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T
rudno się dziwić temu, że
w końcu ktoś postawił to pyta-
nie. Po ekspresowo nastę-
pujących po sobie kolejnych
awangardach, po zanegowaniu

samego dzieła artystycznego na rzecz spe-
kulacji myślowej, po zapętlonych analizach
języka sztuki, nieporozumieniach i parado-
ksach estetyki, bezradności widzów i oby-
czajowych skandalach, rozmyciu totalnym
jakichkolwiek kryteriów i wartości – co da-
lej? I to: „co dalej?” chyba zadają sobie nie
tylko krytycy, ale także artyści. Niby wszyst-
ko można, ale to jest właśnie najgorsza
z możliwych opcji, bo „wszystko”, jak po
kole idąc, zbyt łatwo dotyka wówczas „nic”,
czyli pustki, otchłani. Przy czym owo „nic”
dotyczy nie tylko tego, o czym się mówi, ale
także „jak”. Tu bowiem panuje dokładnie ta-
ka sama anarchia, jak w przypadku myśli.
Mam wrażenie, że na takiej krawędzi właś-
nie się poruszamy, jakby to patetycznie nie
zabrzmiało.

Widzę wokoło zgiełk i chaos, zamie-
szanie, jarmark próżności i pychy – kto głoś-
niej mówi (czytaj: ma dostęp do wielu me-
diów), temu wydaje się, że ma rację, a to co
robi rzekomo ma wartość. Aby w tym świe-
cie zaistnieć, trzeba być odpowiednio
nagłośnionym – i doprawdy jest rzeczą
całkowicie drugorzędną co i jak się mówi.
Panuje także pewna „poprawność” intelek-
tualna i „artystyczna” w tym towarzystwie,
najlepiej kiwać w zasępieniu głową, mało
pytać, a mówić – jeśli już – to mętnie. Tak
właśnie spsiał ów Art World, całkiem po-
ważnie wprowadzony jako kategoria teore-
tyczna przez estetyków.

Nawet sztuka tzw. nowych mediów,
z którą wiązano niejakie nadzieje wypala się
na naszych oczach, albowiem po fascynacji
możliwościami (w tym także technicznymi),
które stworzyła przeszła de facto w stadium
analityczne, czyli onanistyczne. Nic istotnego
nie zakomunikowano, a przeżycia zostały
wykastrowane do poziomu pracy z klawia-
turą i joystickiem. Czy stworzono jakiś nowy
język artystycznej komunikacji? – Wątpię,
i mówiąc szczerze szkoda czasu na teore-
tyczną analizę tego problemu.

Z języka tzw. artystycznej komunikacji
starannie wykreślono słowa i pojęcia, które
mogą – nie daj Boże – przywoływać jakie-
kolwiek treści wyższe, nie śmiem powie-
dzieć: metafizyczne. Jak bąk puszczony wsa-
lonie brzmią pytania istotne: o rację istnienia,
oprawdę, dobro (jakkolwiek by je rozumieć).
Nikt nie wadzi się nawet zBogiem, a tym bar-
dziej nie deklaruje się, że w niego wierzy,
choćby nie wiem jak go rozumiał. Nie ma
dreszczu przeżyć istotnych, bo wszystko jest
tak samo ważne, a więc mało istotne. To tak
jakby zamieszkać wjakiejś wielkiej bibliote-
ce, na półkach której stoją księgi opisujące
wartości i pojęcia, które wymyślono i który-
mi na co dzień się posługujemy. Sięgnięcie
po dowolną z nich jest tylko uwarunkowane
moim aktem woli, a nie wynika z jakiejkol-
wiek wyższej konieczności. Każda przy tym
jest tak samo prawdopodobna, czyli de facto
przypadkowa. Mogę wdowolny sposób nimi
się posługiwać, mieszać ze sobą stwarzając
kombinacje tak wymyślne, że mogą zadzi-
wić nie tylko mnie samego, ale przede
wszystkim mojego odbiorcę. Oto świat do-
skonale zorganizowany na wysokości moich
oczu i podług mojego rozumu i wyobraźni.
Tak sobie żyjemy. Szyję kolejny kostium na
kolejny sezon, nie pytam już dawno: dlacze-
go i po co? 

Oto sztuka. Mania wystawiania i poka-
zywania, rytuały wernisaży, bełkotliwe kon-
ferencje, kupowanie i sprzedawania dzieł,
tekstów, idei – się kręci. Wbrew pozorom za-
wsze po coś. Dyskurs szyje ściegiem ładne
słowa, nie ma pytań, nie ma odpowiedzi – się
mówi. Jedni nauczają, drudzy się uczą, pub-
liczność na wszelki wypadek nie klaszcze, bo
nie wie o co chodzi. Dyskurs nie dyskutuje,
podziwia sam siebie.

Napisałem swoją „Estetykę po estetyce”,
bo wydawało mi się przez chwilę, że być
może uda się znaleźć nowy język i wymyś-
leć nowy obszar dla nowej sztuki. Sztuki bez
przedmiotów artystycznych, ale za to
kreującej procesy twórcze, nowe sytuacje, do-
magające się uczestniczenia, a nie tylko ob-
serwowania – bez podglądactwa i cmokania
ustami. Bo – tak mi się rzeczywiście wyda-
wało – tu widzę ocalenie człowieka poprzez
dotarcie do jego potencjalnych i w pewnym
sensie naturalnych potencji twórczych. Bo tak
rodzi się i ocala indywidualność, to jedno
i niepowtarzalne zdanie w wielkiej księdze
wielu zdań całego świata. Teraz rozumiem,
że się myliłem. Bo ów Art World to nie tylko
sprawa sztuki, ale także sposobu życia. Bez
rozstrzygnięcia podstawowych kwestii filo-
zoficznych nie da się tu nic na dłuższą metę
zrobić.

A więc co dalej? Nie, sztuka nie prze-
stanie istnieć. Wprost przeciwnie, w swój
obszar będzie wchłaniać także nie-sztukę
i tym samym zaświadczać o swej żywotnoś-
ci. Wszak potwierdza świat, który ją rodzi.
Będą zatem pojawiać się nowe mody i no-
we języki artystyczne, i będą one miały wa-
lor powszechności, tzn. będą komuniko-
walne teoretycznie dla wszystkich. Tak jak
świat cały się totalizuje, tak i sztuka wraz
z nim będzie stawać się uniwersalna. To,
przed czym ostrzegał St. I. Witkiewicz, stało
się już faktem: tzn. powstanie jednego wiel-
kiego i monstrualnego Systemu, i jedno-
cześnie śmierć jednostki. Nawiasem mó-
wiąc to samo, ale w innym języku mówił M.
Heidegger pisząc o narodzinach dwóch to-
talitaryzmów: Zachodniego, czyli zniewo-
lenia konsumpcyjnego oraz Wschodniego,
czyli zniewolenia społecznego. W obu wy-
padkach efekt był ten sam: uwiąd indywi-
dualności i śmierć człowieka. Sztuka wpi-
suje się w ten porządek poprzez wytwarza-
nie dzieł, posługiwanie się wartościami, któ-
re na gruncie Systemu są w pełni rozumia-
ne, a także poprzez wręcz legitymizowanie
tegoż Systemu. Dzięki niemu wszak funk-
cjonuje jako sztuka. Dokładniej: sztuka jest
postrzegana jako sztuka na gruncie global-
nego Systemu. Na tym polega unicestwie-
nie sztuki prawdziwej, choć nikt do tego nie
chce się przyznać. Ta klasa działalności
człowieka będzie jednak nadal trwać, a na-
wet w pewnym sensie się rozwijać. Ale po-
za granice całego Systemu nie wyjdzie.
W jej granicach będą stawiane pytania, na
które tak naprawdę już znane są odpowie-
dzi, bo te gwarantuje System. Z całą pew-
nością będziemy też mogli mówić o skrys-
talizowaniu się uniwersalnego języka sztuki,
a stopień jego uniwersalizacji będzie rewer-
sem totalizacji całego globalnego Systemu
cywilizacyjnego. Przy czym język ów musi
czynić zadość postulatowi intersubiektyw-
nej zrozumiałości, bo tylko tak będzie mógł
być naprawdę uniwersalny. Ten świat to za-
iste Leibnizowska monada samo reprodu-
kujących się problemów i rozwiązań. Przy
odrobinie wyobraźni można by nawet ją
dokładniej pisać. 

Oca le nie, czy li py ta nie 
o przy szłość sztu ki
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MIECZYSŁAW SZABAGA

R
ok kulturalny 2009/2010 w
RSTK w Przemyślu rozpoczął
się w listopadzie ubiegłego roku
refleksyjno-nostalgicznym wie-
czorem Marii Gibały – „Ocalić

od zapomnienia”. Od momentu jej powrotu
do klubowego działania, (poprzednio w klu-
bie plastyka Pół u Antoniego Mazur -
kiewicza) wyraźnie wzrosła ilość i jakość
prezentowanych programów za sprawą jej
organizacyjnego i artystycznego talentu.
Przyczyniła się ona także do ożywienia
współpracy z Zakładem Karnym w Me dyce,
gdzie zaprezentowała swoje piękne fotogra-
fie, oprawione wierszami. Sukcesem zakoń-
czył się opracowany wspólnie z Mie -
czysławem Szabagą wieczór „Ucieczka”
z udziałem osadzonych, wystawiony
w prze  myskim Centrum Kultury. 

Maria Gibała jest autorką programu arty-
stycznego na rok 2010, na który złożyły się
występy klubowych a także zaprzyjaźnio-
nych poetów, takich jak: Władysław Zych,
Mateusz Pieniążek, Krzysztof Kwasiżur,
Tadeusz Tłuścik i gościnnie Rita Dwernicka.
Przy okazji wieczorów poetyckich wydaliś-
my bibliofilskie tomiki wierszy: almanach
świąteczny „Święta wierszem malowane”,
tomik poezji Tadeusza Tłuścika „Tu i teraz”
oraz arkusz poetycki o przyjaźni, z wierszami
poetów wieczoru – „Wzrastanie w przyjaź-
ni”. Wymienione wyżej edycje, łącznie z re-
dagowaniem, wykonała Maria Gibała. Jej
autorstwa są wszystkie plakaty oraz zapro-
szenia na dotychczasowe imprezy a pomaga
jej w tym córka.

W naszych wieczorach wielokrotnie
brał udział zespół młodzieżowo-dziecięcy
Wzrastanie pod kierownictwem artystycz-
nym Piotra Misińskiego. Między innymi 
uświetnił kolędami wieczór z wierszami
świątecznymi oraz „Wzrastanie w przyjaź-
ni”, na którym, został nagrodzony upomin-
kami od sponsora – firmy „Lis Poland”. Na
zakończenie tegorocznych wakacji odbył
się koncert Hip-Hop „Projekt-B64”.

W latach 2006-2009 w ramach przemy-
skiego RSTK łącznie zaprezentowano 4 im-
prezy, a w okresie 2009-2010 – 7 imprez, 
w tym aż 5 w roku bieżącym. W dniu 21 lip-
ca 2010 odbyło się Walne Zgromadzenie

Sprawozdawczo-Wyborcze. W skład nowo
wybranych władz przemyskiego stowarzy-
szenia weszli: Zarząd– Mieczysław Sza ba -
ga – prezes, Tadeusz Tłuścik – wiceprezes,
Maria Makar – skarbnik, Wacława Szy -
chul ska – sekretarz, Janusz Szabaga –
członek;  Komisja Rewizyjna – Maria Gi -
bała – przewodnicząca, komisji rewizyjnej.
Sąd Koleżeński – Romuald Bory sławski –
przewodniczący sądu koleżeńskiego.

Efekty działań za I półrocze skłaniają
do ambitnych planów na najbliższą przy-

szłość. W przygotowywaniu są: Akademia
Wiedzy o Przemyślu, koncert chopinowski
Atsuko Ogawy – laureatki nagrody
Ministra Kultury, z wierszami słynnych po-
etów o Chopinie, wystawa fotografii Marii
Gibały połączona z prezentacją wierszy au-
torki, miniatura teatralna Zoszczenki –
„Zbrodnia i kara”, a także jubileusz 25-le-
cia. Oznacza to nowe możliwości rozwoju,
pozyskiwanie talentów i sukcesywne po-
większanie twórczego środowiska o no-
wych sympatyków. u
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Świdnik –  2010

Duży przegląd
– mały jubileusz
Coraz chłodniej, dni coraz krótsze, zimniej-
sze wiatry zwiastują nadchodzącą jesień.
Nie ma to jednak wpływu na Świdnicki
RSTK, gdzie trwają gorączkowe przygoto-
wania do tradycyjnych ogólnopolskich pre-
zentacji. Ten coroczny październikowy
przegląd twórców amatorów będzie już
piętnastym. Oznacza to, że impreza wpisała
się na stałe w kalendarz kulturalny miasta.
W dotychczasowych edycjach uczestni-
czyło ponad tysiąc artystów. Wielu z nich
to stali uczestnicy, ale za każdym razem jest
również spora grupa debiutantów. 

Wszyscy mają równe prawa i każdy
może wyjechać ze Świdnika z nagrodą lub
wyróżnieniem. O tym, kto je dostanie decy-
duje profesjonalne jury, które po dopusz-
czeniu prac do pokazu, wybiera spośród
nich najlepsze. O wygraną starają się mala-
rze, fotograficy i poeci. Najlepsi w każdej
dziedzinie otrzymują dyplomy i nagrody
rzeczowe. Ja także dostałem je dwukrotnie
zdobywając drugie miejsce – mówi 81-letni
malarz z Krakowa Józef Stachnik. Do tego-
rocznych prezentacji także się zgłoszę
i prześlę swoje najlepsze prace. Będę tak ro-
bił do póki mi starczy zdrowia, żeby malo-
wać, dodaje. 

O tym, że prezentacje zyskały sobie
uznanie zarówno artystów jak i mieszkań-
ców, świadczy osobisty udział w tej impre-
zie autorów prac, którzy przyjeżdżają nie-
raz z odległych miejscowości, jak również
duża w niej frekwencja świdniczan. Warto
również wspomnieć o sponsorach, których
ofiarność pozwala kontynuować ten naj-
starszy cykliczny przegląd w mieście.
Wyróżniają się w tym Urząd Miasta
i Starostwo Świdnika, PZL Świdnik,
Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Miejski Ośrodek Kultury, Spółdzielczy
Dom Kultury, Pegimek, PEC, Remondis
oraz właściciele miejscowych zakładów
usługowych jak: zakład szklarski Andrzeja
Kołodzieja, kwiaciarnia Ewy i Waldemara
Wołoczków oraz agencja turystyczna
„Etna” Janusza Orzechowskiego.

Organizacja tak dużej imprezy wymaga
wiele pracy i starań, dlatego słowa uznania
należą się Kazimierzowi Kalinczukowi,
Antoniemu Sylwestrowi Muszyńskiemu,
Anecie Wysmulskiej-Pawlaczyk i Zyg -
muntowi Szponarowi z RSTK oraz Jad -
widze Ciołek - dyrektorce biblioteki, którzy
od lat niestrudzenie zabiegają by z roku na
rok prezentacje były lepsze. 

O tym czy się to udaje, można spraw-
dzić, zgłaszając do 4 października swój
udział w Prezentacji Świdnik – 2010.
Szczegółowy regulamin wraz ze zgłosze-
niem jest dostępny w każdym oddziale
RSTK i na stronie internetowej świdnickie-
go Urzędu Miasta. Ogłoszenie wyników
i zakończenie tegorocznego przeglądu na-
stąpi 23 października o godz. 18 w Miejsko
Powiatowej Bibliotece im Anny Kamień -
skiej w Świdniku przy ul. Niepodległo -
ści 13. u

Jan Kasprzak

Nad Sanem

***

Mgła wczesnym świtem 
Dolinę Sanu okryła
Wieże kościołów wynurzają się 
Jak zaczarowane 
Wiekowe kamieniczki 
Spowija jeszcze sen 
Wschodzące słońce 
Oświetla dachy 
Szyby okien błyszczą 
Jego blaskiem 
Budzą się ulice 
Gołębie zerwały się 
W poranny lot 
Dusza mojego miasta
Ożyła jak co dnia 

Maria Gibała Mgła nad Przemyślem

Członkowie zarządu RSTK w Przemyślu. Od lewej: Mieczysław Szabaga – prezes, Romuald
Borysławski – przewodniczący sądu koleżeńskiego, Maria Gibała – przewodnicząca ko-
misji rewizyjnej, Maria Makar – skarbnik, Wacława Szychulska – sekretarz, Tadeusz
Tłuścik – wiceprezes

Piszcie do nas:
wlasnymglosem@gmail.com
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GRAŻYNA 
ROCHNA-WOŹNIAK

P
asjonatów poezji miasto na soli,
przywitało trzydziestostopnowym
upałem. Ale cóż z tego - kiedy or-
ganizatorzy przygotowali dla goś-
ci prawdziwą ucztę duchową.

Program dwudniowych spotkań wypełnio-
ny był praktycznie od świtu do późnego
wieczora (nie mówiąc o „nocnych poetów
rozmowach, w których nie dane mi było
uczestniczyć – niestety...). 

W pierwszym dniu zabrzmiała poezja
Grażyny Rochny-Woźniak, Mariusza
Grzebalskiego i Jakobe Mansztajna (tego-
rocznego laureata Nagrody Poetyckiej
Silesius za debiutancki tomik poetycki).
Wszystkie spotkania poprowadził dr hab.
prof. Piotr Śliwiński z UAM w Poznaniu
krytyk literacki, badacz polskiej poezji
współczesnej. W tym dniu można było rów-
nież porozmawiać o poezji na nowy wiek,
podczas dyskusji panelowej z udziałem w/w
osób. Wieczorem uczestnicy Spotkań obej-
rzeli wzruszający spektakl poświęcony pa-
mięci zmarłej 10 kwietnia bieżącego roku
Swietłanie Owczarskiej – wieloletniej orga-
nizatorce inowrocławskich spotkań.

Niedziela rozpoczęła się turniejem jed-
nego wiersza „Erotyk 2010”, który wygrała
Tatiana Urban z Mogilna, drugie miejsce
przypadło Lucjanowi Młynarczykowi z
Inowrocławia, a trzecie miejsce zajęła Łucja
Dudzińska z Poznania. Jednak najważnie-
jszym punktem niedzielnego przed-
południa było  rozstrzygnięcie  konkursu 
„O Kujawską Lirę”.

Jury w składzie: Grażyna Rochna-
Woźniak, Mariusz Grzebalski (przewod-
niczący) oraz Piotr Lewicki – rozpatrzyło
108 zestawów.

I miejsce przyznało: Urszuli Kulbackiej
z Ełku, II miejsce zdobył Paweł
Kaczorowski z Łodzi, III miejsce – Marcin
Jurzysta z Torunia. Wyróżnienie powędro-
wało do Magdaleny Gałkowskiej z Poz -
nania.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe,
zestawy książek oraz piękne statuetki. 

Po wspólnych zdjęciach, uściskach, gra-
tulacjach odbył się koncert gitarzysty i wo-
kalisty Michała „Limboskiego” Augu -
styniaka z Krakowa, któremu na kontraba-
sie towarzyszył Jacek Mazurkiewicz z
Inowrocławia.

Organizatorem ISP było Kujawskie
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Ino -
wrocławiu, współorganizatorem – Mło -
dzieżowy Dom Kultury im. Janusza
Korczaka w Inowrocławiu. Sponsorzy:
Urząd Miasta w Inowrocławiu, Starostwo
Powiatowe w Inowrocławiu, Włodzimierz
Szparaga (darczyńca)

Jako juror konkursu, a także uczestnik
ISP muszę pogratulować wzorowej organi-
zacji Spotkań przyjaciołom Swietłany
Owczarskiej, którzy mimo trudnej sytuacji
podjęli się zorganizowania tak ważnej im-
prezy. Nie zgadzam się z panią Małgorzatą

Wojciechowską jakoby „Kujawska Lira za-
milkła”...(tak napisała w Expressie Byd go -
skim). Nie może dziwić fakt, że trzy miesiące
po śmierci organizatorki nastrój spotkań bę-
dzie zdecydowanie inny niż w poprzednich
latach, ale to nie znaczy, że Kujawska Lira
powinna zamilknąć..., ona czeka tylko na od-
powiednie dłonie, które dotkną jej strun
i ożywią a wierzę w to, że na tak gościnnej
ziemi, ziemi Kasprowicza i Przybyszew -
skiego Lira nigdy nie zamilknie.

Organizatorom – zwłaszcza Piotrkowi
Lewickiemu i Krzyśkowi Kosińskiemu
życzę, aby nie tracili ducha. u

WŁASNYM GŁOSEM NR 79

W dniach 5 – 8 sierpnia 2010 roku w
Charzykowach koło Chojnic odbyły się
VIII Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie
organizowane przez nieformalną grupę
poetycką „Na Oścież”, mające przede
wszystkim charakter warsztatowy.
Uczestniczyło w nich 40 poetów z całej
Polski.
Warsztaty (grupowe i indywidualne) pro-
wadzili Karol Maliszewski (Nowa Ruda)
i Sławomir Matusz (Sosnowiec), natomiast
Krzysztof Szymoniak (Gniezno) dał wykład
na temat sposobów narracji, epickości i fa-
bularyzacji w wierszu lirycznym.  

W piątkowe popołudnie z ośrodka LKS,
w którym odbywała się cała impreza,
wszyscy na kilka godzin przenieśli się do re-
stauracji „Holyday” (tu ukłony w stronę je-
go właścicieli, Ewy i Bogdana Durajów,
którzy nieodpłatnie udostępnili lokal i za-
pewnili niezbędny sprzęt), gdzie odbyła się
uroczystość ogłoszenia wyników konkursu
jednego wiersza i konkursu na fraszkę. 

W tym pierwszym zwyciężyła (po raz
drugi z rzędu) Beata Patrycja Klary

z Gorzowa Wlkp. i to jej przypadła nagroda
główna, czyli Srebrny Kluczyk. Wyróżnie-
nie otrzymała Agnieszka Tomczyszyn-
Harasymowicz z Głuchołaz.  

Autorami najlepszych fraszek okazali
się natomiast: Bernadeta Korzeniewska
z Chojnic i Wojciech Ossoliński z Prudnika
(fraszki oceniała Ariana Nagórska
z Gdańska, która również była gościem 
VIII OSP).  

Laureaci przedstawili nagrodzone utwo-
ry, natomiast zaproszeni goście wystąpili
z krótkimi prezentacjami autorskimi. Nie za-
brakło też poezji śpiewanej. Tadeusz
Kolańczyk z Głogowa  zaśpiewał swoje nowe
kompozycje do tekstów własnych i innych po-
etów, natomiast duet z Tucholi: Magdalena
Melnyczek i Dariusz Krygowski (laureaci kil-
ku konkursów o zasięgu regionalnym i ogól-
nopolskim) zaprezentowali zarówno piosenki
poetyckie, jak i znane przeboje. Ich żywio -
łowy występ sprawił, że poeci ruszyli na par-
kiet i, tańcząc, dopominali się o bis. 

Niespodzianką, jaką przygotowali dla
uczestników organizatorzy, była możliwość

rejsu żaglówkami po jeziorze Charzykow-
skim. 

Późnym popołudniem w sobotę wszys-
cy wyruszyli do Chojnic, gdzie w amfiteat-
rze usytuowanym w fosie miejskiej o godzi-
nie 18.00 rozpoczęła się XVI Chojnicka
Noc Poetów. 

Otworzył ją występ Grzegorza
Tomczaka i Leny Piękniewskiej z Poznania.
Wśród gwiazd Nocy znaleźli się ponadto:
Basia Stępniak-Wilk, liczna grupa artystów
Piwnicy pod Baranami, a także aktorzy:
Aleksander Trąbczyński, Wiesław Mach -
nicki i Piotr Machalica. 

Mimo rzęsistego deszczu, który dał się
we znaki, widownia wytrwała do godziny
2.00 nad ranem. 

Były też autorskie prezentacje w wyko-
naniu wspomnianych już wyżej poetów:
Ariany Nagórskiej, Karola Maliszewskiego,
Krzysztofa Szymoniaka i Sławomira
Matusz. Prócz nich na scenie pojawili się
laureaci ogólnopolskiego Konkursu
Jednego Wiersza, który corocznie towarzy-
szy tej imprezie. Laureatami XVI edycji

konkursu (na który wpłynęło niespełna 
400 utworów) zostali: Miłosz Anabell 
z Warszawy (I miejsce za wiersz „Taki
byłem”), 

Czesław Markiewicz z Zielonej Góry 
( II miejsce za wiersz – „Zacne życie”. Albo
„Come mothers and fathers Throghout the
land”), Paweł Kaczorowski z Sulęcina 
(III miejsce za wiersz „Okolica: trzy przy-
stanki i jesteśmy w domu”). Bernadeta
Korzeniewska z Chojnic ( wyróżnienie za
wiersz „Mona Lisa Socjalizmu”), Ewa
Radomska z Wrocławia (wyróżnienie za
wiersz „Co dalej?”), Henryk Urbanek 
z Katowic (wyróżnienie za wiersz 
– „*** Być „wojownikiem słońca”...” ), 

Lesław Wolak z Jeleniej Góry (nagroda
specjalna ufundowana przez stowarzysze-
nie Civitas Christiana), Piotr Macierzyński
z Łodzi (nagroda specjalna ufundowana
przez stowarzyszenie Civitas Christiana).
Konkurs rozstrzygali: Karol Maliszewski 
– przewodniczący, Sławomir Matusz  
i Łucja Gocek – członkowie).

Relacje i galerie zdjęć z obu imprez 
odszukać można na stronach inter-
netowych, w tym na stronie http//: chojni-
ce.com. u

Łucja Gocek

Laureaci i Organizatorzy Kujawskiej Liry. Od lewej: Lucjan Młynarczyk, Tatiana Urban, Grażyna Rochna-Woźniak, Paweł Kaczorowski,
Piotr Lewicki, Urszula Kulbacka, Marcin Jurzysta, Łucja Dudzińska

Kujawska  Lira  (jednak)  zabrzmiała 
W dniach 10-11 lipca 2010 r. w Inowrocławiu – odbyły się XIV Inworocławskie Spotkania Poetyckie 
połączone z Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „O Kujawską Lirę im. Swietłany Owczarskiej”

Na Oścież i Chojnicka Noc Poetów
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STANISŁAW DYMEK

W
po ło wie lat osiem dzie sią -
tych, więc cią gle za PRL,
nikt jesz cze nie wie dział,
nie mógł wie dzieć, co sta-
nie się w na szym kra ju po

prze ło mie ka pi ta li stycz nym. Fa bry ki włó -
kien ni cze wciąż jesz cze z bie dą, bo z bie dą
ja koś fun kcjo no wa ły. I w tym miej scu mo -
że my za cy to wać frag ment opo wia da nia
Wbrew wo li le gnic kiej włók niar ki Te o do -
zji Pia skow skiej, za miesz czo ne go w pięt-
na stym nu me rze „Twór czo ści Ro bot ni ków”
z 1984 ro ku. Głów ną bo ha ter ką te go opo-
wia da nia jest pew na dziel na Ma ria, wła ści -
ciel ka psa wil czu ra, co oczy wi ście nie ma
nic do rze czy: Ma ria szu ka ła od po wie dzi na
fakt, że w za kła dzie pra cy, gdzie prze wa ża -
ją cą część za ło gi sta no wi ły ko bie ty, kie row-
ni cze sta no wi ska obej mo wa li męż czyź ni.
Wia do mo – po my śla ła. Mę ska dro ga za wo-
do wej pra cy by ła dłuż sza od ko bie cej, bo-
gat sza w tra dy cje i do świad cze nia. Oni
mie li czas na wy pra co wa nie sty lu pra cy
i wy po czyn ku. Tym cza sem ko bie ty po oś miu
go dzi nach pra cy za wo do wej sta wa ły w ko-
lej kach, dźwi ga ły cięż kie tor by, wpa da ły do
przed szko la po dzie ci. W lu stra spo glą da ły
mi mo cho dem i z nie chę cią.

– Ach, co to wszyst ko zna czy i jak wal-
czyć z nie spra wie dli wo ścią, je śli bra ku je
zdro wia? – Nie mia ła ocho ty na dy sku sje
o pow ta rza ją cych się prob le mach. 

A jed na trze ba dy sku to wać bo właś nie
od by wa się ze bra nie za ło gi. Kie row nik przę-
dzal ni cze san ko wej wszedł na sa lę wy raź nie
zmę czo ny wczo raj szą li ba cją i gło si, że za
dzie sięć lat ma być w kra ju do bro byt, a te-
raz włók niar ki po win ny się wy po wie dzieć
na te mat te go, co im do le ga. Ko bie ty mil czą,
po nie waż wszyst kie wie dzą, ja kie jest wy-
po sa że nie za kła du, jak cięż ka jest pra ca i jak
ma ło moż na za ro bić. W koń cu któ raś z ro-
bot nic oś mie la się po wie dzieć coś o prze sta -
rza łych ma szy nach, o bra ku kon ser wa cji
tych że. Kie row nik się wście ka: 

– To nie jest na ra da pro duk cyj na, lecz
ze bra nie związ ko we! Mów cie o tym, jak
wam się ży je, przyz naj cie się do za leg ło ści
w pła ce niu skła dek.

Za bie ra głos prząd ka Ma ria: – Trze ba
ko bie cie po móc. Trze ba za ku pić ma szy ny,
przy ob słu dze któ rych sie dzi się na obro to -
wym ta bo re cie, jak jest w in nych za kła dach.
Zmę czo ne no gi przesz ka dza ją w pra-
cy...Czer wo ne oczy kie row ni ka sta ją się,
jesz cze bar dziej czer wo ne: – U nas w Pol -
sce trze ba się, mę czyć! 

Tak to by ło w le gnic kiej „Mi la nie”,
a po dob nie w „Han ce” na uli cy Pocz to wej.
Ale cóż mog ło wy nik nąć z na jo strzej szej
kry ty ki? Te o do zja Pia skow ska mog ła so bie
na nią poz wo lić mia ła w za kła dzie moc ną
po zy cję, by ła też po de biu cie poe tyc kim w
ty god ni ku Kon kre ty, a od 1983 ro ku sta ła na
cze le le gnic kie go RSTK. Jej opo wia da nie
by ło opar te na fak tach i po dob no po je go
opub li ko wa niu w Twór czo ści Ro bot ni ków,
w za kła dzie cze san ko wym coś za czę ło się
zmie niać, wię kszą uwa gę, zwró co no na
kon ser wa cję ma szyn. Ale w „Mi la nie” ni -
gdy nie do szło do modernizacji, nikt więc

się nie zdzi wił, że po 1990 ro ku pro duk cję
ra dy kal nie zmniej szo no, a pry wa ty za cja
sta ła się nie u nik nio na.

Opo wia da nie Te o do zji Pia skow skiej
z 1984 ro ku moż na by więc uz nać za głos
prze stro gi; zresz tą ta kich opo wia dań, mo że
nie naj lep szych li te rac ko, opub li ko wa no
w Twór czo ści Ro bot ni ków bar dzo wie le, ale
kto się ni mi prze jął? W la tach osiem dzie -
sią tych tzw. so cja lizm roz wi nię ty sta czał się
już po rów ni po chy łej w tem pie przys pie -
szo nym.

Na szczę ście pa ni Te o do zja Pia skow ska,
o któ rej tu mo wa, nie mu sia ła się już tym
przej mo wać. Nad cho dzi ła eme ry tu ra, więc
w owej de ka dzie mog ła ca łą swą ener gia
skie ro wać na pra cę pi sar ską. Od 1983 ro ku,
czy li od mo men tu za i ni cjo wa nia RSTK
w Le gni cy, za czę ła wy da wać, wspól nie ze
swo im uta len to wa nym sy nem Ro ge rem, ze-
szy ty li te rac kie Nad ka cza wie. Jej wier sze
i ar ty ku ły pub li ko wa no w lo kal nej pra sie,
a w kwiet niu 1988 ro ku Twór czość Ro bot -
ni ków uho no ro wa ła wszyst kich le gnic kich
poe tów, łącz nie z pa nią Te o do zją. Gdy dziś,
po tak wie lu la tach, czy ta się te utwo ry, ude-
rza ich świe żość, szcze rość i au ten tycz na po-
e tyc kość.

Je sie nią te go sa me go ro ku Te o do zja
Pia skow ska opub li ko wa ła w Twór czo ści
Ro bot ni ków trzy od cin ko wy cykl hi sto rycz -
ny W cie niu ope ra cji Ostra Bra ma po świę -
co ny wyz wa la niu Wil na od Niem ców przez
bry ga dy Ar mii Kra jo wej. Był to wy raz wy -
jąt ko wej od wa gi ów czes ne go re dak to ra na-
czel ne go te go pis ma Mi cha ła Kra jew skie -
go, bo prze cież po wszech nie wia do mo że
owa ope ra cja za koń czy ła się bru tal nym roz-
bro je niem od dzia łów AK przez nad cho -
dzą cą ar mię so wiec ką. I dal szy mi re pre sja -
mi, o któ rych pa ni Te o do zja – w lip cu 1944
ro ku by ła sa ni ta riusz ką w VII Bry ga dzie
AK – nie mog ła jesz cze opo wie dzieć. Mog -
ła to uczy nić do pie ro w książ ce Ser ce zo sta -
ło w Wil nie, opub li ko wa nej w 1995 ro ku
we Wro cła wiu. Z tym szcze gó łem, że tyl ko
dzię ki przy pad ko wi unik nę ła roz strze la nia
przez ob cą gru pę par ty zan cką. 

Książ ka Ser ce zo sta ło w Wil nie, na wią -
zu ją ca ty tu łem do zna nej przed śmier tnej de-
cy zji Jó ze fa Pił sud skie go, jest zbio rem opo-

wia dań po łą czo nych wspól nym, wi leń skim
wąt kiem. Są to utwo ry zna ko mi cie na pi sa -
ne, ale książ ka jest skom po no wa na dość
osob li wie, bo za czy na się od li sty żoł nie rzy
po leg łych w wal kach o Wil no w la tach
1919-1920, a koń czy spi sem po leg łych
i zmar łych par ty zan tów z VII Bry ga dy AK
i in nych od dzia łów. Ma my tu też re por ter ski
opis po by tu pol skich kom ba tan tów na Zie mi
Wi leń skiej w lip cu 1991 ro ku w in ten cji
ucz cze nia nie ży ją cych ko le gów. By ła to do-
pie ro pier wsza ta ka wi zy ta w okre sie po wo -
jen nym, nic więc dziw ne go, że to wa rzy szy -
ło jej wiel kie wzru sze nie wszyst kich uczest-
ni ków. Wcześ niej ta kie ge sty i uczu cia by ły
su ro wo za ka za ne, bo. obo wią zy wa ła hi sto -
rycz na po praw ność, że Wil no jest mia stem
li tew skim. Tyl ko Adam Mic kie wicz mógł
na pi sać Li two, Oj czyz no mo ja! 

Po dob ne wyz na nie mog ła w in nych
oko licz no ściach wy ra zić wi leń ska Pol ka na
emi gra cji w Pol sce Te o do zja Pia skow ska,
par ty zan cki pse u do nim „Teo”. Zbiór opo-
wia dań Ser ce zo sta ło w Wil nie w prze wa -
ża ją cej mie rze ma cha rak ter au to bio gra -
ficz ny i wspom nie nio wy, dzię ki cze mu do-
ść do kład nie mo że my prze śle dzić lo sy Te o -
do zji Pia skow skiej w jej okre sie pa nień -
skim do ro ku 1945. 

Mat ka po zo sta ła w Wil nie, o oj cu nie
by ło wia do mo ści. Prze jazd z ro dzin ne go
mia sta do Ło dzi trwał sie dem na ście dni.Tu -
taj w Ło dzi, by ła pier wsza pra ca w „Elek -
tro mon ta żu”. Ko1ej na wią za ła z prze nie sie -
niem do Czę sto cho wy, do tam tej szej przę-
dzal ni cze san ko wej „Weł no pol”. A po tem
by ła już Le gni ca z przer wą na pro wa dze nie
do mu wy po czyn ko we go w Kar pa czu oraz
in ne do ryw cze za trud nie nia. I pier wszy wy-
jazd do Wil na w kwiet niu 1977 ro ku, wią -
żą cy się z wiel kim roz cza ro wa niem: zna jo -
mych ulic nie moż na by ło roz poz nać. Ro -
dzin ny dom na uli cy Obo zo wej znik nął 
w cza sie prze bu do wy.

Do wód cy i prze ło że ni nie za po mi na li o
niej. Z 1948 ro ku po cho dzi Me dal Woj ska
na da ny jej w Lon dy nie, a z 1984 r. Ho no -
ro wa Odz na ka żoł nie rza Ar mii Kra jo wej
przyz na na na Jas nej Gó rze. Z 1987 ro ku da-
tu je się Krzyż Ar mii Kra jo wej usta no wio ny
wie le lat wcześ niej przez gen. Ta de u sza Bo -
ra -Ko mo row skie go. W 1983 ro ku spot ka ły
się w Le gni cy ko le żan ki z Sza rych Sze re -
gów: „Baś ka”, „Je dy na” i „Teo”; „Baś ka”
przy wioz ła na tę oka zję dwie swo je opa ski 
z lat czter dzie stych: bia ło -czer wo ną i bia łą
z czer wo nym krzy żem. By ło o czym wspo-
mi nać.

A nam po zo sta je przy pom nieć, że pa ni
Te o do zja ja ko pre ze ska RSTK, urzą dza ła w
Ja wo rze pod Le gni cą do rocz ne bie sia dy li-
te rac kie i by ła też wspó łor ga ni za tor ką tzw.
aso cja cji fil mo wych czy li spot kań twór ców
fil mów ama tor skich. Z ko lei jej syn, zna ko -
mi ty ma larz, or ga ni zo wał w tym  że Ja wo rze
war szta ty pla stycz ne z udzia łem Cze sła wa
Mo ryk sa, Bro ni sła wy So ko łow skiej, Ja na
Ga bry sia ka i in nych twór ców nie pro fe sjo -
nal nych. 

W lu tym 1991 po wol no w Le gni cy ob-
wód Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej. Te o do zja Pia skow ska za i ni cjo -
wa ła spot ka nie za ło ży ciel skie i we szła do
skła du kie row nic twa tej kom ba tan ckiej or-
ga ni za cji ja ko skar bni czka. A rów no le gle
dzia ła ła w To wa rzy stwie Mi łoś ni ków Wil -
na i Zie mi Wi leń skiej. Trze ba by ło wie le
ener gii, aby te mu wszyst kie mu spro stać.

Nie wia do mo, ja ki kie ru nek swo jej dzia -
łal no ści, po przej ściu na za wo do wy spo czy -
nek uwa ża ła za naj waż niej szy. Wą tek kom-
ba tan cki za wsze ją bar dzo po ru szał, wie le 
o tym pi sze w swo jej książ ce. Ale ma my też
sy gnał, a cho dzi o jej ar ty kuł w 15 nu me rze
Szki ców Le gnic kich z 1994 ro ku, że ży wą dla
niej hi sto rię wi leń skiej AKU sta ra ła się łą czyć
z pra cą pi sar ską, a więc rów nie istot ną pra cą
or ga ni za tor ską w RSTK. Po ro ku 1990 usta -
ła moż li wość fi nan so we go za si la nia tej dzia -
łal no ści przez in sty tu cje i za kła dy pra cy, wiec
si lą bez wła du ten nurt osłabł. Ale oto jesz cze
19 lu te go 1993 ro ku pa ni Te o do zja urzą dzi ła
kon cert w do mu kul tu ry „Ko per nik” pod ha -
słem: „RSTK – żoł nie rzom AK”. Bar dzo nas
wzru szy ła ta wia do mość.

Po za wspom nia nym to mem opo wie ści
Ser ce zo sta ło w Wil nie Te o do zja Pia skow -
ska opub li ko wa ła wspom nie nia pt. Sło wo 
o wi leń skich har cer kach, bro szur kę Wal -
czy liś my o Wil no oraz trzy to mi ki wier szy
rów nież po świę co nych cza som wi leń skim,
lecz tak że li rycz nym prze ży ciom. Jest te po-
waż ny do ro bek pi sar ski. u

WŁASNYM GŁOSEM NR 79

Te o do zja Pia skow ska

wi leń ska le gni czan ka

Uro dzi ła się 25 mar ca 1922 ro ku w ro bot ni czej
dziel ni cy Ło siów ka w Wil nie. Jej oj ciec Wa cław
zad bał o wyksz tał ce nie cór ki, więc po szko le
pod sta wo wej (po dów czas zwa nej po wszech -
ną) skie ro wał ją do gim na zjum Ada ma Mic kie -
wi cza. W 1935 ro ku, gdy zmarł mar sza łek Jó -
zef Pił sud ski mia ła już trzy na ście lat więc do -
brze za pa mię ta ła po wszech ny mo ment smut-
ku. Tym bar dziej, że jej oj ciec był le gio ni stą Pier -
wszej Ka dro wej, a na stęp nie żoł nie rzem I puł -
ku pie cho ty Le gio nów. I zdo łał zasz cze pić cór-
ce więź z pol sko ścią. Nic prze to dziw ne go, że
jed no z naj lep szych opo wia dań pa ni Te o do zji
os nu te jest na la tach l935-1936, gdy po śmier-
ci Ko men dan ta cho wa no je go ser ce obok mat-
ki, na cmen ta rzu w Ros sie. W cza sie woj ny, w
1942 ro ku, a więc za raz po ukoń cze niu gim na -
zjum, ów czes na har cer ka z Sza rych Sze re gów
zna laz ła się w par ty zan ckim od dzia le ko men -
dan ta „Wil hel ma” czy li Wil hel ma Tu pi kow skie -
go. Mia ła za so bą przesz ko le nie na sa ni ta -
riusz kę, uczest ni czy ła w ak cjach bo jo wych do -
brze poz na ła szla ki Pusz czy Rud nic kiej. W lip-
cu 1944 ro ku, gdy in ne od dzia ły Ar mii Kra jo wej
opa no wy wa ły Wil no, VII Bry ga da po zo sta ła po-
za mia stem i też tam zo sta ła roz wią za na przez
„Wil hel ma”. Te o do zja wraz z gru pą przy ja ciół z
Ło siów ki prze dar ła się do Wil na, a je sie nią pod-
ję ła na u kę w pol skim li ce um, ale jej nie ukoń-
czy ła. W ob li czu aresz to wań by łych akow ców
zde cy do wa ła się na re pa tria cję do okro jo nej
Pol ski, co na stą pi ło w mar cu 1945 ro ku. 

Teodozja Piaskowska 
– w trakcie powstawania materiału bohaterka artykułu zmarła
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Z
dniem 1 stycz nia 2010 ro ku, de-
cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej prze stał ist nieć Dom Żoł nie -
rza Pol skie go. Po wo ła ne zo sta ło
w to miej sce Woj sko we Cen trum

Edu ka cji Oby wa tel skiej. Zaj mu je się te raz
prze de wszyst kim za gad nie nia mi szko le -
nio wy mi i pro wa dze niem kur sów dla ka dry
wy cho waw czej Woj ska Pol skie go. Dom
Żoł nie rza Pol skie go ma bo ga tą hi sto rię
i wiel ki do ro bek w dzie dzi nie kul tu ry.
Przed sta wi liś my go w po przed nim nu me -
rze „Włas nym gło sem”. W tym nu me rze
przed sta wia my je go do ko na nia w za kre sie
pa tro no wa nia przed sięw zię ciom w za kre -
sie fo to gra fii oraz fil mu ama tor skie go.

Stu dium In struk to rów 
Fo to gra fii i Tech nik 
Au dio wi zu al nych
Stu dium In struk to rów Fo to gra fii i Tech nik
Au dio wi zu al nych pow sta łe przy Do mu
Żoł nie rza Pol skie go po sia da upraw nie nia
in struk tor skie go kur su kwa li fi ka cyj ne go 
o spe cjal no ści „Fo to gra fia”. Dzia ła nie In -
struk tor skich Kur sów Kwa li fi ka cyj nych re-
gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra Kul tu ry 
i Sztu ki z 9 mar ca 1999 ro ku w spra wie wy-
ma gań kwa li fi ka cyj nych i try bu stwier dza -
nia kwa li fi ka cji upraw nia ją cych do zaj mo -
wa nia okre ślo nych sta no wisk w niek tó rych
in sty tu cjach kul tu ry, dla któ rych or ga ni za -
to rem jest ad mi ni stra cja rzą do wa lub jed no-
st ki sa mo rzą du te ry to rial ne go (Dz.U. nr 26,
poz. 234). Na stęp ca Do mu Żoł nie rza Pol -
skie go – Woj sko we Cen trum Edu ka cji
Oby wa tel skiej or ga ni zu je kur sy wspól nie 
z Fo to klu bem Rzecz pos po li tej Pol skiej.
Ce lem Stu dium jest przy go to wa nie wyk wa -
li fi ko wa nej ka dry dla po trzeb jed no stek
woj sko wych i oś rod ków kul tu ry w Si łach
Zbroj nych do wy ko ny wa nia za wo du in-
struk to ra fo to gra fii. Słu cha cza mi stu dium
mo gą być żoł nie rze za wo do wi i pra cow ni -
cy woj ska któ rzy uzy ska li skie ro wa nia 
z ma cie rzy stej in sty tu cji woj sko wej, po sia -
da ją świa dec two doj rza ło ści, uzy ska li po-
zy tyw ną opi nię po roz mo wach kwa li fi ka -
cyj nych.

Kon kur sy fo to gra fii
Kon kur sy fo to gra ficz ne w Woj sku Pol skim
ma ją wy so ką ran gę. Ich za da niem jest do-
ku men to wa nie prze mian do ko nu ją cych się
w śro do wi sku woj sko wym. Do chwi li obec-
nej kon kur sy fo to gra fii od by wa ły się co-
rocz nie. Na kon kur sy nap ły wa ło prze cięt -
nie od 300 do 400 zdjęć z róż nych jed no stek
Woj ska Pol skie go, któ rych au to ra mi są fo-
to gra fi cy ama to rzy, a tak że cy wi le zwią za -
ni ze śro do wi skiem woj sko wym, przy sy ła -
ją cy zdję cia o te ma ty ce woj sko wej. Wśród
nich bar dzo in te re su ją ce by ły zdję cia z mi -
sji za gra nicz nych. Zdję cia te po świę co ne
by ły prze de wszyst kim ży ciu lud no ści Af -
ga ni sta nu czy Ira ku oraz uka zy wa ły służ bę
pol skich żoł nie rzy w tych kra jach. Na
szcze gól ne uz na nie za słu gu ją fo to gra fie
sier. Krzysz to fa Gry muł ka, chor. rez. Mi ro -

sła wa Wój to wi cza, chor. Ro ber ta Su che go,
Hen ry ka Na grodz kie go i Ar tu ra Sur ma cza.

Ama tor ski ruch fil mo wy
W Woj sku Pol skim od wie lu pręż nie dzia ła -
ją Ama tor skie Klu by Fil mo we. Ama tor ski
ruch fil mo wy w woj sku sku pia en tu zja stów
fil mo wa nia, któ rzy z ka me rą w rę ku do ku -
men tu ją co dzien ne re a lia żoł nier skiej służ -
by. W pro pa go wa niu fil mu do ku men tal ne -
go waż ną ro lę od gry wa ją fe sti wa le i prze-
glą dy.

Roz wój ma so we go ama tor skie go ru chu
fil mo we go przy pa da na la ta 1957-1958. 
W 1958 ro ku za ku pio no i wy da no ama tor -
skim klu bom fil mo wym 7 pier wszych ka-
mer. W lu tym 1960 r. od by ło się Ogól no -
woj sko we Se mi na rium Dy sku syj nych Klu -
bów Fil mo wych, pod czas któ re go za pa dła
de cy zja o sy ste ma tycz nym szko le niu fil mo-
w ców ama to rów dzia ła ją cych w śro do wi -
sku woj sko wym.

I Ogól no pol ski Prze gląd Fil mów Ama -
tor skich Woj ska Pol skie go od był się 
w dniach 25-26.11,1977 ro ku w Pa ła cu Lu -
bo mir skich w War sza wie. W 2010 ro ku od-
by ła się 25 edy cja te go Prze glą du. Or ga ni -
za to rem przed sięw zię cia jest De par ta ment
Wy cho wa nia i Pro mo cji Obron no ści MON
a wy ko naw cą był Dom Żoł nie rza Pol skie -
go. Co rocz nie pre zen to wa nych jest oko ło
40 naj lep szych fil mów zre a li zo wa nych
przez fil mow ców ama to rów. Fil my te pow -
sta wa ły przy wspó łu dzia le Stu dium Re a li -
za cji Fil mów, któ re w 1990 ro ku pow sta ło
przy Do mu Żoł nie rza Pol skie go, a je go ce-

lem jest przy go to wa nie wyk wa li fi ko wa nej
ka dry ope ra to rów i re a li za to rów fil mo wych
dla po trzeb jed no stek woj sko wych i in sty -
tu cji kul tu ry w woj sku. Do chwi li obec nej
Stu dium mo że się posz czy cić wyksz tał ce -
niem ok. 500 ab sol wen tów, w tym – oprócz
ka dry i pra cow ni ków woj ska – tak że fun k-
cjo na riu szy po li cji i Stra ży Gra nicz nej. Fil -
my twór ców woj sko wych zgła sza ne na OP -
FA pre zen tu ją jed nost ki i in sty tu cje woj sko-
we, ich cha rak ter i wy ko ny wa ne za da nia,
za rów no w kra ju jak i mi sjach po ko jo wych
i sta bi li za cyj nych na ca łym świe cie.

Na prze strze ni lat l977-2010 Ogól no -
pol skie Prze glą dy Fil mów Ama tor skich
Woj ska Pol skie go od by wa ły się w War sza -
wie, Wro cła wiu, Kra ko wie, El blą gu, Dęb -
li nie, Gdy ni, Szcze ci nie, Za mo ściu, Mal -
bor ku, Ża ga niu; w niek tó rych z tych miast
kil ka krot nie. Każ de mu prze glą do wi to wa -
rzy szy ła wy sta wa fo to gra ficz na, pre zen ta -
cja ulo tek, afi szów, ga zet i do ku men tów.

O pro fe sjo na liz mie pol skich fil mów 
o te ma ty ce woj sko wej świad czy fakt, że
bra ły one udział w Mię dzy na ro do wym Fe -
sti wa lu Fil mów Woj sko wych we Wło szech.
Naj wyż szą na gro dę te go fe sti wa lu – Grand
Prix – otrzy mał w 1995 r. Ma rek Wi dar ski
za film pt. ”Żoł nie rze bez im pe rium”, a w
2005 ro ku film Ja na Bu jal ski go pt. ,,Nie ta-
ki po wrót” za jął I miej sce. 

XX Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów
Woj sko wych „Eser ci ti e Po po li” od był się
w dniach 1-15 li sto pa da 2009 r. w Brac cia -
no we Wło szech. Jest to je dy na na świe cie
im pre za fil mo wa, któ ra pro mu je dzia łal -
ność Sił Zbroj nych. Pra ce oce nia ne by ły
przez mię dzy na ro do we ju ry, któ re mu prze-
wod ni czył wło ski dzien ni karz – do ku men -
ta li sta To ni no Sca ro ni. Za pre zen to wa no 60
fil mów w któ rych prze wi jał się obraz uj mu -
ją cy kwe stie hi sto rii, tra dy cji i roz wo ju woj-
ska. Wie le z nich po ru sza ło ak tu al ne te ma -
ty tj. woj nę w Af ga ni sta nie, kon flikt w Cze -
cze nii. Pol skę re pre zen to wa ły dwie pro duk-
cje. Na gro dzo ny do ku ment pt.:„Mój ko cha-
ny Ta tuś”, w re ży se rii mł. chor. sztab. Mi -
ro sła wa Jó ze fia ka, opo wia da o mi sjach po-
za gra ni ca mi kra ju wi dzia nych ocza mi
dziec ka, na to miast film Ka ro la No wa kow -
skie go pt. „Ka nał Au gu stow ski” przed sta -
wia hi sto rię kon struk cji, któ ra zo sta ła stwo-
rzo na przez woj ska in ży nie ryj ne w XIX
stu le ciu pod kie run kiem gen. Igna ce go Prą -
dzyń skie go.  u

Opra co wa ła Jad wi ga Pi liń ska
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RUCH FIL MO WY 
W WOJ SKU POL SKIM
Syl wet ka 
MAR KA WI DAR SKIE GO
Jed nym z li de rów Ru chu Fil mo we go
w Woj sku Pol skim jest Ma rek Wi dar ski
– re ży ser i sce na rzy sta. Zre a li zo wał 32 fil-
 my do ku men tal ne, w tym peł no me tra żo -
we dla Te le wi zji Pol skiej i nie któ rych te le -
wi zji za gra nicz nych, oraz fil my szko le nio -
we i pro mo cyj ne dla Mi ni ster stwa Ob ro ny
Na ro do wej, w tym z za kre su spe cja li stycz -
nej tech ni ki woj sko wej, a tak że fil my edu-
 ka cyj ne dla Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro -
do wej. Jest rów nież au to rem 31 sce na riu -
szy fil mo wych.

W la tach 1990 – 2003 był re ży se rem
w Wy twór ni Fil mo wej „Czo łów ka”, a w
okre sie 1998 – 2009 wy kła dał w Stu dium
Re a li za cji Vi deo Do mu Żoł nie rza Pol skie -
go (od 1 stycz nia 2010 -Woj sko we Cen -
trum Edu ka cji Oby wa tel skiej), ucząc war -
szta tu fil mo we go wie lu fil mow ców ama-
 to rów ze śro do wi ska woj sko we go. Wie lo -
krot nie brał udział ja ko kon sul tant w War -
szta tach Fil mo wo-Fo to gra ficz no-Pla stycz -
nych, or ga ni zo wa nych przez Dom Żoł nie -
rza Pol skie go, za sia dał tak że w Ju ry wie lu
edy cji Ogól no pol skie go Prze glą du Fil mów
Ama tor skich Woj ska Pol skie go.

Ma rek Wi dar ski jest la u re a tem wie lu
na gród, m.in. Na gro dy Prze wod ni czą ce go
Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii MKiS za film
do ku men tal ny ro ku „Ci cho ciem ni” (1990)
– peł no me tra żo wy film do ku men tal ny
o lo sach sko czków spa doch ro no wych Ar -
mii Kra jo wej; był to je go de biut re ży ser ski,
Na gro dy Głów nej Pre zy den ta Re pub li ki
Wło skiej na VI Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fil mo wym „Ar mia i Na ród” w Rzy -
mie za Film „Żoł nie rze bez Im pe rium”
(1995) – peł no me tra żo wy film do ku men -
tal ny o sta cjo no wa niu i wy co fa niu z Pol ski
wojsk ro syj skich oraz prze mia nach
w świa do mo ści i men tal no ści ro syj skich
woj sko wych, Na gro dy Spe cjal nej Ju ry na
VII Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil mo -
wym „Ar mia i Na ród” w Rzy mie za film
„Woj sko Pol skie – pięć ob ra zów”1996,
II Na gro dy na Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fil mów w Nie po ka la no wie za film
„17 Wrześ nia” (2002) oraz II Na gro dy na
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil mów
w Nie po ka la no wie za film „Ko bie ty i woj -
na” (2007), a tak że otrzy mał odzna cze nie
„Za za słu gi dla Mia sta Sto łecz ne go War -
sza wy” 2008 za fil my po ru sza ją ce te ma ty -
kę zwią za ną z War sza wą.

W śro do wi sku fil mow ców woj sko -
wych jest bar dzo ce nio ny za do sko na łą zna-
 jo mość rze mio sła fil mo we go i życz li wy
sto su nek do ama tor skiej twór czo ści fil mo -
wej.
Syl wet ka 
JA NA BU JAL SKIE GO
Eme ry to wa ny star szy sier żant z El blą ga.
Pa sją je go ży cia by ła i jest praw da o służ -
bie woj sko wej. Do cie rał z ka me rą fil mo wą
tam, gdzie nie do tarł ża den fil mo wiec za-
 wo do wy.

Po tra fi od sło nić du sze swych roz mów -
ców i bo ha te rów fil mo wych. Zre a li zo wał
kil ka dzie siąt fil mów do ku men tal nych pe-
 ne tru ją cych psy chi kę żoł nie rzy i ich ro dzin.

Je go naj waż niej szym fil mem jest NIE
TA KI PO WRÓT z2005 r. – Do kra ju wra-
 ca z Ira ku cia ło żoł nie rza, któ ry po legł
pod czas ata ku ra kie to we go na pol ski po-
 ste ru nek. Nikt z je go bli skich nie ma jed-
 nak ża lu ani pre ten sji do Woj ska Pol skie -
go, gdyż do Ira ku po je chał na włas ne ży -
cze nie. u P.S.

Dzia łal ność i do ro bek 
Do mu Żoł nie rza Pol skie go (2)

Jan Bujalski 

Marek Widarski
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CZE SŁAW BRO NI SŁAW
KO WAL CZYK

Czas chmur ny i dur ny, czas wiel kich
prze mian, czas na szej mło do ści uwi -
kła nej w ście ra nie się świa to po glą dów.
Przed sta wiam czy tel ni ko wi kil ka na ście
opi nii dzia ła czy związ ko wych i zwy -
kłych lu dzi, nie kie dy niez wią za nych ze
związ kiem, któ rych los bru tal nie rzu-
cił w wir ustro jo wych prze mian. Pra -
gnę tre ścią te go opo wia da nia od dać
szcze ry po kłon czę sto be zi mien nej war-
stwie lu dzi, któ ra two rzy ła współ czes -
ną hi sto rię. Są to au to ry zo wa ne wy po -
wie dzi tych lu dzi, ja tyl ko osz li fo wa łem
niek tó re, nie re tu szu jąc, i na da łem od-
po wied nią for mę. Ce lo wo nie za miesz -
czam włas nych ko men ta rzy zo sta wia -
jąc to pod osąd czy ta ją cych.
Na wy raź ne ży cze nie roz mów ców nie
ujaw niam ich praw dzi wych naz wisk,
mo im skrom nym zda niem wy po wiedzi
po przez to zy ska ły tyl ko na war to ści,
roz mo wy są bar dziej szcze re i spon ta -
nicz ne, w istot ny spo sób od da ją kli mat
up ły wa ją cych trzy dzie stu lat od chwi li
pow sta nia NSZZ SO LI DAR NOŚĆ.

MI RO SŁAW T. był kie row ni kiem
mon ta żu w za kła dach w Poz na niu. Spot ka -
łem go przy pad kiem na pla ży w Ust ce w lip-
cu 1982 ro ku i to wła ści wie je go po sta wa wy-
war ła na mnie nie za pom nia ne wra że nie i by -
ła im pul sem do na pi sa nia te go tek stu. Był po
nie daw nym in ter no wa niu, prze sie dział tam
kil ka mie się cy, przed tem był prze wod ni czą -
cym NSZZ So li dar no ści na jed nym z wy dzia -
łów te go du że go za kła du.

Być ro bot ni kiem w Pol sce w okre sie od
za koń cze nia woj ny po cza sy nam współ czes -
ne, zna czy zno sić po kor nie głu po tę i aro gan -
cję wła dzy, zry wać się gre mial nie do pro te -
stów, któ re wstrzą sa ły tym kra jem ko lej no w
mar cu 1956 ro ku w Poz na niu, w grud niu
1970 ro ku na Po mo rzu, w czer wcu 1976 
w Ra do miu, i w 1980 ro ku w Gdań sku. Zna -
czy ty le, aby mieć na dzie ję na god ną pra cę,
na lep sze ży cie bez zbęd ne go pa to su, na to
wszyst ko, aby wresz cie nie dzie dzi czyć bie dy
po przod kach, by móc za osz czę dzić mło de -
mu po ko le niu te go wszyst kie go, co by ło na-
szym udzia łem. Na cóż by ły te wszyst kie,
czę sto krwa wo oku pio ne wy stą pie nia ru chu
ro bot ni cze go, na cóż by ły sztan da ry, opa ski
na prze dra mie niu, na cóż się przy dał sens wy-
pi sy wa nych ha seł na bia łych prze ście ra dłach,
na cóż pro te sty, pał ki na grzbiet, na cóż to
wszyst ko pa nie mą dra liń ski z wy wi nię tym
wą sem. Mó wi mi zna ny pan z te le wi zo ra, że
ma my wol ność. Wol no ści o wol no ści –przy -
by waj, ta kiej mi prze cież po trze ba, gdy nie
mam, co do gar nka wło żyć, bo dzi siaj ra no
do wie dzia łem się, że je stem bez ro bot nym.

W miesz ka niu peł nym sta rych i znisz czo-
nych meb li przy jął mnie by ły dzia łacz związ -
ków za wo do wych z okrę gu Wiel ko pol skie -
go, te raz już na eme ry tu rze, star szy si wie ją cy

pan w znisz czo nej ma ry nar ce z oku la ra mi
śmiesz nie zjeż dża ją cy mi z no sa. Kie dyś ten
nie po zor ny czło wie czek trząsł po ło wą związ -
ko we go świa ta, był przy tym nie prze jed na -
nym ne go cja to rem, nie u stę pli wym obroń cą,
twar dym eg ze ku to rem związ ko wych prob le -
mów. 

ED WARD K.– Wie pan to wszyst ko
nie mia ło być tak, ina czej wy o bra ża liś my so-
bie tą ca łą „roz pier du chę”, ten związ ko wy akt
wście kło ści miał wy glą dać ina czej. To
wszyst ko roz laz ło się nam na bo ki, prze laz ło
przez pal ce, wy cie kło jak wo da z dziu ra we go
wia dra. To nie mia ło być tak. Za czy na łem
jesz cze w la tach sześ ćdzie sią tych, wie pan za-
pew ne, co wte dy gro zi ło za an ga żo wa nie się
w dzia łal ność in nych związ ków niż te, któ re
ak cep to wa ła ów czes na wła dza. Ja każ cho le ra
pop chnę ła mnie do dzia ła nia, mo że im pul -
sem by ło to, że za wsze wi dzia łem nie spra -
wie dli wość i pra wie za wsze z nią wal czy łem,
ta ki mi czy in ny mi spo so ba mi. Czę ściej by ły
to ulot ki roz rzu ca ne pod czas ob cho dów pier -
wsze go ma ja lub in nych ko mu ni stycz nych
świąt. Wdzia łem i od czu łem na włas nej skó-
rze jak trak tu je się ro bot ni ków, mó wię trak tu -
je, bo nic lub pra wie nic nie zmie ni ło się w tej
ma te rii. Niech pan po pa trzy na te zdję cia, Le -
chu przed sie dem dzie sią tym czwar tym ro-
kiem w Gdań sku. Tu je steś my wszy scy 
z tam te go okre su, ja z dłu gi mi wło sa mi, Le -
chu ta ki szczup ły, Joń czyk z czwar te go wy-
dzia łu, Al bert So kor ski z utrzy ma nia ru chu,
Ber nac ki, Bra nec ki, Ko wa lew ski, Otrą ba, 
a te go to nie pa mię tam, ten to mu siał być nie
od nas, chy ba przy jezd ny. Wie pan ty le się
wte dy dzia ło, że nie zwra ca liś my uwa gi, kto
z skąd przy cho dzi i to był nasz głów ny grzech
za nied ba nia. Zap ła ci liś my za to w osiem dzie-
sią tym ro ku, gdy by liś my pod słu chi wa ni w
sa li BHP w stocz ni. Ko mi tet par tii i war szaw -
ska „gó ra” wie dzia ła o każ dym na szym po-
su nię ciu. Ko mu chy wszę dzie mia ły szpic li.
To, że ma my wol ną Pol skę to bez sprzecz na
za słu ga lu dzi, któ rzy dzia ła li w KOR i tych,
któ rzy stwo rzy li pod wa li ny pod dzia łal ność
związ ku So li dar ność. Tyl ko, że my Po la cy ła -
two za po mi na my o tych lu dziach, waż ne jest
tyl ko, kto na szczy cie, mó wi się, że mu rzyn
zro bił swo je, mu rzyn mo że odejść. Tak nie-
ste ty by ło ze mną, gdy trze ba by ło na sta wiać
kar ku, to by łem do bry, a póź niej po przy cho -
dzi li nie wia do mo skąd pa no wie w lep szych
gar ni tu rach, ta cy wie pan „ą, ę”, i już nie by ło
tak jak daw niej, po do cze pia li się wszy scy, kto
mógł. Dzie sięć mi lio nów człon ków to by ła si -
ła, z któ rą war to by ło się iden ty fi ko wać.

JA NUSZ jest pięć dzie się cio let nim
męż czyz ną, był me cha ni kiem sześ ćdzie się -
cio o so bo wej za ło gi Za kła du Na pra wy Ta bo ru
Ko le jo we go w K. Spot ka łem się z nim w
sym pa tycz nie urzą dzo nej pi jal ni pi wa na jed-
nej z głów nych ulic te go nie wiel kie go mia sta.
Ja nusz O. umó wił się na roz mo wę po se rii ar-
ty ku łów w Gło sie Wy brze ża na te mat: mój
czas, mo je miej sce na zie mi. Me cha nik, bez-
kom pro mi so wy wa lecz ny w obro nie re pre -
sjo no wa nych za dzia łal ność związ ko wą sam
wkrót ce zo stał per so na non gra ta w miej scu
pra cy. Pod by łe pre tek stem wy da lo no go z za -

kła du, na por tier ni wsia ła du żych roz mia rów
wy wiesz ka z kil ko ma naz wi ska mi, za ka zu -
ją ca wej ścia.

– By ło cięż ko – wspo mi na, że naj trud niej
by ło wyt łu ma czyć żo nie, dla cze go stra cił pra-
cę, nie wy trzy ma ła pró by, po czte rech mie-
sią cach ode szła z có re czką do ro dzi ców. Wte -
dy nie by ło „ku ro niów ki”, szu kał pra cy, chciał
się przek wa li fi ko wać, ale wil czy bi let szedł za
nim krok w krok – to wich rzy ciel, sły szał za
ple ca mi. Gdy już zna lazł ja kieś za ję cie, to na
dru gi dzień do wia dy wał się, że miej sce to jest
już za ję te. Pod pre tek stem wyż szych kwa li fi -
ka cji od ma wia no mu pra cy. Zo stał sam, na
nie wie le zda ła się po moc ko le gów związ ko -
wych, cho ciaż oczy wi ście jest bar dzo
wdzięcz ny za oka za ną po moc. Pie nią dze, ja-
kie otrzy my wał led wo wy star cza ły na czynsz,
a gdzie resz ta? Pier wszy śmiet nik „za li czył”
sie dem dzie siąt dni po wy rzu ce niu z pra cy, 
o dru giej w no cy wstał, ubrał się, wziął wo rek
płó cien ny i wy ru szył w mia sto. Ma ło, kto
wie, że śmiet ni ki ma łe i te du że sto ją w swe-
go ro dza ju re wi rach, miej scach, któ re oz na -
czy li zbie ra cze zło mu, pu szek, i sta rych
szmat. Wkro cze nie na oz na ko wa ny te ren pra-
wie za wsze oz na cza kło po ty, tak by ło i tym
ra zem, ni gdy nie są dził, że bę dzie się bił o pra-
wo do stę pu do za war to ści bla sza ne go zbior-
ni ka na nie czy sto ści. Trwa ło to tro chę za nim

wy wal czył u in nych sza cu nek, za nim do pusz-
czo no go do „in te re su”. W ta kim mie ście jak
K., al bo masz pra cę, je steś na gar nusz ku opie-
ki, al bo że brzesz. Wkrót ce stra cił miesz ka nie,
bo nie był w sta nie spro stać ga lo pu ją cym pod-
wyż kom czyn szu. 

Wspo mi na MIE CZY SŁAW K., je-
den z za ło ży cie li KPN w K., i dłu go let ni dzia -
łacz So li dar no ści: – Mia łem dziew czy nę – uś-
miech nął się – umó wi łem się z nią w ka wiar -
ni przy ryn ku, ku pi łem kwia ty. Tak, mia łem
cał kiem po waż ne za mia ry wo bec niej, ale nim
po sze dłem na spot ka nie przy szedł Grze siek
M. i po wie dział, że mi li cja aresz to wa ła na-
szych i że bym ucie kał. Ucie kał, ucie kać, ale
do kąd, zła pa li mnie jak sze dłem do ka wiar ni 
z bu kie tem róż, wi dzia ła jak mnie aresz to wa -
li, jak za kła da li kaj dan ki. Czer wo ne ró że po-
zo sta ły na bru ku ro zdep ta ne przez mi li cyj ne
bu cio ry, zo sta ły wciś nię te w szcze li ny ka mie -
ni. Już wte dy tam w ce li wie dzia łem, że jak
wyj dę na wol ność to zro bię wszyst ko, aby za-
le ga li zo wać dzia łal ność. Aresz to wa no mnie
na czter dzie ści osiem go dzin, wy pusz czo no
tyl ko po to, aby pod by le pre tek stem aresz to -
wać z po wro tem. Trwa ło to mo że mie siąc,
mo że dłu żej, po ko lej nych wyj ściach na wol-
ność już nie od da la łem się da lej niż kil ka me t-
rów od bra my wię zie nia. Któ ryś z na szych po -
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Ma te ria ły ze bra ne od lu te go 2007 do grud nia 2009(frag men ty)

Być ro bot ni kiem, cóż  

Cze sław Bro ni sław Ko wal czyk uro dzo ny w Słup sku 17.03.1954 r. 
Wyksz tał ce nie za wo do we. Pi sze od dwóch lat, głów nie opo wia da nia i ese je, 
w ostat nim okre sie wier sze. Do wię kszych suk ce sów moż na za li czyć wy róż nie nie 
w pier wszej edy cji kon kur su – „Wieś prze szłość i przy szłość”, or ga ni zo wa nym 
przez fun da cję na rzecz roz wo ju rol nic twa.
Mot to au to ra: mo gę być ro bo lem przez ca łe ży cie, ale ni gdy nie poz wo lę, aby mnie 

trak to wa no jak ro bo la
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sta rał się o ad wo ka ta w mo jej spra wie, coś
drgnę ło, po sta wio no mi za rzut po dże ga nia do
oba le nia ustro ju PRL. Wła dza wy to czy ła cięż -
kie dzia ła wo bec po je dyn cze go bun tow ni ka.
Pier wszą spra wę mia łem w mar cu 1974 ro ku,
pro ku ra tu ra przed sta wi ła sze reg nie praw dzi -
wych do wo dów mo jej rze ko mo wro giej dzia -
łal no ści, Je den za rzut był praw dzi wy ten 
o ulot kach, po za tym wszyst ko, to wie rut ne
kłam stwa. Ska za no mnie na pięć lat poz ba -
wie nia wol no ści, ka rę mia łem od być w wię-
zie niu w Czar nem. Czer wiec 1976 ro ku, zaz -
na czył się w Pol sce wy bu chem nie za do wo le -
nia ro bot ni ków za kła dów w Ra do miu. W
sier pniu te goż ro ku od by ła się ko lej na roz pra -
wa są do wa. Na stą pi ła ka sa cja po przed nie go
wy ro ku i te raz zo sta łem ska za ny na dwa la ta
w za wie sze niu na pięć lat. W uza sad nie niu po-
sta no wie nia są du ja ko oko licz ność ła go dzą cą
wska za no to, że cie szy łem się do brą opi nią w
miej scu za miesz ka nia i wy so ką oce ną ko lek -
ty wu pra cow ni cze go w za kła dzie pra cy. Gdzie
się po dzia li tam ci świad ko wie, do dzi siaj nie-
k tó rych spo ty kam, ża den z nich nie ma od wa -
gi spoj rzeć mi pro sto w oczy? Tak so bie my ś-
lę, że wła dza już wte dy za czę ła po wo li od-
pusz czać i gdy by nie czer wiec sie dem dzie sią -
te go szó ste go to z pew no ścią jesz cze dłu go nie
był bym wol nym czło wie kiem. W re zul ta cie
okres odo sob nie nia zam knął się w dwóch la-
tach, za raz po wyj ściu na wol ność wpa dłem 
w wir pra cy or ga ni za cyj nej. Wraz z Grze go -
rzem M., Wan dą J., He le ną Ż., Mi ro sła wem
S., pra co wa liś my nad za le ga li zo wa niem KPN,
pra cy by ło du żo, ale i wte dy tak oce niam by ło
ła twiej, lu dzie sa mi przy cho dzi li że by ich za-
pi sać na człon ka, or ga ni zo wa liś my pi kie ty,
ma ni fe sta cje w obro nie ro bot ni ków, stwo rzy -
liś my coś w ro dza ju biu ra pra so we go w obro-
nie re pre sjo no wa nych. Ja Kon fe de ra cję Pol ski
Nie po dleg łej upa try wa łem po przez pryz mat
po sza no wa nia prze de wszyst kim lu dzi pra cy,
bo za kła da łem (i słusz nie), że w tej be zi mien -
nej ma sie drze mie ogrom na si ła, któ rą trze ba
tyl ko umie jęt nie wpro wa dzić na od po wied nie
to ry. Na wet nie przy pusz cza łem wte dy jak
bar dzo bli sko by ło mi do związ ków za wo do -
wych, niż do KPN. 

WAN DA J. – dłu go let ni pra cow nik
ad mi ni stra cji w stocz ni Gdań skiej im. Le ni -
na. – Przy cho dzi li do nas róż ni ro bot ni cy, ci
nie wyk wa li fi ko wa ni, ci któ rzy gdzieś już tam
pra co wa li i ci, a tych by ło naj mniej wyk wa li -
fi ko wa ni po tech ni kach z licz ny mi kur sa mi 
i zna jo mo ścią ję zy ków ob cych. Tych ko cha -
ła dy rek cja, lecz nie ko niecz nie my, ta cy mie-
li naj wyż sze wy ma ga nia pła co we, któ rym
trze ba by ło spro stać. Wia do mo ta kie mu bez
za wo du da ło się naj niż szą staw kę za sze re go -
wa nia to nie ma ru dził i jesz cze był szczę śli -
wy, i tak wię cej za ro bi niż u sie bie. Ci z do -
świad cze niem też bra li, co im się da wa ło, no,
ale to „hra bio stwo”, to już pier wszej lep szej
staw ki nie bra ło, wte dy też koń czy ło się z re -
gu ły in ter wen cją dy rek cji. Niech pan po pa -
trzy, za wsze ist nia ła nie wi docz na gra ni ca po-
dzia łu mię dzy pra cow ni ka mi biu ra, a pra cow-
ni ka mi pro duk cji. Ten sztucz ny po dział prze-
waż nie ro dził ani mo zję i uprze dze nia. Ro bot -
ni cy mie li za złe „biu ra li stom”, że jest ich za
du żo i mu szą na nich pra co wać, pra cow ni cy

biur, że „ro bo le” się obi ja ją i nie bę dzie z te go
po wo du kwar tal nej pre mii. By ła w tym ja kaś
pra wi dło wość, nie po pra wia ją ca wca le ani 
o jo tę po gar sza ją cej się sy tu a cji przed się bior -
stwa. Ba łam się, że to wszyst ko kie dyś ru nie 
i mo dli łam się że bym wy trzy ma ła do eme ry -
tu ry. Uda wa ne sta ty sty ki, nie po waż na kal ku -
la cja eko no micz na, da le ko sięż ne pię cio let nie
pla ny, to wszyst ko by ło sztucz ne. Wspom nia -
łam o tam tych ro bot ni kach z licz ny mi kur sa -
mi, po wie dzia łam wte dy żar tob li wie hra bio -
stwo, to nie, dla te go, że bym ich z ja kie goś po-
wo du nie lu bi ła, ale wraz z ich za trud nie niem
trze ba by ło do ko ny wać ek wi li bry sty ki pła co -
wej w „wi deł kach” za sze re go wa nia, aby
spro stać ich wy ma ga niom. W grun cie rze czy
to cie szy łam się jak przy cho dzą do nas fa-
chow cy, wię kszo ści z nich koń czy ła póź niej
stu dia, zo sta wa li u nas lub wy jeż dża li do
Szcze ci na, Gdy ni, lub jak w przy pad ku Ma -
ria na Sz., za kła da li włas ne za kła dy. Wie dzia -
łam, że przy szłość na le ży właś nie do tych wy-
ksz tał co nych, or ga ni zo wa liś my licz ne kur sy,
po sy ła liś my do szko ły i niech pan so bie wy o -
bra zi tyl ko nie licz ni ko rzy sta li z oka zji, resz-
ta trwa ła tam gdzie za trud nio no ich pięć lub
dzie sięć lat te mu. Mo lo chy mu sia ły odejść, to
pew ne, lecz co na ich miej sce, te go chy ba
wte dy w sier pniu nikt nie wie dział.

Uro dzi łam się w 1989 ro ku, a więc w ro-
ku, kie dy Pol ska odzy ska ła nie po dleg łość 
– wspo mi na KA RO LI NA K. Słupsk,
pięk ne mia sto, nie o po dal mo rze, czu je się tu
po wiew wiel kiej wo dy. Kie dyś sto li ca wo je -
wódz twa, w póź niej szym okre sie wraz ze
zmia ną re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju zep -
chnię te do ro li pro win cjo nal nej mie ści ny 
w cie niu Ko sza li na. Mo ja roz mów czy ni jest
pięk ną dwu dzie sto let nią ko bie tą, i na po cząt -
ku po dej rze wa łem, że ze wzglę du na wiek nie
wie le mo że wnieść do oma wia ne go okre su.
Ku mo je mu mi łe mu za sko cze niu wie jed nak
bar dzo du żo, po cho dzi z do mu o bo ga tych
tra dy cjach ro bot ni czych – jak sa ma mó wi.

– To wszyst ko, co wiem, prze ka zał mi
mój ta ta, mój pra dzia dek był dzia ła czem ru-
chu ro bot ni cze go, zaj mo wał na wet ja kieś
waż ne sta no wi sko w mie ście i z ca łą pew no -
ścią jest prze ci wień stwem swo je go dziad ka 
i prze ciw ni kiem mi nio ne go ustro ju. Mój
dzia dek też był ro bot ni kiem, cięż ko pra co wał,
aby utrzy mać czte ro o so bo wą ro dzi nę. Ta to
przy róż nych oka zjach prze ko ny wał mi nie, że
je stem dziec kiem szczę ścia, bo uro dzi łam się
w wol nym kra ju. Mu szę przyz nać, że to, co
mi opo wia dał by ło dla mnie swo i stym pol-
skim scien ce fic tion, w mia rę do ra sta nia we-
ry fi ko wa łam ta to we opo wie ści i od kry wa łam
ze zdu mie niem, że miał ab so lut ną ra cję. Pa -
mię tam go jak sie dząc przed te le wi zo rem dy -
sku tu je z po li tycz ny mi po sta cia mi tam tej
epo ki. Ma jąc czter na ście lat wy bra łam się
wraz z ro dzi ca mi do Gdań ska. Po je cha liś my
tram wa jem na mo ją ulu bio ną ga la ret kę do ka-
wiar ni na Dłu gim Tar gu. By wa łam tam czę sto
przy oka zji wi zyt u cio ci, ale tym ra zem wy-
sie dliś my dwa przy stan ki wcześ niej ko ło
stocz ni, ta to wziął mnie za rę kę i po wie dział:
chodź có re czko po ka że to bie gdzie za czę ła
się wol na Pol ska. Ku pi liś my znicz w ja kimś
skle pie i za pro wa dził mnie pod sa mą pod sta -

wę pom ni ka, tam gdzie za czy na ją się trzy
krzy że, z wiel kim prze ję ciem za pa lił znicz i
prze ka zał go mnie. Po tem po desz liś my pod
głów ną bra mę stocz ni przed tab li cę z naz wi -
ska mi za bi tych ro bot ni ków, czu łam że
uczest ni czę w czymś bar dzo pod nio słym jak-
bym to ja sa ma two rzy ła hi sto rię. Póź niej na
ma tu rze mia łam py ta nie: gdzie stoi pom nik
przed sta wio ny na zdję ciu. i w ja kich oko licz -
no ściach zo stał po sta wio ny, tyl ko ja po praw -
nie od po wie dzia łam na to py ta nie, wie dzia -
łam wte dy, że w du żej mie rze to za słu ga mo-
je go ta ty i gdy by wszyst kie py ta nia z WOS
by ły po dob ne to ma tu rę z mo je go ulu bio ne go
przed mio tu zda ła bym ce lu ją co. Moi ro dzi ce
cięż ko pra co wa li abym ni gdy nie zaz na ła nie-
do stat ku, aby speł niać mo je ma rze nia i zach -
cian ki, aby nie bra ko wa ło mi ni cze go. Wiem
o pu stych pół kach, o kar tkach na mię so, któ-
re prze cho wu je ta ta, wi dzia łam też pier wszy
nu mer Słup skiej So li dar no ści, wiem o tym
wszyst kim, dla te go tym bar dziej po dzi wiam
swo ich ro dzi ców, że to wszyst ko prze trwa li,
no i ro zu miem wresz cie ta tę, dla cze go z ta ką
de ter mi na cją zwal czał mi nio ny ustrój. Chcę
skoń czyć stu dia i pod jąć pra cę w wy ma rzo -
nym za wo dzie. Że by zbu do wać no we, sta re
mu si odejść, te raz je steś my w Unii, mo gę po-
je chać, kie dy chcę i do kąd chcę, czu je ten
wol ny wiatr. Szko da tyl ko, że tak ma ło jest
pra cy dla mło dych lu dzi, że mu szą wy jeż dżać
za gra ni cę.

– A ja tam ni cze go nie ża łu ję, by ło jak by -
ło. Prze ży ło się ka wał cza su, o pał kach mi li -
cyj nych daw no już za pom nia łem. Je stem
dum ny, że ży łem w tam tym okre sie, że da ne
mi by ło na włas ne oczy zo ba czyć tę uni kal ną
chwi lę, je dy ną w swo im ro dza ju, chwi lę jed-
no ści spo łe czeń stwa zjed no czo ną w jed nym
ru chu, i wte dy jak wy pę dza liś my ru skich 
z Pol ski – wyz nał mi FRAN CI SZEK
K., dłu go let ni dzia łacz związ ko wy, przed
osiem dzie sią tym ro kiem by łem prze wod ni -
czą cym OPZZ w M. (woj Po mor skie). Pra -
co wa łem wte dy w daw nej fa bry ce rę ka wi -
czek, gdy się za czę ło, wie dzia łem, że przy-
szedł ten od po wied ni czas. Do so li dar no ści
wstą pi łem w ma ju 1983 ro ku. Gdy by mi by -
ło da ne prze żyć po now nie „sier pień” bez wa-
ha nia po wie dział bym – tak. Ni cze go nie ża łu -
je, bo ży cie to czy się da lej.

Szy łam wie czo ra mi opa ski bia ło czer-
wo ne i za sta na wia łam się jak to wszyst ko się
skoń czy – mó wi MA RIA K., mój mąż
pra co wał wte dy w nie wiel kim za kła dzie „
Lo ton”, mo że naj wy żej stu pięć dzie się ciu
oso bo wym. Wo lą za ło gi zo stał wy bra ny do
ko mi te tu straj ko we go, już wte dy cie szył się
du żym sza cun kiem mi mo mło de go wie ku.
Ale ja do brze wie dzia łam, że on na da je się
do te go jak ma ło kto, jak ma ło kto miał do-
syć ży cia pod czer wo ną gwia zdą i do mi na -
cją „pa choł ków Ro sji”. Ja na tym się nie zna -
łam, ale on mó wił, że nie moż na żyć cią gle
pod prę gie rzem i że Po la cy za słu gu ją na lep-
szy los, że nie moż na dać się już dłu żej nie-
wo lić, coś mu si ulec znisz cze niu, aby na ro -
dzi ło się no we. W na szym ma łym miesz-
kan ku od by wa ły się waż ne na ra dy przed
straj kiem, dy sku sje do póź nej no cy. Przy słu -
chi wa łam się tym roz mo wom, żar li wym
wy mia ną zdań, czę sto po pro stu nie za mie -
rzo nym kłót niom z nie u kry wa nym za in te re -
so wa niem, nie mog łam się na dzi wić skąd
wie dzą o ty lu spra wach.

Sta łem u pod sta wy pom ni ka po leg łych
stocz niow ców w Gdań sku, pa trzy łem na
zwień cze nie krzy ży, na sam wierz cho łek po-
stu men tu i nie mog łem do strzec nic po za
ofia rą, tru dem, po tem i nie spra wie dli wo ścią
na lo sie Pol skie go ro bot ni ka. Być ro bot ni -
kiem – a cóż to zna czy? u
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 to znaczy?

DE BIU T
POE TYC KI
DA MIAN SKA WIŃ SKI– ab sol went Gim na -
zjum im. Ja na Pa wła II w Ża li no wie, a obec-
nie uczeń Li ce um im. Ja na Ka spro wi cza 
w Ino wro cła wiu. In te re su je się poe zją, li te -
ra tu rą, hi sto rią, po li ty ką. Jest la u re a tem wie-
lu kon kur sów poe tyc kich. W swej poe zji
uka zu je na tu ra li stycz ną, czę sto bru tal ną rze-
czy wi stość, bez zbęd ne go pa to su.

Ten obok mnie
nie poz na je te go
któ ry pi je z mo je go kub ka
i je mój chleb

nie poz na je te go
któ ry ca łu je mo ją dziew czy nę
i szu ka sie bie w jej oczach

któ ry stoi przy drzwiach w au to bu sie
i cho dzi na spa ce ry w ciem ne za uł ki

któ ry za pa lił świat ło w mo im po ko ju
sie dzi i uda je że pa nu je pół mrok

nie poz na je te go
któ ry pi sze te sło wa 
i w tej chwi li od kła da dłu go pis

wy cho dzi
wró cił 
– gdzie by łeś?

Maria Żywicka – akwarele
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Choć stanowi strukturę zamkniętą
złożoną za skończonej ilości elementów, to
jednak stwarzać może nieskończoną ilość
możliwych kombinacji – to dlatego trwa, ale
się w istotny sposób nie rozwija. Tylko się re-
produkuje w swych własnych granicach.
Generalnie prowadzi to do uwiądu indywi-
dualności i totalnego zniewolenia, które jed-
nak nie jest odbierane jako zniewolenie. Temu
służą najrozmaitsze ideologie stwarzane przez
pomysłowych filozofów. Przychodzi mi na
myśl wtym miejscu idea idealnego więzienia
G. Benthama opisana kilkaset lat temu. To jest
więzienie, w którym nie ma ani murów, ani
krat, drzwi, zasuw i innych atrybutów zazwy-
czaj z tym pojęciem związanych – de facto nie
ma nic, lecz tylko iwyłącznie świadomość te-
go, że jest się nieustannie obserwowanym.
Stoję wieczorem przed rozświetlonymi okna-
mi bloku mieszkalnego i choć nie mam żad-
nego dowodu na to, że akurat teraz ktoś mnie
obserwuje, to jednak sama świadomość tego
sprawia, że zachowuję się nie tak, jakbym być
może na to miał ochotę. Takim stadem do-
piero – jak przekonywująco dowodził
Bentham – moż na skutecznie kierować
i władać. N.b. dla jego dobra i bezpieczeń-
stwa. Do takiej postaci świata właśnie się
zbliżyliśmy i wszystko wskazuje na to, że nie

jest to już wizja, lecz fakt. Efektem ubocznym
tego procesu, a w zasadzie warunkiem sine
qua non, jest zniszczenie wolnej i niezależnej
jednostki, czyli śmierć indywidualności.
Sztuka mogła stanowić ostatni bastion jej
obrony, ale nie stanowi. To już jest jasne.
Równolegle do tego procesu stopniowo wy-
kastrowywano sztukę z jakichkolwiek werty-
kalnych wartości, na rzecz trywialnie pojętych
wartości horyzontalnych, wytworzonych
przez rozum człowieka. Zamiast metafizyki
mamy powszedniość i banał. Tu Bóg rzeczy-
wiście zmarł.

Wobec tych procesów zacznie się two-
rzyć spontaniczny ruch oporu – zrazu anar-
chiczny, ale zaraz potem świetnie zorganizo-
wany. W imię obrony indywidualności jed-
nostki, a także po prostu w imię wolności.
Wolne duchy w sensie dosłownym będą wy-
chodzić poza System i tworzyć alternatywne
społeczności, w miarę niezależne od tegoż
Systemu. Będą w dużej mierze samowystar-
czalne i świadome swej odrębności. Wich ra-
mach rozwinie się jakiś szczególny typ twór-
czej aktywności, niekoniecznie wytwa-
rzającej określone przedmioty, ale na pewno
odpowiadającej całkiem konkretnym potrze-
bom tych ludzi. Jakim potrzebom? – Takim
jak zrozumienia świata, w którym się żyje,
potrzebie znalezienia wartości absolutnych
i pewnych, odpowiedzi na pytania ostatecz-

ne o przyczynę i skutek, początek i koniec,
dobro i zło. Jednym słowom chodziłoby tu
o pytania starannie wykreślone z Systemu,
zktórego właśnie uciekliśmy. Myślę też, że te
twórcze manifestacje z jednej strony będą
mogły występować zamiast tradycyjnej filo-
zofii, ale też i z drugiej będą mogły występo-
wać w funkcji religii. Ta sztuka nie chce być
ładną, ale ważną. Nietrudno też mi sobie wy-
obrazić, że będą też one zrozumiałe
wyłącznie w ramach tej zamkniętej społecz-
ności, i wyłącznie na jej potrzeby niejako
tworzone. Całkowicie natomiast pozostaną
niezauważone jako artystyczne przez
System. Zamiast uniwersalności mamy więc
lokalność, zamiast postulatu intersubiektyw-
nej zrozumiałości opisanej wyżej mamy
dobrze określony kontekst społeczny.
Wreszcie rzecz podstawowa: tak ma ocaleć
człowiek i jego indywidualność. A te, jak się
okazuje, są nieredukowalnymi przesłankami
wszelkiej metafizyki. Czy o tym zapomnie-
liśmy doprawdy? Dlaczego?

Kilka dni temu wędrowałem nieznanym
trawersem wzdłuż doliny Sowiej w moich
Karkonoszach. W pewnym momencie idąc
w kierunku przełęczy Okraj wchodzi się
w dziwną dolinę. Od początku stajemy zdzi-
wieni nagle ogarniającym nas uczuciem: nie
tylko że ktoś tu był, ale mieszkał! To uczucie
nie wiadomo skąd spada nagle na człowieka,

ale jest tak dojmujące, że mimo woli szukam
śladów czyjejś tu bytności. I się nie mylę! Idąc
wzdłuż strumienia odkrywam ze zdumieniem
ślady dawnych domostw – fundamenty po-
rośnięte mchem, jakieś spiżarnie ułożone
zkamieni, resztki kominów, zktórych kiedyś
pewnie sączył się dym. Kiedy? Tak, to była
kiedyś osada – rzekomo Walonów. Nie
można tu było łatwo dojść, a jeszcze trudniej
dojechać. I teraz działa moja wyobraźnia…
Dolina jest osłonięta od dokuczliwych wiat-
rów, jest woda w postaci strumienia, a nawet
widzę ślady jakiejś dawnej tamy – tak, tu
można było żyć. Długo trzeba było nałazić się
po nizinach, by niczego nie znaleźć i na koń-
cu odkryć taką możliwość. Czyli kiedyś, ra-
czej dawno, tak żyli – to fakt oczywisty. Może
by zatem zrekonstruować, poddać – jak ład-
nie dziś się mówi – rewitalizacji, takie miejs-
ce, gdzie wszystko było na swoim miejscu.
Oto moja sztuka poza Systemem ipoza sztuką
samą – jak po spirali, jak w triadzie dialek-
tycznej, wracam nauczony doświadczeniem
drogi – do pierwszego zachwytu i pytania
pierwszego. Z dużą determinacją w swej
ostatniej książce, która jeszcze wtym roku się
ukaże („Sztuka? – Tylko wtedy, kiedy jes-
tem”), tropię właśnie te pierwsze kroki
wyłaniania się tego, co artystyczne ze świata
mitu ieposu. Po co? – Po to, by zrozumieć, co
takiego się stało, że przestaliśmy zadawać so-
bie samym te wielkie pytania osens iwartość.
O miejsce własne w całości bytu – czyli o et-
hos. Awięc nie chodzi wostateczności osztu-
kę, ale o ocalenie. u

Oca le nie, czy li py ta nie o przy szłość sztu ki
Dokończenie ze s. 1

Krzysz tof Bień kow ski 
poe ta i re dak tor na czel ny kwar tal ni ka Znaj, czło nek Związ ku Li te ra tów Pol skich oraz pre-
zes płoc kie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich. La u re at wie lu kon kur sów poe -
tyc kich. Au tor dzie wię ciu to mów poe tyc kich, w ro ku 2009 je go wier sze zo sta ły opub li ko -
wa ne w pol sko -cze skiej an to lo gii Zrnička pro pe ga za. Na te mat li te ra tu ry pi sał m.in. 
w „Go ściń cu Sztu ki”, „Ku rie rze Ma zo wiec kim”, „No wym Ty god ni ku Płoc kim”, „Poe zji
dzi siaj” i „Płoc cza ni nie”. Miesz ka w Płoc ku.

WYDANE 
TOMY WIERSZY
Kwiat pa pro ci – Con sort Płock 1997 
Czar ne me da le– Con sort Płock 1997 
Klo ny – Con sort Płock 1998
Trzask ci szy– po li CoR Płock 1999 
Oczy spa rzo ne stra chem– ZLP Płock 2001 
Z mo stu– ZLP Płock 2003 
Su ro wy ko ściół – SAP Płock 2007
Sej smo graf – SAP Płock 2007 
ech…ten Bro niew ski – SAP Płock 2008

Obłą ka ny
Spo ty kam go czę sto

Brud ny cuch ną cy i cią gle roz ma wia 
z kimś 
nie o bec nym

Je go ciem no zie lo ny płaszcz co raz bar dziej czer nie je

W kap tu rze na rzu co nym na gło wę 
i tor bą ru pie ci w rę ku –
przy bysz z in nej pla ne ty

Wczo raj pił z pu stej bu tel ki po rzu co nej przy dro dze
Bu tel ka by ła ciem no zie lo na jak je go płaszcz

Przed wczo raj mył się przy musz li od kry te go śmiet ni ka
strze py wał pia nę much 
i cią gle do ko goś mó wił

Dzi siaj ra no spot ka łem go zno wu 
Stał poś rod ku chod ni ka i dłu bał pa ty czkiem w zę bach
jak by po ob fi tym śnia da niu…

Prze cho dzą cy obok omi ja li go sze ro kim łu kiem

a on jak by ich nie wi dział 

i cią gle mó wił do ko bie ty któ rej obok nie by ło

i cią gle uś mie chał się jak by prze glą dał się w lu strze 

24.07.08

Gar ba ty
In ny 
więc wy bra ny 

Nie sie swój krzyż 
– ko ły skę cier pie nia

w któ rej tu li 
cią gle pła czą ce 

dziec ko bó lu
na za wsze przy tu lo ne 
do ser ca 
któ re pę ka 
z każ dym spoj rze niem

w lu stro

7.04.08 

Poe ta
Wo lał by być sto la rzem
szew cem
a na wet ka na la rzem

Jest kim jest
więc cią gle pła cze nad roz la nym mle kiem 
z po ran ne go udo ju bo żej krów ki 

Tym cza sem wszy scy przy zdro wych 
zmy słach

uś mie cha ją się do sie bie zna czą co

A on cier pi tak 
że na wet nie ma od wa gi spoj rzeć 
w lu stro

19.05.08

Ży la ko wa
Szliś my ku so bie 

Z od da li wy glą da ła pięk nie –
ru de wło sy jak raj ski kwiat na ło dyż ce 

tu ło wia –
bia ła ko szu la prze cho dzą ca w bia łą suk nię 

aż do ko stek…

Z bli ska zo ba czy łem po cię tą zmar szczka mi 
twarz sie dem dzie się cio lat ki

Jed nak obej rza łem się za nią
i do kład nie w tej chwi li
roz chy li ło się roz cię cie jej suk ni 

aż po za ko la no –

na bie li nóg lśni ły czar ne pi jaw ki żył…

27.07.08
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Szma ra gdo wa Wys pa przy cią ga swo im
uro kiem nie tyl ko tłu my tu ry stów. Od
wie lu lat Ir lan dia dla ty się cy emi gran tów
z Eu ro py Cen tral nej i Wschod niej ja wi
się ja ko dru gi dom i oa za bez piecz nej
pra cy. 1 ma ja 2004 Pol ska sta ła się peł -
no praw nym człon kiem eu ro pej skiej ro-
dzi ny a Re pub li ka Ir lan dii otwo rzy ła bez
żad nych ogra ni czeń ry nek pra cy i go ścin -
ne pod wo je dla „no wych Eu ro pej czy -
ków”. Zie lo na Wys pa sta ła się ‘mek ką’
dla dzie siąt ków ty się cy Po la ków. 

Po mi mo nie sprzy ja ją cych wa run ków
eko no micz nych i kur czą ce go się ryn ku pra-
cy, pol ska spo łecz ność wciąż się roz wi ja,
or ga nicz nie wra sta jąc w tkan kę ir lan dzkie -
go spo łe czeń stwa. Pod sta wo wy mi na rzę -
dzia mi ko mu ni ka cji sta ły się por ta le ta kie
jak Ga ze ta.ie, Na da je my.ie, Wys pa.ie, Po -
lis hEx press.ie czy Po lo nie.eu, któ re ofe ru ją
ser wi sy in for ma cyj ne na te mat pra wa pra cy,
po dat ków, za sił ków, tu ry sty ki i re kre a cji.
W po łą cze niu z rzą do wy mi wi try na mi, do-
stęp ny mi rów nież w ję zy ku pol skim, two -
rzą rze tel ny prze wod nik po ir lan dzkich re a -
liach. Do te go rów nież na le ży za li czyć Ne -
ar90 FM z pol ski mi au dy cja mi pro wa dzo -
ny mi przez To ma sza Wy bra now skie go, re-
dak to ra Pol skie go Ku rie ra, oraz 103.2 Dub -
lin Ci ty FM z Jac kiem Jasz czy kiem i DJ Si -
wym. Od 2008 dzia ła IT VE.pl, pier wsza in-
ter ne to wa te le wi zja Po lo nii na Zie lo nej
Wys pie. Na are nie pra so wej ist nie je gru pa
ty god ni ków z usta bi li zo wa ną po zy cją: The
Po lish Ti mes (daw niej Ga ze ta Pol ska), Ku -
rier Pol ski i Nasz Głos. Do te go na le ży wy-
mie nić ak tyw nych dzia ła czy ta kich jak An -
na Paś (Fo rum Po lo nia, Pol ski Ex press),
Ewe li na Mar chlew ska (Fo rum Po lo nia, Ca -
ir de) i Bar na ba Dor da (Fo rum Po lo nia, SIP-
TU), któ rzy wspó łor ga ni zu ją kul tu ral no -
spo łecz ne wy da rze nia jak i ra dzą w za kre -
sie pra wa pra cy i po mo cy so cjal nej. 

Na Zie lo nej Wys pie dzia ła kil ka or ga ni -
za cji i sto wa rzy szeń, któ re two rzą pod wa li -
ny dla ir lan dzko -pol skiej in te gra cji. Jed nym
z ich za ło żeń jest dba nie o roz wój kul tu ral -
ny przez pro mo cje ro dzi mych jak i lo kal -
nych ta len tów. W sa mym Dub li nie dzia ła
kil ka ta kich oś rod ków, m.in. Pol ski Oś ro -
dek Kul tu ral ny POSK, Fo rum Po lo nie, Art
Wa ves, Pol ska Spo łecz ność w Ir lan dii (the
Po lish Com mu ni ty in Ire land), Mad Art
Stu dio, D-Light Stu dios jak i Cen tre for
Cre a ti ve Prac ti ces pro wa dzo ne przez zdo-
byw czy nię na gro dy So cial En tre pre nu ers

2006, Mo ni kę Sa pie lak, któ ra kie ru je tak że
Art Po lo nią. D-Light Stu dios za ło ży ła zna-
na fo to graf mo dy Aga ta Sto iń ska. W do rob-
ku obu wspom nia nych zna laz ły się war sz-
ta ty, kon cer ty jak i przed sta wie nia. 

Naj star szym sto wa rzy sze niem po lo nij -
nym na Wys pie jest Sto wa rzy sze nie Pol sko -
Ir lan dzkie (the Irish Po lish So cie ty), któ re
za ło żo no w 1979 r. Bodź cem do for mal ne -
go utwo rze nia To wa rzy stwa był przy jazd
Pa pie ża Ja na Pa wła II do Ir lan dii. Był to
czas, kie dy w Ir lan dii nie ist nia ła żad na ofi-
cjal na pol ska in sty tu cja ani pla ców ka dy plo-
ma tycz na. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen -

ne go w Pol sce, To wa rzy stwo zor ga ni zo wa -
ło sze ro ko za kro jo ną po moc dla Pol ski (la ta
1981-1983). Wów czas za ło żo no fun dusz
„Aid to Po land”, któ re go ce lem by ło wspie-
ra nie ro da ków w kra ju. Dzię ki wspól nym
wy sił kom wy sła ło 20 kon te ne rów z le ka mi,
ma te ria łem sa ni tar nym, środ ka mi pier wszej
po mo cy, żyw no ścią i odzie żą. 

Spot ka nia człon ków To wa rzy stwa po-
cząt ko wo od by wa ły się bar dzo spo ra dycz -
nie. Ich licz ba ogra ni czy ła się do za led wie
kil ku wraz z nie licz nych na bo żeń stwa mi
od pra wia ny mi w ję zy ku pol skim. Sy tu a cja
zmie ni ła się za sad ni czo w 1986 ro ku. Za -
ku pio no i wy re mon to wa no bu dy nek gre go -
riań ski przy Fit zwil liam Pla ce w Dub li nie.
Sta ło się to moż li we dzię ki za pi so wi w te s-
ta men cie Wan dy Pe tro ne li Brown, Pol ki,
któ ra wy szła za mąż za Ir lan dczy ka i osie d-
li ła się w Ir lan dii po 1-ej woj nie świa to wej.
Dom Pol ski – otwar ty w 1987 ro ku – stał
się sie dzi bą To wa rzy stwa.

Sta tu to wym ce lem or ga ni za cji jest roz-
wi ja nie za in te re so wa nia hi sto rią, dzie dzic -
twem kul tu ro wym, sztu ką, tra dy cją i ży ciem
spo łecz no – gos po dar czym Pol ski, a tak że
roz wój wszel kie go ro dza ju współ pra cy mię-
dzy na ro da mi. Pier wszym prze wod ni czą -
cym za rzą du Sto wa rzy sze nia Pol sko-Ir lan -

dzkie go był je den z je go za ło ży cie li Jan Ka -
miń ski. Obec nie prze wod ni czą cym za rzą du
Sto wa rzy sze nia jest Mar tin Re y nolds, wi ce -
prze wod ni czą cą Han na Do wling, zaś Jan Ka -
miń ski.po zo sta je człon kiem za rzą du.

Pro gram dzia łal no ści obej mu je spot ka -
nia, od czy ty, wy sta wy, kon cer ty, pro jek cje
fil mów, dy sku sje. Wie le wy da rzeń or ga ni -
zo wa no przy udzia le Tri ni ty Col le ge, Dun
La og ha i re Col le ge of Art, De sign & Tech -
no lo gy oraz Am ba sa dy Pol skiej w Dub li -
nie. Wśród go ści IPS zna le źli się Prof. Wa -
wrzy niec Ko nar ski, po li to log z Uni wer sy -
te tu War szaw skie go, John O’Co nor, wy bit -
ny ir lan dzki Pia ni sta, ak tor Jan En glert, wi -
ce pre mier Ir lan dii Ma ry Har ney oraz Pa weł
So ro ka, ko or dy na tor Pol skie go Lob by Prze -
my sło we go. W sie dzi bie Sto wa rzy sze nia 
– z ini cja ty wy Bo gda na Wę grzyn ka, dy na -
micz ne go ani ma to ra dzia łań kul tu ral nych
i spo łecz nych w Ir lan dii – zor ga ni zo wa no
rów nież wy sta wę fo to gra fii ar ty stycz nej Ka -
my Tro jak z Mal bor ka.

Po la cy sta li się nie o dłącz nym ele men -
tem spo łecz no -kul tu ral ne go kra jo bra zu
Szma ra gdo wej Wys py. Ich ży cie i pra ca nie
tyl ko przy czy nia się do roz wo ju Ir lan dii ale
rów nież wzbo ga ca pol ską kul tu rę i sztu kę.u

An na Poś pie szyń ska
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W opar ciu o da ne cen zu su prze pro wa dzo ne -
go w 2006 przez CSO, licz ba Po la ków za-
 miesz ku ją cych Ir lan dię wy nio sła 63 ty sią ce. Aż
29 % za miesz ki wa ło Dub lin i je go oko li ce.
Prze wa ża ją cą gru pą wie ko wą by ły oso by mię-
 dzy 29 a 35 ro kiem ży cia. Wraz z fa lą re ce sji
i znacz nym spo wol nie niem gos po dar czym,
przy to czo ne da ne i licz by uleg ły zmia nom.
Wią że się to głów nie z za sto jem w sek to rze
bu do wla nym i prze my śle wy twór czym, gdzie
by ła za trud nio na po nad po ło wa męż czyzn za-
 trud nio nych w Ir lan dii.

Pol ska spo łecz ność w Ir lan dii

Spotkanie w siedzibie Irlandzko-Polskiego Stowarzyszenia

Drodzy członkowie RSTK, wielu z Was
zdążyło już w tym roku sięgnąć po laury
a my dowiadujemy się o tym fakcie „przy
okazji”. Najwyższa pora zacząć się chwa-
lić! Ta rubryka posłuży za kolejne po-
dium, więc prosimy o nadsyłanie do
Redakcji Własnym Głosem informacji 
o Waszych sukcesach literackich, pla-
stycznych, fotograficznych, muzycznych,
filmowych …

Miło nam donieść, że koledzy satyrycy z
Warszawskiego RSTK: 
u Ludwik Wambutt i Tadeusz Józef
Maryniak w XI Ogólnopolskim konkursie na

Aforyzm i Fraszkę „Satyrbia” 2010 znaleźli
się na liście laureatów. Zaszczytne pierwsze
miejsce przypadło panu Ludwikowi.

u Beata Patrycja Klary i Agnieszka
Tomczyszyn-Harasymowicz z Głuchołaz,
sięgnęły po laury w konkursie o Srebrny
Kluczyk. Niestety, kluczyk był tylko jeden
i powędrował za Panią Beatą do Gorzowa
Wlkp. Wszystkim laureatom, także tym,
którzy jeszcze nie zdążyli podzielić się 
z nami swoimi sukcesami, serdecznie gra-
tulujemy. u

Redakcja Własnym Głosem

Beata Patrycja Klary

historyjka o kudłatym psie. dygresja pierwsza
Jest tylko wycinkiem z niecałości, jak igła jest fragmentem gałązki, 
która nie jest świerkiem, choć z niego wyrasta. Wyrasta z matki, 
za małej, bo uwiera słowami co z ciebie wyrośnie, więc stara się. 
Uśmiech i uładzenie spowiedzią w resurrectio christus. W swoim 
zestawie algorytmów rośnie do środka. W przeciwieństwie do babki, 
która dbała tylko o ogród, a książki oddawała na makulaturę, 
zaprzecza skąpstwu. Pozwala osadzać swoje zalążki na kolejnych 
stronach. Kocha się na polowaniu i w czasie łowienia ryb. Kształty 
okrągłe – wymacerowane – wylizane. Pomnażany w skończoność 
fraktal o słodzie kajmaku. (Uwaga! Nie mylić z karmelem). 

Brak grzebienia bardziej rozgrzebuje smutek. Linieje od tego. 
Głos brzuchomówcy pozwala jej udawać szczekanie głodnej suki.

Nasi na Parnasie
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Agniesz ka Tom czy szyn-Ha ra sy mo wicz

***
dzie ci ma ją ja go do we usta
kie dy je dzą baj ki
i uczą się o stwo rze niu 
poz na ją śla dy wil ków 
prze strach no cy
ba da ją psy i czło wie czeń stwo
sma ku ją brzy do tę i pięk no
tak sa mo moc no
tak sa mo na praw dę

kie dy zo rien tu ją się
że z wy cię tych że ber la su 
nie da się stwo rzyć ko bie ty
a ży cie koń czy się bez po wrot nie

pró bu ją uwie rzyć
że wi no prze mie ni się w wo dę

Ewa Ko men da

Głod ne mu chleb
(ero tyk w zas pa niu)
Pe wien gość no si przy so bie brzuch...
Wy pie czo ny,
jak wy roś nię ty chleb.
Jeść!
Otwie ra ją się rę ce w ra mio nach.

Głod na przy gnia tam go swy mi my śla mi.
W pier si
czu ję, że jest mięk ki.

Za sy piam na je dzo na na wpół
ze skór ką w ustach.

Grzegorz  Maria  Pozimka

Deszczowa  muzyka

za oknem śpiew rynny
rozkrzyczane nuty rozbijane o szybę
płyną strugami łez
wzruszył się rozczulony dzień
to mazurkiem to kujawiakiem o parapet puka
do domu się zaprasza
a ja jeszcze nie gotowy po nocy granatowej
z rozrzuconymi gwiazdkami co teraz o szybę
się rozpryskują i dźwięczą szklanymi
dźwiękami porannego deszczu
wpuść nas wołają bo dla ciebie gramy
poranną sonatę na parapecie okna
wpuść nas 
potem przychodzi cisza
na która jesteś również niegotowy
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Ma te usz Bruc ki

An ty or fe usz

jed nym co z nas pa mię tam i nie czu ję 
zie mi jest ścież ka

któ rą mie liś my w pal cach drob nych
jak roz są dek

ale o to wca le nie trze ba wal czyć 
że by po nieść wil goć

płacz jak płacz ob siadł wszyst kie 
ro zdro ża i opa dał 

w prze ciw ną stro nę jak by wie dział 
że nie ma na świe cie

kro pli któ ra prze ży ła by ciem ne zło ża świat ła

więc ostat nim co nam zo sta ło 
by nie doz nać złu dy 

to otwo rzyć rę ce peł ne dźwię ków 
i pu stym akor dem

z pię ści gro zić wszyst kim ma rze niom – i być

NA DE SŁA NE 
WIER SZE

***
Wpół ob ję ci roz ma wia my o nas
czy li o ni czym.
Pół szep tem, że by nie spło szyć pie przo ne go
nie ba.
Na ko niec kil ka pół wy traw nych ru chów.
Lu bisz jak ro bię to wpół klę ku.

A.B.

Au tor ka te go wier sza czu je to, o co w
poe zji cho dzi – o za sko cze nie, o ro dzaj
praw dy ja ką się czy tel ni ko wi „sprze da je”.
Nie fał szu je rze czy wi sto ści spot ka nia dwoj-
ga. Pi sze pla stycz nie, tak, że każ dy wi dzi ten
obra zek ko bie ty wpół klę ku przed męż czyz -
ną. Szcze rość i pro sto ta wy ra zu, a przy oka -
zji za ba wa sło wem – bo nikt nie mo że po-
wie dzieć, że owe „wpół” jest przy pad ko we.
Niech au tor ka ro bi tak da lej. Baw my się ero-
ty ką. 

Sta ra pły ta gra

Sta ra bab cia krzą ta się w kuch ni.
Po pra wiam kwie cie w wa zo nie.
Wid nie je na se pii,
Sta rym zdję ciu z tych lat.
Ta ma ła dziew czyn ka
To ja, któ raś z babć.

T.SZ.

Dro bia zgi tyl ko: w ty tu le i w pier w-
szym wer sie, i w wer sie 6 masz ten sam wy-
raz ”sta ry” – Za du żo sta ro ści!!! Je że li pi-
szesz se pia – to wia do mo, że zdję cie jest sta-
re. To okre śle nie ko lo ru i ty pu zdję cia sa mo
o tym mó wi.

Upo rząd ko wać obra zy – naj pierw to co
ro bi bab cia, a po tem co ro bisz TY – czy li
zmia na ko lej no ści. Za ma ło tre ści – niech
wiersz się roz wi ja, pły nie na tu ral nie. Wię -
cej czy tać.

NADESŁANE 
KSIĄŻ KI
Naj no wsza książ ka Ma te u sza Bruc kie go
„NIE PO LE CAM NAS BO GOM” jest jesz-
cze lep sza niż de biut „Wpół do wier sza”.
Dwa dzie ścia trzy la ta i już uksz tał to wa ny
pro fil poe tyc ki, już włas na dyk cja. Opa no -
wa nie war szta tu, in tu i cyj ne wręcz wy czu cie
for my ję zy ka, treść – w koń cu w wier szach
mło de go poe ty jest treść. Nie beł kot pa ra li -
te rac ki, nie po pi sów ka, ale treść. Prze nie sie -
nie na pa pier świa ta mło do ści, obra zów
zma ga nia z rze czy wi sto ścią, swo i ste stu-
dium chwi lo wej tęsk no ty z fo to gra fią w tle,
na któ rej od wro cie na pi sa no licz by. Stu -
dium bar dzo cie ka we, war te za u wa że nia.
Moc na książ ka moc ne go poe ty. Bra wo Ma -
te u szu.

APOL LO Z DA CHAU Mał go rza ty
Do bro wol skiej (rów nież dru ga książ ka 
w do rob ku jak wy żej) to „nie wia do mo co”,
czy li już na wstę pie coś cie ka we go. Za ha -
cza for mą, sło wem krót kim ata ku je. Ro dzaj
za ba wy ję zy kiem. Cie ka wost ka ra czej niż
treść. Znów o niesz częs nych anio łach – kie-
dy się te ko bie ty z te go wyz wo lą? Mar twi
mnie to, bo ja ka no wa ja kość mo że za ist -
nieć, je śli w każ dym to mie ko bie cym są
anio ły – na wet o zgro zo w Da chau. Prze -
mil czmy to jed nak. Waż niej sze jest zna cze -
nie ja kie za pew ne au tor ka przy pi su je swo-
im tek stom: nie za słu żo na śmierć, cier pie -
nie, wy ko rzy sty wa nie lu dzi. Kto lu bi ek spe-
ry men ty mo że się za sko czyć. Ja już na czy -
ta łam się ta kich ba jek – per for man ce na sło -
wie. Choć by „Aja jaj…!” Mar ty Grun dwald,
gdzie mło da poe zja (zwłasz cza ta pi sa na
przez ko bie ty) zo sta ła uwol nio na od za bie -
gów mi ty za cji rze czy wi sto ści, a więc pro-
jek to wa nia włas nych wi zji pra po cząt ków,
oni rycz nych kra jo bra zów i na tar czy we go
wy ko rzy sty wa nia ogra nej sym bo li ki. U Do -
bro wol skiej mi ty za cja jest. Za sto so wa ne li-
te ry, li ter ki po gru bio ne wy ma ga ją pew ne go
de ko do wa nia, ale tyl ko na po zio mie li ter.
Gdy by au tor ka po szła da lej – nie po da wa ła
spi su tre ści choć by (bo ty tu łów owe tek sty
nie ma ją) – mie li byś my cie ka wszy za bieg
ko du ją cy. A naj le piej gdy by wię cej by ło
tre ści, gdyż sa ma po zor na her me tycz ność
(bo poe zja stric te her me tycz na ope ru je trud-
ny mi, wie lo po zio mo wy mi sym bo la mi 
i me ta fo ra mi) oraz nie i stot ność pew nych na-
z wisk dla czy tel ni ków (nie um niej szam
istot no ści dla sa mej au tor ki), za my ka krąg
od bior ców. Za ba wa, pew na pró ba zmie rze -
nia  się z trud nym  te ma tem.  Wy szło  nie-
tu zin ko wo – acz pu sto. Ko lej ny ek spe ry -
ment. u

Książ ki do re cen zji pro szę 
prze sy łać na adres re dak cji, 
a wier sze na ma i la 
sio stra kon su ma ta@gma il.com

Ru bry kę NA WAR SZTA CIE RE CEN ZEN TA uwa żam za otwar tą

Warsztaty literackie w Charzykowach

Warsztaty literackie w Charzykowach. Na pierwszym planie goście: od prawej Krzysztof Szymoniak i Sławomir Matusz
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T
en tekst od kil ku lat żył wy łącz -
nie w mo jej gło wie. W la tach
90. pro wa dzi łem w „Wia do mo -
ściach Kul tu ral nych” pod kryp-
to ni mem Fla żo let z Far lan dii

„Pocz tę li te rac ką”. W ro ku 2003 przy go to -
wy wa łem tę „Pocz tę” do wy da nia książ ko -
we go (Fla żo let z Far lan dii „Osiem dzie siąt
lek cji wier sza”, Wy daw nic two Ada ma
Mar sza łek, To ruń 2004) – i właś nie sie dząc
nad ty mi tek sta mi uświa do mi łem so bie, ja-
kie wa dy od kry wa łem naj czę ściej w wier-
szach po cząt ku ją cych poe tów, co mnie naj-
czę ściej draż ni ło i co naj czę ściej po le ca łem
im ja ko niez będ ne zmia ny w war szta cie
poe tyc kim. Frek wen cyj ność i na chal ność
wad mło dej poe zji po dyk to wa ły ten „de ka -
log do bre go wier sza”. Spi sa łem go w pun-
ktach i dwa ra zy – jak do tąd – wyg ło si łem
a w ra mach war szta tów poe tyc kich, ja kie
pro wa dzi łem w 2004 i 2005 ro ku. Le szek
Ja kób za chę cił mnie, by utrwa lić tę rzecz
i przy słać do je go no we go pis ma li te rac -
kie go „La tar nia Mor ska”.. Alea iac ta est!

Przy ka za nie pier wsze: 
wiersz mu si być 
wy ro bem rze mieśl ni czym
Zna cze nie rze mio sła w sztu ce za ni ka, ale
nie moż li we, by za ni kło do koń ca. Rze mio -
sło w poe zji to do sko na łe opa no wa nie
two rzy wa. Tak jak two rzy wem mu zy ki są
dźwię ki, ma lar stwa – far by i bar wy, rzeź-
by – ka mień lub drew no, tak two rzy wem
poe zji jest ję zyk. Poe ta mu si pa no wać nad
ję zy kiem jak szewc nad ko py tem. Mu si
znać ję zyk, „czuć” ję zyk, po sia dać tzw.
wy o braź nię i wraż li wość ję zy ko wą. Poe ta
to ktoś, kto swo ją au toek spre sję (czy li sie-
bie) wy ra ża wy łącz nie po przez ję zyk. Czy
moż na to ro bić nie ra dząc so bie z ję zy -
kiem? Dla te go tak bar dzo de ner wu ją mnie

u „mło dzie ży poe tyc kiej” błę dy or to gra -
ficz ne, gra ma tycz ne, sty li stycz ne, skład-
nio we, fra ze o lo gicz ne... Nie moż na rzeź-
bić w ję zy ku, sko ro nie zna się je go sło jów
i fak tur. Two rzy wo trze ba opa no wać do
per fek cji.

W po ję ciu rze mio sła kry je się więc „in-
kli na cja ję zy ko wa”, „ta lent ję zy ko wy” (np.
u pro za i ków jest to tzw. „dar nar ra cji”), ale
też wie dza na te mat poe zji, li te ra tu ry, tra dy-
cji, awan gar dy..., jed nym sło wem, poe ta
mu si wie dzieć, w ja kiej prze strze ni się po-
ru sza, na ja kim bo i sku gra swój mecz. Do -
bry poe ta wy bie ra jąc swój gen re umie tak że
swo bod nie na pi sać wiersz ry mo wa ny, frasz-
kę, li me ryk, pa ro dię itd., umie „ba wić się”
for mą, ro bić z „wier szo wa niem” mniej
wię cej to, co żon gler ro bi z pi łe czka mi na
cyr ko wej are nie. Umie – dla te go, że jest
rze mieśl ni kiem sło wa; pa nu je nad ję zy kiem
o wie le bar dziej niż każ dy in ny, „pos po li -
ty” użyt kow nik te go ję zy ka. 

Ist nie je jesz cze in ne poj mo wa nie owe-
go „rze mio sła”. Ono wy ni ka z po wie dzon -
ka Wit ka ce go: poe ta ni czym nie róż ni się
od szew ca, szy je ta kie sa me bu ty, ty le że 
z włas nej skó ry... 

Ta ka w tym mą drość, że trze ba umieć
coś uszyć, a owa „włas na skó ra” to nic in-
ne go, jak Sta chu ro we „ży cio pi sa nie” – czy-
li prze twa rza nie włas ne go lo su na ję zyk li-
te rac ki.

Przy ka za nie dru gie:
wiersz po wi nien być
no wa tor ski.
Uza leż nie nie od mi nio nych form i for muł
jest – uza leż nie niem! Wtór no ścią i epi goń -
stwem. Gdy byś my na dal pi sa li np. ję zy -
kiem Mic kie wi cza – po zo sta li byś my 
w epo ce Mic kie wi cza, choć świat jest już
w zu peł nie in nym miej scu. „Obo wiąz -

kiem” każ de go po ko le nia li te rac kie go jest
wnie sie nie do li te ra tu ry włas ne go ję zy ka.
Ktoś po wie dział, że je śli na wet ist nie je tyl-
ko jed na praw da o świe cie, to ist nie je nie-
skoń czo na wie lość jej sfor mu ło wań. Za da -
niem każ de go poe ty jest „włas ne sfor mu ło -
wa nie” praw dy, ja ką chce wy ra zić. Ik siń ski
nie po wi nien pi sać Mic kie wi czem, Nor wi -
dem, Leś mia nem, Tu wi mem, Przy bo siem,
Bia ło szew skim... – po wi nien „pi sać Ik siń -
skim”. Zna leźć swój nie pow ta rzal ny styl,
swo ją for mu łę, swój mo del. Być ory gi nal -
nym.

Praw dzi wa sztu ka poe tyc ka bar dziej
mu si przy po mi nać bu do wa nie zam ków 
z pia sku niż pia sko wych ba bek – z fo re -
mek.

Wa lor no wa tor stwa nie oz na cza obo-
wiąz ku awan gar dyz mu. Awan gar da to nie-
co in ne po ję cie. No wa tor stwo to „włas no-
ść”, sa mo dziel ność ję zy ka”, któ ra mo że na-
wią zy wać do ta kiej czy in nej tra dy cji, ale
rów no cześ nie od no sić się do niej twór czo,
a na wet „prze twór czo”. No wa tor stwo stoi
na an ty po dzie epi goń stwa.

To „przy ka za nie” wy wo łu je wciąż ży -
wy i nie u stan nie pod no szo ny dy le mat: czy
wiersz współ czes ny mo że być ry mo wa ny?
Czy dzi siaj obo wią zu je już tyl ko wiersz
nie re gu lar ny, nie sy la bo to nicz ny, bia ły?
(Je śli nie wie cie, co to „sy la bo to nizm” czy
„wiersz bia ły” to nie po sia da cie „dy plo mu
cze lad ni cze go” w poe tyc kim rze mio śle 
i od sy łam do przy ka za nia pier wsze go).
Przyz na ję: to trud ny dy le mat. Wszyst kie
re gu lar ne mia ry wier sza zo sta ły tak wy ek -
splo a to wa ne, że są jak bie da szy by, w któ-
rych trud no już zna leźć coś no we go. Po za
tym w epo ce wier sza „post nor wi dow skie -
go” czy „po stró że wi czow skie go” trud no
wra cać do kon wen cji wier sza „tet ma je -
row skie go” czy „tu wi mow skie go”. A jed-

nak zda rza ją się bez przer wy to mi ki, któ re
udo wad nia ją wiel kość ry mu. Dla mnie dwa
kla sycz ne przy kła dy z nie daw nych lat to
„Ma pa po go dy” Iwasz kie wi cza i „Za chód
słoń ca w Mi la nów ku” Ja ro sła wa Mar ka
Rym kie wi cza. Poe zja Wiel kich Ry mów.
Uwa żam jed nak, że to już tyl ko re a li za cje
wy jąt ko we. Współ czes na poe zja ewo lu u je
– wraz z ryt mem współ czes ne go ży cia 
i współ czes nej sztu ki – w mo del „an ty de -
ko ra cyj ny” (chcia ło by się po wie dzieć: an-
ty    se ce syj ny), i wszel kie „tra dy cyj ne zdob-
nic two” (np. rym i rytm) od cho dzi do la-
mu sa. Ję zyk poe zji stał się bar dziej ko lok -
wial ny, pro sty, zbli żo ny do ję zy ka pro zy
oraz „zwy czaj ne go ży cia” i na tych ob sza -
rach jest wię cej „do od kry cia” niż po przez
„mo wę wią za ną”.

Wo lę poe tę któ ry mniej do sko na le pi sze
„dzi siej szym ję zy kiem” poe zji niż „ję zy -
kiem sta rych mi strzów”. No wa tor stwo to
oder wa nie się od za sta nych stan dar dów. To
za wsze by ło w sztu ce trud ne. Ale i naj cen -
niej sze.

I jesz cze je den ne ga tyw ny as pekt „mo-
wy wią za nej”, a w szcze gól no ści ry mu: tak
trud no osią gnąć je go ma e strię i nie po paść
w na śla dow nic two tra dy cji, że dzi siej sze
„ry mo wan ki” naj czę ściej zdra dza ją... gra-
fo ma na. Gra fo man utoż sa mia rym z poe -
zją. Coś, co się ry mu je – au to ma tycz nie jest
wier szem. Otóż nic bar dziej myl ne go. Ry -
mo wa ny wiersz sy la bo to nicz ny rze czy wi -
ście przez ca łe epo ki kró lo wał, w ży wej pa-
mię ci obec nych po ko leń prze trwał w po sta -
ci mo de lu „wier sza post ska man dryc kie go”,
jed nak mi nę ło do sta tecz nie wie le lat i pow -
sta ło do sta tecz nie wie le wy bit nych wier szy,
któ re udo wad nia ją, że poe zja nie tyl ko zna-
ko mi cie ob cho dzi się bez ry mu, ale właś nie
bez nie go we szła w swój współ czes ny etap.
u  cdn
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Goście XIV Inowrocławskich Spotkań Poetyckich

Le szek Żu liń ski

De ka log do bre go wier sza

Goście Kujawskiej Liry w dyskusji panelowej – Poezja na nowy wiek – Koniec czy początek? 
Od lewej: dr hab.prof.Piotr Śliwiński, Grażyna Rochna-Woźniak, Jakobe Mansztaj, Mariusz Grzebalski

NAJ BLIŻ SZE 
ZMA GA NIA KON KUR SO WE

XVI OKP im. Jac ka Bie re zi na. W kon kur sie mo -
gą wziąć udział je dy nie pi szą cy w ję zy ku pol skim
poe ci przed de biu tem książ ko wym, któ rzy na-
de ślą or ga ni za to rom pro jekt swo je go pier wsze go
zbio ru wier szy, skom po no wa ne go ja ko ar ty stycz -
na ca łość i opa trzo ne go ty tu łem. Or ga ni za to rzy
pro szą do dat ko wo o rów no leg łe prze sła nie pro-
po zy cji kon kur so wej pocz tą elek tro nicz ną na ad-
res bie re zin@tlen.pl w po sta ci jed ne go zwar te go
pli ku for ma tu doc lub rtf (z do pi skiem w te ma cie:
”kon kurs Bie re zi na”). Wię cej http://post scrip -
tum.net.pl/view to pic.php?t=11809 

II OKL im. Ire ny Go lec pt. ”Czer wo na Ró ża dla
Niej” – do 31.10.2010. Wa run kiem uczest nic twa
w kon kur sie jest prze sła nie 2-3 utwo rów włas-
nych – poe tyc kich lub pro za tor skich (wiersz,
esej, no we la, list, opo wia da nie, kar tka z pa-
mięt ni ka) nie pub li ko wa nych ni gdzie do tąd, nie
na gra dza nych i nie oce nia nych w in nych kon kur -
sach. Wię cej http://post scrip tum.net.pl /view to -
pic.php?t=11891 

Do li sto pa da 2010 ro ku trwa ko lej na edy cja kon-
kur su li te rac kie go To wa rzy stwa Roz wo ju Zie mi
An drze jew skiej. W kon kur sie mo że wziąć udział
każ dy, kto prze śle włas ny wiersz lub opo wia -
da nie na adres ma i lo wy ga zet ka trza@vp.pl lub
na adres ko res pon den cyj ny sto wa rzy sze nia:
To wa rzy stwo Roz wo ju Zie mi An drze jew skiej, Ku -
lesz ki Nie nał ty 2, 07-305 An drze je wo. 
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„Splątani z czasem” to trzydziesta siód-
ma publikacja Grupy Literackiej
„Dysonans”.

Almanach jest ukoronowaniem 26 lat
istnienia Grupy (1984-2010) związanej 
z Klubem Śląskiego Okręgu Wojskowego
we Wrocławiu. Pomysłodawcą nazwy
Grupy jest ppłk Jan Stanisław Jeż. Pierwsze
warsztaty literackie odbyły się 27 czerwca
1984 r. i trwają do dziś w cyklu comiesięcz-
nym. Od samego początku konsultantem 
i przewodnikiem Grupy był Marek Garbala
(zm.2003 r.), który tak określał swoje pode-
jście do celów, jakie zakładał, realizował 
i osiągał: „…w przyjętych rozwiązaniach
wspólnej pracy nie zakładano swoistego wy-
chowu pisarzy, zawsze chodziło jedynie 
o uwrażliwienie, umiejętność odczytywania
tekstu i myślenia nad nim, wskazywania
możliwości języka, ćwiczenie smaku i gięt-
kości mowy, pokazywanie tendencji i war-
tości kultury w jej całej złożoności, sztukę
wsłuchiwania się w drugiego człowieka, ale
i wprawę w artykułowaniu samego siebie…”.

Od stycznia 2005 r. konsultantem jest
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
Stefan Bednarek – polonista i kulturoznaw-
ca. Od czerwca 2004 r. prezesem Grupy jest
Kazimierz Burnat, znany i ceniony poeta.

Oprócz warsztatów we Wrocławiu, od
1994 r. Grupa jest współorganizatorem do-

rocznych czterodniowych Głogowskich
Konfrontacji Literackich. Pogłębianiu wie-
dzy, urozmaicaniu warsztatu pisarskiego i za-
pobieganiu alienacji wojskowego środowiska
literackiego służy również aktywne uczest-
nictwo członków Grupy w sesjach literackich
organizowanych przez Departa ment Wycho -
wania i Promocji Obronności MON, Ogól -
no polskich Spotkaniach Poe tyc kich i Nocy
Poetów w Chojnicach, Ogólnopol skich
Spotkaniach Literackich Pokoleń w Ko -
bylnikach, Międzynarodowej Galicyjskiej
Jesieni Literackiej, Między naro dowych
Spotkaniach Poetyckich Pobocza, Między -
narodowym Festiwalu Poeci bez Granic w
Polanicy Zdroju, Broumowskich Dniach
Poezji w Czechach i innych.

Do tej pory w zajęciach wzięło udział
ok. 500 osób z różnych stron Polski.
Obecnie trzon Grupy stanowi 40 członków
z Wrocławia, Głogowa, Żagania, Byd -
goszczy, Poznania, Łodzi, Pabianic,
Siedlec, Wędrzyna, Krosna Odrzańskiego,
Strzelina i Wałcza, z tego połowa w wieku
19-35 lat. Są to oficerowie, chorążowie 
i podoficerowie Wojska Polskiego, pracow-
nicy cywilni wojska oraz osoby cywilne
sympatyzujące z wojskiem. Owocem są au-
torskie książki poetyckie i prozatorskie, w
sumie ponad 100 tytułów. Ponad 180 człon-
ków to współautorzy almanachów, antolo-

gii i monografii, ukazujących się w całej
Polsce. Kilku członków posiada w dorobku
tłumaczenia utworów na język francuski,
niemiecki, ukraiński, esperancki, czeski,
wietnamski, litewski wraz z publikacjami 
w prestiżowych pismach, np. Bce Cbit,
Kijów, Que Viet…

Grupa Literacka „Dysonans” działająca
przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego
jest zapraszana do prowadzenia spotkań i
warsztatów literackich w środowiskach nie
tylko związanych z wojskiem, np. dla człon-
ków Ogólnopolskiego Policyjnego Klubu
Literackiego czy w ramach struktur Ro -
botniczego Stowarzyszenia Twórców Kul -
tury, a nawet w zakładach karnych.

Tegoroczna publikacja zawiera zbiór
opowiadań i wierszy 22 autorów, członków
Grupy Literackiej „Dysonans”. Tytułowe
„splątanie z czasem” przewija się we
wszystkich utworach. Czytelnik ma także
okazję spojrzeć na świat z perspektywy
świadka losów jednostki i zbiorowości,
uwikłanych w indywidualne i społeczne
dramaty, zagubionych w otaczającym ich
świecie, jak w opowiadaniu „Heniek”
Władysława Adamskiego czy „Żywocie
Ignacego Dziuby” Edwarda Derylaka.
Odbywamy też wraz z autorami nostalgicz-
ne podróże do miejsc  zapamiętanych
z dzieciństwa („Przyjaciele z dzieciństwa”
– Jan Stanisław Jeż) i  podróże w głąb du-
szy. Stefan Górawski zaprezentował tragi-
farsę  w formie bajki o trzech siostrach:
Propagandzie, Reklamie i Prawdzie. Jedno -
cześnie u wielu autorów ważną rolę tła od-
grywa przyroda, jak na przykład w wier-
szach Leszka Musy Czachorowskiego.

Czytelnik znajdzie w Almanachu także
dialogi z przeszłością, zmagania z dniem te-
raźniejszym, przekonania o nieuchronnoś-
ci przeżywania życia: „przedstawienie mu-
si trwać” (wiersz „Za kulisami” Mateusza
Haniszewskiego). Odwiecznie zadawane
pytania o sens życia i dylematy wyboru. u

Stanisław Dominiak

Nowości wydawnicze Wojskowego Ruchu Literackiego

Splątani czasem
Przegląd Piosenki
Wojska Polskiego
W dniach 12–15 sierpnia 2010 roku od-
był się 7. Przegląd Piosenki Wojska
Polskiego. Organizatorami byli:

Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON i Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej, gospodarzami – Cen -
trum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Ze grzu oraz Ośrodek Kultury w Serocku. W
konkursowe szranki stanęło: 19 solistów woka-
listów, 7 zespołów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych oraz 10 piosenkarzy prezen-
tujących recitale. Uczestnicy to laureaci prze -
słuchań konkursowych amatorskiej twórczości
scenicznej, które odbyły się we wszystkich
Rodzajach Sił Zbrojnych i Inspektoracie
Wsparcia SZ.

Młodzi artyści swoimi występami uświet-
nili uroczystości obchodów Święta Wojska
Polskiego i 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej,
które odbyły się w Serocku, Zegrzu, Legio no -
wie, Wołominie i Warszawie.   koncerty cieszy -
ły się wielkim powodzeniem i groma dziły rze-
sze publiczności. Świadczy to o ogromnym za-
potrzebowaniu na piosenkę, która – na przekór
modzie – łączy w sobie piękną formę mu-
zyczną i mądre słowa. Wykonawcy i ich instru -
ktorzy udowodnili, że stare piosenki w nowej
aranżacji i oryginalnej, nowoczesnej interpreta-
cji mogą być przekazem trafiającym nie tylko
do starszego pokolenia, ale i do rówieśników.

Uczestnicy przeglądu – wykonawcy i ich
instruktorzy uczestniczyli także w warsztatach
artystycznych, które poprowadziła Małgo rzata
Jóźwiak – aktorka, wykładowca Aka demii
Teatralnej w War szawie i ppłk Robert Zapora. 

Instruktorzy w koncercie inaugurującym
wykonali piosenkę „Powołanie”, zdobywając
gromkie brawa od publiczności a przede
wszystkim od swoich uczniów.

Przegląd Piosenki Wojska Polskiego pre-
zentuje dorobek artystyczny młodzieży reali-
zującej swoje artystyczne pasje pod opiekuń-
czymi skrzydłami instruktorów w wojskowych
ośrodkach kultury. 

Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycz-
nych oraz wojskowych to działanie, którego ce-
lem nadrzędnym jest kształtowanie wśród
młodzieży postaw patriotycznych i szacunku
dla tradycji, a także inspirowanie do podejmo-
wania inicjatyw w zakresie edukacji patrio-
tycznej i proobronnej młodego pokolenia po-
przez działania artystyczne.u

Marzena Furtak

Ukazała się kolejna ksiązka, tym razem
zbiór opowiadań, Wandy Nowik Pala –
przewodniczącej Grupy Literackiej „Irys”,
działającej od 2003 roku przy Klubie
Garnizonowym w Kielcach. W tytułowym
opowiadaniu ”Światłocienie” stopniują się
stany wewnętrzne głównej bohaterki, ko-
biety, którą wiąże węzeł uczucia z dwoma
mężczyznami. Autorka jest żoną oficera,
nic więc dziwnego, że głównymi bohatera-
mi jej nowego zbioru opowiadań są
mężczyźni, wojskowi, odbywający służbę
oficerowie. Polem zainteresowania objęła
autorka żołnierzy z Afganistanu, z okresu
drugiej wojny światowej oraz cywilów za-
trudnionych w armii.. Tak bardzo męska te-
matyka utworów dopiero staje się bliska i
przejmująca dzięki uczuciu. Ze względu na
połowiczną samotność, widoczna jest gra

serca, które oddaje się najczęściej bezro-
zumności, fatalnej jak siła romantycznych
zwidów. Oczywiście i wierne kobiety stają
się bohaterkami jak choćby w opowiadaniu
„Światłocienie”. Dziś potrzebne są Pene -
lopy, jak dawniej. Zła wieść może przyjść z
poligonu, z Afganistanu, ze służb pokojo-
wych. Dlatego potrzebna jest ta książka,
która pokazuje bohaterstwo i mężczyzn 
i kobiet.

Tę nowoczesną prozę dobrze odczytała
autorka wstępu do książki, Liliana Abraham
Zubińska stwierdzając, że „Bohaterowie po-
szczególnych tekstów ukazani są zawsze w
przełomowych momentach swojego życia,
gdy tu i teraz rozstrzyga, jak potoczy się ich
los. Autorka w krótkich kilkustronicowych
opowiadaniach splata losy na przełomie
dwudziestego wieku i współcześnie. Każda

z fotografii utrwala jedną chwilę, ale ujęta 
w dłoń nieoczekiwanie ożywa wspomnie-
niami, często jak przerwany stary film,
ujawniając luki pamięci”.

Opowiadania z powodu niewielkiej ob-
jętości mają charakter miniatur. Z racji ana-
lizowania uczuć przedstawiają wiwisekcję
stanów wewnętrznych, a z uwagi na obecną
w nich przewagę dobra nad złem – zdra-
dzają pasję moralizatorską. Możemy z nich
dowiedzieć się, jak wojskowość jest świet-
nym materiałem do budowania fabuł, do in-
terwencji pisarza, do pobudzania zaintere-
sowań czytelnika. Tym bardziej, ze Wanda
Nowik Pala bardzo dobrze opanowała
warsztat pisarski. u

Stanisław Stanik
* Wanda Nowik Pala, Światłocienie. Kielce
2010 STON 2 s. 113.

W pełnym świetle Poradnik wojskowego
filmowca amatora
W roku ubiegłym Dom Żołnierza Pol -
skiego wydał „Poradnik wojskowego filmo-
wca amatora”. Jego autorami są Michał
Bukojemski, Krzysztof Grymułek, E. Krzy -
sz tof Langda, Marek Widawski i Mi chał
Żak. Poradnik jest przeznaczony dla filmo-
wców związanych z wojskiem, rozpoczy-
nających realizację filmów wideo. W Po -
radniku zawarta jest wiedza z zakresu pod-
staw reżyserii filmowej, wykonywania zdjęć
filmowych oraz procesu montażu i udźwię-
kowienia filmu w technice wideo. Szcze -
gólną uwagę autorzy skoncentrowali na rea-
lizacji takich form dokumentalnych, jak re-
lacja filmowa, reportaż, film z elementami
instruktażowymi oraz proste formy fabular-
ne. Przedstawiono w nim także niektóre
aspekty prawne działalności wojskowych
filmowców. u P.S.
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Prak tycz ną for mę je sie ni moż na naj peł -
niej po znać pod czas zło tej po ry ro ku,
czy ta jąc książ ki o je sie ni. Wśród du że go
wy bo ru au to rów, naj zu peł niej je sień trak tu -
je To masz So bie raj w wy da nej nie daw no
Ogól nej te o rii je sie ni. Książ ka ta, nie jest
utwo rem zwy kłym, epic kim. Peł no tu od nie-
 sień do wraż li wo ści czy tel ni ka, na je go moż -
li wo ści do nie ba ga tel nych wy o bra żeń, tyl ko
po to, aby dać czy tel ni ko wi po le do po pi su.
Niech my śli! Niech kom bi nu je, co da lej zro-
 bi bo ha ter! Niech so bie wy o bra ża! Każ dy
z przed sta wio nych 21 krót kich opo wia dań
sta no wi od ręb ny ele ment z ży cia KTO SIA.
Ten Ktoś, nie naz wa ny, nie ma okre ślo ne go
ubio ru ani wy glą du. W za mian do wia du je -
my się mnó stwa in nych po trzeb nych nam
rze czy. Je sień – jest tyl ko pre tek stem al bo
istot nym pun ktem, od któ re go za czy na się
hi sto ria peł na od praw dzi wo ści: „Naj bar -
dziej lu bił wrze sień. Szcze gól nie je go osta t -
nie dni, na le żą ce już bez względ nie do je sie -
ni, cał ko wi cie i nie de mo kra tycz nie przez nią
za wład nię te, wtu lo ne w jej buj ną ko bie cość,
od u rzo ne bez gra nicz ną anar chią ko lo rów.
Dni o chłod nych po ran kach, prze sy co ne nie-
 mal ero tycz nym za pa chem przej rza łych
owo ców, le żą cych w ogro dach na tra wie.
Ten czas este tycz nej ob fi to ści i doj rza ło ści
cią gnął się zwy kle do po ło wy paź dzier ni ka,
a gdy nie po ja wia ły się przy mroz ki i chłod -
ne pół noc no – za chod nie wia try, trwał do
po cząt ku li sto pa da, poz wa la jąc mu sy cić się
wal ką ko lo rów z za pa cha mi.”

Moż na by po my śleć, że ta hi sto ria to
opo wieść o ży ciu bo ha te ra. To, nie ste ty, do

koń ca jest to praw dą. To masz So bie raj przy -
kła da naj wię kszą wa gę do ar tyz mu. Opi su -
je ma lar stwo, rzeź by, wnę trza, ko lo ry
– w spo sób nie ty le co uni katowy jak me ta -
fo rycz ny. Sztu ka przez du że S opi sa na sztu -
ką przez du że S. Czy ta jąc Ogól na te o rię je-
 sie ni nie jed no krot nie chcia łem spro wa dzić
bo ha te ra do ży cia co dzien ne go. Prze czy tać
jak my je zę by, jak wy no si śmie ci, z kim
i o czym roz ma wia… Roz cza ro wa łem się,
po nie waż o wspom nia nych rze czach nie
by ło mo wy. Za nim zdą ży łem so bie je wy o -
bra zić, au tor w spo sób wy ra fi no wa ny pu en -
to wał ak cję, a na stęp nie na kre ślał in ną bar-
 dzo od mien na dy na mi kę opo wie ści. Zyg -
munt Her man w po sło wiu pi sze: „Prze cięt -
ny, współ czes ny czy tel nik, przy zwy cza jo -
ny do za do mo wio ne go w li te ra tu rze po-
 tocz ne go ję zy ka, licz nych dia lo gów i de -
pre syj nej (lub dla od mia ny prze pięk nej, al-
 bo ma gicz nej) rze czy wi sto ści, do te go
obar czo ny gar bem fa tal nej szkol nej edu ka -
cji i zin do try no wa ny przez me dia, nie mo -
że po ra dzić so bie z lek tu rą na po ły fi lo zo -
ficz ną, do te go ema nu ją cą li te rac ką kul tu -
rą, eru dy cją i wy o braź nią. Nie mniej na le ży
pa mię tać, że rze czy nie zwy kłe są dla nie-
 zwy kłych lu dzi.”

Ogól ną te o rię je sie ni po le cam prze de
wszyst kim lu dziom otwar tym, o ar ty stycz -
nych wnę trzach. Co to ozna cza ar ty stycz -
nych? Naj le piej o tym świad czy mot to pió-
 ra Ge o gre Gershwin’a za miesz czo ne do
roz dzia łu Chloe i ptak: „To by ło w po cią -
gu. Je go me cha nicz ny rytm, te stu ki i ło mo -
ty, nie rzad ko oka zu ją się in spi ra cją dla
kom po zy to rów – ja sam czę sto sły szę mu-
 zy kę z sa mym ser cu ha ła su. I właś nie wte-
 dy, w po cią gu, na gle usły sza łem, wręcz zo-
 ba czy łem na pa pie rze, ca łą struk tu rę rap so -
dii od po cząt ku do koń ca.” Ja nusz Naj der
do da je: „Dla te go, by tę książ kę zro zu mieć,
by móc ją w peł ni po znać i, w kon sek wen -
cji, cie szyć się jej uro dą, trze ba wra cać do
niej wie lo krot nie. Tak jak wra ca się do
wszyst kie go co do bre.”

Być mo że o to właś nie w tym wszyst-
 kim cho dzi, aby Ogól na te o ria je sie ni To -
ma sza So bie ra ja za każ dym ra zem nio sła za
so bą in ne bar wy, in ne emo cje i za każ dym
ra zem wy ma ga ła ref lek sji. u

Piotr Gosz czyc ki
TO MASZ SO BIE RAJ: „Ogól na te o ria je sie ni”;
Wyd. Edi tions sur Ner; Łódź 2010

Nie daw no uka za ła się naj no wsza pły ta
Mar ka Ga łąz ki za ty tu ło wa na: „Bal la dy
Ed war da Sta chu ry śpie wa Ma rek Ga łąz -
ka”. Choć ty tuł jest nie zwy kle pro sty, obie-
 go wa na zwa wy daw nic twa to „trój pak”, po-
 nie waż ma te riał skła da się z 3 nie zwy kłych
płyt i jest pod su mo wa niem ar ty stycz nej wy-
 po wie dzi. Prze kaz ten to do sko na łe od two -
rze nie twór czo ści Ste da. W tych pio sen -
kach, w tym uło że niu oraz kon cer to wym
za śpie wa niu ujaw nia się ca ły ta lent li rycz ny
i dra ma tycz ny Sta chu ry. Do dat ko wym atu-
 tem jest nie wąt pli wie cha ryz ma tycz ny głos
Mar ka Ga łąz ki, któ ry swo im wy ko na niem
na da je nie co nie o krze sa ny ton.

Kie dyś pal mę pier wszeń stwa moc no
dzier żył Krzysz tof Mysz kow ski, li der Sta -
re go Do bre go Mał żeń stwa. Jed nak że wie-
 lop ły to wa au ra „sie lan ko wo-li rycz na” utwo-
 rów Ste da poz wo li ła za szuf lad ko wać twór-
 czość gru py do ta kiej właś nie me lo dy ki.
Cho ciaż Sta chu ra był śpie wa ny przez wie le
osób, ni gdy przed tem nie do cze kał się tak
cie ka wej ar ty stycz nie in ter pre ta cji. 

Pier wsza pły ta z „trój pa ka” to le gen dar -
ny, so lo wy kon cert w Te a trze Adek wat nym
w War sza wie w dniu 24.06.1985. Krót kie
li rycz ne bal la dy. Su ro wość i for ma. Żad ne -
go „wy dzi wia nia”. 2 pły ta to osta t ni za pis
DVD kon cer tu z gru pą „po dro dze”. Pra wie
40 mi nut i 13 pio se nek. Coś in ne go, coś ra-

 cjo nal ne go. 3 pły ta, naj dłuż sza cza so wo to
Au tor z gru pa mi „po dro dze” i „zes po łem”.
Bar dzo waż na in spi ra cją te goż wy daw nic -
twa jest do łą czo na ksią że czka. Są w niej cy-
 ta ty z ksią żek Sta chu ry, zdję cia. Kon tem -
pla cja sło wa, mu zy ki i ob ra zu da je nam bar-
 dzo in dy wi du al ny ob raz Sta chu ry, a tak że
Ga łąz ki, któ ry po przez rze tel ne i ar ty stycz -
ne prze ka zy wa nie war to ści po ka zu je coś
jesz cze…

Ży cio pi sa nie Ste da by ło bar dzo nie ty -
po we. Wy da ny „trój pak” jest za tem wiel kim
hoł dem po świę co nym Sta chu rze, pod su -
mo wa ny zda niem: „To wiel ka rzecz Sted,
być z To bą w dro dze.”

Naj bar dziej eks pre syj ne i mo ty wa cyj ne
są utwo ry „Ach kie dy ru szą dla mnie dni”,
„Zo ba czysz”, „Smut no”, „Za brak nie ci psa/
Pio sen ka dla za po wie trzo ne go”. Pio sen ki
te, na gra ne w stu dio Ty mo na Ty mań skie go
są do wo dem na to, że po ezja śpie wa na nie
mu si być nud na i me lan cho lij na. Wraz
z bar dzo od waż nym wi dze niem świa ta
– ja ki miał Ed ward Sta chu ra – moż na fan-
 ta zyj nie, od waż nie i roc ko wo za grać i za -
śpie wać. To „owo” nie o krze sa nie naj bar -
dziej uj mu je.

Uj mu jąc twór czość Ed war da Sta chu ry,
moż na na pi sać dłu gi ma te riał o prob le ma -
ty ce śmier ci, fi lo zo fii dro gi czy eks pre syj -
no ści pio se nek. W tym te ma cie – wie le już
na pi sa no, wie le po wie dzia no. Jed nak że nie
chcę mie szać li te ra tu ry o do ko na niach Sta -
chu ry, tyl ko stwier dzić jak bar dzo rze tel nie
moż na od dać tą twór czość po przez mu zy -
kę, śpiew, sło wo a tak że ob raz. Są moż li wo -
ści nie wy czer pal ne. Naj waż niej szym as pek-
 tem tej pły ty, nie jest prze rost for my nad tre -
ścią, tyl ko fan ta stycz ne po trak to wa nie te ma-
 tu. Mam tyl ko na dzie ję, że to nie osta t ni
– tak waż ny – sym bol zwią za ny z Twór czo -
ścią Ste da. u

Piotr Gosz czyc ki
MA REK GA ŁĄZ KA: „Bal la dy Ed war da 
Sta chu ry śpie wa Ma rek Ga łąz ka”; 
Wyd: Ac cord song

Wiersz Krystyny Olędrzyńskiej „Moja
poezja” można uznać za programowy dla
poetki, a przynajmniej dla jej zbioru
wierszy „Zapach lawendy”. W sonecie
jakże nieklasycznym, bo w ogóle nie ma w
nim wersetów refleksyjnych, wyraża się jak:
„Poezjo ty moja, upojna/Na skrzydłach
twych w niebyt szybuję/. I zbieram uczucia
urojne”. Wynikałoby z tego trójwersu, że
poetka przedkłada sztukę oniryczną, ulotną
jak mgła niekonkretną, której w rzeczach
dotknąć się nie da. Taką uprawiali Juliusz
Słowacki, Kazimierz Wierzyńki, Krzysztof
Kamil Baczyński. A Olędrzyńska? Raczej
zawiera się w słowach: ”Dotykam i nieba
i ziemi”. Jest konkretna, więcej – jest nie
tylko twarda w materii, ale i wiarygodna;
sprawia wrażenie wiernej twórczyni pa-

miętnika, w którym zanotowała, co się stało,
gdzie, świadczą o tym liczne podpisy
(z miejsca powstania wierszy), jaki miała
wyraz. Pisze tak zarówno o sobie („Sięg -
ałam wciąż po nową wiedzę/ w Płocku, 
w Warszawie i Lublinie/ A dzisiaj mam ją
w komputerze/ , o ojcu („Spójrz z twojego
nieba Tato!), o pożyciu małżeńskim („wy-
rosła cisza między nami/ Od twoich ust do
moich skroni”). Oczywiście- wiarygodność
tej poezji nie jest do końca sprawdzalna, 
i nie o to chodzi, ona by nie podlegała dys-
kusji: ale przyjąć można, że poezja ta jest
życiem pisana. 

Drugi obszar zanurzenia tej poezji
w doświadczeniach ludzkich, w konkrecie
– jest krąg penetracji tematycznej i z za-
kresu geograficznego. Często i w różnych

odniesieniach(wiosna, Broniewski, ple-
ner), pojawia się Płock - Bałtyk, Muszyna,
Giewont, a z zagranicy – St.Petersburg,
Palermo, Portugalia… Duża jest roz-
ciągłość czasowa wierszy, ich zanurzenia
w przebiegu lat, od – powiedzmy roku
1980 do ostatniego czasu. Rzeczywistość
czasami jest trywialna („Syn się jąka /A
córka moczy”). W sumie o tematyce i za-
sadzie organizującej te wiersze najlepiej
mówią słowa z ostatniego wiersza: „Na
Nowy Rok”: „Zatańczyć ponad tym/ Co
się w kątach szczerzy/ Nie wzniecając ku-
rzu”. u

Stanisław Stanik
KRYSTYNA OLĘDRZYŃSKA, Zapach Lawendy.
Płock 2008.Płockie Stowarzyszenie
Twórców Kultury, s 64.

Pio sen ki 
wę dru ją ce go

Prak tycz na for ma je sie ni

Tajemnica pamiętnika
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J
est ta kie ma gicz ne miej sce na Sa skiej
Kę pie przy uli cy Obroń ców 28/30
przy cią ga ją ce lu dzi sztu ki. W la tach
po wo jen nych mie ści ły się tu pra cow -
nie in ter dy scy pli nar ne, biu ra, sto łów -

ka i sy pial nia dla be zdom nych ar ty stów. To
tu Jan Cy bis z Le o nem Mi chal skim i księ-
dzem Je rzym Wol fem utwo rzy li Zwią zek
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. Z pra cow nią
zwią za ne są ta kie naz wi ska jak: Cze sław
Pod gór ski, Hen ryk Opał ka – od 1958 ro ku
in struk tor li to gra fii. Z je go do świad cze nia
ko rzy sta li: Ro bert Ku rzaj, Jan Piotr Szan -
cer, Ma ciej Mo dze lew ski, Ry szard Ow cza -
rek oraz Ro man Opał ka. Przez pra cow nię
li to gra fii prze wi nę li się ta cy wy bit ni ar ty ści
jak Ma ria An to, Ry szard Wi niar ski, Woj -
ciech Fan gor, Jan Leś niak, Ed ward Dwur -
nik, Al fred Le ni ca, Ma gda le na Aba ka no -
wicz. W la tach osiem dzie sią tych pra cow -
nię od wie dził król Hisz pa nii Ju an Car los II,
by od sło nić pa miąt ko wą tab li cę wmu ro wa -
ną dla upa mięt nie nia wi zy ty Pab la Pi cas so,
któ ry w 1948 ro ku po Świa to wym Kon gre -
sie In te lek tu a li stów za wi tał do pra cow ni. Od
1994 ro ku z pra cow nią zwią za ny jest ar ty sta
An drzej Ne wel ski. 

„Wy ra zi sta kre ska i pre cy zja ry sun ku, za-
ni ka ją ce kon tu ry, od cie nie sza ro ści, kon-
tra sty bie li i czer ni lub ma lar ska ek spre sja
ko lo ru. Od da ny wier nie ślad spon ta nicz ne -
go ru chu rę ki trzy ma ją cej kred kę lub pę-
dzel – to w naj wię kszym skró cie – li to gra -
fia.” – Czy ta de fi ni cja od da je w peł ni,
czym jest li to gra fia? 

– Od da je. To jest wy po wiedź Cze sła wa
Pod gór skie go zna ko mi te go li to gra fa, pro wa -
dzą ce go przez dłu gie la ta pra cow nię. Do -
dam, że by przyb li żyć emo cje zwią za ne 
z od bi ja niem gra fi ki war szta to wej, to jest
jazz. Ciąg ła im pro wi za cja, w któ rej in stru -
men tem jest wa łek skó rza ny, wa łek gu mo -
wy i po trzeb ne od czyn ni ki: gu ma arab ska,
kwas, wo da i tłuszcz. Tłu sty ry su nek przyj-
mu je far bę, wo da ją od py cha. Każ dą od bit kę
ro bi się od dziel nie, każ dy ko lor wy ma ga no-
we go ry sun ku. Trze ba to wszyst ko zgrać.
Po trzeb na jest kon cen tra cja i ref leks, lek kie
prze su nię cie i od bit ka idzie do ko sza.
Co spra wia, że w do bie tech nik kom pu te -
ro wych, gdzie szyb ko i ła two o uzy ska nie
efek tów wi zu al nych, li to gra fia po tra fi się
obro nić?

– To nie li to gra fia mu si się bro nić tyl ko
kom pu ter. Do mi strzo stwa w gra fi ce do-
cho dzi się la ta mi, a z kom pu te rem ra dzą so-
bie bez błęd nie dzie ci. Wi dać już znu że nie
osią gnię cia mi gra fi ków kom pu te ro wych.
W gra fi ce war szta to wej, czy ma lar stwie
czuć bi cie ser ca, drże nie rę ki. To jest dla od-
bior cy bliż sze niż naj do sko nal szy ry su nek
kom pu te ro wy.
Miał Pan wie le wy staw ma lar skich, w tym
w Za chę cie, czy li to gra fia, któ rej po świę -
ca Pan du żo cza su, nie spra wia, że ma lar -
stwo sta je się dru go pla no we?

– Dla mnie li to gra fia i ma lar stwo to jed-
no. Obraz bu du je się na ry sun ku, nie za leż -

nie od te go czy go się ma w gło wie, czy się
go na ry su je. Ry su nek jest fun da men tem.
Jak jest do bry, to obraz się „nie za wa li”. Li -
to gra fia jest trud niej sza w re a li za cji. Po zre -
a li zo wa niu na kła du od po czy wam przy
pędz lu.
Za pew ne zda rza ją się pra ce, któ re z po wo-
dów tech nicz nych na przy kład, złe go do ci -
sku pra sy, w koń co wym efek cie, nie są
tym obra zem, któ ry był za mie rze niem ar ty -
sty. Co w tym przy pad ku, czy pra ca wów-
czas zo sta je prze kre ślo na?

– Do cisk usta wia się przed od bi ja niem,
więc jest sta ły. Ale trze ba kon tro lo wać pło -
zę, któ ra do ci ska od bit kę do ka mie nia, wil-
got ność ka mie nia, że by miej sce su che nie
zła pa ło far by i oczy wi ście spa so wa nia ry-
sun ków. Przy wie lu ko lo rach moż na nie-
rów no ści na sy ce nia ra to wać. Kie dy jed nak
przy od bi ja niu ko lej ne go ko lo ru ro zej dzie
się ry su nek, od bit ka lą du je w ko szu.
W śro do wi sku jest pan zna ny z fa scy na cji
jaz zem, „jaz zo we” li to gra fie i obra zy zach -
wy ca ją nie tycko mi łoś ni ków jaz zu – czy
to zna czy, że ma lu je Pan mu zy kę? 

– Ma lu je jazz, naj chęt niej bym grał, ale
sko ro nie umiem, ma lu ję, słu cham mu zy ki
i ma lu ję. Oglą dam film na DVD, wczu wam
się w grę i na płót nie no tu ję cha rak te ry -
stycz ne ge sty. Pier wszy za pis jest szyb ki 
i wy ma ga wie lu ko rekt przy po mo cy stop -
kla tek. W koń cu uzy sku je har mo nię li nii
barw i mam przy jem ność gra nia w zes po -
le, ta kie ci che so lo na pędz lu.

Co po wo du je, że Pań skie li to gra fie o te-
ma ty ce jaz zo wej są do na by cia, na to miast
obra zy moż na obej rzeć tyl ko w pra cow ni
lub na wy sta wach?

– To pro ste. Obraz wy ko nu ję w jed nym
eg zem pla rzu, a li to gra fię w dwu dzie stu.
Za wsze zo sta wiam so bie dwie od bit ki. 
Z obra za mi trud no mi się roz stać, bo to jest
cykl, któ ry chciał bym po ka zać w ca ło ści.
W stycz niu te go ro ku mia łyś my przy jem -
ność usły szeć w Ra diu dla Cie bie au dy cję
„Mar ko ma ni”, któ rej był Pan go ściem.
Wspo mi nał Pan wte dy: zda rza się, że szli-
fu jąc ka mień od kry wa się ry su nek in ne go
au to ra, czę sto już nie ży ją ce go. Czy moż -
na od nieść wra że nie, że ka mień ży je? 

– Wra że nie tak. Ale to kwe stia tra wie -
nia ry sun ku. Przy szli fo wa niu ka mie nia
uka zu je się wid mo dzie ła daw no zmar łe go
au to ra i to ro bi wra że nie.
Oprócz obra zów „jaz zo wych” ma lu je Pan
kra jo bra zy, mar twą na tu rę, por tre ty. Te Pa -
na obra zy moż na spot kać w ga le riach, na-
to miast na wy sta wach po ka zu je Pan świat
nie po ko ją co prze two rzo ny, pe łen nie koń -
czą cych się „zwo jów mó zgo wych”. To nie
za wsze są obra zy, o któ rych ma rzy my by je
na być dro gą kup na. Czy to zna czy, że raz
by wa Pan ar ty stą a in nym ra zem rze mieśl -
ni kiem?. Czy obec nie li to gra fia jest trak-
to wa na bar dziej ja ko usłu ga, czy jest sztu -
ką sa mą w so bie?

– Usłu gi ro bi się na kom pu te rze. Mo ty -
wa cja fi nan so wa, to zbyt ma ło, by roz po cząć
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Ci che so lo na pędz lu…
Wy wiad z An drze jem Ne wel skim – ar ty stą ma la rzem, li to gra fem mi łoś ni kiem jaz zu i Sta rej Pra gi, 
kie row ni kiem Do świad czal nej Pra cow ni Li to gra ficz nej im. Pab lo Pi cas sa 
prze pro wa dzo ny przez Zo fię Mi ku łę i Maj kę Ży wic ką -Luc kner

Andrzej Newelski w rozmowie z poetą Tadeuszem Zdzisławem Łączkowskim

Bird II – litografia

Gramy – olej
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Z pleneru
W dniach 9-17 czerwca 2010 roku
w Tczewie odbył się XVI Plener Ma larski.
Udział w plenerze wzięło 25 twórców 
z Polski i troje artystów malarzy z Nie -
miec. XVI Tczewski Plener Pla styczny
,,Tczew – Miasto nad Wisłą’’ – zorganizo-
wany w ramach Dni Ziemi Tczewskiej –
miał szczególną wymowę, bowiem zbiegł
się z obchodami 750-lecia miasta Tczewa.
Tradycyjnym tematem Plenerów Tczew -
skich jest architektura miasta.

Od szesnastu lat artyści z całej Polski spo-
tykają się w Tczewie na kolejnych plenerach.
Niektórzy uczestnicy to dobrzy znajomi, in-
ni przyjechali po raz pierwszy. Plener stał się
okazją do odnowienia więzi koleżeńskich 
i nawiązania nowych. Organizatorzy zadbali
o to, aby zapewnić plenerowiczom pobyt 
w warunkach dają cych możliwość swobod-
nego tworzenia i odpoczynku oraz wyżywie-
nia w postaci obfitych  śniadań  i  smacznych
obiadokolacji. 

Wystawa po plenerowa, która odbyła się
17 czerwca 2010 roku w Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie, była jak zawsze okazją do
zaprezentowania wykonanych dzieł. Prace za-
kwalifikowane na wystawę, wykonane zos-
tały w różnych technikach –malarstwo olejne,
akryl, akwarela, ale także grafika i rysunek.
Obok prac, w których uderza świeżość spoj-
rzenia, powstały prace, które cechuje poszu-
kiwanie warsztatu i własnej drogi twórczej.
Poplenerowy dorobek zaskakuje różnorod-
nością przedstawianych motywów i entuzjaz-
mem w odkrywaniu urody miasta Tczew. 

W konkursie na najciekawszy obraz XVI
Tczewskiego Pleneru Plastycznego zwyciężył
Jerzy Suchwałko z Sulejówka. Jurorami oce-
niającymi byli sami autorzy prac oraz pra-
cownicy CKiS. Po wernisażu, uczestnicy ple-
neru zaproszeni zostali na wieczór autorski
i prezentację książki autorstwa Józefa Go -
lickiego pt. „Wędrówki po średniowiecznym
Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego” –książki
historycznej sięgającej swą tradycją do cza-
sów narodzin miasta. Zarówno wernisaż, jak 
i wieczór autorski odbywały się w podniosłej
atmosferze. Na uroczystej Gali miasto repre-
zentowali: Wiceprezydenci Miasta Tczewa –
Mirosław Pobłocki i Zenon Drewa, poseł Jan
Kulas, Tadeusz Żmijewski – Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz
Joanna Czarnecka – instruktor sekcji pla-
stycznej i Justyna Grunau – pracownik
Centrum odpowiedzialny za organizację ple-
neru. Uczestnicy XVI Tczewskiego Pleneru
Plastycznego „Tczew - miasto nad Wisłą”
uhonorowani zostali pamiątkowymi medala-
mi, wybitymi na okoliczność 750-lecia mias-
ta Tczewa, dyplomami oraz innymi okolicz-
nościowymi gadżetami. Było miło, serdecz-
nie i przyjaźnie - o czym zaświadcza osobiś-
cie biorąca udział w plenerze. u

Jadwiga Pilińska
z Piastowa k/Warszawy

pra cę. Wy star czy sa tys fak cja przy re a li zo wa -
niu gra fi ki. Nie moż na jed nak być wia ry god -
nym ar ty stą, je śli się nie zna rze mio sła.
Wie my, że wie lo krot nie peł nił pan ro lę ko-
mi sa rza wy staw „Pra ga w ma lar stwie
współ czes nym” a tak że Pa na ry sun ki po -
słu ży ły ja ko ilu stra cje do kil ku ksią żek po-
świę co nych Pra dze, skąd to za in te re so -
wa nie właś nie Pra gą?

– Na Pra dze miesz ka łem od 1951 ro ku,
a więc dzie ciń stwo i mło dość spę dzi łem na
Tar go wej i Pra gę znam do brze. Na po mysł
utrwa la nia Pra gi wpa dliś my na ze bra niu To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Pra gi. Zor ga ni zo wa -
łem pięć wy staw po świę co nych Pra dze przy
po mo cy władz Pra gi Pół noc i Po łud nie.
Ostat nia wy sta wa jesz cze trwa na Szmul -
kach w Szuf la dzie. Te mat wcią gnął mnie 
i mo ich przy ja ciół. Ma lo wa nie Pra gi bę-
dzie my kon ty nu o wać. Je stem pra cow ni -
kiem Cen trum Pro mo cji Kul tu ry z sie dzi bą
na Pod skar biń skiej i od po cząt ku je go dzia -
łal no ści mia łem sil ne wspar cie Pa ni Dy rek -
tor Bar ba ry Geb ler -Wa siak.
Czy na stęp ne la ta swo jej twór czo ści łą czy
Pan nie ro zer wal nie z jaz zem, czy nas Pan
czymś no wym za sko czy?

– W jaz zie jesz cze się nie wy ma lo wa -
łem. Je że li za sko czę wi dza, to ra czej zmia -
ną tech ni ki. Po my słów mam na bar dzo dłu -
gie ży cie i chy ba się ze wszyst kim „nie wy-
ro bię”.
Dzię ku je my za roz mo wę i ży czy my dal-
szych ar ty stycz nych in spi ra cji. u

Jimi – litografia

Coltrane – litografia

Jerzy Suchwałko
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Frasz ki
O mi ło ści
Ła two się poz być
śle pej mi ło ści, 
bo kie dy przej rzysz,
to za raz „dość ci”.

Róż ni ca
Tym się właś nie róż ni
ktoś grzecz ny od cha ma,
że choć sło wa in ne,
to ich treść ta sa ma.

Frasz ko pi sarz
Pa trzy w to swo je
dzie ło i pa trzy,
a tam są tyl ko
dwa sło wa na krzyż.

Nie w czas
Tak to już jest w ży ciu,
że nie je den sie dział,
kie dy ca łą praw dę
nie w ten czas po wie dział.

Ła twiej
Ła twiej przy błę dach
ro bić głu pią mi nę,
ni źli się przyz nać:
je stem kre ty nem.

Grzecz ny
Ro biąc do kład ny
ra chu nek su mie nia,
z grzecz no ści wie lu
grze chów nie wy mie nia.

Co w służ bie zdro wia?
Zmie nia ją się mi ni stro wie,
Gi ną w TE KACH, tkwią w afe rach –
A tym czsem GOŻ DZI KO WA
Pol ską służ bę zdro wia wspie ra.

O „war to ściach”
W mno go ści dzi siej szych za sad,
Me dial nych prze ko nań, wyz nań...
Naj po wszech niej sto so wa ne
Są: Bóg, hor ror i dul szczyz na.

Zmar twie nie we te ra na
Nie je den we te ran
Dziś pa trzy z ża lem,
Jak rdza po wo li
Zja da mu me da le.

O sprzą ta czkach
Nam no ży ło się sprzą ta czy,
Któ rzy w ja kiejś eu fo rii,
Wy grze bu ją stęch łe fak ty
Ze śmiet ni ków hi sto rii.

Pod słu cha ne west chnie nie
Jak że trud no jest się dor wać
Do in trat nej po sad ki,
Ale jesz cze trud niej od niej 
Oder wać po ślad ki.

Co się sta ło?
Jed ni krzy czą: kry zys, kry zys!
In ni – że się nic nie sta ło.
Lecz twier dze nie: „Masz jak w ban ku”
Już się zde wa lu o wa ło.
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Wiesława Ludwikowska

Parafrazy
Poszłaby dusza do raju
Ale piekła też ciekawa
u

Czym chata bogata
To goście wynoszą
u

Gdzie diabeł nie może?
W niebie.
u

Jaka matka 
Taki miód

Zamiast Hyde Parku

Alter ego
Wlepiam gały jak przygłup na rzecz niezwykłą i oczywistą,
na ludzką wrażliwość.
Opluwają  mnie ludzie nijacy, bezbarwni i małostkowi,
często nie mający pojęcia o czym marzę, co jest przedmiotem.
Marzę o gorącym lecie, o cieple, o błękicie Toskanii, 
o czekoladowej skórze mojej żony, 
gdy patrzę na pojedyncze  spadające krople. 
Irytuje się, dlaczego dobry Bóg umieścił mnie właśnie tu
pod niebem północy, z zimnem, śniegiem i przebiegłym
wiatrem.
Tu nie jest czas dla poetów, nie poetyckim jest życie
w świadomości  postkomunistycznej.
Wrażliwość na rzeczy, na ludzi, gdy jestem pojedynczą  dryfującą 
wysepką w odmętach prostactwa, schamieje pewnie niedługo?
Nie zdążyłem się niestety zaszczepić przeciwko zjawisku,
gdyż tego dnia byłem pijany ze szczęścia. Tego dnia po raz 
kolejny czytałem Bułhakowa i nie uwierzyłem w słowa żula 
spod pobliskiego sklepu, że to mnie nie uratuje, bo nadchodzi
wielki ON pan Ignorant.
Wracajmy ile sił w oddechu do dzieciństwa, bo tam tylko można 
być jeszcze człowiekiem.

Cz. B. Kowalczyk

Lud wik Wam butt

Afo ryz my
Dżen tel men nie wy kła da ka wy na ła wę, ale za pra sza do sto li ka.
u

Wy bie ra jąc mniej sze zło nie na le ży sta wiać wiel kich wy ma gań.
u

Ra żą ce zło tak ośle pia, że wie lu przy my ka na to oczy.
u

„Pan ta rei” Wi słą.
u

Pow ta rza nie cu dzych błę dów nie jest pla gia tem.
u

Ła two bić się z my śla mi, gdy ich nie wie le.
u

Do wier ce nia dziu ry w brzu chu naj le piej na da je się ję zyk.

Kry sty na Syl we strzak

Frasz ki po le micz ne

spot słonia


