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Commedia dell'arte – gatunek dramatyczny, w³oska komedia ludowa oparta na improwizacji scenicznej i komizmie sytuacyjnym, popularna w XVIXVIII wieku. Nowoœci¹ w commedii
dell' arte by³o dopuszczenie na scenê kobiet oraz zerwanie z literackim tekstem
na rzecz konwencjonalnych sytuacji scenicznych oraz stale powracaj¹cych typowych postaci. W³oska commedia dell'arte rozpowszechni³a siê w wielu krajach
europejskich i wywar³a wp³yw na twórczoœæ wielu dramaturgów m.in. Moliera.
W XX wieku nawi¹zywali do niego reformatorzy: W. E. Meyerhold i G. Craig oraz twórcy teatru ulicznego.
Cyganeria – nieformalna grupa m³odych pisarzy i artystów, którzy poprzez
ekscentryczny styl ¿ycia wyra¿aj¹ bunt
przeciwko ogólnie przyjêtym normom
spo³ecznym oraz obyczajowym. Okreœlenie cyganeria pochodzi od tytu³u
ksi¹¿ki H. Murgera „Sceny z ¿ycia cyganerii”; cyganeria literacka pojawi³a
siê w Pary¿u w latach 30 XIX wieku,
w œrodowisku romantyków. Na prze³omie XIX i XX wieku jej stolicami by³y
Berlin i Wiedeñ. W Polsce najbardziej
znana by³a cyganeria warszawska oraz
m³odopolska cyganeria krakowska.
dokoñczenie na str. 9

MA£E SZKICE O WIELKIEJ LITERATURZE

Chwalebne jest czyniæ to co nale¿y,
a nie co wolno.

Jerzy Stasiewicz

Lucjusz Anneusz Seneka, Myœli, s. 657

O patrzeniu & wolnoœci
Lubiê patrzeæ w dal, w bezkresny horyzont. Rozpoznawaæ na nowo miejsca
mi znane, a inne z perspektywy punktu
obserwacyjnego. Takim miejscem szczególnym (hoæ nie tylko) jest Altana
Eichendorffa, Znajdowa³ siê tu kiedyœ
drewniany taras widokowy. W roku 1931
przebudowany i nakryty solidnym dachem. Nazwany te¿ Stra¿nic¹ im.
Eichendorffa na wzgórzu Charlottenhöhe. W wyniku dzia³añ wojennych
i rozbudowie umocnieñ, altanê zniszczono ustawiaj¹c w jej miejscu ogromne
dzia³o artyleryjskie. Pamiêtam solidne
betonowe fundamenty w kszta³cie litery
„U” charakterystycznie odznaczaj¹ce siê
w leœnej œció³ce. Przychodzi³em tu wielokrotnie poznaj¹c topografiê Nysy zaraz
po osiedleniu. I to nie œcie¿k¹ prowadz¹-

c¹ od ulicy Saperskiej tylko wierzcho³kami za³amanych murów fortu, gdzie przed
wojn¹ by³a przerzucona drewniana k³adka na metalowych dŸwigarach. Dzisiaj
patrz¹c na te strome, wysokie mury
z czerwonej ceg³y, oblewaj¹ mnie poty.
A nogi drêtwiej¹ i staj¹ siê jakieœ miêkkie
jak wata. Próbowa³em dostrzec chocia¿by zarysu gór. Wysokie drzewa zas³ania³y wszystko. Siada³em na tym fundamencie, zimnym jak lód, patrz¹c w œcianê –
faluj¹cych jak woda spokojnej zatoki –
dêbów. Drzewa te; symbol d³ugowiecznoœci, ¿yj¹ przeciêtnie 600–1000 lat. Staro¿ytni Rzymianie i Grecy wierzyli, ¿e s¹
siedzib¹ ich najwy¿szych bóstw Jowisza
i Zeusa. Abraham siadywa³ pod dêbami
Mamre. W greckiej Dodonie by³a wyrocznia wró¿¹ca z szumu liœci dêbu. Ger-

manie d¹b poœwiêcili bogu burz – Thorowi. Pioruny uderza³y w nie najczêœciej,
nie czyni¹c powa¿nych szkód. S³owiañszczyzna od Dniestru po £abê, od
Pomorza po Œl¹sk lokowa³a miejsca kultu w starych d¹browach – Perunowi –
gromow³adcy, bogu grzmotów i piorunów, oddaj¹c czeœæ, zawierzaj¹c siê jego
opiece. Celtowie wierzyli, ¿e moc dêbu
pomaga w zaœwiatach, wk³adali ga³¹zki
œwiêtego drzewa do grobów zmar³ych.
¯mudzini œwiête gaje poœwiêcali Perkunowi. Jemio³a (aso¿yt) rosn¹ca na dêbach, uchodzi³a za szczególny talizman,
prawdopodobnie ze wzglêdu na rzadkie
wystêpowanie. Je¿d¿¹c po Polsce samochodem mijam na trasie miejscowoœci:
D¹browa, Dêbno, Dêbina, D¹bie, D¹b,
Dêbowina. Spotka³em wiele „dêbów po-

koju” (Polska zachodnia) niemieckie nasadzenia powojenne, szczególnie po wojnie francusko-pruskiej 1870–71. „Motyw
¿o³êdzi i ga³¹zek dêbu wystêpuje w herbach królewskich i rycerskich od œredniowiecza. Stosowano go tak¿e w emblematach mundurowych. By³ symbolem
si³y, szlachetnoœci i s³awy. Wykorzystywany by³ zw³aszcza w germañskiej symbolice wojskowej, do której chêtnie nawi¹zywa³y armie niemieckie. Liœcie dêbu
by³y motywem na Krzy¿u ¯elaznym,
(…) wieniec z liœci dêbowych jest zawieszk¹ fiñskiego Orderu Krzy¿a Wolnoœci. Wieniec te¿ by³ czêœci¹ herbu
NSDAP i jest obecny na odznakach na
beretach Bundeswehr. Ulistniona ga³¹Ÿ
dêbu widnia³a na awersie feniga (…)
sprzed wymiany waluty na euro, (…)
identycznym symbolem opatrzono wprowadzony na rynek wspólnotowy bilon
o nominale 1, 2 i 5 eurocentów. Liœcie dêbu s¹ te¿ na aktualnych polskich monetach edycji z³otego od 1995 r. ( (...) liœcie
amerykañskiego dêbu czerwonego) oraz
by³y na monetach 10, 20, 50 gr. z emisji
z 1923.” – To Wikipedia.
Dêby zawsze mnie uspokaja³y. Dodawa³y si³y, otuchy, bezpieczeñstwa.
dokoñczenie na str. 10
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Czterdzieœci lat Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie

Trwa³e œlady
Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Rzeszowie (wczeœniej, do
2008 roku, istnia³o pod nazw¹ Robotnicze
Stowarzyszenia Twórców Kultury) jest
jednym z szeœciu stowarzyszeñ o takiej
samej nazwie, obok Warszawy, £odzi,
Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy
i Wodzis³awia Œl¹skiego, które uzyska³y
osobowoœæ prawn¹ przed og³oszeniem
stanu wojennego. Wzorem dla nich by³a
formu³a i statut Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury,
pierwszego takiego stowarzyszenia, powsta³ego w 1980 roku w czasach podpisania porozumieñ sierpniowych w Stoczni
Gdañskiej i tworzenia Niezale¿nych

Rzeszowskie Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury propaguje szeroko pojêt¹ kulturê na terenie miasta
i w innych miejscowoœciach Podkarpacia. Skupia ponad piêædziesiêciu cz³onków sta³ych, kilkunastu honorowych
oraz szerokie grono wspó³pracowników
i sympatyków. Cz³onkowie dzia³aj¹
w ró¿nych sekcjach: w literackiej, któr¹
kieruje Barbara Œnie¿ek, plastycznej
(przewodnicz¹ca Jadwiga Buczak), wokalnej (przewodnicz¹cy Zygmunt Kie³bowicz), fotograficzno-filmowej (przewodnicz¹cy Józef Homa), pedagogiczno-dydaktycznej (przewodnicz¹ca Katarzyna B³aszczuk), folklorystycznej (prze-

         
     

Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych
„Solidarnoœæ”. Warszawskie RSTK powsta³o w oparciu o dorobek dzia³aj¹cego
ju¿ od 1974 r. Warszawskiego Robotniczego Klubu Literackiego. Powstanie
w latach osiemdziesi¹tych na terenie Polski kolejnych RSTK doprowadzi³o do zarejestrowania w 1988 r. struktury federacyjnej – Rady Krajowej Robotniczych
Stowarzyszeñ Twórców Kultury, do której równie¿ przynale¿y rzeszowskie Stowarzyszenie. Delegaci z Rzeszowa, na
Zjazdach Krajowych RSTK byli wybierani w sk³ad Zarz¹du Rady Krajowej, którego cz³onkiem w poprzedniej kadencji by³
Stefan M. ¯arów, a w obecnej jest Stanis³aw Dworak. W okresie czterdziestolecia
prezesami rzeszowskiego RSTK byli:
Zbigniew Okoñ (1980–2000), Zofia Antonina Miga³a (2000–2007), Józef Kawa³ek (2007–2016). Od 2016 roku RSTK
w Rzeszowie przewodniczy Stanis³aw
Dworak. Siedzib¹ Stowarzyszenia od pocz¹tku dzia³alnoœci jest Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie.

wodnicz¹ca Stefania Buda), naukowej
(przewodnicz¹ca Greta Jagie³³a) oraz
w sekcji wspó³pracy z niepe³nosprawnymi (przewodnicz¹ca Barbara Dudek).
W Stowarzyszeniu dzia³a równie¿ Centrum Przep³ywu Informacji, którym kieruje Katarzyna Pajdak.
Stowarzyszenie w okresie swojej
dzia³alnoœci by³o wielokrotnie wyró¿niane i nagradzane, m.in. w ostatnich latach
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznak¹ honorow¹,
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” (w
2015 roku), Nagrod¹ Marsza³ka Województwa Podkarpackiego dla Najlepszych Organizacji Pozarz¹dowych w kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego (I miejsce w 2015 r.), Nagrod¹ Zarz¹du Województwa Podkarpackiego za ca³okszta³t dzia³alnoœci w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury (w 2013 r.). Wielu
cz³onków RSTK otrzyma³o indywidualne nagrody i odznaczenia pañstwowe, jak
równie¿ zosta³o uhonorowanych przez

„Cz³owiek ¿yje prawdziwie ludzkim ¿yciem dziêki kulturze”
Jan Pawe³ II

MKiDN odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”. Byli to: Krystyna Dworak, Jadwiga Górska-Kowalska, Józef Kawa³ek,
Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka,
Jerzy S. Nawrocki, Maria Rudnicka,
Emilia Wo³oszyn, Stefan M. ¯arów. Natomiast Mieczys³aw Mularski, pielêgnu-

kunszt w gwarze ludowej. W bie¿¹cym
z okazji 40-lecia Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, honorow¹ odznakê „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej' otrzymali: Katarzyna
B³aszczuk, Stanis³aw Dworak, Teresa
Glazar, Anna Kocór, Ewelina £opuszañska, Agnieszka Niemiec, Józef Pa³ac,
Gra¿yna Sordyl i Barbara Œnie¿ek.
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia to równie¿ wzajemna wspó³praca oraz wymiana
doœwiadczeñ z innymi œrodowiskami
twórczymi i instytucjami kultury Podkarpacia. Wœród nich nale¿y wymieniæ:
Mieleckie Towarzystwo Literackie i Grupê Literack¹ „S³owo”, „Witrynê” ze Sta-

           

j¹cy tradycje ludowe i uprawiaj¹cy twórczoœæ w stylu ludowym, uzyska³ Nagrodê
Oskara Kolberga (w 2011 r.). Tytu³ „Ambasadora Polszczyzny Regionalnej 2015”
uzyska³a Stefania Buda za gawêdziarski

lowej Woli, Grupê „Inspiratio” z £añcuta, Klub „Na marginesie” z Le¿ajska,
Klub Poetów Podkarpacia „Per³y”
w Tryñczy, Ruch Poetycki „Zgrzyt”
z Brzozowa, Robotnicze Stowarzyszenie
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Twórców Kultury w Przemyœlu, Grupê
„Wrzeciono” z Nowej Sarzyny, a tak¿e
Rzeszowski Oddzia³ Zwi¹zku Literatów
Polskich. Rzeszowskie RSTK swoj¹
dzia³alnoœæ opiera na wspó³pracy
z oœrodkami kultury i bibliotekami,
w tym szczególnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Rzeszowie. Wspó³pracuje te¿ z rzeszowskimi Osiedlowymi Domami Kultury: „Karton”, „Akwarium”, „Krak” i Oœrodkiem
Konferencyjno-Szkoleniowym „Zodiak”,
kawiarni¹ „Cafe Park” i Rzeszowskim
Centrum Organizacji Pozarz¹dowych.
W 2011 r. nawi¹zano kontakty z Lwowskim Centrum Partnerstwa i Wspó³pracy
Kulturalnej.
Dynamicznie kszta³tuje siê wspó³praca ze œrodowiskiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez udzia³
przedstawicieli Stowarzyszenia w Kongresach Stowarzyszeñ Regionalnych Województwa Podkarpackiego oraz w konferencjach naukowych. W ich trakcie
cz³onkowie Rzeszowskiego RSTK wy-

pacia pt. „Przestrzenie wyobraŸni” pod
redakcj¹ Józefa Kawa³ka, przy wspó³pracy Wioletty Cieleckiej, Krystyny Dworak, Jadwigi Kupiszewskiej i Stefana M.
¯arowa. Ponad osiemsetstronicowa ksiêga w formacie A3 oddaje charakter
wszechstronnej dzia³alnoœci Stowarzyszenia i innych œrodowisk kulturotwórczych, gdy¿ obejmuje poezjê, prozê, muzykê, plastykê i publicystkê. Wstêpy do
poszczególnych czêœci tego almanachu
napisali pracownicy naukowi UR. Wczeœniej ukaza³ siê pod redakcj¹ Józefa Kawa³ka almanach twórczoœci nauczycieli
pt. Chór Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego „Cantus” w Rzeszowie. Natomiast z inicjatywy i w opracowaniu Barbary Œnie¿ek powsta³a Antologia Sekcji
Literackiej RSTK w Rzeszowie, przedstawiaj¹ca twórczoœæ dwudziestu cz³onków, któr¹ zrecenzowa³ dr Jan Wolski –
adiunkt z UR. Rzeszowskie RSTK wyda³o ponadto nastêpuj¹ce pozycje: Antologia na 40-lecie RSTK w Rzeszowie
(2020), album Zaproszenie do Rzeszowa
(2019), Antologia Sekcji Literackiej

            
            

g³aszali referaty. Przyk³adem wspó³pracy
z Uniwersytetem Rzeszowskim jest tak¿e
opracowanie i wydanie Almanachu Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury i Œrodowisk Twórczych Podkar-

RSTK w Rzeszowie (2017), Utrwaliæ
siebie (2006), Na polonijnym szlaku
(1997) oraz w formie materia³ów powielanych: Wokó³ nas (1990) i Drogowskazy
(1985). Stowarzyszenie, w latach 2008 –

        
          

2017 by³o równie¿ wydawc¹ dwumiesiêcznika „Kultura i Pieœñ” – Informatora Kulturalno-Spo³ecznego, którego redaktorem by³ Jerzy S. Nawrocki, nastêpnie Józef Kawa³ek. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e Dorota Kwoka i Stach O¿óg
(wyk³adowca UR) nagrali ponad 50 p³yt
CD z poezj¹ twórców podkarpackich.
Literaci nale¿¹cy do RSTK w Rzeszowie wydaj¹ autorskie tomiki poezji,
w tym z wierszami dla dzieci, oraz prozê, s¹ wspó³autorami wielu almanachów
i antologii tworzonych przez Internet.
Organizuj¹ spotkania autorskie i uroczystoœci okolicznoœciowe, patriotyczne,
czêsto uœwietniane wystêpami Grupy
Wokalnej oraz wystawami obrazów
i rzeŸb cz³onków RSTK. S¹ te¿ zapraszani do udzia³u w ró¿nych spotkaniach
z doros³ymi i z seniorami, a tak¿e
z uczniami i przedszkolakami. Do najnowszej formy dzia³alnoœci w ostatnich
dwóch latach nale¿y Klub Promocji
Twórczoœci Literackiej „Tramp Poeta
Podkarpacki” powsta³y z inicjatywy Katarzyny B³aszczuk i przez ni¹ prowadzo-
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ogólnopolskie edycje pleneru miejskiego
oraz wystawy poplenerowe. Podobn¹,
kilkudniow¹ akcjê „Rzeszów w poezji,
malarstwie i rzeŸbie” w 2017 r. zorganizowa³a Jadwiga Kupiszewska – poetka,
malarka, animatorka kultury i zas³u¿ona
wieloletnia cz³onkini RSTK, wraz z rzeŸbiarzem Józefem Pa³acem, w której
udzia³ wziêli przedstawiciele ró¿nych
œrodowisk kulturalnych z ca³ego kraju.
Szerokim echem odbi³a siê wystawa malarstwa i rysunku „Widzenie Œwiata”,
zorganizowana przez RSTK w 2014 roku
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie. Cz³onkowie Stowarzyszenia brali
udzia³ w aukcjach charytatywnych na
rzecz hospicjum, wystawiaj¹c swoje prace na licytacje.
Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia,
Stanis³awa Dworaka, z okazji obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 66 artystów malarzy z kraju
i z zagranicy namalowa³o portrety 100
wielkich Polaków, którzy najbardziej
przyczynili siê do odzyskania niepodleg³oœci i powrotu Polski na mapê œwiata.

        
         

ny. S¹ to cykliczne spotkania literacko-muzyczne w rzeszowskiej kawiarni
„Cafe Park”, w tym równie¿ spotkania
dla dzieci pn. „Poeci czytaj¹ dzieciom”.
Ka¿de spotkanie poprzedza wydanie autorskiego zeszytu literackiego „Tramp
Poeta Podkarpacki”. Poeci uczestnicz¹
tak¿e w Dorocznych Spotkaniach Poetów organizowanych przez Centrum
Kulturalne w Przemyœlu, które owocuj¹
wydaniem kolejnego tomu almanachu
pod tym samym tytu³em. Bior¹ udzia³
w konkursach i czêsto zdobywaj¹ wyró¿nienia. S¹ obecni na portalach spo³ecznoœciowych, gdzie prezentuj¹ swoj¹
twórczoœæ. Zapraszani s¹ do udzia³u
w spotkaniach organizowanych przez
Rzeszowski Oddzia³ ZLP.
Plastycy RSTK organizuj¹ wernisa¿e, wystawy, plenery malarskie i rzeŸbiarskie, bior¹ udzia³ w konkursach, uzyskuj¹c wyró¿nienia. Uznana w kraju i za
granic¹ malarka Wioletta Cielecka ju¿
kolejny raz koordynuje projekt artystyczny „Malujemy Rzeszów”, organizuj¹c

Niektóre z nich prezentowaliœmy na ³amach nr 4/2019 „W³asnym G³osem”.
W regionie znane s¹ wystêpy sekcji
folklorystycznej pod kierownictwem Stefanii Budy przy wspó³udziale Kazimierza
Wiœniowskiego. Zosta³ równie¿ nakrêcony
film etnograficzno-dydaktyczny „Kiedy
ranne wstaj¹ zorze”, zrealizowany w skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego
w Kolbuszowej. Nale¿y wspomnieæ te¿
o aktywnie dzia³aj¹cej Grupie Wokalnej
pod kierunkiem muzyka i poety Zygmunta
Kie³bowicza, która w swoim bogatym repertuarze posiada pieœni regionalne i narodowe, jak równie¿ piosenki biesiadne.
Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Rzeszowie wspó³organizuje
lub bierze udzia³ w uroczystoœciach œrodowiskowych, lokalnych i pañstwowych.
Rzeszowskie RSTK jest organizacj¹, która przez czterdzieœci lat swojej obecnoœci
na sta³e wpisa³a siê w krajobraz kulturalny Rzeszowa i Podkarpacia.
Barbara Œnie¿ek
Stefan M. ¯arów
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Maria¿ poezji z matematyk¹
Rozmowa z mgr matematyki Barbar¹ Œnie¿ek – kierownikiem Sekcji Literackiej Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie
– Pragnê przedstawiæ Pani¹ mgr Barbarê Œnie¿ek – emerytowan¹ nauczycielkê matematyki. Uczy³a Pani w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, wczeœniej na Politechnice Rzeszowskiej,
a teraz realizuje siê w poezji. Wyda³a
Pani ju¿ szeœæ w³asnych tomów poezji
i dwa z wierszami dla dzieci. Jak to
jest ³¹czyæ œcis³¹ naukê, jak¹ jest matematyka i poezjê?

– Wbrew pozorom, matematyka absolutnie nie koliduje z poezj¹. To przecie¿
królowa nauk, potrzebna w ka¿dej dziedzinie. Jest to nauka opieraj¹ca siê na logice, uczy abstrakcyjnego myœlenia, pobudza wyobraŸniê, a to tak¿e jest potrzebne w poezji. Ile¿ w tej nauce jest mo¿liwoœci, przeró¿nych ciekawostek i piêkna.
Jeœli ktoœ ma jakieœ w¹tpliwoœci, zachêcam do zapoznania siê z dwiema ciekawymi ksi¹¿kami: Œladami Pitagorasa
i Lilavati Szczepana Jeleñskiego. „Lilavati” to znaczy urocza, czaruj¹ca i taka jest
matematyka, w³aœnie taka, jak poezja!
Ale mieliœmy rozmawiaæ o poezji i jej
zwi¹zku z matematyk¹, to mo¿e odpowiem strof¹ mojego ¿artobliwego wiersza
pt. „W mojej poezji matematyka”:
„W mojej poezji matematyka
pilnuje rytmu, odmierza takt,
dlatego s³owa tañcz¹ walczyka,
wiruj¹ lekko, jak w polu wiatr...”
– Jak i kiedy zaczê³a siê Pani przygoda z poezj¹? Czy dopiero na emeryturze?

– Ju¿ jako dziecko bardzo lubi³am
czytaæ, szczególnie wiersze Brzechwy
i Tuwima, które wpada³y w ucho. Kilka
pierwszych wierszyków napisa³am jeszcze w podstawówce. Potem w liceum zachwyca³am siê wierszami Mickiewicza,
S³owackiego, Asnyka, Staffa, Przerwy-Tetmajera i innych, i sama zaczê³am pisaæ – po kryjomu, „do szuflady”.
Po liceum wybra³am studia matematyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim
i ju¿ nie by³o czasu na poezjê. Poch³onê³a
mnie proza ¿ycia: nauka, praca, rodzina,
dzieci, wnuki… Dopiero na emeryturze,
po odchowaniu wnuczek bliŸniaczek, nawi¹za³am kontakt w Internecie z osobami
pisz¹cymi, pokaza³am swoje m³odzieñcze
wiersze na Facebooku – spodoba³y siê i od
jesieni 2012 r. zaczê³am na powrót pisaæ.
W 2013 r. zosta³am zaproszona przez
„znajomego” z Facebooka Jacka Pelina,
do wziêcia udzia³u w antologii Do jutra
i to by³ mój debiut. Wydaliœmy wspólnie
ksi¹¿kê, zupe³nie siê nie znaj¹c osobiœcie,
kontaktuj¹c siê jedynie przez Internet.
Chc¹c pozostawiæ œlad po sobie dla moich
dzieci i wnuczek, wyda³am swój pierwszy

tomik Powrócê echem w 2014 r. Nie przypuszcza³am, ¿e bêd¹ nastêpne ksi¹¿ki, ale
okaza³o siê, ¿e co roku powstawa³y nowe
wiersze gotowe do nastêpnych publikacji.
Teraz jest ich ju¿ kilka: Cieszmy siê chwil¹ (2015), Wiersze powstaj¹ nocami
(2016), W zmiennoœci uczuæ (2017), A ja
tañczê… wersami (2018) i album Zaproszenie do Rzeszowa (2019). Moje wiersze
s¹ równie¿ w ponad dwudziestu wspólnych antologiach i almanachach.
– Czy jest Pani zwi¹zana z jak¹œ grup¹ poetyck¹?

– Od 2014 r. nale¿ê do Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury
(RSTK) w Rzeszowie, w którym od 2016
r. pe³niê funkcjê kierownika Sekcji Literackiej. Równoczeœnie nale¿ê do Podkarpackiego Salonu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Oprócz tego jestem w Kole Literackim
przy bibliotece Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalañskich. Nale¿ê te¿ do internetowego Dziennika E-Literaci oraz kilku grup poetyckich na Facebooku.
– Le¿y tu przede mn¹ ksi¹¿ka „Antologia Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie”, proszê coœ o niej powiedzieæ.

– Bêd¹c kierownikiem Sekcji Literackiej RSTK zaproponowa³am naszym
cz³onkom wydanie wspólnej ksi¹¿ki, poniewa¿ brakowa³o nam takiego wydania,
gdzie ka¿dy móg³by siê zaprezentowaæ.
Dlatego opracowa³am tê antologiê,
w której przedstawi³am twórczoœæ 19 poetów i jednego prozaika. Ka¿dy z nas
mia³ do dyspozycji po 16 stron, które sam
zagospodarowa³. S¹ tam zamieszczone
zdjêcia portretowe, biogramy, wybrane
utwory i zdjêcia ze spotkañ. Ksi¹¿ka ta
daje nam poczucie dumy, radoœci i jednoœci, stanowi te¿ pami¹tkê dla nas i naszych bliskich.
– Jest tu te¿ bardzo starannie wydany album „Zaproszenie do Rzeszowa”, jak powsta³?

– Jest to album promuj¹cy nasze miasto moimi wierszami i zdjêciami oraz
przepiêknymi akwarelami uznanej malarki – Wioletty Cieleckiej, cz³onkini naszego RSTK, a tak¿e cz³onkini Akwarelistów Polskich. Jej obrazy bior¹ udzia³
w œwiatowych wystawach i s¹ nagradzane. Wiersze i obrazy wspó³graj¹ ze sob¹,
wzajemnie siê uzupe³niaj¹c. Pocz¹tkowo
myœla³am o wydaniu albumu ³¹cz¹cego
wiersze ze zdjêciami, bo lubiê fotografowaæ Rzeszów i mam bardzo du¿o zdjêæ.
Ogl¹daj¹c jednak udostêpniane na Facebooku obrazy Wioletty Cieleckiej, które
bardzo mi siê podobaj¹, zauwa¿y³am, ¿e
wiele z nich œwietnie pasuje do moich
wierszy, dlatego zaczê³am je ³¹czyæ, a ¿e
by³o ich coraz wiêcej, wiêc powsta³ album. Album Zaproszenie do Rzeszowa
przepiêknie wyda³o Towarzystwo Przyjació³ Rzeszowa w 2019 r., pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta –
Tadeusza Ferenca dziêki dotacji z Urzêdu
Miasta. Album jest w twardej ok³adce,
ca³y w kolorze, kartki zszyte, zawiera 20
wierszy, 10 zdjêæ i 35 akwarel, mo¿e byæ
znakomit¹ pami¹tk¹, czy eleganckim
prezentem zachêcaj¹cym do odwiedzania
i podziwiania Rzeszowa, a nawet zamieszkania tutaj, a tak¿e zapoznania siê
z cyklicznymi uroczystoœciami i zwyczajami mieszkañców.
– S¹ te¿ wydania dla dzieci. Jak to by³o z pisaniem, co by³o inspiracj¹?

– W³aœciwie to nie pamiêtam, jak siê
zaczê³o z wierszami dla dzieci. Po prostu
zaczê³y powstawaæ sporadycznie, pomiêdzy tymi „doros³ymi”, ot tak, przy okazji.
Dlatego na pocz¹tku wiersze dla dzieci by³y zamieszczone w dwóch moich pierwszych tomikach: Powrócê echem i Cieszmy
siê chwil¹, w odrêbnym rozdziale, dopiero
póŸniej po³¹czy³am te wiersze w ksi¹¿ce
Babcia Basia kleci wierszyki dla dzieci
(2016), które zilustrowa³a pani Emilia Wo³oszyn, znana w Rzeszowie malarka, równie¿ z naszego RSTK.
Jest te¿ druga, mniejsza ksi¹¿eczka:
Babci Basi wiersze nowe ju¿ dla dzieci s¹
gotowe (2017).
Czêsto inspiracj¹ by³y ogl¹dane
z wnuczkami zdjêcia z czasów, gdy by³y
malutkie. Czasami zainspiruje jakaœ sytuacja. Np. zobaczy³am na podwórku siedz¹ce dzieci pod trzepakiem, nierozmawiaj¹ce ze sob¹, tylko wpatrzone w swoje telefony. Jeszcze kilka lat temu nie by³o takich obrazków – dzieciaki æwiczy³y
ró¿ne akrobacje na trzepaku! Natychmiast powsta³ edukacyjny wiersz: „Pod
trzepakiem”.

Moje wiersze dla dzieci mo¿na te¿
znaleŸæ na portalu internetowym
www.bajkownia.org.
Jestem bardzo czêsto zapraszana na
spotkania z dzieæmi do szkó³, przedszkoli, bibliotek.
– Powiedzia³a Pani, ¿e matematyka
nadaje tempo i rytm jej poezji. Czy
st¹d bierze siê kolejna przygoda z muzyk¹, bo Pani wiersze sta³y siê podstaw¹ do utworów muzycznych: „Rzeszowski marsz” z muzyk¹ Bo¿eny S³owik, „Noc¹ w Rzeszowie” – muzyka
Andrzeja Szypu³y i jeszcze „Kresowe
tango” – muzyka Andrzeja Warcho³a,
czy bêd¹ nastêpne piosenki?

– Tak, moje wiersze s¹ rytmiczne
i dziêki temu melodyjne. Nie tylko kocham matematykê i poezjê, ale tak¿e muzykê, dla mnie to wszystko siê ³¹czy, st¹d
taki mój styl pisania. Pisz¹c wiersz, nie
muszê liczyæ sylab – po prostu wpadam
w rytm i samo siê uk³ada w odpowiedni
sposób, te wiersze mi w duszy graj¹. Owszem, powsta³o ju¿ kilka nastêpnych tekstów, które czekaj¹ na melodiê, mo¿e te¿
bêd¹ dalsze, kto wie? Musi byæ wena
twórcza lub wyzwanie.
– Pisze Pani te¿ wiersze religijne, co
wiêcej mo¿e Pani o nich powiedzieæ?

– W³aœciwie nie piszê wierszy religijnych, ale w 2016 r. zosta³am zaproszona
do udzia³u w wielkim dziele, jakim jest
Almanach Poezji Religijnej. A Duch wieje kêdy chce, który redagowa³ pan Marian
Stanis³aw Hermaszewski ju¿ od 1992 r.,
wydaj¹c jego kolejne tomy. Pan Hermaszewski poszukiwa³ tysi¹ca poetów, ale
do almanachu przyjmowa³ tylko wybranych, stosuj¹c odpowiedni¹ selekcjê, aby
dzie³o by³o na wysokim poziomie.
W dziele tym mo¿na by³o wyst¹piæ tylko
raz i wziê³am sobie za ambicjê, aby sprostaæ zadaniu i wyst¹piæ w jednym z tomów. Termin by³ krótki, bo w³aœnie mia³
siê zakoñczyæ „nabór” do powstaj¹cego
tomu, a trzeba by³o wys³aæ wiêcej wierszy, do wyboru. St¹d moja determinacja
i w ci¹gu kilkunastu dni powsta³y wiersze religijne o ró¿nej tematyce. Zosta³am
przyjêta i moje wiersze s¹ w 26 tomie
A Duch wieje kêdy chce, wydanym
w 2016 r., z czego jestem dumna. Inne
wiersze o treœci religijnej powstawa³y
z okazji œwi¹t – jako dodatek do ¿yczeñ
lub rocznic zwi¹zanych z naszym œw. Janem Paw³em II. Wiersze o treœci religijnej s¹ zamieszczone g³ównie w tomie
W zmiennoœci uczuæ.
– Jakie s¹ Pani plany artystyczne
w tym roku?
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– Obecny rok zapowiada siê bardzo
pracowicie. W tym roku mamy jubileusz
czterdziestolecia rzeszowskiego Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, do
którego ju¿ zaczêliœmy siê przygotowywaæ.
W³aœnie opracowujê referat, po³¹czony
z pokazem wizualnym, na temat ca³ej dzia³alnoœci Stowarzyszenia w tym okresie.
Jestem zaproszona do Lubaczowa na
dziesiêciolecie Dziennika Literackiego
www. E-Literaci. pl, który prowadzi Barbara Mazurkiewicz – cz³onek ZLP, poniewa¿ na tym portalu w Internecie publikujê
swoje wybrane wiersze i biorê udzia³ w jubileuszowej antologii o œw. Janie Pawle II
z okazji setnej rocznicy Jego urodzin.
W tym roku wyst¹piê w trzech nowych antologiach tworzonych wspólnie przez Internet: S³owa, w których brzmi echo
z Dziennika E-Literaci, Peron literacki dla
Cynki – jest to antologia charytatywna na
leczenie dziewczynki oraz w jubileuszowym almanachu z okazji 10-lecia krakowskiej „Szuflandii”. Niestety, prawdopodobnie zabraknie mi czasu na opracowanie
i wydanie autorskiego tomiku. Oprócz tego z pewnoœci¹ bêdê mia³a spotkania autorskie dla doros³ych i dzieci. Ju¿ zaczyna
mi siê wype³niaæ kalendarz w³aœnie nowymi spotkaniami z dzieæmi.

Spotkanie autorskie Wojciecha Ossoliñskiego

Rozmowê przeprowadzi³ dr Krzysztof
Kubala – pracownik naukowy UR.

Mi³oœæ – w³aœnie to s³owo stanowi³o oœ spotkania, bêd¹c
jednoczeœnie w¹tkiem godnym podziwu dla mistrzowsko zredagowanych erotyków przez prudnickiego poetê Wojciecha
Ossoliñskiego. Spotkanie autorskie, na które zosta³am zaproszona odby³o siê 16 lipca. 2020 w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej im. E. Smo³ki w Opolu, a zorganizowane zosta³o
przez wymienion¹ bibliotekê oraz Nauczycielski Klub Literacki przy Zarz¹dzie Okrêgu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.
Uczta poetycka odby³a siê z okazji wydania kolejnego tomiku zatytu³owanego „i…” (Kraków 2020), a w sercowe meandry wprowadzali s³uchaczy czytaj¹cy poezjê – Wojciech
Ossoliñski oraz Ada Jarosz – poetka i prezes Zwi¹zku Literatów Polskich w Opolu. Wyj¹tkowym goœciem by³a œpiewaj¹ca poezjê Barbara Leœniak z Krakowa. To artystyczne trio
stworzy³o wyj¹tkowo nastrojowy spektakl, opiewaj¹c sztukê
mi³oœci w sposób dos³owny i jednoczeœnie taktowny. Autor
u¿ywaj¹c w³aœciwego jêzyka, opanowa³ sztukê pisania erotyków do perfekcji. Potwierdzeniem niech bêd¹ pierwsze strofy wyrwane z wiersza „Muszê”:

Barbara Œnie¿ek
Piosenka
Kresowe tango
I.
Jak bumerang wracaj¹ wspomnienia
mojej pierwszej, kresowej mi³oœci,
tam nad Dniestrem zosta³y marzenia
niespe³nione o wspólnej przysz³oœci.
Czy pamiêtasz upojne wieczory
na Podolu, gdzie pozna³em ciebie,
te nieœmia³e m³odzieñcze amory
w blasku gwiazd i ksiê¿yca na niebie?
Refren:
To jest nasze kresowe tango,
pe³ne mi³oœci, tej sprzed lat,
w pamiêci mej na zawsze mam to,
gdy œmia³ siê do nas ca³y œwiat.
Czy te chwile powróciæ mog¹,
by poczuæ zapach tamtych traw?
Chcê jeszcze raz zatañczyæ z tob¹,
tuliæ na jawie, a nie w snach.
II.
Ty zosta³aœ w lwowskich okolicach,
mnie los rzuci³ w dolinê Wis³oka,
rozdzieli³a nas teraz granica –
zosta³ ¿al i bezmierna têsknota.
W snach podziwiam kaniony nad Dniestrem,
s³ucham szumu fal uroczej rzeki
i jak dawniej znów przy tobie jestem,
bo do Kresów mi³oœæ na wieki.
Refren:
To jest nasze ...
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„Mi³oœæ ka¿da jest
jak jawne szaleñstwo”
(Ludovico Ariosto)

        

Muszê, choæ na chwilê, zamkn¹æ ciê w ramionach.
Niech we wszystkich kobiecych ³onach,
co je w sobie nosisz, roztêskni¹ siê idy (…)
Spotkanie z materi¹ s³owa, które nie uchyla siê od kipi¹cych w niej ¿¹dz czy instynktów, jest raczej doœæ osobliwym
wydarzeniem. Choæ obyczajowoœæ traktuje ten temat ci¹gle
jeszcze jako tabu, nie ukrywam, ¿e trzeba mieæ talent i odwagê by o tym pisaæ. Wielki Leonardo da Vinci mistrz pêdzla,
rzeŸbiarz, filozof i anatom cia³a ju¿ w okresie renesansu gloryfikowa³ piêkno nagich cia³, malarstwem i rzeŸb¹. Zacytuje
tu kolejny erotyk Wojciecha Ossoliñskiego:
Proszê byœ siê da³a
Choæ raz uwieœæ s³oñcu
Zagraæ z nim w duecie
Siêgn¹æ prapocz¹tku
Na razie w nim usi¹dŸ
Ws³uchaj siê w muzykê

A¿ poczujesz ciep³o
Zgraj siê z nim daj poigraæ
Po w³osach w nie³adzie (…)
Autor nie pozwala stygn¹æ wersom i dobrze, gdy¿ w³aœnie
takie s³owa podsycaj¹ uczucie, sprawiaj¹, ¿e obiekt po¿¹dania
rozpala w sobie nieznane dot¹d pejza¿e bliskoœci i niczym
kwiat, odwraca siê ku promieniom s³oñca, oczekuj¹c ¿yciodajnych muœniêæ i blików. Ka¿de nowe ¿ycie ma swój pocz¹tek w mi³oœci, a ona sama roœnie na wskutek ludzkich namiêtnoœci, które zdaj¹ siê byæ egzystencjaln¹ koniecznoœci¹. Erotyki legitymuj¹ pragnienia obu p³ci i choæ to prywatna przestrzeñ, d¹¿noœæ do bliskoœci wyra¿ana w najtkliwszych formach by³a i jest aktem zmierzaj¹cym do jednoœci. Atmosfera
spotkania, aktorska interpretacja utworów, zaduma i poezja
œpiewana, dope³nia³y to wyj¹tkowe spotkanie autorskie. Zapraszam pañstwa do refleksji nad ostatni¹ propozycj¹ autora
dedykowan¹ sympatykom poezji:
Mój duszku
– Czy choæ raz dziennie
myœl¹ do mnie wybiegasz,
nie bacz¹c, czy deszcz to,
czy utoniesz w œniegach.
Przeœlij ciche westchnienie
ptakiem, wiatrem, listkiem,
bym móg³ ci opisaæ
swe modlitwy wszystkie.
Zadr¿a³o ci serce, za³ka³o?
– Jednego serca, duszku,
stanowczo za ma³o.
Wojciech Ossoliñski to wa¿na postaæ na poetyckiej mapie
Opolszczyzny. Ze spotkania z nim w przyjaznej poetom Bibliotece Publicznej w Opolu wysz³am bogatsza o kolejne doœwiadczenie kulturalne i nie wybaczy³abym sobie, gdyby
mnie tam nie by³o.
Zofia Kulig
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Na kulturalnej mapie Polski
Na kulturalnej mapie Polski – to nowy cykl prezentacji na naszych ³amach dorobku twórczego
stowarzyszeñ nale¿¹cych do federacji – Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury. Na
pocz¹tek prezentujemy dokonania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie
Wielkopolskim, które w roku przysz³ym obchodziæ bêdzie jubileusz czterdziestolecia swojego powstania.
Gorzowskie Stowarzyszenie nale¿y do najaktywniejszych w spo³eczno-kulturalnym ruchu RSTK i wyró¿nia
siê dorobkiem twórczym w wielu dziedzinach. W znacznym stopniu jest to zas³ug¹ jego przewodnicz¹cego
Czes³awa Gandy – znakomitego animatora kultury, cz³owieka o wielkiej energii i pe³nego pomys³ów. Jest on
pomys³odawc¹ oraz g³ównyn organizatorem odbywaj¹cych siê od wielu lat co roku Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych w Gorzowie – Lubniewicach.
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Gorzowie Wlkp., zosta³o zarejestrowane jako trzecie w kraju po warszawskim i bydgoskim 31 lipca 1981 roku. Za³o¿ycielk¹ i pierwsz¹ prezes by³a
Maria Przybyla – pracownica „Stilonu”,
która zawsze podkreœla³a swój robotniczy rodowód. Z roku na rok przybywa³o
cz³onków i powstawa³y kolejne sekcje
oprócz najliczniejszej literackiej, by³y
muzyczna, plastyczna, taneczna, fotograficzna i filmowa. Przedstawiciele tych
sekcji nie zamykaj¹ siê w swoich grupach, lecz bior¹ czynny udzia³ w czwartkowych spotkaniach wzajemnie siê inspi-

ruj¹c. I tak od 1983 roku s¹ organizowane Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne, które skupiaj¹ artystów z poszczególnych RSTK-ów z Kraju oraz
czêstymi bywalcami s¹ zaproszeni goœcie
z Zagranicy. Nad ca³oœci¹ czuwaj¹ konsultanci – wybitni artyœci w poszczególnych dziedzinach. Warsztaty te okreœlane
s¹ przez bior¹cych w nich udzia³ krytyków jako jedyne takie w Polsce i w Europie ze wzglêdu na ich wielosekcyjnoœæ
i atmosferê jaka im towarzyszy. Przez te
wszystkie lata przewijali siê artyœci
z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Bia³orusi,
Bu³garii, Grecji, Austrii, Szwecji. Nale¿y

Gorzów Wielkopolski

nadmieniæ, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia bior¹ czynny udzia³ w cyklicznych
przedstawieniach z cyklu „Obrazy-S³owaDŸwiêki”, które przez prawie czterdzieœci
lat s¹ organizowane nadal. Istot¹ stowarzyszenia jest to, ¿e stowarzyszenie mia³o tylko trzech prezesów: przez pierwsze
dwie kadencje Mariê Przybylak – poetkê,
przez jedn¹ kadencjê Zenona Cichego –
poetê, a od kwietnia 1988 roku, do dzisiaj
Czes³awa Gandê – muzyka z wykszta³cenia, re¿ysera, kompozytora, animatora
kultury. Nale¿y podkreœliæ, ¿e du¿¹ rolê
odegra³y instytucje wspieraj¹ce dzia³alnoœæ stowarzyszenia: najpierw Zak³ado-

wy Dom Kultury „Chemik”, a potem jego sukcesor: Miejskie Centrum Kultury
w Gorzowie Wlkp. RSTK w Gorzowie
Wlkp. skupia ludzi, „którym w duszy coœ
gra”, od chwili obecnej przewinê³o siê
450 artystów uprawiaj¹cych ró¿ne dziedziny sztuki. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
RSTK ma swoj¹ stronê internetow¹,
www.rstk-gorzow.pl, na któr¹ serdecznie
zapraszamy.

DZIEDZICTWO
Ojcu

£ucja Fice

Pl¹drujê ksi¹¿ki staro¿ytnych
na wzór sêpa poluj¹cego na gêsi
W poœpiechu i intelektualnej zach³annoœci
Wk³adam g³owê intruza w te dzie³a
I pogr¹¿am siê w ich ciemnoœci
Spieram siê w ró¿nych kwestiach z Arystotelesem
Nie potrafi¹c rozró¿niæ promieni œwietlnych od cieplnych
Szkoda ¿e nie mogê sporu podj¹æ z uczonym
Bo zada³abym niesamowitej wagi pytania
Czym jest œmieræ czy aby to nie abstrakcja
Nawet myœlenie umiera szybciej ni¿ œmieræ.

Urodzi³am siê 12
marca 1952 r. w Krzy¿u Wlkp. Z zawodu jestem chemikiem. Zadebiutowa³am na ³amach „W³asnego G³osu” w 1996 roku – pisma literackiego wydawanego w Warszawie.
W 1997 r. wyda³am swój pierwszy tomik „W moim œnie”. W nastêpnych latach ukaza³y siê drukiem „Piegi na s³oñcu” i „Boska Matryca”
Przez piêæ lat pracowa³am w Anglii – Walia, nastêpnie dziewiêæ w Niemczech, jako opiekunka osób starszych. Robione zapiski, informacje o emigrantach – ich ¿yciu, pracy, romansach, têsknotach sta³y siê inspiracj¹ do
napisania powieœci „Przeznaczenie”, „Wyspa Starców”, „ZA Kryszta³owym Lustrem”, „Druga Strona Grzechu”, wydane nak³adem wydawnictwa WFW W-wa. Tomik „Opiekunka” wydany w 2013 roku przez ZLP
oddzia³ w Gorzowie. Chcê zaznaczyæ, ¿e nale¿ê do RSTK w Gorzowie
Wlkp., gdzie kszta³towa³am swój warsztat twórczy.

Ta sk³onnoœæ do poezji
to po Janie,
bo Stacha tylko rysowa³a
domy z dymem i bez dymu,
i ch³opaka na szeroko rozstawionych
nogach.

Janina Jurgowiak

Jan œpiewa³ o rozmarynie i
u³anach,
malowanych dzieciach,
a czasem cichutko
o brygadzie, która na stos
rzuci³a swoje ¿ycie.
By³a w tym œpiewie têsknota, która dziœ
ka¿e mi wzdychaæ do starej fotografii.
Stoi na niej na szeroko rozstawionych nogach
Jan,
u³an wsparty na szabli,
malowany w kolorze sepii.
19 kwietnia 2019

Janina J. Jurgowiak urodzi³a
siê w Hajnówce, od roku 1965
mieszka na sta³e w Gorzowie
Wlkp. Pracowa³a w szko³ach
gorzowskich, najd³u¿ej w Zespole Szkó³ Gastronomicznych.
Od roku 2013 zwi¹za³a siê
z grup¹ literatów skupionych
w Robotniczym Stowarzyszeniu
Twórców Kultury w Gorzowie
Wkp.
Debiutowa³a na ³amach
kwartalnika „Pegaz Lubuski”. Wiersze Janiny J. Jurgowiak drukowano w antologii
„Poetycki portret miasta Gorzowa i jego mieszkañców” z r. 2017, w almanachu „Literaci w Gorzowie pod skrzyd³ami Pegaza” oraz w Ksiêdze Pami¹tkowej w 25-lecie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim „Marzenia nie odchodz¹
na emeryturê”.
Debiut ksi¹¿kowy to wydany przez ZLP zbiór wierszy „Odroczenie” w r. 2017.
Dwa lata póŸniej (2019) wyszed³ kolejny tomik „Wersje i dywersje” tym razem pod
auspicjami RSTK w Gorzowie Wlkp. W dalszym ci¹gu systematycznie ukazuj¹ siê
jej wiersze w „Pegazie Lubuskim”.
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³zy

jestem drzewem
które nie poddaje siê burzy
wdycham balsam deszczu

doros³oœci¹
têsknot¹ scalon¹ tymi samymi genami
¿ycie pouk³ada³o ró¿nice innoœciami
pomimo to powroty do kwiatowych ogrodów
zapachu maciejki przy blasku ksiê¿yca
rozœpiewanych s³owików i ³anów zbó¿

g³êbiej i g³êbiej
zapuszczam korzenie
by nie ugi¹æ siê
pod huraganem

Tadeusza Weronika
Dziadosz

umacnia mnie bycie
tu i teraz
wiara w przetrwanie dodaje si³

Urodzi³a siê w Andrzejowie
k³aniam siê naturze
8 km od Janowa Lubelskiego.
jestem jaka jestem
Od 1968 r. Zamieszka³a w Koi taka ju¿ pozostanê
strzynie nad Odr¹. Matka czwórki
przeciwna orkanom losu
dzieci i szóstki wnucz¹t. Obecnie
na emeryturze. Od dzieciñstwa pisa³a wiersze.
Jest laureatk¹ wielu konkursów poetyckich. Od 2014 r. nale¿y do
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp.
Wspó³pracuje z kilkoma oœrodkami kultury i bierze udzia³ w programach okolicznoœciowych, w Warsztatach Interdyscyplinarnych, w programach z cyklu: „Obrazy, S³owa, DŸwiêki”, organizowanych przez
RSTK w Gorzowie WLKP z okazji uroczystoœci pañstwowych oraz
rocznicowych. Jej wiersze drukowane by³y w almanachach pokonkursowych i w prasie regionalnej.
Wydawnictwo œw. Macieja Aposto³a: „In Memoriam” – 2010 r.
„Krajobraz Stworzenia” – 2011 r. oraz „Almanach Literacki wydany
dla uczczenia 10. rocznicy narodzin dla nieba Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II”.

Gra¿yna Zarêbska

***
dr¿y niebo
wzbieraj¹ wody
jêczy ziemia
gasn¹ gwiazdy
s³oñce w konwulsjach
martwi grzebi¹ umar³ych
pêkaj¹ ska³y
i skrupu³y sumieñ

rozpacz przewi¹zana wspomnieniem
jeszcze oddycha.

Krystyna
WoŸniak

³ó¿ko zaskoczone samotnoœci¹
dogaduje siê z krzes³em, ubrania czekaj¹,
czas wyszed³ na obc¹ œcie¿kê.

Rozmawiasz z sob¹ w niezrozumia³ym jêzyku,
Krystyna WoŸniak – Publikowa³a m.in. QWUOWAZa oknem dzieci s¹siada bawi¹ siê w berka.
DIS – (kwartalnik literacki),
Kozimrynku, Znaj, ¯ycie
z Wen¹, Opowieœci zwyczajne (forma prozatorska), W kadrach poezji... myœli zebrane, Piórem Ciête, Kolory Têczy, Kujawskie Czakramy, My z wody. Organizatorka wielu programów poetycko-muzycznych m.in Schody do Nieba, Widok
z okna. Laureatka licznych konkursów literackich. Drukowana w wielu antologiach i almanachach, m.in. W drodze – Kruszwica, Echa z Wody – Kruszwica,
Almanachu IV Praska Przystañ S³owa, w prasie Chicagowskiej. Jej twórczoœæ
mo¿na znaleŸæ w Mieœcie Literatów. Autorka ksi¹¿ki poetyckiej pt. Œwit poprawia makija¿ (2005 rok). Zwi¹zana z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców
Kultury od 2004 roku. W 2010 roku otrzyma³a: Honorow¹ Odznakê Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej nadan¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wiêkszoœæ swojego ¿ycia mieszka³a w Warszawie obecnie od czterech lat
w Gorzowie Wlkp., do którego przywêdrowa³a za g³osem serca.

mi³oœæ do rodzinnego domu
gdzie ³zy p³yn¹ na sam¹ myœl

rodzeñstwo ³¹cz¹ nierozerwalne wiêzy
Rodowita gorzowianka,
czasami ró¿nica temperamentów wyskoczy
z RSTK w Gorzowie Wlkp.
zwi¹zana od 1982 roku.
ale nikt nie wyrwie z pamiêci dzieciêcych lat
W 1999 roku debiutowa³a
nie rozerwie siostrzanej mi³oœci
ksi¹¿k¹ poetyck¹ – „Twarz ukrychyba tylko œmieræ
ta w d³oniach”.
23 kwietnia 2020 r.
Wielokrotna laureatka konkursów literackich. Drukowana
w licznych antologiach i almanachach. Bierze czynny udzia³ w programach s³owno-muzycznych z cyklu – Obrazy-S³owa-DŸwiêki organizowane przez RSTK. Za dzia³alnoœæ na rzecz kultury nagradzana przez Wojewodê i Prezydenta miasta Gorzowa Wlkp.
W 2016 roku otrzyma³a srebrn¹ RSTK oraz dyplom za dzia³alnoœæ kulturaln¹
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Poezja jest jej mi³oœci¹, pasj¹, odskoczni¹ i drugim ¿yciem.

W ciszy odchodz¹ najbli¿si

Milcz¹co pod sufitem,
tylko miejsca wiêcej i bezpieczniej.
Kurz demonstracyjnie
rozmna¿a swoj¹ obecnoœæ,
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Maria Borcz

na Gabbacie
wa¿y siê los
szaleñstwem ob³¹kanej
Mi³oœci

Maria Borcz z domu SzembekNiemojowska urodzi³a siê w Wa³-Rudzie.
Od 1990 roku nale¿y do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Gorzowie Wlkp. Publiludzka bezsilnoœæ roni nadziejê
kuje na ³amach wielu czasopism
Eli, Eli, lema sabachtani *
oraz w antologiach m.in.: „Credo”
to Bóg umiera
(2005), „A Duch wieje kêdy chce”
(2007) „25 lat RSTK Gorzów”
w cz³owieku
(2007), „Ws³uchani w kamienie
Gorzowa” (2008), „Moja Matka
* Mt. 27,46
Maryja” (2009), „Gdy czarny kot
przebiegnie drogê” (2009), „XXX
lat RSTK w Gorzowie Wlkp”
(2011), „W drodze” XI Agon Poetycki O Wieniec Akantu, Antologia poetów
wspó³czesnych: „Modlitwa o mi³oœæ” (2017),
Wyda³a zbiory wierszy: „Têczowa zabawa” (2007), „Naje¿ona oczywistoœæ”
(2009), „Ga³¹zka jaœminu” (2010), „Bidul” (2011), „Z ka³u¿y miasta” (2012),
„Œwiat³ocienie” (2014), „Spopieleni” (2014), „Zab³¹kani we mgle” (2015), „Mikrochaos” (2016), „Duchowy kanibalizm” (2017), „W hotelarni œwiata” (2018),
„dotyk synderesis” (2019), wspomnienia „Z g³êbokiego PRL-u (2015), oraz
uczestniczy³a w „Rozmowach z piórami” Beaty Patrycji Klary (tom trzeci).
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Na kulturalnej mapie Polski
Niepotrzebnie

Gorzów Wielkopolski

Przegl¹da kadr po kadrze
pamiêæ jeszcze nie zawodzi
tylko dlaczego ka¿da klatka
jest bezbarwna
teraz nie powinna siê martwiæ
bo film który ogl¹da
wynagradza z³e chwile

Krystyna Caban

tej projekcji nie zatrzyma
by nie obudziæ siê przed niemym
t³umaczy sama sobie
i nadal nie wie
sk¹d bierze siê ten strach

Krystyna Caban urodzona w Radomsku. Z wykszta³cenia elektromechanik. Do RSTK w Gorzowie Wlkp.
optyk stwierdzi³ – wzrok dobry
wst¹pi³a 2 marca 1983, do dziœ czynny
i tak kupi³a ró¿owe okulary
cz³onek. Wyda³a 9 tomików poetyckich,
10 przygotowany czeka na wydanie.
Laureatka kilku nagród w konkursach
ogólnopolskich. Odznaczona medalem Jakuba Wojciechowskiego, oraz Z³ot¹ Odznak¹ RSTK. Posiada kilka dyplomów miêdzy innymi od ministra kultury oraz medal Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Uczestniczy³a w ogólnopolskich plenerach literackich
oraz w warsztatach organizowanych przez RSTK oddzia³ w Gorzowie Wlkp.

Ryszard Kuæko
Gorzowianin, ukoñczy³ Studio Filmowe
w Warszawie, zwi¹zany z RSTK- Gorzów Wlkp.
od 1994 roku w sekcji fotograficzno-filmowej.
WYKSZTA£CENIE
1995–1996 Studium Filmowe w Warszawie
1969–1974 Liceum Ekonomiczne w Gorzowie Wlkp. (ekonomia przedsiêbiorstw)
styczeñ 2019 – emerytura
od 2014 – grudzieñ 2018 wspó³praca
z Oœrodkami Kultury woj. lubuskiego (warsztaty zajêciowe z zakresu filmowania)
od 2002–2003 oraz 2015–2018 sta³a wspó³praca z TVP3
2003 – 2004 szef produkcji w TVP Teletop (za³o¿yciel telewizji kablowej)
od 2003–2014 wspó³praca z Telewizj¹ Polsat
2001–2002 korespondent filmowy w Telewizji Polsat
1998–2000 wiceprezes ds. produkcji Gorzowskiej Telewizji Kablowej (za³o¿yciel
telewizji kablowej)
1997–1998 za³o¿yciel i szef pierwszej telewizji kablowej w Gorzowie Wlkp.
1996–1997 wspó³praca z Teleskopem (korespondent filmowy w Gorzowie Wlkp.)
OSI¥GNIÊCIA
1996 – nagroda na OPFA we Wroc³awiu za film „Makabreska”
2000 – nagroda na OPFA w Warszawie za film „Historia prawdziwa”
2009 – laureat IV edycji konkursu Radia Zet za film „Kocham moje miasto”
2016 – odznaka Honorowa „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej"
od 1994 r. przynale¿y do RSTK w sekcji fotograficzno-filmowej.
Twórca wielu reporta¿y,
etiud filmowych, filmów
o gminach, filmów biograficznych, teledysków.
Linki: https: //encyklopedia.wimbp.gorzow.
pl/k/kucko_ryszard/kucko_ryszard.html
https: //www.facebook.com/
Studio-Filmowe-Klaps222489734562166/

Marzena
Œron-Szumlañska
Od 1995 r. podjê³a systematyczn¹, intensywn¹ edukacjê wokaln¹ w Miejskim Centrum
Kultury przy ulicy Drzyma³y 26 pod opiek¹ instruktora muzycznego Czes³awa Gandy.
Od 1996 r. zwi¹za³a siê z sekcj¹ muzyczn¹
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. W 1998 r. Marzena Œron
debiutowa³a na antenie telewizyjnej I programu
TVP w programie muzycznym Wojciecha Kejne, œpiewaj¹c z gwiazdami polskiej sceny
muzycznej: Micha³em Bajorem, Alicj¹ Majewsk¹, Danut¹ Rinn, Katarzyn¹ Skrzyneck¹
i Zbigniewem Wodeckim. Wykonywan¹ piosenkê pt. „Czas na nowy sen” napisali dla
niej W³odzimierz Korcz – muzyka i Wojciech Kejne – s³owa.
W 2008 r. – razem z akordeonist¹ Mariuszem Ambro¿ukiem, akompaniatorem ze
Strzelec Krajeñskich, nagra³a na swojej pierwszej p³ycie solowej, zatytu³owanej „Marzena”, piosenki francuskie.
• 1995 i 1996 r. – Wojewódzki Konkurs Solistów i Duetów w Gorzowie Wlkp.
– nagroda g³ówna,

• 1998 r. – III miejsce na Festiwalu Piosenek lat 60 i 70-tych w Wyszkowie,
– II miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej „Maria Carmen” w Górce Klasztornej (razem z akompaniatorem, gitarzyst¹ Ireneuszem Ostapczukiem),
• 1999 r. – Grand Prix na V Festiwalu „M³odzi w Piosence” w Bia³ymstoku,
• 2000 r. – laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu „Sacrum w Literaturze” w Czêstochowie, w kategorii poezji œpiewanej, II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu
Sing Jazz Blues w £om¿y,
• 2001 r. – I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Jazzowym w Sieradzu,
• 2002 r. – Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubiniu (wokalistce akompaniowa³ zespó³ „Jammaja” z Sieradza).
2016 r. – wyró¿niona odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”.
Na swoim koncie posiada liczne koncerty i recitale w kraju i za granic¹. Nagrania
dla TVP, TV Polonia, TVN i Polskiego Radia.
Obecnie mieszka w Niemczech.
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Urodzinowo, z poetyckim
pozdrowieniem
¯yæ to dzia³aæ, to rozsiewaæ po œwiecie talent, energiê, uczucie,
pomagaæ w czasie teraŸniejszym pokoleniom przysz³ym.
W³adys³aw Stanis³aw Reymont

  

Zapamiêta³am Stanis³awê Mazurek jako
uœmiechniêt¹: ¿yciem –
w ogóle, przyjaŸni¹, poezj¹ i… mi³oœci¹. Tê d³ugonog¹ piêknoœci¹ Rumi
interesowali siê przystojni
panowie, a panie lubi³y
przebywaæ w jej towarzystwie, bo by³a szczera
i bezpoœrednia. Redaktorowi „Gazety Rumskiej”
powiedzia³a: „W Rumi mam dom, nie
tylko adres”.
By³a dumna z tego, ¿e jej wiersze ukaza³y siê w ponad 50 antologiach poetyckich obok wielu znakomitych autorów.
Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zosta³a
uhonorowana odznak¹ „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”. Wczeœniej otrzyma³a inne wyró¿nienia: „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”, Medal Jakuba Wojciechowskiego
i nagrody w wielu konkursach literackich.
W rozmowach z zaprzyjaŸnionymi
pisarzami mówi³a o swoich radoœciach
z pisania wierszy, mo¿liwoœci spotkañ
z czytelnikami. Cieszy³a siê gdy w antologiach poezji znajdowa³a swoje biogramy ze zdjêciami i wierszami. Album
„Barwy starej Rumi” i to, ¿e zosta³a doceniona w tej pozycji ksi¹¿kowej, wycisn¹³ z jej oczu ³zy. Rumia sta³a siê jej ¿yciowym portem. Po ukoñczeniu Studium
Medycznego i Studium Resocjalizacji
pracowa³a w schronisku dla nieletnich,
nawi¹zuj¹c bardzo dobry kontakt z trudn¹ m³odzie¿¹, wœród której znalaz³a tak¿e pisz¹cych wiersze. Wiele satysfakcjonuj¹cych doznañ prze¿y³a jako d³ugoletnia instruktorka sekcji literackiej w Miejskim Domu Kultury ukochanego przez
siebie miasta. Spotkania z mi³oœnikami
poezji zaowocowa³y wieloletni¹ przyjaŸni¹, która trwa do dnia dzisiejszego.
Pierwszy zbiór wierszy Na progu domu by³ poetyckim startem Steni z unikaln¹ biografi¹ tej rumskiej poetki. Jako
matka wielodzietnej rodziny ¿artowa³a:
„Œmia³am siê kiedyœ, ¿e moje wiersze powstaj¹ miêdzy zlewozmywakiem a pralk¹”. Stenia wierszem uczy³a mi³oœci.
Gdy pod jej kierunkiem powsta³ rumski
almanach „Kszta³t myœli” (zawiera³ wiersze 19 mieszkañców miasta) powiedzia³a: „Ja te dzieci kocham, razem z ich poezj¹. Cieszê siê, ¿e uda³o siê stworzyæ tê
ksi¹¿kê. Mam nadziejê, ¿e bêdzie ona dobrym pocz¹tkiem dla tych m³odych ludzi”. Równie¿ wierszem opowiada³a

o roli przyjaŸni w ludzkim ¿yciu. „PrzyjaŸñ poznajê po tym, ¿e nic nie mo¿e jej
zawieœæ, a prawdziw¹ mi³oœæ po tym, ¿e
nic nie mo¿e jej zniszczyæ”. „Prawdziwa
mi³oœæ zaczyna siê tam, gdzie niczego ju¿
w zamian nie oczekuje”.
Ta „Kaszubka z wyboru” od dawna
mia³a swoich literackich idoli, jak m.in.
W³adys³awa Broniewskiego, którego s³owa: Nie wiem, co to poezja/nie wiem, po co
i na co/ wiem, ¿e czasami ludzie czytaj¹
wiersze i p³acz¹/, wzruszy³y nas pewnego
wieczoru w moim mieszkaniu w Bydgoszczy. Docenia³a tak¿e poezjê Ernesta Brylla
czy Wis³awy Szymborskiej. Jednak Jej autorytetem, literackim i ¿yciowym, do dziœ
jest Œwiêty Jan Pawe³ II Papie¿.
Steniu, jak matka swoje dzieci, tak Ty
otuli³aœ poezj¹ m³ode organizmy. Maturzystom I Prywatnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bydgoszczy, moim wychowankom na studniówkowy bal
w 2002 roku, dedykowa³am Twój wiersz:
Pokocha³am ciê zieleni¹ wiosny/ szkolnym mundurkiem/ zapachem konwalii/
jednym poca³unkiem// Kocha³am ciê melodi¹/ pamiêtasz piosenkê/ Potem p³acz¹c odesz³am/ z rozs¹dkiem pod rêkê//
Na Twoich autorskich spotkaniach
by³am niejednokrotnie i jak wszyscy doroœli, ³yka³am czytane przez Ciebie strofy, zapominaj¹c o œwiecie. Dedykujê Tobie z mi³oœci¹ mój najnowszy wiersz: Za
g³osem serca: spójrz w moje oczy// zrodzi³y siê z namiêtnoœci/ muzyki/ s¹ zwierciad³em duszy/ moje wilgotne Ÿrenice/ niczym morskie fale/ obmyj¹ twoje stopy/ tê
mi³oœæ/ podarowa³a nam natura/ poezja/
czu³oœæ poca³unków/ gdy proza/ wêdruje
po œwiecie/ z wirusem w koronie/ tañcz¹c
dance macabre// przyjdŸ/ za g³osem serca/ opuœæ mrok/ czterech œcian/zawitaj do
mojego domu// zrobiê wszystko// moje
s³owa/ – tylko dla ciebie/ wyœpiewaj¹
najpiêkniejsze melodie ¿ycia//
Steniu, Jubilatko – dobrze, ¿e by³aœ,
¿e jesteœ, b¹dŸ!
Maria Jolanta Kowalska
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Terminy
literackie
– Œrodki stylistyczne oraz inne wa¿ne pojêcia
z zakresu literaturoznawstwa
dokoñczenie ze str. 1

Dadaizm – miêdzynarodowy awangardowy ruch literacko-artystyczny, grupuj¹cy m³odych pisarzy i artystów. Dadaizm by³ buntem przeciwko wojnie
i cywilizacji mieszczañskiej; mia³ charakter nihilistyczny – negowa³ wartoœæ
europejskiego dorobku kulturowego
i cywilizacyjnego. Stworzy³ w³asn¹ koncepcjê sztuki infantylnej i prymitywnej,
odrzucaj¹cej wszelkie rygory na rzecz
skojarzeñ, fantazji i absurdalnego dowcipu. W dziedzinie sztuk plastycznych
charakterystyczne by³y kompozycje z³o¿one z przypadkowo dobranych przedmiotów. Utwory literackie mia³y postaæ
strumienia kojarzonych automatycznie
s³ów lub pozbawionego znaczenia zespo³u dŸwiêków.
Dialog – zespó³ wzajemnie powi¹zanych wypowiedzi co najmniej dwóch
osób, podstawowa forma podawcza dramatu, s³u¿¹ca budowaniu postaci i fabu³y oraz prezentacji czytelnikowi dodatkowych okolicznoœci, niezbêdnych do zrozumienia przedstawionych wydarzeñ.
Diariusz – rodzaj dziennika, bie¿¹ce
zapiski odnotowuj¹ce i komentuj¹ce
wydarzenia z ¿ycia publicznego lub
prywatnego; gatunek znany od czasów
staro¿ytnych. W literaturze polskiej diariusze wystêpuj¹ od drugiej po³owy XVI
wieku, m. in. diariusze domowe, diariusze podró¿y, diariusze wypraw wojennych, diariusze sejmowe.
Dominanta – g³ówny motyw, zasadnicza cecha, najwa¿niejszy element
w utworze literackim lub jego fragmencie.
Dramat – jeden z rodzajów literackich; utwory dramatyczne zwykle przeznaczone s¹ do inscenizacji teatralnej,
prezentuj¹ dzia³ania i wypowiedzi postaci bez poœrednictwa podmiotu mówi¹cego. Fabu³a dramatu jest zwykle jednow¹tkowa i opiera siê na dominuj¹cym konflikcie.
Dzie³o literackie – utwór literacki,
oryginalna wypowiedŸ o charakterze artystycznym, spe³niaj¹ca warunki literackoœci, forma kontaktu pisarza z czytelnikami, podlegaj¹ca analizie, interpretacji
i ocenie co do wartoœci estetycznej, wychowawczej, poznawczej i ideologicznej.
Dzie³o otwarte – dzie³o o strukturze
otwartej, wieloznaczne, otwarte na wiele
interpretacji. Termin wprowadzony przez
U. Eco i daj¹cy siê zastosowaæ do ka¿dego dzie³a literackiego lecz odnosz¹cy
siê do niektórych utworów np. powieœci
F. Kafki.
Dziennik – datowane, prowadzone
codziennie zapiski o charakterze osobistym, o ró¿nej tematyce, dotycz¹ce zda-

rzeñ bie¿¹cych. Dziennik nie posiada
z góry za³o¿onej konstrukcji, o jego
uk³adzie decyduje bieg wydarzeñ, które
autor utrwala. Od diariusza ró¿ni go
wiêkszy stopieñ prywatnoœci i mniejsza
troska o dokumentalnoœæ, od pamiêtnika
ró¿ni siê otwart¹ kompozycj¹ i chronologicznoœci¹. Rodzaje dziennika: intymny, literacki, podró¿y, quasi- dziennik.
Egzegeza – hermeneutyka, wyjaœnianie, interpretacja i komentowanie tekstów literackich, prawniczych, religijnych i innych, zw³aszcza dawnych.
Eklektyzm – w filozofii: dobieranie
i ³¹czenie w ca³oœæ koncepcji, tez czy
pojêæ pochodz¹cych z ró¿nych systemów filozoficznych i doktryn ideologicznych. W sztuce: tendencja do ³¹czenia elementów formalnych i treœciowych
ró¿nych epok, stylów, kierunków i œrodowisk artystycznych, nie prowadzi jednak do ich syntezy.
Ekspozycja – dokonywane za pomoc¹ rozmaitych œrodków wprowadzenie w akcjê utworu literackiego: przedstawienie sytuacji wyjœciowej i g³ównych bohaterów.
Ekspresja – uzewnêtrznienie prze¿yæ
i uczuæ, jedna z podstawowych kategorii estetycznych: w³asnoœæ i funkcja
dzie³a sztuki polegaj¹ca na wyra¿aniu
stanów wewnêtrznych autora.
Elegia – utwór liryczny o charakterze
powa¿nym, zwykle o tematyce ¿a³obnej,
refleksyjnym nastroju, utrzymany w tonie skargi lub zadumy. Z czasem zaczê³y
powstawaæ elegie wojenne, polityczne,
mi³osne. W literaturze polskiej od XVI
wieku elegie w jêzyku ³aciñskim pisali
J. Kochanowski, K. Janicki; autorami
polskich elegii mi³osnych byli J. Kochanowski, J.A. Morsztyn, F. Karpiñski;
wa¿n¹ rolê odegra³a oœwieceniowa elegia
patriotyczna; elegia by³a te¿ uprawiana
przez romantyków; w XX wieku autorami elegii byli m.in. K.K. Baczyñski,
A. S³onimski, W. Broniewski, J. Iwaszkiewicz.
Elipsa – opuszczenie tych sk³adników zdania, których znaczenia mo¿na siê
domyœliæ z kontekstu, brakuj¹cy element zostaje celowo pominiêty. Ten zabieg stylistyczny pozwala wyeliminowaæ
s³owa, które nie s¹ niezbêdne. Najczêœciej opuszcza siê czasownik, a w³aœciwie orzecznik. S³u¿y naœladowaniu mowy potocznej, a tak¿e kondensacji treœci
i skrótowoœci. Elipsa jest czêsta w poezji awangardowej i futurystycznej;
w mowie potocznej – skrót myœlowy.
Z. M.
Opracowano na podstawie pl.wikipedia.org

10 ESEJ
Jerzy Stasiewicz
dokoñczenie ze str. 1

W deszcze siada³em na go³ej ziemi opieraj¹c plecy o pieñ. Nie wyczekiwa³em
przejaœnieñ. Mog³em tak siedzieæ godzinami. Sam. Ws³uchany w szum kropel
sp³ywaj¹cych po liœciach, w melodiê
trwania nucon¹ s³ojem corocznego przyrostu, w huk pêkaj¹cej gleby rozpychanej
korzeniami. Z dala dochodzi³ nieprzyjemny ryk miasta kalecz¹c zadumê. Pora by³o wracaæ. Rozko³ysana czupryna dzwonkami ¿o³êdzi prosi³a… zostañ. I zostawa³em czasami w ciemnym lesie do pó³nocy
(jakie to szczêœcie, ¿e nie by³o wtedy telefonów komórkowych). W domu Viola odmawia³a pacierze. A jak wróci³em…
Altanê odbudowano – zas³uga Josefa
Paula Rocka (kieruj¹cego po wojnie odbudow¹ nyskiej katedry – nazwa potoczna – koœció³ pw. Œw. Jakuba Starszego
i œw. Agnieszki, Dziewicy i Mêczennicy.
Bazylika mniejsza od 2009 r.; cichego
opiekuna grobu: Luizy i Josepha von
Eichendorffów na cmentarzu jerozolimskim; inicjatora budowy pomnika poety
przy „ekonomiku” – oryginalne popiersie
w bazylice – niezmordowanego utrwalacza pamiêci wielkiego romantyka z £ubowic). Mia³em zaszczyt poznaæ pana Józefa w 2002 roku w kawiarence literackiej „Studnia”. By³a kiedyœ taka przy ulicy Zjednoczenia w Nysie. Na obchodach
rocznicowych zaraz po ods³oniêciu pomnika poety. Pan Rock pokazywa³ miniaturkê popiersia w br¹zie. Figurka przez
moment gdzieœ siê zapodzia³a co omal
nie doprowadzi³o do zawa³u serca starszego, niskiego pana z d³ug¹ siw¹ czupryn¹, zaczesan¹ do ty³u. Zaraz jednak
nabra³ wigoru, mocno œciskaj¹c d³onie
goœci przy stolikach. Opowiada³ o trudnych warunkach pracy przy odbudowie
katedry – wierni przychodzili na modlitwê kiedy nie by³o dachu, a rusztowania
siêga³y 25 metrów i szalowano sklepienia
– nigdy nie dosz³o do wypadku. Podkreœla³, ¿e to opatrznoœæ Bo¿a, która czuwa³a nad jego dzia³aniami, pozwala³a doprowadziæ rozpoczête projekty do koñca.
Nie czyni¹c po drodze nikomu krzywdy.
Dla mnie sprowadzono wtedy surdut
z epoki z teatru opolskiego. Podobno
przypomina³em Eichendorffa, ale to chyba zas³uga szczup³ej budowie cia³a
i uczesaniu na pi¿maka. Najbardziej fi-
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O patrzeniu & wolnoœci
zjonomi¹ wielkiego romantyka przypomina³ aktor z Berlina, Robert Mika graj¹cy jego postaæ w sztuce Freda Apke pt.
„Pan Baron przychodzi boso i p³aci guzikiem”. Z panem Rockiem ogl¹daliœmy j¹
z jednego rzêdu w Nyskim Domu Kultury. W rolê Marie, w³aœcicielki gospody
wcieli³a siê Marta Klubowicz. Obserwowa³em ukradkiem, s³owa i ruchy ¿yj¹cego poety wprowadza³y starszego cz³owieka w uniesienie, by³y misterium, zrywa³y na nogi. Teraz wracaj¹ te obrazy patrz¹c w marmur. Tablica wmurowana
w posadzkê:
W tym miejscu dnia 17.10.2012 r.
o godz. 10.17 zmar³
JOSEF PAUL ROCK
który odbudowa³ altanê w 2007 r.
R.I.P.
By³em zaraz po otwarciu – na drugi
dzieñ. Nie lubiê t³umów. Spêdy rozpraszaj¹ zadumê. Nigdy nie zapomnê stromego stoku jaki ukaza³ siê mym oczom
gdy patrzy³em w dó³, oparty o s³up krzy¿a, wychylony za barierkê altany. Ja
wiem, tak nie wolno, ale ciekawoœæ silniejsza. Chyba w ka¿dym cz³owieku jest
g³êboko ukryte ryzyko i chêæ przekraczania granic. I ci¹g do hazardu. Korony dêbów przyciêto, runo wygrabiono. Oczy
same kierowa³y siê ku przepaœci. W oddali panorama Gór Opawskich, a po prawej stronie spokojna, zielona tafla jeziora nyskiego. Dzisiaj mimo, ¿e drzewa
podros³y nad wierzcho³kami po lewej
stronie góruje dzwonnica, spadzisty,
czerwony dach bazyliki, wie¿a ziêbicka,
szpic wie¿y Wiercimoka, koœció³ Wniebowziêcia, koœció³ Piotra i Paw³a, wie¿owce przy Pi³sudskiego, Kopa Biskupia
jak olbrzymie kretowisko. Te widoki poza jeziorem i blokami bo ratusz by³
w bardzo podobnej bryle widzia³ najbardziej znany œl¹ski poeta.
Piewca drogi i wêdrowania. Zafascynowany górami, dolinami, krajobrazami
jak blask nieba zmieniaj¹cymi siê z por¹
roku. Niespokojny duch gna³ go w woja¿e dalsze do miejsc nieznanych. I tu jak
lustrzane odbicie pojawia siê w mojej
œwiadomoœci Edward Stachura, mieszkaniec poci¹gów, autobusów, ciê¿arówek,

ch³opskich furmanek. Piechur jakich literatura zna niewielu. Z workiem przewieszonym przez ramiê, notesem, o³ówkiem,
jedn¹ koszul¹ na zmianê. Wolny jak wiatr
wiej¹cy o ka¿dej porze dnia i nocy
w upodobanym sobie kierunku bo tak
chce. Wa¿ny jest szlak, zanurzenie w naturze, magia miasteczek powiatowych
z ich specyfik¹ i koligacjami rodzinnourzêdniczymi. Ale przedstawienie tych
twórców jako piewców przyrody, wêdrowania i wzajemne zwi¹zki pomiêdzy
przyrod¹, a wêdrowaniem maj¹cych stanowiæ zasadnicz¹ treœæ ich dzie³ to dalekie uproszczenie. W obu przypadkach
dominuje filozofia egzystencji i nawi¹zanie do œwiata kultury europejskiej,
w chrzeœcijañskim wymiarze. Sted dotyka tej kultury nawet na kontynencie po³udniowo-amerykañskim. I jest tu margines
swobody w czytaniu dla czytelnika. St¹d
mo¿e ³atwoœæ w zapamiêtywaniu utworów, choæ najwiêksz¹ zalet¹ jest œpiewnoœæ. Ukryta w ka¿dym s³owie melodia.
Przytoczê liryk „Po¿egnanie” Eichendorffa umieszczony pod dachem altany
na dêbowej desce. Zapisany czarnym,
przejrzystym drukiem by ka¿dy odwiedzaj¹cy to œwiête miejsce romantyzmu
móg³ swobodnie odczytaæ identyfikuj¹c
siê z otoczeniem i autorem.
Doliny wy i szczyty
Zielony lesie ty,
Tu prze¿ywa³em skryty
Radoœci me i ³zy.
Tam, wiecznie czymœ mamiony
Œwiat pêdzi, czegoœ chce:
Namiocie wiêc zielony,
Raz jeszcze przyjmij mnie.
Gdy nowy dzionek wstaje,
W oparach ziemia lœni
I ptaki znów œpiewaj¹,
A¿ serce w tobie dr¿y:
Przemija wtedy ca³y
Posêpny ziemski czas
I rodzisz siê wspania³y
I m³ody jeszcze raz.

list w g³¹b grobu

Tadeusz Zawadowski
kiedyœ II

najgorsze

coraz bardziej przyzwyczajam siê do tej chorobliwej
sytuacji i to przera¿a mnie jeszcze bardziej. wy³¹czy³em
budzik. zbyt d³ugo da³em siê zwodziæ dawanym przez los
gwarancjom sta³oœci i bezpieczeñstwa
a¿ utraci³em dawn¹ czujnoœæ. teraz
usuwam ze s³owników czas teraŸniejszy i zastêpujê go
przesz³ym lub przysz³ym. kryjê siê za magicznym
s³owem

najgorsze skrada siê zawsze po cichu. jak kot. nie
us³yszysz
nie zauwa¿ysz jak wejdzie do twojego domu. z czasem
jego sierœæ bêdzie wszêdzie. na meblach pod³odze nawet
na poœcieli. przyklei siê do r¹k póŸniej do jedzenia i do
szklanki z herbat¹. zaczniesz siê d³awiæ ale bêdzie ju¿
za póŸno. zabraknie powietrza i twoje oczy stan¹ siê
podobne do wyrzuconej na brzeg martwej ryby. wtedy
najgorsze zacznie tuliæ siê do twojej ¿ony i dzieci

k i e d y œ.

Dzisiaj pierwszy dzieñ lata. Zimno.
Pada ju¿ czwart¹ dobê. Strach aby nie powtórzy³ siê 1997 rok ze straszliw¹ powodzi¹. Siedzê w altanie i patrzê na ciemn¹
taflê jeziora. Czytam wiersze gospodarza
w t³umaczeniu Marty Klubowicz: translatora, poetki, aktorki z ksi¹¿ki „Memento” i p³onie we mnie ogieñ, którego nie
musimy strzec ca³¹ dobê jak to czyni³y
westalki w œwi¹tyni Westy. Gdyby zgas³,
grozi³a im ch³osta. Wiem, ¿e tutaj unosi
siê duch poety. ¯ywego pamiêtaj¹ tylko
dêby – znów wybuja³y w niebo. – Pokazuj¹ swój majestat. W s³ojach doliczy³bym siê ich wieku i zaznaczy³ lata 185557. Teraz rozumiem, ¿e to wzgórze by³o
dla poety – wzgórzem wolnoœci. On
mieszkaniec – urodzony we wsi £ubowice pod Raciborzem – Wroc³awia, Wiednia, Berlina, Gdañska, Królewca.
Zaanga¿owany w dwa gigantyczne
przedsiêwziêcia maj¹ce wskrzesiæ/przypomnieæ zapomnian¹ wielkoœæ dawnych
dziejów niemieckich: w odbudowê katedry koloñskiej oraz zamku krzy¿ackiego
w Malborku. Student szkó³ we Wroc³awiu, Halle, Heidelbergu – zafascynowanym do œmierci. Przytoczê tutaj s³owa
Eichendorffa, korzystaj¹c z eseju „Oto
poeta” Wojciecha Kunickiego:
Sam Heidelberg – pisa³ poeta – jest
przewspania³ym romantyzmem: tam
oplataj¹ dom i zagrodê i wszystko, co
zwyczajne – winoroœl i kwiaty, a zamki
i lasy opowiadaj¹ cudown¹ baœñ pradziejów, jak gdyby nie by³o wszelkiej pospolitoœci na œwiecie. Tak potê¿na sceneria
musia³a w ka¿dym czasie wywieraæ
ogromne wra¿enie na studentach i uwalniaæ ich z wiêzów pedantycznego konwenansu; oni pili lekkie wino zamiast ciê¿kiego piwa, byli weselsi a zarazem obyczajniejsi ni¿ w Halle.
Tutaj – zamkniêty na staroœæ w ma³ym garnizonowym mieœcie Nysa – odnalaz³ cz¹stkê rozleg³ej przestrzeni. Wielu
ludzi takie miejsca nazywa drabin¹ œwiata. Myœlê, ¿e trafnie. Na zakoñczenie
ostatnie dwa wersy wiersza „Los poety”:
Lecz nim dojrzeje owoc kwiatka
Pochowa mnie ju¿ ziemia – matka.

opowiadaj¹c im bajki na dobranoc.

Jêk³y – g³uche kamienie: Idea³ – siêgn¹³ bruku –
(Cyprian Kamil Norwid. Fortepian Chopina)

wiesz cyprianie znowu pojawili siê barbarzyñcy.
przegl¹daj¹ k¹ty w sumieniach
znacz¹c je moczem i ka³em. stare
idea³y wyrzucaj¹ na bruk
³aduj¹ do œmieciarek i wywo¿¹ w nieznane.
– tak umieraj¹
wielkie moralne
gabaryty.
wiesz cyprianie mo¿e to i dobrze
¿e fortepian chopina nie doczeka³ tych czasów
gdy nowi barbarzyñcy licytuj¹ siê
ze starymi.
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Poezja dla telewidzów
w Przemyœlu

W lipcu br. mia³o miejsce wydarzenie poetyckie na miarê czasów koronawirusa. Za
poœrednictwem Telewizji Kablowej TOYA przemyscy poeci z tamtejszego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury ze swoimi utworami dotarli do mieszkañców
Przemyœla. Nagranie mia³o miejsce w siedzibie Klubu Osiedlowego „Salezjañskie”
Przemyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Przed kamer¹ swoje wiersze zaprezentowali: Rita Dwernicka, Teresa Paryna, Wies³aw Hop, Maria Giba³a, Agata Litwin, W³adys³aw Zych, Tadeusz T³uœcick, Ewelina
Pilawa i Mieczys³aw Szabaga. Goœcinnie wyst¹pi³ tak¿e Pawe³ Soroka z Warszawy. Za
skierowane do mieszkañców Przemyœla wiersze podziêkowa³a im Alicja Chruœcicka –
instruktor kulturalno-oœwiatowy w Klubie Osiedlowym i wspomnia³a swoim wierszem niezwyk³oœæ s³owa solidarnoœæ.
GwoŸdziem programu by³a Ma³gorzata Stankiewicz, która przy akompaniamencie
gitary zaœpiewa³a piosenki o Przemyœlu. Ma³gorzata od wielu lat pisze piosenki i uk³ada nuty m. in. do utworów przemyskich poetów i wspaniale œpiewa.
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyslu obchodzi w tym roku
35-lecie swojego powstania. To wydarzenie by³o zapowiedzi¹ cyklu wydarzeñ artystycznych zwi¹zanych z jubileuszem.
Alicja Chruœcicka

Biesiada literacka
w Stasiewiczówce
W tym roku ogród przy Orl¹t Lwowskich, a nie altana by³ miejscem spotkania literatów i promocji najnowszej ksi¹¿ki poetyckiej Czy to ty? Jana Szczurka – poety
i eseisty z £¹cznika, absolwenta Akademii Rolniczej reprezentuj¹cego w literaturze
œrodowisko wiejskie. Drukowanego w Czechach i na S³owacji. Spotkanie uœwietni³
wydawca i redaktor ksi¹¿ki Piotr Goszczycki z Warszawy. Wstêp do zbioru napisa³ Jerzy Stasiewicz – gospodarz wraz z ¿on¹ Violett¹ od 18 lat cyklicznych spotkañ pisarzy z „Bitw¹ w tle”. W tym roku pojedyncze salwy. W biesiadzie uczestniczyli cz³onkowie dolnoœl¹skiego i opolskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich: Danuta Koby³ecka, Edmund Borzemski, Zofia Kulig i Ada Jarosz.
Specjalnie do Stasiewiczówki z O³omuñca przyby³ František Všetièka, wrêczaj¹c
gospodarzowi Návratnost nóny 2019. To utwory stylizowane na czeski renesans, dziesiêciozg³oskowiec, dziewiêæ wersów, œredniówka, uk³ad rymów: abababccb. Czeski
profesor poœwieci³ trzy swoje nony poetom polskim nadaj¹c tytu³y: Kresowaty, Stasiewicz, Ossoliñski.
Autor Czy to ty? w otoczeniu drzew i kwiatów otworzy³ serca odbiorców co zaœwiadczy³y ³zy i g³êboka zaduma na twarzach s³uchaczy. By³y i liryki poœwiêcone magicznemu miejscu jakim od lat staje siê Stasiewiczówka. I nie obesz³o siê bez dyskusji o roli poety i poezji w dzisiejszym pandemicznym czasie.
Spotkanie to tak¿e uczta smaków i zapachów przygotowanych przez gospodyniê.
I kuluarowe rozmowy ci¹gn¹ce siê do jutrzni.
Jerzy Stasiewicz

Marek Wawrzkiewicz
Bitwa morska
Andrzejowi Zieniewiczowi – bo on to zrozumie
Sen nie powiedzia³ mi nic o pogodzie,
Kierunku wiatru, porze roku i dnia.
By³o ciemno – przedœwit albo przedmrok.
Cecil Scott Forester, ten wspania³y ³garz,
ZagnieŸdzi³ siê we œnie jak na salingu fokmasztu.
Nie widzia³ stamt¹d ziemi, ale wspomina³ Conrada,
Zanim ten siê urodzi³: wszystko by³o
Mg³¹ rosn¹c¹ z fal i chmur. Jakby siê zalêga³o
J¹dro ciemnoœci.
Grzmia³o od wód. Bola³y poranione maszty,
Poprute ¿agle. Poszed³ ju¿ na dno jakiœ drobiazg morski,
S³up, albo korweta. Dym poch³on¹³ horyzont,
Nie majaczy³y na nim p³yn¹ce z odsiecz¹
Flotylle Nelsona i Iwaszkiewicza,
Ró¿ewicza i Cornwalisa. Zabrak³o ratunku
Dla p³yt miedzianych i ludzi. Wszystko
Przepada³o bezpowrotnie w topieli.

Na trójpok³adowcach kolejno opuszczali swoje flagi
Komodorzy spod znaku Raka: G¹sior (gard³o),
Andrzej (prostata), Górka (w¹troba), Tadeusz (koœci).
Ginê³y wraz z nimi zaszczytne ordery Flaszki i Golonki,
Mapy z mieliznami lirycznych sentymentów, polemik
I rafami manifestów programowych.
– Dobry, stary Horny! – krzyczeli obok mnie umieraj¹cy marynarze.
K³ania³em siê szpad¹ w martwiej¹cej rêce. Poczciwi g³upcy –
Kocha³em ich na swój sposób. – Och, doœæ tego – mrucza³em –
Na litoœæ bosk¹
I rzeczywiœcie. Tonêliœmy.
Dzia³a bi³y z coraz wiêkszej oddali, cich³ ³opot ¿agli
I œpiew takielunku. Pod wod¹ myœla³em o tym,
Jak piêknie bêd¹ wygl¹da³y wzmianka w „Naval Chronicle”
I oszczêdny nekrolog w „Gazecie Wyborczej”.
Sierpieñ, 2017
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NA WARSZTACIE RECENZENTA

Stanis³awa Mazurek

U SIOSTRY KONSUMATY

Rodzinny dom
Gniazdo pod okapem papy
przy dziurawej rynnie
jest puste
Pisklêta opierzone w nadmiarze
„wylecia³y”
W modzie s¹ „twierdze”
szk³o marmury rzeŸbienie stali
Matecznik zbyt ubogi
nowe tysi¹clecia
na chorych nogach nie dogoni

Swoje wiersze nades³a³a Pani Zosia z Warszawy.
Tu cytujê fragment:
Deliberacje – w poszukiwaniu w³asnego k¹ta

A przecie¿ to nie Bóg drukuje pieni¹dze
nie nalicza renty
tylko nakazuje pokorê i mi³oœæ
Anatomia mówi: wœród wielu rz¹dów
ka¿dy musi mieæ serce
no i ma
jako narz¹d

Nie pójdê na spacer do leœnej budki, nie dostrzegê przyrody.
Moim oczom nie uka¿e siê ka³u¿a na piaszczystej œcie¿ce.
Przeczuwam, ¿e na odleg³ej ³¹ce zabraknie nawet deszczu.
Jak¿e dam wiarê, ¿e na œwiecie ¿yje ponad dwanaœcie
milionów gatunków roœlin i zwierz¹t?
Nie bêdê obserwowaæ, choæby przez skrawek […]

Ale zauwa¿my – pojawi³y siê po³acie okien. Czy gdy mamy bohatera –
dziecko z garnuszkiem – s³owo po³acie siê broni? Czy nie lepiej, proœciej
by³oby napisaæ – „Dom, to przestrzeñ ponad oknami”. Diabe³ zawsze
tkwi w szczegó³ach – ja Wam to mówiê jakem Siostra Konsumata.

Idea tego wiersza bardzo mi siê podoba, ale jak to zwykle u mnie –
zwracam uwagê na detale. Tutaj rzuca siê jêzyk – stylizacja na starodawny typ: Jak¿e dam wiarê, czy moim oczom nie uka¿e siê. Taka budowa jêzyka zdradza wiek autora – wspó³czeœnie tych form ju¿ prawie
nie stosujemy.
Najbardziej podoba mi siê ten oto fragment:

Szarpanina s³ów boli najmocniej. Kto z kim przestaje
Temu œwiat daje dietê. Temu partia tworzy nowe miejsca
Pracy. A gdzie rodacy? Gdzie s³u¿ba dla ludu? […]

Dom, to jagody w Otrêbusach
wysypuj¹ce siê na leœne runo z garnuszka dziecka.
Dom, to przestrzeñ ponad po³acie okien,
morwy zjadane prosto z ziemi.
Klomb pe³en malw i zapach maciejki a¿ po sen.

Dla Marii Joli Kowalskiej
Jasna czupryna niepos³usznych loków
jak jej myœli spl¹tane marzeniem
matki i zalotnicy
damy i gosposi
nieprzerwane poezjowanie
nawet
nad garnkiem ry¿u „po chiñsku”
ksiêgowa w³asnych wydatków
z ci¹g³ym niedoborem w kasie
wyczekuje na zbawczy gest Losu
Matka Polka
czasów lotu na ksiê¿yc
i upadków w py³ drogi
po której turla siê
mniej ni¿ zwyczajne ¿ y c i e

Polityczne wiersze Panie Tomku to trudna sprawa. Ja rozumiem wymowê tego wiersza i bardzo siê z ni¹ zgadzam. To, co dziœ dzieje siê
w polityce, jest okropne, ale … tu mówimy o poezji. O mowie wi¹zanej, która ma przenosiæ znaczenia i powodowaæ mo¿liwoœæ szerokiego
odbioru myœli. A tak prosto zapodana treœæ i do tego w banalny sposób
nie mo¿e siê obroniæ. Raczej sugerujê stworzenie odezwy, manifestu,
listu do polityków – bez mieszania w to jednak poezji. Tak bêdzie lepiej dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie.

Za wszystkie pytania serdecznie dziêkujê i zachêcam do kontaktu.
Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA

Marzycielka

Wiersz nades³a³ równie¿ Pan Tomasz z Kielc. Oto fragment:

polecane ksi¹¿ki

Listy. Tak wygl¹da prawdziwa
poetka, podci¹gnij siê!

Maria Iwaszkiewicz, Kuchnia
Iwaszkiewiczów

Listy obu Pañ to œwietna zabawa. Panie s¹ urocze, b³yskotliwe i pe³ne oddania. Listy i kartki, które pisze Kulmowa s¹ obszerniejsze, s¹ bardziej
szczegó³owe jednym s³owem ekstrawertyczne. Wis³awa to jednak introwertyczka, zawsze powœci¹gliwa, nielubi¹ca siê rozpisywaæ. Kulmowa zapodaje bogate filozoficznie cytaty, metaforyczne obrazy – w³aœciwie jej listy s¹ swoistym dziennikiem tamtych lat. Szymborska raczej wykleja, krótko dopowiada o rzeczywistoœci, zaznacza, ¿e woli spotkania. Obie jednak z humorem i swoist¹ b³yskotliw¹ ironiê omawiaj¹ ich œwiaty zewnêtrzne, a czasem nawet
konkretne osoby. Œwietna rozrywka.

Ksi¹¿ka kucharska osadzona
w œwiecie literatów to ciekawe zjawisko. Jest z niej potrójna korzyœæ
– przepisy na ciekawe i smaczne
potrawy, historyczne opowieœci
o sposobie jedzenia sprzed lat oraz
domowe historie z ¿ycia Jaros³awa
Iwaszkiewicza. W ksi¹¿ce tej odkrywamy biograficzne smaczki z ¿ycia Iwaszkiewiczów,
a przede wszystkim ludzi, którzy wokó³ tej rodziny istnieli.
Poznajemy kucharki, dostawców, upodobania nestorów rodu,
sk³onnoœci i drobne grzeszki domowników. Odkrywamy
dawne fotografie, minione spotkania, dawne zwyczaje. Warto ten œwiat poznaæ i w nim siê rozsmakowaæ.

Listy. Tak wygl¹da prawdziwa poetka, podci¹gnij siê!, Opracowanie
wstêp i pos³owie Urszula Chêciñska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019

Maria Iwaszkiewicz, Kuchnia Iwaszkiewiczów,
Znak Litera Nova, Kraków 2019

40 lat Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie

Grzegorz Aleksiejczyk
***
Majce
W poœpiechu
próbujesz malowaæ
mój œwiat kolorami têczy
jakbyœ chcia³a dogoniæ
jeszcze
swój czas
zanim siê zacznie
uczta œwiêtych
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Joanna M. Vorbrodt

Ewa wraca³a do domu

(1999)

To by³ wyj¹tkowo zimny zachód s³oñca
i lasu martwa zieleñ. ostatnia niedziela stycznia
Ewa wraca³a ze szko³y
krzyk o tej porze roku w lesie
us³ysza³y tylko zwierzêta
pod mchem pod ziemi¹
w tunelach w konarach drzew
podesch³e ga³êzie dr¿a³y
o swoje ma³e
listki
Nadchodzi noc, a z noc¹ deszcz
sufit siê kruszy
spada
jakby wszechœwiat posypywa³ nam g³owy
popio³em
o spokojnym œnie
o cudnym powitaniu dnia
o szczêœliwym powrocie
œciany
dr¿¹ od decybeli bezsennej nocy
i lataj¹cych dekli. s³oików
opadaj¹ obrazy
psy ujadaj¹ pod drzwiami

Jako poetka, autorka tekstów piosenek, kompozytorka debiutowa³a na antenie Polskiego Radia (1998). W 2002 roku interpretacje
jej wierszy zosta³y nagrane przez aktora Krzysztofa Ko³basiuka. Od
2004 roku mieszka i tworzy w Warszawie.
Wiele jej tekstów ukazuje siê regularnie w antologiach i pismach literackich. m.in.: w Kwartalniku AKCENT, Migotaniach
i Przejaœnieniach, Portrecie, Magazynie Materia³ów Literackich
CEG£A, Zeszytach Poetyckich, Kwartalniku literacko-artystycznym SZAFA, HELIKOPTER OPT, Poezji Dzisiaj, Gazecie Kulturalnej i innych.
W 2017–2019 wiersze autorki ukaza³y siê w Antologiach Warszawskiej Jesieni Poezji, a w 2018 roku – ukaza³ siê debiutancki tomik poezji „Punkty zwrotne” (wraz z drugim albumem muzycznym). Jest stypendystk¹ ZAiKS (2017, 2020).
Wydane albumy: 2013 – Nie ma przypadków, 2018 – Punkty
zwrotne.
Rzeka p³ynê³a dalej

(24 maja 2011)

Przemek Jenes zamyka³ siê w pokoju
upija³ siê. póŸniej rzyga³ na ca³y œwiat
a mo¿e i ca³ym œwiatem
któregoœ dnia zgodnie z obietnic¹ wydali³ siê ca³y
– by³ takim s³oñcem, ksiê¿ycem i piêcioma planetami
które bez koñca zatacza³y krêgi w kosmosie
napisa³ na huœtawce, ¿e emocje coraz wy¿ej
¿e to nie miejsce dla niego
¿e siê boi
¿e nieodebrane po³¹czenia
Zapowiada siê piêkny dzieñ
S³oñce. ¿adnego ob³oku na niebie
lekki wiatr przygrywa na bambusowych dzwoneczkach
przed moim oknem wyrasta drzewo. co to za drzewo? jak mu na imiê?
na swojej drodze mijamy wiele takich drzew
ochroni¹ przed deszczem. nadmiarem s³oñca
czasem przyt³ocz¹ swoim ciê¿arem. jacy my wszyscy do siebie podobni
dwoje doros³ych. kochaj¹cych siê i nienawidz¹cych
dziecko obserwuje tê grê. spada kilka ³ez
nikt nie zwraca uwagi. na swojej drodze mijamy wiele takich ³ez
jesteœmy szczêœliwi. ¿ycie, ach ¿ycie!
przychodzisz radoœnie z flaszk¹ dla ka¿dego
a spijasz tê opowieœæ na smutno

Uczestnicy posiedzenia Zarz¹du Rady Krajowej RSTK

Roma Jegor

Mila
Przestañ tak pragn¹æ.
Babka mówi³a, ¿e chcieæ to móc.
Wiêc skoro nie mogê to nie chcê.
Odejmujê sobie po kawa³ku
ludzi i sprawy. Ograniczam apetyt
I zacieœniam widnokrêgi.
Myœli segregujê jak przed przeprowadzk¹.
Te do spalenia, tamte do noszenia.
Reszta do oddania.
I jeszcze do zacerowania jest kilka,
ale maj tegoroczny nie sprzyja.
Nie to ¿eby odrywa³ od robótek,
tylko dziœ kwarantanna robi z nas joginów.
Siedzimy na szpilkach, œpimy
w madejowym ³o¿u, ³ykamy ig³y
i wydaje nam siê, ¿e bêd¹ z tego m³ode sosny.
Olejek odœwie¿aj¹cy niewiele tu mo¿e.
Roœnie w nas las. I zanim siê zacznie
zamienia siê w mrok, w koloniê karn¹,
w kornika.
W wulkan, który robi z nas drobne wysepki.
Jedna od drugiej o milê.
Mila to coœ na odleg³oœæ ramion.
Ma piêæset myœli o drugim cz³owieku,
którego nie mo¿esz obj¹æ.

***
Zamknij wreszcie te drzwi. Zatrzaœnij. Zarygluj.
OkadŸ, zanim siê oka¿e,
¿e znowu siê wkrad³am.
¯e zostawi³am u ciebie œlady stóp,
drobny odcisk d³oni, ¿e spojrzenie moje
wêdrowa³o po twojej tapecie.
Zamknij, zarygluj, zatrzaœnij.
I jeszcze musisz mieæ du¿e no¿yczki.
Po co ci te nitki, sznurki, tasiemki.
Te tobo³ki wspólnych lat, wêze³ki minut
spêdzonych przy jednym stole.
Fastrygi palców splecionych we³niœcie.
Jakieœ fotografie. Na tej wojnie jak na rafie –
wszystko z³oœci – do krwi, do koœci.
I klej musisz mieæ mocny dzienno-nocny.
¯eby moje wspomnienia i sny zakleiæ szczelnie,
¿eby ¿adnej szpary. Niech bêdzie szary
tamten czas i niczyj. ¯adnej latarki, s³oñca
i rodzynki.
Zamknij w koñcu te drzwi. Niech blask klamki
ju¿ nie oœlepi. Trzeba mi teraz przyjmowaæ leki,
dbaæ o higienê, pochowaæ ¿yletki.
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Joanna Lorenowicz – mieszka i pracuje w Przemyœlu. Jej pasj¹
i sposobem na ¿ycie jest literatura. Pisze felietony i opowiadania, pracuje te¿ nad swoj¹ pierwsz¹ powieœci¹. Publikowa³a w periodyku „Moja
praca”, a tak¿e na portalu „Felietomania.pl”. Warsztat pisarski doskonali³a w Szkole kreatywnego pisania – „Pasja Pisania” i jest laureatk¹
dwóch konkursów na miniaturê prozatorsk¹, organizowanych przez tê
szko³ê.
Jest cz³onkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Przemyœlu.

Joanna Lorenowicz

Mg³a
Mg³a podesz³a pod cmentarz, przyczai³a siê pod murem i czeka³a na ksiê¿yc. Wiatr, stary kawalarz, porwa³ j¹ na
kawa³ki, rozrzuci³ po ³¹ce, zagna³ nad
mogi³y.
Tymczasem g³ówn¹ alej¹ od kaplicy
posuwa³ siê korowód tancerzy. W pierwszej parze kroczy³ koœcisty wodzirej z siwiutk¹ staruszk¹. W drugiej – jasnow³ose
dziewcz¹tko i mnich z okr¹g³ym brzuchem. Dalej obszarpany dziad, oganiaj¹cy siê od wróbli, a za nim rudow³osa
piêknoœæ pod rêkê ze szpakowatym d¿entelmenem. Œrodek orszaku, spl¹tany mêtnymi oparami, skrywa³ zbiorowisko
osobników zró¿nicowanych pod wzglêdem p³ci i wieku, a na koñcu, myl¹c krok,
pod¹¿a³y duszyczki dzieci.
Tancerze, wy³aniaj¹c siê z mg³y, rozsypywali siê po cmentarzu, obsiadali
omsza³e grobowce, k³adli siê na trawie.
– Panna Anna radosna dziœ jak skowronek – zwróci³ siê do jasnow³osej wodzirej.
– Tak mi dzisiaj zwiewnie, jakby
mnie wiatr nad polami unosi³ – odpar³a
i wiruj¹c miêdzy grobami, zaprosi³a do
tañca wierzbê p³acz¹c¹. W tañcu plot³a
warkocze z jej ga³êzi i rzuca³a je na wiatr.
– A ten znowu patrzy – zawo³a³a,
chowaj¹c siê za grobowcem proboszcza.
– Nie groŸny on, wstêpu na ziemiê poœwiêcon¹ nie ma – pocieszy³ j¹ wodzirej.
– ¯ycie za szybko skoñczy³, a teraz mu ¿al.
– Przez jedn¹ siê powiesi³, a za drug¹
oczy wypatruje. Wszyscy oni tacy sami,
na tym czy na tamtym œwiecie – stwierdzi³a rudow³osa.

– Patrzy jeszcze? – Anna wyjrza³a
zza krzy¿a. – Ja w piêtnastym roku ¿ycia
w stawie siê utopi³am, niewinn¹ bêd¹c,
wiêc o takich sprawach nic nie wiem, ale
siê bojê, ¿e on na mnie co z³ego œci¹gnie,
potêpieniec jeden.
– Jak panna taka niewinna, to dlaczego boi siê odejœæ?
– Posz³abym, ale mi kwiatów ¿al
i wiosny. Lubi³am po ³¹kach chodziæ, po
sadzie kwitn¹cym, nasturcje i maciejki
w ogrodzie sia³am, ach, co to by³ za zapach w majowe wieczory. Zostanê jeszcze
trochê, ¿eby oczy kolorami nacieszyæ.
– W niebieskich krainach kwiatów
i wszelkiego piêkna pod dostatkiem,
a wiosna nigdy siê nie koñczy. Jakby
Panna Anna chcia³a, to mogê co nieco
jeszcze opowiedzieæ – ofiarowa³ siê
mnich, skromnie spuszczaj¹c oczy.
– Niby taki nieœmia³y, a panny na
krok nie odstêpuje. Dawno powinien
odejœæ, a nie dziewczêta ba³amuciæ.
– Staruszka pogrozi³a mu palcem.
Mnich zawstydzi³ siê jeszcze mocniej, ale panny nie opuœci³.
– Proboszcz te¿ d³ugo nie szed³ –
wymamrota³ pod nosem.
– Ale poszed³. I dobry przyk³ad da³.
– No w³aœnie, poszed³ i od tamtej pory czwartego do bryd¿a nie mamy – wtr¹ci³ jegomoœæ z bródk¹. – Wiatr znaczonymi kartami gra, a m³ynarza syn na umyœle
za s³aby.
Staruszka przysiad³a obok niego:
– Profesorze, nie czas o kartach rozprawiaæ. Ju¿ tydzieñ od pogrzebu min¹³.
Trzeba by wreszcie temu nieborakowi
powiedzieæ, jak siê sprawy maj¹. Pan tu
najd³u¿ej le¿y, wiêc to pana obowi¹zek.
– Ja? No có¿, mo¿e bym i powiedzia³, ale najd³u¿ej legionista le¿y. Ju¿ siê
jego mogi³ka ca³kiem z ziemi¹ zrówna³a,
a moja jeszcze na szeœæ palców wystaje.

– Legionisty nikt od dawna nie widzia³.
Mo¿e ju¿ poszed³, a my o tym nie wiemy.
– Nie poszed³. Widzia³em go jakiœ
czas temu. Zaraz, zaraz, który to móg³
byæ rok? Siedemnasty, chyba…
– Tak siê profesor w wiecznoœci zapl¹ta³, ¿e zupe³nie orientacjê straci³. Który siedemnasty, bo mnie siê zdaje, ¿e nie
ten ostatni?
– Chwileczkê. To by³o wtedy, jak
marsza³ek…
– Przepraszam, dok¹d siê st¹d odchodzi? – zapyta³ mê¿czyzna, który od d³u¿szego czasu przys³uchiwa³ siê rozmowie.
Jego obecnoœæ wywo³a³a konsternacjê
wœród zebranych. Kto móg³, to zblad³,
reszta rozpierzch³a siê po k¹tach, zostawiaj¹c profesora sam na sam z przybyszem.
– W tym rzecz, ¿e nie wiadomo –
rozpocz¹³ mowê profesor, daremnie wypatruj¹c wsparcia od towarzyszy. – Oka¿e siê na miejscu. Bo widzi pan, my tu
wszyscy jesteœmy… jakby to powiedzieæ… nie do koñca ¿ywi.
– No tak, teraz rozumiem, czemu
mnie na ten cmentarz ci¹gnie.
– Niech siê pan nie martwi, z nami
jest tak samo – rudow³osa, bezszelestnie
wy³oni³a siê z mg³y. – Przywyknie pan.
To tylko ma³y przystanek na drodze do
wiecznoœci.
– A na co pañstwo czekacie? Nie lepiej od razu odejœæ?
– To nie takie proste. – Profesor zaprosi³ przybysza na ³aweczkê – Trzeba
przed s¹dem stan¹æ. I w³aœnie ta okolicznoœæ nas tu obecnych powstrzymuje.
– Mnie tam s¹dy niestraszne, ca³e ¿ycie z nimi do czynienia mia³em.
– A to pan prawnik?
– Sk¹d¿e! Z³odziej, drogi panie.
– S¹d Ostateczny to zupe³nie co innego. Tam najmniejsze uchybienie policzone bêdzie, a kary czekaj¹ okrutne.

– Powszechnie wiadomo, ¿e grzechy
odpokutowaæ trzeba, dlatego ja wolê na
pocz¹tku swoje odbêbniæ, a potem ca³¹
wiecznoœæ mieæ spokój.
– Dziwne podejœcie do sprawy
u przestêpcy, doprawdy. Nie boi siê pan?
– Ja siê swojej roboty nie wypieram.
Krad³o siê, w karty gra³o, wódeczkê pi³o
i jeszcze niejedno na sumieniu ci¹¿y, ale
tak sobie dumam, ¿e oci¹ganie bardziej
Boga gniewa ni¿ grzechy ziemskie. To¿
on przecie¿ od pocz¹tku wiedzia³, co ze
mnie za gagatek, a jednak na ziemiê pos³a³. Widaæ mia³ w tym jakiœ plan. To czego ja siê mam baæ?
– Karty! – zawo³a³ z nadziej¹ profesor. – Z nieba nam pan spadasz!
– Raczej w drug¹ stronê. – Przybysz
spojrza³ w górê. – Bêdê siê zbiera³, póki
mnie odwaga nie opuœci³a. A do kart nie
warto ze mn¹ siadaæ. Ogra³bym do ostatniej koszuli.
– Panie z³odzieju, niech pan nie odchodzi – zawo³a³a Anna.
– ChodŸ ze mn¹, piêkna dziewczyno,
nie marnuj czasu na tym cmentarzysku.
Widaæ by³o, ¿e Anna mia³a ochotê,
ale siê nie odwa¿y³a.
– Nied³ugo przyjdê – odpar³a i pomacha³a chusteczk¹.
Z³odziej znakiem krzy¿a odwagi sobie doda³ i w ostatni¹ drogê wyruszy³. Ju¿
siê z mg³¹ miesza³, ju¿ siê otwiera³y
przed nim nieziemskie przestrzenie,
a jeszcze ostatni raz na ziemiê spojrza³.
¯egna³y go truposze w zbutwia³ych
³achmanach, ich czaszki lœni³y w blasku
ksiê¿yca, czerni¹c siê pustymi oczodo³ami. Nigdzie nie dostrzeg³ z³otych w³osów ani nawet rudych, tylko niesiona
wiatrem chusteczka unosi³a siê nad
cmentarzem.
Z³odziej ponownie znak krzy¿a uczyni³, wzdrygn¹³ siê i odszed³.
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Debiut prozatorski
Joanna Lorenowicz

Rosó³

Ma³gorzata obudzi³a siê po jedenastej. Usiad³a na ³ó¿ku, rozmasowa³a obola³y kark i zaczê³a analizowaæ wydarzenia z poprzedniego wieczoru.
Pope³ni³a b³¹d, który bêdzie j¹ du¿o
kosztowa³.
Mia³a z³e przeczucia, kiedy zobaczy³a ich po raz pierwszy. Spodziewa³a siê
pary kochanków szukaj¹cych azylu,
w zaciszu bieszczadzkich lasów, tymczasem z samochodu, który zajecha³ pod
pensjonat, wysiad³o dwóch mê¿czyzn.
Rezerwacja na koniec listopada, pytania,
jak du¿e ma ob³o¿enie pokoi – wszystko
to wskazywa³o, ¿e komuœ zale¿y na dyskrecji. Dlatego obserwuj¹c przez okno
goœci, wypakowuj¹cych baga¿e, mia³a
nadziejê, ¿e to jednak para kochanków.
Lubi³a zakochanych. Nie zwracali
uwagi na to, co siê dzieje wokó³ nich.
U³atwiali jej zadanie.
Okaza³o siê jednak, ¿e s¹ braæmi.
M³odszy wydawa³ siê nieœmia³y, ma³o siê odzywa³ i ucieka³ wzrokiem, za
ka¿dym razem, kiedy na niego spojrza³a.
Starszy od pocz¹tku j¹ adorowa³.
– Mam nadziejê, ¿e po kolacji, nasza
piêkna gospodyni, napije siê z nami wina.
Napi³a siê. Potem za du¿o mówi³a, za
g³oœno siê œmia³a, wiêc kiedy zapuka³ do
niej w nocy, pomyœla³a, ¿e jest mu to
winna…
– Bêdê czeka³a z kolacj¹. – Pomacha³a im przez okno, kiedy o œwicie wychodzili na szlak.
To mia³a byæ ich ostatnia kolacja,
wiêc postanowi³a, ¿e przygotuje coœ wyj¹tkowego. Uzna³a, ¿e po ca³ym dniu na
ch³odzie, dobrze zrobi im gor¹cy rosó³.

By³o ju¿ dobrze po zmroku, kiedy zaskrzypia³y drzwi wejœciowe. Zobaczy³a
m³odszego z braci, id¹cego szybko przez
hol.
– Nareszcie – zawo³a³a z kuchni – ju¿
zaczyna³am siê martwiæ. Gdzie Krzysztof?
– Niewa¿ne – burkn¹³ przez ramiê,
wbiegaj¹c na schody.
– Po chwili zszed³ do jadalni.
Poda³a mu kolacjê i usiad³a przy nim.
Patrzy³a na ³y¿kê, wêdruj¹c¹ tam i z powrotem pomiêdzy talerzem a jego ustami. Niemal widzia³a, jak z³ocisty p³yn
sp³ywa prze³ykiem do ¿o³¹dka i dalej, do
wszystkich komórek cia³a. Delikatny meszek nad górn¹ warg¹ ch³opaka, pokry³
siê kropelkami potu. Policzki mia³ zaognione, mo¿e przez rosó³, a mo¿e przez
ni¹ – tego nie wiedzia³a.
– Co z twoim bratem?
Spojrza³ na ni¹ po raz pierwszy, odk¹d przyjecha³.
– Nie twoja sprawa!
Odgarnê³a mu w³osy z czo³a.
– Mnie mo¿esz powiedzieæ. Przecie¿
jesteœmy przyjació³mi.
Z³apa³ j¹ za przegub i przyci¹gn¹³ do
siebie. Pachnia³ ziemi¹ i roso³em.
– Nie wtr¹caj siê, bo po¿a³ujesz! –
wycedzi³ przez zaciœniête zêby.
Ma³gorzata przysunê³a siê jeszcze bli¿ej. Wytrzyma³ jej spojrzenie, ale wiele
wyczyta³a z tych piêknych oczu w kolorze mchu. By³ przera¿ony i niczym zranione zwierzê, gotowy do walki na
œmieræ i ¿ycie.
To by³o zabawne. Nie mówi¹c ani
s³owa, zdradza³, ¿e ma coœ na sumieniu
i coraz bardziej siê jej podoba³. ¯a³owa³a,
¿e to nie on zapuka³ do niej zesz³ej nocy.
Nie mia³aby nic przeciwko, ¿eby odrobiæ
tê stratê, ale by³o ju¿ za póŸno. Oczy powoli zachodzi³y mu mg³¹.
– Ju¿ czas – szepnê³a.
Szed³ z ni¹ bezwolnie, z uœmiechem
na ustach, dopiero na schodach do piwni-

cy przystan¹³, jakby siê domyœli³. Wziê³a
go za rêkê i delikatnie poci¹gnê³a za sob¹. Wyrwa³ j¹ i zatoczy³ siê na œcianê.
Pomog³a mu utrzymaæ równowagê. Wiêcej siê nie broni³. Zaprowadzi³a go na
miejsce, u³o¿y³a na pos³aniu i utuli³a. Zasypia³ w jej ramionach jak dziecko. Po¿egna³a go poca³unkiem w czo³o.
Wracaj¹c na górê, us³ysza³a kroki.
Zrozumia³a, ¿e pope³ni³a b³¹d myœl¹c, ¿e
starszy brat ju¿ nie wróci. Jej mózg zacz¹³ pracowaæ na pe³nych obrotach, niczym u szachisty, który przewiduje ruchy
przeciwnika.
Poprawi³a w³osy i wyg³adzi³a sukienkê. By³a gotowa.
– No wreszcie! Zaraz podam ci kolacjê – powiedzia³a, wbiegaj¹c do jadalni.
– Za chwilê – odpar³, patrz¹c na talerz
z niedojedzonym roso³em. – Gdzie Tomek?
– Nie wiem, niezbyt rozmowny ten
twój brat. Mo¿e poszed³ ciê szukaæ – zawo³a³a.
S³ysza³a, jak Krzysztof wbiega na
schody i po chwili wraca, wci¹¿ nawo³uj¹c brata:
– Tomek!? – Jego g³os zdradza³ niepokój.
By³a gotowa na wszystko, kiedy
wszed³ do kuchni.
– Bez butów, nie móg³ nigdzie pójœæ –
powiedzia³ z wyrzutem, staj¹c tu¿ za ni¹.
– Chyba nie myœlisz, ¿e go zjad³am?
– Odwróci³a siê z uœmiechem.
Oczy, które wczoraj patrzy³y na ni¹
z zachwytem, teraz pe³ne by³y z³oœci.
Dlaczego oni nic nie rozumiej¹? Chroni
ich przed okrucieñstwem tego œwiata,
przed wszystkimi dramatami, jakie mog¹
ich spotkaæ w ¿yciu. Daje wolnoœæ. A co
otrzymuje za swoje poœwiêcenie? Niewdziêcznoœæ. To niesprawiedliwe! Tak
nie powinno byæ!
Nie wiedz¹c, co robi, pchnê³a go na
oœlep, no¿em, który mia³a w rêce.
Krzysztof siê tego nie spodziewa³. Ze
zdziwieniem patrzy³ na powiêkszaj¹c¹

siê plamê czerwieni na swojej koszuli.
Chwyci³ za rêkojeœæ wystaj¹c¹ spod ¿ebra, próbuj¹c wyci¹gn¹æ narzêdzie
zbrodni. Mia³a wra¿enie, ¿e za chwilê tak
siê stanie, ale zabrak³o mu si³y. Osun¹³
siê na kolana. Krew rozlewa³a siê coraz
bardziej, sp³ywa³a przez palce zaciœniête
na no¿u, kapa³a na bia³e kafelki. Cierpia³.
Ma³gorzata nie umia³a mu pomóc. By³a
sparali¿owana widokiem krwi i oniemia³a z przera¿enia. Kiedy, próbuj¹c utrzymaæ równowagê, po³o¿y³ zakrwawion¹
d³oñ na jej udzie, uciek³a do lasu.
Nie pamiêta³a, ile czasu minê³o, zanim och³onê³a i pozbiera³a myœli. Wracaj¹c, ostro¿nie uchyli³a drzwi wejœciowe.
Le¿a³ w jadalni. Doczo³ga³ siê tam, znacz¹c sw¹ drogê krwaw¹ smug¹. Wiedzia³a, ¿e nawet jeœli uda siê jej wyczyœciæ
pod³ogê, nigdy nie zmyje tej krwi ze
swojej pamiêci. Krew to ból i okrucieñstwo, a przemoc j¹ brzydzi³a.
Ca³¹ noc zaciera³a œlady. Musia³a zataszczyæ trupa do piwnicy, zakopaæ oba
cia³a, a potem posprz¹taæ kuchniê i jadalniê. Nad ranem obola³a, rzuci³a siê na
³ó¿ko.
Promienie jesiennego s³oñca, które na
chwilê wydosta³y siê zza chmur, wyrwa³y j¹ z zadumy. Dosz³a do wniosku, ¿e ma
dosyæ tych mrocznych lasów i zimy trwaj¹cej pó³ roku. Musi poszukaæ innego
miejsca. Potrzebuje wiêcej œwiat³a.
By³a ju¿ spakowana, kiedy na podwórze zajecha³ radiowóz.
– Stra¿ graniczna udaremni³a przerzut, przez zielon¹ granicê. – Policjant
podsun¹³ jej pod nos dwa zdjêcia. – Poszukujemy przemytników, którym uda³o
siê wymkn¹æ z ob³awy.
– To jakaœ pomy³ka! Oni s¹ tacy mili.
– Nie wie pani gdzie teraz s¹?
– Mówili, ¿e pójd¹ na Caryñsk¹.
– Pozwoli pani, ¿e zaczekamy? – Ci
ludzie mog¹ byæ niebezpieczni.
– Oczywiœcie – powiedzia³a z uœmiechem. – Tymczasem zapraszam na roso³ek.

Trzy AGApity

Podatni na korozjê
Nowa ksi¹¿ka poetycka Andrzeja Waltera pt. Korozja (Toruñ 2020) rozpatruje tematy znane od pokoleñ –
ulotnoœæ ludzkiego istnienia, sens przyjœcia i odejœcia,
mi³oœæ i œmieræ, sensownoœæ i bezsensownoœæ pocz¹tku
i koñca. Kim jesteœmy wobec wielkiego planu Opatrznoœci? Zawsze Kimœ, mimo wielkiego lêku przed „donik¹d”, jakie nam zapisano. Na tej „ziemi pod³ej” wszystko w jakimœ momencie utraci swój porz¹dek, przewartoœciuj¹ siê wartoœci, zapytamy o w³asne powinnoœci,
odczujemy ból, jaki przyjdzie nam unieœæ.
Ksi¹¿kê napisa³ Autor w ho³dzie „swojej ukochanej
Mamie Krystynie”. To niezwykle trudne zadanie poetyc-

kie, ale i synowskie. Patrzenie kochaj¹cego syna na wype³nianie siê spraw ostatecznych jest inne od patrzenia
poety – bo czy¿ mo¿na, dobieraj¹c roztropnie poetyczne
tworzywo, wys³owiæ cierpienie, gdy opowieœæ o bólu
i rozpaczy odchodzenia „ukochanej Mamy” jest prze¿yciem granicznym, które nie pozwala okie³znaæ s³ów?
nazwaliœmy to poezj¹
a poezja
to fatamorgana s³ów
to jakby odwa¿niki zdarzeñ
i ciê¿ary pytañ
bez odpowiedzi

W obliczu tego prze¿ycia „Nasze imiona przesta³y
znaczyæ” – podkreœla poeta – „jesteœmy mg³awic¹”,
a mo¿e nawet „zbrodniarzami”.
czasami piszemy
o bólu
który powsta³ z martwych
który siê nie wydarzy³
którego w ogóle nie by³o
„Koœci spróchniej¹”, ale wszystko, co pozostanie nie
bêdzie zabezpieczone, bo po utracie wszystko to bêdzie
ju¿ tylko „protez¹” podatn¹ na korozjê.
Aga TomHa
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Wiersze Krzysztofa Stêpniaka zapadaj¹ w pamiêæ. Uchyli³am zaledwie r¹bek tajemnicy. Obce Progi to swoiste studium indywidualnego przypadku, pe³ne
pytañ bez odpowiedzi. Kto lubi odkrywaæ drugie dna, tak jak ja, bêdzie lektur¹
usatysfakcjonowany.
Maria Bednarek
Krzysztof Stêpniak. Obce Progi – tom poezji.
Projekt, opracowanie graficzne, sk³ad – Karol Graczyñski, s. 100 (2020 r.)

Obce Progi
Krzysztof Stêpniak poeta i artysta
malarz nie raz ju¿ goœci³ na ³amach naszego pisma, by³ równie¿ goœciem Galerii Piecowej Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, gdzie prezentowa³ swoje obrazy. Przypomnijmy: urodzi³ siê w Lublinie. Pracuje w Krakowie
wœród ubogich. Bra³ udzia³ w licznych
wystawach krajowych. Jest laureatem
wielu nagród i wyró¿nieñ w dziedzinie
malarstwa i poezji.
Spójrzmy zatem na poezjê, pierwsze
jej wydanie w formacie kieszonkowym
pt. Obce Progi. Intryguj¹cy tytu³. Szata
graficzna ok³adki i poszczególne czêœci
tomu opatrzone malarstwem Autora. Zatrzymuje mnie wiersz Wdziêcznoœæ:
schylam ku œwiatu g³owê / dziêkuj¹c / ¿e
œladów moich z dróg / dotychczas nie zatar³… / i wierszy moich w ognia czerwieni / nie spali³… / Schylam ku œwiatu g³owê / dziêkuj¹c, ¿e mnie niszcz¹c / przed
w³asnym zniszczeniem / ocali³! Czasem
Poeta zmusza nas do wtórnego przeanalizowania treœci. Prezentowane wiersze
w du¿ej mierze s¹ melancholijne i mroczne. Niekiedy ciœnie siê na usta: Panie
Krzysztofie nie têdy droga… Mo¿e nas
w wierszach zadziwiæ, pe³na blasku pokora albo zaniepokoiæ samotnoœæ Poety
z niewiar¹ w cz³owieka, a jednak nieustanne szukanie go w sobie i innych.
W tomiku nie brakuje zagadek myœlowych. Przede wszystkim w wierszach
Autora dzieciñstwo jest kanw¹ do mówienia o doros³oœci. To naczynia po³¹czone. Bardzo zastanawia obecna
w wierszach dwutorowoœæ spojrzeñ na
otaczaj¹cy œwiat, w której jedno spojrzenie bywa zam¹cone, kontroluj¹ce, wlok¹ce siê jak cieñ, krok w krok za bohaterem
b¹dŸ str¹caj¹ce go w przepaœæ, a drugie
podnosz¹ce go, z iskr¹ nadziei na lepsze
jutro. Spójrzmy na wiersz Pêd: Pêdzimy
na rozklekotanym rowerze / ja i nostalgia
za dzieciñstwem / na przekór œwiñstwa za
œwiñstwem, / nadanej mi przez was / doros³oœci. Czy te¿ wiersz Wolne miejsce:
W poszarpanych trzewikach dzieciêcych
/ przyszed³em pod dom, / gdzie blask
œwiecy nik³y / twarze zebranych tu dzieci
oœwieca / i blaskiem œwiecy lœni twarz
kobieca / Bo poœród makija¿y nak³adanych latami / miejsce na blask / wci¹¿
jedno wolne / i stawanie na palcach mozolne.

Pasja wed³ug…
Urszuli Ma³gorzaty Benki
Opisanie na nowo historii postaci biblijnych czy tylko epizodycznych wydarzeñ zwi¹zanych z ich ¿yciem, to z jednej
strony niemal dy¿urny motyw literacki,
a z drugiej niezmiernie trudny temat i tworzywo, wymagaj¹ce od autora niezwyk³ej
erudycji, wiedzy, pog³êbionej refleksji, talentu i… wyobraŸni. Nie³atwo pogodziæ
owe przes³anki i atrybuty, aby powsta³o
z tej kompilacji dzie³o. To udawa³o siê
nielicznym, znanym z historii literatury
twórcom, jak Karel Èapek, Tomasz Mann,
Michai³ Bu³hakow, Lew To³stoj, a z naszego poletka takim pisarzom jak Roman
Brandstaetter czy Zenon Kosidowski.
Opisaæ wydarzenia nowotestamentowe czy losy bohaterów ewangelicznych
w³asnym spojrzeniem, przetransformowaæ widzenie œwiata i odczucia kreacji biblijnych, przepuœciæ je przez filtr w³asnych wyobra¿eñ, emocji, przemyœleñ,
postaw i wartoœci, to wykwintna sztuka
i artystyczna umiejêtnoœæ. Do takiego
osobistego œwiata biblijnych retrospekcji
zaprosi³a tym razem Urszula Ma³gorzata
Benka w najnowszym zbiorze poetyckim
zatytu³owanym Pasja Jezusa z Nazaretu.
W ksi¹¿ce autorka zamieœci³a trzynaœcie
utworów podzielonych na stacje zgodnie
z kanonem drogi krzy¿owej wzorowanym
na œredniowiecznej trasie pielgrzymkowej
Via Dolorosa, upamiêtniaj¹cej ostatni¹
drogê cierpienia Zbawiciela. W³aœnie motyw pasyjny jest zasadnicz¹ osi¹ i klamr¹
strukturaln¹ lirycznej opowieœci Benki.
Jednak to nie sama mêka Chrystusa prze¿ywana przez niego psychicznie i cieleœnie jest osnow¹ liryczn¹ tomu, ale ukazanie owego cierpienia przez pryzmat osób
mu towarzysz¹cych, œwiadków jego tragedii, przypadkowej gawiedzi naocznie
relacjonuj¹cej wypadki.

Chrystus nie jest zatem, wbrew tytu³owi ksi¹¿ki Urszuli M. Benki, g³ównym
bohaterem, a przede wszystkim t³um
i postacie zwi¹zane z procesem jego osoby, ich nastawienie, s¹dy i opinie. St¹d
mamy tu i Heroda, Judasza, Jakuba, £azarza, i Józefa z Arymatei, i ³otra, powieszonego obok. Ale ca³oœæ dope³nia opis
wydarzeñ mêki relacjonowanej przez
œwiadków: babê, grubasa, przechodnia,
m³okosa, handlarkê, praczkê, faryzeusza,
a ich narracja uprawdopodabnia i urealnia przebieg wydarzeñ zwi¹zanych
z ukrzy¿owaniem Nazarejczyka. ¯ywe
dialogi naocznych œwiadków mêczarni
Chrystusa sprawiaj¹, ¿e czytelnik czuje
siê niejako w epicentrum wydarzeñ, ¿e
mo¿e prze¿ywaæ tragediê, wczuwaæ siê
w nastroje t³umu, obserwowaæ ró¿norodne reakcje, empatycznie odbieraæ nastawianie poszczególnych osób towarzysz¹cych Jezusowi w jego ostatniej drodze.
Owa polifonicznoœæ niew¹tpliwie nadaje
cech autentyzmu prze¿ywanych sytuacji
i rozmaitych spo³ecznych zachowañ:
Baba:
Jezus by³ m¹drym rabim. Prawda z ust
jego p³ynê³a
jak balsam
A Barabasz by³ ³garz bez cienia sromu.
Gdy Jezus Pismo objaœnia³, to dorównywa³ uczonym.
A Barabasz by³ nieuk – wraz do wo¿enia gnoju.

czyka sprawia, ¿e znów protoplasta
utworu jest postaci¹ drugiego planu.
Milczysz.
Wiesz, jam zwyczajny gadaæ do g³uchych. (…)
Mówi¹: jesteœ ¿ydowski król. Jam tak¿e ¯yd
I król. (…)
Czego w³aœciwie chcesz? Mi wszystko
jedno.
Cudu, tylko o to z ca³ej duszy b³aga³em. (…)
Daj mi cud.
I odejdŸ.

Kupiec:
Niesmaczne to aluzje i brak taktu, jak
zwykle
u cudzoziemców.

A ksiêga liczb, rachunków, buchalteria
Mignie jasnoœci¹ formu³ œwiêtej Ekonomii
W latyfundiach schylonej niewolniczo.
Wszyscy grudom ziemi jesteœmy podobni,
A duchy w nas dr¿¹
Niby bicze.
W imieniu Boga-Cz³owieka lub o nim
samym mówi¹ za to chêtnie pozostali bohaterowie apokryficznego przekazu Benki, jak Judasz i Jakub – uczniowie Jezusa,
cudzo³o¿nica Magdalena, ³otr na krzy¿u,
Józef z Arymatei, który zdj¹³ cia³o z krzy¿a i pochowa³ w swoim grobie, czy Weronika, uznawana za œwiêt¹ kilku koœcio³ów
chrzeœcijañskich, która dzielnie towarzyszy³a Nazarejczykowi w jego ostatniej
drodze. W stacji VII Weronika mówi:
Iœæ tamtêdy musia³am, bo musia³am,
Przecie¿ nie ja tê drogê wybra³am. (…)
A Boga dotknê³am, bo niczego
Nie spotka³am w swojej drodze innego.

Grubas:
I obiektywnie, stronniczy to s¹d.
Handlarka:
A co wy chcecie? ¯eby Go chcieli
sprawiedliwie s¹dziæ.
To by nie wlekli do Pi³atusa.
Faryzeusz:
Rzymska justicia…
Przechodzieñ:
Œlepa, za to nieŸle uzbrojona.
Kupiec:
Gdzie masz pan ustrój sprawiedliwy
na ziemi?
Grubas:
O polityce mo¿emy spokojniej, panowie, spokojniej,
na uboczu,
Nie doœæ, ¿eœmy spóŸnieni na proces,
to jeszcze dygresje
Tak niestosowne w publicznym miejscu.
Wielog³osowoœæ zastosowana przez
autorkê to koncept, który nada³ opisowi
cech szczególnych, jest niejako œwiadectwem prawdy, a zarazem bezstronn¹ obserwacj¹ zachodz¹cych reakcji i zdarzeñ.
Podobn¹ technikê opisu widzimy te¿
w najwiêkszej objêtoœciowo Stacji V
„Wed³ug Heroda”, gdzie mamy pozorny
dialog ¿ydowskiego króla z s¹dzonym
przez niego Jezusem. Pozorny, gdy¿
w istocie stanowi on nieustaj¹cy monolog w³adcy. Milcz¹ca obecnoœæ Nazarej-

Galilejczyk w tomie lirycznym Urszuli M. Benki nie przemawia w ogóle,
jakby jego s³owa, nazbyt œwiête, by³y zarezerwowane tylko dla Pisma, bo¿ych
ksi¹g natchnionych, wiêc nie mo¿e ich
kalaæ surowa relacja z przebiegu mêki Jezusa, bowiem publicystyczno-literackie
i reportersko-kronikarskie zapisy wydarzeñ nie s¹ godne przytaczania objawieñ
Mesjasza. Z drugiej jednak strony, ich
brak dowodzi te¿ pokornej i pe³nej zgody
Jezusa na ostateczne wype³nienie siê jego
misyjnego losu. W stacji II „Wed³ug Judasza” aposto³ i zdrajca swojego mistrza
skar¿¹c siê na ich wspólny los, wypowiada znamienne s³owa:
Ta ksiêga pe³na jadu. Jej karty szeleszcz¹
Jak s³omy wiecheæ, co buchnie po¿arem
Za jedn¹ iskr¹. (…)
Taka jest moja pasja, moja ewangelia!

Z kolei wspomniany Józef z Arymatei
w stacji X gorzko powiada:
Ten grób mia³ byæ mój –
Nic wiêcej nie mia³em.
Wype³ni³em go
Samym Bo¿ym cia³em.
Na szczególn¹ uwagê Pasji Jezusa
z Nazaretu zas³uguje te¿ jej zakoñczenie
– „Stacja ostatnia”, która stanowi kunsztowne i doskona³e autorskie podsumowanie biblijnej reinterpretacji. Oto w ostatecznej wizji dziejów Chrystusa dochodzimy niejako do korzeni, archetypu, boskiego prapocz¹tku i narodzin wszechœwiata. Mamy tu bowiem istne wymieszanie ¿ywio³ów, duchowych energii,
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transcendentnych bytów, szalonej psychomachii, gdzie pocz¹tek eschatologicznej wêdrówki cz³owieka miesza siê
z jej apokaliptycznym epilogiem, profetyczn¹ wizj¹, któr¹ zdaje siê nie mieæ
koñca. Metafizyczny amalgamat to mieszanka „wszystkiego z czymœ innym”,
splot piêknych i katastroficznych mocy,
sacrum z profanum, pocz¹tku i nieskoñczonoœci, alia¿ pustki z prawd¹, œwiat³a
za snem, logosu z duchem, rozkoszy
z cierpieniem, mistycznej alfy i omegi.
„Stacja ostatnia” w harmonijny i skondensowany sposób przywodzi skojarzenie z powstaniem œwiata, biblijnym wy³anianiem siê kosmosu, mozolnym lepieniem z gliny cz³owieczego indywiduum
z jego wszelkimi namiêtnoœciami, przypomina o niezwyk³ej kosmogonii, religijnych mitach, filozoficznych atrybutach, psychologicznej peregrynacji bytów od ich narodzin do œmierci oraz stanowi rudymentarn¹ historiê cywilizacyjnej odysei. Kryje siê za tym warsztatowa
maestria skrótowego obrazowania i autorska perfekcja esencjonalnego opisu.
Owo finezyjne zakoñczenie tomiku sprawia, ¿e jak eskulap po³ykaj¹cy w³asny
ogon, wracamy do Ÿróde³, do pocz¹tku
pasyjnego zbioru Benki, gdzie w rozpoczynaj¹cym ksi¹¿kê wersie Jakub mówi:
Usn¹æ
W s³aboœæ cia³a siê wtuliæ jak w nicoœæ
sprzed narodzenia.
Wieloobrazowaæ i polifonicznoœæ
opisanej przez Urszulê M. Benkê pasyjnej drogi Jezusa sprawia, ¿e jej liryczne
tworzywo nabiera kolejnych g³êbszych
wymiarów biblijnej symboliki, humanistycznych aspektów, staje siê wielop³aszczyznowym ogl¹dem ostatniej wêdrówki
zwyk³ego skazañca i zarazem natchnionego reformatora religijnego, niezwyk³ego uzdrowiciela, pos³añca bo¿ego, a jednoczeœnie ¿ydowskiego Mesjasza
i chrzeœcijañskiego Zbawiciela; z jednej
strony cz³owieka, z drugiej œwiêtego pomazañca. Wymaga to odrêbnego, wolnego od schematów spojrzenia, nowej analizy i odczytania, pog³êbionej, swoistej
refleksji.
Poetka z wirtuozeri¹ (niczym znany
XX-wieczny surrealista Hans Bellmer
ci¹³ na drobne fragmenty swoje lalki),
rozcz³onkowuje na kartach swojego tomu sceny zakodowane w psychice bohaterów mêki Jezusa, a równoczeœnie misternie wi¹¿e je, splata, scala i holistycznie ³¹czy w ró¿nobarwn¹ konstrukcyjnie
ca³oœæ, nadaj¹c swojej apokryficznej
kompozycji nowy jakoœciowo literacko
i duchowo wymiar czytelniczego odbioru. Pierwsza dama wspó³czesnej poezji
polskiej jak¹ niew¹tpliwie jest Urszula
Ma³gorzata Benka po raz kolejny wznios³a siê na wy¿yny poetyckiego parnasu,
przygotowa³a finezyjnie dzie³o najwy¿szego sortu, wysublimowan¹ literacko-eteryczn¹ strawê a zarazem postawi³a
przed mi³oœnikami poezji wyrafinowane,
nie lada estetyczne i umys³owe alegoryczno-paraboliczne wzywanie.
Robert Rudiak
Urszula M. Benka, Pasja wed³ug Jezusa z Nazaretu, Wyd. Akwedukt, Wroc³aw 2020, s. 66.

Poezja barwy i przedmiotu
Zastanawia³em siê nie raz nad sposobem pisania wierszy i myœlowym ich obrazowaniem – przez Jacka Lubarta-Krzywicê – poetê, ale i filozofa zakotwiczonego g³êboko w malarstwie. Jest
w tej twórczoœci – jak¿e naturalnej –
ukryty pod wieloma warstwami znaczeñ
klucz? Ale i mapa z zawoalowanymi jak
krêgi na rw¹cej rzece traktem, który odnaleŸæ mog¹ tylko… wytrawni mi³oœnicy liryki, obyci z dzie³ami: Freuda, Ko³akowskiego, Junga, Nietzschego. Choæ na
pozór wydaje siê ³atwa.
Siêgnijmy po rozproszone okruchy
¿yciorysu poety urodzonego 1942 roku
w Krakowie. Matka Maria z Gosiczowskich, ojciec Józef (wraz z Karolem Wojty³¹ za³o¿yciele Teatru Rapsodycznego
i Konfraterni Artystycznej) aresztowany
w 1943 roku przez gestapo, zmar³
w 1945 roku w niemieckim obozie Mauthausen – Gusen w Austrii. Jacek Lubart-Krzysica maturê zdaje w szkole
wieczorowej w Bielsku Bia³ej, gdzie po
wojnie przenios³a siê matka. Studiuje andragogikê w Katowicach. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku przerywa
naukê. W latach 60. krótko mieszka
w Oœwiêcimiu, widok obozowych komór skutkuje traum¹ poety przez lata, co
odbija siê w tematyce utworów – poemat
„Dzieci wojny”. Pracuje w przepompowni w Brzeszczach – Jawiszowicach.
W 1964 roku wraca do Bielska-Bia³ej
kontynuuj¹c swój teatr improwizacji. Od
1968 roku na sta³e w Krakowie.
Mnie znany jest przede wszystkim
jako poeta z tomów: Gorycz nadziei
(1989), W Krakowie (1994), Obok
(1997) Tramwajem przez Kraków
(2005), Rymowanki kranowianki (2014),
Jestem (2016). Opublikowa³ tak¿e powieœci: Nikodem wnuk Nikodema (2004)
i Nikodem i Mi³oœæ (2008).
Od lat jestem cz³onkiem Krakowskiej Konfraterni Poetów, któr¹ stworzy³
Jacek w 1986 roku na wzór ojcowskiej
Konfraterni Artystycznej 1938/9 by po³¹czyæ wspóln¹ ide¹ twórców mowy
wi¹zanej stoj¹cych w czasie polskiego
marazmu po ró¿nych stronach barykady.
Choæ wielu nawet tej barykady nie widzia³o. Cykl misterii: „Zaduszki Poetów”, „Wigilia S³owa”, „Chleb Na-

dziei”, „Tramwaj Poezji” wrós³ przez
minione dziesiêciolecia nie tylko w poetycki obraz Krakowa, ale tak¿e kraju
staj¹c siê wizytówk¹ instytucji POEZJI.
Na spotkania w Hotelu Europejskim,
w Domu Jana Matejki, w klasztorze OjcówFranciszkanów, koœciele Mariackim
pod¹¿aj¹ p¹tnicy s³owa z odleg³ych zak¹tków Europy. Prezentacjê uœwietniaj¹
g³osy najwybitniejszych aktorów polskich zawsze gotowych s³u¿yæ w spektaklach Konfraterni. To bezinteresowna
zas³uga Jacka Lubarta-Krzysicy, o którym poeta i krytyk literacki Jerzy Lisowski mówi tak: „ (…) To zapaleñcy, ludzie
szaleni szaleñstwem Poezji, popularyzatorzy mowy wi¹zanej, którzy umiej¹
wzi¹æ w nawias w³asne ambicje, prywatne plany, aby poœwiêciæ siê bez reszty
swej pasji – dla innych (…). Ile¿ to wymyœli³ imprez, inicjatyw, spotkañ, biesiad, ³amania siê s³owem, chlebem, pamiêci¹? To prawda. Aktywnoœæ Jacka
Lubarta-Krzysicy w propagowaniu poezji, w odkrywaniu nowych talentów poetyckich, umo¿liwianiu im debiutu jest
ogromna (…).”
To tyle o dzia³alnoœci Krzysicy. Teraz chcia³bym siê zaj¹æ ostatnim tomem
jego poezji pt. Gorycz nadziei (2019);
jest to wydanie drugie, poszerzone.
Pierwsze ukaza³o siê w 1989 roku.
Ja sta³em z boku
bierny w swej prawoœci
kiedy wci¹¿ Obok
jak serce têtni³o
gdy wreszcie wszed³em sob¹
w owe Obok
spostrzeg³em jak mnie dot¹d –
m a ³ o by³o!
Jakie to znamienne dla poety, wytrwale przez lata poszukiwaæ, swojej
drogi twórczej. Nie przypadkowo siêgn¹³em do ¿yciorysu? Bo wydaje mi siê,
¿e twórczoœæ Lubarta-Krzysicy jest ca³kowicie zespolona z biografi¹. Nie ma
tutaj przepaœci, jak u Leœmiana. Cz³owiek i artysta to jedno. I to brzmi¹ce mi
w uszach „Obok”, mówi¹ce dobitnie
o wielkoœci cz³owieka i jego s³u¿bie dla
drugiego. Zawsze obok. Nigdy z przodu
jak to czyni wielu z nas, prê¿¹c pierœ do
orderów. Nigdy z ty³u, by mo¿na siê
w razie niesprzyjaj¹cych okolicznoœci cichaczem wycofaæ. Tylko obok, skromnie, by inny cz³owiek móg³ zaistnieæ
i sp³ynê³y na niego zas³u¿one promienie
s³oñca, brawa widowni, uœmiech dziecka. To taki drugi krakowski brat Albert
(Adam Chmielowski) tylko ¿e bez habitu. A swoje obrazy maluje s³owem.
W obu przypadkach pod¹¿aj¹ za nimi ludzie spragnieni: otuchy, s³owa, mi³oœci,
chleba. Bliskoœci drugiego cz³owieka.
Obok – to nieprzeciêtny dar jakim poetê
obdarzy³ Stwórca i …s³owem; wszak
„Na pocz¹tku by³o s³owo…” A u Jacka
Lubarta-Krzysicy s³owo to tak¿e ogieñ
przyniesiony na ziemiê przy pomocy

b³yskawicy. Maj¹cy moc oczyszczaj¹c¹
i pielêgnuj¹cy kult domowego ogniska,
zwyczaj palenia ogni sobótkowych
w œwiêto Kupa³y (becnie wigilia œw. Jana Chrzciciela). To wszystko objawia siê
u poety w sposobie ubioru; d³ugie marynarki, kolorowe kamizelki, apaszki, wisiory z kamieniami z kosmosu i dna wulkanów. Pierœcieni okutych w kryszta³y
tajemnej mocy, dodaj¹ce si³ witalnych
poecie g³odnemu nowych wyzwañ. Bo
tu dodaæ nale¿y, ¿e zafascynowany malarstwem Piotra Bruegla, przemierzy³
w poszukiwaniu dzie³ mistrza niemal¿e
muzea ca³ej Europy. I dotar³ wszêdzie
tam gdzie zamierzy³. Natura poznawcza,
tak j¹ przedstawia w wierszu „Dom”:
I by³a nicoœæ w owej nicoœci
¿y³ kameleon rzadkich barw piêknoœci
czasami huœta³ siê – na krzywej
zmiennej
czasem wêdrowa³ w œwiat – dwu równoleg³ych
barwami nêci³ struktury abstrakcji
i wci¹¿ siê zmienia³
Œwiadczy to o g³êbokim zafascynowaniu sztuk¹. Te grecko-rzymskie koligacje to Europa nie w sensie geograficznym, a kulturowym, której poeta jest
czêœci¹ i nie pozwoli siê z niej wyrugowaæ. Tytu³: Gorycz nadziei zdradza jednak, ¿e poeta-obserwator biegu zdarzeñ
i postaw ludzkich w czasie d³ugoletniego
parania siê piórem i wyznania „Tym,
którzy nie zw¹tpili (…)” ma pewne
obiekcje boj¹c siê nawrotu totalitaryzmów i politycznego ukierunkowania
sztuki. Wierzy jednak w jej naturalnoœæ
i samo oczyszczenie. Czas nie historyczny, a cykliczny, powtarzaj¹cy w ci¹g³ym
obiegu te same wzorce. Zestawienie marzeñ z krytyczn¹ realnoœci¹ wy³ania
przemijanie, w którym jak na kartach
ksiêgi wre k³êbowisko:
ów czas to kocur tr¹cy ob³¹kanie
gdy mi³oœæ w pod³oœæ wzajem siê wymienia
gdy chwiejnym krokiem krawêdzi¹
rozumu
pijany z³oœci¹ biegniesz ku spe³nieniu
i albo przejdziesz lustrem w sedno
g³êbi
albo ciê wreszcie widok krwi otrzeŸwi
Nie tylko w³asne ¿ycie „istnienie
w okreœlonym czasie” ale i przejœcie do
bezczasu „krawêdzi¹ rozumu” staje siê
wyznacznikiem spe³nienia. Kategorie
Freudowskie dwoj¹ siê i troj¹. Jest
w tym ujêciu metafizyczne zawieszenie,
które poeta stosuje miêdzy barw¹
a przedmiotem, tak widoczne w wielu
utworach, a niewyczuwalne. Z ca³¹
otoczk¹ niewidzialnego mroku, roztaczaj¹cego siê nad jego poezj¹ dodaj¹c tajemniczoœci i buduj¹c wewnêtrzne napiêcie odbiorcy, pragn¹cego siêgn¹æ po
nastêpny liryk. Mnie jednak uwodzi spo-
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sób prezentacji w³asnych wierszy przez
Lubarta-Krzysicê. Wydobywa z utworu
wieloznaczeniowoœæ s³ów i ukryte kody,
których zwyk³y czytelnik nie potrafi rozszyfrowaæ. Próbowa³em wielokrotnie nie
uzyskuj¹c rezultatu jak z nas³uchu.
O ile¿ ³atwiej by³o wiar¹
przesz³oœæ stanowiæ ni¿ wspó³czesnoœæ
S³owa odnosz¹ siê do kondycji polskiej kultury i poszukiwaniu miejsca dla
poety w œwiecie wspó³czesnym. Gdzie
przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa uwa¿any
jest bardziej za indywiduum ni¿ kulturotwórcê najwy¿szego lotu, z którego przes³aniami zawartymi w wierszach nale¿y
siê zgadzaæ, b¹dŸ traktowaæ jako przepowiedniê Sybilli. Dzisiaj przeœwiadczenie
wyniesione z romantyzmu traktujemy
z przymru¿eniem oka co niekiedy
w swoich lirykach uwypukla Krzysica.
Ale zaraz przywo³uje duchy nocnych
rozmów, prowadzonych latami z tymi co
¿yj¹ i co odeszli na niebiañskie wrzosowiska:
Takich rozmów czas nie oswaja
wci¹¿ nieufne –
zawsze bolesne
s¹ jak drzazga
ropiej¹cy strach
od pokoleñ wbite losem w przestrzeñ
Wie, ¿e rany zadane drugiemu cz³owiekowi nigdy siê nie zabliŸni¹. Dlatego
osiad³ na wzgórzu w Bereœcie w starej
³emkowskiej chacie; pamiêtaj¹cej czasy;
narodzin, chrzcin, wesel, ¿niw, siewu,
sianokosów rdzennych mieszkañców Beskidu S¹deckiego wygnanych w nieznane w czasie akcji „Wis³a” za nie pope³nione winy. Czerpi¹c z gleby ich têsknotê do ziemi dzieciñstwa. Tylko takiemu
poecie dane jest czuæ oddech przyrody
i zagarniaæ do dzie¿y wiersza!
Jerzy Stasiewicz
Jacek Lubart-Krzysica, Gorycz nadziei, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2019. ss. 64.
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Poeta przeciwstawia w niej trwa³oœæ
zapisu jego ulotnoœci. W domyœle – zapis
jest tymczasowy, nietrwa³y. Rozmywa siê
i znika. Po wierszu, po chwili, nie ma œladu. Na nastêpnej stronie autor dodaje:
Zdanie: „czy to s¹ w ogóle wersy”
piszê w pierwszym wersie.
Pyta zatem otwarcie, czy to jeszcze
wiersz, czy to w ogóle poezja? Przywo³ane tu tezy zwracaj¹ uwagê na brak
pewnoœci, jaki towarzyszy autorowi,
zwi¹zany z gatunkow¹ form¹ zapisu,
który proponuje czytelnikowi. Podejrzana jest jednak równie¿ sama istota poezji.
Dosyæ niecodzienne to wyznanie, nietypowe i ma³o popularne w lirycznym
œwiecie. Swoiste przeds³owie zamiast
wprowadzaæ w klimat ksi¹¿ki, próbuje
pokazaæ, jak kruche s¹ podstawy literackiej wypowiedzi i jak niejednoznaczny
jest sens zapisu oferowanych treœci. Jest
te¿ trochê tak, jakby autor oczekiwa³ od
odbiorcy, by ten nada³ wypowiedzi po¿¹dany kszta³t i sam odpowie – dzia³ sobie
na postawione przez poetê pytania.
Zreszt¹ zupe³nie niepotrzebnie, bo ja,
równie¿ bêd¹c czytelnikiem, nie podzielam w¹tpliwoœci autora i nie mam k³opotu z zaliczeniem utworów zawartych
w „Zas³yszeniach” do poezji. Pomieszczone w tezach uwagi autora zaliczy³bym raczej do kategorii wiedzy dodatkowej, uzupe³niaj¹cej przekaz, lecz zasadniczo nie kwestionuj¹cej jego sensu.
Sens jest bowiem na wierzchu, a tezy
nieco go niepotrzebnie przykrywaj¹.
Wracaj¹c jednak do pierwszej, cytowanej ze wstêpu frazy, warto zauwa¿yæ,
¿e ona sama w sobie jest dosyæ niekoherentna. Zreszt¹ brak koherencji cechuje
i nastêpne fragmenty „sztuki poetyckiej”.
Jak bowiem okreœliæ, w kategoriach „byæ
albo nie byæ”, nastêpuj¹ce wyznanie:
Nie chcê pisaæ dzie³a literackiego.
Piszê z pos³uszeñstwa.
T³umaczy mnie jedynie fakt,
¿e tak jest rzeczywiœcie.
i zestawiæ je z kolei z nastêpuj¹cym
oœwiadczeniem:
Ujawniaæ poezjê i odkrywaæ zakryte.

Zapiski o „Zas³yszeniach”
Bogus³awa Jasiñskiego
Swoje „tezy do sztuki poetyckiej”,
poprzedzaj¹ce zasadnicz¹ czêœæ ksi¹¿ki
„Zas³yszenia”, Bogus³aw Jasiñski rozpoczyna od nastêpuj¹cej frazy:
Piszê wiersz ró¿ow¹ kredk¹.
Piszê wiersz na piasku morskim.
Za chwilê fala wszystko zmyje.

Intencja tych zapisów jest wyraŸnie
widoczna. Wszystkie one zmierzaj¹ do
zasadniczego pytania – czy poezja
w ogóle, tu i teraz, jest mo¿liwa. Jednak
dzielenie siê tym dylematem z czytelnikiem jest nieco podejrzane i dosyæ zaskakuj¹ce. To trochê tak, jakby autor rezygnowa³ z w³asnych kompetencji i dobrowolnie przekazywa³ je odbiorcy. Podczas, kiedy od zawsze, za tê sferê w dziele literackim odpowiada³ pisarz. Wydaje
siê, ¿e poruszone zagadnienie powinno
zajmowaæ wy³¹cznie poetê, tym bardziej,
¿e i refleksja na temat jego kondycji jest
w rozwa¿aniach autora ujêta. Mimo tego
mimowolne napiêcie, jakie dziêki tym
zabiegom powstaje w sposób naturalny
na linii autor – czytelnik nie powinno
zniechêcaæ do dalszej lektury, bo po odnalezieniu, odczytaniu klucza do utworów – tekst wci¹ga i lektura domaga siê
kontynuacji. Dodajmy równie¿, ¿e ten,
w gruncie rzeczy, oryginalny pomys³

„Zas³yszeñ” ma w naszej tradycji lirycznej znakomite pierwowzory. Nie chcê
sugerowaæ jednak ani inspiracji, ani
kwestionowaæ oryginalnoœci Jasiñskiego, bowiem problematyka, o której za
chwilê, nierzadko zajmowa³a pisz¹cych
poetów, którzy w swej refleksji wychodzili poza czyst¹ lirykê i zastanawiali siê
nad jej sensem w ogóle.
Dla Bogus³awa Jasiñskiego oczywistoœci w liryce nie istniej¹, istniej¹ natomiast napiêcia miêdzy sprzecznymi racjami. Pisz¹c o liryce mam na myœli jego
„Zas³yszania”, które wszak z pnia lirycznego siê wywodz¹. A wyró¿nikiem ich
poetyckoœci staje siê trafnoœæ doœwiadczeñ indywidualnych twórcy. Autor szukaj¹c odbiorcy, wiedz¹c jednoczeœnie, ¿e
warunkiem oczekiwanego spotkania jest
przeciêcie siê biografii autora z nieznanymi biografiami czytelników, odwo³uje
siê do ca³oœci doœwiadczeñ jednostki,
dodatkowo projektuj¹c formu³ê „zas³yszeñ”, która go do nich przybli¿a, a im
daje iluzjê uczestnictwa. Jan Mukarowsky napisa³ ju¿ dosyæ dawno, ¿e literatura ¿yje za poœrednictwem naszej osobowoœci. Jej odbiór to odpowiedŸ na cudz¹
biografiê, gdy czasem brakuje elementarnego porozumienia zostaje odrzucona.
Tu raczej siê na to nie zanosi, poniewa¿
Jasiñski napisa³ rzecz polifoniczn¹, wielog³osow¹ – zostawiaj¹c czytelnikowi
margines swobody wyboru i ofiarowania
swej sympatii wybranym „¿yciorysom”.
Dodatkowo obecna w jego tekstach antynomicznoœæ, podkreœlaj¹ca wystêpuj¹ce w naszym ¿yciu sprzecznoœci, uwiarygadnia pojedyncze losy bohaterów,
obecnych w tym swoistym kalejdoskopie postaci „zas³yszanych”.
Odwo³uj¹c siê do istniej¹cych pierwowzorów mia³em na myœli przede
wszystkim „Donosy rzeczywistoœci” Mirona Bia³oszewskiego. To przecie¿ zbiór
napisanych na ¿ywo powiedzonek, dialogów, które odznaczaj¹ siê szczególn¹
urod¹ dowcipu sytuacyjnego, maj¹ charakter mimowolnych paradoksów, a niekiedy, choæ formu³owane w poœpiechu,
ods³aniaj¹ nagle myœli niebanalne, daj¹
zastanawiaj¹ce ujêcia trudnych spraw
naszej codziennoœci. Ale tak¿e wczesn¹
twórczoœæ Tadeusza Ró¿ewicza, jego
swoisty „nie poetycki jêzyk” ze zbioru
wierszy „Niepokój”, w którym poeta atakowa³ mitologiê sztuki poetyckiej i apologiê poety, poniewa¿ wojna rozbi³a nie
tylko iluzjê piêkna, ale równie¿ iluzjê
dobra. Obaj wymienieni poeci w sposób
znacz¹cy podkreœlali, ¿e poezjowanie to
zajêcie wstydliwe i zbêdne. Wydaje siê,
¿e niektóre tezy „sztuki poetyckiej” autora „Zas³yszeñ” wyraŸnie wspó³brzmi¹
z g³osami obu wybitnych poetów. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e autor
omawianej ksi¹¿ki jest jednoczeœnie filozofem i wiele jego epistemologicznych
pytañ wp³ywa na pojawiaj¹ce siê rozterki gatunkowe. Z tego samego powodu –
bywa, ¿e kwestionuje on mo¿liwoœæ istnienia poezji.
Na tym etapie naszych rozwa¿añ warto odwo³aæ siê do interesuj¹cej dychotomii, któr¹ na u¿ytek badañ literaturoznawczych stworzy³ swego czasu
Edward Balcerzan. Wyró¿ni³ on bowiem

spoœród gromady poetów – „antypoetê”
i „arcypoetê”. To pozornie wykluczaj¹ce
siê zbiory, ale dwie podklasy wy³¹czaj¹ce
siê. Mimo, ¿e sytuuj¹ siê na ró¿nych biegunach poetyckiego zajêcia jednakowo
intensywnie traktuj¹ poezjê i nadzwyczaj
powa¿nie jej autora. Mam wra¿enie, ¿e
problem Jasiñskiego polega na tym, ¿e
tkwi on rozpiêty miêdzy jedn¹ a drug¹
formacj¹, a mówi¹c precyzyjniej – od
czasu do czasu przechodzi z jednej do
drugiej. Taki by³ te¿ Andrzej Bursa, jeden
ze œwiêtych naszej literatury, który czêsto
deprecjonowa³ poetê i jego zajêcie. Podobnie by³o z Rafa³em Wojaczkiem. Ale
czynili to równie¿ mo¿ni naszej literatury
– Czes³aw Mi³osz i wspomniany ju¿ Tadeusz Ró¿ewicz. Œwiadczyæ to mo¿e tylko o tym, ¿e proces deprecjacji poezji
jeszcze siê nie dokona³, bo odchodz¹cy
w przesz³oœæ paradygmat stale œwiadczy
us³ugi i nie warto go przedwczeœnie grzebaæ. Wszak ka¿de dzia³anie estetyczne, to
przeobra¿anie zwyczajnego w niezwyk³e.
A prze¿ywanie wiersza to odkrywanie cudownoœci mowy. I dlatego konwencja
„Zas³yszeñ” sprawdza siê i trzyma siê kupy. Autor konsekwentnie przywo³uje ró¿ne g³osy (stara kobieta, kelner, profesor,
dziewczyna, filozof, To³stoj, pisarz, staruszek, Wa³êsa, Gandhi, taternik, fizyk,
mnich, jogin, hippis, malarz, krytyk literacki, Mahinda, teolog etc.), ale nie jest to
przecie¿ poezja dokumentalna. Dokumentem jest jedynie o tyle, ¿e jest œwiadectwem szeregu indywidualnych historii
i uk³ada siê w pewien nie przypadkowy
ci¹g. A nad wszystkimi narracjami unosi
siê sakramentalne pytanie wszelkiej literatury: „jak ¿yæ?” Jego banalnoœæ jest
oczywista, ale odpowiedzi ju¿ nie, bo
w ka¿dej z nich zawarta jest cz¹stka
prawdy o cz³owieku, czêsto bardzo dramatycznej. I choæ wiemy, ¿e to kreacja literacka, a zatem fikcja, nie dokument, to
przecie¿ literatura realizmu nigdy nie by³a werystycznym odbiciem rzeczywistoœci pozaliterackiej, a jedynie udanym
prawdopodobieñstwem zdarzeñ i s³ów,
które mog³y siê wydarzyæ. Prawdopodobne s¹ równie¿ wszystkie przypadki egzystencjalne zgromadzone w „Zas³yszeniach”, a ich autor mo¿e spaæ spokojnie,
bo ich prawdziwoœæ nie budzi ¿adnych
w¹tpliwoœci. Choæ i tak, przecie¿ nie o to
chodzi!
Jest takie przekonanie, ¿e poezja to
ci¹g³oœæ i to¿samoœæ. Sk¹din¹d jednak
wiemy, ¿e wiek XX podda³ to przekonanie w w¹tpliwoœæ, podobnie jak w sztukach wizualnych odrzuci³ wszelkie kanony. Jeszcze inni mówi¹, ¿e mamy czas
„po poezji”. By orzec, które z tych twierdzeñ s¹ najbli¿sze autorowi „Zas³yszeñ”
trzeba siê przyjrzeæ zapisom dokonanym
na kartkach jego ksi¹¿ki.
Na koniec dodajmy, ¿e Bogus³aw Jasiñski, autor omówionych tu „Zas³yszeñ”
jest du¿o mniej nowoczesny, ni¿ mu siê
wydaje. I warto mu chyba z tego powodu
pogratulowaæ, bo dziêki temu mo¿e liczyæ na wiêksz¹ plejadê oddanych czytelników.
Wojciech Œmigielski
Bogus³aw Jasiñski, Zas³yszenia, Ethos, Warszawa 2017, str. 114.
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Poetka lubi ¿ycie i ludzi – to te¿ wyziera z jej wierszy, bo przekazuje w nich
uœmiech, radoœæ, ukontentowanie sw¹
egzystencj¹, a jest ju¿ jak¿e m³od¹ metrykalnie i egzystencjonalnie babci¹.
Felicja Borzyszkowska-Sêkowska
Tomiki poetyckie Gra¿yny Doroty Kowalskiej
ukaza³y siê nak³adem Wydawnictwa Komograf:
Tancerka – 2011 r., Supermen – 2015 r., Obiecana
kawa – 2019 r.

Minusy dodatnie i ujemne.
Ale?
Tak przewrotnie zatytu³owa³am tekst
o twórczoœci Gra¿yny Doroty Kowalskiej niejako per analogie wokó³ funkcjonuj¹cego ongiœ i powtarzane okreœlenie jednego z polityków, który mówi³
o „plusach dodatnich i ujemnych”. Analogicznie bowiem myœl¹cymi wed³ug
mnie bywaj¹ ci, którzy dziel¹ literaturê
na „mêsk¹ i kobiec¹” (nawet nie ¿eñsk¹).
Walczy³am z tym przed laty, ale dziœ
okreœlenie zyskuje dziœ na randze i presti¿u skoro coraz mniej ludzi czyta
ksi¹¿ki. Tymczasem trzy tomiki, jakie
dotychczas wyda³a Gra¿yna Dorota Kowalska to w³aœnie piêkna literatura kobieca. I to jest jej … plus. Wielki „plus
dodatni”. Ale o tym za chwilê, bo trzeba
tu przypomnieæ, i¿ autorka posiadaj¹ca
wykszta³cenie techniczne, pisze o sobie
dumnie: humanistka.
I chwa³a jej za to!
Dziœ w dobie galopuj¹cej technizacji
¿ycia, gdy króluje zaw³aszczaj¹ca najpiêkniejsze komponenty struktury osobowoœci wszechobecna cyfryzacja – byæ
i chcieæ „byæ humanist¹”, to prawie bohaterstwo. A Gra¿yna ni¹ jest. Odwa¿nie
o tym mówi, a mo¿na by rzec humanizm
w jej tomikach wyziera nawet z interlinii.
Czasem czytaj¹c jej wiersze mo¿na
oderwaæ wzrok od liter, a niektóre s³owa
nasun¹ siê same. Wiersze Kowalskiej s¹
poezj¹ wyemancypowan¹. Zawieraj¹
w sobie plusy mêskie i ¿eñskie (minusy
te¿). Bo kobiety ju¿ wskutek wyposa¿enia biologicznego predestynowane s¹ do
szerszego spektrum wyra¿ania, eksponowania g³êbi swych prze¿yæ.
I jeœli chcê tu mówiæ o jej trzech tomikach:
1. Tancerka;
2. Supermen;
3. Obiecana kawa – to muszê wskazaæ te¿ na fakt, i¿ obok wynurzeñ subtelnych, delikatnych, blisko doœæ egzystuj¹
okreœlenia ostre, dos³owne, œmia³e, ale
z pewnoœci¹ nie wulgarne. Kowalska
mo¿e tym zachwycaæ...
Jest nieodrodn¹ cór¹ swej p³ci. Potrafi³a uciec od ograniczeñ narzuconych
p³ci niewieœciej od wieków. Umie mówiæ te¿ wprost o mi³oœci przedstawianej
te¿ obrazowo. Czasem a¿ bez ogródek
odnosi siê do codziennoœci, do otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Obecna tam te¿ jest
urokliwa przyroda, skomplikowane stosunki interpersonalne, rozmyœlania...

z buntu / kamiennego podwórka / prawdziwy a¿ do bólu / niczym indiañska legenda / otulony mg³¹ / prawdziwej poezji
/ mówi¹cy g³osem / ca³ego pokolenia /
Pawilon – Jaro Gawlika…/
W £emkowskim niebie… autor przybli¿a uroki Beskidu, próbuj¹c zatrzymaæ
czas. To wysokie œpiewne tony poetyckiej
narracji o miejscach, ludziach, zawirowaniach dziejowych i patriotyzmie, spojonych ze sob¹ ³emkowskim sacrum, bezbrze¿n¹ têsknot¹ i umi³owaniem wartoœci
zakorzenionych w tradycji. W wierszu
pod tytu³em „Bia³a” przeczytamy przepiêkne strofy: Ta rzeka / ostrzem szabli /
podzieli³a wiatr / i chmury / nad Beskidem. / Mia³a byæ bia³a / jak len / a sta³a
siê czerwona / jak krew. / Pop³ynê³a wiêc
/ przez góry / bia³o – / czerwona. / Utwór
„Na cmentarz ³emkowski w Bortnem” zanurzy nas w nostalgii: Na kapliczce / ktoœ
no¿em wojny / wyrzeŸbi³ poemat / dmuchawce, dmuchawce / wiatr / modl¹ siê
tylko trawy.
W wierszach omawianego autorskiego tomu pe³nych refleksyjnoœci i estymy,
zawarte s¹ kryteria uczenia siê od natury
i œwiêtych. S¹ wa³em ochronnym przed
jak¿e obecn¹ w dzisiejszym œwiecie interesownoœci¹ i kalkulacj¹, nie maj¹c¹ nic
wspólnego z pojêciem dobroci p³yn¹cej
z serca, bez oczekiwania na odwzajemnienie. To tylko zarys piêkna przedstawionej sztuki literackiej. Zachêcam do
dwu ró¿nych jak¿e o¿ywczych lektur.
Maria Bednarek
Jerzy Stanis³aw Fronczek. Psychoterapia z ró¿ow¹ œwink¹, Druk „Eksplorator”, Forum Myœli Filozoficzno-Ezoterycznej KARMA, Kraków 2017.
Jerzy Stanis³aw Fronczek. £emkowskie niebo.
Historia pewnego snu, MarGraf Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne, Druk „Eksplorator”, Kraków 2018.

Uroki Beskidu w poezji
Jerzy Stanis³aw Fronczek – poeta,
autor piosenek, prozaik i publicysta,
cz³onek Krakowskiego Zwi¹zku Literatów Polskich. Wyda³ wiele tomów wierszy. Do³¹czy³y najnowsze: Psychoterapia z ró¿ow¹ œwink¹ (2017) i £emkowskie niebo. Historia pewnego snu.
(2018).
Psychoterapia z ró¿ow¹ œwink¹, z dedykacj¹ dla Rogera Watersa i zespo³u
Pink Floyd, ujmie nas pewnym rodzajem
pesymizmu i buntu na by³¹ i aktualn¹
rzeczywistoœæ trudn¹ do zaakceptowania. Autor swoje emocje w wierszach
wyra¿a poprzez klimaty i fascynacjê
utworami Rogera Watersa. Z wiersza
„Wizerunek III” wy³ania siê skarga: Ktoœ
mi wbi³ do mózgu / kawa³ek zardzewia³ego prêta /z wojny w Wietnamie / Kiedy
siê obudzi³em / na grobie le¿a³y kwiaty /
a Roger Waters / koñczy³ w³aœnie pisaæ /
„Ciemn¹ stronê ksiê¿yca”. Du¿o do myœlenia daje wymowny wiersz „Zaraz po
wschodzie s³oñca”, Oto jego fragment:
/…Zaraz po wschodzie s³oñca / hiacyntowy g³os / gitary Rogera Watersa / niczym psi skowyt / odartej z liœci jesieni /
Nauczycielu w szkole / nie mêcz wiêcej
dzieci / nudnymi wierszami Mi³osza /
przeczytaj im raczej przed snem / pisz¹cy ca³¹ prawdê / o naszej ulicy / wyros³y

Kreowanie metafizycznej
przestrzeni
Utwory m³odej debiutuj¹cej poetki s¹
poszukiwaniem w³asnego miejsca w narastaj¹cym okresie intensywnej egzystencjalnej refleksji. To czas dojrza³ej socjalizacji, wchodzenia w doros³e ¿ycie. Wyjœcie poza dookreœlony dotychczasowy
kr¹g. To niepokój i podskórne poszukiwanie. Podjête próby osobistej kreacji poprzez odnalezienie swojego miejsca w dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Umiejscowienie siebie w zaskakuj¹cych meandrach codziennoœci. Podparte
wewnêtrznym przekonaniem o w³asnej
„innoœci”. Umiejêtnoœæ opowiedzenia

czegoœ niemo¿liwego pomiêdzy poznaniem, namiêtnoœci¹ a rozumem.
Tomik zatytu³owany „Momenty” Weroniki Bukowskiej zawiera wybór 30
wierszy napisanych w okresie ostatnich
dwóch lat. W wierszu rozpoczynaj¹cym
ten zbiorek zatytu³owanym To w³aœnie ja
pisze: „Ta zwyk³a postaæ, / która kr¹¿y
po ulicy bez celu – / to nie jestem ja // Ta
spokojna osoba, / która siedzi w kawiarni / wpatrzona w pust¹ œcianê – / to nie
jestem ja / / Ten cz³owiek, mo¿e smutny,
/ który w moim odbiciu widzi / kogoœ
ca³kiem innego – / to nie jestem ja”, by
nastêpnie w konsekwencji szerszej perspektywy dostrzec zewnêtrzn¹ powierzchownoœæ: „Ta normalna dziewczyna /
która zamiast dostrzec piêkno / œwiata,
zauwa¿a tylko swoj¹ / cudown¹ doskona³oœæ – / to nie jestem ja”. Budowanie sensów w sposób zawoalowany z ca³¹ doz¹
niedomówieñ w poczuciu, ¿e ¿ycie to odnalezienie siebie, jak¿e umiejêtnie i dojrzale zosta³o wypowiedziane w zakoñczeniu tego wiersza:
Ale ten ma³y ptaszek,
który niezauwa¿ony przez nikogo
œpiewa swoj¹ w³asn¹ pieœñ,
jakiej nikt inny nie zna to w³aœnie ja.
W strofach wiersza bez tytu³u, mamy
do czynienia z delikatn¹ finezj¹ skojarzeñ i prób¹ budowania nastroju ciszy
w pastelowym obrazie wiosny pog³êbionym przenikaniem metafizycznej przestrzeni. Czy to jest wiosna podparta opisem szaleñstwa kolorów i bujnej roœlinnoœci? Nie, to coœ wiêcej o zupe³nie
szerszym spektrum. Przejawia siê w tym
obrazie zaduma podparta refleksj¹ nad
lekkoœci¹ przestrzeni. Przekonanie, ¿e
wiosnê nale¿y „odkryæ w swoim sercu”
by móc dostrzec jej przymioty.
Rozmarzyæ siê wiosn¹ to znaczy
spojrzeæ gdzieœ ponad ogrodem,
z³otem kwitn¹cych kwiatów
i wszechobecn¹ zieleni¹.
To polecieæ razem z motylem
w podró¿ do siódmego nieba.
To zobaczyæ jak s³oñce
zakwita na ziemi letni¹ radoœci¹.
To odkryæ w swoim sercu
prawdziw¹ wiosnê…
Tak w³aœnie powinno siê wtedy marzyæ.
Zachwyt otaczaj¹c¹ przyrod¹ zawsze
inspirowa³ ludzi, tym bardziej nie by³
i nadal nie jest obcy ka¿demu wra¿liwemu poecie. Przyk³ady tych zachwytów
odnajdujemy w literaturze polskiej. Dla
Juliusza S³owackiego w wierszu Smutno
mi, Bo¿e zachwyt piêknem krajobrazu
istotnie wp³ywa na odczucia podmiotu lirycznego. Nieco odmiennie ujmuje to
Boles³aw Leœmian w swoim wierszu £¹ka, dla którego przyroda jako ci¹g³oœæ
natury jest Ÿród³em ¿ycia. Bli¿szy nam
Leopold Staff w znanym wierszu Deszcz
jesienny, oddaje wp³yw natury na nasze
nastroje. Poprzez podane przyk³ady przekonujemy siê jak opisy przyrody wp³y-
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waj¹ na nasze zmys³y swoim urokiem
pe³nym metafor, stymuluj¹ wyobraŸniê
intelektualn¹. Pozwala to na poczucie
harmonii, osi¹gniêcie wewnêtrznego
spokoju przylegaj¹cego do naszych marzeñ i oczekiwañ. W konsekwencji prowadzi do uchwycenia sensu bytu, w którym cz³owiek staje siê naturalnym elementem œwiata natury.
¯yczê poetce by „Zwyk³a kartka papieru, / wyrwana bezwstydnie z notatnika, / pe³na wspomnieñ, czeka na radoœæ…”, wype³ni³a siê g³êbi¹ artystycznych refleksji zgodnie z przes³aniem zawartym w jednym z wierszy, bez tytu³u:
„Poezja gra we mnie /swoj¹ ¿yciow¹ melodiê, / wprawia w ruch struny, / które od
lat siedz¹ cicho, /wiruje w ¿y³ach, / tañczy w duszy, / zdaje siê wo³aæ jak ton¹cy: Wyp³ynê.” Niech wyp³ywaj¹c ma
œwiadomoœæ niebezpieczeñstw czyhaj¹cych w nieznanych poetyckich akwenach. ¯eglowania w gêstwinie pokus
i skalnych za³omów przy pozornie sprzyjaj¹cym wietrze. Dla wielu zgubn¹ okaza³a siê jak¿e u³agodzona, poci¹gaj¹ca
sw¹ form¹, lœni¹ca tafla nieogarniêtej poetyckiej przestrzeni:
Mo¿e siê ona we mnie dusi?
Mo¿e po prostu tonie
w moim ci¹g³ym braku czasu?
Mo¿e powinnam zamkn¹æ oczy
na chwile, us³yszeæ drganie duszy
i pozwoliæ jej p³yn¹æ…?
Czy to dla mnie tak wiele a¿ tak
wiele?
W wierszu pt. „Rozwi¹zania” pisze:
„Pos³uchaj… / ¯ycie bywa czasem trudne, / jak trudne mo¿e byæ rozwi¹zanie /
jakiegoœ skomplikowanego równania /
w matematyce / Ale w tamtym logicznym / œwiecie zawsze udaje siê znaleŸæ /
jakieœ proste rozwi¹zanie”. Zarysowuje
siê w tym spostrze¿eniu œwiadomoœæ
skomplikowanych a zarazem zmiennych
relacji miêdzyludzkich, jak¿e istotnych
w naszej codziennoœci. Umiejêtnoœæ
zdiagnozowania wynikaj¹cych z tego
faktu problemów pozwala na w miarê
swobodne poruszanie siê po labiryncie
zdarzeñ. W takich przypadkach parafrazuj¹c przyjêt¹ zasadê: brak rozwi¹zañ
jest rozwi¹zaniem, odpowiem zaprzeczeniem: brak rozwi¹zania nie zawsze jest
rozwi¹zaniem. By nie têskniæ jak ta „zamarz³a czerwona ró¿a” z wiersza pt.
„Ocalenie nie nadchodzi” i pozostaæ
„Ukryta pod kopu³¹ lodu i zdaje siê wo³aæ:”/ „Czekam wci¹¿ na pomoc, / ocalcie mnie…”.
Na zakoñczenie powrócê jeszcze raz
do tej przys³owiowej, niezapisanej zwyk³ej kartki papieru, która obarczona jest
narastaj¹cymi dylematami autorki
w kwestii relacji z poezj¹, w nat³oku codziennych stopniowanych porcji informacji. OdpowiedŸ znajdujê w wierszu pt.
„Cisza”: „Cisza nie zawsze jest z³a (…)
Jednak zawsze tylko ona / potêguje piêk-
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no ulotnej chwili, / jakie spotykamy tak
rzadko / na swojej krêtej drodze ¿ycia…”. Niech to odwo³anie siê do wyciszenia i odczytanie wewnêtrznego g³osu
stanie siê swoistym credo autorki. Tej
nieograniczonej wolnoœci poety, jakim
jest cisza i zamyœlenie.
Stefan ¯arów
Weronika Bukowska, Momenty, Krosno 2019

Ró¿ne oblicza sprawiedliwoœci
Historia opisana przez Wies³awa Hopa w ksi¹¿ce pt. „Przed wyrokiem” zosta³a oparta na wspomnieniach jego
przyjaciela. Akcja toczy siê wokó³ Stanis³awa Wrzosa, który w podesz³ym ju¿
wieku postanowi³ dochodziæ swoich
praw i odzyskaæ tytu³ kombatanta oraz
zwi¹zane z tym przywileje.
Rozprawie przewodniczy³ bardzo
m³ody sêdzia, cz³owiek s³abo zorientowany w mechanizmach funkcjonowania
w³adzy PRL-u. Z racji wieku nie mia³ on
ugruntowanej wiedzy na temat minionego systemu polityczno-spo³ecznego, powojennych walk z bandami UPA w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski, czy
o lokalnych oddzia³ach polskiej samoobrony lub o ówczesnych milicjantach.
Prawdopodobnie zeznania, które us³ysza³ na sali s¹dowej, by³y dla niego ¿yw¹
lekcj¹ wolnej od k³amstwa historii. Dziœ
o tych czasach coraz czêœciej siê mówi,
jeszcze niedawno stanowi³y temat tabu.
Ten historyczny krymina³ przypomina absurd ukazany w „Procesie” Franca
Kafki. W obu utworach literackich g³ówny bohater zostaje aresztowany, „mimo
i¿ nic z³ego nie pope³ni³”. Obaj te¿ staraj¹ siê udowodniæ swoj¹ niewinnoœæ. Poza tym sugestywnie poprowadzona narracja przez Wies³awa Hopa zmusza czytelnika do w³asnych przemyœleñ i odpowiedzi na postawione przez niego pytanie: „Dlaczego los czêsto sprzyja zbrodniarzom, pozwalaj¹c im unikaæ kar, gromadziæ maj¹tki, cieszyæ siê w³adz¹ i d³ugim ¿yciem, podczas gdy innych, wydawa³oby siê bardziej sprawiedliwych,
ciê¿ko doœwiadcza”?
Autor daleki jest od oceny komunistycznego aparatu represji, który niszczy³ cz³owieka, przymyka³ oko na bezprawie, doprowadza³ do ludzkich trage-

dii. Przyk³ada natomiast wielk¹ wagê do
faktów opisuj¹c brutalnoœæ i bezwzglêdnoœæ tego systemu, cynizm i ob³udê
urzêdników pañstwowych, intrygi i spiski eliminuj¹ce niewinnych przeciwników. Pomimo, ¿e w powieœci znajdziemy wiele smutku, ¿alu i goryczy – g³ówny bohater nie poddaje siê i ufa w lepsze
jutro. A gdy i to zostaje wykorzystane
przeciwko niemu, wci¹¿ wierzy w zwyciêstwo prawdy nad k³amstwem czy pomówieniami. Cztery lata przymusowych
robót w hitlerowskich Niemczech, czas
spêdzony w kryminale, trwa³a utrata
zdrowia oraz pozbawienie maj¹tku nie
z³ama³y go, nie odebra³y chêci do ¿ycia.
Ksi¹¿ka ta jest tak¿e studium psychologicznym, ukazuj¹cym cz³owieka zagubionego w œwiecie sprzecznoœci, doskonale zdaj¹cego sobie sprawê, ¿e „powojenny œwiat, który przynieœli ze sob¹ Rosjanie, podobnie jak poprzedni – hitlerowski, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwoœci¹, chocia¿ siê na ni¹ ci¹gle
powo³uje”. Wbrew wszystkiemu Stanis³aw Wrzos marzy, realizuje wyznaczone
przez siebie cele, kocha i chce byæ kochany. Do ostatniego s³owa, wypowiedzianego podczas rozprawy, ufa w sprawiedliwoœæ nowego systemu III RP.
Izabela Zubko
Wies³aw Hop, Przed wyrokiem, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 2019, s. 244.

W poszukiwaniu panaceum
na prawdê
Piszê tu o tomiku poetyckim Jana
Szczurka pt. „W poszukiwaniu panaceum”, wydanym w 2017 roku przez wydawnictwo „Komograf”.
Jan Szczurek ukoñczy³ studia magisterskie na Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Tam te¿ zawi¹za³a siê jego pasja
literacka – debiutowa³ w 1973 roku tryptykiem: „Wroc³awskie jaœminy, Tañczyæ
z Tob¹, Dziêkujê Ci Mamo”. Jego wiersze publikowa³y m.in. „Tygodnik Prudnicki”, „Panorama Bialska”, kwartalniki:
„Metafora”, „Okolica Poetów”, miesiêcznik „Radostowa”,
Jan Szczurek swój zbiór poetycki
zaczyna od dzieciñstwa i nakreœla drogê
jak¹ przeszed³. Wspomina to co zapisa³o
siê w nim, jakby na sta³e. W pierwszym
rozdziale tomu pt. „Z dzieciñstwa” mówi:

Zimniejsza zima
Bia³y p³atek œniegu / zawirowa³ z podmuchem wiatru / opad³ jak œwi¹teczna
myœl / na progu naszego domu / (w Bo¿e
Narodzenie). / Od kilku pokoleñ / przekraczali go ro¿ni ludzie / jak p³atki œniegu / przynosz¹c tysi¹ce s³ow. / Prawda
tr¹biona / przez grajków ekranu i gazet /
k³uj¹ca jak ga³êzie œwierku. / Hipokryci
jak krzaki g³ogu. / Karmiono tak ojca /
uczono tak mnie. / A wnuki… / co z nich
wyroœnie?
Pyta siebie, zastanawia swoje ego,
wspominaj¹c pierwsze chwile objawienia jak ze snu, który odespa³. Mówi, ¿e
jest kod, jakaœ wiadomoœæ we wszystkim
co siê nam objawia.
Zak³opotany o cnotê piêkna, które
tutaj jawi siê niewinnoœci¹, pewnie snuje
domys³y, mierzy czas, ¿e kiedyœ dzieciñstwo by³o cudem, widzi to dopiero teraz,
zapisuje, marzy, boi siê o nie... uznaje to
za sensown¹ wartoœæ ¿ycia, pewnie jedyn¹... z której wyrasta siê do nastêpnego
etapu poszukiwañ.
Œwiat³o
Sens ¿ycia / zamieniam na modlitwê /
aby jak najd³u¿ej móc odwiedzaæ / grób
Matki i Ojca. / Dziêkujê im / ¿e wci¹¿ jestem. / Pozostawili mi³oœæ / bez której nicoœæ / osi¹ga³aby przewagê. / Wdziêcznoœæ w zadumie / rozjaœniaj¹ p³omyki
zniczy / zapalanych przez wnuki./ W d³oniach modlitwa / o trwanie pamiêci / nadziei i œwitu / nastêpnego dnia.
Posiadanie sensu ¿ycia przez cz³owieka jest koniecznym warunkiem rozwoju i samorealizacji. Poeta tego pragnie. W³¹czenie tego problemu do psychologii osobowoœci przyczynia siê do
lepszego zrozumienia przeró¿nych uwarunkowañ i zachowañ. Zatem intuicyjnie
wyznacza sobie azymut.
Azymut
Nawet ocean mo¿na pokonaæ / pod
warunkiem / ¿e nie bêdzie siê / wylewaæ
³ez. / Pod warunkiem, ¿e jest kapitan /
nawigator i mechanik / oraz za³oga i wytyczony kierunek / a na samym koñcu
port. / Po drodze mog¹ byæ burze i ska³y
/ a potem / „co ka¿e kapitan”. / Czy kompas jest zepsuty / czy za³oga niepos³uszna / lub Ÿle wytyczony kierunek. / Gdzie
jest port / kapitan / za³oga / bo ocean
jest.
Tomik poetycki Jana Szczurka jest
podzielony na czêœci, jakby zharmonizowany w pewien uk³ad z przestrzeni¹ otaczaj¹c¹. Robi poeta jak ka¿dy rachunek
sumienia? – byæ mo¿e dotyka najcenniejszych chwil. Dalsze czêœci po „Dzieciñstwie” to: „Spotkanie z Ogrodem”, „Odrodzenie”, „Srebro Pamiêci”, „Dotykanie
S³owa”, „Pa³acowe Komnaty”, „Miêdzy
Gór¹ œw. Anny a Kop¹ Biskupi¹”.
Dla poety wszelkie powroty s¹ odrodzeniem. Powroty to poezja refleksyjna,
która odbudowuje duszê cz³owieka. Rekapitulacja duchowa to bardzo wa¿na
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sprawa dla cz³owieka, zw³aszcza gdy dotyka sztuki i gdy on jest jej „œwiadkiem
naocznym” – takim jawi siê poeta, który
jest sumieniem swego czasu. Pokazuje
na swej drodze odrodzenie wnêtrza
i w dalszym ci¹gu poszukuje panaceum
na uniwersum piêkna (?), choæ na pewno
nie by³oby to panaceum piêknem bez
brzydoty. Tak jak profanum dla sacrum.
Wêdrowanie poszerza horyzont i jak
wiemy otwiera nowe mo¿liwoœci, a do
tych d¹¿y ka¿dy twórca...
ODRODZENIE
Latem tego roku / usech³ w ogrodzie /
w³oski orzech / zmêczy³a go / powodziowa woda. / Podobnie jak wiele / jestestw
tego lata. / Patrzy³ na to / granitowy kominek /który jakby / ze smutku poszarza³.
/ Ale krok dalej / spomiêdzy kamieni / wystrzeli³ m³ody. / Mówi¹ / ¿e kamieñ
i orzech siê lubi¹ / po starym drzewie /
kamienie przytuli³y owoc. / Stary wiedzia³ / ¿e ¿ycie jest / twarde jak ska³a
Wchodzi poeta g³êbiej w „Srebro pamiêci” – a pamiêæ szuka zawsze œwiat³a,
dzia³a jak klisza czujnie i ukazuje siê nieustannym ci¹giem chwili. Poeta nazywa
pamiêæ „srebrem”, srebro zdobi, b³yszczy
i œwieci odcieniami doœwiadczenia... Poeta przewiduje i wró¿y sobie swój przystanek, bo wie, ¿e to nie ostatni w dalekiej drodze ku kumulusom nastêpnego
etapu, gdyby go zabra³a Tanatos (?) dy¿uruj¹ca zawsze przed oknami naszymi.
Srebro pamiêci
Przystan¹³em na skarpie / przy srebrz¹cym siê œwierku / wyci¹ga³ swoje konarów rêce / do s¹siadów jod³y i buka /
Wiatr pomaga³ splataæ ga³¹zki palców / z
szorstk¹ rêk¹ jod³y / i drgaj¹cymi liœæmi
buka. / Warkot pi³ by³ coraz bli¿ej / zrozumia³em / ¿e jestem œwiadkiem / koñcz¹cej siê wieloletniej przyjaŸni / œwierka,
buka i jod³y. / Po chwili ga³¹zki palców /
zosta³y z trzaskiem rozerwane / ziemia
jêknê³a / zrobi³o siê cicho. / W mej pamiêci pojawi³ siê obraz / ojca w trumnie.
/ Obok srebrzysta jod³a matka / buk z
dr¿¹cymi liœæmi (mia³em wtedy naœcie
lat) / Pamiêtajmy o tych / których nie ma
/ bo my jesteœmy.
To jeden z przedostatnich wierszy
tego tomiku, niepozbawionego emocji i
otuchy oraz prezentacji mi³oœci domu i
kobiety, choæ nie przytoczy³em takiego
wiersza poety, bo jak ka¿dy kocha³,
dotyka³, ca³owa³ i kocha do dziœ. Zatem
siêgnijmy po tomik poezji Jana
Szczurka, gdy¿ uczy nas umiejêtnego
zaanga¿owania w wartoœci nadrzêdne,
uczy dystansu do siebie i otoczenia,
które tutaj jakby ikona z wyobra¿eniem
Ducha spada z nieba.
Zbigniew Kresowaty
Jan Szczurek, W poszukiwaniu panaceum,
Wydawnictwo „Komograf”, 2017.

Z pó³ki WSTK

Stanis³aw Dominiak

nawiœæ nie pamiêta.”, „Czym wiêcej
u w³adzy g³upców, tym g³upcom ¿yje siê
lepiej.”, „Jeœli kobieta nazwie ciê g³upcem, nie odpowiadaj, bo nim zostaniesz.”
Myœlê, ¿e zebrane wiersze pobudz¹
czytelnika do refleksji i zadumy, a czêsto
wywo³aj¹ na twarzy uœmiech. Polecam.
Maksymilian Bart Koz³owski, Noc¹ dro¿eje
prawo, Oficyna Wydawnicza „Ston”, Kielce 2019.

Noc¹ dro¿eje prawo
Maksymilian Bart Koz³owski
Maksymilian Bart Koz³owski jest poet¹, prozaikiem, dramaturgiem i publicyst¹. Nale¿a³ m. in. do Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”. Od 1992 r. jest
cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
Zadebiutowa³ jako poeta w 1969 roku. Od tego czasu wyda³ ponad 20 tomików poezji i kilka tomów prozy (opowiadania i powieœci). Jest te¿ redaktorem almanachu „Strofy dla kujawskiej ziemi”.
Nagradzany w wielu konkursach poetyckich. Oznaczony te¿ Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Za ca³okszta³t dorobku
otrzyma³ Nagrodê artystyczn¹ „Artura”.
„Noc¹ dro¿eje prawo”, to kolejny tomik poezji Maksymiliana Bart Koz³owskiego wydany w 2019 r. w Oficynie Wydawniczej „STON 2”. W pos³owiu:,
„Przenikanie siê dawnych i nowych obrazów. Rozmowa Stanis³awa Nyczaja
z Autorem”, poeta stwierdza, ¿e „Obecny
tomik to próba podsumowania mojego
poetyckiego przes³ania podjêtego na pocz¹tku twórczoœci. Utwory w nim zawarte powsta³y w latach 2016–2017 i s¹ bardzo ró¿norodne. Poruszaj¹ zarówno sprawy obecnego œwiata, jak i prze¿ycia
wspó³czesnego cz³owieka.”
Czytelnik znajdzie w tomiku wspomnienia autora z okresu wojny jak na
przyk³ad w wierszu „Zbrodnia w Turku”:
„Latami mia³em taki sen/Mê¿czyŸni bici
przez oprawców kolbami”, czy te¿ pracy
w kopalni: „Jestem we wnêtrzu kopalni/Idê po sp¹gu kamiennej alei/Z ociosu
wy³aniaj¹ siê z³ociste liœcie” (wiersz
„Podziemny ogród”).
Znalaz³o siê równie¿ miejsce na mi³oœæ i erotyki: „Palec serdeczny mojej rêki/nieustanny erotyczny podró¿nik”
(wiersz „Erotyk III”). I oczywiœcie dzieci, wnuki, natura: „Wa¿ki tañcz¹ nad stawami/kuku³ka wykukuje lata szczêœliwe”
(wiersz „Lato w Bieszczadach”).
Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ rozwa¿añ
nad sensem ¿ycia i dol¹ cz³owieka. „Biegnie nasze ¿ycie/szybciej ni¿ Ziemia (…)
/gwiazdy z drwin¹ /patrz¹ noc¹ w okna
(…) /i bywa/ ¿e Wielki Wóz z nieba/mija
nas niedbale na autostradzie” (wiersz bez
tytu³u „Biegnie nasze ¿ycie”).
Ostatni¹ czêœæ tomiku autor poœwiêci³
aforyzmom nadaj¹c im wspólny tytu³
„Myœli uczesane”: „Dobrych czynów nie-

Diligibilis

Almanach pokonkursowy
z W¹glan
W W¹glanach po³o¿onych w gminie
Bia³aczów ukaza³a siê publikacja Towarzystwa Przyjació³ W¹glan pt.: „Z kronik
Towarzystwa Przyjació³ W¹glan-Pok³osie 39 W¹glañskiego Maja Poezji”
w opracowaniu Krystyny i Waldemara
JóŸwików. W ksi¹¿ce zamieszczono Protokó³ Jury 39 Konkursu W¹glañskiego
Maja Poezji w sk³adzie: Przewodnicz¹ca
Jury – Izabela Zubko, sekretarz – Waldemar JóŸwik i cz³onkowie – Krystyna JóŸwik i Bo¿ena Stañczyk oraz wiersze i fotografie bior¹cych udzia³ w konkursie literatów. Zamieszczono te¿ w niej fragmenty z kronik Towarzystwa Przyjació³
W¹glan z poprzednich lat. Jest w tej publikacji sporo obrazów i fotografii dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ Towarzystwa co
ubogaca zawart¹ w niej treœæ.
Na pierwszej stronie od œrodka ksi¹¿ki
zamieszczono ciekawe historycznie podziêkowanie z Watykanu, które nadaje delikatny chrzeœcijañski smaczek ca³oœci treœci:
Watykan, 21 czerwca 1999 r.
+ Drogi Panie Prezesie,
Towarzystwu Przyjació³ W¹glan
dziêkujê za przys³an¹ mi ksi¹¿kê „Miêdzy
niebem a W¹glanami”, owoc XVIII Miêdzynarodowego Konkursu Poezji „Szukamy Talentów z prowincji”, któr¹ dedykowa³ mi Pan Prezes.
Niech Wasza inicjatywa i starania
o jej realizacjê s³u¿¹ dobru kultury i przyjaŸni miêdzyludzkiej.
Z serdecznym b³ogos³awieñstwem
Jan Pawe³ II
Uwa¿am, ¿e niniejsza publikacja mo¿e byæ wzorem do naœladowania dla stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹
kulturaln¹ w obszarze literatury i nie tylko. Jest to po prostu wa¿ny dokument
kulturotwórczej aktywnoœci. Naród bez
kultury nie mo¿e istnieæ.

Kazimierz Albin K³osiñski urodzi³ siê
w 1940 r. w Warszawie. Z wykszta³cenia
ekonomista, wyk³adowca Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki
Administracji i Zarz¹dzania „Wawelska
56”. Cz³onek ko³a Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) przy Warszawskiej Szkole Zarz¹dzania-Szkole Wy¿szej.
W swoim dorobku zawodowym ma
opublikowanych kilka ksi¹¿ek, udzia³
w ró¿nych opracowaniach i ponad dwieœcie
artyku³ów naukowych. Wypromowa³ ponad stu piêædziesiêciu magistrów ekonomii.
Ksi¹¿ka „Diligibilis”, wydana
w 2019 r., to dywagacje autora w formie poetyckiej. Tomik zawiera szesnaœcie utworów, których przyczynkiem s¹ wydarzenia
z otoczenia autora jak równie¿ jego osobiste
doœwiadczenia ¿yciowe. Kilka z utworów
jest zadedykowanych konkretnym postaciom zwi¹zanym z konkretnymi wydarzeniami. Miêdzy innymi Janowi Paw³owi II
na 40-lecie rozpoczêcia pontyfikatu.
Kazimierz A. K³osiñski przedstawia
równie¿ swoje refleksje zwi¹zane z ró¿nymi mitami o stworzeniu œwiata.
„Wszystko/ – skoñczonoœæ i nieskoñczonoœæ, / czas i przestrzeñ, dobro i z³o / By³o Jednym” (wiersz „Irañski mit”). „W
legendach/Ludów Alaski / – Inuitów /
Cz³owiek/Narodzi³ siê / Z grochu.”
(wiersz „M¹dry Kruk”).
Du¿y wp³yw na jego utwory mia³a
choroba i pobyty w szpitalach w Sydney:
„Po drugiej / Operacji / Znalaz³em siê / Na
ortopedii (…) Nepalka/ – z pochodzenia /
Rzek³a mi / „Jesteœ w szpitalu, / nie
w domu.” (wiersz „Noce z Nepalk¹”).
Na koniec warto zacytowaæ „Maksymê” autora: „Pomyœl rano o wieczorze, /
A Bóg Ci pomo¿e – / Zd¹¿y!”. Poniewa¿
ka¿dy z nas jest „diligibilis”, czyli zas³uguj¹cy na mi³oœæ.
Wyjaœniê jeszcze pochodzenie s³owa
tytu³u tomiku „Diligibilis”, bo jest to s³owo zupe³nie nieznane w naszej kulturze,
jest to s³owo z £aciny staro¿ytnej i znaczy: godny mi³oœci, zas³uguj¹cy na mi³oœæ; dilectione dignus, diligendus.
Kazimierz K³osiñski, Diligibilis, MARGINALIA Pracownia Edytorska, Lublin 2019.
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Wspomnienie
Stanis³awa Stanika
W dniu 4 czerwca 2020 r. w wieku 71
lat zmar³ Stanis³aw Stanik – poeta i prozaik, krytyk literacki i dziennikarz. Kierownik dzia³u krytyki literackiej w czasopiœmie spo³eczno-kulturalnym „W³asnym G³osem” i cz³onek zespo³u redakcyjnego „Myœli Polskiej”. Pochodzi³
z Ziemi Opoczyñskiej – urodzi³ siê
w Ma³oszycach. By³ absolwentem polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otrzymuj¹c Nagrodê Rektora
KUL za pracê magistersk¹ pt. „Inscenizacje sztuk Jerzego Szaniawskiego w latach 1914–1939” (póŸniej napisa³ monografiê Szaniawskiego, nadaj¹c jej tytu³
„Samotnik z Zegrzynka”, która zosta³a
wydana w 1998 roku. Za tê historyczn¹
ksi¹¿kê otrzyma³ Nagrodê im. Witolda
Hulewicza). Przez wiele lat zwi¹zany by³
z Kielcami. Po studiach podj¹³ pracê
w kieleckiej gazecie popo³udniowej
„Echo Dnia”. Dziêki jego artyku³om interwencyjnym powsta³o Muzeum Regionalne w Opocznie. Du¿e zas³ugi nale¿y
mu przypisaæ w wypromowaniu m³odych poetów z Kielc: Adama Ochwanowskiego, Leszka Kumañskiego, Jana
Stêpnia, Józefa Andrzeja Grochowiny
czy Marka Ciosudarskiego.
Po przeniesieniu do Warszawy pod
koniec lat siedemdziesi¹tych Stanis³aw
Stanik pracowa³ w dziale kulturalnym redakcji pisma „Kierunki”. Po 1989 roku
podj¹³ obowi¹zki redaktora w piœmie
„Civitas Christiana” (dawny PAX) „Inspiracje”.
Zadebiutowa³ zbiorem poetyckim pt.
„Objêcie” (1991). Na antenie Programu
1 Polskiego Radia dwukrotnie nadano jego s³uchowisko oparte na opowiadaniu
„Koniec œwiata”. Stanis³awa Stanika cechowa³a pracowitoœæ – pozostawi³ po sobie bardzo du¿y dorobek literacki
i dziennikarski. W latach 1991–2019 wyda³ ³¹cznie dwadzieœcia trzy ksi¹¿ki,
z czego dziewiêæ poetyckich. Jego wiersze, opowiadania, eseje krytyczno-literackie i recenzje oraz wywiady czy wspomnienia zamieszczone zosta³y na ³amach
oko³o 100 tytu³ów prasowych. £¹cznie
opublikowa³ w nich ponad 2 tys. esejów,
utworów literackich, recenzji i artyku³ów.
W swojej twórczoœci i publicystyce
czêsto nawi¹zywa³ do tradycji i myœli narodowej demokracji; przejawem tego m.
in. by³a jego najwa¿niejsza ksi¹¿ka krytyczno-literacka pt. „Pisarze nurtu narodowego”, wydana w 2018 roku. W latach
2007–2018 Stanis³aw Stanik by³ redakto-

rem naczelnym dodatku „Myœl Literacka” do tygodnika „Myœl Polska” i doprowadzi³ do wydania 100 numerów „Myœli
Literackiej”.
Realizowa³ siê równie¿ w animowaniu ¿ycia literackiego. W m³odoœci by³
cz³onkiem Stowarzyszenia Artystycznego „ZA” z siedzib¹ w Rawce ko³o Skierniewic, a w latach 1993–1994 prezesem
Oddzia³u Warszawskiego Zwi¹zku
Twórczego Pisarzy Polskich, pe³ni¹c
równoczeœnie funkcjê sekretarza Zarz¹du
G³ównego tej organizacji. Przez wiele lat
aktywnie jako krytyk literacki wspiera³
dzia³alnoœæ klubów i stowarzyszeñ kulturalnych, m.in. Klubu literackiego Ligi
Kobiet, Forum Kobiet Katolickich, Klubu „Nasza Twórczoœæ”, Klubu Literackiego „Sekrety ¯aru” i Warszawskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Prowadzi³ w nich warsztaty literackie, by³
konsultantem literackim, wspiera³ i promowa³ m³odych i pocz¹tkuj¹cych twórców, umo¿liwiaj¹c im debiut. Nale¿a³ do
Zwi¹zku Literatów Polskich.
W 2013 roku za ksi¹¿kê pt. „Spotkania” otrzyma³ Nagrodê im. Herlinga-Grudziñskiego. W 2015 roku zosta³
uhonorowany Medalem Honorowym
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”,
w 2018 r. Prezydent RP oznaczy³ go
„Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi”, a w maju
tego roku minister kultury i dziedzictwa
narodowego nada³ mu Br¹zowy Medal
„Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”.
Odszed³ od nas cz³owiek wyró¿niaj¹cy siê skromnoœci¹ i pracowitoœci¹,
¿yczliwy dla ludzi, o go³êbim sercu. Pielêgnuj¹cy wartoœci narodowe.
Redakcja „W³asnym G³osem”

Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
im. St. Le¿a³y w Poznaniu z wielkim ¿alem i ubolewaniem
zawiadamia o œmierci naszej by³ej Przewodnicz¹cej

Aleksandry Dembiñskiej

Urodzona 14 lutego 1927 r. By³a Przewodnicz¹c¹ Wielkopolskiego RSTK w Poznaniu od 1999 r. Przejawia³a wiele zainteresowañ w dziedzinie kultury i sztuki. Zajmowa³a siê sportem, malarstwem, muzyk¹ i rêkodzie³em artystycznym. Pisa³a wiersze. Bra³a udzia³ w bardzo licznych wystawach. Organizowa³a Plenery Artystyczne.
Zaszczepia³a w ludziach poczucie piêkna.
Nie by³a obojêtna na krzywdê ludzk¹. Chêtnie pomaga³a ludziom w potrzebie. Za
swoj¹ pasjê i chêæ pomocy czêsto by³a doceniana i nagradzana Dyplomami i Podziêkowaniami od W³adz Miasta i Kraju. Ostatnio otrzyma³a Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony Dla Kultury Polskiej” oraz „Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

Œladami wierszy
umar³ych poetów
Na pustyni
Na pustyni
Ujrza³em nagiego potwora,
Który, kucn¹wszy na ziemi,

Stephen Crane
(1871-1900)

– pisarz amerykañski, tworzy³
powieœci, nowele, poezjê i
reporta¿e wojenne. By³ pionierem
naturalizmu w literaturze
amerykañskiej. Jego druga
powieœæ, Szkar³atne god³o
odwagi, przynios³a mu
miêdzynarodow¹ s³awê.
Szkar³atne god³o odwagi opisuje
wojnê secesyjn¹ z punktu
widzenia zwyk³ego ¿o³nierza.

Trzyma³ w d³oniach swe serce
I po¿era³ je.
Spyta³em „Bracie czy smaczne?”
„Jest gorzkie – gorzkie” odpar³;
„Lecz lubiê je –
Bo jest gorzkie
I jest to moje serce”,
Z cyklu Czarni jeŸdŸcy
T³umaczenie Krzysztof Boczkowski
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Barbara

Latoszek

Rodowita gorzowianka, porównuje siebie do wrzosów, które jak ona s¹ w jesieni ¿ycia. Od zawsze kocha swoje miasto, które razem z ni¹ doroœla³o i od najm³odszych lat zbiera pami¹tki zwi¹zane z Landsbergiem i Gorzowem Wlkp. Przez dwadzieœcia lat osi¹ga³a sukcesy w wêdkarstwie wyczynowym, wielokrotna mistrzyni Okrêgu, dwukrotna Mistrzyni Polski Kobiet w 1993 i 1995 roku. Zdobywczyni III miejsca (dru¿ynowo) na Mistrzostwach Œwiata Kobiet we Francji w 1995 roku. Zawsze drzema³a w niej dusza artysty. W 2007 roku wst¹pi³a do gorzowskiego RSTK. Z wielkim zapa³em zaczê³a szlifowaæ swój warsztat plastyczny na licznych plenerach i Interdyscyplinarnych Warsztatach Artystycznych. Basia sta³a siê archiwistk¹ minionych lat swojego miasta, utrwala na p³ótnach, akwarelach czas, który wypar³a wspó³czesnoœæ. Mia³a wiele wernisa¿y, którym zawsze
towarzyszy³a oprawa s³owno-muzyczna z cyklu „Obrazy-S³owa-DŸwiêki”. Barbara potrafi dzieliæ siê swoj¹ mi³oœci¹ z tymi, którzy zostali skrzywdzeni przez ludzi. Mowa o porzuconych zwierzêtach. Basia jeszcze oprócz malarstwa osi¹ga³a sukcesy w literaturze, gdzie zdoby³a nagrodê w konkursie miêdzynarodowym pt. „Gorzów w mojej pamiêci” oraz nagrodê w konkursie:
„Ludzie listy pisz¹”. Jest otwarta dla ludzi i mówi, s³owami po,
ety J. W. Gethego: Gdzie s³yszysz œpiew, tam idŸ – tam dobre serca maj¹. Zli ludzie, wierzaj mi, Ci nigdy nie œpiewaj¹.
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Aforyzmy

Wojciech Wiercioch

Mini Galeria

Oliwia, lat 14

z pogranicza medycyny i filozofii
*
Nie zabijaj czasu. On i tak cierpi na
nieuleczaln¹ chorobê.
*
Kompleksy nale¿y leczyæ
kompleksowo.
*
Leczenie depresji: nie myœleæ o przyczynach, objawach i skutkach niedyspozycji: robiæ cokolwiek; byle nie to,
do czego zmusza nas nastrój...
*
Sztuka medyczna jest jak kobieca kokieteria: nie idzie o to, ¿eby wyleczyæ,
lecz ¿eby poprawiæ samopoczucie.
*
Psychiatria leczy choroby, które stworzy³a. Gdyby nie pojêcia psychiatryczne – choroba by³aby nie do pojêcia.
*
Na ka¿d¹ chorobê jest jakieœ lekarstwo – jednak niektóre rodzaje terapii
dzia³aj¹ dopiero na drugim œwiecie
(lub w innym wymiarze): tak siê leczy
geniuszy!
*
Z patosu poprzez etos do paradoksu:
epileptyk by³ kiedyœ opêtany, obecnie
jest chory, a kiedyœ bêdzie zdrowy
inaczej.
*
Lekarstwo na mi³oœæ? Trucizna!
*
Umiar jest lekarstwem. Dlatego niektóre histeryczki pope³niaj¹ samobójstwo, za¿ywaj¹c umiarkowan¹ iloœæ
lekarstwa (lub trucizny – w zale¿noœci
od nastroju).
*
Lekarstwem mo¿na zabiæ, ksi¹¿k¹
– og³upiæ, milczeniem – sk³amaæ,
mi³oœci¹ – odrzuciæ.
*
Trzeba znaæ zasady, by je przekraczaæ. Ignorancja jest chorob¹ psychiczn¹, a nie metodycznym przechodzeniem od jednych zasad do innych.

*
Czas jest najlepszym lekarzem, a najlepszym cudotwórc¹ jest zgon.
*
Jako filozof mogê spekulowaæ tak
i owak, ale jako lekarz muszê autorytatywnie stwierdziæ, ¿e mojemu sercu
bli¿szy jest (przynajmniej anatomicznie) ¿o³¹dek... ni¿ mózg.
*
Remedium to coœ, co bywa nieraz
gorsze od choroby, choæ niekiedy jest
lepsze od lekarza.
*
Brak choroby bêdzie chorob¹ dopiero
wtedy, gdy siê zarazimy od kogoœ,
kto jest zdrowy jak ryba, a nie jak
cz³owiek.
*
Hipochondria to jedyna choroba, której nie mam. Dlatego czujê siê lepiej,
gdy czujê siê gorzej. Bo cierpienie
uszlachetnia, a szlachetny materia³
nie rdzewieje.
*
Chorobê nale¿y zwalczaæ ju¿
w pierwszym stadium. Ale jak zdiagnozowaæ tê fazê choroby, skoro jest
ona ostatni¹ faz¹ zdrowia?
*
Znajomoœæ medycyny zrobi³a ze
mnie hipochondryka, znajomoœæ psychologii – neurotyka, znajomoœæ filozofii – sceptyka, znajomoœæ kobiet –
kobieciarza i antyfeministê.
*
Wytrwa³a praca wszystko zwyciê¿a.
A najszybciej – zdrowie.
*
Lekarz postawi³ na z³¹ kartê... chorobow¹ – bo wypisa³ receptê i historiê
choroby dla historyka idei.
*
Hipochondria jest chorob¹ polegaj¹c¹
na braku choroby. A mo¿e umiejêtnoœci¹ uchwycenia choroby in spe,
w stadium preklinicznym?
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Fraszki dla dzieci
,
NIEDZWIADEK
Na fotografii ma³a Ludwisia
trzyma za szyjê bia³ego misia.
– Nie chodŸ po górach
sama Ludwiko,
spotkasz niedŸwiedzia,
a to ryzyko.
Krzywdê ka¿demu zrobiæ potrafi
bo to nie misio
jest z fotografii.

El¿bieta Grabosz

PAJ¥K
Utkaæ takiej sieci –
nikt nie potrafi.
Smutny los muchy
gdy na sieæ trafi
¯adna ju¿ muszka
st¹d nie wyleci,
gdy siê dosta³a
w paj¹ka sieci.
TRASZKA
Krótka bêdzie o nich fraszka.
W brudnych stawach ¿yje traszka.
Nosi sukienki przewa¿nie w paski…
Jedz¹ d¿d¿ownice te ma³a traszki.

MYSZY
Skrobi¹ ser w spi¿arni,
– kot tego nie s³yszy –
Zjad³y z g³odu Popiela
dawno temu myszy.

Myœl ANTYCZNA

grecka

Meander 342-291 p.n.e.; komediopisarz
z Ukochani przez bogów umieraj¹ m³odo.
z Nie chwal nigdy siebie.
z Trudno uciec od swego przeznaczenia.
z Siwizna nie czyni cz³owieka m¹drym.
z Nie ma nic lepszego od milczenia.
z Gdzie rz¹dzi si³a, tam bezsilne prawo.
z Wskutek z³ych rozmów, psuj¹ siê dobre obyczaje.

Aforyzmy ŒWIATA

Pieere La Mure

Cz³owiek nie raz kuje ¿elazo na ³añcuch. którym siê spêta.
*
£atwiej kochaæ wspomnienia ni¿ ¿ywego cz³owieka.
*
Mo¿e w tym w³aœnie le¿y istota dzieciñstwa:
umieæ byæ szczêœliwym bez ¿adnego okreœlonego powodu.
*
Ma³¿eñstwo to nieomal najpewniejsza kuracja z mi³osnej choroby.
*
Nie istnieje mi³oœæ od pierwszego wejrzenia,
od pierwszego wejrzenia istnieje tylko po¿¹danie.
*
Mi³oœæ cielesna jest niczym, jeœli nie jednoczy w sobie nienasycenia i bezwstydu.

