdobi³y nasze skronie

kochanka

ubiera³a siê zawsze na czerwono
sukienki buty nawet rajstopy
wszystkie odcienie karminu
nigdy nie przy³apa³am jej w innym kolorze
taka osiedlowa wariatka

mê¿czyŸni siê za ni¹ ogl¹dali
d³ugie blond w³osy hipnotyzowa³y z ka¿dym ruchem wiatru
mama mówi³a ¿e to puszczalska z ósmego piêtra
nie ma mê¿a ani dzieci
i codziennie umalowana jak na randkê

któregoœ dnia sp³onê³o jej auto
innego zosta³a pobita i ktoœ obci¹³ warkocze
krew sp³ywa³a po g³owie zlewaj¹c siê z kolorem bluzki
nikt nie ¿a³owa³

po trzydziestu latach spotka³am j¹ w parku
z moim ojcem pod rêkê
czerwonymi paznokciami g³adzi³a mu skroñ

niczego siê nie nauczy³a

Monika Milczarek
– nauczycielka jêzyka angielskiego i poetka. Urodzi³a siê
i mieszka w Sieradzu. 
Wyda³a tomik „Krzyk Ÿrenic” (2001), „Tatua¿ duszy” (2012),
„Piórnik przemian” (2017) oraz „Uwaga nie dotykaæ”
(2019). Publikowa³a w tygodnikach „Echo” i „Nad Wart¹”
oraz antologiach „Strofy nad ³êgami” (1996), „Poezja na ka¿-
dy dzieñ cz. I i II” (2018), „Poezja po zmierzchu” (2018),
„Strefa ciszy” (2019), „Mi³oœæ w czasach fejskultury” (2019)
i almanachu „Tygiel kulturalny” (2002). 
Nale¿y do sieradzkiej grupy „Desant”.
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Pada³ mokry œnieg. By³o ponuro
i zimno. Mimo pory obiadowej ludzie
krêcili siê we wszystkie strony z mniej-
szymi i wiêkszymi pakunkami. Niektó-
rzy nieœli choinki. Uliczne dekoracje
przypomina³y o œwiêtach. Reklamy skle-
powe zachêca³y do zakupów. 

– Weso³ych œwi¹t. 
Przede mn¹ sta³a m³oda, ³adna dziew-

czyna. 
– Dziêkujê i nawzajem – odpowie-

dzia³em g³upio. 
– Nie poznajesz mnie? 
Spojrza³em na ni¹ uwa¿niej. Te czarne

wielkie oczy wyda³y mi siê znajome.
Twarz mia³a skupion¹, a lewa powieka
lekko dr¿a³a. Nie wygl¹da³o to na podryw. 

– Nie poznajesz – stwierdzi³a ze
smutkiem. 

– To mo¿e mi siê przypomnisz przy
kawie? 

Kiwnê³a g³ow¹ – Ale – doda³a po
chwili – postawisz coœ konkretnego do
zjedzenia. 

A wiêc o to chodzi³o. G³odna. Bez-
domna? Nie wygl¹da na zag³odzon¹. 

– O.K. 
Weszliœmy do pobliskiej restauracji.

Nie by³o wielu ludzi. Wybra³a stolik pod
oknem. Kiwn¹³em na kelnerkê, która nie
spiesz¹c siê podesz³a. 

– Co zjesz? – zwróci³em siê do nowej
znajomej, a w³aœciwie nowej nieznajo-
mej. 

– Schabowy, frytki, zestaw surówek,
cola i szarlotka. 

– A dla pana? 
– Espresso. 
Kelnerka odesz³a, a ja popatrzy³em

prosto w te czarne oczy. 
– No wiêc? 
– Co, no wiêc? – Wzruszy³a ramionami. 
– Jak siê nazywasz? 
– Aniela Jakaœtam. 
Kelnerka postawi³a przed ni¹ colê

i szarlotkê. Dziewczyna wypi³a ³apczy-
wie i z apetytem zaczê³a jeœæ ciastko. 

Przypomnia³em sobie, jak przez
mg³ê, ¿e zna³em kogoœ kto zawsze naj-
pierw jad³ deser. 

– Anielo Jakaœtam, powiesz mi sk¹d
siê znamy? 

– Nie znamy siê. 
– Pyta³aœ, czy ciê poznajê, wiêc mu-

sieliœmy siê ju¿ spotkaæ. 
– Nie. 
Pomyœla³em, ¿e by³a po prostu g³od-

na i znalaz³a pomys³ na wy¿ebranie obia-
du. Uœmiechn¹³em siê. Niech siê naje.
£adna i pomys³owa. 

Podesz³a kelnerka, postawi³a przed
ni¹ talerz ze schabowym i zabra³a opró¿-
nione naczynia. 

– Jeszcze jedn¹ colê proszê. – Palca-
mi zaczê³a wybieraæ po jednej frytce. –
Dobre. – Zjad³a wszystkie. Pokroi³a ko-
tlet na ma³e kawa³eczki i od³o¿y³a nó¿.
Nabi³a na widelec pierwszy kawa³ek. 

Nie wytrzyma³em. 

– To powiesz mi coœ o sobie? 
Dopi³em kawê, odstawi³em fili¿ankê

i opar³em siê wygodnie. 
– Opowiem ci bajkê. 
– S³ucham. 
– Dawno, dawno temu za górami i la-

sami, na Podkarpaciu by³a sobie maleñka
wioska. W tej wiosce by³a maleñka chat-
ka a w niej ¿y³o sobie szczêœliwie m³ode
ma³¿eñstwo. Niezbyt bogate ale i nie
ubogie. Takie sobie zwyczajne. Pewnego
razu kobieta urodzi³a bliŸniaczki. By³y to
piêkne dziewczynki, ale szczêœcie nie
trwa³o d³ugo. Jedna bardzo chorowa³a
i w koñcu zmar³a. Matka obwinia³a o to
tê drug¹. Dlaczego tamta zmar³a, a ta ¿y-
je? To nie sprawiedliwe. Owszem dba³a
o tê drug¹. Karmi³a, ubiera³a, kupowa³a
zabawki ale nie umia³a ukryæ ¿alu do
niej. I do swego mê¿a, ¿e nic nie zrobi³,
¿e nie uratowa³ tej pierwszej. W koñcu
m¹¿ siê zdenerwowa³ i odszed³ w sin¹
dal. S³uch po nim zagin¹³. A ta druga ro-
s³a w poczuciu winy. W koñcu nie wy-
trzyma³a i te¿ posz³a z domu. Mia³a wte-
dy 16 lat. Sz³a przez góry i doliny, lasy
i pola, przechodzi³a przez strumyki i rze-
ki a¿ w koñcu g³odna i zmêczona dotar³a
do du¿ego miasta. Wszystko tu by³o ob-
ce, nie zna³a nikogo, nie mia³a pieniêdzy.
Usiad³a na ³awce i pomyœla³a, ¿e przyj-
dzie jej z g³odu i z ¿alu umrzeæ na tej
³awce, wœród ludzi. I wtedy, nagle, zjawi³
siê ksi¹¿ê. By³ piêkny, wysoki i niewiele
straszy od niej. Powiedzia³, ¿e bia³ego ru-
maka zostawi³ na parkingu ale do zamku
jest niedaleko wiêc mog¹ pójœæ piechot¹.
I poszli. Zamek ksiêcia mieœci³ siê na
trzecim piêtrze, a ¿e król z królow¹ wyje-
chali akurat do oœciennego królestwa
ksi¹¿ê móg³ zaj¹æ siê biedn¹ dziewczyn¹.
Dba³ o ni¹. Obsypywa³ klejnotami w po-
staci plastikowej bransoletki i drewnia-
nych korali. 

Czu³em, ¿e coraz bardziej zasycha mi
w gardle, a krew odp³ywa i robi mi siê
s³abo. 

Ale król z królow¹ – kontynuowa³a
nie patrz¹c na mnie – mieli wkrótce wró-
ciæ wiêc ksi¹¿ê wyrzuci³ biedn¹ dziew-
czynê. Nie, nie na bruk. Da³ jej adres ja-
kiej swojej ciotki, która mia³a jej pomóc.
Pomog³a. Zawiadomi³a w³adzê, ¿e ma³o-
lata b³¹ka siê po mieœcie i biedna dziew-
czyna trafi³a do sierociñca. Ksi¹¿ê o niej
zapomnia³. Koniec bajki. 

– Nie zapomnia³. – Wychrypia³em. –
Pyta³em ciotki. Powiedzia³a, ¿e odnalaz³a
ojca i wyjecha³a do niego. Nie wiadomo
gdzie. Rodzice byli wœciekli. Zabronili
mi jej szukaæ. Ja mia³em maturê, potem
egzamin na studia…

Czu³em jak ogromna gula siedzi mi
w gardle. 

– Kim ty jesteœ? Gdzie jest Marzena? 
– Marzena odnalaz³a swego ojca. Za-

opiekowa³ siê ni¹. 
– Gdzie jest Marzena? – powtórzy³em

pytanie.

– Nie ¿yje. 
Podnios³a na mnie swoje piêkne oczy.

Oczy Marzeny. 
– To by³a twoja matka. 
Wzruszy³a ramionami.
– Rozmus. Ty jesteœ Aniela Rozmus. 
– Mo¿e. Dziêkujê za obiad. Do niezo-

baczenia. 
Wsta³a i wysz³a. A ja nie mia³em si³y,

¿eby wstaæ i pobiec za ni¹. Czu³em, ¿e
nogi mam z o³owiu. Marzenka, moja ma-
³a Marzenka. 

– Mo¿na to zabraæ? 
Dotar³ do mnie g³os kelnerki. 
– Tak. I proszê wódkê. Podwójn¹. 
Nie wybieg³. Nie zrozumia³. Dupek!

Dupek, powtórzy³am na g³os i obejrza-
³am siê czy przypadkiem nikt nie us³y-
sza³. Chyba jednak us³ysza³ ten starszy
pan, bo popatrzy³ na mnie jakoœ dziwnie.
Mama mia³a racjê. On nie jest nic wart.
Zero, nul. Ale przynajmniej da³am mu do
myœlenia. Wbieg³am na nasze drugie piê-
tro, jak zwykle przeskakuj¹c po dwa
stopnie. Nacisnê³am dzwonek. 

– Znowu klucza nie zabra³aœ. 
W przedpokoju œci¹gnê³am buty nie

schylaj¹c siê. 
– Oberwiesz kiedyœ obcasy. 
– Sam jesteœ? 
– Sam. Jad³aœ coœ? Mogê ci podgrzaæ

pierogi. 
– Jad³am. £a³, jak tu pachnie lasem. 
W pokoju by³ niesamowity ba³agan.

Olbrzymie siêgaj¹ce sufitu drzewko sta³o
dumnie w k¹cie pokoju. Wióry i odciête
ga³¹zki le¿a³y miêdzy pud³ami z bomb-
kami i zabawkami. Wyci¹gnê³am plecio-
ny z kolorowego papieru koszyczek. 

– Pamiêtasz? Jak by³aœ ma³a robili-
œmy takie ozdoby. 

– Pamiêtam – westchnê³am z nostal-
gia i zaczê³am pomagaæ w dekorowaniu
choinki. Wyci¹gnê³am ³añcuch, do które-
go co roku dodawaliœmy kolejne ogniwa.
Takich ju¿ nikt nie robi. 

– Mama nie mia³a cierpliwoœci do
klejenia. 

– No, nie mia³a. 
Chwilê pomilczeliœmy. 
– Dziadku, powiedz dlaczego œwiat

jest taki skomplikowany? 
– Œwiat jest w porz¹dku, to ludzie go

komplikuj¹. 
– Widzia³am go. 
– No i? 
– Naci¹gnê³am go na schaboszczaka

i opowiedzia³am bajkê. 
– Zrozumia³? 
– Nie wszystko, ale imiê i nazwisko

pamiêta³. 
Zapad³a cisza. Analizowa³am ka¿de

jego s³owo. Nie takiej reakcji siê spo-
dziewa³am. No, có¿, mam bujn¹ wy-
obraŸniê. W koñcu dziadek siê odezwa³. 

– Jutro pojedziemy na wieœ, na groby. 
– Kiwnê³am g³ow¹. Od kilku lat za-

wsze, raz w roku, jeŸdzimy w pierwszy
dzieñ œwi¹t. 

Przy wigilijnym stole, jak zwykle sie-
dzieliœmy w trójkê. 

– Niech spokój w sercach zagoœci –
mówi³ zawsze dziadek, a my powtarza³y-
œmy za nim. 

W radiu cichutko ktoœ œpiewa³ Cicha
noc, œwiêta noc …

Zabrzêcza³a komórka. Spojrza³em na
ekran. Mama. Z niechêci¹ odebra³em. Po
us³yszeniu steku pretensji uda³o mi siê
wtr¹ciæ, ¿e nie przyjdê. Nie, na pewno
nie! Tak, nie przyjdê na wigiliê. Jestem
chory. Nic powa¿nego. Nie, nie przyje¿-
d¿ajcie. 

Przyjechali. 
– Jak ty wygl¹dasz? Naprawdê jesteœ

chory! – stwierdzi³a mama ze zdziwie-
niem – myœla³am, ¿e to ta twoja znajoma
(jak zwykle nie powstrzyma³a siê od iro-
nii) jest u ciebie. 

– Zerwa³em z ni¹. 
– Kiedy? – Ucieszy³a siê mama, a oj-

ciec zrobi³ zdziwion¹ minê. 
– Jutro. 
– Co jutro? – zdenerwowa³a siê. 
– Jutro z ni¹ zerwa³em. 
– Chyba wczoraj, albo zerwê – ton

mamy by³ lodowaty, a ojciec siê zaœmia³.
Wystarczy³o jednak jedno oburzone spoj-
rzenie, ¿eby zrobi³ zatroskan¹ minê. 

– Jutro jej to powiem, a zerwa³em
dzisiaj w po³udnie. Czy to tak trudno zro-
zumieæ? 

Matka zacisnê³a usta, ¿e zrobi³a siê
w¹ska kreseczka. Pewnie znów ze trzy
dni bêdzie obra¿ona. Trudno. Muszê
przestaæ siê tym przejmowaæ. Nie mam
osiemnastu lat. 

Dziadek wyci¹gn¹³ z baga¿nika wie-
niec z choiny udekorowany bombkami
i szyszkami, a my wziê³yœmy znicze. Po-
mimo wczesnej pory na œniegu by³o wy-
deptanych sporo œladów. Ja jako wielbi-
ciel Indian Karola Maya zauwa¿y³am, ¿e
œlady s¹ wszystkie jednakowe. Du¿e mê-
skie buty. Ktoœ kr¹¿y³ po cmentarzu.
Z daleka zobaczy³am, ¿e wysoka postaæ
w czarnym p³aszczu stoi przy „naszym”
grobie. 

– Dupek?! – Nie wierzy³am w³asnym
oczom. 

– Anielko! 
Mama by³a wyraŸnie oburzona moim

s³ownictwem. Zwalcza³a wulgaryzmy
u swoich uczniów, a u mnie przede
wszystkim. 

– Znasz go? – doda³a po chwili nie-
pewnie. 

– Tak jakby – i cofnê³am siê przezor-
nie za dziadka. 

– Kto to? 
W tej chwili mê¿czyzna siê odwróci³

i patrzy³ na nas zaskoczony. 
– Marzenka? 
Mamê zamurowa³o. 
– Marzenka, myœla³em, ¿e… Twoja

córka powiedzia³a…

Cudowne œwiêta
Jadwiga Buczak
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– Bo dla ciebie mama umar³a! – Wy-

chyli³am siê zza pleców dziadka. – Nie
istniejemy dla ciebie. Ksi¹¿e od siedmiu
boleœci. 

– Anielko – upomnia³a mnie mama
s³abym g³osem. 

– Jestem Jan Rozmus. – Dziadek wy-
ci¹gn¹³ rêkê. – Moj¹ córkê Marzenê
i wnuczkê Anielkê chyba pan zna. 

– Znam. Robert Zawilski. Szuka³em
grobu… Chcia³em kwiaty…, i œwieczkê
zapaliæ. Bo Anielka…

– Sk¹d znasz Anielkê? Co od niej
chcia³eœ? 

– To ja, mamo! Znalaz³am go! Przez
Internet. £atwo by³o. 

Œwi¹teczny poranek by³ mroŸny
i œnieg skrzypia³ pod butami. Pomimo
nieprzespanej nocy nie czu³em zmêcze-
nia. Pamiêta³em wieœ, z której pochodzi-
³a Marzena. By³em wœciek³y na siebie, ¿e
przez te wszystkie lata jej nie szuka³em.
Dlaczego? Nic nie mia³em na swoje
usprawiedliwienie. Studia, praca, wp³yw
matki. Bzdura. By³em doros³ym cz³owie-
kiem, mog³em j¹ odszukaæ. Teraz to ju¿
za póŸno. Marzena nie ¿yje. Po³o¿y³em
kwiaty na grobie i przyjrza³em siê napi-
som. Ewa Rozmus z d. Cichy. Rok uro-
dzenia 1956. To chyba jej matka. W tym
momencie poczu³em na sobie czyjœ
wzrok. Stali za mn¹. Ta ma³a od bajki, ja-
kiœ starszy pan i Marzena. Zaniemówi-
³em. Dopiero po chwili wykrztusi³em. 

– Marzenka? Myœla³em… Twoja cór-
ka powiedzia³a…

– Bo dla ciebie moja mama umar³a…
Mê¿czyzna wyci¹gn¹³ do mnie rêkê

i siê przedstawi³. Rozmus? Znaczy oj-
ciec, nie m¹¿. Poczu³em jakby ulgê. 

Dziewczyna coœ mówi³a, a do mnie
nic nie dociera³o. Patrzy³em na Marzenê,
to nie by³a ju¿ ta sama szesnastolatka za-
gubiona i wystraszona. Ta kobieta pa-
trzy³a na mnie œmia³o. Trochê ze zdzi-
wieniem, a trochê z pogard¹? Wynios³o-
œci¹? 

– Witaj. O niczym nie wiedzia³am. 
– To my uknuliœmy ten spisek – wtr¹-

ci³ Jan – myœlê, ¿e moglibyœmy Roberta
zaprosiæ na œwi¹teczne œniadanie. 

Anielka wydê³a usta i odwróci³a siê
na piêcie. Marzena tylko skinê³a g³ow¹. 

Siedzieliœmy w czwórkê w ma³ym
mieszkaniu na drugim piêtrze przy
ogromnej choince. Patrzy³em i przypo-
mnia³em sobie tamt¹ Marzenê. £adn¹,
wiejsk¹ dziewczynê z czarnymi oczami
i rozczochranym warkoczem. Teraz sie-
dzia³a obok mnie piêkna kobieta. Dobrze
œciête w³osy falowa³y przy ka¿dym ruchu
g³owy. Dyskretny makija¿ podkreœla³ jej
subteln¹ urodê. I nagle dotar³o do mnie
dlaczego nie potrafi³em wytrwaæ w ¿ad-
nym zwi¹zku. Porównywa³em swoje ko-
lejne partnerki z Marzen¹. 

– Twoja córka jest do ciebie bardzo
podobna. 

– Nasza córka – szepnê³a i zaczê³a
szybko jeœæ sernik. 

Pomyœla³em, ¿e to s¹ cudowne œwiêta. 
Z radia p³ynê³a kolêda Cicha noc,

œwiêta noc. …

W dniu 14 wrzeœnia 2019 r. Warszawskie Sto-
warzyszenie Twórców Kultury bra³o udzia³ w ko-
lejnym XVII Rodzinnym Pikniku Integracyjnym –
Szczêœliwice 2019 w ramach XI Targów Pozarz¹-
dowych. 

W prezentowanym przez nas programie pt. „Z
Ochot¹ pod rêkê” wyst¹pi³y Maria Bednarek i Jo-
lanta Grotte recytuj¹c swoje wiersze. Malarze: Ry-
szard Materka, Jan Dil, Ryszard Szpakowski oraz
Kasia Puczy³owska wystawili swoje prace oraz
prowadzili zajêcia z m³odzie¿¹ z rysunku i szkico-
wania, a poeci zaprezentowali nasze publikacje
ksi¹¿kowe oraz pismo „W³asnym G³osem”, które
cyklicznie wydajemy. Pogoda dopisa³a i mi³o min¹³
nam dzieñ. 

Ca³oœæ imprezy z ramienia WSTK, jak co roku,
zorganizowa³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy naszego
Stowarzyszenia Stanis³aw Dominiak, we wspó³pra-
cy z organizatorami Pikniku Dzielnicy Ochota. 

Stanis³aw Dominiak

Relacja z imprezy: 
https: //www.youtube. com/watch?v=Ghd_4ECVZgo 

Z OCHOT¥ POD RÊKÊ
XVII Rodzinny Piknik Integracyjny

Szczêœliwice 2019

W dniu 7 listopada 2019 roku w siedzibie Warszawskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury – Na Literackiej Antreso-
li odby³o siê spotkanie zaduszkowe. Uczestniczy³y w nim
tak¿e osoby z zaprzyjaŸnionego Stowarzyszenia Autorów
Polskich i Klubu Literackiego „Metafora” z warszawskiego
Ursusa. 

Na spotkaniu wspominaliœmy kole¿anki i kolegów, cz³on-
ków naszego Stowarzyszenia, którzy odeszli ju¿ na wieczn¹
wartê. Zaduszki rozpoczêto Requiem Mozarta. Krytyk Stani-
s³aw Stanik opowiedzia³ o tradycji Zaduszek – wspominania

w polskiej literaturze odchodz¹cych po-
etów. Olga Banaszak-Bednarek zgra³a
na flecie poprzecznym i zaœpiewa³a kilka
pieœni nostalgicznych. 

Przewodnicz¹cy Rady Krajowej
RSTK Pawe³ Soroka przybli¿y³ zebra-
nym w krótkich s³owach sylwetki zmar-
³ych poetów, prozaików i malarzy –
cz³onków Warszawskiego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury, a mianowicie:
Wies³awa Brewiñskiego, Stanis³awa
Dymka, Stefanii Dworakowskiej-
-Szczepaniak, Haliny Janiuk-Jarmako-
wicz, Anny Komorowskiej, Micha³a
Krajewskiego, Tadeusza Maryniaka,

Teresy Olêdzkiej, Mieczys³awa Piechowskiego, Marka
S³yka, Marii Suska-Klink, Stefana Œwierczyñskiego, In-
geborgi Tenerowicz, Zofii Uzdowskiej, Katarzyny Wie-
ciñskiej, Marka Wo³ynika, Juliana Zderskiego i Stanis³a-
wa Zwierzyñskiego. Nie¿yj¹cych kolegów i przyjació³ wspo-
minali inni cz³onkowie WSTK oraz obecni na Zaduszkach
cz³onkowie rodzin niektórych z nich. Wystawiono fotografie
zmar³ych i zapalono œwieczki upamiêtniaj¹ce ka¿d¹ z tych
osób. Na zakoñczenie odczytano wiersze o tematyce ¿a³obnej.

Krystyna Rejniak

Zaduszki na Literackiej Antresoli
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Wspomnienia, eseje i wiersze
Stanis³awa Stanika

Wspomnienia, eseje i wiersze Stani-
s³awa Stanika to kolejna, przekraczaj¹ca
liczbê 25, jego ksi¹¿ka, po niedawno wy-
danych tytu³ach jak: Pisarze nurtu naro-
dowego, Ma³y pisarczyk z Ma³oszyc, ¯y-
woty psycholi, czy Spotkania. Autor nale-
¿y do w¹skiego grona osób, a mo¿e jest
jedn¹ z ostatnich, które ocalaj¹ od zapo-
mnienia nie tylko czo³owych polskich pi-
sarzy. Byæ mo¿e te¿ nie ma sobie rów-
nych w sposobie przedstawiania ich syl-
wetek. 

Promowany tu tytu³, jak sama nazwa
wskazuje, dzieli ksi¹¿kê na trzy czêœci.
W czêœci Wspomnienia ujawni siê talent
wrêcz teatralnego przybli¿enia jego rodu
na tle zamierzch³ej historii daj¹cej pocz¹-
tek miejscowoœci, w której przyjdzie au-
torowi spêdziæ dzieciñstwo od ko³yski a¿
po m³odoœæ. Ka¿d¹ porê roku zaznaczy tu
swoista barwnoœæ wiejskiego ¿ycia z doz¹
dramatu, nawet podszytego humorem,
z uwzglêdnieniem tradycji, obrzêdów re-
ligijnych, zwyczajów i rodzinnych powi¹-
zañ. Mimo wszechobecnej biedy autor
pochwala tamte czasy, odzwierciedlaj¹c
troskê, zaradnoœæ, m¹droœæ ludow¹, opty-
mizm i radoœæ. Wszystko to prze³o¿y³o siê
na aktywnoœæ spo³eczn¹ autora, wp³ynê³o
na jego harmonijn¹ szkoln¹ edukacjê. 

W kolejnej ods³onie, czyli w Esejach
odnajdziemy autora poœród wielu pasjo-
nuj¹cych go tematów: Ja, Byty psychicz-
ne, Samoœwiadomoœæ jako akt, Mi³oœæ,
Œwiat³o, Pami¹tka, Jêzyk. Autor z wielk¹
starannoœci¹, a nawet pasj¹ penetruje za-
kamarki egzystencjalne w oparciu tak¿e
o Ÿród³a naukowe. To niemal¿e rozprawki
filozoficzne szukaj¹ce odpowiedzi na ró¿-
ne nêkaj¹ce ludzkoœæ pytania. Pod¹¿aj¹c
za sugestiami Jerzego Szaniawskiego
i Romana Ingardena, byty psychiczne po-
traktowa³ na równi z bytami intencjonal-
nymi. Dope³nieniem omawianego tomu
s¹ wiersze, zarówno dotykaj¹ce egzysten-
cjalnej g³êbi jak i swobodne, wrêcz filu-
terne na rozchmurzenie czo³a, oraz dedy-
kowane przyjacio³om. S¹ te¿ ich t³uma-
czenia na jêzyki: rosyjski, bu³garski i nie-
miecki. Godny przytoczenia jest utwór:
Moja legenda nie mieœci siê w potrzebie

czasów: cytujê fragment: nie sta³em siê
taki / jakim chcia³em byæ / moja rola ro-
dzi³a siê na styku / linii koniecznoœci /
z odrobin¹ swobody / daj¹cej szanse wy-
boru / przechodzê do ksiêgi rodzaju / ja-
kiego mnie wymyœliliœcie / bardziej ni¿
sam siê stworzy³em / i jakiego upodobni-
³em do siebie. Prawdziw¹ pere³k¹ jest An-
tyfona do sierpa, mog³aby byæ mottem do
napisanych wspomnieñ: ty by³eœ jak rogal
/ pachn¹cy pszenic¹ / którym mo¿na ob-
dzieliæ / rodzinê liczniejsz¹ / od pszczele-
go roju / ty by³eœ pó³kole / rozeœmianych
pieœniarek…

Stanis³awa Stanika cechuje (czasem
nawet nie licuj¹ca z jego zbyt luzackim
ubiorem) wielka kultura ¿ywego s³owa,
taktownoœæ, serdecznoœæ, a przede
wszystkim znajomoœæ tematów, którymi
potrafi s³uchacza zainteresowaæ. Swoj¹
postaw¹ zjednuje sobie ogromn¹ rzeszê
wielbicieli. 

Maria Bednarek 

Stanis³aw Stanik. Wspomnienia, eseje i wiersze.
Wyd. Komograf, Warszawa 2019.

Obojêtnoœæ na skargê Jakuba

Wielu ludzi, a wœród nich i ja, potê-
g¹ rozumu nie mo¿e poj¹æ, zrozumieæ,
oswoiæ Holokaustu. Wiedz¹, ¿e on by³.
A mo¿e i jest nadal? Wielokrotnie rozma-
wiali z dziesi¹tkami ofiar „ludŸmi cienia-
mi”, którzy w norach, kana³ach, piwni-
cach, szafach, zapolach ze s³om¹ w sto-
do³ach, gnojownikach wegetowali ocze-
kuj¹c Armagedonu wyzwolenia. Jaki¿ gi-
gantyczny musia³ byæ instynkt prze¿ycia,
¿e wytrwali mia¿d¿eni strachem znale-
zienia. G³ód nie by³ mêk¹ straszliw¹.
Z g³odu siê tylko umiera³o u siebie, na
swoim, razem. Ale to o ocala³ych, nie-
licznych. Bo masowy mord zosta³ doko-
nany na milionach przez hitlerowskich
oprawców. Przy przyzwoleniu œwiata,
który jak Pi³at umy³ rêce. 

Zastanawiam siê co pchnê³o Ewelinê
Pilawê do podjêcia tego tematu. Zna³em
j¹ przecie¿ z liryków o tematyce mi³o-
snej. Tomy: Inna mi³oœæ (2013), Obce su-
kienki (2015), Miêdzy Zasaniem a wol¹
(2017). 

Do podjêcia takiego tematu potrzeb-
na jest gruntowna wiedza, ale i ból zg³a-

dzonych k³uj¹cy mózg skorodowanym
drutem. To k³ucie Ewelina Pilawa czu³a
od dawna, nosi³a w sobie. I kiedy bólu
nie mog³a znieœæ jak Jan z Czarnolasu
wyla³a jego gorycz œwiatu lamentem
udrêczonego Hioba, Jeremiaszowym p³a-
czem: Mamo nie p³acz nade mn¹ / tak /
pogoni³ mnie strach na druty / zapamiê-
taj mnie w barwnej sukience / pomyœl /
¿em jak motyl na szpilce. 

Upodleni, czekaj¹cy na pewn¹
œmieræ. Psychicznie rozstrojeni poza gra-
nicê wytrzyma³oœci wyrêczaj¹ oprawców
z przywileju rozporz¹dzania ¿yciem. 

Wertuj¹c liryki Eweliny z tomu
Skarga Jakuba od¿ywa w mojej pamiêci
wstrz¹saj¹ce dzie³o Icchaka Kacenelsona
Pieœñ o zamordowanym ¿ydowskim naro-
dzie, które ocala³o z gigantycznego
cmentarza kilku milionów zamordowa-
nych. Ten wybitny poeta i dramaturg pi-
sz¹cy po hebrajsku i ¿ydowsku. Znany
szeroko przed wojn¹ jako autor wierszy
i sztuk teatralnych dla dzieci, z którymi
jako nauczyciel przez szereg lat by³ zwi¹-
zany. Jego utwory dla milusiñskich nace-
chowane by³y mi³oœci¹, humorem, pogo-
d¹ optymizmu. Dziœ w œwiadomoœci
œwiata funkcjonuje jako autor wstrz¹saj¹-
cego pisanego w ob³êdnym poœpiechu
poetyckiego opisu wielkiego mordu na
przemys³ow¹ skalê. Znad krawêdzi gro-
bu, który siê zbli¿a³ do poety milowymi
krokami. A on to wiedzia³. 

Bojê siê, ¿e Ewelina Pilawa zapa-
miêtana zostanie przez czytelników jako
piewca dramatu zag³ady ¯ydów w czasie
II wojny œwiatowej. Ale z drugiej strony
marzeniem ka¿dego poety jest aby choæ
jeden wiersz pozosta³ na zawsze w pa-
miêci pokoleñ. I daj Bo¿e by by³ on
z omawianego tomu. 

Trzeba osi¹gn¹æ dojrza³oœæ arty-
styczn¹ by porwaæ siê na tak trudny temat
jak Holokaust i ulepiæ wiersze pe³ne
mi¹¿szu, kapi¹ce gêstoœci¹ treœci: Stacja
nieznana / tylu nas a cisza taka / jakby
ten transport przywióz³ milczenie do celu
/ Stacja wroga / nikt nas nie wita z podró-
¿y / tylko psy siê zerwa³y / do garde³. 

Oszczêdnoœæ s³ów, a jaki ³adunek
emocjonalny buduj¹cy nastrój dramatu.
Czujê ciarki przechodz¹ce po plecach
jakbym by³ w tym wagonie. Bo¿e… Tyle
lat minê³o od tamtych straszliwych wy-
darzeñ, a tych maleñkich ods³on nie da
siê czytaæ bez dr¿enia warg. To zas³uga
poetki, jej talentu, wra¿liwoœci, warsztatu
wypracowanego przez lata, terminowa-
niem u wybitnych poetów, czytaj¹c opa-
s³e ksiêgi… Brak³o wody / chleba / i wê-
gla na opa³ // Brak³o zapa³ek / przestrze-
ni / i lekarstw // Brak³o matki / ojca /
i okien otwartych // Brak³o œwiat³a / po-
wietrza // i trumien zabrak³o. 

Ten opis powszedniego dnia w getcie
daje nam wyobra¿enie – to jest za trudne
dla mnie – jakie by³o to ¿ycie. Czym
w tym ¿yciu nale¿a³o siê kierowaæ by za-
chowaæ cz³owieczeñstwo. Czy w ogóle
udawa³o siê w takich warunkach zacho-

waæ cz³owieczeñstwo i doczekaæ siê dnia
nastêpnego? I jeszcze nastêpnego?
A przecie¿ ludzi za murami przybywa³o.
Trupy nieustannie wywo¿ono, a i tak set-
ki le¿a³y na chodnikach, ulicach, w bra-
mach kamienic. Gdzie jest Bóg pyta Ka-
cenelson: Niebiosa, czy wy to widzicie.
Dlaczego oto na ca³ej ziemi nie ma ju¿ dla
nas schronienia1. Po nim pyta wielu. I to
samo pytanie zadaje poetka. Odpowiedzi
nie otrzymaliœmy do dzisiaj. Tak jak do
dzisiaj œwiat nie rozumie albo nie chce
przyj¹æ tego faktu do swojej œwiadomo-
œci, ¿e tylko w Polsce za ukrywanie ¯y-
dów hitlerowcy zabijali ca³e polskie ro-
dziny, a nawet i s¹siadów: Jest cz³owiek
córeczko / który te¿ siê boi / moja
wdziêcznoœæ – jedyna zap³ata // B¹dŸ
grzeczna dziecino / mama kiedyœ wróci /
a do sprawiedliwego mów córeczko / tata. 

A takich heroicznych czynów by³o
w naszej OjczyŸnie tysi¹ce, czego dowo-
dem medale dla rodaków Sprawiedliwy
wœród narodów œwiata i drzewka w ogro-
dzie Jad Waszem. 

Chwalebne jest to, ¿e s¹ poeci jak
Eliza Segiet, Ewelina Pilawa, którzy
przypominaj¹, ¿e na naszej planecie mia³
miejsce straszliwy mord dokonany przez
cz³owieka na cz³owieku. I trzeba o tym
pisaæ i przypominaæ by historia siê nie
powtórzy³a. 

Jerzy Stasiewicz
1 IX. Do niebios Pieœñ o zamordowanym ¿ydow-
skim narodzie

Ewelina Pilawa, Skarga Jakuba, Instytut Wy-
dawniczy „Œwiadectwo”, Bydgoszcz 2019 s. 58

£UBNO – Moja Ma³a Ojczyzna

£ubno – Moja Ma³a Ojczyzna
w gminie Dynów, autorstwa Anny Lo-
renz, to kolejna ksi¹¿ka monograficzna
opisuj¹ca region podkarpacki. Jak¿e zbli-
¿one klimatem jest dziedzictwo £ubna do
mojej publikacji „Dziewczêta ze Starej
Drogi”, a nawet czêœciowo z nim kore-
sponduje, bêd¹c w bliskim s¹siedztwie
z gmin¹ Hy¿ne, z której siê wywodzê
i poœwiêci³am jej uwagê w swojej ksi¹¿-
ce. £ubno – Moja Ma³a Ojczyzna jest
opracowana z wielk¹ starannoœci¹ w do-
borze tematów i ogólnej estetyki. Autor-
ka siêgnê³a do licznych materia³ów Ÿró-
d³owych. Dziêki pomocy ¿yczliwych
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osób wzbogaci³a wiedzê o dziejach £ub-
na wykorzystuj¹c cenne informacje i fo-
tografie. Ca³oœæ ujêtych treœci podzieli³a
na IX rozdzia³ów: Œrodowisko geogra-
ficzne i przyrodnicze, Historia wsi £ub-
no, Koœció³ i parafia w £ubnie, Dzisiej-
sze oblicze wsi, Dzia³alnoœæ kulturalna,
Obrzêdy i zwyczaje ludowe, Wyra¿enia
gwarowe i twórczoœæ ludowa, Przydro¿-
ne kapliczki i krzy¿e, £ubieñskie pejza¿e.
Interesuj¹co zarysowana jest historia
£ubna do 1772 roku (Rozdzia³ II). Kolo-
ryt opisanego roku liturgicznego w ob-
rzêdach i zwyczajach ludowych zas³ugu-
je na szczególne podkreœlenie. W pe³ni
oddaje charakter tamtej podkarpackiej
ziemi. Autorka wyrazi³a we wstêpie miê-
dzy innymi: „¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e
ksi¹¿ka ta stanie siê inspiracj¹ do konty-
nuowania na piœmie wspólnej lokalnej
historii i utrwalanie jej dla przysz³ych
pokoleñ, a tak¿e bêdzie zachêt¹ dla
mieszkañców do dzia³añ na rzecz promo-
cji i rozwoju tej umi³owanej rodzinnej
ziemi”. Ze swojej strony dodam: niech to
opracowanie ksi¹¿kowe inspiruje czytel-
ników bibliotek i wypo¿yczalni do kon-
tynuacji podobnego szlachetnego dzie³a
monograficznego w odniesieniu te¿ do
innych ma³ych polskich ojczyzn. 

Maria Bednarek

Anna Lorenz, £UBNO Moja Ma³a Ojczyzna
(2012), Zak³ad Poligraficzny Zbigniew Gajek,
www.drukarnia.mielec.pl

Poeta wêdrowny

Czytaj¹c znakomite wiersze Paw³a
Kuszczyñskiego z tomu Pora s³owa wy-
dane przez poznañskie wydawnictwo Bo-
nami w 2018 r. od razu staje mi przed
oczami Infiltracja kultur w œwiecie
wiecznych wêdrowców. I s³owa redakto-
rów Aliny Bernadetty Jagie³³owicz i Pio-
tra Martina W metaforze wêdrowania od-
najdujemy dynamikê ¿ycia zarówno indy-
widualnego, jak i zbiorowego; ogl¹damy
w niej siebie i innych; w³asny czas i czas
miniony; kulturê etnicznie nam blisk¹,
w³asn¹, ale te¿ w takiej klasyfikacji odle-
g³¹. Bo Pawe³ Kuszczyñski to tak¿e wê-
drowiec przesi¹kniêty przyrod¹: Biegnê
za ci¹gle uciekaj¹cym / widnokrêgiem. /
Mo¿e nale¿y wejœæ do lasu / i zamkn¹æ na
pniach drzew / pragnienie, / nie gubi¹c
cienia naznaczonego / Œwiat³em. 

Wielu filozofów odnosi siê do przy-
rody jako do cz¹stki cz³owieka. Niejed-
nokrotnie przemierzaj¹c las w jego gê-
stwinie czujemy ciep³o domu. Melodia
konarów jak rêce matki próbuje nas ob-
j¹æ i wyznaczyæ szlak do sacrum. Bo
przecie¿ nasze ¿ycie to tylko chwila.
I musimy j¹ w³aœciwie wykorzystaæ:
Przeje¿d¿am do ogrodu / by spotkaæ siê
z tob¹, / który trwasz mocno / w jeste-
stwie dostojnego piêkna, / nie bacz¹c na
pory roku i pogody / oraz moje z ¿yciem
u³o¿enie. 

Ogród to piêkno, ale i wieczna pra-
ca. Bo w procesie fotosyntezy wydziela
tlen niezbêdny do ¿ycia cz³owieka.
I owoce – Ÿród³o witamin. Jak¿e potrzeb-
nych w pracy organicznej, do której
mam Polakom trudno przywykn¹æ – ro-
mantyczna dusza. Poeta daje przyk³ad
Hipolita Cegielskiego: Pora otworzyæ
sklep ¿elazny, / w którym pó³ki ugn¹
produkty / reanimowanych fabryk. /
M³odzi powróc¹ do siebie, / polskoœæ
odrodzi siê w znoju i s³owie.

Potrzebujemy autorytetów, takich
jak Marsza³ek Józef Pi³sudski, Ignacy
Paderewski, Œwiêty Jan Pawe³ II. Do
których odnosi siê poeta i stawia za wzór
nam Polakom czêsto ze s³omianym zapa-
³em i próbuje wskazaæ drogê: 

Je¿eli lataæ, to wysoko, 
spadaæ z trzaskiem na ziemiê, 
która przytomnoœæ przyniesie. 
Ikarem chc¹ byæ poeci. 

Praca i spokój fundamentem wielko-
polskiej gospodarki. Utrwalany przez
pokolenia daje podstawy godnego bytu.
Szacunku s¹siadów i otwartoœci na nowe
wyzwania, które tylko na takim pod³o¿u
znajduj¹ realizatorów. Tego musimy
wci¹¿ siê uczyæ: Rêce to obraz / cz³owie-
czego zmagania. / (…) / Wyci¹gniête do
przywitania / przekonuj¹, ¿e w d³oniach
nie ma / no¿a, szabli, pistoletu.

Bo kiedy siê rodzimy jest w nas sa-
ma matczyna dobroæ. Ufnoœæ dziecka do
drugiego cz³owieka, zwierzêcia, przyro-
dy: W lesie wype³nionym / moim dzieciñ-
stwem / d¹b wygra³ z piorunem. 

Poeta ma wewnêtrzne przeœwiad-
czenie – i s³usznie – ¿e uczestniczy
w czymœ niepowtarzalnym co nale¿y
utrwaliæ, aby nie uleg³o zapomnieniu.
Jak pisa³ Ryszard Miernik co nie zapisa-
ne to tego nie ma. W wierszach Kusz-
czyñskiego nadal ¿yj¹ ludzie, którzy wy-
warli na nim g³êbokie piêtno. I to jest je-
go d³ug wobec tych ludzi. Chwa³a za to
poecie. I dodaje: daremnie szukaæ po-
wrotnej drogi.

Ale rozumie czas teraŸniejszy, tu
i teraz. Czas, w którym przysz³o mu ¿yæ,
pracowaæ na chleb powszedni. Zderzaæ
siê z jego prêdkoœci¹, czasem bezsen-
sown¹. Nios¹c¹ wbrew woli: Jutro, jak
zwykle, / wstanê i wejdê / w istnienie. /
Daremnie pytaæ: / Co przeznaczy los. 

Potrafi przystan¹æ, ws³uchaæ siê
w g³os przyrody, zaczerpn¹æ jej melodiê

jak Chopin. Bo to dane ludziom o wiel-
kiej wra¿liwoœci, z tzw. tchnieniem bo-
¿ym. Wybrañcom wyczekuj¹cym pory
s³owa: Ból wiedzie mnie / do poezji. 

Jerzy Stasiewicz 

Pawe³ Kuszczyñski, Pora s³owa, redaktor: 
Miros³awa Prywer, Wydawnictwo Bonami, Po-
znañ, s. 94

Czym skorupka za m³odu
nasi¹knie…

Ludzie s¹ do siebie podobni, a jed-
noczeœnie zupe³nie ró¿ni. Ka¿dy cz³o-
wiek to inna historia, inna osobowoœæ,
odmienne koleje losu. Œwiat postrzegany
oczami skrzywdzonego dziecka, emo-
cjonalnie uzale¿nionego od osoby doro-
s³ej, ma jeszcze inne oblicze – oblicze
przemocowe. Jego zagubienie, lêk, od-
rzucenie i samotnoœæ posiadaj¹ szczegól-
nie bolesny wydŸwiêk. To prawda o tym,
jak bardzo my – doroœli jesteœmy niedoj-
rzali i Ÿle przystosowani do ¿ycia. 

W zbiorze poetyckim „¯yciopis”
Krystyny WoŸniak jest 60 wierszy-
-historii o dzieciach, które doœwiadczy³y
psychicznej i fizycznej przemocy. Pierw-
sze lata spêdzone w atmosferze ci¹g³ego
braku bezpieczeñstwa ukszta³towa³y
w nich nisk¹ samoocenê oraz brak samo-
akceptacji, co wp³ynê³o na doros³e ¿ycie.
T¹ problematyk¹ zaj¹³ siê Jeffrey E.
Young, opracowuj¹c skuteczny sposób
leczenia g³êbszych zaburzeñ osobowo-
œci. Temu zjawisku nie pozosta³a obojêt-
na równie¿ autorka, zwracaj¹c uwagê na
problem patologii w naszym ¿yciu. 

Poczucie zagro¿enia, w którym ka¿-
de dziecko musia³o nauczyæ siê ¿yæ, do-
prowadzi³o do ludzkich tragedii. Uraz
psychiczny odcisn¹³ w nich trwa³e piêtno
na psychice. Niektóre prze¿y³y II wojnê
œwiatow¹, uciekaj¹c przed ciê¿arówkami
zgarniaj¹cymi przypadkowych prze-
chodniów. Inne czeka³y na ojca, który
walczy³ na froncie i czêsto rozmawia (j¹)
z tat¹ na fotografii. By³y wœród pó³sierot
wojennych i takie, które z Palermo od-
p³ynê³y statkiem do lepszego œwiata. Ale
czy w tym nowym œwiecie poczu³y siê
bezpiecznie i by³y szczêœliwe? 

Krystyna WoŸniak nie przemilcza
w wierszach problemu wykorzystywania
seksualnego dzieci kiedy kolejny z ado-
ratorów matki wchodzi do ³ó¿ka dziew-

czyny lub kiedy inna dziewczynka nie za-
sypia, / prosi Boga, / by wybaczy³ jej te
zabawy / z tat¹. W utworach podjê³a
równie¿ temat alkoholizmu, narkomanii,
prostytucji, dzieciobójstwa czy przemo-
cy w rodzinie. Odwa¿nie opisa³a drama-
ty najm³odszych pos³uguj¹c siê ich jêzy-
kiem, sposobem myœlenia i rozumienia
otaczaj¹cej je rzeczywistoœci. W œwiecie
pe³nym przemocy staj¹ siê one zbyt
szybko doros³e wyrastaj¹c z dzieciñstwa
tak jak ze ssania prawego kciuka, czy za-
baw w doktora. A to z kolei doprowadza
do strachu przed œwiatem, / przed w³a-
snym odbiciem w lustrze. 

Krystyna WoŸniak zadedykowa³a
zbiór poezji dzieciom ca³ego œwiata. Te,
o których pisze, dodatkowo ³¹czy silny
stres, nieprzyjemne prze¿ycia czy pobyt
w domu dziecka. Milczenie i tajemnica,
których nauczy³y siê za m³odu, powodu-
je, ¿e cierpi¹ z powodu krzywdz¹cego za-
chowania rodziców i nie potrafi¹ zaadop-
towaæ siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie. 

Dobrze, ¿e jest taka ksi¹¿ka, w któ-
rej zosta³y poruszone problemy trudne
i niewygodne, a czêsto celowo niezau-
wa¿ane przez doros³ych. To zbiór poezji
mówi¹cy o tym, ¿e dziecko ma swoje
prawa, choæ s¹ one niejednokrotnie ³a-
mane za ogólnym przyzwoleniem spo³e-
czeñstwa boj¹cego siê stan¹æ w obronie
s³abszych. 

Izabela Zubko 

Krystyna WoŸniak, ¯yciopis, RSTK w Gorzo-
wie Wlkp., Gorzów Wielkopolski, 2017, s. 71.

Podkarpackie Œlady Pegaza

„Podkarpackie Œlady Pegaza” to no-
wa pozycja na podkarpackim rynku wy-
dawniczym. Ksi¹¿ka ukaza³a siê pod pa-
tronatem Zwi¹zku Literatów Polskich 
O/ Rzeszów. Autorem i pomys³odawc¹
tej interesuj¹cej publikacji jest Stefan
M. ¯arów, by³y d³ugoletni wiceprezes
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie. 

W s³owie wstêpnym skierowanym
do czytelnika pisze: ,,Podkarpacie po-
przez swoje uwarunkowania historyczne
stanowi magiczne miejsce. Sk³adaj¹ siê
na to ró¿ne czynniki, a o jego specyfice
decyduj¹ w du¿ej mierze wielopokole-
niowe rodziny zamieszkuj¹ce jego tere-
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ny. Ich obecnoœæ sprzyja podtrzymaniu
tradycji kulturowej, co ma istotny wp³yw
na powstaj¹c¹ tu literaturê. W niniejszej
pracy Autor przedstawia w³asne odnie-
sienia z zakresu poezji, prezentuje twór-
ców dzia³aj¹cych w grupach literackich,
oraz wybrane dynamicznie funkcjonuj¹-
ce œrodowiska literackie i stowarzyszenia
o charakterze kulturotwórczym. Ma rów-
nie¿ nadziejê, ¿e przedstawione zagad-
nienia znajd¹ kontynuacjê w kolejnych
wydaniach. Ksi¹¿ka ta jest jego autor-
skim projektem, a podzielona zosta³a na
trzy czêœci: Eseje, Krytyka i omówienia
oraz Z kart historii. Podzia³ ten wynika
z przedstawianego zakresu pracy i wi¹¿e
siê z prób¹ klarownego usystematyzowa-
nia jej treœci. Przyœwieca³y mu dwa cele:
zapoznaæ czytelnika z tematyk¹ literac-
k¹, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na twór-
czoœæ poetyck¹ z jej specyfik¹ oraz zara-
zem przybli¿yæ podkarpackie œrodowi-
sko kulturowe. 

Czêœæ I. Eseje
Ta czêœæ ksi¹¿ki sk³ada siê z trzech

esejów tj. Kategorie tworzenia, Pamiêæ,
nieistnienie i koniecznoœæ rekonstrukcji
oraz Poeta i jego poezja. S¹ one przed-
stawieniem odniesienia Stefana M. ¯aro-
wa do roli poezji, a zarazem stosunku
twórcy do powstaj¹cego utworu. Zwraca
uwagê na odpowiedzialnoœæ poety wyni-
kaj¹c¹ ze s³owa zawartego w wierszu,
a w szczególnoœci na si³ê oddzia³ywania
S³owa na czytelnika. 

Czêœæ II. Krytyka i omówienia
Zawiera próbê analitycznego podej-

œcia do szesnastu wybranych autorów
i tytu³ów ich ksi¹¿ek, które ukaza³y siê
drukiem w ostatnich latach na terenie
Podkarpacia. Nale¿¹ do nich znani i uty-
tu³owani twórcy, jak równie¿ adepci pió-
ra, którzy maj¹ w swoim dorobku zdoby-
te nagrody i wyró¿nienia w ogólnopol-
skich konkursach literackich: Janina Ata-
man, œp. Marian Berkowicz, Stanis³awa
Bylica, Adam Decowski, œp. Józef Ka-
wa³ek, Joanna K³aczyñska, Ewelina £o-
puszañska, Jolanta Michna, Edyta Pie-
trasz, Aleksandra Pigu³a, Marek Petry-
kowski, Jolanta Szal-Mach, Micha³ Wa-
rzocha, Bogus³aw Kotula, Jerzy Stefan
Nawrocki i Maria Rudnicka. 

Czêœæ III. Z kart historii
W artykule pt. Zastanawia mnie ta

droga Autor przestawia patrona Podkar-
packiej Izby Poezji, jakim by³ Stanis³aw
Harla. W Izbie w jej ponad dwudziesto-
letniej dzia³alnoœci prezentowa³o siê po-
nad stu twórców z terenu Podkarpacia.
Charakterystyczne jest to, ¿e Izba rozpo-
czê³a swoj¹ dzia³alnoœæ od wspomnienia
twórczoœci nie¿yj¹cego ju¿ wówczas
Stanis³awa Harli z ziemi mieleckiej i za-
koñczy³a j¹ na spotkaniu innego jej
przedstawiciela, poety Zbigniewa Mi-
chalskiego (…) Kontynuacj¹ Izby ale ju¿
w zmienionej formule jest Podkarpacki
Salon Literacki, autorski pomys³ Marka
Jastrzêbskiego – dyrektora Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie. Mie-

lecki Klub M³odych Pisarzy to przedsta-
wienie fenomenu kulturowego, jakim
by³a jego dzia³alnoœæ w latach osiem-
dziesi¹tych minionego wieku, a z które-
go to wywodzi siê kilku twórców do dzi-
siaj uprawiaj¹cych dzia³alnoœæ literack¹. 

Kolejny artyku³ to Mielczanie
w Podkarpackiej Izbie Poetów, co jest
odzwierciedleniem dynamicznego œrodo-
wiska literackiego tego miasta. Na za-
koñczenie przedstawiono wspomnienie
ze Œwiatowego Dnia Poezji w Rzeszowie,
zainicjowanego i od wielu lat organizo-
wanego przez Regionalne Stowarzysze-
nie Twórców Kultury w Rzeszowie. 

P. S. 

Stefan M. ¯arów, Podkarpackie Œlady Pegaza,
Oddzia³ ZLP Rzeszów 2019 r. 

G³osem mówionym i pisanym

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ siêgnê³am
po nowy tomik wierszy autorstwa Jolan-
ty Marii Grotte.

W oknie wspomnieñ. Na jej dotych-
czasowy dorobek sk³adaj¹ siê trzy pozy-
cje wydawnicze: Moje kartki z kalenda-
rza – tom wierszy, Marianna, Maria iii...
– opowieœæ o sadze warszawskiego rodu,
obejmuj¹ca lata 1948–2014, Hallo...
Proszê! S³ucham? – opowieœæ o kobiecie
z dysfunkcj¹, która pokonuje przeszkody
do normalnoœci. 

Na pierwszy rzut ju¿ sama strona ty-
tu³owa przyci¹ga czytelnika: siedz¹ca
kobieta spogl¹da w okno, jawi siê w nim
fragment starej fotografii, a na niej para
m³odych zakochanych w sobie. Koncep-
cjê graficzn¹ do tej ksi¹¿eczki zaprojek-
towa³ i opracowa³ edytorsko znany i ce-
niony na warszawskim rynku wydawni-
czym artysta grafik Jerzy Burski. 

Autorka w swoim tomiku przedsta-
wia historiê ¿ycia pary m³odych ludzi od
ich poznania siê na wsi poprzez przyjazd
do miasta, gdzie przychodz¹ na œwiat ich
dzieci. Ukazuje radoœci, smutki, zachwyt
nad czterema porami roku i nostalgiczne
spojrzenie na up³ywaj¹cy czas. Zawar³a
w wierszach urok mi³oœci do rodziców,
dziadków, kuzynów. Zamieœci³a tak¿e
w niej fotografie z tego okresu. Piêknie
odda³a barwê wsi i panuj¹ce na niej zwy-
czaje.

Przewodnim wierszem w tym tomi-
ku jest wiersz Chleb. Oto jego fragment:
Jego zapach rozchodzi³ siê po domu. /

Rumiana skórka b³yszcza³a s³oñcem. /
Smak przypomina³ lepszy œwiat / Ukryty
w Hostii i s³owie Bo¿ym. Niezwykle traf-
nie wyra¿a on przywi¹zanie ka¿dego
z nas do tego dobra. 

Autorka doda³a do tomiku p³ytê CD
z swoimi wierszami, które sama recytuje
z muz¹ w tle; czytelnik urodzony w po-
³owie lat piêædziesi¹tych znajdzie w nich
cz¹stkê w³asnego ¿ycia. Z wielkim
wzruszeniem od³o¿y³am ksi¹¿kê i wy³¹-
czy³am klawisz odtwarzacza. 

Jolancie Marii Grotte, uda³o utrwa-
liæ w s³owach czas przesz³y i obecny. Za-
praszam serdecznie czytelnika do po-
wrotu do sentymentalnej przesz³oœci
W oknie wspomnieñ.

Krystyna Rejniak

Jolanta Maria Grotte, W oknie wspomnieñ,
Studio Graficzne AGAT, Warszawa 2018, s. 94.

W cieniu krzy¿a i lilijki

Od wielu lat Stanis³aw Stanik zaj-
muje siê badaniem sylwetek osób, wp³y-
waj¹cych na losy Polski. S¹ wœród nich
liczni literaci i politycy, w tym Jerzy
Szaniawski oraz twórcy wywodz¹cy siê
z ziemi opoczyñskiej. W ksi¹¿ce „Ignacy
Kozielewski – Harcmistrz Rzeczypospo-
litej” podj¹³ siê studium postaci, która
ma ogromne zas³ugi w wychowaniu po-
koleñ m³odych Polaków. Zainteresowa³
siê osob¹, której nadrzêdnym przes³a-
niem by³a mi³oœæ do dzieci i odpowie-
dzialnoœæ za ich rozwój, wychowanie
w duchu katolickim, poszanowaniu god-
noœci oraz s³u¿ba OjczyŸnie. 

Ignacy Kozielewski, bo o nim mo-
wa, by³ wybitnym pedagogiem i wspó³-
za³o¿ycielem harcerstwa polskiego. Na
³amach gazet publikowa³ artyku³y oraz
w³asn¹ poezjê. Z czasem obj¹³ stanowi-
sko redaktora naczelnego pism harcer-
skich: Skaut, Harcerz, Harcmistrz, Stra¿-
nica harcerska. Da³ siê poznaæ jako dzia-
³acz niepodleg³oœciowy, wielki patriota
i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku. 

Na proœbê kolegów, którzy zwrócili
siê do niego o napisanie utworu poetyc-
kiego do rodz¹cego siê we Lwowie pi-
sma Skaut, napisa³ tekst zaczynaj¹cy siê
od s³ów Wszystko, co nasze, OjczyŸnie
oddamy! Wiersz ten, po przeróbce i do-
pisaniu refrenu, sta³ siê nieoficjalnym

hymnem harcerskim, znanym na pocz¹t-
ku XX wieku pod tytu³em Marsz Skau-
tów. Od tego momentu up³ynê³o ponad
sto lat, a d³uga i zawi³a historia pieœni zo-
sta³a skrupulatnie odtworzona w ksi¹¿ce
o Harcmistrzu Rzeczypospolitej. 

Stanis³aw Stanik swoj¹ wiedzê
o twórcy hymnu harcerskiego zaczerpn¹³
nie tylko z nielicznych opracowañ i arty-
ku³ów prasowych, które ukaza³y siê na
przestrzeni lat. Jego Ÿród³em informacji
sta³y siê wielogodzinne rozmowy z Le-
onem – mi³oœnikiem i znawc¹ przyrody
a zarazem bratem Ignacego Kozielew-
skiego. Autor biografii mia³ te¿ kontakt
z przedstawicielami rodziny Kozielew-
skich, ich przyjació³mi, a tak¿e dostêp do
prywatnej korespondencji, która siê za-
chowa³a. 

Niniejsza publikacja obejmuje wiele
obszarów zagadnieñ dotycz¹cych Igna-
cego Kozielewskiego. Warto po ni¹ siê-
gn¹æ, by mieæ dok³adny obraz czasów,
w których ¿y³ ten wielki Polak i dostrzec
zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni stule-
cia. Przez wiele lat nie wspomina³o siê
o jego zas³ugach. Na szczêœcie w miarê
up³ywu czasu przemilczany œwiadek
i twórca historii sta³ siê znany z imienia
i nazwiska. 

Izabela Zubko

Stanis³aw Stanik, Ignacy Kozielewski –
Harcmistrz Rzeczypospolitej, Impuls, Kraków
2019, s. 90.

Szybuj¹c

Almanach Szybuj¹c, to bogato ilu-
strowane pok³osie Konkursu literackiego
Ikarowe Strofy 2017. Jury w sk³adzie: Jan
Zdzis³aw Brudnicki (przewodnicz¹cy),
Pawe³ Soroka, Andrzej Zaniewski
(cz³onkowie) na posiedzeniu w dniu 7 li-
stopada 2017 roku rozpatrzy³o nades³ane
teksty konkursowe, w sk³ad których
wchodzi³y: zestawy wierszy i proza. Po
uzgodnieniu werdyktu zosta³ sporz¹dzo-
ny Protokó³ XXIV Konkursu Literackie-
go. W kategorii doroœli przyznano: Na-
grodê I stopnia Piotrowi Sowiñskiemu,
Nagrodê II stopnia Zbigniewowi Mys³o-
wieckiemu, Nagrodê III stopnia Iwonie
Œwierkuli. Wyró¿nienia otrzymali: Pauli-
na D¹brosz-Drewnowska, Aleksandra
Mazur, Edyta Szure-Ejsmont. W katego-
rii do 16 roku ¿ycia nagrodzono Barbarê
Halick¹, wyró¿niono: Micha³a Skowron-
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nia, których jeszcze nie zadano. Wiersze
opublikowane w Almanachu s¹ tak ró¿-
norodne, jak odmienne s¹ wra¿liwoœci
poetów, charakter, myœli i emocje. 

Ten Almanach trzeba po prostu
mieæ. On nie jest tylko mi³¹ pami¹tk¹ dla
autorów zamieszczonych w nim wierszy
i refleksji wspomnieniowych – jest
czymœ znacznie wa¿niejszym. 

Na zakoñczenie pos³u¿ê siê cytatem
ze wstêpu El¿biety Nowosielskiej: Niech
trzy córy Zeusa przyjm¹ od nas moc po-
etyckich podziêkowañ za wenê nam ofia-
rowan¹. Niech Erato, Kaliope i Euterpe
dbaj¹ nadal o dobro, piêkno i mi³oœæ. 

Serdeczne i szczere podziêkowania
dla wszystkich, którzy przyczynili siê do
kszta³tu, zawartoœci i ducha tej piêknej
i cennej publikacji. 

Krzysztof Zdunek

E. Nowosielska (red.), Wspomnienia maj¹ siê
dobrze Almanach poetycki XXXI Ogólnopolskich
Literackich Spotkañ Pokoleñ Kruszwica-Kobyl-
niki, wyd. Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy, Kruszwica 2019.

Wolnoœæ i koniecznoœæ
Mamy do czynienia – i nie waham siê

tego powiedzieæ ju¿ tu, na samym pocz¹t-
ku niniejszej recenzji – z ksi¹¿k¹ niezwy-
k³¹. Ale okreœlenie to trzeba rozumieæ
szeroko: nie tylko jako wystawienie oce-
ny Autorowi, ale przede wszystkim jako
œwiadectwo naprawdê niezwyk³ego za-
kresu problemowego tej ksi¹¿ki. Wy-
obraŸmy sobie, ¿e wiêzieñ pisze ksi¹¿kê
o wolnoœci – tak, jak j¹ postrzega zza
krat. To mniej wiêcej tak, jakby napisaæ
ksi¹¿kê o szaleñstwie z perspektywy poj-
mowania rozumu i normalnoœci, co – jak
wiadomo – przytrafi³o siê pod piórem
Michaela Foucaulta w jego „Historii sza-
leñstwa w dobie klasycyzmu”. Na podob-
nej zasadzie konstruuje swój wywód Ja-
siñski w swojej najnowszej ksi¹¿ce „Po
drugiej stronie ¿ycia. Notatki i szkice
z zakresu teologii wiêzienia”. Moje zdzi-
wienie t¹ ksi¹¿k¹ potêguje jeszcze fakt, i¿
mia³am przyjemnoœæ kilka lat temu re-
cenzowaæ inn¹ pracê tego autora, a mia-
nowicie „Leksykon filozofów wspó³cze-
snych”. O ile jednak tamta praca jawi³a
siê jako wynik „profesorskich” badañ nad
filozofi¹ wspó³czesn¹, o tyle ta jest ¿y-
wym przyk³adem myœli, która nieustan-
nie poszukuje odpowiedzi na najbardziej
pal¹ce pytania naszego czasu – te, która
stawiamy mówi¹c w³aœnie o wolnoœci,
dobru, piêknie, prawdzie, sprawiedliwo-

œci, wreszcie o Bogu. Ca³a jednak prze-
wrotnoœæ wywodu Jasiñskiego polega na
tym, ¿e dok³adnie odwraca ca³y porz¹dek
¿ycia i ka¿e uwierzyæ nam, ¿e to w³aœnie
my, chodz¹cy swobodnie po ulicach, pij¹-
cy kawê ze znajomymi, pracuj¹cy co-
dziennie od przys³owiowej ósmej do piêt-
nastej, jesteœmy w gruncie rzeczy wiêŸ-
niami, natomiast wiêzieñ mo¿e za krat¹
odczuæ prawdziw¹ wolnoœæ. Przyznaæ
trzeba, ¿e teza ta jest na pierwszy rzut oka
szokuj¹ca, ale kiedy prowokacja intelek-
tualna zaczyna byæ uzasadniana filozo-
ficznym wywodem, który przywo³uje na-
zwiska Jeremy Benthama (to ten od Pa-
nopticonu), a w sposobie argumentacji
przypomina o idei bezza³o¿eniowoœci Ed-
munda Husserla, wreszcie kiedy narrator
obficie korzysta z myœli mistyków chrze-
œcijañskich i raz po raz przywo³uj¹c stro-
fy z „Psalmów” – to w³aœnie wtedy czy-
telnik przestaje byæ kimœ, kto jest prowo-
kowany, a staje siê przede wszystkim
kimœ, kto jest po prostu przera¿ony na-
szym œwiatem. I przyznaæ trzeba, ¿e Ja-
siñski osi¹ga swój cel: konkluzje tej
ksi¹¿ki s¹ zaiste pora¿aj¹ce dla nas. 

¯yjemy w œwiecie odartym z jakiej-
kolwiek transcendencji, w którym od-
wróciliœmy dok³adnie o 180 stopni zna-
czenia wolnoœci i koniecznoœci, dobra
i z³a, brzydoty i piêkna, prawdy i fa³szu.
A wszystko to mówi narrator tej ksi¹¿ki,
który zosta³ uwiêziony! To naprawdê
niezwyk³a perspektywa takiej opowieœci. 

Szczególn¹ uwagê zwraca styl pisar-
ski Jasiñskiego. Otó¿ nie bez powodu
miesza on jêzyki narracji: tu¿ obok zwro-
tów z gwary wiêziennej znajdujemy sub-
telne kategorie fenomenologii a nawet
analizy wierszy Artura Rimbauda. Ba –
nawet niezwykle wyrafinowane wywody
z zakresu logiki i metodologii! Nie ozna-
cza to jednak, ¿e autor nie panuje nad
swoim jêzykiem. Wprost przeciwnie:
wszystko to nanizane jest na jedn¹ i do
tego precyzyjnie zdefiniowan¹ oœ narra-
cyjn¹ – oto cz³owiek uwiêziony opowia-
da o œwiecie rzekomo wolnym. Dowcip-
ne rekomendacje do lektury tej ksi¹¿ki,
zamieszczone na czwartej stronie ok³ad-
ki wzmacniaj¹ jeszcze bardziej ten efekt. 

Mamy zatem do czynienia z ksi¹¿k¹
– co wydaje siê dzisiaj doœæ obcesowe –
po prostu autentyczn¹ i wiarygodn¹.
Pasja wywodu wzmacnia tylko ten efekt.
A jednak ksi¹¿kê tê, jak s¹dzê, czekaj¹
k³opoty. Filozofowie bêd¹ utyskiwaæ na
zbyt nonszalancki jêzyk wypowiedzi, pi-
sarze na abstrakcyjny i metafizyczny wy-
wód, teologowie na brak definicji Tego,
na którego sam narrator ci¹gle siê powo-
³uje. Bo sama ta ksi¹¿ka sprawia dla
wszystkich k³opot: obna¿a to, co skryte,
niejawne czyni jawnym. O co wiêc cho-
dzi? Chodzi o to, ¿e autor wywleka na
powierzchniê ca³¹ ma³oœæ i nêdzê naszej
egzystencji, która dokonuje siê w jakimœ
totalnym Panopticonie, chocia¿ nie zda-
jemy sobie z tego sprawy. I na tym pole-
ga jej faktyczne znaczenie i wartoœæ. 

Dorota Nejman

Bogus³aw Jasiñski, Po drugiej stronie ¿ycia.
Notatki i szkice z zakresu teologii wiêzienia, Wy-
dawnictwo Ethos, Warszawa 2017, str. 382. 

ka i Micha³a Szewczyka. W Szybuj¹c za-
mieszczono prace literackie laureatów
i najlepsze pozosta³ych uczestników
Konkursu Literackiego Ikarowe Strofy. 

Maria Bednarek

Almanach Konkursu Literackiego Ikarowe
Strofy Szybuj¹c. Wydawca: Klub Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Si³ Zbrojnych Wojskowe Sto-
warzyszenie Spo³eczno-Kulturalne SWAT, s. 151

Wspomnienia z fotografii 
powsta³e…

Wspomnienia z fotografii powsta-
³e…, to pi¹ta, tym razem o charakterze
kronikarskim, szesnastostronicowa
ksi¹¿ka Jolanty Marii Grotte. Autorka
zadedykowa³a j¹ kole¿ance po piórze,
myœlê nawet, ¿e przyjació³ce Izabeli
Zubko z najlepszymi ¿yczeniami na oko-
licznoœæ benefisu poetyckiego Izy, który
mia³ miejsce w 2018 roku. Po poezji
i powieœciach przysz³a kolej na tê w³a-
œnie publikacjê – wyj¹tkow¹, przenik-
niêt¹ sentymentem do czasu, który tak
szybko odchodzi, nasi¹kniêt¹ ogromn¹
¿yczliwoœci¹, wdziêcznoœci¹, przyjaŸni¹
i nutk¹ ckliwoœci w najzwyklejszych re-
lacjach miêdzyludzkich. Ogólnie rzecz
ujmuj¹c, autorce bliski jest cz³owiek
i powinnoœci wobec niego. Œrodowiska
twórcze, do których literaci przynale¿¹,
têtni¹ ¿yciem, dzia³aj¹ inspiruj¹co na
ró¿nych p³aszczyznach. Nie zawsze zda-
jemy sobie sprawê, ¿e wci¹¿ coœ od in-
nych otrzymujemy. Id¹c tym tropem nie-
w¹tpliwie nale¿y te¿ coœ z siebie daæ tak-
¿e drugim. W ksi¹¿eczce tej okazany jest
szacunek dla talentu literackiego Izy
Zubko z podkreœleniem jej postawy –
ciep³ej i serdecznej wzglêdem drugiego
cz³owieka, jej kompetencji z zakresu
krytyki literackiej. Wspomniane s¹ te¿
dobre chwile „herbaciane” przebyte ra-
zem z jubilatk¹. Strumieñ przyjaŸni skie-
rowany do Izy Zubko ogarnia te¿ inne
postaci bliskie sercu autorki, widoczne
na zdjêciach ok³adki i wewn¹trz, ze
wskazaniem miejsc wspólnych „woja¿y”
na niwie kulturalnej. 

Jolantê Mariê Grotte w sposób
szczególny obchodzi równie¿ sam czy-
telnik, którego autorka potrafi swoim pi-
sarstwem zaciekawiæ i wzruszyæ, siêga-
j¹c po ró¿ne œrodki wyrazu, gdy¿ wyj¹t-
kowe s¹ jej doœwiadczenia. Poza publi-
kacjami ksi¹¿kowymi przemówi do nas
rol¹ aktorsk¹, dzia³aj¹c w Amatorskiej
Grupie Teatralnej „Przez godzinkê”, rol¹
lektorsk¹ – czytaj¹c powierzone wiersze,
prezentacj¹ filmow¹ w oparciu o zdjêcia

wykonywane przez Wies³awa Grotte (jej
mê¿a), rêkodzie³em artystycznym, b¹dŸ
fotografi¹. Bo tak naprawdê wszystko co
w jej ¿yciu twórcze, zapocz¹tkowa³y
liczne fotografie z dalekich i bliskich po-
dró¿y, przywo³uj¹c wspomnienia godne
zapisu. 

Maria Bednarek 

Jolanta Maria Grotte, Wspomnienia z fotogra-
fii powsta³e…, Opracowanie graficzne i wydanie
drukiem Studio Graficzne AGAT Jerzy Burski,
Warszawa 2019 r.

Wspomnienia maj¹ siê dobrze
Mamy za sob¹ XXXI Literackie

Spotkania Pokoleñ Kruszwica – Kobylni-
ki 2019, a ja przed oczyma 13 Almanach
Poetycki, zatytu³owany Wspomnienia
maj¹ siê dobrze. Jest on nie tylko pok³o-
siem tych spotkañ, ale – moim zdaniem –
czymœ jeszcze innym. Na pewno stanowi
ich wa¿n¹ czêœæ sk³adow¹, lecz tak¿e pu-
blikacjê sam¹ w sobie – samodzielnym
bytem artystycznym. To z pewnoœci¹ za-
s³uga ca³ego zespo³u redakcyjnego z El¿-
biet¹ Nowosielsk¹ na czele. 

Almanach poetycki kojarzy siê nam
zazwyczaj ze zbiorem pokonkursowych
wierszy. W tym przypadku jest zupe³nie
inaczej. Mamy tu nie tylko wiersze
i piêkne wprowadzenie Pani Redaktor,
ale tak¿e tu¿ po s³owach wstêpnych garœæ
refleksyjnych wspomnieñ Krystyny Wu-
lert i Magdaleny Jagie³³owicz. To nie
wszystko, bo w ró¿nych miejscach Al-
manachu natkniemy siê na mini eseje
wspomnieniowe, w tym na prawdziwe
pere³ki prozy poetyckiej, jak to ma miej-
sce w przypadku tekstu Majki ¯ywickiej. 

No, ale wróæmy do g³ównej czêœci,
czyli do wierszy. Spoœród wielu setek
utworów nades³anych na konkurs, jury
wybra³o wiersze 36 autorów, bêd¹cych
jednoczeœnie finalistami i goœæmi Pa³acu
w Kobylnikach. Laureaci nagród i wy-
ró¿nieni prezentuj¹ siê tu czterema wier-
szami, a pozostali dwoma. Wszystkie
wiersze s¹ tak ró¿ne w formie, treœci
i nastroju, ¿e nie sposób pokusiæ siê na-
wet o ich ogólne omówienie. Ktoœ kie-
dyœ powiedzia³, ¿e wiersze to poetyckie
lustro codziennoœci. Zgodzi³bym siê
z tym stwierdzeniem, ale tylko w odnie-
sieniu do du¿ej, mo¿e nawet przewa¿aj¹-
cej ich czêœci, bo obok odbiæ serc doty-
cz¹cych ca³ej z³o¿onoœci ¿ycia – ³¹cznie
z jego kolorystyk¹, tajemnic¹, uczuciami
i nastrojami – mamy tu do czynienia tak-
¿e z metafizyk¹, œwiatami nieznanymi i,
byæ mo¿e, próbami odpowiedzi na pyta-
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Trzy AGApity

Stefan Trzos

***

Ernest Hemingway strzeli³ sobie z dubeltówki w usta
obawia³ siê, ¿e nigdy nie odzyska rêkopisów zdeponowanych w kubañskim banku
Edward Stachura pragn¹³ zg³êbiæ tajemnice ¿ycia i œmierci
powiesi³ siê na sznurze umocowanym do haka w suficie
Sylviê Plath fascynowa³y skrajne i bolesne stany œwiadomoœci
w wieku 31 lat odkrêci³a kurek z gazem
Rafa³ Wojaczek, awanturnik, w którym bunt i gniew œciera³y siê z delikatnoœci¹ uczuæ, przedawkowa³ valium.
Wirginia Woolf osaczona przez choroby i œmieræ bliskich skoñczy³a ze sob¹ w pobli¿u Monk's House
Jack London, tramp, poszukiwacz z³ota, alkoholik i opiumista, przedawkowa³ morfinê
Annie Sexton po lunchu z przyjació³k¹, wsiad³a do samochodu stoj¹cego w gara¿u, w³¹czy³a radio i przekrêci³a kluczyk w stacyjce
W³odzimierz Majakowski – rosyjski futurysta, strzeli³ sobie w serce
Yukio Mishima – dramaturg poeta i eseista, zwolennik cesarstwa, rozpru³ sobie brzuch
Arthur Voestler – despotyczny egoista, popi³ alkoholem garœæ barbituranów
Richard Brautigan – idol dzieci-kwiatów, zafascynowany tym co ulotne, zastrzeli³ siê w swym pokoju w Bolinas
Heinrich von Kleist – twórca noweli psychologicznej, poznawszy teorie Kanta o niepoznawalnoœci prawdy, paln¹³ sobie w ³eb
Gerard de Nerval – romantyk zawieszony miêdzy œwiatem realnym a marzeniami sennymi, powiesi³ siê na pasku fartucha, który uzna³ za przepaskê królowej Saby
Tadeusz Borowski odkrêci³ kurek z gazem na trzy dni przed narodzinami córki
Jerzy Kosiñski za³o¿y³ plastikowy worek na g³owê

Mozolnie sk³adam kolejne wyrazy, tworzê zdania
i kolejne rozdzia³y

Pewnie utopiê siê kiedyœ we w³asnej powieœci-rzece

Stanis³aw Dominiak

Œwiat elipsy 
Waldemara Anna Fiszer

„Œwiat elipsy” to jej czwarty tomik
poetycki. Jak pisze sama autorka: „Œwiat
elipsy – to metafora drogi i pobytu cz³o-
wieka na Ziemi”. Zamieszczone w wy-
daniu wiersze zosta³y podzielona przez
poetkê na trzy czêœci: Iskry chwil, Barwy
elipsy oraz Rozterki i niepokój codzien-
noœci. 

Z wiêkszoœci jej wierszy przebija
optymizm i radoœæ ¿ycia. W wierszu
„Poszukuj szczêœcia” autorka nawo³uje:
Szukaj! / Jest wszêdzie / Wokó³ Ciebie –
te¿/”. Mimo, ¿e zdaje sobie sprawê i¿ od
bólu i cierpieñ / Nikt siê nie wzbro-

ni/mam tego pewnoœæ” („W elipsie cza-
su”). Mimo to Istniej¹ w Tobie si³y piêk-
ne / A tak¿e nieujarzmione / Obserwuj
siebie („Popatrz”). 

Projekt ok³adki zosta³ opracowany
wed³ug pomys³u autorki. W tomiku znaj-
duje siê równie¿ wiele zdjêæ z jej archi-
wum. Znajduj¹ siê nim tak¿e cztery zdjê-
cia obrazów Jana Dila – malarza WSTK,
które by³y inspiracj¹ dla poetki do napi-
sania wierszy. 

Jak napisa³ we wstêpie Stanis³aw
Stanik, krytyk literacki ZLP: „Tomik
„Œwiat elipsy” to traktat o myœli ludz-
kiej na wielu p³aszczyznach – etyki, so-
cjologii, psychologii, filozofii. Dotyka
uczuæ i doznañ cz³owieka na przestrze-
ni lat. Sumuje i analizuje prze¿ycia, do-
znania, spostrze¿enia, wra¿liwoœæ na
œwiat i codziennoœæ. Jest to lektura dla
wnikliwego, refleksyjnego i wra¿liwe-
go odbiorcy.” 

Warto po ni¹ siêgn¹æ…

Waldemara Anna Fiszer jest z zawodu filolo-
giem jêzyka polskiego. Nale¿y do czterech stowa-
rzyszeñ poetyckich. Jej wiersze znalaz³y siê
w „Myœli Polskiej”, „W³asnym G³osem”, almana-
chach i antologiach. Czêœæ jej utworów zosta³o
przet³umaczonych na jêzyk bu³garski. Autorka in-
teresuje siê malarstwem, literatur¹ psychologi¹,
muzyk¹. Nale¿y do chóru im. Stanis³awa Moniusz-
ki. Jej pasj¹ s¹ podró¿e udokumentowane przez ni¹
zdjêciami.

Z  p ó ³ k i  W S T K  
Rena Marciniak-Kosmowska, 

Na krawêdzi jawy (Warszawa 2019) 
Tê ksi¹¿kê poetyck¹ czyta siê z pra-

gnieniem poznania, po pierwsze to opo-
wieœæ o œwiatach alternatywnych, zupe³-
nie niedostrzegalnych w fizykalnym ujê-
ciu; po drugie – to zapowiedŸ pocz¹tku,
zaproszenie do medytacji, która popro-
wadziæ mo¿e w nieznane przestrzenie
ludzkiej œwiadomoœci. Wszystko bo-
wiem zaczyna siê i koñczy w nas sa-
mych, w naszych myœlach i sposobach
interpretacji ¿ycia, „na krawêdzi jawy”,
inaczej mówi¹c: „na granicy œwiatów –
widzialnego i niewidzialnego” (Œwiaty
równoleg³e). Po trzecie, poetka powo³uje
siê na czu³oœæ, a po czwarte, na wspo-
mnienie m³odoœci. Wszystkie te aspekty
pobudzaj¹ czytelnika do analizy w³asne-
go stanu „bycia”. 

Rena Marciniak-Kosmowska perfek-
cyjnie pos³uguje siê jêzykiem; prostolinij-
nie, ale te¿ konsekwentnie przeprowadza
odbiorcê (nawet niewtajemniczonego)
przez „niewyjaœnione”, „cierpliwie oswa-
ja/ z ostatecznym przejœciem/ w inny –
ci¹gle zamazany/ wymiar” (Sen). Pozna-
jemy „ja” œwiadome siebie, poszukuj¹ce,
„doœwiadczaj¹ce wyjœcia/ poza cia³o”. 

ta dziewczyna naprzeciw
nie lêka siê czasu
ani przeznaczenia

(W muzeum) 

to spojrzenie
poza granicê widzialnego
wybija duszê z cia³a

zdumiona odkrywa
¿e potrafi lataæ bez skrzyde³

(***to spojrzenie) 
Peregrynacje wizyjne s¹ bliskie poet-

ce, zna ich wartoœæ i doskonale porusza siê

w przestrzeniach „jaŸniowych”. Nie zwal-
nia siê jednak z zag³êbieñ w pamiêæ – tu
bowiem œni siê jej najczulszy sen m³odo-
œci, œniony z perspektywy „tu i teraz”. 

okna pêdz¹cego samochodu
niczym katedry filmowe
oferuj¹ coraz to nowe widoki
a ja zagarniam pod powieki
zach³annie
fragmenty umieraj¹cych pejza¿y

(Powroty) 
Jak¿e czule mówi „ja” liryczne o od-

chodzeniu – nie my umieramy, ale pejza-
¿e, które ocaliæ mo¿e jedynie pamiêæ.
Jak¿e czule wspomina dziewczynê
sprzed lat. 

budz¹ mnie duchy
minionych zdarzeñ
pierwszych zauroczeñ sprzeniewierzeñ
zdrad za³amañ radoœci
[…]
budz¹ tamte dziewczêce wzruszenia

(Pamiêæ) 
Rena Marciniak-Kosmowska, która

od 20 lat wydaje i redaguje miesiêcznik
„Czwarty Wymiar” doskonale wie, jak
natchn¹æ czytelnika do podjêcia próby
„zobaczenia siebie” z innego punktu wi-
dzenia. 

droga do siebie
czêsto wiedzie
przez zaroœla wykroty

bywa ¿e
los zdradziecko
poprzestawia znaki
wiatry napêdz¹ chmury

(Promieñ) 
Jej wiersze umiejêtnie pobudzaj¹ do

odpowiedzi na pytania, które – o dziwo –
odbiorca sam sobie postawi w trakcie
lektury. 

Aga TomHa
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Œladami wierszy umar³ych poetów
Thomas Stearns Eliot (1888–1965) 

– amerykañsko-brytyjski poeta, przedstawiciel modernizmu, drama-
turg i eseista, od 1914 r. mieszka³ w Anglii; laureat Nagrody Nobla

w dziedzinie literatury.

Wiersze zamieszczone poni¿ej, przedstawi-
³y prudnickie poetki podczas Miêdzynarodowe-
go Forum Literackiego, XXX Najazdu Poetów
na Zamek Piastów Œl¹skich w Brzegu. Wspo-
mniany najazd jak co roku, zaszczyci³y wybitne
osobowoœci œwiata kultury i nauki z Litwy,
Czech, Ukrainy, Bia³orusi, Wêgier i Polski,
przedstawiciele œrodowisk twórczych, kultural-
nych i naukowych, oraz poeci z Opolszczyzny.
Rodzim¹ poezjê prezentowa³y – Daniela D³u-
gosz – Penca i Zofia Kulig, a gminê Jan Szczu-
rek z £¹cznika i Witold Hreczaniuk z Gostomi
podczas maratonu poetycko-muzycznego
w dniu 14 XI 2019 roku, na które zosta³y zapro-
szone przez pana Tadeusza Chrobaka – Dyrek-
tora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E.
Smo³ki w Opolu. Tê donios³¹ uroczystoœæ patro-
natem medialnym objêli: TVP 3 Opole, Radio
Opole, NTO Nowa Trybuna Opolska. Maraton
s³owa po raz trzydziesty udowodni³ wielki pa-
triotyzm wobec sztuki jak¹ jest poezja. Treœæ
wierszy o ró¿nej tematyce, porusza³y motywy
multiplikuj¹ce ziarna egzystencji, coraz czê-
œciej gin¹ce w magmie codziennoœci. 

Myœl rodzi s³owo – w tej emocjonalnej do-
skona³oœci, mo¿emy wypatrywaæ sensu poezji.
Bowiem jest to droga poznawcza, po której od
zawsze b³¹dzi³ cz³owiek, d¹¿¹cy do bytów do-
skona³ych. Wiersze s¹ tego oczywistym wyra-
zem, bêd¹c jednoczeœnie narzêdziem do ekspo-
nowania ró¿norodnych odczuæ. Budowanie na-
piêæ egzystencjonalnych sprawia, ¿e czytelnik
szuka w strofach, w³asnego stanu duchowego

lub emocji wzruszeniowych innych, ni¿ jego do-
œwiadczenia. 

Poeci w tyglu osobliwoœci odnajduj¹ puste
miejsca, których znaczenia i interpretacje kszta³-
tuj¹ ich w³asne umys³owoœci. Ponadto, nieustan-
nie eksploruj¹ nieznane im jeszcze przestrzenie
odczuwania. Owo d¹¿enie do j¹dra tajemnicy
istnienia, to cel jak dot¹d nie osi¹galny. Nie
mniej, ju¿ same aspiracje w poszukiwaniu no-
wego, wcielaj¹ autorów tekstów w kosmos po-
nadnaturalnych doznañ estetycznych, co nie
przeszkadza im w przeœwiadczeniu, ¿e sami s¹
zaledwie b³yskiem na firmamencie ¿ycia. 

Ws³uchanie siê w mowê bytu, tkwi¹c w dziw-
noœci istnienia, budzi w twórcy pierwiastek od-
krywczy. Czytelnik zaœ doœwiadcza krystalizacji
owych wra¿eñ w sferze psycho-duchowej, na tle
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Ka¿de kolejne
pokolenie modyfikuje dotychczasow¹ kulturê,
dopasowuj¹c j¹ do aktualnych standardów. 

Poezja by³a i jest rejestratorem zmieniaj¹cej
siê obyczajowoœci, jêzyka i d¹¿noœci do ide-
a³ów, wychwytuj¹c tê rzeczywistoœæ z nierzad-
ko mglistej widocznoœci, a wraz z ni¹  cz³owie-
ka uwik³anego w manowce wspó³czesnoœci. 

Konkluduj¹c dog³êbne treœci, wybrzmia³e
na forum literackim, trudno jest nie zauwa¿yæ,
¿e poezja to potrzeba wy¿szego rzêdu, z ner-
wem uwra¿liwiaj¹cym wyobraŸniê i ludzkiego
ducha, wobec wzmagaj¹cej siê oziêb³oœci miê-
dzy ludŸmi.

Z poetyckim pozdrowieniem
Zofia Kulig

W zakamarkach
poezji

Zofia Kulig

WTOREK, ósma rano

Œwit przywar³ do wzroku. Siwe rozedrganie ko³ysze 
akordy przestrzeni. Przezornie zapinam pasy. Czy to
nie dziwne, ¿e od zawsze poruszam siê w pospiechu, 
nie bacz¹c na œwiat³a i przydro¿ne znaki? 

Œwiadomie powtarzane b³êdy, pêdz¹c przed siebie, 
rozwa¿nie omijam. To dobrze, ¿e ju¿ dzieñ 
i mo¿liwoœæ bycia tylko z sob¹. Ciekawe, ¿e jeszcze cieszy mnie
w którym jestem miejscu i po co. 

Przez uchylone okno œwiat ryczy, wyprzedza moj¹
g³owê pe³n¹ zakrêtów. Czujê zmêczenie, oœlepiaj¹ce
czasu nieskoñczonoœæ i znowu uparcie odrywam wzrok
od nakazów, zakazów i innych tam. 

Dzisiaj, zacznê wszystko od pocz¹tku. Od miejsc 
zostawionych na potem, od myœli co wyrywa siê z duszy 
jak samotny jeŸdziec. Jest wtorek, ósma rano, 
muszê zawróciæ. 

Daniela D³ugosz-Penca

CODZIENNOŒÆ

Cz³owiek jakby unika³ 
sam siebie: 
coœ by³o wczoraj
przedwczoraj
dawno
a jutro
dopiero bêdzie

Gdzie siê wiêc jest

Komu zaufaæ –
pytaj¹ myœli

Wczoraj siê staje
szybciej
ni¿ chcemy

Wêdrówka Trzech Króli

…Wszystko to by³o dawno, lecz dobrze pamiêtam,

I uczyni³bym to jeszcze raz; ale ustalmy

To ustalmy

To: Czy droga wiod³a nas do Narodzin

Czy do œmierci? To by³y narodziny – oczywiœcie,

Mieliœmy dowód, niew¹tpliwy. Widzia³em narodziny i œmieræ…
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14 listopada w Wypo¿yczalni Mu-
zycznej w Rzeszowie odby³o siê spo-
tkanie z udzia³em literatów zrzeszo-
nych w Zwi¹zku Literatów Polskich
– Oddzia³ Rzeszów, poœwiêcone
wspomnieniom i rozmowom o twór-
czoœci nie¿yj¹cych ju¿ poetów i pro-
zaików, cz³onków ZLP i zaprzyjaŸ-
nionych ze zwi¹zkiem, którzy na
trwa³e wpisali siê w krajobraz literac-
ki Podkarpacia, a którzy odeszli od
nas w ostatnich latach. 

„Byli wœród nas”, choæ chcia³oby
siê powiedzieæ, wci¹¿ s¹ wœród nas
i ¿yj¹ nie tylko we wspomnieniach,
ale przede wszystkim na kartach swo-
ich ksi¹¿ek, w których ukryta jest naj-
piêkniejsza cecha ich osobowoœci,
wra¿liwoœæ literacka i nieodparte pra-
gnienie ukazania piêkna i swojej
prawdy o prze¿ywanej, niekiedy trud-
nej, rzeczywistoœci. Twórczoœæ, do
której wci¹¿ wracaj¹ ich przyjaciele,
rodziny i wierne grono czytelników. 

Jak inauguruj¹c spotkanie powie-
dzia³a Dyrektor WiMBP Barbara
Chmura, nie ma lepszego miejsca na
takie spotkania jak wieczór zaduszko-
wy poœwiêcony ludziom pisz¹cym, jak
Biblioteka, w której nie tylko groma-
dzone s¹ ich ksi¹¿ki, ale w czasach ich
obecnoœci w rzeszowskim œrodowisku
literackim, odbywa³y siê tu cykliczne
spotkania autorskie z nimi. 

Do osób, które trzeba wspomnieæ
w takim momencie nale¿y Stanis³aw
Turek, który przez 21 lat do roku
2011 pe³ni³ funkcjê Dyrektora
WiMBP. By³ to cz³owiek niezwykle
kochaj¹cy ksi¹¿ki, bibliofil i erudyta,
humanista o bardzo szerokich hory-
zontach intelektualnych, który przez
wiele lat z oddaniem s³u¿y³ Czytelni-
kom i Bibliotece, stwarzaj¹c lokalnym
twórcom przyjazne warunki do pre-
zentacji swojego dorobku. Jak do
wspomnieñ o nim doda³a jego by³a
studentka Urszula Panto³a, to by³a
osoba wyj¹tkowa o wielkiej m¹droœci,
³agodnoœci i wra¿liwoœci. 

„Cz³owiek dopóty ¿yje, dopóki ¿y-
j¹ Ci, którzy go znali. Chyba, ¿e pozo-
stawi¹ po sobie coœ, co jest silniejsze
od œmierci” –  tymi s³owami Francisz-
ka Kotuli wiceprezes Oddzia³u rze-
szowskiego ZLP Ma³gorzata ¯urecka
podzieli³a siê refleksj¹ na temat pielê-

gnowania pamiêci o twórcach, którzy
choæ przeminêli, ale pozostawili swój
œlad, s³owo pisane. Ich twórczoœæ na-
dal inspiruje tych, którzy chcieli by
swój literacki talent pokazaæ na licz-
nych konkursach poetyckich i recyta-
torskich. 

Wœród obecnych na spotkaniu nie
zabrak³o twórców, którzy osobiœcie
znali, przyjaŸnili siê i niekiedy do
ostatnich chwil ¿ycia byli z osobami,
o których zechcieli opowiedzieæ.
Wspominano Ewê Barañsk¹ (pisar-
kê, scenarzystkê, autorkê ksi¹¿ek dla
m³odzie¿y, powieœci obyczajowych,
sensacyjnych i fantastycznych), Ma-
riana Berkowicza (poetê, autora kil-
kunastu tomików wierszy), Bronis³a-
wê Betlej (poetkê, pisarkê, autorkê
bajek dla dzieci, która ma w dorobku
52 tomiki wierszy), Krystynê Bêcz-
kowsk¹ (poetkê, autorkê opowiadañ
i licznych artyku³ów publicystycz-
nych), Zbigniewa Domino (prozaika,
reporta¿ystê, autora powieœci i zbio-
rów opowiadañ), Czes³awa G³ówkê
(prozaika), Stanis³awê Kopiec (poet-
kê), Ryszarda Kulmana (poetê, pro-
zaika i krytyka literackiego), Annê
Miros³awê Nowak (poetkê), Reginê
Schönborn (poetkê), Stanis³awa Sie-
kañca (poetê i satyryka) oraz Józefa
Kawa³ka (zaprzyjaŸnionego ze œro-
dowiskiem ZLP i WiMBP) d³ugolet-
niego prezesa Regionalnego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Rze-
szowie, którego sylwetkê twórcz¹
przypomnia³ by³y d³ugoletni wicepre-
zes rzeszowskiego RSTK Stefan M.
¯arów. 

„Za poetê mówi¹ wiersze” tak ma-
wia³ Marian Berkowicz, do którego
wraca³ pamiêci¹ Stefan M. ¯arów,
a nostalgiczny wieczór nie móg³ obyæ
bez dedykowanych zmar³ym litera-
tom, poetyckich strof, które uzupe³-
nia³y reminiscencje, ich przyjació³ po-
etów. Swoimi wspomnieniami podzie-
lili siê literaci zrzeszeni w ZLP oraz
grono skupionych wokó³ nich poetów,
pisarzy i publicystów: Adam Decow-
ski, Zdzis³awa Górska, Mieczys³aw
Arkadiusz £yp, Ryszard Mœcisz, Je-
rzy Nawrocki, Urszula Panto³a, Te-
resa Paryna, Jerzy Zatorski, Ma³-
gorzata ¯urecka i Stefan M. ¯arów. 

Barbara Balicka

Byli wœród nas
Wieczór 

wspomnieniowo-literacki
Wiadomoœæ o œmierci Tadeusza Soro-

czyñskiego (8 maja 2017 r.) zaskoczy³a
nas i zmusi³a do refleksji. Mia³ wiele po-
mys³ów i potrafi³ je realizowaæ wœród
wielu przyjació³. Szanowa³ kreatywnoœæ,
pracowitoœæ, solidnoœæ, mi³oœæ i wszelkie
obszary patriotyzmu. Tam, gdzie by³, wie-
dzia³, co mo¿na zrobiæ i ludzie to akcepto-
wali – st¹d wiele pami¹tek po nim zosta-
³o, zarówno w wielkim Opolu, jak w roz-
licznych wioskach, a zw³aszcza w Prê¿yn-
ce, gdzie d³ugo przebywa³ w czasie choro-
by. Mimo pewnych trudnoœci, wspó³pra-
cowa³ twórczo z gospodarzami tej ziemi.
Nie obnosi³ siê ze swoim autorytetem, ani
s³aboœci¹ po udarach, wci¹¿ spotyka³ siê
z poetami, artystami, przyjació³mi, wyda-
wa³ nowe tomiki wierszy, pomaga³ w ko-
rekcie wierszy debiutuj¹cych. Po prostu
by³ wœród klubów i stowarzyszeñ – lubia-
ny, szanowany, zawsze ¿yczliwy i twór-
czy. 

Preferowa³ twórczoœæ samorodn¹, nie-
profesjonaln¹ ale szczer¹, wyra¿aj¹c¹ siê
w umi³owaniu s³owa, cyzelowaniu jego
wspó³brzmienia, wydobywaniu i nazywa-
niu uczuæ w sposób niepowtarzalny. Sam
wyda³ 20 tomików wierszy. Wci¹¿ dosko-
nali³ swój warsztat twórczy, zaczynaj¹c
od akceptacji jego twórczoœci przez Wi-
s³awê Szymborsk¹. On sam uwa¿a³ siê za
syna tej ziemi, bo chocia¿ urodzi³ siê
w Busku nad Bugiem 29 stycznia 1942 r.
to mieszkaj¹c z rodzin¹ w Szonowie,
uczy³ siê i dorasta³ w G³ogówku. Tu ob-
chodzi³ swoje jubileusze; 75 rocznicê uro-
dzin, 50-lecie debiutu tomików: „Darujê
Ci sad” i „Bli¿ej sadu”. To on organizo-
wa³ „Urbanowe Spotkania”, uwieczniaj¹c
pamiêæ rodzinnych dzia³aczy i innych
twórców. Otrzymywa³ wiele wyró¿nieñ,
nagród, odznaczeñ i dyplomów oraz „Ró-
¿ê Pogranicza” za wk³ad pracy twórczej
na rzecz kultury pogranicza polsko-cze-
skiego. 

W Raciborzu ukoñczy³ Studium Na-
uczycielskie, w 1963 r. zosta³ nauczycie-
lem muzyki i œpiewu w G³ubczycach,
a w 1964 r. wróci³ do G³ogówka, pracuj¹c
jako nauczyciel, wkrótce podj¹³ studia po-
lonistyczne w Krakowie, aby je skoñczyæ
w Opolu. W 1989 r. pracowa³ jako wice-
dyrektor wydzia³u Kultury i Sportu Urzê-
du Wojewódzkiego w Opolu, a w 1995 ro-
ku by³ dyrektorem tego wydzia³u. Nale¿a³
do opolskiego oddzia³u Zwi¹zku Litera-
tów Polskich oraz Nauczycielskiego
Zwi¹zku Literackiego. By³ sekretarzem
Zwi¹zku Literatów Polskich, prezesem
Opolskiego Oddzia³u Górnoœl¹skiego To-
warzystwa Literackiego. Jego poezje uka-
zywa³y siê w prasie ogólnopolskiej i re-
gionalnej, m.in. w „¯yciu literackim”,
„Tygodniku Kulturalnym”, „Rzeczywi-

stoœci”, „Opolu”, „Trybunie Opolskiej”.
W 1973 r. zosta³ dziennikarzem „G³osu
W³ókniarza” w Prudniku, gdzie za³o¿y³
Klub Ludzi Pisz¹cych, odkrywaj¹c cieka-
we talenty ludzi pracy i pióra. W 1977 r.
podj¹³ funkcjê sekretarza, organizowa³
konkursy, festiwale regionalne, a bêd¹c
redaktorem kwartalnika: „Wczoraj, Dzi-
siaj, Jutro” – zamieszcza³ wiersze i prozê
samorodnych talentów. 

Od 2000 roku zamieszka³ z ¿on¹ Ma-
ri¹ w Prê¿ynce, gdzie nacieszy³ siê przy-
rod¹ i bliskoœci¹ sadu. Wiele mo¿na pisaæ
o jego osi¹gniêciach, które s¹ udokumen-
towane, dla mnie wa¿na jest jego osobo-
woœæ. Cieszy³o go bowiem ka¿de odkry-
cie nowego talentu, zabiega³ i pomaga³
nam w publikowaniu swoich prac, a wiêc
wierszy, artyku³ów, felietonów na ³amach
czasopism. Cieszy³ go ka¿dy nowy tomik
oraz sukcesy indywidualne autorów, dba³
o formê i treœæ, bêd¹c wrêcz indywidual-
nym konsultantem, tak¿e w czasie warsz-
tatów literackich w latach 2013–2017 ro-
ku. Ceni³ bardzo regionalizm i ludzi, któ-
rzy go preferowali w swojej twórczoœci,
zarówno malarstwie, rzeŸbie, muzyce
i obyczajach. Jemu opolskie œrodowisko
literackie zawdziêcza kontakt i wspó³pra-
cê z poetami Zaolzia, a by³a to dobra
i owocna wymiana doœwiadczeñ. Nie wy-
mieniê tu dorobku literackiego, bowiem
znajduje siê w ka¿dej jego ksi¹¿ce, ani ar-
tyku³ów i innych publikacji, bo przeczy-
taæ je mo¿na w internecie. Dodam tylko,
i¿ ca³a jego twórczoœæ koncentruje siê na
pochwale ¿ycia rodzinnego, ziemi ojczy-
stej, mi³oœci do bliskich – tak¿e Marii –
¿ony, dzieci i wnuków. Jego sylwetkê lite-
rack¹ przybli¿y³ W³. Hendzel. Czêsto
ukazywa³y siê o nim artyku³y w ró¿nych
czasopismach, zw³aszcza z okazji jubile-
uszy i promocji kolejnych ksi¹¿ek. Mia³
wielu przyjació³, z rozmów okoliczno-
œciowych wynika, i¿ ka¿dy mu wiele za-
wdziêcza. Twierdz¹ te¿, ¿e dziêki niemu
rozwinê³a siê ich twórczoœæ i osobowoœæ.
Odszed³, ale ta jego dobra czêœæ i piêkno
tworzenia zostaje w nas i trwaæ bêdzie
w pamiêci. Nie mo¿na przecie¿ tak ca³-
kiem odejœæ, gdy œlady ¿ycia w twórczo-
œci s¹ tak obfite. 

Daniela D³ugosz-Penca 

By³ wœród nas
Wspomnienie Tadeusza Soroczyñskiego
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urodzi³ siê w Medyce i tam obecnie mieszka. Emeryt, œpiewa³ w Chórze Archidiecezjalnym „Magnifikat” w Przemyœlu, z którym koncertowa³ w Rzy-
mie. Spotkania z Papie¿em, a tak¿e obecnoœæ na Jego pogrzebie wywar³y ogromny wp³yw na jego wnêtrze. To w³aœnie od tej pory zacz¹³ pisaæ wier-
sze o mi³oœci, przyrodzie, patriotyczne i religijne. Bra³ udzia³ w III Edycji Konkursu Poetyckiego „W ho³dzie Janowi Paw³owi II – Wielkiemu Pola-
kowi” organizowanemu przez Klub Osiedlowy „Selezjañskie” PSM. Otrzyma³ III nagrodê za wiersz „Po¿egnanie”. Natomiast w Jaros³awiu w IX Re-
gionalnym Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyñskiego otrzyma³ wyró¿nienie. 

Zadebiutowa³ w konkursie IX Wojewódzkiego Biennale RzeŸby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rz¹sy w Rzeszowie w 2008 r., gdzie otrzyma³ wy-
ró¿nienie za pracê pt. „Syn Bo¿y i Duch Œwiêty”. Wystawia³ swoje prace w Przemyœlu, Jaros³awiu, Zakopanem i Medyce. Jest te¿ autorem popiersia Ja-
na Paw³a II, Kardyna³a Wyszyñskiego i Matki Teresy z Kalkuty. Figura œw. M. M. Kolbe jest w Albanii wraz z figur¹ Chrystusa na krzy¿u. Kilka lat rzeŸ-
bi i maluje. Wielokrotnie nagradzany w Regionalnym Przegl¹dzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyœlu. W konkursie malarskim poœwiêconym Bisku-
powi Józefowi Tokarczukowi otrzyma³ III nagrodê. Bra³ udzia³ w kilkudziesiêciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i dwóch zagranicz-
nych – w Humennym (S³owacja) i Brekowie (Wêgry). Jest autorem w³asnej techniki ikon i obrazów pn. „drewnem malowane”. Dwie prace – obraz olej-
ny Chrystusa z Kantonu Krwawe Oblicze i p³askorzeŸba Chrystusa Zdjêcie z krzy¿a znajduj¹ siê w Kurii u ks. biskupa Józefa Michalika. 

Zych
W

³ad
ys

³aw
 Ja

n 



W£ASNYM G£OSEM NR 4/2019/10924

W³asnym G³osem – Pismo Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury.
REDAGUJ¥: Pawe³ Soroka – redaktor naczelny – pawel@plp.info.pl
Maria ¯ywicka-Luckner – z-ca redaktora naczelnego, e-mail: majkazywicka@wp.pl
Stanis³aw Stanik – kierownik dzia³u krytyki literackiej
REDAKCJA: Maria Bednarek, Stanis³aw Dominiak, Zofia Miku³a. 
Redakcja prosi o nadsy³anie materia³ów na adres poczty elektronicznej lub na adres redakcji na
noœnikach elektronicznych (CD, dyskietka).
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, oraz zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów,
skrótów i adiustacji.
WYDAWCA: Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury

00-118 Warszawa, ul. Emilii Plater 47 paw. 15, tel. 22 629 15 17. 
Korekta: El¿bieta Antuchow

DTP: El¿bieta Zawadzka, druk: Relex s.c., ul. Borsucza 13, relex1993@gmail.com 

e-mail: wlasnymglosem@gmail.com
www.wlasnymglosem.pl

Mini Galeria
Martynka Aleksiejczyk, lat 6

Danuta ZasadaWiersz dla dzieci 
Dylematy matczyne

maleñka moja… tak bym chcia³a

dla ciebie œwiat uczyniæ lepszym

choæ tyle przedtem wycierpia³am 

zanim jaœniejsze chwile wzesz³y

przynios³aœ  sob¹ promieñ œwiat³a

i serca gor¹c choæ ju¿ jesieñ

gdy patrzê w twoich oczu at³as

lêkam siê co ci los przyniesie

ile potrafiê  ³ez osuszyæ

¿ebyœ wiedzia³ czym jest szczêœcie

i która z prawd ukrytych w duszy

do niego w³aœnie bêdzie przejœcie

maleñka moja… jeszcze nie wiesz

¿e odmieni³aœ sob¹ wszystko

teraz masz mnie a ja mam ciebie

gdziekolwiek bêdziesz 

bêdê blisko

Fraszki 

Aforyzmy ŒWIATA

Zbigniew Kurzyñski

AKSJOMAT
Na personê ka¿da epoka
wypromuje swojego æwoka.

PRZES£ANKA
¯adnego Ÿród³a nie wliczê,
do zaufanych œcis³ego grona,
póki nie stwierdzê niezbicie,
¿e tryska z niego woda œwiêcona.

CZASY SIÊ ZMIENIAJ¥
Kiedyœ koñ by³ WYPASIONY,
aby móg³ uci¹gn¹æ wóz,
dzisiaj BRYKA, czyt.: SAMOCHÓD,
by krezusa cielsko wióz³.

PARADOKS
Lis, (dos³ownie, to niesamowite!)
bêdzie ¿y³, choæby „odwali³ kitê”.

A WYGL¥DA, JAKBY TO BY£O
STAD£O
Marsza³ek Senatu, nowy – Grodzki,
sol¹ w oku dla Nowogrodzkiej.

O PRACY SEJMU
Kwestionuje siê wiele ustaw.
Wynika³oby wiêc jasno z tego,
¿e nasz Parlament bardzo czêsto
„daje cia³a”... ustawodawczego.

GRZESZNIK
Do bram niebios pró¿no puka,
kto œwiñstwami ziemiê zbruka³.

Aferzyœci – aforyzmów nie czytaj¹. 

Bywa, ¿e do historii wje¿d¿a siê na
czo³gu a wyje¿d¿a na taczkach. 

Bywa, ¿e wyrok rozœmiesza nawet
oskar¿onego. 

Bywaj¹ piersi, na których medale od-
wracaj¹ siê drug¹ stron¹. 

Bywaj¹ mê¿owie, których korkoci¹-
giem nale¿y wyci¹gn¹æ z ober¿y. 

„Chleb” – s³owo krótkie, ale jak d³u-
go na niego pracowaæ trzeba. 

Czo³gami zagonu nie zaorze. 

Dobrze, ¿e w podró¿ do nieba nie za-
biera siê baga¿u. 

Do Europy wchodzimy elegancko,
w rêkawiczkach i poñczochach zaci¹-
gniêtych na g³owê. 

Fa³szywych kroków nie stawia siê
wstecz. 

Nikomu nie robi³ krzywdy, d¹¿y³ do
celu po trupach. 

Ka¿dy b³¹dzi po swoich œcie¿kach. 

MYŒL ANTYCZNA rzymska
Jeœli mi³oœæ trwa, to dlatego, ¿e coœ w nas jeszcze siê nie spe³ni³o.

Nie zmienisz cz³owieka o nieczu³ym sercu.

I czarne w³osy posiwiej¹.

Bogowie wiedz¹: œmieræ jest nieszczêœciem. Inaczej chêtnie umieraliby sami.

Dobrych ludzi nikt nie zapomina.

Z³oto nie œniedzieje.

Kochaj odwa¿nych, rezygnuj z tchórzliwych.
Safona VII/VI w.p.n.e.; poetka

Demokryt

Zwierzê zna umiar swoich potrzeb, ale cz³owiek nie.

Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna mi³oœci.

Nigdy cz³owiek pieni¹dza nie bêdzie uczciwym cz³owiekiem.

Nie staraj siê zrozumieæ wszystkiego, bo wszystko stanie siê niezrozumia³e.

Podziwiaæ nale¿y czyny, nie s³owa.

       
    

Aforyzmy 
El¿bieta Grabosz

Ile

s¹ takie furtki

niezapomniane

za nimi nieba

nocny atrament

i pieg ksiê¿yca

i s³oñca talerz

i droga mleczna

z tiulowym szalem

pomiêdzy  gwiazdê

a brzeg ciemnoœci

wiersz koci wersy

noc puentê doœni

s¹ takie furtki

otwórz ich przestrzeñ

a nie uwierzysz

ile masz zechceñ


