
W
swojej ksi¹¿ce „Æwiczenia
z wo1noœci”, poœwiêconej
wspó³czesnej polskiej pro-
zie zastanawia³em siê nad
strategiami tego rodzaju

wypowiedzi. Oczywiœcie nie da siê wymi-
n¹æ srogich nacisków i wymuszeñ rynku,
pieni¹dza, zysku, ale je na razie pominê,
choæby dlatego, ¿e koledzy ze Zwi¹zku
Literatów susz¹ mi nimi g³owê ci¹gle.
W dalszej kolejnoœci zastêpuj¹ krytykowi
drogê dwa zagadnienia wymagaj¹ce ko-
mentarzy. Jednym jest – jêzyk prozy, dru-
gim to przewaga raz zagadnieñ artystycz-
nych, innym razem spo³ecznych. 

Przypominam sobie, ¿e Tadeusz No-
wak mówi³ nam, ¿e poezja – to sztuka, to
artyzm. A proza – to kawa³ek chleba, to
rzemios³o wymagaj¹ce umiejêtnoœci
i wytrwa³oœci. Nagrod¹ za pracê s¹ profi-
ty. Wszak bez zbêdnych ceregieli przyj-
mujemy, ¿e od prozy wymaga siê zamy-
s³u, rozeznania w œwiecie, opowieœci, su-
gestii filozoficznych, czy mitycznych. 

£atwo podzieliæ polsk¹ prozê wspó³-
czesn¹ na popularn¹ i ambitn¹. £atwo wy-
znaczyæ jej kierunki generacyjne. Moj¹ jed-
nak uwagê ci¹gle przykuwa wpisanie jej
w nasze przemiany ustrojowe, tak zwany
okres przejœciowy, lub z obca – transforma-
cjê. Polityka kulturalna – która jak najbar-
dziej istnieje, mniej mo¿e jako system dota-
cji, a bardziej jako walka o umys³y i serca
pojedynczych ludzi – za³o¿y³a bowiem, ¿e
zrobi wszystko, ¿eby powo³aæ do ¿ycia
NOW¥ PROZÊ w nowych warunkach. 

Po upadku wielkich wydawnictw
i opiniodawczych czasopism kultural-
nych najbardziej wp³ywowe œrodowiska
i elity za³o¿y³y maksymalne odciêcie siê
od „dawnej” (najczêœciej okreœlanej
uszczypliwie, lub obraŸliwie) literatury.
Jakakolwiek ksi¹¿ka, jakiekolwiek na-
zwisko nieuwik³ane w dawne entourage
by³y natychmiast nag³aœniane niewspó³-
miernie do wartoœci. 

Z nazwiska starej daty za³o¿ono oca-
liæ tylko Tadeusza Konwickiego, ostatnio
robi¹c mu niesamowit¹ promocjê na po-
graniczu klaki, nawet poprzez komercyj-
n¹ reklamê. Jedni w podziêce za obraz
szkaradnej przesz³oœci, drudzy za mitolo-
giê kresów litewskich. Co zreszt¹ wcale
pisarzowi nie wysz³o na dobre, tak bar-
dzo by³o to zjawisko nienaturalne. Wy-
ró¿nienia dost¹pi³ te¿ Janusz Krasiñski za
relacje ze stalinowskich wiêzieñ, ale ju¿
o wiele mniejszego. Ocala³, raczej jako
folklor warszawski i dokument œrodowi-
ska cyganeryjnego Miron Bia³oszewski,
choæ ju¿ rozpêdza³ siê walec niszcz¹cy
w stosunku do „Pamiêtnika z powstania
warszawskiego”– Marek Nowakowski,
Ireneusz Iredyñski. 

Przejœciowej koniunktury doœwiad-
czyli prozaicy emigracyjni, jak Gustaw
Herling Grudziñski, lub po³owicznie emi-
gracyjny Marek H³asko. Inni musieli wal-
czyæ o swoj¹ pozycjê jak lwy (rzecz jasna,

kto do¿y³). Uda³o siê to Wies³awowi My-
œliwskiemu, dziêki jego pozycji pisarza
etosu ch³opskiego, a wiêc zjawiska nie bu-
dz¹cego kontrowersji ideologicznych i po-
litycznych. Dwa razy otrzymana Nagroda
Nike to du¿y zastrzyk rozg³osu medialne-
go i gotówki. Choæ bez ustanku strzêpi³ mi
uszy za ¿ycia Ryszard Matuszewski for-
mu³k¹: to archeologia ch³opskiego losu! 

M³odsi o jedn¹ generacjê, tak znani
i utalentowani prozatorzy jak Edward Re-
dliñski i Janusz G³owacki ratowali swoj¹
pozycjê poprzez d³ugotrwa³e wyjazdy do
Stanów. O tym ostatnim mówi siê, ¿e naj-
wiêcej pomog³a mu pozycja playboya.
No có¿, dŸwignie legendowe literatury s¹
w pe³ni respektowane. Tak czy inaczej,
cezura by³a zdecydowana, jak gilotyna,
i nawet wielkie nazwiska jak Jerzy An-
drzejewski, Brandysowie, Stanis³aw Dy-
gat, Jaros³aw Iwaszkiewicz i legion in-
nych zosta³y zepchniête w t³o i zgaszone,
nieraz pomijane w s³ownikach, nieraz

wymawiane ze wstrêtem, bo ich nosiciele
byli za blisko w³adzy. 

„W 1993 roku Danuta urodzi³a Karo-
linê, Dzidziê, która to nie mia³a niczego
z koñczyn oraz w³aœciwie z organów...
Ale.! Dopiero nasze spo³eczeñstwo uœwia-
damia zrozpaczonym rodzicom kaleki, ja-
kie ich spotka³o szczêœcie. To nie jest ka-
ra... Jesteœmy rodzin¹ wybran¹ przez
anio³ka, by dŸwigaæ krzy¿. Jesteœmy wy-
branym narodem, by uczyæ bohaterstwa
i siê nie daæ... A tu opieka spo³eczna siê
k³ania. Klapu-klap po posadzce. A ta czêœæ
powierzchni p³askiej lepi¹ca, zaklajstro-
wana rop¹ i wydzielinami oraz rozbitym
barszczem z zesz³ej Wigilii. Ooo, co za
bród, co za syf, a fe”. I tak, tym jêzykiem.
Sylwia Chutnik, nagrodzona Paszportem
„Polityki” za „Kieszonkowy atlas kobiet”,
w powieœci „Dzidzia” („Œwiat Ksi¹¿ki”)
dywaguje o polskiej wspó³czesnoœci. 
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Dok¹d zmierza polska 
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W
e wrzeœniu, jak co roku
kobylnickim pa³acem za-
w³adnêli literaci. To ju¿
XXII Ogólnopolskie Lite-
rackie Spotkania Pokoleñ,

które cyklicznie odbywaj¹ siê od 1989 ro-
ku. Pocz¹tkowo miejscem spotkañ litera-
tów by³a Wenecja ko³o ¯nina nastêpnie
Okoniny Nadjeziorne, Minikowo i Byd-
goszcz. Od 1993 OLSP na sta³e zagoœci³y
w Kruszwicy – Kobylnikach. Przez te
wszystkie lata spotkania niestrudzenie or-
ganizuje Krystyna Wulert – kobieta o sil-
nej osobowoœci, bêd¹ca g³ównym moto-
rem tej corocznej akcji literackiej. Wy-
trwale wspomaga j¹ Magdalena Jagie³³o-
wicz. Na tegoroczny konkurs nades³ano
89 zestawów poetyckich, z których jury
w sk³adzie: Majka Maria ¯ywicka-Luc-
kner, Grzegorz Kalinowski, Krzysztof
Myszkowski i Mieczys³aw Wojtasik, wy-
bra³o 36 uczestników OLSP oraz wy³oni-
³o laureatów: I nagrodê otrzyma³a Kata-
rzyna Krenz z Cavliha w Portugalii, II –
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz
z G³ucho³azów, III – Adam £adziñski
z Zabrodzia k/Ostro³êki, dwa równorzêd-
ne wyró¿nienia finansowe otrzyma³y:
Gra¿yna Rochna – WoŸniak z Solca Ku-
jawskiego i Hanna Dikta z Piekar Œl¹-
skich. Redakcji pokonkursowego almana-
chu „Z ziemi przychylnej”, wydanego
przez Urz¹d Miejski w Kruszwicy, podjê-
³a siê kolejny raz El¿bieta Nowosielska.

Kobylnicki konkurs zakorzeni³ siê g³ê-
boko w tradycji krajowych spotkañ lite-
rackich. Bycie w Kobylnikach, to ju¿ pre-
sti¿, nikogo wiêc nie dziwi, ¿e mo¿na spo-
tkaæ tu sta³ych bywalców, co roku przyby-
wa tak¿e wiele nowych osób. O tym jak
wysoki jest poziom kruszwicko–kobylni-
ckich spotkañ, mo¿e œwiadczyæ, ¿e nawet
uznani poeci nie zawsze zakwalifikuj¹ siê
do zjazdu. Przebieg OLSP ma ju¿ ustalony
rytm i harmonogram. Pierwszego dnia od-
bywa siê oficjalna inauguracja z wrêcze-
niem nagród laureatom. Od lat czynnie
w uroczystoœci uczestnicz¹ w³odarze mia-
sta i gminy Kruszwica, którzy corocznie
wspieraj¹ finansowo imprezê. 

Do sta³ych zadañ poetów podczas spo-
tkañ literackich, nale¿¹ lekcje poetyckie
w szko³ach i przedszkolach miasta i gmi-
ny Kruszwica (16 placówek oœwiato-
wych). Spotkania z m³odzie¿¹ s¹ wyzwa-
niem dla poetów — wiadomo m³ody od-
biorca literatury jest najbardziej wybred-
nym i wymagaj¹cym czytelnikiem, st¹d
dyskusje na lekcjach poetyckich bywaj¹
niezwykle zaciek³e. Natomiast bardzo
wdziêcznymi odbiorcami poezji, ³akn¹cy-
mi wiedzy i ka¿dej nowoœci, s¹ uczniowie
szkó³ podstawowych w ma³ych okolicz-
nych miejscowoœciach, do których rów-
nie¿ docieraj¹ kobylniccy poeci. Przeko-
na³am siê o tym, uczestnicz¹c w spotka-
niach w ubieg³ych latach. W drugim i trze-
cim dniu imprezy uczestnicy OLSP wziêli
udzia³ w warsztatach literackich. Tego-

roczne zosta³y przeprowadzone przez kry-
tyków: Marka Wawrzkiewicza i Leszka
¯uliñskiego. Nowoœci¹ obecnych warszta-
tów by³a multimedialna prezentacja oma-
wianych tekstów. Pozwoli³o to ka¿demu
autorowi spojrzeæ obiektywniej na swoje
wiersze. Jedni zgadzali siê z krytyczn¹
opini¹, a inni za¿arcie walczyli o ka¿de
s³owo – oby takich dyskusji i „walk” by³o
jak najwiêcej. 

Wydarzeniem, które nie sposób pomi-
n¹æ, by³o otwarcie „Galerii poetyckiej”
w kawiarni „Pod Malwami” w Kruszwicy.
Po uroczystym otwarciu galerii poeci wy-
s³uchali koncertu pod kruszwickim nie-
bem w wykonaniu zespo³u „Czerwony
Tulipan”. Zespó³ nie tylko zachwyci³, lecz
tak¿e rozbawi³ publicznoœæ, ¿al by³o roz-
stawaæ siê i wracaæ do Kobylnik. Wyj-
œciem z sytuacji okaza³o siê zaproszenie
„Czerwonego Tulipana” do pa³acu, co te¿
uczynili gospodarze imprezy. Do póŸnych
godzin nocnych trwa³y rozmowy o poezji,
sztuce i nie tylko… 

W sobotnie popo³udnie literaci uczest-
niczyli w swojego rodzaju lekcji historii
w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Ino-

wrac³awiu. Spotkanie poprowadzi³a dy-
rektor muzeum Janina Sikorska – jak sama
mówi o sobie, „ostatnia kobieta” Przyby-
szewskiego – przedstawi³a uczestnikom
sylwetkê Stanis³awa Szenica – literata
i prawnika. 

Sobotni wieczór bez ogniska nad Go-
p³em nie by³by kobylnickim. Podczas
ogniskowej biesiady, zosta³ rozstrzygniê-
ty konkurs na fraszkê. Mnie osobiœcie, ja-
ko postronnego obserwatora zaintrygo-
wa³o, kto bardziej bawi siê fraszkowym
konkursem? Jurorzy, laureaci, czy widzo-
wie? Myœlê, ¿e wszyscy tam obecni… Po
fraszkobraniu, ka¿dy z poetów móg³ za-
prezentowaæ swój wiersz, ju¿ bez obawy
o krytyczn¹ ocenê (szacowne jury, jak
i krytycy, tak¿e œwiêtowali). Ostatniego
dnia imprezy, w niedzielne przedpo³u-
dnie instruktor teatralny – Andrzej Ant-
czak poprowadzi³ indywidualne warszta-
ty recytatorskie. Mimo póŸnego powrotu
z imprezy nad Gop³em, „studenci” nie
zawiedli. 

Na zakoñczenie zjazdu, ka¿dy
z uczestników spotkañ otrzyma³: dyplom,
anio³ka weny z ¿yczeniami, by nigdy jej
nie brakowa³o i oczywiœcie almanach.
Byæ w Kobylnikach, to zaszczyt, a jeszcze

wiêkszy znaleŸæ siê w almanachu – tak
o kruszwicko – kobylnickich Ogólnopol-
skich Literackich Spotkaniach Pokoleñ
wypowiedzia³ siê jeden z uczestników. 

Na konkurs nie wysy³a³am wierszy,
gdy¿ jednym z jurorów by³a moja redak-
cyjna kole¿anka Majka. Nie wiem, komu
by by³o bardziej przykro: jej, gdyby od-
rzuci³a moje wiersze, czy mnie, ¿e nie
znalaz³am uznania w jej oczach? Ale nie
ma tego z³ego… – pojecha³am do
Kobylnik jako przedstawiciel redakcji
„W³asnym G³osem”, co pozwoli³o mi
obiektywnie popatrzeæ i zdaæ wam
czytelnicy powy¿sz¹ relacjê.

I ja tam by³am…

W£ASNYM G£OSEM NR 802 KRONIKA

21 wrzeœnia 2010 roku przewodni-
cz¹cy Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry w Jaworznie Boles³aw Fraszczyñski,
zorganizowa³ ju¿ drugie „Jesienne Spo-
tkania Poetyckie”. Na tê wa¿n¹ imprezê
przyby³o oko³o 60. mi³oœników poezji,
by przy kawie, herbacie i s³odkim po-
czêstunku, delektowaæ siê wierszami
poetów z RSTK dzia³aj¹cych w mia-
stach po³udniowej Polski. 

W kolejnoœci swoje wiersze prezento-
wali poeci z Jaworzna: Jadwiga Paluch,

Urszula Kêpka i Jacek Maliszczak,
a z Krakowa Ada Czu³a, Julia Pawlicka-
-Dekert, Eufemia F¹fara i Bo¿ena Dzie-
dzic (przewodnicz¹ca Ma³opolskiego
STK). Wyst¹pili tak¿e: Wies³aw Konecz-
ny z Libi¹¿a, Wac³aw Morawski z Pisa-
rzowic oraz Marian Kosiñski z Lewina
Brzeskiego, który oprócz prezentacji po-
ezji gra³ te¿ na okarynie. 

Poetom towarzyszy³ zespó³ muzyczny
„Jacek i przyjaciele”. W ramach Spotkañ
zorganizowano wystawê obrazów twór-

ców z Jaworzna, miêdzy innymi Barbary
i Boles³awa Fraszczyñskich, rzeŸb Zbi-
gniewa Zioba, który wraz z ¿on¹ Alicj¹,
Stanis³awem Najd¹ i ni¿ej podpisanym,
reprezentowa³ RSTK Che³mek. 

Na koniec imprezy w Jaworznie, Rad-
ny Sejmiku Samorz¹dowego Marek Mi-
gas podziêkowa³ Prezesowi Boles³awowi
Fraszczyñskiemu za organizacje bardzo
udanej imprezy, podkreœlaj¹c, ¿e kolejn¹
jej edycjê wesprze finansowo. 

Wies³aw Koneczny

Jesienne Spotkania Poetyckie w Jaworznie

Najazd poetów na Kobylniki
ZOFIA MIKU£A

   
 

    


 




 





 



 






Organizatorzy XXII OLSP: Wojewódzki Oœrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Bydgoszczy. Wspó³organizatorzy: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im.
Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu, Kwartalnik Artystyczny „Kujawy i Pomorze”.
Impreza zosta³a zrealizowana ze œrodków finansowych Samorz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzêdu Miejskiego w Kruszwicy.
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Ogólnopolskie Prezentacje rozpoczê-
³y siê od warsztatów literackich w Miej-
sko-Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Anny Kamieñskiej. Prowadzi³ je Sta-
nis³aw Dominiak, poeta, publicysta, wi-
ceprezes Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich O/ Warszawa II. Tematem warszta-
tów by³o zapoznanie tamtejszych poetów

z „Dekalogiem dobrego wiersza” Leszka
¯uliñskiego – krytyka literackiego, po-
ety, publicysty i felietonisty oraz omó-
wienie ka¿dego z punktów „Dekalogu”. 

W sobotê 23 paŸdziernika o godzinie
18.00 w sali Biblioteki odby³o siê uro-
czyste zakoñczenie i rozdanie nagród.
Imprezê zaszczycili goœcie z W³adz Tere-
nowych Miasta. Nie oby³o siê te¿ bez mi-
³ej niespodzianki. Honorowe odznacze-

nie „Przyjaciel Œwidnika” – CIVITAS
AMICUS otrzyma³ z r¹k Burmistrza
Miasta Œwidnika Waldemara Jaksona,
Prezes i Spirytus Movens Œwidnickiego
RSTK, Kazimierz Kaliñczuk. 

Ca³oœæ zakoñczy³a uroczysta kolacja
w Spó³dzielczym Domu Kultury, gdzie
w mi³ej i serdecznej atmosferze toczy³y
siê przyjacielskie rozmowy do póŸniej
nocy. 

W programie XV Ogólnopolskiej Prezen-
tacji Twórczoœci Œwidnik 2010 wziê³o
udzia³ 83 artystów amatorów, w tym: 
26 poetów (71 utworów), 33 plastyków
(77 prac) i 24 fotografików (70 fotografii). 

Laureaci 
Konkurs fotograficzny
Kategoria – fotografia spo³eczna
I miejsce: Joanna Podgórska – Lublin
II miejsce: Piotr Michalski – Œwidnik
III miejsce: Anna P¹k – Œwidnik

Kategoria – fotografia przyrodnicza
I miejsce: Joanna Podgórska – Lublin
II miejsce: Wies³awa Stawarz – Sosnowiec
III miejsce: Anna P¹k – Œwidnik
Wyró¿nienie: Marta Czerniawska – Lublin

Malarstwo i inne formy plastyczne
Kategoria – malarstwo
I miejsce: Ewa Sadurska – Lublin
II miejsce: Józef Stachnik – Kraków
III miejsce: Grzegorz Lipiñski – Œwidnik
Wyró¿nienia: Genowefa Œwidnik – Œwidnik
Tomasz Winiarski – Be³¿yce
Zbigniew Nowak – Jacków
Mieczys³aw Przychodzki – Œwidnik
Halina Grzywaczewska – Œwidnik
Kazimierz Krupa – Œwidnik

Kategoria – inne formy plastyczne
I miejsce: Waldemar Staszczak – Œwidnik
Wyró¿nienia: Stanis³aw Lipa – Stryjno
Pierwsze
Tomasz Kruk – Trawniki

Konkurs poetycki
I miejsce: Krystyna Maria Kowalewska
– Szczecin
II miejsce: Irena Molenda – D¹browa
Górnicza
III miejsce: Iwona Lewandowska – 
Inowroc³aw
Wyró¿nienia: Ireneusza Rolewicz – Che³m
Anna Kalita – Œwidnik
Pawe³ Kwiatkowski – Œwidnik
S³awomir Pa³ka – Œwidnik

Stanis³aw Dominiak


 





 







 

XV Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci

Kochani, przypominamy, ¿e ta ru-
bryka to kolejne podium dla cz³onków
RSTK, którzy w tym roku siêgnêli po
laury! Prosimy o nadsy³anie do Redak-
cji informacji o Waszych sukcesach li-
terackich, plastycznych, fotograficz-
nych, muzycznych, filmowych…

Chocia¿ nie umiecie siê jeszcze
chwaliæ, to my i tak wiemy, ¿e tym razem
prozaicy i poeci warszawskiego RSTK
gór¹. W po³udniowo–praskim konkursie
„Praska Przystañ S³owa” nasz redakcyj-
ny kolega Piotr Goszczycki, tym razem
w roli prozaika, zosta³ s³usznie zauwa¿o-
ny przez szacowne jury. Kole¿anka Sofim
Zofia Miku³a w tym konkursie siêgnê³a
po III miejsce (a tak siê ba³a Alaffu z na-
grodzonego wiersza) a przy okazji Kry-
styna WoŸniak i majka Maria ¯ywicka-

–Luckner zosta³y równie¿ zauwa¿one.
Wszystkie trzy panie zasmakowa³y ju¿
w tym roku wspólnego sukcesu w kon-
kursie otwockim, jako wspó³autorki jed-
nego wiersza. 

Portalowa Indianeczka Beata Patry-
cja Klary (dla przyjació³ Klarusia) da³a
siê w tym roku jako pierwsza z³owiæ po-
etycko w Gdyñskich Po³owach, a przy
okazji zahaczy³a o Milowy S³up w Koni-
nie, natomiast proz¹ urzek³a jurorów
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. J. I. Kraszewskiego w Bia³ej
Podlaskiej. Indianeczka mia³a dylemat –
jechaæ po nagrodê do Gdyni czy do P³oc-
ka, gdzie wywalczy³a nagrodê „O liœæ dê-
bu”. Doradziliœmy Gdyniê, chocia¿ bar-
dzo lubimy P³ock, który w tym roku dla
Sofim i majki okaza³ siê niezwykle przy-

chylny w Maratonie Poetyckim. Gratulu-
jemy zaprzyjaŸnionej z RSTK Marysi
Koœciuszko – dla której Maraton te¿ nie
by³ straszny. Nasza kole¿anka z grupy
poetyckiej Na oœcie¿ – £ucja Gocek
(przyciœniêta do muru) musia³a zdradziæ,
¿e ogólnopolski konkurs poetycki „O
ludzk¹ twarz cz³owieka” przyniós³ jej
drug¹ nagrodê, pomimo, ¿e by³ trzyna-
stym z rzêdu. Kolega z Mogilna Miro-
s³aw Puszczykowski – jak do tej pory nie
pochwali³ siê, ¿e wierszem „Do rodzi-
ców” zas³u¿y³ na trzeci¹ nagrodê w kon-
kursie im. ks. prof. Józefa Tischnera –
piêknym konkursie! Do Zduñskiej Woli
po nagrodê a¿ z G³ucho³azów musia³a je-
chaæ Agnieszka Harasymowicz. Majka,
która pojecha³a do Zduñskiej te¿ w tym
celu, mia³a do pokonania tylko o kilkana-
œcie kilometrów mniej od Agnieszki,
a wydawa³oby siê, ¿e ze stolicy wszê-
dzie... du¿o, du¿o bli¿ej. 

Drodzy jeszcze nam nieznani laure-
aci, ju¿ teraz – gratulujemy! 

Redakcja W³asnym G³osem

Nasi na Parnasie

Pod patronatem Gminy Miejskiej i Starostwa Powiatowego w Œwidniku, w dniach 22-23 paŸdziernika 2010 r., odby³y siê
Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci zorganizowane przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego.
S¹ one cyklicznym wydarzeniem wpisanym do kalendarza imprez Rady Krajowej RSTK. Odbywaj¹ siê w kategoriach: po-
ezja, malarstwo, inne formy plastyczne, fotografia spo³eczna i przyrodnicza. Jest to wa¿ne wydarzenie w ramach amator-
skiego ruchu artystycznego w Polsce. Coroczne „Prezentacje” sprzyjaj¹ integracji œrodowisk twórczych poprzez wspó³pra-
cê pomiêdzy ró¿nymi instytucjami w zakresie edukacji kulturalnej. Najciekawsze osi¹gniêcia z zakresu plastyki i poezji s¹
promowane w œrodkach przekazu i wydawnictwach. 

Œwidnik 2010

RSTK 
we Wroc³awiu
Po odbyciu w sierpniu br. Nad-

zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia, do Krajowego Rejestru S¹do-
wego, postanowieniem z dnia
4 paŸdziernika 2010 r., wpisany zo-
sta³ nowy Zarz¹d Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury
we Wroc³awiu w sk³adzie: Leoka-
dia Bajrakowska z grupy literac-
kiej, Adam Rz¹sa uprawiaj¹cy ma-
larstwo oraz Prezes – Danuta Sro-
czyñska, tak¿e utalentowana malar-
ka. Do KRS-u wpisany zosta³ te¿
nowy sk³ad Komisji Rewizyjnej:
Pawe³ Sroczyñski, Boles³aw Do-
browolski i Marcin Moska³a.

D.S.
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Któ¿ dziœ jeszcze pamiêta
o g³oœnej ongiœ publikacji
„Poeci robotnicy” opraco-
wanej przez Jana Szcza-
wieja, a wydanej w 1979

roku? Mo¿e wspominaj¹ j¹ czasem auto-
rzy, którzy w tej antologii debiutowali al-
bo zdobywali wy¿sze szlify poetyckie:
Jan Jaworski, Maksymilian Koz³owski,
Jerzy Szulc i paru innych. Niektórzy wy-
trwali przy pisaniu i maj¹ na swym kon-
cie znacz¹cy dorobek. O innych s³uch za-
gin¹³, a mo¿e to lepiej, bo jak wiadomo,
ksiêga Szczawieja by³a dzie³em bardzo
nierównym pod wzglêdem poziomu za-
wartych w niej utworów. Prawdê mówi¹c
by³a p³odem wymêczonym i nieauten-
tycznym, skleconym pod okreœlon¹ tezê.
Czy w ogóle mo¿na wskazywaæ, kto jest
poet¹ robotniczym, a kto nie jest? 

Popatrzmy zreszt¹, jak wygl¹da pu-
blikacja. Mamy w niej 113 autorów, ale
w tej liczbie tylko 41 autentycznych ro-
botników, a poza tym s¹ dzia³acze spo-
³eczni i polityczni, panie z administracji,
jest kelnerka, fryzjer, przedszkolanka
i tak dalej. Spoœród tej ca³ej grupy tylko
dwadzieœcia piêæ osób napisa³o coœ sen-
sownego o swojej profesji i etosie pracy,
natomiast kilku autorów z trumfem og³o-
si³o, ¿e widz¹ siê poetami robotniczymi,
cokolwiek by to mia³o znaczyæ. 

Do takiej deklaracji mia³ prawo uta-
lentowany murarz warszawski W³odzi-
mierz Domaradzki, a poza nim, kto? Mo-
¿e tylko debiutant z 1928 roku ³odzianin
Antoni Kasprowicz, a tak¿e jego krajan
Bronis³aw Wieczorkowski. Z m³odszych –
Maksymilian Koz³owski, Waldemar
Strzelczyk i Zbigniew Okoñ. A jeszcze
bohater niniejszej opowieœci, spawacz
z Huty „Warszawa” Zbigniew Tadeusz
Kot, ale on akurat nie wyst¹pi³ w ksiêdze
Szczawieja, poniewa¿ – jak sam mówi³ –
nie odpowiada³y mu nakazowo-rozdzie-
lcze wymogi redaktora i wydawnictwa.
Natomiast chêtnie nawi¹za³ kontakt
z Warszawskim Klubem Robotników Pi-
sz¹cych, a po roku 1980 z Robotniczym
Stowarzyszeniem Twórców Kultury. Zna³
ju¿ wówczas felietonistê „G³osu Pracy”
Stanis³awa Pawlikowskiego, uprawiaj¹ce-
go tak¿e prozê pamiêtnikarsk¹. By³ to jego
kolega z pracy w hucie. Poprzez niego do-
tar³ do Micha³a Krajewskiego, cz³owieka
znanego z bezkompromisowoœci w g³o-
szeniu swoich pogl¹dów, a wiêc ciesz¹ce-
go siê szacunkiem wœród warszawskich
robotników. Obaj ci ludzie, Pawlikowski
i Krajewski, odgrywali g³ówne role
w tworzeniu ruchu pisarzy nieprofesjonal-
nych. Pisz¹cy wiersze spawacz z huty zna-
laz³ siê wiêc w dobrym towarzystwie. 

A tymczasem zbli¿a³ siê sierpieñ
1980 roku. Dwudziestego lipca tego¿ ro-
ku Zbigniew Tadeusz Kot napisa³ wiersz,
który zabrzmia³ jak proroctwo: 

Dzwoni robotniczy g³os, 
Echem roz¿arza czyn…
/... /
Dojrzewa o¿ywcze œwiat³o, 
Wschodz¹ owoce prawdy,,, „
W paŸdzierniku 1980 roku, wiêc ju¿

po strajkach i zawarciu stosownych poro-
zumieñ, spawacz Kot zapewne zaskoczo-
ny tym, co siê sta³o, przestrzega³: „Nad
nasz¹ odnow¹ nie p³aczcie/Kwiaty te¿
nie ton¹ we ³zach”. Jest w tym wierszu
tak¿e dramatyczna strofa, któr¹ nale¿y
zacytowaæ w ca³oœci: 

Kto kres po³o¿y cierpieniom? 
Zmartwienia nêkaj¹ stal, wiekami. 
Rany leczyæ bêdziemy sami, 
Nie zbrukamy rêce krwi¹. 
Jesieni¹ wieje ch³odny wiatr…”

Wiersz ten znalaz³ siê w studenckiej
publikacji „Realni romantycy 1976 -
1980” natomiast nie wszed³ do pierwsze-
go zbioru wierszy Zbigniewa Kota „Sta-
lownia”, który wydany zosta³ w 1981 ro-
ku. NajwyraŸniej zadzia³a³a cenzura,
choæ przecie¿ poeta wyra¿a³ tu tylko na-

dziejê, ¿e nie powtórz¹ siê krwawe wyda-
rzenia z czerwca 1956 i grudnia 1970. 

Tomik „Stalownia” wydany zosta³
przez filiê Klubu Robotników Pisz¹cych
dzia³aj¹c¹ na terenie huty, ale finansowo
wsparty przez dyrekcjê. By³ to cieniutki,
48-stronicowy zeszyt, wydrukowany na
powielaczu w iloœci 200 egzemplarzy. Ta
skromna publikacja mia³a jednak entuzja-
styczn¹ przedmowê napisan¹ przez ówcze-
snego pracownika Katedry Kultury Pol-
skiej Uniwersytetu Warszawskiego doktora
Rocha Sulimê. Mamy tu jakby polemikê
z Janem Szczawiejem i z ca³¹ wymow¹ je-
go antologii. „Zbigniew Kot – pisze Sulima
– nie musi udawaæ robotnika poœród po-
etów, ani poety wœród robotników. W naj-
lepszym tego s³owa znaczeniu jest poet¹
i robotnikiem zarazem. Autor nie mitologi-
zuje pracy, nie czyni z niej religii, ale stara
siê ja racjonalizowaæ, myœleæ o niej jako
sk³adniku w³asnej biografii spo³ecznej”. 

Lata 1980-1981 to by³ dobry okres
dla robotników paraj¹cych siê piórem.
W listopadzie 1980 roku zarejestrowano
w Warszawie Robotnicze Stowarzysze-
nie Twórców Kultury, które nastêpnie
rozprzestrzeni³o siê na wiele innych
oœrodków w kraju. Powsta³a redakcja
dwutygodnika „Twórczoœæ robotników”,
który jednak, w nastêpstwie stanu wojen-
nego, móg³ znaleŸæ siê na rynku dopiero
w czerwcu 1982 roku. Zbigniew Kot,
Stanis³aw Pawlikowski, jak równie¿ ca³a
grupa autorów od Szczawieja szybko na-
wi¹zali kontakt z pismem, a niektórzy
weszli w sk³ad redakcji. 

Trzeci zbiór wierszy poety-spawacza
„Gorycz zapomnienia”/1992/ by³ ju¿ zu-
pe³nie inny. Zaczyna³ siê od wersu – „Pa-
miêtaj, cieñ lilii jest czarny”, a koñczy³
utworem na temat nowych bia³ych plam,
czyli historycznych przemilczeñ o nie-
dawnej przesz³oœci. Ca³oœæ zbioru przesy-
cona gorycz¹ i niepewnoœci¹, co do dal-
szych losów ojczyzny. Problematyka pra-
cy znik³a niemal zupe³nie, a ponad wier-
szami pojawi³y siê takie tytu³y jak: Cieñ,
Emeryt, Lata wieczorne, Samotnoœæ. Z re-
gu³y by³y to utwory zwarte, ascetyczne
w formie i treœci, niekiedy a¿ ma³o komu-
nikatywne na skutek skrótów myœlowych.
Ale wszystkie zmusza³y do zastanowienia,
zatem sprzeciwu lub zgody z autorem. 

Ostatni wywiad z autorem przepro-
wadziliœmy w po³owie lat dziewiêædzie-
si¹tych minionego wieku. Pan Zbigniew,
cz³owiek o ogromnym uroku, by³ wtedy
jeszcze w znakomitej formie, zapowiada³
napisanie wspomnieñ i kolejnego zbioru
wierszy. Próbowa³ formy sonetu, siêga³ do
tematyki stron rodzinnych, czyli wschod-
niej czêœci Roztocza, która pozosta³a po
stronie ukraiñskiej. Zapowiada³, ¿e jego

kolejne utwory „bêd¹ trudne w odbiorze”,
ale nie pytaliœmy, co by to mia³o znaczyæ.
„Nad tekstami trzeba du¿o pracowaæ” –
mówi³ nam. Cytowa³ Tadeusza Borow-
skiego (zna³ go osobiœcie, z jego ojcem
przez pewien czas pracowa³. „Zawsze pod
wiatr, zawsze pod pr¹d”. I jeszcze inne –
„Gdy poeta powie œwiatu tak, to znaczy,
¿e ktoœ jest winien – albo poeta albo
œwiat”. W latach dziewiêædziesi¹tych Zbi-
gniew Kot nie móg³ ju¿ znaleŸæ wydawcy,
wiêc jego kolejny tomik utkn¹³ w szufla-
dzie. Przysz³o te¿ zniechêcenie i gorycz
z powodu upadku znaczenia klasy robot-
niczej i pojawienia siê masowego bezro-
bocia. Pyta³ bezradnie – „Jaki¿ robotnik
mo¿e dziœ siêgn¹æ po pióro, by napisaæ
wiersz? Kto ma do tego g³owê, gdy musi
myœleæ o tym, jak wy¿ywiæ siebie i dzie-
ci?” Podobne pytania stawiaj¹ sobie inni
autorzy „z krêgu Szczawieja” i innych pi-
sarskich œrodowisk. Dobrze, gdy ktoœ
w porê, jak na przyk³ad Zbigniew Okoñ
czy Maksymilian Bart-Koz³owski, prze-
szed³ na pisanie prozy, by daæ œwiadectwo
widzialnemu œwiatu. Pozosta³ wiêc tylko
mit poety-robotnika, o którym w swoim
czasie pisaliœmy trochê przewrotnie i pro-
wokacyjnie we „W³asnym G³osem”. Mit,
który wyrós³ na kanwie proletkultu i so-
crealistycznych hase³ o przoduj¹cej roli
klasy robotniczej. Takiej roli nigdy nie by-
³o. Na p³aszczyŸnie pisarstwa nieprofesjo-
nalnego by³y tylko u³atwienia dla Ÿle po-
czêtych debiutów. Obowi¹zywa³a krzepa
robociarska – tak¿e w poezji. S³usznie za-
uwa¿y³ ongiœ dzisiejszy profesor Roch Su-
lima: „Poezja robotnicza sta³a siê sk³adni-
kiem ró¿nych mitologii spo³ecznych,
obiektem dyrektyw politycznych”.
W ksiêdze Szczawieja mo¿na znaleŸæ spo-
ro przes³anek do takiego stwierdzenia, ale
przed rokiem 1989 wiele by³o takich pism,
które karmi³y siê upolitycznion¹ poezj¹,
pustosz¹c g³owy kandydatom na poetów.
Niejaki Tadeusz Chêtkowski z P³ocka tak
postrzega³ braæ poetyck¹ – „Jestem robot-
nikiem – takim samym jak ty – chocia¿ –
nie widzê swojego nazwiska obok Zbi-
gniewa Herberta, Tadeusza Ró¿ewicza.
Grzegorz Pozimka z Inowroc³awia, który
z czasem wyrobi³ siê na niez³ego wierszo-
pisa, og³asza³ buntowniczo –„Nie mamy
nic przeciw temu, ¿e nazywaj¹ nas grafo-
manami – niech im tam – przecie¿ ¿eœmy
nie rodzili siê poetami”. 

S³usznie pisa³ Zbigniew Okoñ w po-
lemice z artyku³em „Mit poety – robotni-
ka”: „wi¹zanie poezji z zawodem autora,
lub wyró¿nienia go z tego powodu – jest
nonsensem, co oczywiœcie nie znaczy, ¿e
robotnik, ksi¹dz czy minister nie powinni
pisaæ wierszy, jeœli tylko maj¹ talent…
Naturalnie, ¿e autor o rodowodzie robotni-
czym bêdzie trafniej opisywa³ wszystko
co kojarzy siê z prac¹, krzywd¹ spo³eczn¹
czy przywi¹zaniem do œrodowiska, niŸli
ten poeta, który wypisuje laurki siedz¹c
przy stoliku kawiarnianym. Zbigniewowi
Tadeuszowi Kotowi bardzo rzadko zdarza
siê siedzieæ w kawiarni, bo po prostu by³
zbyt zmêczony po powrocie z pracy. Jego
opis wytopu stali czy gawêdy pieców hut-
niczych nie by³ inspirowany jakimœ zamó-
wieniem, dlatego jest prawdziwy. I po-
etycki. Czy wiêc jest jakiœ problem z po-
ezj¹? Jest. Wtedy, gdy poezji nie ma. 

     
    
   
    
     
    
    
    
     
   
    
    
     
     
    
     
     
    
   

Zbigniew Kot
– czyli k³opot z poezj¹
Stanis³aw Dymek
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Na antenach rozg³oœni radiowych poja-
wi³a siê w 2003 r., jako wokalistka art-
rockowej grupy KWIATY. Kolejny roz-
dzia³ artystycznej kariery to Program
3 Polskiego Radia – NOC MUZYCZ-
NYCH PEJZA¯Y – i trzy piosenki: „Od-
najdziesz mnie tam”, „Co siê z nami sta-
³o” i „Wyznanie”. W Radiu Zachód we-
sz³a „PRZEBOJEM NA ANTENÊ” –
by³y to przepe³nione emocjami i pozy-
tywnymi klimatami piosenki: „Trzy za-
chody S³oñca”, „Spe³nienia czas” i „Nie
jestem OnLine”. Ta ostatnia po trzytygo-
dniowym okupowaniu czo³owego miej-
sca, uzyska³a drug¹ pozycjê w regional-
nym etapie ogólnopolskiego konkursu
Polskiego Radia „Przebojem na antenê
2009”. W 2008 roku w Debiutach Mu-
zycznych Joasia otrzyma³a Nagroda Pu-
blicznoœci Muzycznego Naparstka (pó³-
fina³) w Centralnym Basenie Artystycz-
nym w Warszawie. Obecnie pracuje nad
debiutanck¹ p³yt¹. 

Joanna Vorbrodt

Pró¿nia wcale nie oznacza nicoœci

S³owo siê rzek³o i rzuci³o w niewielk¹
przesz³oœæ
up³ynie ca³a wiecznoœæ nim zapadnie siê
miêdzy przypadkiem a planem
wzglêdem zdarzeñ

(pop³yniesz w jednym kierunku, a ja
zmieniê siê wraz z up³ywem czasu)

codziennie coœ siê dzieje
nawet teraz Œwiat³o porusza siê szybciej 
od siebie od ciebie ode mnie Zostaliœmy
wypompowani 
ale to nie oznacza, ¿e ju¿ niczego nie
ma Miêdzy nami

zakrzywia siê zarówno przestrzeñ, jak i czas

Wierzê w reinstalacjê

¿e bêdziesz od zawsze 
bez zbêdnej konfiguracji
od nowa

¿e bêdê mog³a Ci jeszcze zaimportowaæ 
czêœæ moich ustawieñ
i kilka romantycznych mp3

¿e zapiszesz JV pliki
w otoczeniu sieciowym
i na dysku twardym na zawsze

¿e nasze dane bêd¹ bezpieczne

Joanna Vorbrodt

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury, po zmianie nazwy
w 2006 roku, kontynuuje prawie 25-le-
tni¹ dzia³alnoœæ Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Szczeci-
nie, inicjatorem powo³ania którego by-
li: nie¿yj¹cy ju¿ Marian Yoph-¯abiñ-
ski oraz prozaik i poeta, wieloletni pre-
zes Marian Kasprzyk. 

Zachodniopomorskie STK skupia
obecnie 88 cz³onków. S¹ wœród nich oso-
by uprawiaj¹ce malarstwo, pisz¹ce wier-
sze, zajmuj¹ce siê fotografi¹ i filmowa-
niem. Spotykaj¹ siê oni w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek miesi¹ca w Klubie Garnizo-
nowym w Szczecinie przy ul. Wawrzy-
niaka 5, gdzie omawiaj¹ bie¿¹ce sprawy,

dyskutuj¹ na temat realizowanych przed-
siêwziêæ artystycznych i planuj¹ kolejne. 

Od 2006 r. Zarz¹d Stowarzyszenia
zorganizowa³ 24 zbiorowe wystawy ma-
larstwa, zaœ jego cz³onkowie mieli ponad
40 wystaw indywidualnych. Dokonania
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w 2010 r. to m.in.: 
16.01 – ods³oniêcie baneru „Moje marze-

nia” – projektu spo³ecznoœciowego, anga-
¿uj¹cego mieszkañców jednej z kamienic
Szczecina – wspieranego i finansowa-
nego przez Urz¹d Miejski w Szczecinie
oraz instytucjê Szczecin 2016
14.02 – otwarcie zbiorowej wystawy ma-
larstwa w Ksi¹¿nicy Pomorskiej
w Szczecinie

26.04 – otwarcie zbiorowej wystawy ma-
larstwa w „Galerii GO” w Zamku Ksi¹-
¿¹t Pomorskich w Szczecinie
30.04-10.05 – plener malarski w Œwino-
ujœciu i wystawa poplenerowa w Domu
Kultury w Œwinoujœciu
17-23.5 – plener malarski w S³awnie za-
koñczony wystaw¹ poplenerow¹ podczas
Dni S³awna (na zaproszenie Urzêdu
Gminy w S³awnie) 
30.05 – udzia³ w Szczeciñskich Spotka-
niach Organizacji Pozarz¹dowych na Ja-
snych B³oniach. 
22-25.05 – udzia³ w drugim Jarmarku Ja-
kubowym w Szczecinie
17-25.07 – udzia³ w plenerze malarskim
w Trzebiatowie (na zaproszenie dyrektor
Renaty Korek) 
30.07 – udzia³ w Jarmarku w Lubczynie
17.09 – otwarcie wystawy w Galerii Pre-
zydenckiej Urzêdu Miasta Szczecin
16-26.09 – udzia³ w wystawie zbiorowej
„Zaprezentuj swoj¹ twórczoœæ” w Galerii
Po³udniowej Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie
14.10 – otwarcie wystawy zbiorowej ma-
larstwa w Klubie Garnizonowym
w Szczecinie.

Dzia³alnoœæ Zachodniopomorskiego
STK dokumentowana jest w ilustrowanej
licznymi fotografiami kronice, prowadzo-
nej przez Sabinê Musia³. Ponadto informa-
cje o wa¿nych wydarzeniach zamieszczane
s¹ w lokalnej prasie oraz na portalach inter-
netowych. Aktualny sk³ad jego zarz¹du
przedstawia siê nastêpuj¹co: prezes – Bo-
¿ena Mozolewska, z-ca prezesa – Danuta
£azowska, skarbnik – Ma³gorzata Szlach-
cic-Miotk, sekretarz – Sabina Musia³ i cz³o-
nek zarz¹du – Franciszek Gombos. 

Bo¿ena Mozolewska

Na Zachodnim Pomorzu… DEBIUT

Boj¹c siê straciæ ciebie
bieg³am strwo¿ona
jak dziewczynka za matk¹

Ksiê¿yc ju¿ zaszed³
i Plejady Pó³noc – 
noc mija
ja le¿ê samotna

Nie skar¿ê siê – dar Muz
nie by³ z³udzeniem
Martwa – nie bêdê zapomniana

Ból mnie przenika -– kropla 
po kropli

Staj¹c przy moim ³ó¿ku  – 
W z³otych sanda³kach
Œwit mnie obudzi³
– w tym momencie         

t³um. Krzysztof Boczkowski

Œladami wierszy umar³ych poetów
Safona Sappho

(VII-VI w. p. n. e.), poetka grecka, 
przedstawicielka liryki eolskiej. 

Pochodzi³a z arystokratycznego rodu 
z Mityleny na wyspie Lesbos.

Pragnienie

Duszyczko moja, nie mów wiêcej,
bo sp³oszysz Adonisa twarz,
troskê pewnej bogini.

Nie ¿¹daj wiêcej pieœni,
moje wargi zniewala pragnienie
wstydliwe na tym œwiecie.

Afrodyta bawi siê moim sercem,
a Pitho oblewa moje piersi nektarem.
Tracê zmys³y

t³um.Nikos Chadzinikolau   
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Panie profesorze, sk¹d u m³odego
cz³owieka urodzonego we wsi
Puszczy Sandomierskiej zaintere-
sowanie polonistyk¹? 

Zainteresowania wziê³y siê z tego, i¿
zaraz po wojnie dosta³em siê do gimna-
zjum, potem do liceum w Kolbuszowej,
to jest takie miasteczko galicyjskie ko³o
Rzeszowa. I oczywiœcie ju¿ wtedy by³em
po lekturze Sienkiewicza, Kraszewskie-
go i paru innych pisarzy, którzy zaintere-
sowali mnie przede wszystkim ze wzglê-
du na swoj¹ wyobraŸniê pisarsk¹. Sk¹d
siê wziê³o to, ¿e mia³em dostêp do tych
dzie³ w tak bardzo niewielkim przysió³-
ku, jakim by³ Mechowiec? 

W³aœciwie powsta³o to st¹d, ¿e
w 1939 r., zlikwidowano, oczywiœcie po
aneksji hitlerowskiej, bibliotekê i czêœæ
tej biblioteki, a w³aœciwe to prawie ca-
³oœæ zachowa³ s¹siad, który by³ cz³owie-
kiem wykszta³conym i on mi te ksi¹¿ki
po¿ycza³. Studiowanie na Uniwersytecie
zacz¹³em od polonistyki. To by³o moje
g³ówne zainteresowanie. Na tym kierun-
ku byli profesorowie, którzy kontynu-
owali tradycje przedwojenne: prof. Krzy-
¿anowski, prof. Szmytowa, prof.. Doro-
szewski od jêzykoznawstwa, prof. Zdzi-
s³aw Libera, prof. Jan Zygmunt Jaku-
bowski. To byli moi profesorowie, którzy
bardzo mi pomagali. 

Uprawia³ Pan publicystykê na ³a-
mach „Wsi” i „Warmii i Mazur”.
W jaki sposób zaistnia³ pan na ³a-
mach tych pism i jaki by³ dalszy
ci¹g koligacji? 

Muszê powiedzieæ, ¿e polonistyka
by³a dla mnie czymœ bardzo wa¿nym, je-
œli chodzi o wstêp do publicystyki, ponie-
wa¿ oczywiœcie to jest sprawa jêzyka, to
jest sprawa literatury. We „Wsi” zajmo-
wa³em siê korespondentami, tzn. ludŸmi,
którzy pisali do tego spo³eczno-kultura-
lnego tygodnika. Potem, kiedy ten tygo-
dnik zosta³ zlikwidowany i po³¹czony
z „Przegl¹dem Kulturalnym”, mia³em ci-
ch¹ nadziejê, ¿e i tam bêdê móg³ dzia³aæ,
ale niestety nawet po rozmowie z Jerzym
Andrzejewskim, który by³ w tym czasie
zastêpc¹ naczelnego, nic z tego nie wy-
sz³o. Natomiast poci¹gn¹³ mnie za sob¹
naczelny zlikwidowanej „Wsi” Jan Alek-
sander Król. By³ on pos³em z regionu

warmiñsko-mazurskiego i tam te¿ zapro-
ponowano mu prowadzenie pisma „War-
mia i Mazury”– jako miesiêcznik, który
z biegiem czasu zosta³ przekszta³cony
w tygodnik. Po uzyskaniu magisterium
w 1955 roku pomyœla³em sobie Olsztyn-
-piêkna kraina. Oczywiœcie kierowa³ mn¹
sentyment do Warmii i Mazur, mo¿e za
spraw¹ „ Na tropach Smêtka” Melchiora
Wañkowicza, którego czyta³em z wiel-
kim zapa³em i jak wielu innych, przejmo-
wa³em siê losami tej krainy, tych Mazu-
rów i tych Warmiaków. Tam te¿ w 1955
i 56 roku zasta³em ju¿ wrzenie zwi¹zane
z odnow¹. Zreszt¹ zbli¿a³ siê paŸdziernik
56. Pisa³em wtedy taki dziennik z dnia
na dzieñ. 

Raz pisa³em, raz nie pisa³em, ale
wszystkie te zapiski przetrwa³y do dziœ
i w 50-lecie wydarzeñ 1956 roku pomy-
œla³em, ¿e mo¿na by to wydaæ. I tak te¿
siê sta³o. Drukiem zajê³o siê wydawnic-
two Stopka z £om¿y i w chwili obecnej
te wspomnienia mo¿na ju¿ dostaæ w ksiê-
garniach pod tytu³em „Przesz³oœæ staje
cieniem” (£om¿a 2007). Wszystkie wy-
darzenia, w których bra³em udzia³, by³y
dla mnie du¿ym doœwiadczeniem, tak¿e
spo³ecznym. A w rolê komentatora,
w pewnym sensie, wci¹gn¹³ mnie Stefan
¯eromski, jego dzienniki i pamiêtniki,
które interesowa³y mnie jeszcze na stu-
diach, i z których napisa³em pracê magi-
stersk¹. St¹d te¿ taka myœl, ¿eby samemu
pisaæ, coœ takiego, jak ¯eromski. Oczy-
wiœcie nie ma porównania, ale inspiracja
by³a wyraŸna. 

Potem ten eksperyment warmiñsko-m-
azurski skoñczy³ siê dla mnie doœæ drama-
tycznie. Poprzez uczestnictwo w tak zwa-
nej rewolucji paŸdziernikowej po prostu
narazi³em siê ró¿nym notablom i musia-
³em wracaæ do Warszawy. Zacz¹³em
dzia³aæ w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej.
Tu znalaz³em œrodowisko, które by³o bo-
gate nie w pieni¹dze, ale w myœli i idee,
i by³o bardzo inspiruj¹ce. Tutaj równie¿
natkn¹³em siê na rzecz nies³ychan¹, a mia-
nowicie na zapotrzebowanie na tak¹ publi-
cystykê spo³eczn¹, która dociera³aby bez-
poœrednio do spo³ecznych korzeni. 

Pana prac¹ i pasj¹ s¹ pamiêtniki
ludzi z ró¿nych grup spo³ecznych.
W jaki sposób pan pozyskiwa³
i pozyskuje materia³y do pracy? 

Na jednym z se-
minariów mia³em
okazjê zetkn¹æ siê
z prof. Józefem Cha-
³asiñskim, jak wiado-
mo, autorem znanego
c z t e r o t o m o w e g o
dzie³a „M³ode poko-
lenie ch³opów”, wy-
danego w 1938 roku,
który po wojnie by³
profesorem, rektorem
i wspó³za³o¿ycielem
Uniwersytetu £ódz-
kiego. On te¿ w pew-
nym momencie ¿ycia
narazi³ siê swoimi
wyst¹pieniami w³a-
dzy i zosta³ na doœæ
d³ugo od nauki odsu-
niêty. Uda³o siê wtedy wraz z doc. Fran-
ciszkiem Jakubczakiem zorganizowaæ
i og³osiæ wielki konkurs na pamiêtniki
m³odzie¿y wiejskiej. Docent te¿ by³ pa-
sjonatem pamiêtnikarstwa, jako takiego
œwiadectwa ludzi, którzy starali siê byæ
podmiotem w tej ówczesnej Rzeczypo-
spolitej Ludowej wraz z jej wszystkimi
ograniczeniami niezamierzonymi zreszt¹
przez samych Polaków. Ale to ju¿ inna
sprawa. 

Uda³o siê te¿ namówiæ prof. Cha³a-
siñskiego, ¿eby obj¹³ patronat nad tym
konkursem. Plon by³ ogromny, bo ponad
piêæ tysiêcy pamiêtników ró¿nego forma-
tu i ró¿nej wartoœci; najlepsze z nich po-
tem wydawaliœmy. £¹cznie wydaliœmy
dziewiêæ du¿ych tomów studiów i mate-
ria³ów z tego konkursu. Dzisiaj o tym to
siê w³aœciwie nie pamiêta i nie mówi,
a by³o tam równie¿ sporo krytyki, bo-
wiem jest to uwa¿ane za taki swoisty,
wcale nie tylko pochwalny, pomnik
awansu w Polsce Ludowej. Pierwszy tom
by³ w³aœnie pod tytu³em „Awans pokole-
nia”. Ja, w gruncie rzeczy, by³em z tego
pokolenia. 

Czy powrót do korzeni i ponowne
zainteresowanie siê spo³ecznoœci¹
wsi, chodzi mi o publikacjê „Dra-
mat awansu” z 2004 roku, to fakt,
i¿ koñczy siê pewna epoka? 

Przez wiele czasu ciekawi³y mnie
i intrygowa³y dwa podstawowe proble-
my. Mianowicie, jak to siê dzieje, ¿e na-

stêpuje pewien awans spo³eczny-kultur-
owy ludzi z tych ni¿szych klas spo³ecz-
nych, do tej pory gnêbionych oraz jaka
jest nowopowsta³a klasa robotnicza, wy-
wodz¹ca siê w³aœnie z tych ni¿szych
warstw. Awans nie by³ ³atwy, bo niós³ ze
sob¹ degradacjê w wielu dziedzinach, jak
równie¿ demoralizacjê. Takie rzeczy ob-
serwowa³em na przyk³adach chocia¿by
Nowej Huty, w której by³em przez pe-
wien czas, czy te¿ poprzez literaturê, czy
prasê, w której pisano na ten temat. Pisa-
no, ¿e to jest wielka inwestycja, ale jed-
noczeœnie nie pisano, w jakim trudzie
i w jakim, mo¿na powiedzieæ, dramacie
wielu ludzi dokonywa³y siê te wszystkie
przeobra¿enia. St¹d te¿ tytu³ jednej z pu-
blikacji z 2004 roku „Dramat awansu”. 

W pewnym okresie swojego ¿ycia
zetkn¹³ siê pan z ruchem Robotni-
czych Stowarzyszeñ Twórców Kul-
tury. W „Sporze o kulturê robotni-
cz¹” w 1984 roku powiedzia³ pan,
¿e robotnicy mog¹ stawaæ siê kla-
s¹ kulturotwórcz¹, podmiotow¹.  

W tym wszystkim interesowa³a mnie
nie tylko wiêŸ, ale równie¿ korzenie, bo
to by³y moje korzenie, korzenie rodzinne,
spo³eczne i kulturowe oraz klasa robotni-
cza, która w ogromnym procencie wywo-
dzi³a siê ze wsi, z tych ch³opów w³aœnie,
z m³odzie¿y ch³opskiej. Nie ma tu ¿ad-
nych sprzecznoœci. By³em dzia³aczem
w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, w ja-
kimœ sensie równie¿ ideologiem, ale jed-

Z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Górnoœl¹skiej 
Wy¿szej Szko³y Handlowej w Katowicach Bronis³awem Go³êbiowskim 

– socjologiem, kulturoznawc¹ i publicyst¹ – rozmawia Ewa Komenda
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noczeœnie poch³ania³y mnie problemy
robotników, które potrafi³y objawiaæ siê
w pewnej sile podmiotowej bardzo ¿y-
wio³owej, jak na przyk³ad w 1980 czy
1981 roku, a potem jeszcze w 1989. 

Moje przekonania, ale równie¿
udowodnione tezy naukowe o podmioto-
woœci tej klasy sprawdzi³y siê w historii
i sprawdzaj¹ siê w gruncie rzeczy do dziœ
dnia. Dzisiaj robotnicy to ju¿ coœ innego.
Dzisiaj jest robotnik intelektualist¹, tzn. ro-
botnik potrzebuje du¿ej wiedzy i du¿ej
umiejêtnoœci, je¿eli chodzi o pos³ugiwanie
siê narzêdziami pracy, chocia¿by kompu-
terem. Teraz jest wiele ju¿ takich urz¹dzeñ,
które powoduj¹, ¿e w gruncie rzeczy trze-
ba inaczej spojrzeæ na tê klasê. Ta klasa siê
przeobra¿a. A od kiedy siê przeobra¿a tra-
ci w pewnym sensie dawn¹ swoj¹ œwiado-
moœæ i podmiotowoœæ, a nie uzyska³a jesz-
cze nowej na wy¿szym poziomie. Prof. dr
hab. Józef Cha³asiñski mówi³ i udowadnia³
we wspomnianych dziewiêciu tomach, ¿e
jest prac¹ coraz bardziej umys³ow¹ ni¿ fi-
zyczn¹, wymaga wy¿szego wykszta³cenia
osobowoœci i wiedzy bardzo szerokiej, nie
tylko z zakresu danej specjalnoœci zawo-
dowej, ale równie¿ tej obywatelskiej. Na-
tomiast tego oczywiœcie nie ma. Dlaczego?
Miêdzy innymi, dlatego, ¿e klasa robotni-
cza zosta³a zastraszona bezrobociem. To,
co siê sta³o po roku 1989 i 90 roku, to by³
dramat anty awansu, dramat degradacji
w du¿ym stopniu. Oczywiœcie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e najlepsi robotnicy w najlep-
szych zak³adach siê wybroni¹. 

Najbardziej dramatycznie odbi³o siê
to oczywiœcie na ludnoœci pegeerowskiej.
Wiadomo, co siê sta³o w takiej £odzi? 

Czy Pracownia Pamiêtnikarstwa
Socjopolitycznego w Instytucie
Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego to kontynuacja
dzia³añ Instytutu Badañ Klasy Ro-
botniczej?

Instytutu Badañ Klasy Robotniczej
zrobi³ kilka bardzo ciekawych, teraz ju¿
zapomnianych, konkursów na pamiêtniki
robotników. Czêœæ z nich wysz³a w dru-
ku, czêœæ tak na wpó³ na powielaczu,
a inna znów czêœæ zosta³a nie wydana, bo
nie po drodze by³o wydawanie pamiêtni-
ków robotników. Dzisiaj wymieniona
przez pani¹ placówka to Pracownia Pa-
miêtnikarstwa Socjopolitycznego, ponie-
wa¿ jest usytuowana w Instytucie Nauk
Politycznych UW, inaczej to by Senat
Uniwersytetu Warszawskiego jej nie za-
twierdzi³. Rzeczywiœcie jest ona konty-
nuacj¹ Instytutu Badañ Klasy Robotni-
czej, z tym, ¿e ja nie jestem ju¿ jej kie-
rownikiem. 

Czy dzisiaj w Polsce istnieje jesz-
cze klasa robotnicza, która w po-
przednim socjalistycznym syste-
mie by³a wiod¹c¹, nie tylko ilo-
œciowo, grup¹ spo³eczn¹? 

W³aœnie jadê do £om¿y, gdzie wspó³-
dzia³am ze Stowarzyszeniem Spo³eczno-
-kulturalnym i Prasoznawczym „Stop-
ka”. Ju¿ od lat prawie dwudziestu lat
wspó³pracujê z nimi, jako wiceprezes
i tam teraz rozstrzygamy konkurs pod ha-
s³em „Wyfrunêli”. Chodzi o tych, którzy

w ostatnich latach, a to jest ponad milion
osób, wyfrunêli za prac¹ z Polski do wie-
lu krajów, takich jak Niemcy, Anglia, Ir-
landia itd. Oni napisali pamiêtniki. To te¿
jest w gruncie rzeczy dramat tej klasy, bo
g³ównie to s¹ robotnicy. 

W³aœnie z tych œrodowisk oni wyfru-
nêli. Trzeba by³o propagowaæ go i zorga-
nizowaæ zagranic¹, ale równie¿ w kraju,
bo przecie¿ czêœæ z tych osób, co wyje-
cha³a, ju¿ powróci³a, a przecie¿ s¹ jesz-
cze tacy, co pisz¹ stamt¹d. Jest to te¿ po-
wiedzia³bym szczególne doœwiadczenie
klasy robotniczej, nabyte poprzez tak¹
migracjê. Istnieje oczywiœcie problem
czy zachowaæ nazwê klasa robotnicza.
Oczywiœcie ja jestem za tym, ¿eby za-
chowaæ. Przy czym coraz bardziej do-
chodzê do wniosku, ¿e w spo³eczeñstwie
informacyjnym, w spo³eczeñstwie sieci,
bo tak siê coraz czêœciej mówi, nie jest
w gruncie rzeczy wa¿na w³asnoœæ.

Coraz bardziej wa¿na jest praca, i to
nie praca fizyczna a praca umys³owa po-
³¹czona oczywiœcie z fizyczn¹, bo przy
tym komputerze te¿ trzeba mieæ sprawne
rêce, palce. W tym sensie mamy do czy-
nienia z przeobra¿eniem w spo³eczeñ-
stwie, polegaj¹cym na tym, ¿e formuj¹
siê w³aœciwie trzy, mo¿e nawet cztery
klasy: klasa pracobiorców, pracodaw-
ców i klasa wolnych od przynajmniej zo-
bowi¹zuj¹cej pracy emerytów. Oczywi-
œcie coraz wyraŸniej bêdzie siê kszta³to-
waæ coœ, co mo¿na nazwaæ podmioto-
wym naciskiem pracobiorców na praco-
dawców. Dotychczas pracodawcy panu-
j¹ nad pracobiorcami, kiedyœ to siê skoñ-
czy, myœlê, ¿e to bêdzie kwestia jednego
pokolenia. Te pokolenie, które wchodzi
w tej chwili jest demoralizowane m. in.
przez konsumpcjonizm, który jako idea
jest zreszt¹ fatalny. Oczywiœcie ja nie
jestem przeciwko konsumpcji – niech
ona siê wzbogaca. Inna sprawa, kiedy
konsumpcja staje siê w ogóle idea³em,
staje siê celem, œwi¹tyni¹ niemal¿e,
w której siê zaspakaja swoje ambicje,
szuka siê satysfakcji. Ja myœlê, ¿e to nie
dotyka jednak rodzin robotniczych. Ja
mam trochê doœwiadczenia ze Œl¹ska,
gdzie akurat pracujê od paru lat w Gór-
noœl¹skiej Wy¿szej Szkole Handlowej
i wyje¿d¿aj¹c tam mia³em okazjê poznaæ
ludzi, którzy s¹ robotnikami i jednocze-
œnie zaocznie studiuj¹. 

Je¿eli chodzi o doœwiadczenie, to mo-
gê powiedzieæ, ¿e ci studenci wywodz¹-
cy siê z klasy robotniczej posiadaj¹ tro-
chê inne spojrzenie ni¿ na przyk³ad to,
które dominuje w polskiej prasie albo
mediach. Jest ono bardziej nastawione na
problemy moralne, spo³eczno-moralne,
g³êbsze, oparte o tradycjonalizm niekon-
serwatywny. To jest tradycja, powiedzia³-
bym, godnoœci pracy i godnoœci rodziny.
To moje spostrze¿enie wynika z porów-
nania chocia¿by z magistrantami war-
szawskimi, których te¿ mia³em sporo.
Tutaj wiêkszoœæ z nich pochodzi z war-
stwy przede wszystkim inteligenckiej,
i to tej wy¿szej inteligencji. To oni s¹ jak-
by zafascynowani masow¹ i popularn¹
kultur¹ Zachodu. 

S¹dzi pan, ¿e w dzisiejszych cza-
sach istniej¹ ludzie zainteresowa-

ni pamiêtnikarstwem i poprawia-
niem w³asnego losu poprzez wyra-
¿anie i przekazywanie swoich po-
gl¹dów innym? 

Dzisiaj zainteresowanie pamiêtnikar-
stwem jest mniejsze ni¿ by³o dawniej
miêdzy innymi dlatego, ¿e ludzie s¹ bar-
dziej wyczerpani psychicznie, ale jest na
nie potrzeba. Ja to nazywam potrzeb¹
spowiedzi spo³ecznej. Wyra¿enia tego,
co by siê najbardziej chcia³o, ¿eby zaist-
nia³o w rzeczywistoœci. Ma to swój wy-
raz w blogach i ró¿nych innych formach
wypowiedzi internetowych, dostêpnych
dla ka¿dego chc¹cego siê wypowiedzieæ
cz³owieka. Wiadomo, ¿e marzenia za-
wsze bêd¹ ponad praktyk¹. Nie tak daw-
no by³ og³oszony inny konkurs, w któ-
rym równie¿ uczestniczy³em jako prze-
wodnicz¹cy jury. By³ to konkurs dla s³u¿-
by rolnej, inaczej dla ludzi, którzy poma-
gaj¹ w unowoczeœnianiu polskiego rol-
nictwa. Pojawi³o siê na polskiej wsi takie
pokolenie, które chcia³oby nie tyle far-
merstwa, ile – tak mo¿na powiedzieæ –
wysoko kwalifikowanej, towarowej, do-
brze zorganizowanej, ale jednak gospo-
darki rodzinnej. Gdyby siê coœ takiego
ukszta³towa³o i znalaz³oby kontynuacjê
szersz¹ ni¿ tylko w Polsce, to by³by to
wynalazek du¿ej miary. To by uzdrowi³o
wspó³czesne rolnictwo, które jest prze-
si¹kniête chemi¹. 

Jak Pan Profesor ocenia dzia³al-
noœæ i dokonania ruchu RSTK? 

Chcê stwierdziæ, ¿e ruch Robotni-
czych Stowarzyszeñ Twórców Kultury
by³ i jest ruchem o du¿ym znaczeniu.
W³aœciwie Ÿle siê sta³o, ¿e w warunkach
transformacji ustrojowej zosta³ tak trochê
przyt³umiony, czy w³aœciwie na po³y zli-
kwidowany. Ruch ten jest potwierdzeniem
tezy, ¿e robotnicy s¹ klas¹ kulturotwórcz¹,
je¿eli kulturê rozumie siê szeroko jako pe-
wien pogl¹d na œwiat, styl ¿ycia, a przede
wszystkim jako pewn¹ postawê spo³ecz-
no-moraln¹ wobec pracy spo³eczeñstwa.
Znajdowa³o to wyraz w wierszach cz³on-
ków tego ruchu, czy innych formach pi-
œmiennictwa lub tworzenia. 

Najbardziej jednak charakterystyczn¹
cech¹ podmiotowoœci tej grupy spo³ecz-
nej, by³y wyst¹pienia masowe, ³¹cznie
z sierpniem 1980 roku. Przedtem obser-
wowa³em, bo mia³em tak¹ mo¿liwoœæ –
oczywiœcie z pewnego dystansu – wyst¹-
pienia w grudniu 1970 na Wybrze¿u
w Szczecinie i Gdañsku, a póŸniej prote-
sty w 1976 roku w Radomiu i w Ursusie.
Stan wojenny wprowadzony w grudniu
1981 roku by³ niew¹tpliwie dramatem.
Znalaz³ on swoje odzwierciedlenie cho-
cia¿by w tych pamiêtnikach, które my-
œmy zgromadzili we wspomnianym In-
stytucie Badañ Klasy Robotniczej w la-
tach 80-tych ub. wieku. Ja by³bym za
tym, ¿eby teraz ruch Robotniczych Sto-
warzyszeñ Twórców Kultury siê pod-
niós³ i rozwin¹³ na zasadzie stowarzy-
szeñ pozarz¹dowych, które maj¹ ambicje
wnoszenia do spo³eczeñstwa takich za-
sad i norm spo³eczno-moralnych, które
by siê przeciwstawia³y powierzchowne-
mu konsumpcjonizmowi i tendencjom
do u³atwionego ¿ycia. 

 

Za tysi¹cem cisz

obiema garœciami
zgarnia³em ziemniaczane kluski
odgrzane na ostatnim wêglu
nic nie zostawiaj¹c psu
ani innym braciom mniejszym

zamilk³y noce
pod oszronion¹ od pary z ust poszw¹

mo¿e utknê³y gdzieœ nad Ko³ym¹
gdzie b³¹ka siê jeszcze
zziêbniêta na koœæ nasza
karmiona such¹ ³z¹ pamiêæ

nie ma ju¿ tej strzechy
otulonej œniegiem
z piêciu stron œwiata

i tego krzywicznego progu
na którym stawa³ na g³owie
podœwietlony naftow¹ lamp¹ 
g³ód

Walenty Jarecki

Smutek

Smutek szuka przyjació³
ale kto chcia³by
przyjaŸniæ siê z nim
kiedy lepsza jest radoœæ

lepiej uœmiechy liczyæ
na twarzach
ni¿ ³zy w oczach

smutek nie ma szans
nie znajduje w mnie 
przyjaciela
niech sobie samotny
pop³acze w k¹ciku

Od kilku miesiêcy istnieje 
i dzia³a pod adresem

internetowym
http://rstk-warszawa.bloog.pl

BLOOG 
WARSZAWSKIEGO RSTK

Prezentujemy na nim 
(bez cenzury) twórczoœæ

naszych cz³onków,
rejestrujemy wydarzenia

zwi¹zane z nasz¹
dzia³alnoœci¹,

a tak¿e innych RSTK.
Bloog prowadzi Stanis³aw

Dominiak i do niego 
nale¿y kierowaæ 

uwagi na temat bloogu:
staszek.dom@wp.pl



W£ASNYM G£OSEM NR 808 RECENZJE
 

Przemijanie
Pamiêci Andrzeja Rosiaka

Jesteœ tam

jak ma³y ch³opiec 
biegasz beztrosko
po zboczach chmur
niczym kozica
z pierwszymi promieniami 
jesiennego s³oñca
z krzykiem parowozów
i nieustaj¹cym 
sygna³em karetek 

nam
na przebudzenie

Ostatnia spowiedŸ
Pamiêci Mamy

Dwa oddechy
i nagle 
z Twojej twarzy 
znikn¹³ ból
a ja wci¹¿ szepta³am Ci
do ucha

a Ty
z g³êbokoœci czasu
wys³ucha³aœ mnie

 

PUZZLE
pasujemy kszta³tem
jak puzzle
tworz¹c fragment
skrawek niedokoñczony

zasypiasz
wype³niam sob¹
zatoki podgiêtych kolan
op³ywam pó³wysep twarzy

pasujemy kszta³tem

we fragmencie
skrawku
pstrykniêciu palców
rozbawionego losu

¯A£OBA z Mi³oszem w tle

od tygodnia
syn bawi siê papierowymi samolotami

³agodnie rozbijaj¹ siê o dywan

obserwujê milcz¹c

od tygodnia chodzê
z dziur¹ w g³owie
w leœnych do³ach
zakopuje rozpacz

twarze wracaj¹

a mówili: œwiat bêdzie inny

paliwo dro¿eje jak co roku

a stary ogrodnik
przewi¹zuje pomidory

koñca œwiata nie bêdzie

NADES£ANE KSI¥¯KI
PTAKIEM, OŒCI¥
PRZESTWORZY JESTEM –
Ewa Michalska

S¹ ksi¹¿ki poetyckie nios¹ce nowe
tendencje, nowe dykcje. S¹ te¿
ksi¹¿ki, które nie maj¹ takiego za-
³o¿enie, bo ich funkcj¹ ma byæ –
ogarniêcie siebie samego i swego
œwiata przez autora. Wówczas bio-
grafia poety jest dyktatorem treœci
zawartych w ksi¹¿ce. Odnoszê
wra¿enie, ¿e tak w³aœnie jest u Ewy
Michalskiej. Poprzez ksi¹¿kê po-
znaje siê autorkê jako kobietê, jako
matkê, obserwatorkê otoczenia. Ta
poezja zapisuje œwiat hermetyczny,
nie zak³adaj¹c uogólnieñ, bo nie
o to tu chodzi. Jêzyk jest kwiecisty,
mo¿e czasem zbyt zmetaforyzowa-
ny, co jednak mo¿e byæ w³aœnie
wynikiem takiego, a nie innego wi-
dzenia œwiata przez Michalsk¹. Nu-
dziæ siê przy czytaniu tej ksi¹¿ki
nie mo¿na, bo osobowoœæ autorki
zaciekawia i zatrzymuje – wszak
jest ona „oœci¹”. 

XXII Ogólnopolskie Literackie Spotkanie Pokoleñ
Kruszwica-Kobylniki

           
        

Dwight 
V. Swain, 

Warsztat 
pisarza. 

Jak pisaæ, 
¿eby 

publikowaæ, 

AG-TEL, 2010

Lojalnie uprzedzam – w tej ksi¹¿ce
bêdziemy zajmowali siê wy³¹cznie jed-
nym tematem: pisaniem, czyli twórczym
procesem wyczarowywania opowieœci li-
terackiej, wywo³ywania jej niejako z g³ê-
bin umys³u autora. Tak rozpoczyna swój
podrêcznik Swain. Ksi¹¿ka ta powinna
byæ przeczytana przez ka¿dego literata,
bez wzglêdu na to czy zajmuje siê pisa-
niem poezji czy prozy. Przecie¿ zagad-

nienia – pisarz a fikcja literacka, czy s³o-
wa, których u¿ywasz – dotycz¹ wszyst-
kich pisz¹cych. Co ciekawe i co u³atwia
lekturê – autor œwietnie dowcipkuje, inte-
ligentnie z czytelnikiem siê bawi, a dziê-
ki umiejêtnoœciom w³asnym w zakresie
pisania – przemyca wiele cennych porad.
Czyta siê jak powieœæ przygodow¹,
a przygoda ta dotyczy pisarza i jego
twórczych zmagañ.  

POCZYTALNIA! polecane ksi¹¿ki

NADES£ANE WIERSZE

Przed wyjœciem

Katarzynie G. 
Kraków wydaje siê jeszcze piêkniejszy, 

odk¹d ma burzê krêconych w³osów. 

Ka¿dy pracuje na w³asn¹ przysz³oœæ. wycieramy
gumk¹ œlady niepewnoœci, w koñcu jesteœmy naprawdê
doroœli. nadszed³ ten moment. dzisiaj ju¿ serio, 
naprawdê zamkniemy walizki. (moment

jeszcze nie idê sprawdzam czy zostawi³am
to co najwa¿niejsze dzisiaj ma byæ ostatni dzieñ kiedy czujê 
ten d³awi¹cy ciê¿ar -
dobra, w porz¹dku. wychodzê, wystawiam œrodkowy palec, 
nie ma ju¿ miejsca w walizce. 
nareszcie pretekst) 

Od kiedy lêk zostawi³am za sob¹, mogê oddychaæ
i nadrobiæ ¿ycie. nie zostawi³am nic poza nim, 
w domu czekaj¹ ukochane œciany. na dobrym gruncie
wyros³y mi nogi, wiêc idê na nich. zaraz siê spotkamy. 

A. P. 

NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

Autorka jak widaæ wchodzi
w doros³oœæ i ju¿ trochê o pisa-
niu wie. Ma ciekawy styl inter-
punkcji, pos³uguje siê metod¹
nawiasowania, wie, ¿e tak
mo¿na, ¿e tak siê podoba. Nie-
doci¹gniêcia w drobiazgach jê-
zykowych – „naprawdê”, „wa-
lizek” za du¿o – nie pe³ni¹
funkcji naddanych, a powta-
rzaj¹ siê. Niepotrzebnie. Zasta-
nawia mnie przejœcie od
uogólnienia – zbiorowoœci –
do wra¿eñ jednostkowych.
Czy to dobrze robi dla wier-
sza? Czasem zbyt wielu boha-
terów zamazuje istotê tekstu,
ale z drugiej strony przeniesie-
nia s¹ d¹¿eniem identyfikacyj-
nym. Chaos i brak jednoznacz-
noœci, ale za to ciekawa meta-
fora „na dobrym gruncie wyro-
s³y mi nogi”. Jestem na TAK. 

Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com
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Przykazanie trzecie: 
wiersz d¹¿y do odkrywczo-
œci, gardzi bana³em.

Ach, jakie¿ to trudne! Jak ³atwo nato-
miast pisaæ o sprawach oczywistych
okr¹g³ymi zdankami. 

Jêzyk dla dobrego poety jest jak klucz,
który otwiera zaryglowane drzwi wiedzy
i uczucia. Jêzyk musi coœ odkrywaæ. 

Na tê okolicznoœæ pos³ugujê siê od lat
anegdot¹ Rogera Callois, któr¹ otworzy-
³em felietony Fla¿oleta z Farlandii –
anegdot¹ o ¿ebraku z brooklyñskiego
mostu, któremu jakiœ pomys³owy prze-
chodzieñ star³ z tabliczki zawieszonej na
piersiach nic nie znacz¹cy napis „Jestem
œlepy od urodzenia” i w tym samym
miejscu napisa³: „Przyjdzie wiosna, a ja
jej nie zobaczê”. Oto w³aœnie genialny
przyk³ad, jak mo¿na walczyæ z bana³em.
Jak jêzyk poetycki mo¿e byæ odkrywczy
i znaczyæ inaczej ni¿ np. jêzyk prostych
komunikatów. 

Bana³ kryje siê najczêœciej nie „w rze-
czy”, a w³aœnie w „mówieniu o rzeczy”.
Poeta mo¿e posi¹œæ tê si³ê, ¿e przecho-
dz¹c obok „rzeczy prostych” dostrze¿e

w nich „rzeczy skomplikowane”. Odkry-
je w nich prawdê ukryt¹ przed zwyk³ymi
œmiertelnikami. Np. Wis³awa Szymbor-
ska powiedzia³a coœ genialnie prostego
i wstrz¹saj¹cego o „kocie w pustym
mieszkaniu”, powiedzia³a to w taki spo-
sób, ¿e ten w³aœnie wiersz stal siê s³awny. 

Najwiêkszym „wilczym do³em” z ba-
na³ami jest erotyk. Gatunek stary jak
œwiat. Tyle ju¿ napisano o mi³oœci, ¿e do-
rzuciæ coœ nowego, coœ w³asnego to wrêcz
niemo¿liwe. I te banalne konwencje, np.
postm³odopolska egzaltacja lub szczebio-
tliwe tonacje... M³odzi poeci najczêœciej
nie wiedz¹, ¿e mi³oœæ to coœ bardzo trud-
nego, to czêsto walka i dramat; ton¹ w s³o-
wach zwietrza³ych i w bana³ach, które
rozwieje im za chwilê samo ¿ycie... 

Poet¹ niebanalnym jest ten, kto powie
coœ nowego, coœ odkrywczego nawet
o sprawach zwyk³ych. 

Przykazanie czwarte:
wiersz musi byæ autentyczny
i wiarygodny.

W wierszu nies³ychanie ³atwo wy-
czuæ pozê, drapowanie uczuæ, udawanie,

wchodzenie w nie swoje buty... Poeto,
b¹dŸ sob¹! „Tylko” i „a¿” sob¹! Za jak¹-
kolwiek kotar¹ cudzoœci siê ukryjesz,
czytelnik przebije ciê szpad¹ jak Hamlet
Poloniusza. 

W wierszu fa³szywie brzmi¹ s³owa
wydumane, pisane na wyrost, nie maj¹ce
zwi¹zku z autentycznym prze¿yciem
i doœwiadczeniem, z osobistym dozna-
niem, z tym, co naprawdê boli. One „sze-
leszcz¹ papierem”. M¹dry poeta wchodzi
w „swoj¹ rolê”, a nie w „rolê poety”.
Prawdziwy poeta nie uprawia zak³adania
masek – uprawia ich zrywanie. Do bólu,
do koœci chce przeœwietliæ siebie, co jest
radykalnie odmiennym zajêciem od po-
zowania. 

Czy poeta mo¿e brzmieæ niewiary-
godnie? Tak. Jeœli np. czytam wiersz
17-latka, który drapuje swe szaty na
wzór antycznego filozofa, mówi jêzy-
kiem napuszonym, wymyœla dramaty,
jakich na pewno nie prze¿y³... to wiem,
¿e „coœ tu nie gra”. Wiem, widzê to go-
³ym okiem; fa³sz i poza s¹ w wierszu
ha³aœliwe. 

Pamiêtajcie: buty musicie szyæ z w³a-
snej skóry; nie ratujcie siê inn¹. 

Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza(2) 

 

* * *
dobranoc
a za oknem sen innych
mój
przy tobie
ja
bez
ciebie

* * *
jak byæ
by siebie
wzajem
nie
utraciæ

* * *
Có¿, tam za gór¹ strachu jest wielkie
jezioro…
pójdê z tob¹?
pójdziesz ze mn¹?
mo¿e tylko na ten skraj
na roztaj drogi
przydaj wiary
dam pami¹tkê
serca cztery rogi

   

***
córka zasypia
wstawiam obiad
w³¹czam komputer
czytam wiadomoœci
gazeta.pl

Talibowie u bram
zginê³o czterech ¿o³nierzy NATO
atak na Lenhor

tragedia z pierwszych stron 
obiad w pó³ drogi
zza drzwi p³acz

wy³¹czam komputer
Talibowie daleko
córka czeka
i obiad

***
kobieta z przydro¿nego motelu
wstaje wczeœnie
wczeœniej ni¿ s³oñce

wychodzi
zostawia œpi¹ce ³ó¿ko

wraca do domu
gotuje mleko
wchodzi do pokoju

szepce
jutro kupiê ci buty
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Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
– jeden z wielu wernisa¿y
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Urodzi³eœ siê w Wielkopolsce
w rodzinie, w której dba³oœæ o kul-
turê Polsk¹, patriotyzm s¹ wielki-
mi wartoœciami. Ojciec, by³y po-
wstaniec wielkopolski, matka cie-
p³a, dbaj¹ca o dom i rodzinê. Czy
to dziêki rodzinie odkry³eœ w sobie
talent muzyczny? 

S¹dzê, ¿e tak, w domu rodzinnym nie
by³o muzyki instrumentalnej, natomiast
wokalna. Ka¿dy dzieñ matka wita³a œpie-
wem. Œpiewa³a przewa¿nie pieœni religij-
ne. Wieczorami ojciec œpiewa³ pieœni pa-
triotyczne, œpiewali razem z mam¹ – by-
³y to pieœni powstania wielkopolskiego,
legionów Pi³sudskiego. Ojciec bra³ udzia³
Powstaniu Wielkopolskim, w Wojnie
Polsko-Bolszewickiej, w obronie War-
szawy (sierpieñ 1920 r). By³y te¿ pieœni
kampanii wrzeœniowej, bo by³ ¿o³nie-
rzem Armii Poznañ, bra³ udzia³ w wal-
kach nad Bzur¹. My, jako dzieci, w³¹cza-
liœmy siê z siostr¹ w to wspólne œpiewa-
nie. Œpiew by³ i jest nadal czêstym go-
œciem w moim ¿yciu. 

Szko³a œrednia daleko od domu,
jak radzi³eœ sobie z tym proble-
mem? 

Maj¹c czternaœcie lat zda³em egzamin
do Liceum Pedagogicznego w Sulecho-
wie, wtedy wyfrun¹³em z domu rodzin-
nego. Mieszka³em w internacie, jak
wiêkszoœæ z nas. Mieliœmy du¿o zajêæ
lekcyjnych (dosz³y instrumenty muzycz-
ne; w pierwszym roku skrzypce, w dru-
gim pojawi³ siê klarnet), a zaraz po nich
zajêcia dodatkowe, które wi¹za³y siê
z dzia³aniami muzycznymi, teatralnymi,
sportowymi. By³a to specyficzna szko³a,
która kontynuowa³a tradycje Collegium
Królewskiego. Nauka i oderwanie od cie-
p³a domu rodzinnego spowodowa³y, ¿e
têskni³em za rodzin¹, bo do domu mo¿na
by³o jeŸdziæ tylko raz w miesi¹cu w tak
zwane soboty wyjazdowe. 

Po ukoñczeniu Liceum Pedago-
gicznego kontynuowa³eœ naukê
w Studiu Nauczycielskim w Gorzo-
wie Wielkopolskim, na Wydziale
Muzycznym, tam wraz z kolegami
za³o¿y³eœ zespó³ muzyczny. 

Stworzyliœmy dwa zespo³y: kwartet
i kwintet. Graliœmy na fajfach dla wszyst-

kich wydzia³ów a jednoczeœnie graliœmy
muzykê klubow¹. W repertuarze by³y stan-
dardy jazzowe i muzyki pop. Sam nato-
miast, jako student tego wydzia³u gra³em
na skrzypcach w orkiestrze kameralnej.
Œpiewa³em równie¿ w chórze, a ponadto
utworzyliœmy kabaret. Prowadzi³ go Kazi-
mierz Wachnowicz – odnosiliœmy sukcesy. 

Po ukoñczeniu SN kontynuowa³eœ
naukê w Zak³adzie Wychowania
Muzycznego Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Zielonej Górze,
potem podj¹³eœ pracê, jako na-
uczyciel wychowania muzyczne-
go, za³o¿y³eœ kapelê Waliza, która
mia³a w swoim repertuarze pio-
senki powojennej stolicy. Opo-
wiedz nam parê s³ów o tym zespo-
le i o jego osi¹gniêciach. 

Mia³em rekomendacjê dziekana wy-
dzia³u muzycznego, który poleci³ moj¹
osobê dyrektorowi nowo otwieranej
szko³y. Do po³udnia prowadzi³em lekcje
muzyki w klasach jeden-osiem. Popo³u-
dniami zaœ, zespó³ perkusyjny, w którym
bra³y udzia³ dzieci z m³odszych klas, ze-
spó³ wokalny dziewcz¹t klas starszych,
zespó³ kameralny, chór wielog³osowy.
Prowadzi³em równie¿ zajêcia w I LO
oraz w Technikum Budowlanym z zespo-
³em wokalnym. 

Kapela „Waliza”? – To wynika³o
z potrzeby szko³y. Dyrektorem Szko³y
nr. 2 im. Szarych Szeregów by³ Tadeusz
Leœniewski, cz³owiek otwarty na kulturê.
W dwójce do tradycji nale¿a³y prezenta-
cje, koncerty, w których udzia³ bra³y ze-

spo³y artystyczne dzia³aj¹ce w szkole,
a prezentuj¹ce wysoki poziom. Wracaj¹c
do kapeli „Waliza” – szukaliœmy odpo-
wiedniego repertuaru, który pasowa³by
do nazwy szko³y. Zainspirowa³ nas film
Buczkowskiego „Zakazane Piosenki”,
st¹d w repertuarze naszego zespo³u zna-
laz³y siê piosenki okupacyjnej stolicy.
Prezentacja bardzo siê spodoba³a, wywo-
³a³a wzruszenie, radoœæ i zabawê. Wyszli-
œmy wiêc z piosenkami na ulice – ludzie
zatrzymywali siê, ws³uchiwali, nawet
rzucali pieni¹dze. Z czasem zacz¹³em
szukaæ innego repertuaru i trafi³em na ko-
legê z Liceum Pedagogicznego – Zenona
Cichego. Wiedzia³em, ¿e Zenek ma za-
ciêcie do pisania tekstów piosenek. Nato-
miast wci¹¿ szuka³em nazwy dla zespo³u.
Wiadomo, ¿e na Ziemie Zachodnie po
1945 r. zaczêli przyje¿d¿aæ osadnicy.
Niejednokrotnie swój dobytek przewozili
w kufrach, walizach. 

Pewnego razu któryœ z ch³opców
przyniós³ star¹ walizê pamiêtaj¹c¹ tamte
czasy. Od tego momentu waliza ta sta³a
siê instrumentem perkusyjnym, pe³ni³a
funkcjê bêbna du¿ego a zespó³ przyj¹³
nazwê – „Kapela Podwórkowa Waliza”.
W kapeli by³y tak¿e dziewczynki – Be-
ata, póŸniej Wioletta, które trenowa³y
gimnastykê artystyczna przy AWF-ie
Gorzów Wlkp. Podczas wystêpów kape-
li wykonywa³y ewolucje gimnastyczne.
Z czasem mieliœmy coraz wiêcej prezen-
tacji w kraju jak i za granic¹: Rosja,
Niemcy, Bia³oruœ, Litwa. Wszêdzie
przyjmowani byliœmy z wielkim entuzja-
zmem. 

Zenon Cichy by³ autorem tekstów,
a kto komponowa³ muzykê? 

(uœmiech) – Musia³em siê tym zaj¹æ.
Pamiêtam na czwartym Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel Podwórkowych w Prze-
myœlu kapela „Waliza” zdoby³a g³ówn¹
nagrodê. Wrêcza³ j¹ nam Jarema Stêpow-
ski. Ponadto prezentowane piosenki do
mojej muzyki i tekstów Zenka, otrzyma³y
najwy¿sze noty jury za oryginalnoœæ, no-
watorstwo, melodykê i aran¿e. W Wa³-
brzychu „Waliza” zdoby³a nagrodê pu-
blicznoœci, by³ to olbrzymi piêædziesiê-
ciokilogramowy tort, którym dzieliliœmy
siê z wszystkimi uczestnikami. 

Kapela funkcjonowa³a dziesiêæ lat. 

W 1975 r. podj¹³eœ pracê w Zak³a-
dowym Domu Kultury Zak³adów
W³ókien Chemicznych – „Stilon”,
jako kierownik dzia³u artystyczne-
go. Tam pozna³eœ – artystów – lu-
dzi, którym „coœ w duszy gra”.
W lipcu 1981 r. zosta³o zarejestro-
wane i uzyska³o osobowoœæ praw-
n¹ Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury Gorzów Wlkp.,
którego prezesem zosta³a Maria
Przybylak. Czy mo¿esz przybli¿yæ
nam jej sylwetkê i pocz¹tki po-
wstania Stowarzyszenia? Ile wów-
czas RSTK liczy³o sekcji? 

Pocz¹tek to póŸna jesieñ osiemdzie-
si¹tego roku. Pani Maria przysz³a do
mnie, tak jak wczeœniej to robi³a i powie-
dzia³a, ¿e w Warszawie powstaje stowa-
rzyszenie skupiaj¹ce ludzi pióra. Pani
Maria mia³a wówczas kontakty ze œrodo-

Prezes Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury
w Gorzowie Wlkp. i wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Krajowej
Robotniczych Stowarzyszeñ
Twórców Kultury. Gorzowia-
nin z wyboru, animator kultu-
ry, pedagog, instruktor I kate-
gorii w zakresie muzyki. Orga-
nizator, scenarzysta, re¿yser.
Filantrop, wra¿liwy na piêkno
œwiata, stawiaj¹cy sobie coraz
trudniejsze wyzwania. 

Czes³aw Ganda 
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wiskiem warszawskim. Poprosi³em, by
dowiedzia³a siê, co mo¿emy zrobiæ by
stowarzyszenie powsta³o u nas. Warszaw-
skie zosta³o zarejestrowane póŸn¹ jesieni¹
1980 roku. U nas te sprawy trwa³y tro-
szeczkê d³u¿ej, do wiosny osiemdziesi¹-
tego pierwszego. A oficjalne zarejestro-
wanie RSTK- Gorzów Wlkp. w Urzêdzie
Wojewódzkim pod nr. XV to 31 lipiec

1981 r. Pamiêtam postacie Micha³a Kra-
jewskiego, Paw³a Soroki, którzy przyje-
chali do Gorzowa Wlkp. na pierwsze
Walne Zgromadzenie. Byli wielkimi entu-
zjastami i inspiratorami powstawania po-
dobnych Stowarzyszeñ na terenie ca³ego
kraju. Pawe³ Soroka do dnia dzisiejszego
pilotuje ca³y ruch RSTK-owski. 

Jeœli chodzi o sekcje – na pocz¹tku
w gorzowskim RSTK dzia³a³y trzy grupy
twórcze: literacka, plastyczna i muzyczna
– g³ównie formacje rockowe. 

Od 1988 r. do dziœ pe³nisz funkcjê
prezesa gorzowskiego RSTK. Po-
nad 22 lata. Jak przez ten okres
rozwija³o siê stowarzyszenie? Kto
by³ projektodawc¹ Interdyscypli-
narnych Warsztatów Artystycz-
nych, które s¹ ewenementem kra-
jowym, a mo¿e te¿ europejskim? 

Pragnê jeszcze dodaæ, uzupe³niaj¹c
poprzednie pytanie, ¿e pani Maria Przy-
bylak, funkcjê prezesa pe³ni³a przez dwie
kadencje. PóŸniej przez jedn¹ kadencjê
szefem by³ Zenon Cichy, (ja by³em tak¿e
w zarz¹dzie). W 1988 r. zosta³em wybra-
ny prezesem i praktycznie funkcjonujê na
tym stanowisku do dnia dzisiejszego.
Chcê ¿eby to, co by³o zapocz¹tkowane
przed laty rozwija³o siê i jednoczeœnie
potrafi³o znaleŸæ w³aœciwe miejsce we
wspó³czesnych realiach. Dla nas najwa¿-
niejsz¹ rzecz¹ by³y i s¹ dzia³ania w sferze
kultury, bez anga¿owania w politykê.
Kultura powinna byæ neutralna, nieœæ in-
ne wartoœci, spe³niaæ inne przes³ania.
Stowarzyszenie rozwija³o siê, bo w³adze

Zak³adów W³ókien Chemicznych Stilon
(który przez wiele lat by³ g³ównym mece-
nasem naszych poczynañ) zauwa¿a³y, ¿e
to, co robimy jest wartoœciowe, ciekawe.
– W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych
w gorzowskim RSTK rozpoczyna pracê
sekcja taneczna kierowana przez Halinê
Zakrzewsk¹. Na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych zostaje utworzona sekcja fil-
mowa, pomoc¹ s³u¿y nam Jacek Filipek
z Warszawy, który uczy naszych ludzi,
miêdzy innymi Ryszarda Kuæko. –
Dzisiaj Ryszard realizuje samodzielnie
filmy i wspó³pracuje z Polsatem, przej¹³
na siebie obowi¹zek (jest szefem sekcji
filmowej) przekazywania swoich umie-
jêtnoœci innym pasjonatom i ta sekcja
dzia³a do dnia dzisiejszego. Natomiast
nie ma ju¿ sekcji tanecznej. 

W okresie przemian ustrojowych
i transformacji Zak³adowy Dom Kultury
Chemik przejê³o miasto, a placówka
otrzyma³a nazwê – Miejskie Centrum
Kultury w Gorzowie Wlkp. Od dyrekcji
MCK otrzymaliœmy lokal. Mamy wspar-
cie rzeczowe i finansowe. Spotykamy siê
z du¿ym zrozumieniem dyrekcji MCK
w zakresie dzia³añ kulturotwórczych pro-
wadzonych przez RSTK. Ponadto w³adze
miasta wspieraj¹ finansowo nasze co-
roczne Interdyscyplinarne Warsztaty Ar-
tystyczne. Od lat mamy grono sponsorów
instytucjonalnych i prywatnych. 

Kontynuowana do dziœ koncepcja
warsztatów artystycznych narodzi³a siê
z moich obserwacji. Zauwa¿y³em, ¿e
dzia³aj¹cy w swoich grupach twórcy byli
bardzo hermetyczni i ograniczali swoje
zainteresowania tylko do uprawianej
przez siebie dyscypliny. Nabra³em prze-
konania, ¿e trzeba to zmieniæ. Dla plasty-
ka czy muzyka, mo¿e byæ inspiruj¹ca
równie¿ poezja, dla poety mo¿e byæ inspi-
ruj¹ca plastyka itd. I tak to siê zaczê³o.
Artyœci sami zrozumieli, ¿e taka koncep-
cja wzbogacona o inne, nowe formy jest
ciekawsza. Dziœ uczestnicy warsztatów
sami przyznaj¹, ¿e wspó³uczestniczenie
w procesie twórczym w ró¿nych dyscy-
plinach, choæby tylko w formie obserwa-
cji, dzia³a inspiruj¹co i pozwala wzboga-
caæ w³asny warsztat i poszerzaæ zakres te-
matyczny w³asnej twórczoœci. 

W Polsce dzia³a obecnie kilkadzie-
si¹t stowarzyszeñ RSTK. Jako wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Krajowej
RSTK, co mo¿esz nam powiedzieæ
o tym ruchu? 

Ruch wyrós³ na bazie niepokojów,
przemian spo³ecznych, które mia³y miej-
sce w gor¹cym sierpniu 1980 r. na wy-
brze¿u, mówiê tutaj o Solidarnoœci, gdzie
robotnicy byli zaczynem tych wszystkich
przemian. Dotknê³y one tak¿e sfery kul-
tury. Trzeba powiedzieæ, ¿e ruch RSTK
spe³nia³ i spe³nia olbrzymi¹ rolê. 

Wiele podró¿owa³em po œwiecie i za-
obserwowa³em, ¿e na zachodzie statut ar-
tysty mo¿na osi¹gn¹æ dwoma drogami:
drog¹ akademick¹ – koñcz¹c odpowied-
ni¹ uczelniê lub drog¹ samokszta³cenia –
poprzez ¿mudn¹ pracê, udzia³ w warszta-
tach. W Polsce do 1980 r. trzeba by³o
ukoñczyæ odpowiedni¹ uczelniê, ¿eby
„zas³u¿yæ” na miano artysty. We wspó³-
czesnych realiach to siê powoli zaczyna

zmieniaæ i nawet w naszym RSTK mamy
przyk³ady, ¿e osoby obdarzone talentem,
które pracowa³y z du¿ym zaanga¿owa-
niem osi¹gnê³y mistrzostwo w danej
dziedzinie, zosta³y przyjête w poczet
Zwi¹zku Literatów Polskich, Zwi¹zku
Artystów Plastyków. Podam znamienny
przyk³ad: kole¿anka z sekcji plastycznej
Wanda Juœciñska – na Miêdzynarodo-
wym Konkursie Sztuki Miniaturowej
w Toronto w Kanadzie (995) zdoby³a
drug¹ nagrodê, a nap³ynê³o tam ponad ty-
si¹c prac. Nikt nikogo nie pyta³, jak¹
ukoñczy³ uczelniê, liczy³a siê tylko war-
toœæ nades³anej pracy. Ta sama Wanda Ju-
œciñska powtórzy³a sukces otrzymuj¹c
Grand Prix na Miêdzynarodowym Salo-
nie Akwarel w Uckange we Francji
(1999) i Prix Special du Jury (2010), czy-
li mo¿na osi¹gn¹æ mistrzostwo. Równie¿
mistrzostwo w dzia³aniach muzycznych
osi¹gnêli: Marzena Œron, Magda Kujaw-
ska, Jarek Mielcarek. 

RSTK poprzez dzia³ania w swoich
œrodowiskach, pomaga tym, którym „w
duszy coœ gra” w doskonaleniu warszta-
tu, w prezentowaniu twórczoœci, wysta-
wach plastycznych, koncertach, wieczor-
kach poetyckich. Ruch RSTK jest jed-
nym z nielicznych, który funkcjonuje
przez ponad trzydzieœci lat. Nadal siê
rozwija, powstaj¹ nowe grupy, nowe sto-
warzyszenia. Jest federacja – Rada Kra-
jowa, która integruje wszystkie stowarzy-
szenia. Ze swojej strony ¿yczê kole¿an-
kom i kolegom, którzy s¹ zwi¹zani z tym
ruchem wytrwa³oœci i konsekwencji
w dzia³aniu. 

RSTK jest dla wielu osób odskoczni¹
od szarzyzny dnia codziennego. Pozwala
na dzia³alnoœæ w grupach twórczych,
a jednoczeœnie jest kuŸni¹ talentów. 

Na ostatnim zjeŸdzie RSTK niema-
³e emocje wywo³a³a dyskusja nad
celowoœci¹ s³owa – Robotnicze
w nazwie Stowarzyszenia. Czy
móg³byœ przybli¿yæ czytelnikom
W³asnym G³osem swój pogl¹d. 

Nie rozumiem kole¿anek i kolegów,
którzy uwa¿aj¹, ¿e przymiotnik „robotni-
cze” utrudnia dzia³anie w ich œrodowi-
sku. Dlaczego mamy podcinaæ korzenie,
nie pamiêtaæ o ludziach – mówiê o tych
robotnikach, którzy z nara¿eniem ¿ycia
walczyli o to, aby Polska by³a wolna, nie-
zale¿na? Przecie¿ ci robotnicy byli za-
czynem wszystkich przemian, które poja-
wi³y siê w naszym kraju. Oni to wywal-
czyli. Czy mamy zachowywaæ siê tak jak
niektórzy politycy? Przecie¿ jesteœmy od
polityki dalecy. Nikomu w Gorzowie,
czy te¿ w innym miejscach kraju, ani za
granic¹ gdzie prezentujemy swoj¹ twór-
czoœæ nie przeszkadza przymiotnik „ro-
botnicze” w nazwie RSTK. Wa¿ne jest,
jakie wywieramy wra¿enie na s³ucha-
czach, odbiorcach naszej twórczoœci.
Mamy wiele przyk³adów, ¿e niektóre sto-
warzyszenia pozmienia³y nazwy. Czy
dziêki temu coœ faktycznie zmieni³o siê
na lepsze? Nie s¹dzê. Uwa¿am, ¿e naj-
wa¿niejsze s¹ dokonania twórcze, praca
i atmosfera, bo przecie¿ sami tworzymy
nasz wizerunek, a nie przymiotnik „ro-
botnicze”. 

Za swoj¹ pracê twórcz¹ i dzia³al-
noœæ na rzecz kultury otrzyma³eœ
wiele podziêkowañ, odznaczeñ.
Które z nich cenisz najbardziej? 

Bardzo ceniê sobie odznaczenie Zas³u-
¿ony dla Kultury Polskiej, przyznan¹ przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, „Kryszta³ow¹ Nutê”, któr¹ zdoby³em
w 1979 r. z grup¹ instrumentaln¹ „ Tel” na
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ma³ych Form
Instrumentalnych we Wroc³awiu, nagrodê
„Srebrnego Kameleona” – równie¿ dla tej
grupy na Wielkopolskich Rytmach M³o-
dych w Jarocinie, wyró¿nienie na Festiwa-
lu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze
dla grupy rockowej „Temstil- Band”. 

Do jednych z wielu zajêæ, które or-
ganizujesz nale¿¹ cykliczne spotka-
nia Polihymnia, adresowane do
dzieci i m³odzie¿y. Do tej pory zre-
alizowano sto osiemdziesi¹t kon-
certów, które obejrza³o ponad trzy-
dzieœci dziewiêæ tysiêcy dzieci
i m³odzie¿y. Jesteœ jednym z pomy-
s³odawców Miêdzynarodowych
Spotkañ Orkiestr Dêtych Alte Ka-
meraden. Pasjonujesz siê re¿yseri¹
widowisk, programów muzycznych,
poetyckich, opracowujesz scena-
riusze imprez m.in. do programów
z cyklu „Obrazy – S³owa – DŸwiêki”,
które s¹ prezentowane w Gorzowie
Wlkp. innych miastach kraju oraz
za granic¹, (Frankfurcie n\O,
w Grodnie czy Schoneiche). Jesteœ
kompozytorem wielu utworów mu-
zycznych m.in. „Pieœni o Wicie
Stwoszu” do tekstu K.I. Ga³czyñ-
skiego, która prezentowana by³a na
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-
lu, czy „Ob³¹kany Kataryniarz” do
tekstu M. Piechala, która w interpre-
tacji Ewy Mo¿dzie¿-Kujawskiej na
spotkaniach zamkowych „Œpiewaj-
my Poezjê” w Olsztynie otrzyma³a
g³ówn¹ nagrodê. Jesteœ autorem
muzyki do sztuki teatralnej Medea
w re¿yserii Ireneusza Krzysztofa
Szmidta, która mia³a wiele pochleb-
nych recenzji. Ponadto jesteœ juro-
rem na wielu konkursach. Twoj¹
dodatkow¹ pasj¹ jest fotografia.
Czy przy tak wielu zajêciach znaj-
dujesz czas na odpoczynek? 

Czasu wolnego za wiele nie mam, ja-
ko ¿e obecnie oprócz dzia³añ zwi¹zanych
z kultur¹, pracujê tak¿e w firmie ubezpie-
czeniowej (doradca ubezpieczeniowo-
finansowy). Kiedy zdarzaj¹ siê jakieœ
wolne chwile to lubiê poczytaæ ksi¹¿kê
historyczn¹, poezjê lub obejrzeæ ciekawy
film. Bywam tak¿e na ró¿nych koncer-
tach, a szczególnie lubiê muzykê klasycz-
n¹. Wiosn¹ staram siê przebywaæ nad wo-
d¹. Kiedy jest to mo¿liwe, jadê do lasu.
Natomiast latem, wyje¿d¿am na siedem –
osiem tygodni do W³och i tam ju¿ jest in-
ny wypoczynek – codziennie rano spacer
nad morzem, póŸniej k¹piele morskie,
wieczorami koncerty. Kiedy wracam do
kraju moje akumulatory s¹ na³adowane. 

Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczê wie-
lu osi¹gniêæ artystycznych. 

Rozmawia³a Krystyna WoŸniak
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Dla jednych Dzidzia czczona jest jak
œwiêta i wieszana przed o³tarzem w ko-
œciele, dla drugich to poczwara, ni to cz³o-
wiek, ni robal, dla jeszcze innych to po-
wód, ¿eby piêtnowaæ rz¹d, Uniê, ONZ,
które nie dopilnowa³y, albo znów okazja,
¿eby staraæ siê gwa³townie o odszkodo-
wanie. Przy okazji, tym w³aœnie jêzykiem
prostackim, prymitywnym, ubranym
w szych propagandy patriotycznej, w ar-
gumenty historyczne, objaœnia siê œwiat:
od salonów medialnych, po osiedla pod-
miejskie (symboliczne Go³¹bki), „przed-
mieœcia bezp³ciowe i skundlone”. Mnie
autorka (rocznik 79) zaimponowa³a bar-
dzo ok³adk¹, na której jej wizerunek jest
podobny równoczeœnie do Chopina
i George Sand. Wystylizowana. Od razu
dosta³a felieton w elitarnej „Polityce”, no-
minacjê do Nike i ca³e wsparcie medialne
w promocji. To ta nowa strategia. Znaj-
dziemy figury i ksi¹¿ki, które przyæmi¹
wszystko. A przynajmniej przys³oni¹. 

Uda³ siê pokaz z Dorot¹ Mas³owsk¹,
uda siê z Chutnik. Ktoœ mi opowiada³, 
¿e Pawe³ Dunin W¹sowicz, w³aœciciel 
wydawnictwa Lampka i Iskra Bo¿a i pi-
sma o podobnej nazwie chodzi i wzdy-
cha: O, znaleŸæ drug¹ tak¹ autorkê jak
Dorotka! Bo autor niszowego wydawnic-
twa sta³ siê dziêki jednej autorce potenta-
tem upowszechnienia i finansowym.
Sprawi³y to wznowienia, dywidendy za
przek³ady i adaptacje. Nagrody, bo „Paw
Królowej” uzyska³ Nike i niekoñcz¹ca
siê dyskusja. A przy tym jaka zas³uga!
Zabazgrane zeszyty szkolne dziewczynki
z prowincji, opracowane przez wydawcê
przys³oni³y horyzonty ca³ej literatury
polskiej. Nawet ja, jako krytyk, mia³em
ci¹gle zamówienie na prelekcje pod tytu-
³em „Wulgaryzmy w literaturze na przy-
k³adzie Doroty Mas³owskiej”. 

Mas³owska, Chutnik, inni m³odzi au-
torzy (o których za chwilê) wychowa-
ne/ni/ w szkole (i na studiach) na grote-
skach i parodiach Gombrowicza oraz je-
go uczniów i naœladowców, takich jak

Stanis³aw Dygat, Jerzy Pilch, Tadeusz
Borowski, Andrzej Bart – pos³u¿y³y siê
stylem ironicznym do opowiedzenia na-
szego œwiata mentalnego i obyczajowe-
go. W „Wojnie polsko-ruskiej pod flag¹
bia³o-czerwon¹”, jêzykiem sloganów pa-
triotycznych stereotypów obyczajowych
mówi dresiarz narkotykolubny, pewny
siebie i mieszczañskiej zasobnoœci.
U Chutnik (na ogó³) œwiat nam przedsta-
wia prosta kobiecina zahukana przez los,
u której przebija siê raz mentalnoœæ poko-
ry, to znów drobnego cwaniactwa, pos³u-
guj¹ca siê jêzykiem pomówieñ, prymity-
wów, biurokracji, klerykalizmu, folkloru
prowincjonalnego, sloganów patriotycz-
nych, ulicznego zbiegowiska, makabre-
ski. A wiêc, jakby to teoretycy od kultury
powiedzieli – karnawa³u codziennego
i „ciepe³ka tandety”. Pod koniec autorka
robi coœ w rodzaju naœladowania „Wiel-
kiej Improwizacji” z „Dziadów” na mo-
d³ê plebejsk¹. Ale wadzi siê w duchu
swoim nie z Bogiem, jak wieszcz, ale
z S¹dem, jak Józef Kafka. „Tworzê wiry,

które maj¹ was wch³on¹æ, tak jak i mnie
wch³onê³a ca³a przesz³oœæ tego kraju.
Z jego wojnami, powstaniami, wypêdze-
niem i powrotami. Z nowym systemem
i ci¹gle tym samym. Gdzie nie ma miej-
sca dla starych kobiet i m³odych dzieci...
Œpiewam dziœ Pieœñ Oburzenia, pieœñ
tworzenia nowej mnie, z p³aszczem wy-
szargniêtym spod ty³ka Polski”. To chyba
g³ówne przes³anie autorki. Dla tych jed-
nak, którzy by chcieli spojrzeæ na tak na-
g³aœnian¹ powieœæ od strony warsztato-
wej powiem, ¿e jest w niej coœ z reporta-
¿u, gdzie w centrum stawia siê okrucieñ-
stwo psychiczne i cielesne, nasycone
folklorem i tym, co teraz jest modne na
uniwersytetach – antropologi¹ codzien-
noœci... Polemika jest skierowana wobec
polityki historycznej, bezdusznoœci insty-
tucji i zbiorowisk ludzkich, „spiskolo-
gów”, a wiêc cwaniactwu politycznemu.
W kulturê i literaturê popularn¹ celuje
symbolem antybohaterki, chyba jednak
poszlibyœmy za daleko, gdyby widzieæ
w tym symbol demokracji polskiej? cdn

Dokoñczenie ze str. 1

Dok¹d zmierza polska proza – m³ode wilczki? 

Nie czêsto jest okazja, aby trzymaæ
w rêku solidny debiut prozatorski. Uka-
za³a siê bowiem ksi¹¿ka Marka Zienko-
wicza „1435 milimetrów”. Tytu³ ten,
brzmi¹cy nieco technicznie jest odleg³o-
œci¹ normalnego rozstawu toru, a tak¿e
trafnie sugeruje zawartoœæ ksi¹¿ki. Zien-
kowicz od wielu lat pracuje jako maszy-
nista na tzw. „wahad³ach”, czyli pospoli-
tych poci¹gach osobowych (Elektryczne
Zespo³y Trakcyjne). Korzystaj¹c z d³u¿-
szych postojów, autor zapisuje swoje
wra¿enia. W ten sposób powstaj¹ wier-
sze, oraz „zapiski maszynisty”, dumnie
prezentowane na autorskim bloogu.
Z owych zapisków, po wyborze powsta³a
ksi¹¿ka, wspomniany debiut. To prawie
pó³ setki opowiadañ! Znajdziemy w nich
relacje z odbytej pracy. Relacja ta, to po-
³¹czenie godzin odjazdów, wspomnieñ,
refleksji z bystr¹ obserwacj¹ otoczenia.
Zienkowicz opisuje tak¿e sytuacjê niety-
powe, jak dylemat kierownika poci¹gu,
który znalaz³ bukiet ró¿ na jednym z sie-

dzeñ czy blondynkê, której pantofelek
zsun¹³ siê miêdzy peron a stoj¹cy na sta-
cji poci¹g. Blondynka, oczywiœcie, post¹-
pi³a w sposób najmniej rozs¹dny. 

Piotr W. Rudzki we wstêpie dostrze-
ga: „Byæ mo¿e w przysz³oœci ktoœ wy-
tknie autorowi przewidywalnoœæ i okrop-
n¹ rutynê kolejowego rytua³u. Jednak¿e,
czy tak naprawdê mo¿na przewidzieæ, ja-
ki piasek indywidualnych emocji i do-
znañ mo¿e wype³niaæ przestrzeñ pomiê-
dzy bry³ami – mówi¹c w przenoœni – ka¿-
dego opisywanego, oznaczonego w roz-
k³adzie jazdy podwojonym kilofem robo-
czego dnia? Dok¹d w sumie prowadzi
widziany przez przedni¹ szybê drut egzy-
stencjalnej trakcji? I wreszcie jaka na
przyk³ad bêdzie Warszawa, kiedy bêdzie
siê wje¿d¿a³o do niej po raz wtóry: ju¿
i w innym charakterze, i w innym celu,
i po wielu latach? …”

Czy maszynista Kolei Mazowieckich,
poeta zrzeszony w grupie poetyckiej
WARS (w dalekobie¿nej serii wydawni-
czej tej¿e grupy zosta³a wydrukowana
ksi¹¿ka Zienkowicza) ma szansê na na-
grodê „Cz³owiek – przyjaciel kolei”? We-
d³ug regulaminu konkursu, nominowany
do nagrody cz³owiek musi aktywnie dzia-
³aæ w sferze poprawy ogólnego wizerun-
ku Kolei, a tak¿e pracowaæ w bran¿y.
W praktyce konkurs organizowany przez
Polskie Linie Kolejowe oraz Rail Busi-
ness Forum – wœród wielu kategorii, nie
przewiduje nagrody za publikacjê ksi¹¿-
kow¹, nie ma tam nawet kategorii – pasa-
¿er roku. Jest to bowiem rzadkoœæ, aby
poprzez publikacjê ksi¹¿kow¹ poprawiæ
spostrzeganie PKP. Jednak „1435 milime-
trów” ca³kowicie spe³nia kryteria pozy-
tywnego i szlachetnego uœwiadamiania
czytelnikom piêkno podró¿y kolej¹.

Pierwsz¹ osob¹, któr¹ zauroczy³a tematy-
ka ksi¹¿ki by³ drukarz: „Mia³em zupe³nie
inne zdanie o tym, co kursuje na torach.
Coœ musi byæ na rzeczy, skoro powsta³a
tak szczera publikacja! ”

Przy okazji lektury wy³ania siê inny
obrazek. Poœród relacji z pracy, obok go-
dzin odjazdów, czasem napotkaæ mo¿na
numer sk³adu, który wówczas prowadzo-
ny by³ sprawnymi rêkoma autora. Byæ
mo¿e odt¹d pasa¿erowie, zamiast wype³-
niania czasu podró¿y czytaniem ksi¹¿ki,
bêd¹ zwracali uwagê na to – czym jad¹
i w jakich warunkach. Dziêki temu –
wszyscy bêd¹ mogli unikn¹æ niepotrzeb-
nych stresów – wiedz¹c, ¿e na torach,
w poci¹gach – wszystko mo¿e siê zdarzyæ.
Marek Zienkowicz w opowiadaniu „Noc
w Pilawie” pisze: „Wieczorem 21 lipca
przyprowadzi³em do Pilawy poci¹g 9.05.
Planowo, o 22.46. Nieliczni podró¿ni
szybko wysiedli, zje¿d¿am w tory postojo-
we. Przejœcie wzd³u¿ sk³adu i zmiana ka-
biny. Przede mn¹ kilka godzin oczekiwa-
nia – odjazd dopiero o 5.20. Jest duszno
i gor¹co, gaszê oœwietlenie poci¹gu 
i otwieram szeroko okno kabiny. Wdy-
cham aromat letniej kolejowej nocy. Zio-
³owo-³¹kowy zapach roœlinnoœci miesza
siê z woni¹ podk³adów i miejsca z które-
go nie wolno korzystaæ w czasie postoju.
W torach postojowych jest zupe³nie ciem-
no, przede mn¹ lœni niebieskie œwiat³o tar-
czy manewrowej; dalej – za nieczynnym
od lat budyneczkiem odprawy poci¹gów
– dwa puste, oœwietlone pomarañczowym
œwiat³em latarñ perony. Za torami stacji,
równolegle do nich biegnie ulica; kilka
lamp i jednorodzinne domy, miêdzy nimi
sylwetki wysokich drzew czerniej¹ na tle
g³êbokiego granatu nieba. Gdzieœ daleko
niestrudzenie szczeka pies. 

Z toru 3 sk³ad cystern rusza w³aœnie
w dalsz¹ drogê – szarpniêcie niewidocznej
w ciemnoœci lokomotywy przechodzi cha-
rakterystycznym dreszczem wzd³u¿ poci¹-
gu wprawiaj¹c w ruch kolejne wagony; po
minucie ostatni z nich rozp³ywa siê
w ciemnoœci, odg³osy zamieraj¹... Cisza
nie trwa d³ugo – z Parysowa na tor 10
wje¿d¿a ET22 ze sk³adem czteroosiowych
wêglarek; ³adowne Eaos-y tradycyjnie
skrzypi¹ i niemi³osiernie piszcz¹ przy ha-
mowaniu. Po kilku minutach postoju ten
poci¹g równie¿ rusza i wyje¿d¿a w kierun-
ku okrêgu Pl1 – zatem w stronê JaŸwin lub
Grzebowilka. Od Garwolina trzy œwiec¹ce
punkty zwiastuj¹ zbli¿anie siê nastêpnego
poci¹gu. Poœpieszny Lublin – Ko³obrzeg
ma 15 czy 16 wagonów, nie mieœci siê w
peronie. Rzadki to widok – obecnie to pe-
rony s¹ zazwyczaj zbyt d³ugie w porówna-
niu do zatrzymuj¹cych siê przy nich sk³a-
dów. Obraz jako ¿ywo z dawnych lat –
stoj¹cy na korytarzu otwieraj¹ okna i pal¹
papierosy, w jednych przedzia³ach rozmo-
wa, w drugich lektura, w jeszcze innych
drzemka. Tylko gitarowych œpiewów – tak
charakterystycznych dla dawnych wakacji
– jakoœ nie s³ychaæ.”

Warto przy okazji dodaæ, ¿e ka¿de
opowiadanie zaczyna siê fotografi¹. Zdjê-
cia te – w sposób mniej czy bardziej cha-
rakterystyczny przedstawiaj¹ specyfikê
ka¿dego opowiadania. W ten sposób czy-
telnik ma wyj¹tkowo artystyczn¹ opowieœæ
o ¿yciu maszynisty, w którym znajdzie
w³asne fascynacje podró¿¹. Tym samym
lektura „1435 milimetrów” stanie siê
ksi¹¿k¹ niezbêdn¹, aby poznaæ kolej z nie-
co innego, wra¿liwego punktu obserwacji. 

Piotr Goszczycki
Marek Zienkowicz: „1435 milimetrów”;
Wydawnictwo Komograf; Warszawa 2010

Jeden tor, kilometry opowiadañ



TYSKA ZIMA POETYCKA
NA KSI¥¯KÊ

W konkursie mog¹ braæ udzia³ wszy-
scy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni
w zwi¹zkach twórczych), którzy wydali
samodzieln¹ ksi¹¿kê poetyck¹. Warun-
kiem udzia³u w konkursie jest nades³anie
do 30 grudnia 2010 roku na adres: Teatr
Ma³y „Tyska Zima Poetycka” ul. ks. kard.
Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy; zesta-
wu wierszy stanowi¹cych propozycje wy-
dawnicz¹ (do 50 stron) pod god³em. 

XVIII otwarty konkurs literacki pod
has³em „KRAJOBRAZY S£OWA” 

Przedmiotem konkursu jest: 
– poezja o dowolnej tematyce, – pro-

za o dowolnej tematyce, – poezja inspiro-
wana osob¹ i twórczoœci¹ Czes³awa Mi-
³osza – Mi³osz 2011. 

Prosimy o przes³anie prac nigdzie nie
publikowanych, ani nie nagradzanych na
innych konkursach o nastêpuj¹cej objê-
toœci: – zestaw wierszy o tematyce do-
wolnej z³o¿ony z piêciu tekstów, 

– proza do 15 stron wydruku kompute-
rowego format A4. – zestaw wierszy in-
spirowany „Mi³oszem” do 5 utworów.
Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach)
zaopatrzone w god³o przes³aæ na adres:
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu, Rynek 3 w terminie do 31
grudnia 2010 roku. 

SNY POETÓW – SNY MALARZY
Nale¿y dopisaæ autora i tytu³ dzie³a

malarskiego, którego ogl¹danie zainspi-
rowa³o do stworzenia utworu literackie-
go. Jesteœmy otwarci na wszelkie gatun-

ki, od poezji po eseje i dramaty, byleby
ka¿da z tych form nie zawiera³a wiêcej
ni¿ 3000 znaków: -). Jeden autor mo¿e
przys³aæ dowoln¹ iloœæ utworów, nie inte-
resuje nas tak¿e to, czy by³y one wcze-
œniej publikowane. 

Teksty nale¿y przes³aæ na adres: izabe-
la. ochman@gmail. com, lub poczt¹ trady-
cyjn¹ na adres: Miejski Dom Kultury „Po-
³udnie” filia nr 1 w Katowicach – Piotro-
wicach, ul. Jankego 136, 40-617 Katowi-
ce. Przys³anie do nas prac jest równo-
znaczne ze zgod¹ na ich wydruk. Na tek-
sty oczekujemy do 30 stycznia 2011. 
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ZMAGANIA KONKURSOWE

Kiedy dwa lata temu dosta³am wiado-
moœæ z Polski, ¿e rzeszowski chór Cantus
przygotowuje publikacjê z okazji jubile-
uszu swojego istnienia, nie spodziewa-
³am siê niczego wielkiego. Pomyœla³am,
¿e bêdzie to pewnie kilkunastostronico-
wa broszurka jakich wiele, wa¿na dla sa-
mych zainteresowanych jako pami¹tka,
ale raczej skromna i niewiele znacz¹ca
dla ogó³u spo³eczeñstwa. Tymczasem
rzeczywistoœæ przeros³a moje najœmiel-
sze oczekiwania! 

Oto trzymam przed sob¹ przepiêknie
wydany pod redakcj¹ Józefa Kawa³ka al-
bum-monografiê: – format A4, twarde
oprawy, doskona³y papier, mnóstwo ko-
lorowych zdjêæ i reprodukcji, a zawar-
toœæ jeszcze bardziej interesuj¹ca od sa-
mej formy. 

Na ponad 230 stronicach, obok historii
Chóru ZNP Cantus w Rzeszowie siêgaj¹-
cej jeszcze lat 60-tych, nakreœlone zosta³y
sylwetki inicjatorów powstania chóru, dy-
rygentów, œpiewaków, ludzi zwi¹zanych
z jego dzia³alnoœci¹. Ka¿dy z owych ¿y-
ciorysów – przedstawionych tu w sposób
ciep³y, serdeczny, bez sztampy – móg³by
byæ kanw¹ osobnej powieœci. Historiê
chóru tworzyli bowiem i tworz¹ ludzie
niezwykli, obdarzeni nie tylko pasj¹ œpie-
wacz¹ i spo³ecznikowskim zaciêciem, ale
równie¿ wieloma innymi talentami, co do-
kumentuje niniejsza publikacja. 

W albumie-monografii, oprócz nuto-
wych zapisów pieœni komponowanych
i harmonizowanych przez zrzeszonych
w chórze muzyków, znajduje siê te¿ spo-

ra dawka poezji, wierszy „sercem pisa-
nych” przez chórzystów, zaœ fotografie
gobelinów, haftów, reprodukcje obrazów
olejnych i akwarel autorstwa cz³onkiñ
i cz³onków chóru musz¹ budziæ podziw
i zachwyt! 

Zamieszczone s¹ tu tak¿e kopie doku-
mentów pocz¹wszy od „Aktu za³o¿yciel-
skiego” poprzez listy uczestnictwa w po-
szczególnych latach, a na zdjêciach
z licznych wystêpów, koncertów i uro-
czystoœci skoñczywszy. Mi³oœników hi-
storii i etnografii powinny zainteresowaæ
cytowane w albumie fragmenty opraco-
wañ i ksi¹¿ek napisanych przez cz³on-
ków i dzia³aczy Chóru Cantus. 

Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie
i z pewnoœci¹ nie po¿a³uje czasu na siê-
gniêcie po raz kolejny po tê monografiê!
Choæby po to, by nacieszyæ oczy szat¹
graficzn¹ i podbudowaæ siê duchowo
myœl¹, ¿e w naszych skomercjalizowa-
nych czasach wci¹¿ ¿yj¹ pasjonaci goto-
wi bezinteresownie dzieliæ siê swoim ta-
lentem z innymi. 

Nie tylko ja, nie tylko kole¿anki i ko-
ledzy z chicagowskiego Chóru im. F.
Chopina, ale i wszyscy nasi znajomi, któ-
rzy zapoznali siê albumem-monografi¹
zatytu³owan¹ „Chór ZNP Cantus w Rze-
szowie”, s¹ pod wra¿eniem! Z wielkim
uznaniem chylimy g³owy przed wszyst-
kimi, którzy przyczynili siê do wydania
tej bardzo wartoœciowej pozycji. Zdaje-
my sobie sprawê z tego, jakiego ogromu
pracy, czasu i samozaparcia wymaga³o
opracowanie podobnego dzie³a i ile
urzêdniczych barier trzeba by³o prze³a-
maæ, by zdobyæ zgodê, œrodki na jego
wydanie i pozyskaæ sponsorów

Szczególne s³owa podziêkowania na-
le¿¹ siê Józefowi Kawa³kowi oraz naszej
kole¿ance Alicji Borowiec, która z pew-
noœci¹ musia³a „maczaæ palce” w tym
przedsiêwziêciu. 

¯ycie ludzkie jest krótkie i pamiêæ
u³omna... DŸwiêk uleci, pieœñ przebrzmi,
nastroju i atmosfery koncertu nigdy ju¿
nie uda siê w przysz³oœci odtworzyæ, ale
dziêki takim monografiom pamiêæ o¿y-
wa. O¿ywaj¹ wspomnienia i pozostaj¹
utrwalone œlady wysi³ku ludzi, którzy
bardzo wiele dobrego wnieœli w kszta³to-
wanie naszej polskiej kultury. 

Urszula Potoczny

Chór ZNP Cantus
w Rzeszowie

„Jestem Rzek¹”
Wspó³autorami tego ciekawego tomi-

ku poetycko-prozatorskiego s¹ animato-
rzy kultury z Rzeszowa: Jadwiga
Kupiszewska (wiersze i proza), Dorota
Kwoka (wiersze) i Adam Janiec (zdjê-
cia). Jak napisa³ w pos³owiu Stach O¿óg
jest to wêdrówka „w m³odoœæ, doros³oœæ,
w egzaltacjê pierwszych mi³oœci, w ³zy
zrodzone z pamiêci imion, wiary i fal na-
miêtnoœci odbijaj¹cych siê od nieregulo-
wanych brzegów ludzkiego ¿ycia”. 

Autorzy zapraszaj¹ na spacer brzega-
mi Wis³oka, w miejscu po³o¿enia miasta
Rzeszowa. Ciekawy jest uk³ad tomiku,
gdzie po ka¿dym wierszu nastêpuje jego
prozatorski odpowiednik. „Zas³uchani
w nocy ciszê/wiatru szmery i odde-
chy/Blisko tak i tak daleko czuj¹c siebie
bez dotyku/zas³uchani w swoje serca me-
lodiê œwierszczy/unosimy siê do
gwiazd/Szkoda ¿e mija czas” („Mijaj¹cy
czas” – Dorota Kwoka) 

„Przywita³y nas poranne mg³y i kum-
kanie jeszcze zaspanych ¿ab. Nie by³o
ju¿ gwiazd. Œwierszcze dawno ucich³y.
Zziêbniêci, wolnym krokiem wracaliœmy
do dnia rzeczywistoœci, a stopami wê-
drówki poranka œcieraliœmy rosê namiêt-
noœci” (Jadwiga Kupiszewska). Z tymi
refleksjami czytelnie koresponduj¹ zdjê-
cia Adama Jañca, który stworzy³ ciekaw¹
kompozycjê fabularn¹. „Od zieleni do
szaroœci, od najczystszej tafli, po zadep-
tany szuwarowym i betonowym czasem
brzeg Wis³oka”. 

Stanis³aw Dominiak

Wojciech Ossoliñski 

Zamieæ
…Jab³ka

wytañczê ci raj na trzy p³aszcze
i spodni trzy pary
we mnie ciagle ¿ycie hulaszcze
jeszcze we mnie soki – ogary
jeszcze jab³ka
choæ zêby nietêgie
gryzê
…¿e co??
g³oœniej – nie s³yszê

a na tej fotografii – synek
w porteczkach biegnie przedwojennych
…nigdzie nie by³o takich malw
uroczyœcie rozdêtych
œmialiœmy siê jaskó³kom perliœcie
spada³y w sadzie wiœnie
suszy³y siê rosy poranne
na nim
i na mnie

kiedy zasn¹³
nie pamiêtam
mo¿e to by³o wczoraj 
wci¹¿ mi mówi¹
¿e od tego ja jestem chora

wytañczê ci raj na trzy p³aszcze
i spodni trzy pary
skrawek ¿ycia niebieski we flaszce
zawtóruje na czary i mary
zatañczê na po³udnie bo
to by³o po³udniem
wiesz
taka bladziutk¹ mia³ skórê
i ten dreszcz
dreszczyk deszczyk œwierszczyk ostatni
pleæ siê pleciugo nieskoñczenie
czasem w garœæ grosik mi wpadnie
a we mnie uni¿enie
– niech b³ogos³awi¹ ciê
– niech s³awi¹
– niech s³ysz¹
– niech widz¹

Panie
zamknij mi oczy
i niech siê
zamieæ stanie

Z pó³ki RSTK 
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P
ofesjonalne œrodowisko twór-
ców nigdy nie akceptowa³o i ra-
czej nie zanosi siê w najbli¿szej
przysz³oœci na to by, co najmniej
tolerowa³o twórcze dokonania

tych, których powszechnie nazywa siê
amatorami. Ten niechêtny stosunek od-
nosi siê nie tylko do tych, którzy niewie-
le jeszcze potrafi¹, ale równie¿ i do tych,
którzy talentem oraz pracowitoœci¹ zas³u-
¿yli sobie na wiele, czy choæby tylko na
szacunek. 

O plastykach nieprofesjonalnych
mówi i pisze siê zazwyczaj, ¿e s¹ to arty-
œci niedzielni, naiwni, prymitywni albo –
co gorsze – w ogóle siê ich nie zauwa¿a.
Wœród twórców zawodowych panuje
opinia, i¿ twórcy z bo¿ej ³aski nie wnosz¹
do kultury ogólnonarodowej nic, b¹dŸ
prawie nic – ¿adnych wartoœci. Jednak
fakty temu przecz¹. 

Stanis³aw Witkiewicz (ojciec) krótko
jedynie hospitowa³ akademiê w Peters-
burgu. Nie uzyska³ dyplomu. Oœmieli³ siê
nie tylko malowaæ i rysowaæ, lecz w do-
datku wymyœli³, jako samouk nowy kie-
runek w architekturze zwany stylem za-
kopiañskim. Ulegaj¹c jego wp³ywom
syn, s³awny Witkacy, nie odbywa³ regu-
larnych studiów artystycznych. Rafa³
Malczewski, autor oryginalnych akwarel
tatrzañskich i zakopiañskich, by³ prawie
samoukiem. Jan Spychalski (z którego
nazwiskiem wi¹¿e siê doroczna nagroda
dla malarzy) studiowa³ literaturê, filozo-
fiê, muzykologiê i historiê sztuki, a malo-
waæ zacz¹³ w 1925 roku jako samouk.
Wreszcie Kazimierz Podsadecki studio-
wa³ krótko w Szkole Przemys³owej
w Krakowie, przechodz¹c do malarstwa
z typografii i fotomonta¿u. 

Siêgnijmy jeszcze do skarbnicy
œwiatowej. Edgar Degas nie skoñczy³
szko³y plastycznej. Wola³ pracowaæ nad
sob¹ w zaciszu w³asnej pracowni. Eduard
Manet wprawdzie uczy³ siê u T. Coutu-
re’a, ale decyduj¹cy wp³yw na jego twór-
czoœæ wywar³y podró¿e artystyczne. Paul
Gauguin, z zawodu marynarz, potem
urzêdnik bankowy, malarstwem zaj¹³ siê,
jako amator za namow¹ swojego kolegi.
Vincent van Gogh, handlarz obrazami,
kaznodzieja, rysunku uczy³ siê samo-
dzielnie. Paul Signac, wspó³twórca i teo-
retyk neoimpresjonizmu, nie odby³ stu-

diów akademickich. Max Ernst, wybitny
surrealista, po ukoñczeniu studiów filo-
zoficznych poœwiêci³ siê malarstwu, bê-
d¹c w tej dziedzinie samoukiem. 

Swoj¹ drog¹ ciekawe, czy gdyby
wymienieni polscy artyœci ¿yli wspó³cze-
œnie i w naszej rzeczywistoœci, zas³u¿yli-
by sobie na to, aby zostaæ uznanymi
przez plastyków z dyplomami? Mam, co
do tego powa¿ne w¹tpliwoœci. Szkoda,
bo wielu mamy artystów, chocia¿by
wœród cz³onków Robotniczych Stowa-
rzyszeñ Twórców Kultury, którzy w pe³-
ni zas³u¿yli sobie na tak¹ akceptacje. Do
takich zaliczyæ koniecznie trzeba W³o-
dzimierza Adamczyka z Wroc³awia, Gra-
¿ynê Gawêdê ze Szczecina, Stanis³awa
Tarnowieckiego z Mogilna, Mariê Silsk¹
i Andrzeja Ko³odziejczyka z Poznania,
Mieczys³awa Piechowskiego z Warsza-
wy i wielu, wielu innych. 

Nie ka¿dy z nas, tzw. twórców nie-
dzielnych, mia³ okazjê i mo¿liwoœci ku
temu, by we w³aœciwym dla siebie czasie

odbyæ odpowiednie studia. Nie ka¿dy te¿
poczu³ wenê twórcz¹ akurat wtedy, kiedy
decydowa³a siê jego dalsza droga ¿ycio-
wa. Pytam wiêc, czy ci ludzie powinni te-
raz zawracaæ sobie g³owê pisaniem wier-
szy, animacj¹ teatraln¹ czy filmow¹, ma-
lowaniem, rzeŸb¹, fotografi¹? Odpowia-
dam: tak, powinni. Galerie profesjonalne
to nie tabu. 

Plastycy zawodowi wymyœlili przed
laty swoisty tor przeszkód w postaci
uprawnieñ dla amatorów. Duch aktywne-
go sprzeciwu wobec niedyplomowanych
solidarnie zjednoczy³ wiêkszoœæ dzia³a-
czy zawodowego œrodowiska plastyczne-
go i to bez wzglêdu na pogl¹dy i orienta-
cje polityczne. W chwili niekontrolowa-
nej s³aboœci dawny Zwi¹zek Polskich Ar-
tystów Plastyków umieœci³ w swoim sta-
tucie mo¿liwoœæ ubiegania siê o przyna-
le¿noœæ do Zwi¹zku nie tylko na podsta-
wie dyplomu ukoñczenia uczelni pla-
stycznej, ale tak¿e w oparciu o pozytyw-
n¹ ocenê dzie³ ubiegaj¹cego siê i o jego
dorobek wystawienniczy. Jednak w prak-
tyce bywa³o tak, ¿e z zasady odrzuca³o siê
wszystkie starania „niedyplomowanych”. 

K³opotu po pewnym czasie pozbyto
siê w sprytny sposób – spraw¹ awanso-
wania amatorów na prawdziwych arty-
stów zajê³o siê ówczesne Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Dopóki pierwszym si-
tem i jednoczeœnie sprawdzianem musia-
³a byæ dla Ministerstwa opinia œrodowi-
ska zawodowego, mo¿na by³o byæ pew-
nym, ¿e za poœrednictwem ministerialne-
go urzêdu artyst¹ siê nie zostanie. 

Zmieni³y siê czasy, wypracowano in-
ne sposoby na to, by z amatora mo¿na by-
³o przeobraziæ siê w zawodowca. Teraz ta
wa¿na sprawa znajduje siê tylko i wy³¹cz-
nie w gestii zwi¹zków twórczych. No có¿,
ta nowa formu³a w niczym nie u³atwi³a
twórcom nieprofesjonalnym drogi do za-
wodowstwa. Nie wiem, jak to jest gdzie
indziej, ale w województwie wielkopol-
skim jest gorzej ni¿ Ÿle. Na przyk³ad do
Zwi¹zku Polskich Artystów RzeŸbiarzy
przez te kilkanaœcie lat przyjête zosta³y
tylko dwie osoby. Jedn¹ z nich jest An-
drzej Ko³odziejczyk. Swego czasu ten
niezwykle utalentowany i wszechstronny
twórca wzi¹³ udzia³ w presti¿owym Bien-
nale Ma³ych Form RzeŸbiarskich. Zdoby³
nagrodê. Ale gdy tylko wysz³o na jaw, ¿e
to zwyczajny amator, odmówiono mu
cz³onkowstwa w ZPAR. Jednak dziêki

– rzeŸbi od kilkudziesiêciu lat.
Czyni to z potrzeby ducha, ale te¿
na zamówienia instytucji publicz-
nych, w³adz samorz¹dowych,
przedsiêbiorstw, szkó³ i na zamó-
wienia osób prywatnych. Jest auto-
rem statuetki ARTUR. 

W pracowni Rafalika powstaj¹
rzeŸby z drewna, tworzyw sztucz-
nych, aluminium, stali kwasood-
pornej, najczêœciej ze stopów mie-
dzi. Oprócz rzeŸb wolnostoj¹cych
ma w swoim dorobku p³askorzeŸ-
by, plakiety, medale i tablice pa-
mi¹tkowe. 

RzeŸby poznañskiego twórcy
rozsiane s¹ po ca³ym niemal œwie-
cie. Sporo ich te¿ trafia w formie
darowizn na ró¿nego rodzaju cele
charytatywne. 

Kazimierz Rafalik „od zawsze”
nale¿y do RSTK. Jest tak¿e cz³on-
kiem innych stowarzyszeñ, m. in.:
Zwi¹zku Artystów Plastyków, Eko-
logicznego Stowarzyszenia Œrodo-
wisk Twórczych „Ekoart” i Zwi¹z-
ku Polskich Artystów RzeŸbiarzy.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹
i popularyzatorsk¹ zdoby³ wiele na-
gród i wyró¿nieñ. Jest laureatem
w plebiscycie „Gazety Poznañ-
skiej” na Cz³owieka Roku i Nagro-
dy PaŸdziernikowej Wroc³awia. 

Mówi o sobie: „Kocham praco-
waæ, kocham przyrodê, kocham do-
broæ – nienawidzê z³a”. 

Kazimierz
Rafalik Kazimierz Rafalik

Ruch plastyczny RSTK

Sztuka dobra, 
sztuka z³a
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– od ponad trzydziestu lat upra-
wia malarstwo sztalugowe i rzeŸbê.
Na swym koncie ma kilkanaœcie
wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i zagranic¹. W1993
roku mia³a miejsce wystawa indy-
widualna w Berlinie, zaœ w 2002,
jego prace malarskie zosta³y wysta-
wione w trakcie wystaw zbioro-

wych w Polish Arts Club w Chicago oraz w Illinois w USA. By³
uczestnikiem wielu plenerów ogólnopolskich i miêdzynarodo-
wych – „Sztuka na granicy”. 

W grudniu 1996 roku zosta³ nagrodzony statuetk¹ „Artura” –
Nagrod¹ Artystyczn¹ RSTK. W roku 1997 by³ stypendyst¹ Mini-
stra Kultury i Sztuki. Otrzyma³ szereg nagród i wyró¿nieñ w kon-

kursach malarskich. O swojej twór-
czoœci mówi: Maluj¹c chcia³bym
byæ pewny, ¿e wiêcej ju¿ nie muszê
dotykaæ pêdzlem p³ótna i mogê je
uznaæ za skoñczone. Ta w¹tpliwoœæ
wzbudza w mojej naturze bunt, a tym
samym inspiruje mnie do ci¹g³ego
poszukiwania nowych tematów
i technik. 

W ruchu Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury dzia-
³a od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, pocz¹tkowo w Gdañskim
RSTK „Ster”, potem w Nowej Hucie, a nastêpnie w Warszawskim
RSTK w którym przez dwie kadencje by³ Prezesem Zarz¹du, wy-
kazuj¹c du¿o inicjatywy w animowaniu dzia³añ kulturalnych. Jest
cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. 

Mieczys³aw Piechowski

uporowi Andrzeja uda³o mu siê to w koñ-
cu i dopi¹³ swego.

Jaka jest g³ówna przyczyna braku
nie tylko ukrytej, ale i jawnej tolerancji
wobec twórców, którym to nikt i nigdy
nie wpaja³ do g³owy skomplikowanych
manifestów artystycznych, nie uczy³ roz-
licznych technik malarskich, poprawnej
kompozycji czy historii sztuki. Przyczy-
na tej niechêci wydaje siê byæ te¿ i ta, ¿e
ci niewykszta³ceni podkopuj¹ wyuczo-
nym byt, zagra¿aj¹ ich egzystencji, a tak-
¿e obni¿aj¹ poziom prawdziwej sztuki.
Tak, to prawda. Ale prawd¹ jest i to, co
nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e nie ka¿dy
utytu³owany stosownym dyplomem
twórca potrafi dokonywaæ rzeczy warto-
œciowych – tak pod wzglêdem artystycz-
nym, jak i warsztatowym. 

Z drugiej jednak strony gwoli spra-
wiedliwoœci dodaæ trzeba, ¿e wœród
twórców profesjonalnych s¹ tacy, u któ-
rych w pracowniach powstaj¹ dzie³a
prawdziwe, dzie³a niemal wiekopomne.
To w³aœnie dziêki miêdzy innymi takim
tworz¹ siê w sztuce nowe nurty i nowe
kierunki. Prawdziwa sztuka nie polega
na tworzeniu tylko dzie³ piêknych, za-
chwycaj¹cych swoim kunsztem warszta-
towym, ale – i to jest moim skromnym
zdaniem najwa¿niejsze – dzie³ odkryw-
czych, nowatorskich. Te rodz¹ siê naj-
trudniej. Ma³o tego, bywa i tak, ¿e nie s¹
akceptowane przez im wspó³czesnych. 

Oœmielam siê twierdziæ, ¿e sztuki
nie mo¿na dzieliæ na zawodow¹ i ama-
torsk¹. Takiego czegoœ nie mo¿e, nie po-
winno byæ, bo to jest niemoralne i nielo-
giczne. Jedyny podzia³, jaki rozs¹dny
cz³owiek mo¿e zastosowaæ, to jest po-
dzia³ na sztukê dobr¹ i na sztukê z³¹. I nie
jest wa¿ne, kto jest autorem konkretnego
dzie³a – profesor akademii sztuk piêk-
nych czy robotnik. Wa¿ne jest tylko to
w tej ocenie, czy to coœ jest sztuk¹ czy
kiczem. Nie mo¿e byæ nienormalnoœci. 

Jest i druga strona medalu, niektórzy
plastycy, cz³onkowie RSTK pozbawieni
talentu i przy tym pracowitoœci, uwa¿aj¹
siebie za spe³nionych twórców. 

Wniosek z powy¿szego nasuwa siê
jeden: potrzebni s¹ krytycy. Szczerzy a¿
do bólu. Najwa¿niejsze jednak, by swoje
s¹dy g³osili z wewnêtrznym przeœwiad-
czeniem, by nie byli koniunkturalistami.
Oczywiœcie, opinie krytyków zawsze s¹
subiektywne. Inaczej byæ nie mo¿e.
Istotne jest jednak to, ¿eby na nie mia³y
wp³yw tylko i wy³¹cznie wartoœci arty-
styczne ocenianych dzie³. 

Ka¿de tworzenie jest niezwykle
skomplikowanym procesem. Do tego po-
trzebna jest te¿ wiedza, któr¹ daj¹ szko³y.
J¹ mo¿na ostatecznie zdobyæ. Natomiast
jednego – talentu, nawet za wielkie pie-
ni¹dze, nie mo¿na. Niestety. Tego siê nie
da, bo on, ten talent, ta iskra bo¿a, to nie-
uchwytne coœ jest zakodowane w genach. 

Artysta to nie ten obywatel, który
potrafi naœladowaæ innych. Nawet gdy
stworzy coœ, co bêdzie lepsze od orygi-
na³u. Jednak taki ktoœ, to nie twórca,
a tylko rzemieœlnik. Obraz, rysunek, fo-
tografia, melodia, rzeŸba jest dzie³em
twórczym wtedy i tylko wtedy, gdy jest
tworzywem nowatorskim, niepowtarzal-
nym – jest w nim zawarta dusza autora. 
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Fraszki
Stanis³aw Dominiak

DO ARTYSTY
Patrz¹c na twoje dzie³a
pewna myœl siê krêci
Jak siê nie ma talentu 
to siê nie talenci!

UPRZEJMOŒÆ KARATEKI
Zanim ci przywali z d³oni
najpierw
grzecznie siê uk³oni

K£ÓTLIWA
¯eby daæ odpocz¹æ
s³owom
po³¹czy³a siê z niemow¹

NIEPRZEKONANA
Spojrza³a w lustro
i rzek³a mê¿owi
Nie ufam Darwinowi

Jerzy Szulc

POZIOM EUROPEJSKI
Teraz ustawieni
Bêd¹ politycy
Wed³ug waserwagi,
a nie poziomnicy.

WOLNOŒÆ
Tyle wolnoœci
Bêdziemy mieli,
Ile popuszcz¹
Smyczy w Brukseli.

HOMO SAPIENS
Cz³owiek siê rozwin¹³.
Niektórzy na tyle,
¯e ich jeszcze musz¹
Pilnowaæ goryle.

RZECZYWISTOŒÆ
Narodowa
Powszechna tragedia
Og³upionych
M¹drali przez media.

spot s³onia
majka Maria ¯ywicka-Luckner

Paramedycznie
Gbur to nie „cz³owiek z przeroœniêt¹
skór¹”, to za ma³o cz³owieka dla skóry.

Alkoholizm – hobby na zdrowie i po dno.

Erotoman – homo sapiens, który z homo,
tylko sapie.

W³asnym G³osem – Pismo Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury.
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Wies³awa Ludwikowska

Epitafium lowelasa
Le¿y bo musi
jak nadarzy 
siê okazja
to dalej ruszy.

Moje epitafium
W planach by³am wielka
krêta marzeñ droga
widaæ i Panu Bogu
powinie siê noga.

O zezowatej
Szuka³ odbicia
w jej wzroku
ona mia³a go 
na boku.

WstrzemiêŸliwy
Ogranicza³ swoje hucie
Do ruszania palcem w bucie.

Zakompleksiony
Przed wszystkimi
siê ukrywa 
za 
kufelkiem piwa.

Goœcinnie

Miros³aw Bochenek

Kolêda z pustym krzes³em

Tylko choinka oœwietlona
kolêdy z p³yt a wokó³ sto³u
mama i ojciec, dzieci, ¿ona
i niebo gêste od anio³ów.

Ten jeden talerz, nó¿, widelec
czeka na kogoœ kto przyjœæ mo¿e…
Choæ wiary we mnie nie za wiele
przecie¿ na Ciebie liczê, Bo¿e.

I choæ nakrycia nikt nie dotkn¹³
i stoi puste krzes³o z brzegu
czujê jak patrzysz w moje okno
³amiesz siê z nami p³atkiem œniegu.

Kolêda – zaruœko

Uchylcie¿ mu drzwiczki przecie doko³a zamiecie
weŸcie go do izby zaroz bo ziembi sie Dziecie.
I coby mu by³o cieplej œpiwojcie na ucho
jak ci tu górol Pon Bucka we wigilie s³ucho.

Syp³o œniegiem w te i wewte gwiozdki hañ nie widaæ
za to w cha³pie jedna miska i po k¹tach bida. 
Hej! zaruœko nom kolenda ca³y œwiat odmieni
bedzie Dziecie w izbie  spa³o a bydlontka w sieni.

Z dawien dawna mondre ludzie uparte godali
ze Jezusek nom owiecki bedzie pos na hali.
I sie nios³a ta nowina po œwiecie na kierpcach
tyle ze one owiecki to som ludzkie serca.

Kolêda pytaj¹ca

Jezus okryty smreczyn¹:
za có¿ tak ziêbniesz dziecino?

Jezus w kolibie zmarzniêtej:
czemu tak cierpi co œwiête?

Jezus w œniegu po pas:
za co tak kochasz nas?
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