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Poezja jest to tworzenie piêk-
nych zdañ. Poezja jest to two-
rzenie piêknych zdañ. Poezja
jest to tworzenie piêknych
zdañ. Dobra poezja wreszcie

przestaje byæ tym…
Od tej pozornej trawestacji znanych

s³ów Peipera pragnê rozpocz¹æ opowieœæ
o pewnej przygodzie m³odej polskiej po-
ezji doby teraŸniejszoœci w jej rozmaitych
ods³onach i przes³onach: za teatraln¹ kur-
tyn¹, kuchennymi ¿aluzjami, zwiewn¹
koronkow¹ firank¹ lub po prostu sier-
miê¿n¹ rolet¹ opuszczan¹ raz dla odgro-
dzenia siê od œwiat³a i œwiata, innym ra-
zem – co chyba bardziej bêdzie nas tutaj
zajmowaæ – dla paradoksalnego wypo-
wiedzenia mu pos³uszeñstwa i manifesta-
cji w³asnego desinteresement uczestnic-
twem w pozornej rzeczywistoœci, wresz-
cie – zatrzaœniêcia ust tym, którzy prze-
mawiaj¹ w (nie) naszym imieniu. „Jej”
ods³onach – czyli: czyich? Poezji czy te-
raŸniejszoœci? Zdaje siê, ¿e ten b³¹d sk³a-
dniowy pe³ni tutaj funkcjê mimowolnej
wyroczni: mówi o bliskim zwi¹zaniu oby-
dwu przestrzeni ludzkiej dzia³alnoœci, jak
chcia³ zreszt¹ Peiper i jak chc¹ dziœ –
mniej ju¿ formalistycznie traktuj¹cy tê
kwestiê – poeci „zorientowani kulturo-
wo”. I wreszcie, je¿eli dana nam rzeczy-
wistoœæ polska (bo o niej konkretnie bê-
dzie mowa) zosta³a osadzona, czy te¿ sa-
ma na dobre rozsiad³a siê w kulturze
spektaklu (o której pisa³ Guy Debord
w latach szeœædziesi¹tych w odniesieniu
do kultury zachodnioeuropejskiej), mó-
wienie o „ods³onach teraŸniejszoœci” jest
nie tylko uprawnionym, ale wrêcz jedynie
mo¿liwym dziœ dyskursem. 

Trawestacja s³ów Peipera podpowia-
da nam fundamentalny, odwieczny – zda-

waæ by siê mog³o – podzia³ mowy wi¹za-
nej na lirykê zainteresowan¹ przede
wszystkim w³asnym tworzywem, skiero-
wan¹ w stronê chwytu, a nie tematu,
przekonan¹ o odrêbnoœci i wyj¹tkowoœci
w³asnego jêzyka oraz po drugiej stronie –
na poezjê pierwszego, bezpoœredniego
wyrazu, operuj¹c¹ „ni¿szymi”, praktycz-
nymi, kolokwialnymi rejestrami jêzyka,
skoncentrowan¹ na „prostych faktach eg-
zystencji”. Istota ciêcia zasadza siê tutaj
g³ównie na rozró¿nieniu miêdzy jêzy-
kiem jako pewnym oficjalnym i konwen-
cjonalnym systemem a ¿yw¹ mow¹, miê-
dzy langue a parole. Przy czym podzia³
ten przebiega³by zarówno w poprzek (cy-
klicznie), jak i wzd³u¿ osi czasu. Nie ma-
my bowiem w¹tpliwoœci, ¿e lata dzie-
wiêædziesi¹te up³ynê³y pod znakiem re-
wolucji dykcji poetyckiej, jak¹ zaserwo-
wa³o nam w orbicie osiemdziesi¹tego
dziewi¹tego roku pismo bruLion ze swo-
imi poetami w osobach choæby Marcina
Œwietlickiego czy Jacka Podsiad³y, a za-

tem dykcji potocznej, zainteresowanej ra-
czej opisem œwiata i zmaganiami bohate-
ra lirycznego, ani¿eli wznoszeniem po-
mników. Tymczasem w kolejnej deka-
dzie okazuje siê, ¿e poezja niczym wier-
na rzeka powraca do swego estetycznego
koryta i dalej dr¹¿y marmurow¹ ska³ê,
w której chce odcisn¹æ swój wiekopom-
ny œlad. Niczym z magicznego kapelusza
sypi¹ siê nagrody Nike, Koœcielskich,
Paszporty i bilety dla dobrze oswojonych
i zadomowionych w naszej literackiej
tradycji klasycystycznych lub choæby
klasycyzuj¹cych poetyk m³odszych twór-
ców: Jacka Dehnela, Tomasza Ró¿yckie-
go, Bianki Rolando czy – w ostatnim ro-
ku – Marcina Kurka. To zdecydowani re-
prezentanci prymatu formy nad treœci¹,
wskrzeszaj¹cy wzorce gatunkowe, które
od epoki jaskiniowców definiowa³y ro-
dzaj literacki zwany liryk¹. Tym samym
polskie media, które w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych przynajmniej próbowa³y re-
prezentowaæ faktyczny obraz kultury,

w latach kolejnych zajê³y siê reprezento-
waniem wy³¹cznie samych siebie, przy-
wracaj¹c i afiszuj¹c tradycyjne wyobra-
¿enia na temat wiersza oraz jêzyka po-
etyckiego, niemal w pe³ni uzgodnione
z kanonem szkolnych lektur. 

Tymczasem wewn¹trz poezji skon-
centrowanej na jêzyku jako w³asnym two-
rzywie ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych
da³o siê zauwa¿yæ niejakie pêkniêcie, a to
g³ównie za spraw¹ rosn¹cej popularnoœci
Andrzeja Sosnowskiego i jego poezji de-
konstrukcyjnej, korzystaj¹cej z wielu
zdobyczy importowanego w tym czasie
z Zachodu – postmodernizmu. Sosnowski
przyswoi³ dla swojej poezji klasycystycz-
ne formy wierszowe, takie jak sestyny,
pantumy, villanelle, nie po to, by kulty-
wowaæ ci¹g³oœæ tradycji, lecz by je roz-
krêciæ na czynniki pierwsze i pokazaæ ca-
³y mechanizm niepodleg³ego i niepodle-
gaj¹cego kontroli podmiotu – jêzyka.

           

MICHA£ KASPRZAK

Dokoñczenie na str. 7

Gdy nie bawi ciê ju¿ œwiat 
zabawek mechanicznych…
opowieœæ o pewnej przygodzie wspó³czesnej poezji polskiej



Nawiasem mówi¹c... 
Mia³em 24 lata, kiedy w Warszawie

zebra³ siê Komitet Za³o¿ycielski Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry. Od dwóch lat mieszka³em w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Moim liryzmem by-
³a ¿ona. Poetyck¹ proz¹ – dziecko, pierw-
sze z czworga. Knajpa, w której pracowa-
³em – powieœci¹. Poezj¹ – Drawa. Go-
rzowskiego „eresteku” – jeszcze nie by³o
na œwiecie. Ktoœ powie – nie tak zaczyna
siê relacjê z jubileuszowych obchodów
Stowarzyszenia? Byæ mo¿e – nie tak. Ale
– nawiasem mówi¹c, czy wszystko musi
zaczynaæ siê wed³ug sztampy prawide³,
od których niejednokrotnie mdli? 

Podró¿. Warszawskie 30-lecie jest
i moim 20-leciem przylgniêcia do Was,
Twórców Kultury. Uœwiadomi³em to so-
bie o godzinie 7.37 dnia 17. grudnia 2010
roku. W poci¹gu relacji Gorzów Wlkp. –
Bydgoszcz – Warszawa. Akurat wspomi-
naliœmy to i owo pod ³yk kawy z termosu,
gdy za oknem, na linii horyzontu pojawi-
³a siê pomarañcza. Potê¿nia³a na tle œnie¿-
nego krajobrazu soczystoœci¹ nastroju.
Grudniowy poranek wita³ s³oñcem. Vis-á-
vis siedzia³ Czesiu. Oczywiœcie, ¿e Gan-
da. Obok, Kasia Gólczyñska – wokalistka
z sekcji muzycznej. Z tej samej, opodal
mnie – £ukasz Reks, jeszcze raczkuj¹cy,
zdolny m³okos z szansami „na zaœ”. Bra-
kowa³o tylko Beaty Patrycji Klary –
z sekcji literackiej. Ale ona dociera³a w³a-
œnie do Gdañska. Odebraæ „Czerwon¹
Ró¿ê”! Jechaliœmy gromadnie wspomóc
warszawskich przyjació³, g³ównie w pro-
gramie artystycznym, który re¿yserowa³
Czes³aw. Oczywiœcie, ¿e Ganda. 

Próba. Hotelik Europejskiego Cen-
trum Komunikacji i Kultury przy ulicy
Oleckiej przywita³ nas bezszelestnie i cie-
p³o. Dwie godziny póŸniej byliœmy ju¿
w Centrum Promocji Kultury Praga Po³u-
dnie. W³aœnie tam, mia³a siê nazajutrz od-
byæ czêœæ oficjalna Jubileuszu, a tak¿e
przedstawienie s³owno-muzyczne we-
d³ug scenariusza Krystyny WoŸniak, za-
tytu³owane „Nie ma ju¿ ognia na brze-
gach jezior”. Ponadto wystawa prac pla-
stycznych warszawskiego RSTK zatytu-
³owana „Wyzwolenie wyobraŸni” oraz

spotkanie cocktailowe. Czas nagli³. Za-
braliœmy siê za próbê programu re¿ysero-
wanego przez Czes³awa. 

Dzieñ Jubileuszu 
– na galowo

Czêœæ oficjalna. Pocz¹tek o jede-
nastej. Prowadz¹ca – Prezes Warszaw-
skiego RSTK – Krystyna WoŸniak, powi-
ta³a goœci przyby³ych z wysokich urzêdo-
wych gabinetów i ni¿szych, ale wa¿nych
pokojów wydzia³ów kultury, przyjaznych
Stowarzyszeniu. Powita³a tych, którym
przyjœæ wypada³o i tych, którzy po prostu
sami tego chcieli. Starych, sprawdzonych
przyjació³ z pokrewnych stowarzyszeñ,
krytyków literackich, sympatyków, zna-
jomych, cz³onków rodzin. 

Referatem pt. „Robotnicy twórcami
kultury”, który przybli¿y³ 30-letni¹ dzia-
³alnoœæ, podzieli³ siê na okolicznoœæ Jubi-
leuszu – Przewodnicz¹cy Rady Krajowej
RSTK – prof. dr hab. Pawe³ Soroka. Po
wyst¹pieniu wrêczono odznaczenia nada-
ne przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz odznaki, dy-
plomy i listy gratulacyjne przyznane
przez Radê Krajow¹, szczególnie zas³u-
¿onym twórcom Stowarzyszenia. Nie za-
brak³o listów i ¿yczeñ adresowanych do
warszawskich Jubilatów, których nadaw-
cami by³y zarz¹dy terenowe RSTK. 

Czêœæ artystyczna. Jako bior¹cy
udzia³ w programie, pozwolê sobie zaled-

wie na przybli¿enie spektaklu. Scenogra-
fia: knajpeczka – szatnia, kilka stolików
i krzese³ek, stolik kelnerski. Osoby: stali
bywalcy, przypadkowi goœcie, szatniarz,
m³odziutka kelnerka i stary kelner – w te
role wcielili siê cz³onkowie sekcji literac-
kich, którzy prezentowali swoje wiersze.
Ponadto: knajpiany gitarzysta i wokaliœci
– cz³onkowie sekcji muzycznych. 

Wydarzenia na scenie sali g³ównej roz-
pocz¹³ £ukasz Reks piosenk¹ pt. „Most
nad rzek¹ zdarzeñ”. Nastêpnie pop³ynê³y
z poetyckich ust skargi na wczoraj i skargi
na jutro. „Ochy” i „achy” dostrzegane
w kobietach i mê¿czyznach. Doznania
i wyznania. Ho³dy i wyrzuty. DŸwiêki gita-
ry i fletu na przemian wtula³y siê miêdzy
wersy. Piosenki, jak to w knajpie, budowa-
³y klimat i ws¹cza³y siê nie tylko w stoliko-
wych goœci. G³ównie w odbiorców przed-
stawienia. Lokalowi bywalcy miêdzy wier-
szami unosili szk³o z liryk¹ wina, nostalgi¹
ginu, furi¹ wódki. Wyciszali siê mineraln¹
i sokiem. Obs³uga i szatniarz robili swoje.
Komentuj¹c raz po raz, to i owo... Fina³
przedstawienia dogasa³ piosenk¹ „£atwo-
palni”, w której refren zaœpiewali wszyscy
uczestnicy. PóŸniej ju¿ tylko – brawa! 

Czêœæ towarzyska po³¹czo-
na z wernisa¿em, odbywa³a siê
w holu Centrum Promocji Kultury. Pre-
zentacja p³ócien, jakby spod jednego
pêdzla, mia³a czterech autorów. Tak do-

brany zestaw prac otrzyma³ tytu³: „Wy-
zwolenie wyobraŸni”. Moja podpowiada-
³a mi, ¿e autorzy obrazów, nie wiedzieæ
dlaczego, wzajemnie siê naœladuj¹. Wi-
daæ warszawscy koledzy plastycy poczu-
li swoiste wyzwolenie, daj¹c wystawie
tak¹ nazwê. Ja odbiorca, bynajmniej. 

Po drugiej stronie malarstwa – stó³
cocktailowy. To i owo. Soki, b¹belki, her-
bata i kawa. Przy nim... „Panie na wyso-
kich obcasach/ szklaneczki w d³oniach/
paznokcie w tipsach/ cocktaile sukienek/
krawatów/ topnienie lodu/ ogieñ komple-
mentów/ dzbanki soczystych uœmiechów/
perliste rozmowy o niebieskich migda-
³ach/ s³onych orzeszkach i...” – licho wie,
o czym jeszcze. (wykorzysta³em czêœæ
w³asnego wiersza pt. „Aperitif”) 

Zainteresowaniem cieszyli siê dwaj
górnicy w galowych strojach. Przy nich
grona, w nich ja, ws³uchany w œl¹sk¹
gwarê. Hece nie tylko spod kopalni i fa-
miloków. Trochê egzotyki. Literackie fa-
scynacje fedrowane miêdzy szychtami.
I szufla d³oni sztygara. 

Z boku – kolejny stó³. Na nim jubile-
uszowe wydawnictwa i archiwalia.
Wœród najnowszych, pozycja autorstwa
Stanis³awa Dymka i Paw³a Soroki pt. 
„W krêgu Jakuba Wojciechowskiego”.
Historia i dokonania ruchu spo³eczno-
-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców
i animatorów. Publikacja wydana z okazji
XXX-lecia ruchu RSTK. Obok folder pt.
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ROMAN HABDAS 
RSTK GORZÓW WLKP.

30 lat   



„30 lat RSTK” dotycz¹cy Warszawskie-
go Robotniczego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w opracowaniu literackim
Krystyny WoŸniak. Powsta³y dziêki
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Najnowsze wyda-
nie pisma spo³eczno-kulturalnego „W³a-

snym G³osem” nr 80. Brawo!!! – to na-
stêpny numer w kolorze. Jest, jak od
dawna byæ powinno! 

Bankiet i mikrofon dla
wszystkich. Zaproszenie otrzymali
wszyscy. Do hotelu w Falenicy dotar³a ta
czêœæ zaproszonych goœci,  która chcia³a.

Stó³ bankietowy
przygotowany
pod okiem pro-
wadz¹cych Eu-

ropejskie Centrum Komunikacji i Kultu-
ry, ksiê¿y Jezuitów, okaza³ siê dostatnio
zastawiony. I poprawnie nakryty! – co ja-
ko twórca robotnik (fachu kelnerskiego)
– mogê z uznaniem podkreœliæ. £adnie
wypiêtrzony, z zachowaniem symetrii,
kolorystyki – nie tylko potraw, i co naj-
wa¿niejsze – z dostêpnoœci¹. Jad³a by³o –
owszem! Napojów i toastowych napit-
ków – stosownoœæ! Ciep³ego klimatu –
fundowanego przez gospodarzy – tyle, ¿e

tylko Bogu dziêkowaæ. Ca³oœæ imprezy
koñczy³a „Noc poetów”. Mikrofon dla
wszystkich, przygotowany w sali konfe-
rencyjnej, k³ania³ siê w pas ka¿demu.
Przytulne pomieszczenie zaprasza³o
chêtnych, ustami... Czes³awa, oczywi-
œcie, ¿e Gandy! 

I p³ynê³a poezja mówiona i œpiewana.
Fraszki i liryczne piosenki. Up³ywa³ wie-
czór. Za oknami prószy³ œnieg. Mróz nie
¿artowa³. My owszem. 

3W£ASNYM G£OSEM NR 81 KRONIKA

Z okazji XXX-lecia Warszawskiego RSTK, które jako pierwsze zosta³o zarejestrowane w 1980 roku
i zapocz¹tkowa³o dzia³alnoœæ podobnych stowarzyszeñ w naszym kraju, Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Rada Krajowa RSTK przyzna³a nastêpuj¹cym osobom ordery, odznaczenia,
odznaki oraz listy gratulacyjne: 
Czes³aw Ganda (Gorzów Wlkp.) – Br¹zowy Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”.

Krystyna Wulert (Bydgoszcz), Jadwiga Piliñska, Ryszard Materka, Barbara Kosiak, Maria Bednarek,
Jerzy Szulc, Mieczys³aw Piechowski, Ewa Komenda, Krystyna WoŸniak, Jan Dil (wszyscy z Warsza-
wy) – Odznaki Honorowe „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. 

Barbara Brzezicka, Ludwik Wambutt, Zbigniew Kurzyñski, Zofia Miku³a, Maria ¯ywicka-Luckner,
Piotr Goszczycki, Hanna G¹siorek, Stanis³aw Stanik, Ingeborga Uziêb³o-Tenerowicz, Zdzis³aw 
Mianowski, Jerzy Do³¿yk, Waldemar Kusal, Iwona Nielubowicz, Tadeusz Konador, Jacek Bukowski, 
Stanis³aw Dominiak, Teresa Dziczkaniec, Wiktoria Mikulska, Izabela Zubko (wszyscy z Warszawy)
– Dyplomy Rady Krajowej RSTK oraz z³ote i srebrne odznaki RSTK.

Uroczystoœci jubileuszowe sfinansowano z nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznanej Warszawskiemu Robotniczemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury.  

W jubileuszowym programie poetycko-
muzycznym zaprezentowanym z okazji 30
rocznicy zarejestrowania pierwszego w Polsce
– Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Warszawie, udzia³ wziêli: 
Poeci: Maria Bednarek, Stanis³aw Dominiak,
Piotr Goszczycki, Ewa Komenda, Pawe³ 
£êczuk, Zofia Miku³a, Jadwiga Piliñska, Jan
Rychter, Pawe³ Soroka, Jerzy Szulc, Krystyna
WoŸniak, Majka Maria ¯ywicka-Luckner –
wszyscy z Warszawy. 
Poeci: Beata Patrycja Klary i Roman Habdas
z Gorzowa Wlkp. 

Poetka: Krystyna Wulert z Bydgoszczy. 
Wiersz Krystyny WoŸniak – zaprezentowa³a
Sylwia WoŸniak. 
Wokaliœci: Kinga Strzelczak z Warszawy, 
Katarzyna Gólczyñska i £ukasz Reks 
z Gorzowa Wlkp. 
Ilustracja muzyczna: Jerzy Do³¿yk (gitara) 
– Warszawa; 
Czes³aw Ganda (flet) – Gorzów Wlkp. 
Kierownictwo literackie – Krystyna WoŸniak
Kierownictwo muzyczne – Czes³aw Ganda
Scenografia – Jerzy Do³¿yk
Scenariusz i re¿yseria – Krystyna WoŸniak
i Czes³aw Ganda
Realizacja akustyczna i oœwietlenie:
Sebastian Kuliñski i Robert Sczybowicz. 
Prace plastyczne wystawiali: Barbara Kosiak,
Ryszard Materka, Jan Dil, Jerzy Do³¿yk. 
Kierownictwo organizacyjne: 
– Rada Krajowa RSTK
– RSTK w Warszawie
– RSTK w Gorzowie Wlkp. 
– Centrum Promocji Kultury Praga-Po³udnie

w Warszawie
Patronat honorowy: 
– Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

w Warszawie
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W s³owie wstêpnym do publikacji pt.
„14 dni pod ziemi¹ KWK „Piast” w Bie-
runiu 14-28 grudnia 1981 roku” czytamy:
„protest na „Piaœcie” rozpoczêty 14
grudnia 1981 r. by³ spontaniczn¹, a za-
razem œwiadom¹ form¹ obywatelskiego
oporu. (…) W akcji protestacyjnej wziê-
³o udzia³ oko³o dwóch tysiêcy pracowni-
ków KWK „Piast” oraz Przedsiêbiorstwa
Robót Górniczych z Mys³owic. ¯¹dali
uwolnienia aresztowanych dzia³aczy
zwi¹zkowych i zniesienia stanu wojen-
nego. W ekstremalnych warunkach, dys-
cyplinie i poszanowaniu miejsca pracy,
g³odzeni w ostatnich dniach strajku, wy-
trzymali pod ziemi¹ czternaœcie dni. (…)
Najnowsze badania, prowadzone
w oparciu o dokumenty Instytutu Pa-
miêci Narodowej rzucaj¹ nowe œwiat³o
na wiele spraw i problemów z tamtego
okresu. Odkryte materia³y wskazuj¹ na
to, i¿ rozwa¿ana by³a pacyfikacja kopalni
„Piast” z u¿yciem milicji, wojska, wozów
bojowych i broni palnej. W œwietle tych
ustaleñ wydaje siê zasadne stwierdzenie,
i¿ przyjêta przez strajkuj¹cych forma pro-
testu – strajku na dole – prawdopodobnie
uchroni³a ich od tragedii, podobnej do tej
na kopalni „Wujek”, gdzie bestialsko za-
mordowano 9-ciu górników.”

Wspomniana wy¿ej publikacja zosta³a
wydana przez Instytut Pamiêci Narodo-
wej – Komisjê Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu i Kopalniê Wê-
glow¹ S. A. – Kopalniê Wêgla Kamienne-
go „Piast” w 25. rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego i strajku za³ogi KWK
„Piast” w obronie demokratycznych prze-
mian zapocz¹tkowanych porozumieniami
w Gdañsku w sierpniu 1980 roku. Mate-
ria³ do rozdzia³ów „Historia KWK „Piast”
do grudnia 1981 r.”, „Wprowadzenie sta-
nu wojennego”, „Pocz¹tek strajku”,
„Œledztwo i proces” opracowa³ Andrzej
Sznajder. Natomiast rozdzia³ „Organiza-
cja, przebieg i zakoñczenie strajku” wy-
szed³ spod pióra Jaros³awa Neja. 

Wed³ug Andrzeja Sznajdera nawet
bardzo pog³êbiona analiza wydarzeñ po-
przedzaj¹cych wybuch strajku na kopalni
„Piast” nie prowadzi do jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, co by³o jego
przyczyn¹. Wiele wskazuje, ¿e chodzi³o
nie tylko o aresztowanych kolegów.
Wœród górników rozesz³a siê pog³oska,
¿e trzeba bêdzie pracowaæ przez siedem
dni w tygodniu po 12 godzin. 

Losy strajku od pocz¹tku decydowa³y
siê na dole, na poziomie 650. Podczas
gdy na górze obmyœlano metody i kon-
cepcje jak najszybszego wygaszenia
strajku, na dole przyst¹piono do odpo-
wiedniego zorganizowania siê aby jak
najbezpieczniej przetrwaæ w ekstremal-
nych warunkach. Strajkuj¹cy od pocz¹t-
ku mogli liczyæ na pomoc z zewn¹trz.
¯ywnoœæ i paczki zanoszono na bramê

kopalni, a tam odbierali j¹ pracownicy
powierzchni i przenosili na podszybie.
Tym samym kana³em co ¿ywnoœæ, nad-
chodzi³a tak¿e korespondencja od rodzin
i przyjació³. Przez kilka pierwszych dni
wszystko odbywa³o siê bez ograniczeñ. 

Sprawna dystrybucja ¿ywnoœci mog³a
odbywaæ siê tylko przy odpowiedniej or-
ganizacji ¿ycia na dole. Podstaw¹ by³
obowi¹zuj¹cy pod ziemi¹ w normalnym
ruchu kopalni system organizacji pracy.
Ludzie podzieleni s¹ wówczas na oddzia-
³y rozmieszczone w ró¿nych czêœciach
danego poziomu, w zale¿noœci od spe-
cjalnoœci i aktualnie wykonywanych za-
dañ. Podziemia kopalni to kilometry
krzy¿uj¹cych siê ze sob¹ wy¿szych i ni¿-
szych, wê¿szych i szerszych ko-
rytarzy, chodników i wyrobisk
znajduj¹cych siê na ró¿nych po-
ziomach. Te zaœ po³¹czone s¹ ze
sob¹ szybami, szybikami i chod-
nikami miêdzypoziomowymi.
Dochodzi do tego rozbudowany
system wentylacji. £¹czna d³u-
goœæ podziemi danej kopalni mo-
¿e wynosiæ od kilkudziesiêciu do
kilkuset kilometrów. 

Przebywanie pod ziemi¹ ³¹czy siê
z licznymi zagro¿eniami zdrowia i ¿ycia.
Poza skrajnymi przypadkami jak t¹pniê-
cia, zawa³y, wybuchy gazu, zagro¿enie
stanowi¹ pracuj¹ce czêœci maszyn, nie-
równoœci œciany wyrobiska, niskie stro-
py, szyny kolejki, o które ³atwo siê po-
tkn¹æ, nieos³oniêty przewód trakcji elek-
trycznej zasilaj¹cej elektrowozy. Nawyki
i doœwiadczenia zdobyte w czasie pracy
oraz obowi¹zuj¹ce w kopalni normy
i zwyczaje, pozwoli³y strajkuj¹cym na
sprawne zorganizowanie siê. 

Kluczow¹ kwesti¹ dla pozostaj¹cych
na dole ludzi by³o utrzymanie i zabezpie-
czenie techniczne objêtego protestem po-
ziomu. Strajku nie prowadzono przeciw-
ko swojemu miejscu pracy. Nie mo¿na
by³o dopuœciæ do tego, aby w wyniku za-
niechania podstawowych czynnoœci do-
sz³o do powstania nieodwracalnych

szkód w infrastrukturze kopalni. „War-
toœæ kopalni – wyjaœnia³ w trakcie proce-
su Z. Bogacz – wynosi 13 miliardów z³o-
tych i gdyby przez okres dwóch tygodni
nie by³o ¿adnego zabezpieczenia, to
w ogóle nie by³oby po co zje¿d¿aæ po
strajku na dó³. Trzeba by³o czuwaæ, aby
przez ca³y okres by³o prowadzone od-
wodnienie i by by³y odœwie¿ane œciany.”

Zabezpieczenie kopalni prowadzono
przez ca³y czas trwania protestu. W pra-
cach pomaga³y strajkuj¹cym ekipy przy-
sy³ane z powierzchni np. obs³uga g³ów-
nych pomp czy rozdzielni. Po wykona-
niu swojej pracy ludzie ci wprawdzie
wracali na górê, ale w miêdzyczasie
przekazywali swoim kolegom listy od
rodzin, prasê i informacjê. Stres spowo-
dowany przed³u¿aj¹cym siê protestem
oraz informacjami na temat tego, w jaki
sposób w³adza rozprawia siê z za³ogami
strajkuj¹cych kopalñ i zak³adów pracy,
dotyka³ nie tylko osoby pozostaj¹ce
w podziemiach „Piasta”. Mia³ tak¿e
ogromny wp³yw na rodziny, które co-
dziennie przestawa³y pod bram¹ kopalni. 

W³adze próbowa³y wykorzystaæ ró¿-
ne metody przerwania strajku. Straszono,
proszono i przekonywano. Jednym ze
sposobów mia³o byæ „zainspirowanie”
pozostaj¹cych przed kopalni¹ kobiet do
tego, aby przemówi³y swoim mê¿om
i synom „do rozs¹dku”. Inn¹ z metod za-
stosowanych przez w³adze do przerwania
strajku w kopalni „Piast” by³a próba wy-
korzystania w rozmowach z górnikami
przedstawicieli Koœcio³a. 

Równolegle do prowadzonych przed
œwiêtami akcji propagandowych, w³adze
stosowa³y te¿ inne œrodki nacisku. „Na
kopalniê œci¹gniêto np. by³ego przewod-
nicz¹cego „Solidarnoœci” z kopalni
„Brzeszcze”, który w rozmowie telefo-
nicznej namawia³ strajkuj¹cych do prze-
rwania protestu”. Zablokowano wymianê
zu¿ytych lamp. Stopniowo wstrzymywa-
no dostawy chleba, a w dniu 23 grudnia
wprowadzono ca³kowit¹ blokadê ¿ywno-
œci na poziom 650. 

Z. Bogacz rozwa¿a³ wraz z za³og¹
podjêcie decyzji o zakoñczeniu strajku.
Istotnym czynnikiem przemawiaj¹cym
za przerwaniem protestu by³a opinia le-
karzy, którzy twierdzili, ¿e „nie znaj¹c
drugiego tak d³ugiego strajku pod ziemi¹
— nie mog¹ okreœliæ jakie zmiany psy-
chofizyczne mog¹ zagra¿aæ strajkuj¹cym
górnikom po dwóch tygodniach przeby-

wania na dole”. Protestuj¹cy postanowili
wiêc pertraktowaæ z w³adzami. 27 grud-
nia przedstawili trzy wstêpne warunki za-
koñczenia strajku: zapewnienie bezpie-
czeñstwa dla wszystkich strajkuj¹cych,
zapewnienie opieki lekarskiej, zagwaran-
towanie dalszej pracy w „Piaœcie”. 

Po strajku, wbrew zapewnieniom ge-
nera³a Romana Paszkowskiego, „skutki
prawa stanu wojennego” odczuli nie tylko
„prowodyrzy”, ale i wiêkszoœæ „zwyk³ych
jego uczestników”. Aresztowania i inter-
nowania zaczê³y siê jeszcze tego samego
wieczoru, w którym górnicy z „Piasta”
skoñczyli swój protest i ci¹gnê³y siê przez
nastêpne kilka lat. Inn¹ form¹ szykan by-
³y zwolnienia z pracy. Najprawdopodob-
niej zwolnienia objê³y oko³o 1000 osób.
By³y one wprawdzie ponownie przyjmo-
wane do pracy na „Piaœcie”, ale na no-
wych, o wiele gorszych warunkach. 

Do rozprawy z uczestnikami strajku
bezpieka i wymiar sprawiedliwoœci przy-
st¹pi³y ju¿ 23 grudnia 1981 r. Rozprawa
s¹dowa, która rozpoczê³a siê 25 stycznia
1982 r. toczy³a siê w szczególnym klima-
cie. Tworzy³a go zarówno groza pierw-
szych tygodni stanu wojennego, jak rów-
nie¿ seria artyku³ów w prasie i audycji te-
lewizyjnych. Strajk na „Piaœcie” przed-
stawiano jako „przejaw najwy¿szego
awanturnictwa”. 8 maja 1982 r. s¹d og³o-
si³ zamkniêcie przewodu s¹dowego
i udzieli³ g³osu oskar¿ycielowi oraz
obroñcom. Prokurator za¿¹da³ od 10 do
15 lat pozbawienia wolnoœci. Og³oszenie
wyroku nast¹pi³o 12 maja 1982 r. Nikt
z oskar¿onych nie przewidywa³ takiego
biegu sprawy. Z. Bogacz wspomina³: „W
pewnym momencie s¹d orzeka: z tego
i tego artyku³u umarza sprawê, z tego
i tego uniewinnia nas”. Jeszcze tego sa-
mego dnia wszyscy oskar¿eni zostali
zwolnieni z aresztu. Nie minê³a jednak
doba, gdy zostali ponownie zatrzymani
i internowani na dalsze miesi¹ce. 

W „Nocie edytorskiej” Jaros³aw Neja
i Andrzej Sznajder pisz¹: „Prezentowany
aneks Ÿród³owy sk³ada siê z 44. doku-
mentów pochodz¹cych z archiwów Insty-
tutu Pamiêci Narodowej w Warszawie,
Katowicach i Wroc³awiu, Archiwum Ar-
chidiecezjalnego w Katowicach, Archi-
wum Pañstwowego w Katowicach, Bi-
blioteki Œl¹skiej w Katowicach oraz
KWK „Piast”. (…) Nie wszystkie mate-
ria³y dotycz¹ce tej problematyki zosta³y
dot¹d odnalezione. (…) W przypadku
czêœci prezentowanych poni¿ej doku-
mentów archiwalnych zdecydowano siê
na zamieszczenie jedynie ich wybranych
fragmentów. (…) Aneks zamyka lista na-
zwisk uczestników protestu uszeregowa-
nych wed³ug oddzia³ów kopalnianych,
w jakich byli zatrudnieni w momencie
wybuchu strajku. Nie ma na niej niestety
nazwisk wszystkich osób, które wziê³y
w nim udzia³. Ustalenie ich na obecnym
etapie badañ okaza³o siê niemo¿liwe”.

Stanis³aw Dominiak

14-28 grudnia 1981 roku

Czternaœcie dni  pod ziemi¹



W
lutym 2011 roku odby³o siê
spotkanie noworoczne cz³on-
ków SPK „Podbeskidzie”
w Bielsku-Bia³ej w niezwy-

kle atrakcyjnym miejscu, Chacie na Gro-
niu na stoku Magury 660 m.n.p.m. w Ma-
sywie Klimczoka. Schronisko s³ynie z or-
ganizowania imprez okolicznoœciowych:
biesiady, festyny, kolacje z potrawami re-
gionalnymi i kapel¹ góralsk¹. Taras wido-
kowy z panoram¹ na Bielsko, Kotlinê ¯y-
wieck¹, masyw Babiej Góry, Pilska, Tatry
i... niezwyk³¹ cisz¹, sprzyja³ spotkaniu
a w nas artystach rodzi³ wenê twórcz¹. 

Spotkania aktywnie dzia³aj¹cej twór-
czej grupy (prace niektórych artystów by-
³y wystawiane w Chinach, Doniecku,
Harnes, Wittenbergii) czêsto po³¹czone
z warsztatami literackimi odbywaj¹cymi
siê w zabytkowych a atrakcyjnych ka-

wiarniach, miêdzy innymi w podziemiach
teatru „Pod anio³ami”, „Pod arkadami”,
„Bazyliszku” a tak¿e w prywatnym domu
Marii Procyk lub Kolegium Nauczyciel-
skim. 

Wystawy poplenerowe i konkursowe
organizujemy w domach kultury: W³ók-
niarz, ROK, Lipnik i Bibliotece Publicz-
nej. 

W czerwcu bêdziemy obchodziæ 
25-lecie naszego Stowarzyszenia. Za³o¿y-
cielem Stowarzyszenia by³ Pawe³ Soroka
obecny Prezes RK RSTK, prezesem zo-
sta³, dziœ 92-letni, Józef Mikosz. Obecnie
prezesem zarz¹du jest Maria Procyk, wi-
ceprezesem ds. finansowych, Jan Dwora-
czek, ds. personalnych Wies³aw Konecz-
ny. Przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej
Alicja Ziob, cz³onkowie – Danuta Nowak
i Kazimierz Szuszczewicz. 

Jan Dworaczek – filolog, krytyk lite-
racki, wyk³adowca w Kolegium Nauczy-

cielskim, od samego pocz¹tku za³o¿enia
Stowarzyszenia prowadzi warsztaty lite-
rackie, zajmuje siê korekt¹ i redakcj¹
zbiorowych i indywidualnych prac litera-
tów zrzeszonych w „Podbeskidziu”. 

SPK „Podbeskidzie” wyda³o nastêpu-
j¹ce pozycje ksi¹¿kowe: Taka to nasza
ojczyzna, Czas wolny czasem twórczym,
Poetyckie Podbeskidzie. Wiersze i wspo-
mnienia literatki i artystki hafciarki Ma-
rii Procyk pod tytu³em Pajêczyna czyli
ch³opi 81, St¹d nasz ród, Album fotogra-
ficzny. Jej prace by³y nagradzane w licz-
nych konkursach, a nawet w USA i Au-
stralii. 

Grupa SPK „Podbeskidzie”, w której
zrzeszeni s¹ literaci, poeci, malarze, gra-
ficy (tworz¹ linoryty, drzeworyty, mono-
typie, nitro-fresz), rysownicy, rzeŸbiarze
jest najbardziej aktywnym i s³ynnym Sto-
warzyszeniem. Do tego przyczyni³y siê
nie tylko wydawnictwa, konkursy po-
etyckie i malarsko-rzeŸbiarskie, ale tak¿e
plenery malarskie, które odby³y siê nie
tylko w atrakcyjnych miejscach Polski,
ale i w Czechach na Zaolziu i Bia³orusi
w Grodnie, Nowogródku, nad jeziorem
ŒwiteŸ. Na plenery zapraszani byli arty-
œci profesjonalni z Czech, Niemiec, Bia-
³orusi, Rosji. Filmowcy z TV-Polonia
utrwalili wiele cennych chwil z tych ple-
nerów. Odby³o siê wiele wystaw pople-
nerowych m.in. w Sankt-Petersburgu
w galerii „Forum”. 

Od 20 lat w maju i sierpniu jeŸdzimy
na Zaolzie na Do¿ynki do Gutów i na Fe-
stiwale do Nieborów. Utrwalamy te wa¿-
ne polskie tradycyjne wydarzenia. 
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DEBIUT

Silnym jest ten, kto zwyciê¿a innych. Wielkim jest ten,
kto przezwyciê¿a samego siebie. 

Kto du¿o wie o innych ludziach, mo¿e byæ cz³owiekiem
uczonym, ale ten, kto rozumie samego siebie, jest
bardziej inteligentny. Kto panuje nad innymi, mo¿e jest
i silny, ale ten, kto jest panem samego siebie, jest
jeszcze silniejszy. 

Tylko kochaj¹cy cz³owiek jest odwa¿ny, tylko skromny
jest wspania³omyœlny i tylko pokorny jest zdolny do
panowania. 

Przyczyn¹, dla której rzeki i morza otrzymuj¹ ho³d
tysiêcy strumieni górskich, jest fakt, ¿e trzymaj¹ siê
ni¿ej od nich. I dziêki temu mog¹ rz¹dziæ wszystkimi
górskimi strumieniami. Podobnie mêdrzec, który chce
byæ ponad ludŸmi, ustawia siê ni¿ej od nich, a chc¹c byæ
przed nimi, ustawia siê z ty³u. I tak oto, choæ miejsce
jego nad ludŸmi, oni nie czuj¹ jego ciê¿aru, a choæ
miejsce jego przed nimi, nie odbieraj¹ tego jako rany. 

Pod powierzchni¹ zjawisk zobacz furtkê do korzeni
œwiata. 

Œladami wierszy umar³ych poetów
Lao-tse

(VI/V p.n.e.), legendarna postaæ chiñskiej filozofii,
twórca taoizmu, doktryny stoj¹cej w ca³kowitej
sprzecznoœci z zachodnimi pogl¹dami na œwiat.

Trzydzieœci szprych zbiega siê
W œrodku ko³a,
Lecz u¿ytecznoœæ wozu
Jest w pustym œrodku piasty.
Wypalona skorupa tworzy
Kszta³t glinianej misy,
Ale u¿ytecznoœæ
Jest w jej pustce.
By wznieœæ dom, budujesz œciany,
Wstawiasz w nie drzwi i okna,
Ale u¿ytecznoœæ domu
Jest w pustej przestrzeni.
Dlatego korzyœæ wynika
Z wszystkiego, co istnieje,
Lecz u¿ytecznoœæ – z tego,
Czego nie ma.

WIES£AW KONECZNY 

Podbeskidzie

Katarzyna Skoruch
– absolwentka prawa, pracuje jako asy-
stentka sêdziego. Rodowita warszawian-
ka, mieszka na Pradze Po³udnie. Publika-
cja w tym numerze W³asnym G³osem
jest jej debiutem poetyckim. 

Bransoletki

Po³¹czone ³añcuszkiem…
Odt¹d jedyna bi¿uteria
Jak¹ bêdzie nosi³a
Z oddechem
Powietrza…

Wyrok wyda³a 
W dniu wymiany obr¹czek

Potem 
Permanentny makija¿
W odcieniach fioletu

Czas liczony stê¿eniem
Promili we krwi 
Dawnego Romea…

Obiera³a ziemniaki
A nó¿ by³ ostry…

Niewinnoœæ?

Rozdarte z hukiem niebo
I moja sukienka
Pod twoimi d³oñmi

Nie mam ju¿ wstydu
Zmy³ go deszcz
Z tuszem z rzês...

Rozwi¹z³a

Za pierwszym razem chowa³a w piêœci
Skruszone palce
A z ust œciera³a szminkê

Teraz ju¿ œmia³o wynajmuje na godziny
Mi³oœæ o smaku chili...



Wiersze Jana Henryka Cichosza

Moja spowiedŸ

Pogubi³em klucze do wszystkich
niedomkniêtych drzwi. Okulary
do odczytywania wa¿nych rzeczy. 
Adresy do miejsc pierwszych. 
Niewyspane listy do tych, których
ju¿ nie ma. 
Zapomnia³em wszystko to, co by³o
dobroci¹. Pamiêtam wszystko to, 
czego nie powinno siê pamiêtaæ. 
Zbyt czêsto pozostawiam pytania
bez odpowiedzi. Zabieram g³os
w sprawach ma³o wa¿nych. 
Nie umiem powiedzieæ: „Nie” nawet
sobie. Zapisujê wszystko to, 
co jest byæ mo¿e b³ahe. 
Zawracam Panu Bogu g³owê, 
w chwili gdy jest zmêczony. 

Wiêcej ju¿ nic
nie pamiêtam. 

Kadr kiczowaty

We wsi Czajki, nad sennie p³yn¹c¹
Milutk¹, dziewczyna na drabinie
opartej o bia³e jak pierzyny ob³oki
zrywa w poœpiechu, niczym w Raju, 
jab³ka w koszyk wiklinowy. 
Dooko³a pachnie ostatnim pokosem
trawy i s³oñce wêdruje ró¿añcem
po niebie, a dziewczynie wiatr
ods³ania biel uda i czesze w nie³ad
jej cygañskie w³osy. 
Tylko jab³ko rumiane ze wstydu
toczy siê po trawie w stronê nocy. 

Fotografia

Ze znalezion¹ na strychu fotografi¹ chodzê
od domu do domu. Od drzwi do drzwi. 
Wszyscy bezradnie rozk³adaj¹ rêce. 
Fotografia te¿ milczy jak zaklêty g³az
i z ka¿dym dniem ¿ó³knie coraz bardziej. 
A przecie¿ ich troje pod kwitn¹c¹ jab³oni¹
z nadziej¹ na pamiêæ patrzy³o w obiektyw
staroœwieckiego aparatu, za którym zapewne
pó³ wsi przyklei³o z ciekawoœci do szyb
swoje nosy, taj jakby wiedzia³o, ¿e jest
œwiadkiem dotykania czasu... 
Mo¿e oni byli ¯ydami z pobliskiego
miasteczka, po których nie pozosta³ nawet
py³, a pamiêtanie o nich zosta³o wykreœlone. 
A mo¿e byli goœæmi z daleka lub letnikami. 
A mo¿e byli Cyganami, którzy porzucili tabor... 
Ona w s³omkowym kapeluszu, z czarnymi
jak kruk w³osami. On smag³y, w bia³ej koszuli. 
W œrodku dziewczynka z oczami jak wêgielki, 
w sukieneczce w bia³e groszki... 
Rozwiesi³em to zdjêcie na wszystkich drzewach
i tablicach og³oszeniowych. Nawet zamieœci³em
je w Internecie. Cisza. Nikt ich nie rozpozna³.. 
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– poeta, publicysta, dziennikarz, regionalista, animator ¿y-
cia literackiego w Krasnymstawie gdzie mieszka i tworzy.
Zadebiutowa³ w 1972 r. w „Zielonym Sztandarze”. Pomy-
s³odawca powstania grupy literackiej „S³owo” oraz wielu
inicjatyw literackich w Krasnymstawie. Laureat ponad 30
ogólnopolskich konkursów poetyckich. Nale¿y do Lubel-
skiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich. 
Publikacje 
· Pielgrzymka (1983); 
· Przez otwarte ogrody (1988); 
· Wieczór autorski (1990); 
· Malowanie czasu (1993); 
· Krajobrazy pamiêci (1995); 
· Przestrzenie (1997); 
· Czas fotografii (2000); 
· Œmieræ motyla (2002); 
· Zegar s³oneczny (2005); 
· Co dzieñ (2007); 
· In blanco (2010). 

Jan Henryk Cichosz

M¹drale od socjologii powiadaj¹, ¿e
w ca³ej kulturze toczy siê dysputa wokó³
mitów wolnoœci, indywidualnoœci, tole-
rancji i godnoœci. Ale ju¿ w czasie wybo-
rów, gdy Polska dzieli siê na dwie po³o-
wy, na czo³o dyskursu wysuwa siê trady-
cyjny patriotyzm ³¹czony z religijnoœci¹.
Broniony w imiê WSPÓLNOTY. Œrodo-
wiska oœwiecone popieraj¹ kontry wobec
konserwatyzmu i tak zwan¹ walkê o du-
szê narodu. My krytycy powieœci typu
Mas³owskiej czy Chutnik okreœlamy to
jako pogranicze antykultury. Kultura two-
rzy, ochrania, rozwija i broni na wszelkie
sposoby mity (nawet te inscenizacje bitew
i powstañ to wrêcz fizyczne i obrazowe
marnowanie si³ i œrodków dla iluzji mito-
logicznej). I tak doszliœmy do rozró¿nie-
nia powieœci ambitnej i popularnej. Lite-
ratura ambitna chcia³aby mniej konserwo-
waæ przesz³oœæ, a bardziej zajmowaæ siê
konkretem, zjawiskami cywilizacyjnymi,
nauk¹, zbawiaæ ludzi od wojen, wyzysku,
przemocy, poprzez ujawnianie manipula-
cji. Antykultura podpowiada – nie licz na
wspólnotê, na œrodowisko, na gotowe
wzorce i wierzenia. Sam jesteœ twórc¹
i Ÿród³em wiedzy. Niechaj ciê nie przera-
¿a groŸba wykluczenia, z³o¿onoœæ œwiata.
Szukaj przyczyn, nie gotowych recept,
Chutnik proponuje: poszukaj przyczyn
z³a i bylejakoœci ju¿ w sobie, bo wszyscy
jesteœmy winni za to, co jest. 

Przypadkiem natrafi³em na swój ka-
lendarz 2008, w którym notowa³em swo-
j¹ pisaninê krytyczn¹. By³a tam wpisana
wielka dama literatury okresu przejœcio-
wego ze swoim wielkim tomem „Biegu-
ni” Olga Tokarczuk, poszukiwaczka eg-

zotyki obyczajowej w mitach œwiêtokrzy-
skich, mitologii Dolnego Œl¹ska, ezotery-
ce psychologicznej. Pamiêtam jej wyzna-
nie odautorskie: nie ma kanonów histo-
rycznych, ka¿de pokolenie musi sobie
wymyœliæ swoj¹ historiê i historiê wspól-
noty od pocz¹tku. Szczytny apel o now¹
to¿samoœæ. Ale postawa ryzykowna wo-
bec tak skrajnego relatywizmu. Stosowa-
³a go do historii œredniowiecznych, do po-
granicza polsko-niemieckiego (duchy
Niemców unosz¹ce siê nad prowincjami
Ziem Odzyskanych), do prze³omu wieku
19 i 20 we Wroc³awiu, do powojnia na
Ziemi Lubskiej. A jako psycholog uwa¿a,
¿e mi³oœci czêsto nie starcza na ca³e ¿ycie,
bo „mamy – w sensie emocjonalno-
-rozwojowym – wiêcej ni¿ jedno ¿ycie”. 

Pisa³em w tamtym roku o „Nagrob-
ku z lastrico” Krzysztofa Vargi, w której
to du¿ej prozie ten autor o rodowodzie
polsko-wêgierskim, wychowanek szko³y
i dzielnicy mokotowskiej, uczyni³ epope-
jê ówczesnego czterdziestolatka. Dziêki
pracy w „Gazecie Wyborczej” uzyska³
znakomit¹ promocjê i wysnu³ ponur¹
baœñ wspó³czesn¹ o nêdzy moralnej pe-
erelu, okresu przejœciowego i rynku. Tam
ob³uda i deficyt wszystkiego, tu bezna-
dzieja, pijañstwo i mity zak³amuj¹ce cza-
sy i ludzi. Nasilaj¹cy siê egoizm, gang-
steryzm, wrêcz zezwierzêcenie w ¿yciu
codziennym, zwieñczone zosta³y w jed-
nej z powieœci wizj¹ katastrofy cywiliza-
cji europejskiej. 

Pisa³em wreszcie o „Szkole wojny”
Czes³awa Dziekanowskiego /Eneteja
1997/. Autor wielu nowatorskich powie-
œci okresu przejœciowego podj¹³ rewizjê
mitów inteligenckich naszych i europej-
skich. Tym razem ca³kiem swoiœcie kre-

œli, wizjê wojny i opozycji solidarnoœcio-
wej. Próba wpisania siê w uk³ady rynko-
we to istna karuzela z³udzeñ, przekrêtów,
upadków. „Nie jestem w stanie sam siebie
chwyciæ za w³osy i wyci¹gn¹æ siê z ba-
gna”. Wo³a Filip. Autor doœwiadczony ja-
ko twórca i animator kultury robotniczej,
uczestnik podziemia, profesor pedagogi-
ki, wiele przeby³, zaobserwowa³ i zapisa³
dwa mity gospodarcze: górniczy Œl¹sk
i stoczniowe Wybrze¿e. 

Zapamiêta³em te¿ Janusza Anderma-
na „To wszystko” /WL 2008/. Tu przed-
stawiony pisarz, wielce rozs³awiony
twórczo i towarzysko, nagle w okresie
przejœciowym „podpada” i znajduje siê
w kompletnej pró¿ni finansowej i œrodo-
wiskowej. Bardzo typowa sytuacja. Po
namyœle postanawia ratowaæ swoje imiê
i swoje dzie³o, pope³niaj¹c samobójstwo
przed kamer¹, ¿eby daæ po¿ywkê g³od-
nym mediom. No coœ jest na rzeczy.
Rzecz wcale nie abstrakcyjna, jeœli tedum
vitae potraktowaæ metaforycznie! Pamiê-
tam te¿ zdziwienie, kiedy natrafi³em auto-
ra ca³kiem nieznanego, ze œrodowiska
kieleckiego, Zbigniewa Leoniaka, który
w powieœciach o zamkniêtym œrodowisku
robotników leœnych „Samiec” i o wiêŸ-
niach, napisany grypser¹ „Zakazany ro-
mans” wykaza³ siê niebywa³e talentem.
A pies z kulaw¹ nog¹ go nie zauwa¿y³.
Zda³em sobie sprawê, ¿e rozg³os ma pod-
stawy towarzyskie i interesowne. ¯e tylko
niektórzy bêd¹ ujawnieni szerzej. Inni s¹
skazani na anonimowoœæ, choæby ich
ksi¹¿ki by³y wybitne. Proszê o tym pa-
miêtaæ i wychodziæ poza kanon telewizo-
ra i serwis wp³ywowych gazet i czaso-
pism. W swojej strategii pisarskiej proszê
te¿ tylko liczyæ na ³ut szczêœcia.

– gra o now¹ to¿samoœæ 
JAN ZDZIS³AW BRUDNICKI

Dok¹d zmierza polska proza
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Mistrzostwa Polski w Poezji Opoczno-W¹glany
organizowane przez Towarzystwo Przyjació³ W¹-
glan, jak ³y¿ka dobrego miodu przyci¹gaj¹ do siebie
poetów z ca³ego œwiata. Konkurs zainicjowany przez
Waldemara JóŸwiaka w 1983 roku przetrzyma³
wszystkie poetyckie (i nie tylko) niepokoje i jest or-
ganizowany co roku z nies³abn¹cym powodzeniem.
Dziejê siê tak nie tylko za spraw¹ osoby organizato-
ra ale ca³ej jego rodziny, która pod przewodnictwem
pani Krystyny JóŸwik
czuwa po staropolsku
nad goœæmi i przebie-
giem imprezy. Od 2003
Miêdzynarodowe Kon-
kursy Poezji przerodzi³y
siê w Mistrzostwa Polski
w Poezji w czterech od-
rêbnych kategoriach: dla
Polaków i Polonii za gra-
nic¹, dla poetów zrze-
szonych z du¿ych miast,
dla poetów ze wsi i z ma-
³ych miast oraz dla dzie-
ci i m³odzie¿y do lat 18.
Dotychczas rozdano na-
grody i wyró¿nienia 928
uczestnikom, wydanych

zosta³o 16 antologii pokonkursowych, zorganizowa-
no wiele spotkañ i warsztatów literackich. 

Do W¹glan swoje poetyckie utwory, w niebaga-
telnej liczbie 50 tysiêcy i 250 sztuk, nades³a³o 5 ty-
siêcy 787 poetów z 36 krajów. W¹glany wierne swo-
im konkursowym za³o¿eniom nic nie straci³y ze swej
popularnoœci. Jako ¿e w rodzinie si³a, ¿yczymy orga-
nizatorom wytrwania w swej niezale¿noœci do Z³o-
tych Godów. 

7W£ASNYM G£OSEM NR 81 KRONIKA

W tym ujêciu to jêzyk rz¹dzi nami i na-
szymi wyobra¿eniami o œwiecie i tylko je-
mu przys³uguje faktyczna podmiotowoœæ.
My zaœ, zawarci choæby w owym zaimku
osobowym, jesteœmy jedynie pochodn¹ (a
mo¿e – ¿yw¹ pochodni¹?) owego jêzyka,
nie mamy w³adzy ani nad nim, ani nad so-
b¹. Jêzyk reprodukuje nieskoñczon¹ iloœæ
sensów w sobie tylko znany sposób, a je-
go regu³y pozostan¹ dla nas na zawsze ta-
jemnic¹. Jest to zarazem poezja ekspliku-
j¹ca ogromn¹ przepaœæ nie do przebycia
miêdzy jêzykiem a œwiatem, nieprzyle-
g³oœæ jednego i drugiego, wobec której je-
dyn¹ realnoœci¹, o jakiej mo¿emy mówiæ,
okazuje siê tekstowoœæ rzeczywistoœci ja-
ko konstruktu jêzykowego. Dlatego cz³o-
wiekowi (a zw³aszcza poecie) pozostaje
wydanie siê na pastwê jêzyka, zdanie na
jego totalizm i ci¹g³e zmaganie o w³asn¹
to¿samoœæ – by nie daæ siê w tym jêzyku
rozproszyæ. To poezja wyj¹tkowo samo-
zwrotna i autotematyczna, œledz¹ca jedy-
nie procesy generowania œwiata przez jê-
zyk i mówi¹ca wy³¹cznie o w³asnym me-
dium, w ramach którego powstaje: 
Jesteœ tu, mgnienie. I ty, ma³a zagadko. 
Myœla³em, ¿e ponios³o was na rekonesans. 
Mog³yœcie szukaæ innych ofiar i terenów. 
Mog³yœcie choæby szepn¹æ lub zadzwoniæ. 
[…]

(A. Sosnowski, 
Wiersz dla Françoise Lacroix) 

Atrakcyjnoœæ propozycji Sosnowskie-
go, korzystaj¹cego w wielu procedur two-
rzenia tekstu na wzór francuskiej Pracowni
Literatury Potencjalnej (tzw. grupy OuLiPo
– m.in. Raymond Queneau, Harry Ma-
thews, Georgie Perec), nie mog³a pozostaæ
bez echa wœród innych uczestników sceny
literackiej w Polsce. Wielu poetów z rocz-
ników szeœædziesi¹tych przemalowa³o swe
barwy herbowe, szukaj¹c pomys³u na sie-
bie pod sztandarami Sosnowskiego, wielu
m³odszych z kolei, wkraczaj¹cych dopiero
do literatury, w epigoñskim geœcie i bezpar-
donowo podjê³o tê rêkawicê rzucon¹ przez
autora ¯ycia na Korei. W efekcie poetyka
Sosnowskiego uformowa³a g³ówny nurt
twórczoœci wierszowanej w Polsce na wie-
le, wiele lat, stworzy³a mainstream, który
po dziœ dzieñ panoszy g³owy najm³odszych
adeptów sztuki rymotwórczej. Jednocze-
œnie, poeci ci – prawdopodobnie z racji
praw przynale¿nych m³odemu wiekowi –
nie mogli ca³kowicie wyzbyæ siê predylek-
cji do bezpoœredniego wyznania liryczne-
go, sk³onnoœci do egotycznej narracji, opo-
wiadania o osobistych prze¿yciach i do-
œwiadczeniach, wskutek czego znaleŸli siê
w centrum jakiejœ monstrualnej mutacji:
gdzieœ pomiêdzy Sosnowskim a Œwietlic-
kim. Nie chc¹c byæ potraktowani jako na-
iwni piewcy w³asnej egzystencji, a jedno-
czeœnie nie mog¹c przekroczyæ skupienia
na sobie – poczêli opatrywaæ rzeczywistoœæ
swoich wierszy wiecznym cudzys³owem,

legitymuj¹c siê co i rusz œwiadomoœci¹ kry-
zysu odniesienia jêzyka do œwiata, niemo¿-
noœci¹ reprezentacji, deformuj¹cymi do-
œwiadczenie dyskursami, nieprzenikalno-
œci¹ i nieprzechodnioœci¹ jêzyka, czyni¹c
z tych wykopalisk wypisy w wersji soft na
³amach swojej twórczoœci. Penetruj¹ zatem
dobrze znane, modne, niekiedy zamkniête
ju¿ rozdzia³y humanistyki, poprzestaj¹c na
„dawaniu œwiadectwa” sumiennie odrobio-
nych lekcji z teorii jêzyka lub historii filo-
zofii, obudowuj¹c ka¿dy fakt reklamowymi
sloganami, wedle których „jêzyk k³amie
g³osowi, a g³os myœlom k³amie”… Aby
uprawomocniæ swoje „pozbawione si³y ra-
¿enia biografie” (jak pisa³ o tej „wspólnocie
zagubionych” Igor Stokfiszewski w ksi¹¿ce
Zwrot polityczny), odwo³uj¹ siê do psycho-
analitycznych frazesów w postaci traum
utraconego raju dzieciñstwa, i w ten sposób
zafiksowuj¹ rzeczywistoœæ jeszcze silniej,
ni¿ jest ona w rzeczywistoœci zafiksowana.
Jak pisa³ o nich papie¿ tzw. dykcji ³ódzkiej,
Przemys³aw Owczarek, 

„Nagrani” na gor¹cym uczynku, przy³a-
pani z wierszem w d³oni? A mo¿e „przestêp-
cy” jêzykowych norm, eksploruj¹cy granice
poza codziennymi dyskursami otoczenia, uli-
cy, mediów i polityki? Balansuj¹cy „na gra-
ni” miêdzy jêzykiem a œwiatem. Ubezpieczeni
przez wiedzê, ¿e jêzyk to przes³ona, dlatego
te¿ wszelki autentyzm poezji i jej realizm za-
wsze opatrywaæ trzeba cudzys³owem. 

[wstêp do antologii Na grani]

To œci¹gniêcie siê dwóch na pozór
przeciwstawnych dykcji wewn¹trz para-
dygmatu, który nazwaæ mo¿emy este-
tycznym, doprowadzi³o do powstania
niezwykle nu¿¹cej sytuacji poetyckiej,
w której wydaje siê, jakby wszystkie
wiersze zosta³y napisane przez jednego
autora – zbiorowego. Ich bohaterowie
bowiem prze¿ywaj¹ œwiat w ten sam
sposób, w kategoriach jakiejœ wspólnej
prywatnoœci, mówi¹ tym samym jêzy-
kiem, który sam siebie tematyzuje, nie
d¹¿¹c do wypracowania odmiennych
idiolektów. Jednoczeœnie, s¹ przekonani
o wy¿szoœci w³asnej mowy poetyckiej
i jej uprzywilejowanej pozycji wzglêdem
jêzyka potocznego i powszechnego – jê-
zyka mediów, knajp, ulicy, reklamy, nie
dostrzegaj¹c, w jaki sposób ich jêzyk siê
rytualizuje, formatuje i homogenizuje.
Zrekonstruowane powy¿ej przemiany jê-
zyka poetyckiego pokazuj¹, ¿e pewna hi-
storia polskiej poezji dobieg³a koñca,
wype³ni³a siê i wyczerpa³a. Zw³aszcza
zaœ wyczerpa³ siê projekt, o którym mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e by³ projektem este-
tycznym – tak twórczym, jak i krytycz-
noliterackim. Klucz estetyczny, który
stosowano (i dalej stosuje siê) do pisania
o poezji, do tworzenia jej ciêæ i podzia-
³ów – po prostu zacz¹³ pasowaæ do ka¿-
dych drzwi dawno ju¿ rozwartych na
oœcie¿. 

…dokoñczenie – w nastêpnym numerze.

Gdy nie bawi ciê ju¿ œwiat zabawek mechanicznych…
opowieœæ o pewnej przygodzie wspó³czesnej poezji polskiej

Dokoñczenie ze str. 1

W¹glany po raz XXX
Laureaci XXX Mistrzostw Polski 

w Poezji Opoczno-W¹glany
I „Szukamy talentów wsi”
Mistrz: Stanis³aw Salata – St¹porków
Srebro: Danuta Krystyna Sikorska – Klawkowo
Br¹z: Celina Oniszczuk – Boguchwa³y
Wyró¿nienia: Józef Cupak – Wara, Andrzej Go³êbiewski
– Rybina, Franciszek Gulbinowicz – Zaj¹czek, 
Gra¿yna Zawadzka – Gawrony
II „Najdro¿sze gniazdo rodzinne”
Mistrz: El¿bieta Adamska-Mohos – Wêgry
Srebro: Joanna Duda-Murowski – Niemcy
Br¹z: Regina Pszczo³owska – Litwa
Wyró¿nienia: Ma³gorzata Ha³adus – Szwecja, 
Aleksander Œnie¿ko – Litwa
III „O z³ote gêsie pióro”
Mistrz: Miros³aw Puszczykowski – Mogilno
Srebro: Joanna Pisarska – Bia³ystok
Br¹z: Henryka £azaj – ¯ory
Wyró¿nienia: Irena Pluciñska – Opoczno, Tadeusz Wujek
– Gostyñ, Anna Zieja – Tomaszów Mazowiecki
IV „Dzieci i m³odzie¿ do lat 18”
Mistrz: Nicola Leoñczyk – S³upsk
Srebro: Karolina Milewska –Tuja
Br¹z: Weronika Wieteska – Ciel¹dz
Wyró¿nienie: Urszula Wójcik – Skar¿ysko Kamienna

           
     


 









***
po³owa ptaków które odlecia³y
ju¿ nie wróci
tak jak ty nie wrócisz z afganistanu
i nie przytulisz pisklêcia
gniazdo uwi³eœ du¿e ale drogie
w utrzymaniu

muszê lataæ wysoko by nakarmiæ
g³odne r¹czki czterolatka

A. Cz. 
Na pierwszy rzut oka – wszystko dobrze.

Jest jakiœ obraz, jest wydarzenie, jest metafo-
ra. Tylko jak czytelnik bardziej sobie zacznie
rysowaæ obrazy, to mu coœ siê posypie. Otó¿
trzy pierwsze wersy bardzo dobre. Nakreœla-
j¹ rzeczywistoœæ, buduj¹ klimat – jest do-
brze. PóŸniej mamy metaforykê ptasi¹ – „pi-
sklê”, „gniazdo”, „lataæ” – te¿ dobrze i nagle
wy³amanie na „g³odne r¹czki”. Zgrzyt. To
odrzuca, bo œwiadczy, ¿e autorowi zabrak³o
pomys³u poci¹gniêcia swej metafory. Inny
desygnat dla dziecka w metaforyce ptasiej
by³by logiczniejszy i œwiadczy³ o konse-
kwencji obrazowania. Za to temat wa¿ny
i choæby dlatego wiersz warty przeczytania. 

***
zdarto ze mnie pow³okê bezpieczeñstwa
nie mam odpornoœci zabija mnie
codziennoœæ
efekt obronny – maska twardziela

jestem chora 
w okolicy nie ma lekarza.

W.H.

Nowoczesny wiersz, który jednak bazuje
na schemacie: ja – kontra niedobry œwiat.
Zbyt dos³owne wywalenie bólu, a przecie¿
nie ma boleæ poprzez s³owa, a poprzez obra-
zy wzbudzaj¹ce ból w czytelniku. Skarga ja-
kich wiele. „Pow³oka”, „maska” s¹ tak bar-
dzo ogólnikowe, ¿e nie prezentuj¹ indywi-
dualnego bohatera. Brakuje wnikliwoœci.
Uogólnienia to wy¿sza szko³a jazy. Na po-
cz¹tku nale¿y skupiæ siê na detalu, na szcze-
góle. Du¿o pracy. 
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W domu œw. Kazimierza
C.K. Norwidowi

Pusto,                                                 
na poddaszu lufcik  zbiera œwiat³o 
z odleg³ych ga³êzi,
d³onie spêkane, pióro przeciska siê
przez zwoje,
wchodzi w g³¹b, wyci¹ga wst¹¿ki,
czarne, postrzêpione myœli poprzednich
wcieleñ.
Jest czysto, œciany przychodz¹,
staj¹ coraz bli¿ej niczym wrony,
dzisiaj dzioba³y moj¹  g³owê,
nie mog³em zasn¹æ.
W s¹siednim pokoju fortepian gra
Nokturn /cis- mol opus poœmiertne/.

Uciekaj¹c przed œwiatem

Boisz siê g³osu ulicy, wciskasz g³owê 
w œcianê.
Fotel i biel obrusa nie przywróc¹  pamiêci.
Kiedy rozczesujê ci w³osy
chowasz kromkê chleba do kieszeni
Mówisz: jestem g³odna. 

S³ysza³am jak rozmawiasz z lalk¹,
która zosta³a pod gruzami stolicy.
Codziennie topnieje twoja twarz. 

Nie wiesz, ¿e masz córkê.

Karina Miêkus

Machina poranna
Bogusiowi Jasiñskiemu 

zamiast recenzji Jego wierszy

Jak co dzieñ praca ciê¿ka
Ogl¹danie siebie w innych twarzach
Cudaczne czapki i daszki skroplone
Z rynny sople oraz lód roztopiony w ogieñ
Wszystkie p³omyczki o stu profilach
I gestach w opowiadaniu lekkim
W odbiorze za ¿ycia i œmierci w puszku
Dmuchawców i badyli roz³upanych
W py³

Czarodziej przechadza siê œcie¿kami
Które chce rozwik³aæ sam
Dla siebie
O sobie pisaæ
Opowiadaæ w wierszu
I lubie¿nie spogl¹daæ wokó³
Aby straciæ niewinnoœæ
Zatratowaæ innego
W siebie schowaæ stronicê
I u siebie szukaæ pocieszenia

Rozgrzanie
I ucieszenie siê
W naturze pastelowej
Delikatnej jak ja i ty
W rozbiorze zdania na czêœci
I ziemi w d³oni ciep³ej
Jak ja i ty

NADES£ANE KSI¥¯KI
FOTOALBUM Tomasz Majzel

Oszczêdnoœæ s³owa, samodyscyplina
twórcy. Pewna programowa asceza,
czasem a¿ do przesady. Jakby Majzel
ba³ siê powiedzieæ za du¿o, zdradziæ,
¿e wie, ¿e pozna³. Te wiersze-sente-
ncje operuj¹ na pok³adzie mocy p³y-
n¹cej z naturalnej intuicji, jako zwer-
balizowane universum semanticum,
w którym to spotykaj¹ siê ca³e œwia-
ty rzeczy nienazwanych – ponad ty-
mi zapisanymi, poddanymi zamkniê-
ciu w s³owie. Tom zaczyna siê od te-
zy „Rzeczy proste”:... ilekroæ zaczy-
nalibyœmy wszystko od nowa, za-
wsze / zaczynaæ bêdziemy od skom-
plikowania rzeczy prostych – od na-
zwania. I tak w³aœnie musi byæ Maj-
zel czytany – jako autor d¹¿¹cy do
nazwani, poza którym jest jeszcze
wiele nienazwanego. Trafiæ i zrozu-
mieæ mo¿e ten czytelnik, który wy-
generuje w sobie patrzenie na s³owo
jako na substrat rzeczywistoœci,
w której trzeba iœæ jednoczeœnie we
wszystkie cztery strony. Warto siê
troszkê postaraæ i do ksi¹¿ki dotrzeæ. 

Podbeskidzie – uczestnicy Miêdzynarodowego Pleneru Malarskiego 
– Bia³oruœ 2001 – przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Grodnie

Bianka Rolando,
Modrzewiowe korony,
Biuro Literackie, 2010

Mocna poezja. Intelektu-
alna gra z czytelnikiem.
Przygoda poetycka jak¹
trzeba prze¿yæ. Rozmach,
perspektywa, prawda. Pole-
cam przeczytaæ kilka razy. 

POCZYTALNIA! polecane ksi¹¿ki

NADES£ANE WIERSZE

NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

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

Ewa Woydy³³o, 
Buty szczêœcia, 
Wydawnictwo Literackie, 2010

Autorka namawia do pomyœlenia o sobie
jak o kimœ, kto zas³uguje na pogodne i cieka-
we ¿ycie. Jak zrealizowaæ taki plan, jak ra-
dziæ sobie z depresj¹, nieœmia³oœci¹? W po-
radniku padaj¹ konkretne odpowiedzi. Niby
nic nowego, a jednak zawsze warto dobrze
pomyœleæ o sobie samym. 
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Przykazanie pi¹te: 
wiersz musi – jak ptak –
szybowaæ na dwóch 
skrzyd³ach.

Na przyk³ad na skrzydle racjonalizmu
i emocjonalizmu. Wiersz pisany „jêzy-
kiem racjonalnym”, osch³ym, hiperlogicz-
nym, „jêzykiem œcis³ym” bêdzie „wypra-
ny z uczuæ”, bêdzie bli¿ej komunikatu
(„Jestem œlepy od urodzenia” ni¿ liryki
(„Przyjdzie wiosna, a ja jej nie zobaczê”).
I na odwrót: wiersz pisany niekontrolowa-
n¹ temperatur¹ emocjonaln¹ niekoniecz-
nie musi byæ „odlotowy”; najczêœciej jest
egzaltowany, a egzaltacja to jedna z naj-
wiêkszych przywar dobrego smaku. 

Oczywiœcie, w historii liryki katego-
rie racjonalizmu i emocjonalizmu grupo-
wa³y wokó³ siebie rozmaite „szko³y pisa-
nia”. Na przyk³ad „szko³a Leœmiana”
i „szko³a Przybosia” – jak¿e inne, jak¿e
odmienne. Ale o ile u Leœmiana istnieje
jakaœ „logika metafizyki”, to u Przybosia
panuje jakieœ „szaleñstwo logiki i ³adu” –
obaj widzieli dwie strony lustra, obaj szy-
bowali na dwóch skrzyd³ach, na dwóch
¿ywio³ach swojej wyobraŸni i poznania. 

Mo¿na by z tego „przykazania” wy-
wlec mora³ o „regule równowagi” w po-
ezji. Ale i z tym ostro¿nie – bo s¹ wyj¹t-
ki. Wyj¹tek zawsze stanowi¹ „poeci sza-
leni”, poeci wyklêci, kaskaderzy... Ich nie
obchodz¹ ¿adne regu³y; niezrównowa¿e-
nie jest wartoœci¹ wy¿szej rangi... Rów-
nowaga jest bana³em i oportunizmem.
Ale to ci, którzy ca³e swoje wielkie wido-
wisko kreuj¹ z szybowania na jednym,
i to na dodatek zranionym skrzydle. Oni
s¹ jak Ikar. 

Przykazanie szóste:
szlachetna prostota wiersza!

Nic gorszego ni¿ wiersz przegadany
i „wyspekulowany”. Wiersz ubrany w zbyt
wielkie s³owa, be³kotliwy, niezrozumia³y,
brzmi¹cy sztucznie i nienaturalnie. 

Nic trudniejszego ni¿ wiersz olœnie-
waj¹co prosty. To byæ mo¿e sztuka naj-
wiêksza. Nawet wielcy poeci nie zaczy-
nali na ogó³ od prostoty, a dochodzili do
niej ca³ymi latami. W³aœnie, „Mapa po-
gody” Iwaszkiewicza jest tego spektaku-
larnym przyk³adem. Poeta u¿ywaj¹c
s³ów, skojarzeñ, konstrukcji najprost-
szych wyrazi³ ogrom metafizycznych tre-

œci. Wszed³ tak g³êboko i ekspresywnie
w tajemnicê losu, ¿e zdawa³oby siê to
niemo¿liwe bez zastosowania bardziej
skomplikowanej poetyki. 

Poetyka prostoty, zwyczajnoœci, ja-
snoœci, naturalnoœci nie obezw³adnia
trudnych, wysokich treœci. Wrêcz prze-
ciwnie: to kontrast miêdzy prostot¹ jêzy-
ka a wag¹ jego przes³añ tworzy si³ê wier-
sza. Powiedzieæ coœ krótko, zwiêŸle,
zwyczajnie – a dobitnie! To jest sztuka! 

Jak wiadomo, w ramach jednego jêzy-
ka pos³ugujemy siê jego wieloma odmia-
nami. Nie mo¿emy mieæ pretensji do po-
ziomu skomplikowania jêzyka naukowe-
go, na przyk³ad jêzyka filozofii, natomiast
w odniesieniu do jêzyka poezji mamy pra-
wo roszczenia jego prostoty. Oczywiœcie,
tê sprawê komplikuje poziom jego zmeta-
foryzowania. Metafora to ulubienica wier-
sza. Jej zrozumienie wymaga talentu czy-
telniczego (i tak jak czytelnik ma prawo
¿¹daæ od poety prostoty, tak poeta ma
prawo ¿¹daæ od czytelnika wyobraŸni), ale
postulat prostoty dotyczy i jej. Metafora
tak¿e mo¿e byæ na tyle „przespekulowa-
na”, ¿e a¿ z³a. Metafory b³yskotliwe to
zazwyczaj tak¿e metafory proste.

Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza(3) 

 

przejazdem przez madison
county

zamieszkali w kromce chleba 
za kominem czas wygrywa³ w kamyki ze
œwierszczami 
sypiali coraz d³u¿ej 
uprasowana koszula na drugie gulasz
klucze na parapecie 
wymiana œwiadczeñ 
on tak musi byæ 
ona jeœli on twierdzi ¿e tak musi byæ 

pochylali siê nad tragediami 
wielkoœci ziarenek pieprzu 
wci¹¿ tylko we dwoje
prawdziwy tragarz rosy myœla³a

czasem jeszcze ³asi³ siê jak kot 
próbowa³ puszczaæ zaj¹czki rozbitym
lustrem 
ale przestawa³a rozumieæ zasady gry w
wyrozumia³oœæ 
gdy w ¿yciu za ma³o o sobie 
a w gazetach za du¿o o nadolbrzymach 
w pokoju na piêtrze coraz czêœciej
sk³ada³a origami 
s³owo po s³owie giê³a ¿yciodajnie  

choæ szelest liœci na ulicach tamtego
miasta
wci¹¿ têskni³ za jej stopami
zbyt wiele innych dróg ka¿dej jesieni
kupi³a now¹ sukienkê
umilk³y skrzypce pod pod³og¹ i telefony

to by³ deszczowy dzieñ
sta³a w oknie domu z werand¹
nie zauwa¿y³em po której stronie szyby
sp³ywa³y krople

 

D³oñ

na twojej d³oni zaorane pole
radlinami ¿y³ zatkniête kolce
ostów zaczepione
pêdy dziczek i ró¿

nie ma takiego ptaka takich drzew
które nie mieszka³yby na twej d³oni

kiedy otwierasz j¹ ¿eby pog³adziæ
mnie po g³owie wtedy podnosz¹ siê ptaki
do lotu kwitn¹ ró¿e a ziemia
obraca  siê wokó³ mnie zamiast s³oñca

Jubileusz na galowo – 30-lecie Warszawskiego RSTK   

             
          

      
    

    



W£ASNYM G£OSEM NR 8110 POEZJA

Tomik „Z porywu serca i uczuæ” W³a-
dys³awa Jana Zycha zaskakuje ró¿norodno-
œci¹ tematów. S¹ w nim wiersze opisuj¹ce
istotê mi³oœci nie tylko na p³aszczyŸnie cie-
lesnej, ale tak¿e duchowej, widoczny jest
pierwiastek patriotyczny, mi³oœæ do kraju,
piêkne erotyki, których adresatk¹ jest ¿ona
poety. W pos³owiu Stanis³aw Majchrzyn pi-
sze: „Wiersze W³adys³awa Zycha budz¹
gorzk¹ refleksjê, stawiaj¹ dramatyczne, eg-
zystencjalne pytania. Ale te¿ wprowadzaj¹
w podnios³y nastrój religijnych prze¿yæ, s¹
Ÿród³em piêknych radosnych doznañ
i wzruszeñ”. 

Na uwagê zas³uguj¹ dwa zeszyty lite-
rackie. Pierwszy z nich to praca zbioro-
wa: „Œwiêta wierszem malowane”.
Wiersze poœwiêcone œwiêtom Bo¿ego
Narodzenia prezentuj¹: Alicja Chruœcic-
ka, Maria Giba³a, Krzysztof Kwasi¿ur,
Mateusz Pieni¹¿ek, Mieczys³aw Szaba-
ga, Tadeusz T³uœcik i W³adys³aw Zych.
Drugi zeszyt – „Pêtla bytu” Mieczys³a-
wa Szaragi – poety, aktora i re¿ysera,
animatora kultury i prezesa RSTK
w Przemyœlu. To ju¿ 28 zeszyt z serii Ze-
szyty poetyckie „Przystanek POEZJA”. 

Kolejny zeszyt poetycki wydany przez
RSTK w Przemyœlu z serii „Klub za sza-
f¹” nosi tytu³ „Tu i teraz” zawiera prze-
gl¹d twórczoœci Tadeusza T³uœcika. Mot-
tem przewodnim poety s¹ te oto s³owa,
które otwieraj¹ zbiór jego wierszy: „Nie
szukam po kru¿gankach Alhambry, /nie
zatapiam siê w sublimacjach s³owa,
/otwieram duszê sercem/taka jest moja
mowa.” W zbiorze wierszy, które znalaz³y
siê w tym wydaniu s¹ wiersze patriotycz-
ne, odnosz¹ce siê do wiary, romanse
i wiersze liryczne, wiersze poœwiêcone
miastu poety – Przemyœlowi, wersy po-
œwiêcone matce poety a nawet wiersze dla
dzieci i m³odzie¿y. Ca³oœæ zamykaj¹

„przemyœlenia” poety, a wœród nich „Re-
cepta” na ¿ycie: 
„Trzymaj jak umiesz najd³u¿ej tê jesieñ
z³ot¹, / a wiosn¹, mi³oœci pe³n¹ czarê. 
Dobroæ w pracy zanurz, zazdroœæ g³upi¹
ob³askawiaj, / egoizm i zawiœæ przegoñ
niech sczezn¹ w przepaœciach. 
Cia³o swe szanuj, fantazji nie schlebiaj,
cierpliwoœæ ukochaj, / nie depcz naj-
brzydszych kwiatów / gdy ktoœ odejdzie
módl siê nie szlochaj.”

„Myœlami wstecz, myœlami
w przód…” to 27 zeszyt poetycki „Przy-
stanek POEZJA” wydany przez Centrum
Kulturalne w Przemyœlu prezentuj¹cy
twórczoœæ Alicji Chruœcickiej, Przewodni-
cz¹cej Ochrony Starych Cmentarzy – sek-
cji dzia³aj¹cej w ramach Towarzystwa
Przyjació³ Przemyœla i Regionu. Autorka
ma na swoim koncie wiele publikacji
w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, laure-
atka III nagrody w konkursie „Polskie
Prze³omy”. W 1996 r. wyda³a tomik po-
ezji „Po w¹skiej œcie¿ce ¿ycia”. Zeszyt
otwiera wiersz „Poezji tchnienie”, w któ-
rym mówi o poezji: „Poezja nie poezja/Co
jest ni¹ a co nie jest/To w uszy wiatru
tchnienie/Dal zmêczonego bytu/ To rymy
czêstochowskie”. W zeszycie poetyckim
znalaz³y siê przemyœlenia o ¿yciu, przemi-
janiu, w wielu z nich autorka odwo³uje siê
do Boga. Nie zabrak³o wierszy poœwiêco-
nych Przemyœlowi; „Miasto moje jak ubo-
ga dama/Snuje Siê zau³kami historii/Mia-
sto pustych witryn/Miasto upad³ych inte-
resów” („Przemyœl miasto moje”) 

i Ziemi Dobromilskiej; 
„Dworzec bocznego toru/dworzec Dobro-
mil byæ mo¿e/zapomniana nieznana sta-
cja/pomiêdzy Przemyœlem a Zagórzem”. 

(„Dworzec widmo”) 

Stanis³aw Dominiak

Poetycki Przemyœl
Poœród nades³anych do redakcji W³asnym G³osem poetyckich tomów prym wiod¹ poeci
urokliwego Przemyœla, niejednokrotnie ju¿ u nas prezentowani. Oto ostatnio nades³ane
publikacje.

 

Obiady w Wejherowie

Lubi³em wychodziæ na obiad
zawsze w dwuszeregu mundurowych
zwalniaj¹c krok przy miejscowym przystanku

Czasem przyje¿d¿a³ autobus 
gapi³em siê jak otwiera³ tylnie drzwi
hydrauliczn¹ furtkê do innego œwiata
wtedy za myœl o dezercji nie grozi³a kara
pospiesznie chyli³em czo³o przed wa¿noœci¹ 
wielokrotnego biletu do Redy
deptanego jak gorzk¹ œlinê patriotyzmu ¿o³nierza
któr¹ prze³yka³em niczym œrodek znieczulaj¹cy

Po obiedzie zabiera³em do kieszeni
cztery kromki regionalnego razowca
na wieczorn¹ intymn¹ komuniê

Czêsto w mojej modlitwie pojawia³ siê dziadek
uwa¿nie obserwowa³em jego czas rewolty
jak automatyczn¹ broñ do ciosania chwastów
gdzie za chêæ dezercji karano œmierci¹
klêka³em, aby móc przyzwyczaiæ ostatnie s³owo
wtedy chleb z obiadu rozsypywa³ siê 
ka¿dy okruch razowca podnosi³em i jad³em
niejednokrotnie czuj¹c krew, któr¹ ziemia
wch³ania do siebie pragn¹c zap³aty
jako wyrzeczenia za wojnê

 

KRUCHA METEO NAD WODAMI

Z wiersza do wiersza jak woda z Ÿróde³ka do konewki.
Kiedyœ do przemienienia w s³omkow¹ przezroczystoœæ wina.

Wo³anie po imieniu. Jab³ka w d³oni Ma³gosi, storczyków
wi¹zanych na okrêtkê bo egzamin Izy, uczepionych po¿egnañ
nagl¹cych odlotów Agnieszki. Cierpko dzierganych zaniemówieñ Ani.

Od dzieciñstwa po przedpola kresu. Podwórka hulajnóg, trzepa-
ków, hamaków
i dziennych doboszy rzewnoœci, sygnaturki znad poœpiesznie wiêc
krzywo
strzy¿onych parkanów, dzwonienie osieroconych przez browar butelek.

Coraz dalej i dalej od Sevre pewnoœci. Bli¿ej dygotu stropu antypodów.
Œladu po œladach tyle ile ziaren kminku porozrzucanych na œcie¿ki
poroœniête zmierzchem. Opodal stron ksiêgi która siê zamyka.

Twarze, slajdy, wst¹¿ki, klejnoty pamiêci. ¯etony zbyt krótkotrwa³ych
na peronach zwierzeñ, poczekalnie adresów. Klucze dzikich gêsi.

Wczoraj w dalekim Birmingham zgas³a mama Basi, Magda miast kluczy
znalaz³a pust¹ torbê Ali, Ewa p³acze, ju¿ wie, ¿e w pieñ wyciêto
urodzajne drzewa.

A ptaki rozæwierkane w rapsodii nad ruletk¹ œwitu, cygañskie do-
chodzi gadanie,
A ka¿da talia zaœpiewu wolna od trefnych prze³o¿eñ. I tak kto zerk-
nie odchodzi.
Mija ¿ycie za ¿yciem. Liœcie gubi¹ drogê. Szkie³ka uœmiechu na od-
strza³.

Z wody nad wodami wiersz siê kolebi¹c unosi.
Na twoj¹ i œwiata od zawsze nietrwa³¹ pogodê.

Ta rubryka, to kolejne podium dla kolegów
z RSTK, którzy siêgnêli po laury! Prosimy o nad-
sy³anie do Redakcji W³asnym G³osem informacji
o Waszych sukcesach literackich, plastycznych,
fotograficznych, muzycznych, filmowych…

Po raz drugi w tej rubryce, mo¿emy gratulowaæ
Mirkowi Puszczykowskiemu z Mogilna (RSTK
Bydgoszcz). Nasz przyjaciel w XXX Jubileuszo-
wych Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Poezji Opoczno-W¹glany zdoby³ tytu³ Mistrza
w kategorii „O z³ote gêsie pióro”. Po br¹zowe pió-
ro siêgnê³a kole¿anka Henryka £azaj z ¯or (RSTK

Jastrzêbie Zdrój). Nasi redakcyjni koledzy Zofia
Miku³a i Piotr Goszczycki równie¿ spisali siê po-
etycko, Sofim zdoby³a nominacje w konkursie im.
Jana Œpiewaka i Anny Kamieñskiej, a Piotr trzecie
miejsce w konkursie Piastowskim. Beata Patrycja
Klary (RSTK Gorzów Wlkp.), sta³a bywalczyni na-
szej rubryki i tym razem nie zawiod³a zdobywaj¹c
„Strza³ê Erosa” w Nowej Soli! Eros i tom wierszy
„Szczekanie wœciek³ych psów”, który ju¿ wzbudza
emocje krytyków, to zapowiedŸ, ¿e u Klary bêdzie
siê dzia³o! 

Gratulujemy! 

Nasi na Parnasie
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IX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
POETYCKIE 

CHOJNICE-CZARZYKOWY 2011
Czas i miejsce imprezy: od 4-7 sierpnia 2011 r.
w Oœrodku Ludowego Klubu Sportowego
w Charzykowach k/ Chojnic ul. Rybacka 8.
Uczestnikiem mo¿e byæ ka¿dy twórca, nieza-
le¿nie od wieku, dorobku i przynale¿noœci do
stowarzyszeñ, który w terminie do 31 maja
2011 roku dokona rezerwacji (telefonicznie:
tel. kom. 502 674 955 lub e- mailem: mo-
chel@wp. pl), a w terminie do 30 czerwca
2011 roku dokona wp³aty zaliczki w kwocie
100, – (sto) z³otych na konto: Miros³awa Pe-
pliñska / Henryk Merchel Grupa NA OŒCIE¯:
PKO BP SA Chojnice Nr 96 1020 1491 0000

4102 0041 4763. Ca³kowita wysokoœæ op³aty
wyniesie 170 (sto siedemdziesi¹t) z³. Pozosta-
³¹ czêœæ tej sumy uczestnik zobowi¹zany bê-
dzie wp³aciæ w dniu rozpoczêcia imprezy).
Konkurs „O Srebrny kluczyk” (tylko dla
uczestników IX OSP): do dnia do 30 czerwca
2011 roku, ka¿dy, kto dokona³ rezerwacji
i wp³aty zaliczki, mo¿e nades³aæ jeden wiersz
o dowolnej tematyce (maks. 1 strona maszy-
nopisu A-4), podpisany god³em, na adres e-m-
ail: mochel@wp. pl. w formie pliku za³¹czo-
nego do e-maila. Ponadto nale¿y do³¹czyæ dru-
gi plik zawieraj¹cy dane personalne autora
i krótk¹ notkê autorsk¹. Laureat g³ównej na-
grody otrzyma statuetkê i niewielk¹ nagrodê
finansow¹. Wyró¿nieni autorzy otrzymaj¹ na-
grody rzeczowe. Konkurs haiku i konkurs

na fraszkê: w tym samym terminie i na takich
samych zasadach, ka¿dy z uczestników mo¿e
nades³aæ 2 utwory haiku i 2 fraszki o tematyce
zwi¹zanej z latem. 

XXIII OGÓLNOPOLSKIE
LITERACKIE SPOTKANIA

POKOLEÑ
Kruszwica-Kobylniki  08-11 wrzeœnia 2011

Kwalifikacj¹ do udzia³u w XXIII OLSP
jest udzia³ w KONKURSIE POETYCKIM.
Uczestnicy konkursu proszeni s¹ o nades³anie
tylko jednego zestawu (4 wiersze) – obowi¹z-
kowo w 5 egzemplarzach (wydruk kompute-
rowy lub maszynopis), ka¿dy wiersz na osob-
nej kartce – format A 4. Tematyka prac jest
dowolna – mile widziany bêdzie wiersz doty-
cz¹cy Kruszwicy lub rejonu nadgoplañskiego.
Wiersze zg³oszone do konkursu musz¹ stano-

wiæ pracê w³asn¹ autora, nie mog¹ byæ wcze-
œniej lub w trakcie sp³ywania prac nagrodzo-
ne w innych konkursach oraz publikowane
(równie¿ w internecie). 

W nades³anym zestawie – ka¿dy tekst mu-
si byæ opatrzony s³ownym god³em. Takim sa-
mym god³em nale¿y opatrzyæ do³¹czon¹ do
zestawu zaklejon¹ kopertê, zawieraj¹c¹ dane
autora: imiê i nazwisko, dok³adny adres,
numer telefonu, e-mail oraz god³o. W konkur-
sie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby pe³noletnie, tak-
¿e nale¿¹ce do zwi¹zków i stowarzyszeñ twór-
czych. Zestaw wierszy prosimy przes³aæ na
adres: Wojewódzki Oœrodek Kultury i Sztuki,
„Stara Ochronka”, pl. Koœcieleckich 6, 85-033
Bydgoszcz, z dopiskiem: „XXIII OLSP –
Konkurs poetycki” do 30 kwietnia 2011 (de-
cyduje data stempla pocztowego). Rozstrzy-
gniêcie konkursu nast¹pi pod koniec maja. 

ZMAGANIA KONKURSOWE

Wyje¿d¿aj¹c za granice M³oda Po-
lonia natknê³a siê na struktury i pod³o-
¿e przygotowane przez jej poprzedni-
ków – wojennych jak i politycznych
uchodŸców opuszczaj¹cych Polskê
w celu unikniêcia opresji wywo³anych
gwa³townymi zmianami ustroju. Tak
zwana Stara Polonia przeciera³a szlaki
buduj¹c obraz Polaka oraz wartoœci,
które jego obecnoœæ wnosi³a do otocze-
nia. Jednak Ojców Za³o¿ycieli charak-
teryzowa³a przede wszystkim wielka
charyzma, która pozwoli³a wielu reali-
zowaæ siê zawodowo jak osobiœcie. Ta-
ka osob¹ jest Profesor Maciej Smoleñ-
ski, wspó³za³o¿yciel the Irish-Polish
Society (IPS), najstarszego stowarzy-
szenia polskiego na Zielonej Wyspie,
które funkcjonuje od ponad 30 lat na

rzecz cementowania relacji irlandzko-
-polskich.

Przyszed³ na œwiat w Suwa³kach
w 1931. Jego ojciec, genera³ brygady Jó-
zef Smoleñski „Kolec” odgrywa³ istotna
role w walkach o niepodleg³oœæ Rzeczy-
pospolitej w latach 1914-1920. Przez swo-
ja dzia³alnoœæ na rzecz ojczyzny zmuszo-
ny by³ ratowaæ rodzinê przez ucieczkê do
Londynu. Tam, pozbawiony obywatelstwa
polskiego, piastowa³ stanowisko wicepre-
zesa Zrzeszenia Kó³ Pu³kowych Kawalerii
jak i prezesa Instytutu Józefa Pi³sudskiego
w stolicy Wielkiej Brytanii. Smoleñski
w wieku lat 8 zacz¹³ uczêszczaæ do szko³y
z internatem, gdzie b³yskawicznie opano-
wa³ jêzyk angielski. ¯ywe zainteresowa-
nie mow¹ ojczyst¹ podsyca³ jeden z na-
uczycieli, który zapisa³ go na jêzykowe

kursy korespondencyjnego. Po ukoñcze-
niu liceum dosta³ stypendium pozwalaj¹ce
na dalsz¹ naukê. Po dwóch semestrach
w szkole technicznej, zapisa³ siê na zajêcia
z aktorstwa, a póŸniej z rysunku, które za-
owocowa³y ukoñczeniem Akademii Sztuk
Piêknych w zakresie sztuki u¿ytkowej.
Swoje prace malarskie prezentowa³ w PO-
SKu w Londynie, Dublinie oraz w Royal
Irish Academy of Music. Jedna z jego prac
przyjêta zosta³a na roczn¹ wystawê Royal
Irish Academy of Art i otrzyma³a pochleb-
n¹ recenzjê w „Irish Times”. W miêdzy-
czasie Maciej Smoleñski odkry³ swoje
prawdziwe powo³anie – œpiew. 

Prywatne lekcje przygotowa³y Smo-
leñskiego do szkolenia g³osu na the Roy-
al College of Music Opera School w Lon-
dynie. Œpiewa³ jako chórzysta w Operze

COVENT GARDEN i Operze Sadlers
Wells. Wystêpowa³ w licznych recitalach
w Wielkiej Brytanii i Irlandii jako solista,
mia³ dwa recitale w radiu RTE w Irlandii.
W 1974 zosta³ mianowany Profesorem
Wokalistyki w Royal Irish Academy of
Music w Dublinie. Uczy³ zawodowo
przez 27 lat (od 1974 do 2001r.). 

„Odnowi³” swoj¹ karierê œpiewacz¹
ju¿ jako „starszy” œpiewak, koncertuj¹c
z by³¹ studentk¹ Irlandk¹ Grainne Tho-
mas (Sopran). Wystêpowali kilkakrotnie
w Irlandii i w Polsce, m. in. w Warszawie,
Poznaniu, Wroc³awiu, Jab³onnie, Suwa³-
kach, Grudzi¹dzu i na zamku w Malborku
(od 2007 do 2010 r.). 

Jednoczeœnie Smoleñski nieustannie
dzia³a w zarz¹dzie IPS oraz wystawia
swoje prace w lokalnych oœrodkach
kulturalnych. Swoje inspiracje czerpie
z twórczoœci Amerykanina Jacksona
Pollock i Szwajcara Paula Klee. 

Narodziny stowarzyszenia œciœle
wi¹¿¹ siê ze œpiewakiem. Motorem
za³o¿enia grupy by³ wybór Karola Wojty³y
na papie¿a. Smoleñski mia³ okazjê
spotkaæ siê osobiœcie z Janem Paw³em II
w trakcie jego wizyty w Dublinie w 1979,
kiedy to zaœpiewa³ mu „Góralu, czy ci nie
¿al”. By³ to okres inkubacyjny, kiedy to
formu³owa³a siê idea organizacji oraz jej
cele. Parê lat póŸniej, dziêki finansowemu
wsparciu Wandy Petroneli Brown, IPS
uzyska³ dom, który do dnia dzisiejszego
goœci liczne polskie wydarzenia kulturalne
i spotkania. Jako jeden z dyrektorów
sprawowa³ pieczê nad wystawami, wystê-
pami muzyków jak i klubem dyskusyj-
nym. Jego pro-aktywna postawa jest wi-
doczna do chwili obecnej, zw³aszcza przy
indywidualnych projektach, wspieranych
przez ¿onê Rosemary Hill oraz dawn¹
uczennicê Grainne Thomas.

¯ycie i twórczoœæ Macieja Smoleñ-
skiego cechuje pogoda ducha oraz we-
wnêtrzny upór. Poszukiwanie domu,
zw³aszcza w warunkach tu³aczki, jest nie-
zwyk³ym wyzwaniem, któremu wielu nie
podo³a³o. Jest on dowodem tego, i¿ Stara
Polonia ma wiele do zaoferowania no-
wym emigrantom wychowanych w po-
czuciu nieustannego pêdu.

Anna Poœpieszyñska

Maciej Smoleñski 
– irlandzki duch i polskie serce
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Jak bardzo jazda poci¹giem mo¿e
byæ inspiruj¹ca? Czy racjê mia³ Julian
Tuwim pisz¹c „Lokomotywê”? Czy ko-
lejka w¹skotorowa to ju¿ prze¿ytek? Na
wszystkie powy¿sze pytania czytelnik
znajdzie odpowiedŸ bior¹c do rêki ksi¹¿-
kê grupy poetyckiej WARS: „Wolny Wa-
gon Poetycki”. Ju¿ na wstêpie znajdzie-
my sugestiê, ¿e jest to pierwsza we
wspó³czesnej Polsce antologia poezji
o tematyce kolejowej. W jednym wago-
nie (zamiast stu si³aczy jedz¹cych kotle-
ty) s¹ wiersze o tematyce podró¿niczej,
opis ciekawych dworców czy zapomnia-
nych linii kolejowych. Podjêty jest trud-
ny temat samobójczej œmierci pod ko³ami
poci¹gu. W nastêpnym przedziale wid-
niej¹ napisy jako nieod³¹czne relacje
damsko-mêskie, w³aœnie w kontekœcie
odleg³oœci miêdzy po³ówkami duszy.
„Wolny Wagon Poetycki” to nie tylko
wiersze – ale i fotografia – ujmuj¹ca swo-
j¹ szczeroœci¹, artyzmem i trafnie uzupe³-
niaj¹ca koloryt poezji. Zdjêcia te autor-
stwa Piotra Wies³awa Rudzkiego pokazu-
j¹ we fragmentach urok GnieŸnieñskiej
Kolei W¹skotorowej – jako nieod³¹czne-
go elementu przejazdu. 

Czy dwieœcie stron wystarczy, aby
wyraziæ wspó³czesn¹ podró¿ poci¹giem? 

Jak realnie pokazaæ, ¿e wiersze to nie
tylko liryka, b¹dŸ monotonny opis przy-
jazdu. W przypadku tej ksi¹¿ki – okazujê
siê, ¿e w po³owie wrzeœnia ze stacji Gnie-
zno W¹skotorowe odje¿d¿a prawdziwy
Wolny Wagon Poetycki wraz z kilkuna-
stoma poetami z ca³ego kraju, muzyk¹
oraz filmem aby to udokumentowaæ. Nie-
typowy festyn na zakoñczenie sezonu
w kolejce w¹skotorowej, niecodzienna re-
klama podró¿y poprzez jednodniowy fe-
stiwal piêkna – o którym mo¿emy prze-
czytaæ – nie zatrzymuje siê na pierwszej
stacji, jednak¿e przemierza Polskê po ¿e-
laznych drogach. Kto dzisiaj pisze wier-
sze o tematyce kolejowej? Wydawa³oby
siê, ¿e prym wiod¹ maszyniœci, konduk-
torzy, dró¿nicy… ale niestety tak nie jest.
W niniejszej antologii jest tylko jeden ak-
tywny maszynista, który rzetelnie dobie-
ra metafory do swojej ciê¿kiej pracy
(Marek Zienkowicz), Kobieta – której
dziad i ojciec pracowa³ na kolei, a Ona
(Ma³gorzata B³oñska) mieszka 18 me-
trów od torów i na co dzieñ musi praco-
waæ w hotelu. Wœród poetów, którzy zde-
cydowali siê wsi¹œæ do Wolnego Wagonu
Poetyckiego znajdziemy osobliwy bilet
u Bibliotekarzy (Piotr Wies³aw Rudzki,
El¿bieta Wojda³a-Lis), która w chwili
obecnej wykonuje wolny zawód czaro-
dziejki, Ratownika Medycznego (Wie-
s³aw Piwowarski), Psychologa (Jacek
Furmañski), Ochroniarza po przejœciach
(Pawe³ Garnecki), Pielêgniarki (Ewa
Willaume-Pielka), Prawnika (Jacek Ka-
rolak), Politologa (Pawe³ Soroka), czy
Dziennikarza (Jerzy Granowski). Listê

osób aktywnych zawodowo zamyka
Mistrz Piekarnictwa (Piotr Goszczycki).
Mieszanka zawodów, oraz poetyk (³¹cz-
nie z satyr¹ Zbigniewa Kurzyñskiego)
pozwoli³a na wydanie antologii, w której
w niezwyk³y sposób podjêty zosta³ temat
nie tylko naszej kolei. 

W wywiadzie Goszczycki zauwa¿a:
„W trakcie poszukiwañ zielonego sema-
fora, dogodnych wolnych przejazdów
okaza³o siê, ¿e jest bardzo trudno dopaso-
waæ lokomotywê, która poprowadzi a¿
tyle ró¿norodnych wierszy. Pierwotnie
chcieliœmy zaprezentowaæ jedynie kilku
autorów oraz GnieŸnieñsk¹ Kolej W¹sko-
torow¹. Po tygodniu okaza³o siê, ¿e jest
bardzo wielu poetów, którzy w swej
twórczoœci posiadaj¹ równie¿ wiersze
o po¿¹danej tematyce. 

Miejscowoœci, z których pochodz¹
poeci, przysporzy³o wiele niespodzianek.
Jest to obszerne terytorium od Nowego
Targu a¿ po Sztokholm. S¹dzê, ¿e dziêki
inicjatywie grupy poetyckiej WARS, oraz
niniejszej antologii dumnie wkroczymy
w now¹ 'epokê' kolejnictwa, która rysuje
szerokie ramy dla spo³eczeñstwa, gdzie
pasa¿erowie nie s¹ tylko mas¹ do prze-
wo¿enia. Kiedyœ w wierszach opisywano
jedynie parowozy, dziœ temat ten – jest
znacznie g³êbszy, szerszy, co nie oznacza
¿e lepszy. Wraz z Piotrem Wies³awem
Rudzkim, staraliœmy siê wyselekcjono-
waæ wiersze, które godnie opisa³y rze-
czywistoœæ i pokaza³y ¿e Kolej to jeszcze
coœ wa¿nego, coœ innego od elektrowo-
zów pokonuj¹cych tysi¹ce kilometrów.”

Wolny Wagon Poetycki to nie tylko
ponad 30 autorów, ale równie¿ wa¿ni pa-
troni medialni, którzy stoj¹ murem za gru-

p¹ tworz¹c ³adowne transportery przezna-
czone do przewozu emocji oraz informacji.
Wœród instytucji nale¿y wyszczególniæ
portal Rynek Kolejowy, który na bie¿¹co
relacjonuje co dzieje siê w œrodowisku.
W dalszej kolejnoœci plasuje siê GnieŸ-
nieñska Kolej W¹skotorowa (patronat ho-
norowy, poniewa¿ na tej trasie odbywa siê
Wolny Wagon Poetycki); Bardzo prê¿nie
rozwijaj¹ce siê Koleje Mazowieckie (uru-
chamiaj¹ce na dobê 792 poci¹gi podmiej-
skie); II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w So-
pocie; Portal www.nakanapie.pl – skupia-
j¹cy wszystkie ksi¹¿ki w jednym miejscu,
portal KuŸnia Literacka (www. kuznia. art.
pl), czasopismo regionalne „Tygodnik Kê-
piñski”, czasopismo literackie „Migotania
i Przejaœnienia”, czasopismo „W³asnym
G³osem” czy niezale¿ny portal mi³oœników
jazdy poci¹gami: www.pkp-jazda.pl

W prosty sposób powsta³a ksi¹¿ka,
która udowadnia potrzebê eksploatowa-
nia wierszy s³u¿¹c¹ do przewozu osób
oraz wra¿eñ. Patrz¹c na wymiary ksi¹¿ki,
mo¿na s¹dziæ, ¿e na odjazd Wolnego Wa-
gonu Poetyckiego mog³o siê spóŸniæ wie-
lu poetów, wiele instytucji – którzy na
wspólnym bilecie chcieli by pos³uchaæ co
w trawie piszczy. Niestety, poci¹g odje-
cha³, bêdzie nastêpny. Wiadomo ju¿, ¿e
w przysz³ym po raz kolejny rozko³ysze
siê inicjatywa Wolny Wagon Poetycki
w GnieŸnieñskiej Kolei W¹skotorowej
a zakoñczy siê antologi¹. Na razie mamy
t¹ publikacjê – której nale¿y ¿yczyæ tylko
jednego – zielonej. 

Gustaw Ostaszewski
  
   
   

Wolny Wagon Poetycki

Bogus³aw Jasiñski – filozof, autor kil-
kunastu ksi¹¿ek z zakresu filozofii i este-
tyki. Cz³onek wielu stowarzyszeñ nauko-
wych i artystycznych w kraju i zagranic¹.
Laureat nagrody ministerialnej I-go stop-
nia im. Stanis³awa Wyspiañskiego. ¯ycie
swoje zwi¹za³ z górami. Po drugiej stro-
nie wiersza i Nie napisany wiersz to ko-
lejne najnowsze ksi¹¿ki poetyckie tego
autora. I nie da siê ich rozdzieliæ, s¹ po-
wi¹zane myœlowo. 

W pierwszej ksi¹¿ce znajduj¹ siê po-
ematy, druga to zbiór czterdziestu oœmiu
wierszy. Autor powraca w nich do dzieciñ-
stwa, czasu dorastania, pierwszych fascy-
nacji. Ujmuj¹c rzecz bardziej obrazowo –

Kopiesz pi³kê na placu przed domem. 
W³aœnie silnie strzelasz tu¿ obok bramki. 
Nie trafiasz. /…/ 
Dobrze, ¿e matka wo³a na obiad. 
Rodzice uwa¿aj¹, ¿e nie masz s³uchu 
i nie bêdziesz chodzi³ na lekcjê muzyki. 
A wiec nie zostaniesz cudownym dzieckiem. 
(Poemat urodzinowy) 

W poematach, jak i w wierszach, zawar-
tych jest wiele myœli na miarê wielkich
filozofów.
A jednak …
Zrozumia³em. 
Dlatego jestem na odludziu. 
Zas³oni³em wszystkie lustra, 
zniszczy³em w³asne fotografie. 
Zatar³em œlady. 
(Poemat o uœmiechu), 

… czy te¿ z poematu Byt mój podniebny: 
Nie zostawiaæ œladów i byæ czujnym. 
Przenikaæ bezg³oœnie i niewidzialnie. 
Niech zgaduj¹, 
czy jeszcze jestem. 

Ale autor dziêki swoim ksi¹¿kom jest
wœród nas, mo¿e schowany tylko za przy-

s³owiowym nienapisanym wierszem,
spaceruje po wersach zas³yszanych, wpi-
sanych w kartki codziennych spraw. Ja-
siñski pos³uguje siê piórem po mistrzow-
sku, posiad³ arcytrudn¹ sztukê zapisywa-
nia poezji bez … poezji, tzn. zbêdnego
poetyzowania ponad miarê. 

Czasem teksty zawarte w tych dwóch
tomach poetyckich s¹ przejmuj¹ce do
szpiku koœci: 
Umieram. Z Tob¹ idê. 
To, co jest; to, co nie jest – jakie to ³atwe! 
Bez odwo³ania. 
Asklepiosa trafi³ piorun 
a Eliasza porwa³ wicher ognisty. 
Próbowali oszukaæ. 
Imperium trwa na nizinach. 
Czy przyjdzie jeszcze Chrystus? 

Oddaj¹ one stan ducha, autentyczny
ból, który jest tu niemal namacalny. Utwo-
ry zawarte w tych ksi¹¿kach s¹ czêsto li-
ryczne, jak równie¿ zadziwiaj¹co celnie
komutuj¹ wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ. 

Chcia³am zwróciæ jeszcze uwagê na
wydanie tomu Nie napisany wiersz –

utwory zamieszczone w tym zbiorze jakby
przenikaj¹ przez kartki, przechodz¹ szaro-
œci¹ w biel i na odwrót. Jest to bardzo ory-
ginalny zamys³ i odzwierciedlenie naszej
codziennoœci, gdzie œcie¿ki po których
st¹pamy potrafi¹ wtapiaæ siê w mg³ê. 

Zbiory zawarte w tych dwóch ksi¹¿-
kach s¹ pe³ne literackich smakowitych
k¹sków, a ka¿dy wiersz mo¿na czytaæ na
wiele sposobów. Prawdziwa uczta lite-
racka w dobrym stylu. 

Polecam gor¹co, wstyd nie znaæ! 
Krystyna WoŸniak

Po drugiej stronie wiersza 
Autor: Bogus³aw Jasiñski
Wydawnictwo: ETHOS
Wydanie polskie: 2010
ISBN: 978 - 83 - 60799 - 03 -1
Wydanie: I

Nie napisany wiersz
Autor: Bogus³aw Jasiñski
Wydawnictwo: ETHOS
Wydanie polskie: 2010
ISBN: 978 - 83 - 60799 - 02 -4
Wydanie: I

Co jest po drugiej stronie wiersza? 
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Jan Rychner – da³ siê poznaæ jako
autor wierszy lirycznych, a tak¿e
w ostatnio wydanym tomiku „Ze Ÿród³a
wody czystej” – wierszy religijnych,
które w wielu fragmentach stawa³y siê
modlitw¹. W nowym tomiku zawieraj¹-
cym wybór wierszy mi³osnych widaæ
nag³y zwrot, to odwrócenie siê poety
w stronê œwiata, fascynacja kobiet¹,
wejœcie w jak¿e nêc¹ce pokusy cielesno-
œci¹. A zaczyna siê to wszystko od cie-
kawego wiersza „Twoim œladem”, gdzie
myœl siêga do g³êbokiej przyjaŸni, po-
szukiwania œladu minionych prze¿yæ
i mijaj¹cego nieub³aganie czasu, który
pozostaje w pamiêci. Kolejny wiersz,
o zupe³nie innym klimacie, wrêcz
mrocznym, pt. „Cienie nad wysp¹”, któ-
ry jest dionizyjski, pogañski, poeta kre-
œli obraz, gdzie ma miejsce erotyczne
zatracenie, a¿ gêste od grzechu. Ju¿
w nastêpnych wierszach jest wyciszenie,
rozmowa szeptem. „Naucz mnie s³uchaæ
rytmu serca twego” – napisze poeta.
Z dobrego wiersza, z podró¿y, pt. „Na
klifie” przytoczê jego fragment: 
„Ka¿dy gest zniewala³ i uk³ada³ siê
w dŸwiêki, proste i czu³e jak dotyk nocy.
Boleœnie tragiczni, groteskowi w pra-
gnieniach dzieliliœmy czas na pó³. 
¯eby zapamiêtaæ tê jedyn¹ noc...”

Ten tom Jana Rychnera, to przede
wszystkim czu³e wiersze mi³osne i bar-
dzo œmia³e erotyki. Tu miesza siê czu-
³oœæ i namiêtnoœæ, po¿¹danie i rozkosz.
Oto dwa fragmenty: 
„Mi³oœæ unios³a nas / ponad przestrzeñ
i zatrzyma³a czas”. 
I jeszcze: „poczu³em wilgoæ / twojego
pragnienia”.

Jest tu zachwyt nad kobiecym cia³em
(te biodra, uda, piersi), g³ód kobiecego
cia³a. Ten erotyzm jest naprawdê œmia³y,
chocia¿ jest stonowany, nie ma w nim
wulgarnoœci (a mo¿e po prostu prawdzi-
wy, bez pruderii), w pewnych partiach,
erotyki, to wyzywaj¹cy bezwstyd, przy-
pominaj¹ce nieco Leœmianowskie poetyc-
kie ¿onglowanie s³owem. Ale najwa¿niej-
szym przes³aniem tych wierszy mi³o-
snych i erotyków, jest przekonanie jak
bardzo liczy siê w ludzkim ¿yciu dotyk.
I jeszcze taka oczywista refleksja: wiersze
mi³osne najczêœciej powstaj¹ z wielkiej
têsknoty za drug¹ osob¹ – i aby z t¹ osob¹
tworzyæ w ¿yciu Jedno, z potrzeby dziele-
nia siê z innymi wielkimi prze¿yciami
i piêknem, jakie przynosi z sob¹ mi³oœæ.
W wielu wierszach poeta maluje piêkne
obrazy otaczaj¹cego go œwiata, przyrody,
to trafne spostrze¿enia ujête w poetyck¹
metaforê. Potrafi umiejêtnie zachwyciæ
siê porankiem, nocn¹ cisz¹, wschodem,
czy zachodem s³oñca, w sposób trafny
i prosty opisaæ w wierszu zjawiska z ¿ycia
fauny, jak choæby w wierszu, pt. „Koniec
lata”, cyt. „spóŸnione œlimaki / powraca-
j¹ce z nocnego spaceru”.

£adny i ciekawy wiersz „Dni i noce”
(z cyklu barwy uczuæ) zaczynaj¹cy siê
od s³ów: „wtulony w ciszê nocy / pozna-
³em g³êbiê rozkochanych oczu”. Tu wy-
raŸne s¹ inspiracje poezj¹ mi³osn¹ Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera (oczywiœcie
ujête w sposób odmienny i bli¿szy
wspó³czesnym kierunkom poetyckim).
Inny ³adny wiersz, pt. „Poranny niepo-
kój”, tak „filozoficznie” przypomina
s³ynny werset Stanis³awa Grochowiaka:
„Bo jak mo¿na u³o¿yæ mi³oœæ na rozu-

mie”. O du¿ej urodzie poetyckiej jest
wiersz pt. „Zaproszenie”, a jest to propo-
zycja spaceru po ukochanym Starym
Mieœcie znanym i bliskim sercu poety,
czy te¿ ciekawe i obrazowe metafory
w wierszu pt. „Synestezja”. 

Ten zbiór wierszy jest ciekaw¹ pro-
pozycj¹ poetyck¹. Ale moim obowi¹z-
kiem jest te¿ zwrócenie uwagi na pew-
ne tzw. 'rozluŸnienie formy' w kilku
wierszach. Nad tym mo¿na zapanowaæ,
wystarczy wiêcej dyscypliny przy pisa-
niu. Przy nastêpnym tomie, ju¿ takie
uwagi na pewno bêd¹ niepotrzebne, bo-
wiem Jan Rychner jest poet¹ interesuj¹-
cym, o du¿ych mo¿liwoœciach twór-
czych. Bo jeœli ktoœ potrafi napisaæ takie
wersy: 
„ze szczêœciem pod rêkê alejkami

w Ustroniu spacerowa³o ¿ycie”. 
– to ju¿ jest znacz¹ca poetycka ranga. 

Zbigniew Jerzyna

     
    
  
    

Rozmowa szeptem

„Piegi na s³oñcu” to drugi tomik wierszy
£ucji Fornalczyk-Fice, ubieg³orocznej laure-
atki ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Daæ œwiadectwo”. Autorka nale¿y do RSTK
w Gorzowie Wlkp. Zadebiutowa³a na ³amach
pisma W³asnym G³osem. Pierwszy tomik po-
ezji „W moim œnie” wyda³a w 1997 r. Publi-
kuje w licznych almanachach i antologiach. 

W tomiku „Piegi na s³oñcu” autorka
opisuje prawdziwe sytuacje, mocno podkre-
œlone dramatyzmem, zw¹tpieniem czy wrêcz
pesymizmem. £ucja Fornalczyk-Fice poszu-
kuje w wierszach w³asnego g³osu. Szuka
s³ów najbardziej w³aœciwych dla wyra¿enia
swojej osobowoœci, zawik³añ psychologicz-
nych, emocjonalnych, œrodowiskowych:
„Sama jestem raczej/nietoperzem, kr¹¿¹-
cym/po jaskiniach. /Szukam skarbu s³owa.”

Wiersze zebrane w tomiku, choæ dotyka-
j¹ spraw codziennych, mówi¹ raczej o prze-
¿yciach i doznaniach wewnêtrznych z tym
zwi¹zanych. Przedmiotem fascynacji dla au-
torki jest Gorzów, przejawy obyczajowoœci,
konfrontacja przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹,
marzeñ z mo¿liwoœciami: „Obsia³am pole. /
pragnieniem. / Czekam na dobre ¿niwa. /Po-
goda nie sprzyja³a. /Zakwit³y tylko emocje!”
(wiersz „Inwestycja”), „Dosz³am do dna.
/Zostanê. /Tu najbezpieczniej.” („Droga”) 

Stanis³aw Dominiak

Ulica w Gorzowie

Przy niej mój dom
ma skórê zdart¹ do koœci.
Strupiesza³y tynk opada na chodnik.
Powieki okien szeroko otwarte.
Brak makija¿u ods³ania
smutn¹ twarz.
Na g³owie mojego domu
siwe w³osy anten
niezbyt równo przyczesane.
Na d³oniach parapetów
przysiadaj¹ go³êbie.
Klatka domu po zabiegu
ujmuje œwie¿ym zapachem emalii.
Wieczorem dom szykuje siê do snu.
Wewnêtrznym blaskiem
têtni jego serce.
Tam krz¹taj¹ siê ludzie.
Tam toczy siê ¿ycie od stycznia 
poprzez maj a¿ do grudnia.
I znowu od nowa…

Z pó³ki RSTK 
Pie

gi 
na

 s³
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cu

Labirynt w mitologii greckiej to
miejsce o tysi¹cach pokrêtnych œcie¿ek
i szufladek zamykaj¹cych siê przed ka¿-
dym intruzem. Pozwoli³a jedynie wyjœæ
z niego niæ Ariadny. A co umo¿liwia wy-
przedziæ wiêcej wyœwietliæ siê idei
zbiorku poetyckiego Józefa W³odzimie-
rza Szymkowskiego „Labirynt”? Jakie
przes³anie? Wiara w cz³owieka, chêæ do-
pomo¿enia mu przez rady i wskazówki,
krytyka win a podnoszenie przymiotów.
Zaczyna poeta – przedstawiaj¹c siê…
Najpe³niej prezentuje go notka informa-
cyjna na ok³adce tomu. Wynika z niej, ¿e
autor to urodzony Warszawianin, miesz-
kaj¹cy od lat w stolicy, krainy tysi¹ca je-
zior, Ostródzie. Wyda³ trzy zbiory wier-
szy, w tym jeden z fraszkami. „Labirynt”
to czwarty tom, napisany zreszt¹ na
d³u¿szej przestrzeni lat, ci¹gn¹cych siê
od roku 1993. Mia³em okazjê z poet¹
rozmawiaæ, gdy¿ Warszawê odwiedza;
zauwa¿y³em delikatnoœæ w jego sposo-
bie bycia, oraz prowadzenie przekornej

gry, niepozoranctwa z otoczeniem. No
có¿, ¿eby œwiat rozpoznawaæ najlepiej
robiæ to za pomoc¹ obserwacji uczestni-
cz¹cej z próbami czy raczej elementami
happeningu. W tonie wierszy autor
ujawnia siê jako ten, który pamiêta jesz-
cze Powstanie Warszawskie. Matka jego
ju¿ odesz³a z tego œwiata. 

Poeta nie wie kim jest – kim nie jest.
Kocha przyrodê, tê zw³aszcza pobudzo-
n¹ do ¿ycia, latem. Jest wierz¹cy, budzi
jego podziw Ojcami Koœcio³a. Jan Pa-
we³ II, ale i Benedykt XVI, który
wszystkim b³ogos³awi, przes³a³ znak
krzy¿a i jemu, obserwuje ludzi, ¿ycie
spo³eczne, scenê polityczn¹. Ma wiele
zastrze¿eñ do natury ludzkiej, nie wol-
nej od wad i ma³oœci. W relacjach miê-

dzyosobowych wypacza grê pozorów
nieautentycznymi dzia³aniami. Ale
znów to pozór pozorów, jakaœ ¿¹dza bo-
gactwa i magii. Ciep³y to tomik, nikt by
nie przypuszcza³, ¿e ju¿ wyszed³ od
starszego pana. Mo¿na mieæ zastrze¿e-
nia trochê do orkiestracji semantycznej
wierszy, bo nastêpuje tu jakaœ dyshar-
monia; s³owa proste, powszechne, prze-
plataj¹ siê, stoj¹c czêsto obok siebie, ze
s³owami wyszukanymi, czêsto z obcym
rdzeniem, szczegó³ zazêbia siê z uogól-
nienieniem, opis s¹siaduje z publicysty-
k¹. Oszczêdny w s³owach poeta z³o¿y³
tomik w pe³ni dojrza³y i na poziomie. 

Stanis³aw Stanik
Józef W³odzimierz Szymkowski. 
Labirynt. Ostróda. 2009 „GRAF”, s. 76. 

Wejœæ, aby wyjœæ
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W okresie od 12 grudnia 2010 r. do
21 stycznia 2011 r. wierni Parafii Kate-
dralnej œw. Floriana Mêczennika i œw.
Micha³a Archanio³a w Warszawie, przy
ul. Floriañskiej 3 oraz inni zaproszeni
goœcie mieli okazjê zapoznaæ siê z boga-
tym zbiorem Bo¿onarodzeniowych
i Noworocznych kart pocztowych z ró¿-
nych stron œwiata, wroc³awskiego filo-
kartysty Stanis³awa Chmury. 

Wystawa mia³a dwie ods³ony. Pierw-
sza dotyczy³a Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Na 13 planszach pokazanych zosta³o 108
pocztówek z kraju i ze œwiata zwi¹zanych
tematycznie ze Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia, uszeregowanych w podtematy, po
9 sztuk na planszy. W tym zestawie poka-
zane zosta³y m. in. pocztówki z przepiêk-
nymi szopkami krakowskimi i szopkami
ludowymi. Ca³oœæ tematu zamykaj¹ kart-
ki przedstawiaj¹ce zabytkowe zegary
wskazuj¹ce ostatnie minuty Starego Ro-
ku, a tym samym symbolizuj¹ce radoœæ
powitania Nowego Roku. 

W drugiej ods³onie autor pokaza³
zbiór 117 pocztówek, obejmuj¹cych te-
matycznie okres od Pok³onu Trzech Kró-
li, po ucieczkê Œwiêtej Rodziny do Egip-

tu. Swoist¹ pere³k¹ wystawy by³y kartki
pochodz¹ce z zagranicy, m. in. z Austrii,
W³och, Szwecji, a nawet takie, które
przywêdrowa³y z Ameryki i Afryki. 

W dniu otwarcia wystawy na miejscu
byli obecni: Marzena Banulska – Kustosz

Wystawy, Katarzyna Jasiñska – Prezes
Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
oraz Tomasz Podsêdek – Cz³onek Rady
Diecezjalnej Akcji Katolickiej. 

Autor wystawy, Stanis³aw Chmura,
od ponad 50 lat zbiera kartki pocztowe

z ca³ego œwiata. Dziêki ludziom dobrej
woli zgromadzi³ ich ponad 60 tysiêcy.
Segreguje je tematycznie i tworzy wysta-
wy na potrzeby „Ma³ej Kultury”, dla za-
chowania historii pocztówek. W 1995 r.
ówczesny Prezes Wroc³awskiego RSTK
Tereniusz Nawrocki zachêci³ Stanis³awa
Chmurê do zaprezentowania swoich
zbiorów. Pierwsz¹ wystawê pod tytu³em:
„Wroc³aw na Dawnej Pocztówce” zapre-
zentowa³ we Wroc³awiu tego samego ro-
ku. Na kolejnych wystawach prezentowa³
takie tematy jak: „Wiele Jest Dróg – Je-
den Bóg”, „Drewniane Budownictwo Sa-
kralne”, „Koœcio³y Trzech Narodów”,
„Papie¿ Jan Pawe³ II”, „Koœcio³y w Pol-
sce – Wroc³awiu – Dolnym Œl¹sku”,
„Uroki Jesieni i Zimy” oraz inne. Stani-
s³aw Chmura jest jedynym w kraju filo-
kartyst¹ na tak¹ skalê. 

Jadwiga Piliñska
       

Tradycje i zwyczaje

Wpadam na „Malarstwo i ceramikê”
Urszuli Ko³odziejczak jak po ogieñ. So-
bota, dziewiêtnasty dzieñ lutego, samo
po³udnie, Klub Nauczyciela, a ja myœlê,
co tu na obiad ugotowaæ, czy na pewno
synek wyzdrowia³ i co tu jeszcze trzeba
zrobiæ przed niedziel¹. Nie mog³abym

jednak nie przyjœæ, bo ju¿ zawczasu
w pi¹tek przygotowa³am dla Uli drobiazg
– no przyznam siê bez bicia – w³asn¹
ksi¹¿kê podpisa³am, ale serce wyciê³am
i ozdobi³am – bo jak siê idzie do artystki
– to trzeba coœ wyj¹tkowego przynieœæ. 

No wiêc jestem i ju¿ od drzwi s³yszê
brzêczenie wielu ludzi, którzy to ogl¹daj¹,
to rozmawiaj¹, to komentuj¹, a na dodatek
te flesze, g³oœne migawki, czyli charakte-
rystyczne odg³osy wernisa¿u. Istny ul.

Przy³¹czam siê. Tu uœcisk z Dan¹,
uœmiech do Romka, tam buziak z Krysty-
n¹. Do tego zachwyt nad wiosennym wy-
daniem Basi. S¹ wszyscy, którzy byæ po-
winni. Wiêkszoœæ znam, bo przecie¿ nale-
¿ê do Stowarzyszenia Twórczego „Wena”,
ale s¹ i nowe twarze. Zapewne ze wszyst-

kimi na „ty” jest bohaterka spotkania. Nie
mo¿na siê do niej dopchaæ, tym bardziej,
¿e prawie tonie w kwiatach. Chy³kiem
podsuwam suwenir i rzucam siê na œciany
– prawie dos³ownie, bo od kilku miesiêcy
mam odpowiedni sprzêt fotograficzny. 

Na œcianach wisz¹ akwarele – rozpo-
znajê technikê, ale gdyby ktoœ wczeœniej
zapyta³ mnie – co to jest akwarela? – od-
powiedzia³abym, ¿e sztuka malowania
farb¹ wodn¹. Dziœ dziêki Augustynowi

Jagielle, który wyg³osi³ laudacjê pod ad-
resem autorki wystawy – wiem, ¿e akwa-
rela = pigment + woda + papier + dusza. 

Proste równanie, a jednak technika ta
okazuje siê najtrudniejsz¹, bo nie ma
w niej bieli, farby mo¿na tylko przyciem-
niaæ i nic po poprawkach. Wa¿ne jest jed-

norazowe mocne uderzenie pêdzla. W³a-
œnie to zdecydowanie, ta si³a przyku³y mo-
j¹ uwagê. Nie wszystko siê spodoba³o, bo
coœ tam zbyt wyraŸne, dos³owne, frag-
menty budynków jakieœ nijakie. Ale jest
coœ co zachwyca. Ma³a ³ódeczka na jezio-
rze zacumowana do korzenia. Z niej
tchnie spokój tego miejsca i pytanie – do-
k¹d p³yniemy? Gdzie zmierzamy? Jakby
w tych samych klimatach jest Romek
Habdas ze s³owami wiersza „œcie¿ki zo-

sta³y za mn¹, przede mn¹ coœ jeszcze do
wydeptania”. O tak, ka¿dy ma swoje
œcie¿ki, wœród ³¹k, lasów, równie¿ te na
wodzie. „Chcê wiedzieæ o czym myœlisz
patrz¹c w zieleñ traw” za chwilê œpiewa
Ola Jach w piosence Anny Serafiñskiej.
I ja chcê dociec o czym myœli autorka za-
prezentowanych obrazów gdy maluje?
Z folderu wydanego z tej okazji dowiadu-
jê siê, ¿e Ula myœli o drugim cz³owieku,
o radoœci jak¹ mo¿emy czerpaæ z ¿ycia. ̄ e
jest animatorem, który wspiera adeptów
sztuki malarskiej, bo wa¿ne jest dla niej by
osoba maluj¹ca nie traci³a wiary w siebie
i w swoje mo¿liwoœci, by by³a dumna z te-
go, ¿e mo¿e daæ innym cz¹stkê siebie. 

Najbardziej radoœæ ¿ycia dostrzegam
w Uli ceramikach. To wyj¹tkowo ujmuj¹-
cy cykl ludzików – którzy w wiêkszoœci
maj¹ weso³e twarze. A skoro jest powód
do zadowolenia to do g³osu dochodzi bry-
luj¹cy w tym temacie nadworny satyryk
RSTK-u Ferdynand G³odzik. Historyjka
o biedronce i sieci jej sklepów rozbawia
wszystkich. Spontanicznie do mikrofonu
podchodz¹ równie¿ nie przewidziani
w scenariuszu laudatorzy, ale w tym jest
przecie¿ ca³y urok takiego spotkania. 

Ja wypijam lampkê czerwonego wina
i unoszê ze sob¹ spokój jeziora, na którym
wœród trzcin cumuje ³ódka. Odp³ywam do do-
mu z aparatem pe³nym zdjêæ i spokojem cz³o-
wieka, który na moment zatrzyma³ siê nad
œwiatem drugiego artysty. 

Beata Patrycja Klary

Zwabi³a nas Ula jak do ula


 




 





 





 




 





 





 






 









Jerzy Do³¿yk pierwsze obrazy tworzy³
w stylu naturalistycznym. Od kilku lat
najistotniejsz¹ inspiracj¹ malarsk¹ artysty
jest twórczoœæ Jacka Kaczmarskiego,
a ulubion¹ form¹ wypowiedzi malarskiej

abstrakcja liryczna, jak mówi sam malarz:
dobrze i bezpiecznie siê przy niej czujê,
poniewa¿ posiada nieograniczone mo¿li-
woœci interpretacji plastycznej. W swojej
pracy Do³¿yk przyjmuje ró¿norodne wy-
zwania, w sposób nowatorski wychodzi
do wspó³czesnego odbiorcy tworz¹c pro-
jekcje multimedialne – miêdzy innymi
„Lot Ikara”, powsta³y z cyklu obrazów
namalowanych w latach 2004-2006 
(17 prac) do piosenek Kaczmarskiego.
Oprócz malarstwa, pasj¹ Jurka jest tak¿e
muzyka i poezja, ³¹czy je z dobrym skut-
kiem, czego dowodem zespó³ „Lirnik
i T³um” za³o¿ony wspólnie z Renat¹ Bir-
sk¹. Zespó³ planuje projekt sk³adaj¹cy siê
z piosenek Kaczmarskiego i „multimen-
talnych wariacji” na temat obrazów. 

Kaczmarski, to nie jedyna inspiracja
poetycka artysty, ostatnia wystawa prac
Jurka Do³¿yka mia³a miejsce w styczniu
2011 roku, w Kinie Praha. Zosta³y tam za-
prezentowane obrazy wykonane specjal-

nie do utworów zamieszczonych w „Ero-
ticonie” – tomiku poetyckim wydanym
przez trzy pary ma³¿eñskie (Siwmir, So-
bierajowie i Goszczyccy) oraz Agatê Ky-
zio³. W wywiadzie udzielonym Janowi
Siwmirowi, Do³¿yk tak wypowiada siê
o procesie powstawania swoich prac in-
spirowanych poezj¹:

– W malarstwie wygl¹da to tak: czy-
taj¹c wiersze staram siê odnaleŸæ w fik-
cyjnej rzeczywistoœci, uto¿samiæ z „pro-

blemem”, który jest – moim zdaniem –
iskr¹ rozpalaj¹c¹ ca³e zdarzenie, nastêp-
nie prze³o¿yæ to na formê plastyczn¹, czy-
li nadaæ tej iskrze wyraz – gestem, form¹
i kolorem, a nastêpnie dope³niæ otocze-
nie, które bêdzie w stanie od niej zap³o-
n¹æ. […] Do przek³adania stanów emo-
cjonalnych na p³ótno najlepiej sprawdza
siê malarstwo ekspresyjne, które daje mi
ogromne mo¿liwoœci wypowiedzenia siê.
Farba olejna nadaje dynamiki, konkret-
noœci, wymuszaj¹c okreœlone emocje za
pomoc¹ zdecydowanych gestów i form,
natomiast prace wykonane lawowanym
tuszem, dope³nionym w koñcowej fazie
such¹ pastel¹, zyskuj¹ na ulotnoœci, lek-
koœci i tajemniczoœci. 

Poetyczny i muzyczny motyw podej-
mowany przez Jerzego Do³¿yka w dzia-
³aniach malarskich, przybiera ró¿ne for-
my i wartoœci, zawsze pe³ne ekspresji,
emocje liryczne poety ³¹cz¹ siê z emocja-
mi plastyka tworz¹c przestrzenn¹ formê
przemawiaj¹c¹ kolorem. Obecnie Jerzy
Do³¿yk pracuje nad nowym cyklem obra-
zów do piosenki Jacka Kaczmarskiego
„Epitafium dla W³odzimierza Wysockie-
go”. Tytu³ cyklu „Ósmy kr¹g”, na który
bêdzie siê sk³adaæ 8 prac olejnych. Zapla-
nowany termin wystawy przypada na
dzieñ 7 kwietnia 2011 roku. Pomimo, ¿e
artysta stworzy³ ju¿ prawie 30 obrazów
inspirowanych twórczoœci¹ Kaczmar-
skiego, to wci¹¿ jest ona dla niego na-
tchnieniem – nie mo¿na siê bowiem za-
trzymaæ, kiedy cz³owieka przepe³nia
uczucie odwagi i samospe³nienia. 

Zofia Miku³a
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Stanis³aw Jerzy Do³¿yk
artysta malarz, muzyk, pochodzi

z Gi¿ycka. Cz³onek Zwi¹zku Pol-
skich Artystów Malarzy i Grafi-
ków, wiceprezes Warszawskiego
RSTK. Od 2001 roku nale¿y do

pracowni malarskiej prowadzonej
przez Jacka Bukowskiego

w Warszawie. Prace swoje pre-
zentowa³ na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 

Wystawy indywidualne
2011 – Nove Kino Praha, Warszawa
2010 – Klub Garnizonowy Kazuñ w Modlinie

Twierdzy; Klub Kultury „Goc³aw”,
Warszawa; Bielañski Oœrodek Kultury,
Warszawa; Centrum Kultury „eSTeDe”,
Gniezno; DK Kadr, Warszawa

2009 – Alternatywa Cafe, Warszawa, ul. Z³ota;
Alternatywa Cafe, Warszawa, ul. Mar-
sza³kowska; DK Kadr, Warszawa – Ka-
feteka, Warszawa; mGaleria, Warsza-
wa; Ad – Hoc, Warszawa

2006 – BWA, Piotrków Trybunalski; Galeria
„Cytadela”, Warszawa

2005 – Galeria Sto³ecznego Klubu Garnizono-
wego DWP, Warszawa; Galeria Sztuki
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

2004 – Galeria Warszawskiej Szko³y Zarz¹-
dzania, Warszawa 2003 – Ratusz,
Warszawa – Rembertów

Wystawy zbiorowe
2011 – Warszawa, Galeria Muzeum Archeolo-

gicznego; P³oñsk – MCK, Galeria „P”
2010 – Warszawa, Galeria Muzeum Woli; Ga-

leria CPK Praga Po³udnie; 
2008 – Rzeszów, BWA
2007 – Nowy S¹cz, Galeria BWA; Brodnica,

Galeria Muzeum Miejskiego; Macedo-
nia – Prilep, Strumica, Kumanowo

2006 – Wroc³aw, Galeria Miejska. 
2005 – BWA – Piotrków Trybunalski; Warsza-

wa „Stara Kordegarda”2004 – Muzeum
w Nieborowie, Oddzia³ Muzeum Naro-
dowego w Warszawie

2003 – Ko³obrzeg, Galeria Sztuki Wspó³cze-
snej; Gdynia, Galeria Klubu Garnizo-
nowego; Kraków, Muzeum Ogrodu Bo-
tanicznego UJ; Che³m, Muzeum
Che³mskie; Piotrków Trybunalski,
BWA; Radomsko, Muzeum Regionalne

2002 – Be³chatów, Muzeum Regionalne; Bole-
straszyce, Muzeum Przyrodnicze UJ
w Krakowie; Warszawa Powsin, „Fango-
rówka” Galeria Ogrodu Botanicznego
PAN; Piotrków Trybunalski, BWA

(Ÿród³o: Internet)

Lirnik
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Fraszki
Wies³aw Brewiñski

Eroprztyczki

PITAGORAZ
Po to Pan Bóg mistrza stworzy³
By i trójk¹t nam otworzy³.

PARTNERKA
Ma go na smyczy. 
Niech siê nie byczy.

POD LATARNI¥
Ju¿ nie jedno cia³o
Tu siê wynurza³o.

BRYLANT
Nie unika³ drogiej ¿ony,
Bo z wieloma by³ szczepiony.

Zbigniew Kurzyñski

NAGROBEK
Tak to lekarza los siê dope³nia,
bowiem siê podj¹³ samoleczenia.

NAGROBEK SKORUMPOWANEGO 
DZIA£ACZA PI£KARSKIEGO
Po Ÿle odrobionej ¿ycia lekcji
tutaj siê dosta³ - do kolekcji.

NAGROBEK KARIEROWICZA
Walcz¹c o sto³ek
wpad³ w ten to do³ek.
Teraz siedzi w do³ku
na zdobycznym sto³ku.

NAGROBEK „DRUGIEGO"
Gromi³ wszystkich, choæ by³ wice
wiêc zas³u¿y³ na gromnice.

spot s³onia
Longina Bujas

Kobiety i postêp
Gdyby nie kobiety urocze istoty
Mê¿czyzna do dzisiaj nie wylaz³by z groty! 

Ró¿nica zdañ
Co mê¿czyzna z trudem ustali
Kobieta jednym zdaniem obali.

Gadatliwoœæ kobiet
£atwiej wodê wycisn¹æ z kamienia
ni¿ nak³oniæ kobietê do milczenia.

Tadeusz Buraczewski

Rap – Dziœ moja knajpa
zwie siê pub

Dziœ moja knajpa zwie siê pub

bu³a ze skwar¹ to Big Mac

a pod plakatem „Teraz Polska”

¿ebrze Rumunka – jakaœ swojska..

Kiedyœ by³ syf ... i byli „oni”

dziœ AIDS spowszednia³ – kondom chroni

„czerwone jab³uszko – przekrojone na krzy¿ 

i czarna iluzja – kiedy na to patrzysz”.

A w Klarysewie – by the way

to KGB czy CIA?...

NiedŸwiedŸ z Berlina – niedŸwiedŸ z Moskwy

richtung gerade – marsch parade

Gdañski czy Danziger – bank

Wpieriod czy drank

tak ciut na Wschód – na Zachód coœ

– choroszo? – Gut!

Graj Cyganie graj – prywislinski kraj...

W kilku sejmitkach jest nadzieja –

skrobaæ – nie skrobaæ – ¿eniæ gey`a

ty³em do przodu – myl¹c tropy

oliwki Johnson u¿yæ wczeœniej

i oby – oby bezboleœnie

w cztery litery Europy...

Dziœ moja knajpa zwie siê pub

ja pod Chopina robiê rap

..w nocy zapali³ siê emeryt

od œwieczki – bo mu pr¹d odciêli

i wniosek prosty jak rytm pieœni

gdy nie masz szmalu – no to nie œpij!

21 sierpnia mgnieñ

a mia³ byæ cud

¿e Polsk¹ – polska...

...mia³eœ chamie...

teraz won!

Zosta³ sznur...

...nie sznur –

to lont!
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Tadeusz Józef Maryniak
TAMAR

Historia jest jak stara baba – lubi siê powtarzaæ

Zawsze do domu wraca nagi, ale za to kompletnie pijany

Naj³atwiej jest obudziæ drzemi¹ce w¹tpliwoœci

Nie sam¹ smo³¹ diabe³ ¿yje

I myœliwy mo¿e byæ rogaczem

Ferdynand G³odzik 

Pakoœæ

Wystrza³owa brunetka z Pakoœci,

przyjmowa³a w mieszkanku swym goœci;

gdy minê³y m³ode lata,

odgrodzi³a siê od œwiata;

¿yje godnie, bo ma oszczêdnoœci.

¯onkoœ z Mierzêcina

Kêdzierzawy ch³op spod Mierzêcina,

na niewiasty wci¹¿ parol zagina³.

Wreszcie poj¹³ by³ m³ódkê,

i pysk zamkn¹³ na k³ódkê.

Nie odezwa³ siê nawet na chrzcinach.

Napachanie

M³ody œwistak ze wsi Napachanie,

by³ obrotny i ciêty na panie.

Nie przegapi³ spódnicy, 

nawet spod Rokietnicy;

przy tym zawsze mia³ wolne mieszkanie.

¯ywotnoœæ

Kombajnista ¿ywotny z Ciecierzyc,

ze ¿niwiark¹ zbli¿enie chcia³ prze¿yæ;

gdy minê³y ju¿ ¿niwa, 

nad kwaterk¹ siê kiwa³,

a w dodatku mia³ kaca i nie¿yt.

Aforyzmy

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

dzia³a 
BLOOG

WARSZAWSKIEGO RSTK

Bloog prowadzi Stanis³aw Dominiak

i do niego nale¿y kierowaæ 

opinie i uwagi:

staszek.dom@wp.pl

rys. Dariusz Maciejewski


