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Z czym u drzwi Europy
– dromologia, prosument
JAN ZDZIS£AW BRUDNICKI

G

dy do s³ownika wchodzi³y
nowe s³owa, nowe pojêcia na
oznaczenie nowych dziedzin
wiedzy, takich jak rozpoznanie nowych przekaŸników
i nowego typu odbioru informacji i ekspresji, literatura zaczê³a siê rozp³ywaæ
w powodzi tekstów pisanych, mówionych, serwowanych w Internecie, przekazach wirtualnych, w obrazach. Proza te¿
okaza³a siê bez granic, przesta³a byæ czytana, zaczêto j¹ nagrywaæ, fragmentaryzowaæ, przek³adaæ na teatr, film, na g³os
nagrany. Rozpoczê³a siê era prozy ponowoczesnej, nasyconej histori¹ indywidualn¹, albo potraktowan¹ ironicznie.
W pocz¹tku lat 70 nag³oœniono niebywale Andrzeja Szczypiorskiego „Mszê za
miasto Arras”, o przeœladowaniu ¯ydów
w czasach baroku, „Prawiek i inne czasy”
Olgi Tokarczuk, potem „Stankiewicza”
Eustachego Rylskiego o epopei rodu kresowego, „Hanemanna” Stefana Chwina
o pograniczu polsko-niemieckim
w Gdañsku, „Weisera Dawidka” o mitach
powojennych ¿ydowskiego ch³opca,
Wies³awa Myœliwskiego „Widnokr¹g”
o ch³opskim rodzie spod Sandomierza.
Andrzej Bart w grotesce „Rien ne va
plus” spisa³ krótki kurs naszej historii
¿artem i kabaretowo, wywracaj¹c przyczyny i skutki powstañ, wojen, konspiracji na nicê. By³y to próby uwolnienia literatury z przymusów cenzury i ideologii.
Rozliczenia martyrologii i kombatanctwa. By³y próby przemyœlenia na nowo
dziejów i zdarzeñ. By³y zamiary aktualizacji i kreacji myœli idei w czasie, w sobie /jak twierdzi³ Bergson/ i stworzenia
jakiejœ miary trwania i przemian, na zasa-

    

dzie /tu znów Heideger/ bycia wyp³ywaj¹cego z czasu bo czas naszego ¿ycia, to
przede wszystkim czas naszej œwiadomoœci. To zreszt¹ temat na odrêbny szkic.
Literatura uderzy³a w dzwon, podjê³a
³omot werbli wokó³ porz¹dków i nieporz¹dków dookolnego ¿ycia. Pada³y has³a:
rozliczmy siê z nietolerancj¹. Dalej –
z cwaniactwem, ciemnot¹ i fanatyzmem,
z³odziejstwem, i okrucieñstwem wobec
zwierz¹t. Ten ostatni temat, skrót analogii
do zezwierzêconych ludzi, podj¹³ w powieœci „Szczur” Andrzej Zaniewski
i uzyska³ miêdzynarodowy sukces. Próbowa³ go kontynuowaæ w katastroficznej

epopei „Cywilizacja ptaków”, po koñcu
cywilizacji ludzi. Ciemne strony nowych
czasów rynku, kapitalizmu, bliskie nierzadko zezwierzêceniu odkryli Józef £oziñski, zw³aszcza „Sceny myœliwskie
z Dolnego Œl¹ska”, Piotr Siemion, znaj¹cy kapitalizm z praktyki w bran¿y finansowej, zw³aszcza „Finimondo”, Wojciech Kuczek, zw³aszcza „Gnój” umieszczony w warunkach œl¹skich, autor pod
pseudonimem Wojciech Shuty, zw³aszcza „Tartak”, wypisz wymaluj epopeja
lepperowszczyzny, Anna Bojarska –
„Kozzmoss!” o dziewczynkach mszcz¹cych siê za nieludzkie krzywdy wredny-

mi metodami. Mo¿naby tu jeszcze przywo³aæ Izabelê Filipiak, Andrzeja Lenartowskiego, Andrzeja Stasiuka i podejmuj¹cego temat mêki twórczej w wymiarach
krwi, œluzu i potu Dariusza Bitnega, ale
przecie¿ nie piszê ksi¹¿ki.
Sprawa tolerancji spo³ecznej, obyczajowej, kastowej stanê³a w ca³ej rozci¹g³oœci. Najdobitniej ujawniono te sprawy
w prozie feministycznej.
Pamiêtamy jak¹ promocjê od Czes³awa Mi³osza, potem filmem Andrzeja Wajdy zdoby³ Tomek Tryzna „Pann¹ Nikt”,
Dokoñczenie na str. 6
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D¹¿enie do doskona³oœci to przywilej
wszystkich, ale mo¿e szczególnie artystów. Niewa¿ne czy zostaniesz uznanym
profesjonalist¹, czy zdolnym amatorem –
najwa¿niejsze, ¿e próbujesz.
Tej próby podjêli siê ludzie, którzy jesieni¹ 1981 roku zawi¹zali grupê plastyczn¹ KOLOR. Z inicjatyw¹ wyszed³
ówczesny przewodnicz¹cy Zarz¹du Zak³adowego ZSMP przy WSK Œwidnik –
Wojciech Wyszomirski. Uwieñczeniem
tego by³a pierwsza wystawa, na której
swoje prace wystawili malarze amatorzy:
Zygmunt Kosiorkiewicz, Piotr Lewandowski, Andrzej Lipiñski, Jan Romankiewicz i Stanis³awa Wo³ek. Cz³owiekiem, który zaoferowa³ malarzom pomoc
w zakresie konsultacji merytorycznych
i warsztatowych, by³ dyrektor Instytutu
Wychowania Plastycznego UMCS Lublin – doc. S³awomir Mieleszko.
Na pocz¹tku by³o... ich piêcioro, ale
w miarê up³ywu czasu, a przede wszystkim podczas organizowania wystaw do³¹czali kolejni chêtni. Do roku 1984 grupa zorganizowa³a szeœæ wernisa¿y.
W tym samym roku powo³ano do ¿ycia Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury woj. lubelskiego, którego trzonem sta³a siê grupa plastyczna KOLOR.
Pieczê nad ca³oœci¹ sprawowa³ w tym
czasie Piotr Lewandowski, który ponadto
nadawa³ tor i kierunek dzia³ania Stowarzyszeniu. – Zaczêto organizowaæ Regionalne Przegl¹dy Twórczoœci Robotników,
które po 1990 roku przerodzi³y siê
w Przegl¹dy Ogólnopolskie. Wa¿nym
wydarzeniem w historii grupy by³o
otwarcie w 1993 roku Galerii RSTK w lo-

  

KOLORowy jubileusz

kalu zaadaptowanym z zak³adu fotograficznego przy ulicy Wyszyñskiego 14.
Pomys³odawc¹ i pierwszym gospodarzem galerii by³ znany œwidnicki malarz –
Jan Romankiewicz. W galerii zorganizowano dziesi¹tki wystaw indywidualnych
i zbiorowych. Miejsce to równie¿ wyró¿nia³a sta³a ekspozycja obrazów cz³onków
grupy KOLOR. Indywidualnie swoje prace przedstawiali: Piotr Lewandowski, Andrzej Lipiñski, S³awomir Mieleszko, Antoni S. Muszyñski, Jan Romankiewicz,
Stanis³aw „Stanka” Œwierz, Wanda Tobo³a i Stanis³aw Wo³ek. Niestety, w miarê
dobrze prosperuj¹ca galeria przesta³a istnieæ w 1997 roku. By³o to wynikiem
zmian lokalowych PSS Spo³em.
Lata dziewiêædziesi¹te wnosi³y raz za
razem kolejne transformacje. Jedn¹
z nich by³y zorganizowane w 1996 roku
I Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci
w Œwidniku zainicjowane przez prezesa
RSTK woj. lubelskiego w Œwidniku –

  

G³ucho³azy. pl

Promocja ksi¹¿ki Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz
gównazjum.pl po³¹czona by³a z piêtnastoleciem pracy
twórczej autorki. W 1996 roku powo³a³a ona do ¿ycia
pierwsz¹ grupê literack¹ dzieci i m³odzie¿y przy Szkole
Podstawowej w Biskupowie, potem wspólnie z Wojtkiem Ossoliñskim – Twórcze Ko³o Poetyckie przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w G³ucho³azach, które dzia³a
do dziœ, a jego cz³onkowie siêgaj¹ po najwy¿sze ogólno-

Kazimierza Kalinczuka. Artyœci amatorzy mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia siê
w poezji, fotografii i malarstwie. W tej
ostatniej prym wiedli cz³onkowie grupy
KOLOR. Ogólnopolskie Prezentacje
Twórczoœci w Œwidniku przeistoczy³y siê
w imprezê cykliczn¹ skupiaj¹c wokó³ tego wydarzenia artystów z ca³ego kraju.
W roku 2010 odby³a siê jubileuszowa
XV edycja.
Grupa KOLOR zosta³a zauwa¿ona na
firmamencie artystycznym miasta i doceniona przez w³adze Œwidnika. Malarzy
uhonorowano odznaczeniami pañstwo-

wymi; Wandê Tobo³ê – Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Teresê Sobestjañczuk – Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi – Jana Romankiewicza, Antoniego S. Muszyñskiego oraz Stanis³awê Wo³ek. Ponadto Artystyczne Nagrody
Burmistrza otrzymali: Antoni S. Muszyñski i Genowefa Œwidnik.
Ka¿dy kolejny jubileusz jest cenniejszy i bogatszy w doœwiadczenia i wspomnienia. Im wiêcej lat obchodzimy, tym
bogatszym dorobkiem mo¿emy siê pochwaliæ.
Katarzyna Szajewska

KOLORowi
Matylda Borowik, Piotr Bronisz, Ryszard Chodkiewicz, Halina Ciesielka, Tadeusz
Andrzej Fabera, Gryciuk, Jadwiga Koperda Grzeœkowiak, Zygmunt Kosiorkiewicz, Piotr
Lewandowski, Bogus³aw Lewicki, Andrzej Lipiñski, Grzegorz Lipiñski, Jadwiga Marcinek,
Antoni S. Muszyñski, Maria Miros³aw, S³awomir Mieleszko, Andrzej Naumiuk, Jerzy
P³atek, Genowefa Pi³at, Mieczys³aw Przychodzki, Jan Romankiewicz, Teresa
Sobestjañczuk, Waldemar Suchodolski, Stanis³aw „Stanka” Œwierz, Genowefa Œwidnik
Anna Tkaczyk, Wanda Tobo³a, Jan Romankiewicz, Stanis³awa Wo³ek, Danuta Wiœnicka,
Anna Witek.

polskie nagrody literackie, np. w Krajobrazach s³owa
w Kêdzierzynie-KoŸlu, czy w ogólnopolskim konkursie
poetyckim w Poznaniu. Lekcje poetyckie dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych
i licealnych z Kujaw
i Lubuskiego wpisa³y
siê na sta³e w plan zajêæ nauczycielki, polonistki, poetki.
14. maja 2011
na promocji ksi¹¿ki
zebra³o siê na widowni sali widowiskowej Centrum Kultury w G³ucho³azach
blisko dwieœcie osób.
Na scenie mo¿na by³o podziwiaæ uczniów gimnazjum
i liceum, którzy grali spektakl na podstawie wierszy
z gównazjum.pl. Wykonywali tak¿e piosenki do tekstów
autorki i muzyki Janusza G¹siora. Spotkanie benefisowe
prowadzili Beata Puzia i Wojciech Ossoliñski, w oprawie muzycznej pomóg³ Mariusz Lewicz. Tytu³owy
wiersz Gównazjum odszyfrowuje prowokacyjny tytu³,
a autorka pisze:

„…Czy gimnazjum to gówno, jak napisa³ na tablicy
zbuntowany uczeñ? Czasami trzeba wdepn¹æ, aby
sprawdziæ, ale tê prowokacjê pozostawiam Czytelnikom”.
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz w niespe³na
dwa tygodnie po wieczorze benefisowym, ze znanym
sobie wdziêkiem, przerodzi³a siê w organizatorkê spotkania autorskiego Tadeusza Soroczyñskiego. M³odzie¿
by³a pod wra¿eniem poety, który rozpocz¹³ lekcjê od
s³ów Goethego: Ka¿dego dnia trzeba pos³uchaæ choæby
krótkiej piosenki, przeczytaæ dobry wiersz, obejrzeæ
piêkny obraz, a tak¿e, jeœli to mo¿liwe, powiedzieæ parê
rozs¹dnych s³ów.
Tadeusz Soroczyñski przeczyta³ kilka swoich wierszy, zaœpiewa³ nawet dwie piosenki, co by³o niezwykle
trudne z powodu dwóch udarów, jakie przeszed³.
Uczniowie napisali odniesienia do utworów artysty,
a Anna Rybotycka naszkicowa³a portret bohatera spotkania. W G³ucho³azach du¿o i m¹drzê siê dzieje
– taktrzymaæ.pl!
Majka
Agnieszka Tomczyszyn-H
Harasymowicz nale¿y do Klubu
Ludzi Pisz¹cych przy Centrum Kultury oraz do RSTK województwa opolskiego z siedzib¹ w Nysie.
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Sympozjum poœwiêcone pamiêci Jakuba Wojciechowskiego, o którym Tadeusz Boy-¯eleñski mawia³ „klasyk w robotniczej bluzie” – odby³o siê 25 czerwca br. w Barcinie, mieœcie gdzie mieszka³ zdobywca
Z³otego Wawrzynu Akademickiego. To wa¿ne odznaczenie zosta³o
przyznane autorowi „¯yciorysu w³asnego robotnika”, za wybitne Zas³ugi dla Dobra Literatury Polskiej przez Polsk¹ Akademiê Literatury
w 1935 roku. Podczas sympozjum zosta³y wrêczone medale im. Jakuba
Wojciechowskiego „Za Zas³ugi dla Kultury Robotniczej”, przyznawane
od 1989 r. przez Spo³eczn¹ Kapitu³ê dzia³aj¹c¹ przy RSTK w Bydgoszczy. Fundatorem medali wg projektu artysty-rzeŸbiarza Micha³a Kubiaka od wielu lat jest Urz¹d Miejski w Barcinie.
Referat pt. „Spacerkiem po Barcinie z Jakubem Wojciechowskim”
zaprezentowa³a Renata Grabowska, odby³ siê równie¿ minirecital Mileny Kruszyñskiej. Po zakoñczeniu spotkania z³o¿ono kwiaty na grobie
Jakuba Wojciechowskiego na pobliskim cmentarzu.
Krystyna Wulert
Organizatorzy Sympozjum: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Bydgoszczy, Wojewódzki Oœrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, Miejski
Dom Kultury w Barcinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. J. Wojciechowskiego.

  

Pamiêci Jakuba Wojciechowskiego

19 maja Spo³eczna Kapitu³a w sk³adzie: Ireneusz Frelichowski – przewodnicz¹cy, Jadwiga
Stró¿ykiewicz – sekretarz, El¿bieta Nowosielska, Mieczys³aw Wojtasik, Maksymilian Koz³owski,
Krystyna Wulert – cz³onkowie, postanowi³a przyznaæ medale im. Jakuba Wojciechowskiego:
Marii ¯ywickiej-Luckner z Warszawy, Andrzejowi Ryszardowi Czerwiñskiemu z Tych, Antoniemu
Korycikowi z Che³mka, Miros³awowi Puszczykowskiemu z Mogilna i Arturowi Jakubowskiemu
z Barcina.

  

25 lat Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach

W styczniu 1986 r. kilku mi³oœników
malarstwa postanowi³o zrzeszyæ siê i za³o¿yæ ko³o, które zosta³o przyjête jako ko³o
nr 12 do RSTK woj. katowickiego w Wodzis³awiu Œl¹skim. W kwietniu 1989 r.
w Tychach odby³ siê I Krajowy Zjazd Delegatów RSTK. W lutym 1991 r. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Tychach zosta³o zarejestrowane i otrzyma³o osobowoœæ prawn¹ i pod nazw¹
RSTK organizowa³o ogólnopolskie plenery i wystawy malarstwa i rzeŸby.
W 1997 r. zarz¹d Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach
postanowi³ zmieniæ nazwê na Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach.
3 czerwca 2011 r. obchodziliœmy
25-lecie dzia³alnoœci naszego Stowarzyszenia. Uroczystoœæ odby³a siê w sali ka-

meralnej Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach, na któr¹ przybyli: Przewodnicz¹cy KR RSTK w Warszawie prof. dr
hab. Pawe³ Soroka, przedstawiciel UM
Tychy Ewa Iwañczuk oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ
z Che³mka i Chrzanowa…
Oprawê muzyczn¹ spotkania zapewni³a Ewa Buczkowska – uczennica LO
w Tychach im. Leona Kruczkowskiego,
wykonuj¹c utwory Franka Sinatry i Luisa
Armstronga.
Prowadz¹ca uroczystoœæ Danuta Czerwiñska odczyta³a krótk¹ historiê pisan¹
wierszem o dzia³alnoœci STK w Tychach.
Prof. Pawe³ Soroka wspomnia³ pocz¹tki
powstania i za³o¿ycieli Stowarzyszenia
oraz I Krajowy Zjazd Delegatów RSTK.
G³os zabrali te¿: Ewa Iwañczuk w imieniu

z-cy Prezydenta Miasta Tychy oraz przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeñ.
Gratulacjom i ¿yczeniom nie by³o koñca.
Wrêczono Honorowe oznaczenia „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” oraz dyplomy
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a tak¿e dyplomy Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Honorowe odznaczenia ministerialne otrzymali: Kazimiera Wiœniewska, Arkadiusz Banaœ,
Edward B¹k, Andrzej Ryszard Czerwiñski, oraz Jan Œmi³owski.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
wszyscy udali siê na wystawê jubileuszow¹ cz³onków stowarzyszenia w holu
MCK, ¿ycz¹c sobie kolejnych 25 lat.
Prezes STK Tychy
Andrzej Ryszard Czerwiñski

Nowy Zarz¹d w Nysie
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. opolskiego z siedzib¹ w Nysie, które odby³o siê 26
maja 2011 r., wy³oniono nowe w³adze Stowarzyszenia. Prezesem zosta³a Teresa Hreczaniuk, z-c¹ Daniela D³ugosz-Penca, sekretarzem Anna ¯urawska, skarbnikiem Danuta Babicz, cz³onkiem Witold Hreczaniuk. Na Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie Jerzego Stasiewicza, jego zastêpc¹ zosta³ Jan Szczurek,
a cz³onkiem Tomasz Henciñski. Wa¿n¹ zmian¹ jest wyd³u¿enie kadencji Zarz¹du do
czterech lat. Podobnie, jak podczas kadencji ustêpuj¹cych w³adz, postanowiono nadal
realizowaæ zadania RSTK w czterech œrodowiskowych grupach literackich: w Prudniku, Nysie, G³ucho³azach i w Bia³ej. W celu skonsolidowania cz³onków Stowarzyszenia i zintensyfikowania wymiany doœwiadczeñ, nowy Zarz¹d podj¹³ siê opracowaæ
cykliczny plan spotkañ, które raz na kwarta³ bêd¹ odbywaæ siê w siedzibie jednej
z grup. Tam te¿, po omówieniu spraw bie¿¹cych, zaproszeni i goszcz¹cy bêd¹ prezentowali swój dorobek. Nowo wybranym ustêpuj¹cy Zarz¹d ¿yczy samych sukcesów.
W.O.
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Ireneusz Gêbski – spotkanie z bezrobociem
STANIS£AW DYMEK
Z publikacjami Ireneusza Gêbskiego
zetknêliœmy siê w pierwszych rocznikach
„Twórczoœci Robotników”. Wtedy, na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych minionego
wieku, pracowa³ on jako kowal matrycowy w Fabryce Maszyn Wiertniczych
i Górniczych w Gorlicach, mia³ za sob¹
sta¿ w kopalni „Knurów” i debiut publicystyczny w tygodniku „Dunajec”.
W Gorlicach za³o¿y³ lokalny oddzia³
RSTK, ale wkrótce – wierny swej idei
wêdrowania – przeniós³ siê do Gdañska,
gdzie w³aœnie rozwija³ dzia³alnoœæ
„Ster”, za³o¿ony przez Edwarda Appela.
Ju¿ w 1986 roku Gêbski, bêd¹cy podówczas przewodnicz¹cym sekcji literackiej
gdañskiego RSTK, opublikowa³ zbiór
opowiadañ „Dyrektorzy”. By³ to dobry
start do kariery pisarskiej, ale ta kariera –
utrudniona koniecznoœci¹ zarobkowania
na utrzymanie rodziny i dobijaniem do
matury rozwija³a siê powoli. Dopiero
w 1989 roku Gêbski móg³ wydaæ sw¹
drug¹, ksi¹¿kê zatytu³owan¹ „Monolog
ma³omównego mê¿czyzny”. By³ to tytu³
chyba autoironiczny, bo zawartoœæ wskazywa³a raczej na nadmiern¹ gadatliwoœæ
i brak myœlowej dyscypliny, co autor sam
przyznawa³: Ju¿ po raz któryœ zastanawiam siê, sk¹d w moim monologu tyle
przeskoków myœlowych. Czy moje myœli
rzeczywiœcie biegn¹ tak poszarpanymi torami... A mo¿e w³aœnie tak byæ powinno?
No có¿, monolog wewnêtrzny pos³uguje
siê w³asnymi prawami, niepowi¹zane
z sob¹ w¹tki czemuœ jednak s³u¿¹. Jest tu
szczeroœæ, próba okreœlenia w³asnego
charakteru. Sporo te¿ mo¿emy siê dowiedzieæ o ¿yciu narratora, pocz¹wszy od jego ucieczki z domu rodzinnego, poprzez
pracê w kopalni, nastêpnie w gorlickiej
kuŸni „Glinik”, póŸniejsz¹ wyprawê do
Gdañska i kolejne zatrudnienia, a¿ po kolejne próby literackie. Gêbski zawsze
sporo pisa³, choæ nie wszystkie utwory
mo¿na by³o wydrukowaæ. Skrupulatnie
wylicza: Opublikowa³em oko³o 250 tekstów w dwudziestu tytu³ach prasowych.
Uczestniczy³em w kilkudziesiêciu zjazdach, seminariach prezentacjach itp. Doczeka³em siê wydania skromnego zbiorku
opowiadañ oraz dane mi by³o zostaæ
wspó³autorem ksi¹¿ki o profilu publicystycznym zaœ jedyna moja ukoñczona powieœæ tu³a siê po wydawnictwach...
Wypada tu dodaæ, ¿e w 1988 roku
Gdañskie RSTK „Ster” opublikowa³o
jednodniówkê „Z Wybrze¿a”, któr¹ zredagowa³ i paroma tekstami opatrzy³ w³aœnie Ireneusz Gêbski. Autor pracowa³
wówczas jako kierownik magazynu
z czêœciami zamiennymi w spó³dzielni
„Spo³em”, co zosta³o upamiêtnione w tytule kolejnej jego publikacji: „Myœli

i fraszki magazyniera”/1989/. Drobiazgi
s¹ autentycznie dowcipne i w odpowiedniej mierze z³oœliwe. Ten sam rys przekory zabarwia wszystkie utwory Gêbskie-

go. W „Monologu” czytamy: Warto by³oby siê z czegoœ poœmiaæ, ale z czego? Satyryk ze mnie kiepski, a tu w kraju tyle
tworzywa siê marnuje.
Rzeczywiœcie w roku prze³omu ustrojowego, czyli w pamiêtnym roku 1989
/„proszê pañstwa, 4 czerwca skoñczy³ siê
komunizm”, jak og³osi³a aktorka Szczepkowska/ by³o siê z czego poœmiaæ, ale
póŸniej by³o ju¿ mniej weso³o.
Ale o tym opowiada Ireneusz Gêbski
ju¿ w kolejnej swej ksi¹¿ce autobiograficznej „SpowiedŸ bezrobotnego” /2009/.
Jest to obszerne dzie³o na 450 stron, podzielone na dwie warsztatowo odmienne
czêœci. Pierwsza, obejmuje lata 19902000, ma charakter jednolicie narracyjny,
poniek¹d powieœciowy. Druga, dotycz¹ca
okresu 2001-2008 jest pamiêtnikiem,
prowadzonym na bie¿¹co. Obie czêœci
zaczynaj¹ siê charakterystycznymi epizodami: zwolnieniem z pracy.
Pod koniec 1990 roku kapitalizm
w Polsce dopiero raczkowa³, stosunki
miêdzy pracodawcami a pracobiorcami
dalekie by³y od kurtuazji. Doœwiadczy³
tego Gêbski, gdy przysz³o mu siê rozstaæ
ze spó³dzielni¹ „Uniservis”; niezbêdny
by³ proces s¹dowy dla uzyskania nale¿nej odprawy. Ale tylko dziesiêæ lat wystarczy³o, by stosunki pracy siê jako tako
ucywilizowa³y; zwalniany z „Konstelu”
pracownik Gêbski otrzyma³ na drogê zegarek „Perfect” i butelkê wódki wysokiej
wartoœci.
Ksi¹¿ka „SpowiedŸ bezrobotnego”
powstawa³a d³ugo, jej pierwsza wersja
by³a gotowa ju¿ w 1993 roku, ale wtedy
nie znalaz³a wydawcy. Czyli, ¿e temat
bezrobocia nie by³ jeszcze „oswojony”,
zreszt¹ nie brak³o teorii, ¿e bezrobocie
jest zjawiskiem pozytywnym. Gêbski
s³usznie zauwa¿a w przedmowie, ¿e zjawisko jawnego, masowego bezrobocia
nadal nie wzbudza wiêkszego zainteresowania i dlatego postanowi³, mimo niema³ych trudnoœci, opublikowaæ ksi¹¿kê. Ale
oczywiœcie nie ma racji, gdy pisze, ¿e
nikt tym tematem siê nie zajmowa³. *

Na tym tle nale¿y czytaæ i oceniaæ
ksi¹¿kê Ireneusza Gêbskiego, jako ¿e za
owymi milionami bezrobotnych stoj¹ pojedynczy, czêsto bezradni i zrozpaczeni
ludzie. Autor „Spowiedzi bezrobotnego”
nie jest cz³owiekiem bezradnym, wiêc po
ka¿dej utracie pracy natychmiast zaczyna³ poszukiwaæ innej. Niekiedy musia³
korzystaæ z zasi³ków dla bezrobotnych.
Ireneusz Gêbski notuje w swej „Spowiedzi”: W latach mojej m³odoœæ s³owo
„bezrobocie” by³o pojêciem czysto abstrakcyjnym. Kojarzy³o siê najczêœciej
z propagandowym wizerunkiem Zachodu
lub te¿ z rz¹dami sanacji. Dla mnie, wychowanego na lekturze ksi¹¿ek Morcinka, synonimem bezrobotnego by³ górnik
poszukuj¹cy wêgla na ha³dach lub wydobywaj¹cy go z biedaszybów. By³o to jednak tak odleg³e, ¿e wydawa³o siê wrêcz
nierealne. Mo¿e dlatego mnie i podobnym tak trudno jest odnaleŸæ siê w zmienionych realiach?
Gêbski jest ca³kowicie pewny swej
rêki, jego proza jest klarowna i soczysta.
Od pewnego czasu pos³uguje siê nie tylko d³ugopisem czy maszyn¹ do pisania,
lecz tak¿e komputerem i portalami internetowymi, w których relacjonuje swoje
europejskie wêdrówki w poszukiwaniu
zarobku. W sieci zdo³a³ nawet umieœciæ
swój poradnik dla zbieraczy jagód i borówek w leœnych ostêpach pó³nocnej Szwecji. Pono najbardziej siê op³aca³o zbieraæ
maroszkê, bardzo podobn¹ do polskiej
maliny, ale ró¿ni¹ca siê ¿ó³tym kolorem.
Nazywana jest z³otem Laponii, niestety
trudno na ni¹ trafiæ.
Poza z³otodajnymi wyprawami do
Szwecji i Norwegii, pan Ireneusz odby³ inne wêdrówki. Zupe³nie nieudan¹ do Francji
i bardzo niebezpieczn¹ do W³och, gdzie
przysz³o mu siê zetkn¹æ z brutalnymi gangsterami. Ta ostatni zaowocowa³ dziennikarskimi opisami, które autorowi przynios³y
nieco s³awy. Przesz³o dwa lata, w okresie
2006-2008 Ireneusz Gêbski spêdzi³ w Anglii, a dok³adnie w Blackpool, gdzie
w pewnym renomowanym hotelu zatrudnia³ siê w charakterze pomocnika kucharza.
Daleko zawêdrowa³ wiejski ch³opak
z Pêpic pod Kielcami. Urodzi³ siê w 1958
roku, wychowywa³a go samotnie matka.
Z opisów zawartych w „Monologu ma³omównego mê¿czyzny” i „Spowiedzi”
wynika, ¿e by³ ch³opcem niesfornym,
lecz chêtnie siêgaj¹cym po ksi¹¿ki, a tak¿e po pióro. Swój pierwszy pamiêtnik napisa³ maj¹c lat dwanaœcie /„wczoraj ukrad³em mamusi sto z³otych”/ i wtedy zapamiêta³, ¿e „w Gdañsku zosta³ podniesiony bunt przeciwko podwy¿kom cen.
Gdañscy robotnicy spalili Dom PZPR
i kilka sklepów... Lecz z tych buntów wysz³o na jaw, ¿e partia pope³ni³a b³¹d”.

Liczne b³êdy i wypaczenia /pos³uguj¹c siê jêzykiem partii/ pope³ni³ tak¿e autor wspomnieniowych ksi¹¿ek, jednak¿e
by³y to b³êdy m³odoœci. Przeczytajmy, co
napisa³: W dotychczasowym ¿yciu, niezbyt przecie¿ d³ugim dane mi by³o pracowaæ w ró¿nych zawodach. Jako nastolatek by³em uczniem piekarskim w kilku
prywatnych piekarniach kieleckich. Co
prawda nie trwa³o to d³ugo, ale zd¹¿y³em
posi¹œæ nieco wiedzy o wypieku chleba
i bu³ek. Praktykowa³em tak¿e jako kandydat na murarza, bêd¹c uczniem szko³y
budowlanej w Kielcach. Widaæ jednak
zawód budowlañca nie by³ moim przeznaczeniem, gdy¿ po kilku miesi¹cach porzuci³em budowlankê i przenios³em siê
do zawodówki górniczej. Po jej ukoñczeniu pracowa³em w kopalni wêgla kamiennego „Knurów”, poznaj¹c cienie
i blaski górniczego ¿ywota. Potem by³
jeszcze krótki epizod w zak³adach tworzyw sztucznych. Ze Œl¹skiem po¿egna³em siê definitywnie, gdy m³odzieñcza mi³oœæ poci¹gnê³a mnie kilkaset kilometrów
na wschód, czyli do Gorlic... Tutaj znalaz³em zatrudnienie w nowo wybudowanym
zak³adzie metalurgicznym nale¿¹cym do
Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”... Po piêciu latach z ¿alem opuszcza³em to miasto. Sprawy rodzinne zagna³y mnie a¿ do Gdañska. Tutaj pracowa³em – jak ju¿ wspomina³em –
jako magazynier, referent i sprzedawca.
Równie¿ tutaj uzupe³nia³em luki w wykszta³ceniu, zdaj¹c maturê i koñcz¹c policealne studium ekonomiczne. Przesta³em co prawda wierzyæ w to, ¿e zostanê
znanym pisarzem, ale nadal bawi³em siê
piórem.
Wysz³a potê¿na ksi¹¿ka o pisaniu
i niemo¿noœci pisania. O trudnoœci ze
znalezieniem miejsca w ¿yciu. Pod koniec 2008 roku Ireneusz Gêbski maj¹c 52
lata, znalaz³ zatrudnienie w gdañskim
Oœrodku Szkolenia Kierowców LOK.
Czy to jest fina³ bezrobocia? Spokojna
meta? No zarobek pewnie kiepski, lecz
jest jeszcze pióro w rêku...
* W latach 2003-2006 Instytut Gospodarstwa
Spo³ecznego SGH w Warszawie opublikowa³ piêciotomowe „Pamiêtniki bezrobotnych”, bêd¹ce pok³osiem kilku konkursów i badañ naukowych rozpoczêtych ju¿ w 1990 roku.. Organizator konkursu
z 2000 roku dr Andrzej Budzyñski przedstawi³
w pierwszym tomie „Pamiêtników” obszerny szkic
socjologiczny pt. „Bezrobocie – pal¹cy problem
spo³eczny dla Polski na prze³omie XX i XXI wieku”. Autor przypomnia³, ¿e w roki 1995 stopa bezrobocia osi¹gnê³a najwy¿szy poziom: ponad 16 procent czynnych zawodowo, co przek³ada³o siê na
2 miliony osiemset tysiêcy osób. Ten wyœrubowany
rekord zosta³ rych³o przekroczony. W listopadzie
2001 roku mieliœmy ju¿ ponad 3 miliony bezrobotnych, w lutym 2003 – trzy miliony i 344 tysiêcy pozostaj¹cych bez pracy, z czego 20 procent nie posiada³o prawa do zasi³ku.
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Ta rubryka, to kolejne podium dla kolegów z RSTK. Prosimy o nadsy³anie do Redakcji W³asnym G³osem informacji o Waszych sukcesach
literackich, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, filmowych…

Nasi na Parnasie
Mi³o nam donieœæ, ¿e koledzy z RSTK i w tym roku siêgnêli po poetyckie laury – Agnieszka Tomczyszyn Harasymowicz w IX Ogólnopolskim konkursie im C. K. Norwida w Pruszkowie, a Krystyna WoŸniak
w Konkursie im. Jana Krzewniaka w Karczewie. Wczeœniejsza zapowiedŸ, ¿e u Beaty Patrycji Klary bêdzie siê dzia³o, nie by³a bezpodstawna – BPK niczym olimpijska mistrzyni zgarnia poetyckie z³oto:

Krystyna WoŸniak

Beata Patrycja Klary

³ódŸ Charona i utrata normalnego oddechu
Gdybym uda³, ¿e rzeczy zosta³y na zewn¹trz, prze¿y³ zimê w stadium
poczwarki, móg³bym zapomnieæ co sta³o siê latem. Chodziæ do pracy
ze œniadaniem w gazecie, nie myœleæ o s¹siadce powieszonej na dole.
Za dnia powtarzam te same sceny, chyba, ¿e pada deszcz, ale to zdarza
siê bardzo rzadko. Wychodzê z baru, który czyœci siê ze stêch³ej nocy.
Jestem krewnym Hamleta i trudno mi patrzeæ. Przyznajê: brud jest
w jakimœ sensie rzecz¹ naturaln¹, czasem nawet – rzecz¹ na miejscu.
Popêkany sedes wbity w kupê b³ota. Bure œwierkowe patyki na mojej
ulicy. Poprawia siê pogoda i wraz ze œniegiem odp³ywa biel. Pleœniejê.
Cienki, zwyk³y zeszyt do rysunków (mo¿e kupiony w Helsingõr, mo¿e
w Zebrzydowie). Dotyka³y go jej palce, gdy bez pozwolenia czyta³a.
Na tym koñczy siê moja historia. Sêp - urubu czeka. Czas sprz¹tania.

DEBIUT

Teraz dopiero rozumiem, to nie by³y
dobre czasy na przybycie.
I
Ojciec w³aœnie rozk³ada œledzie na fajansowym
talerzu,
matka drze siê na dzieciaki, które pl¹cz¹ siê pod
nogami.
W piecu zimno tak jak na zewn¹trz.
Za szczelnie zas³oniêtym oknem przycupnê³a
godzina policyjna,
pada œnieg. Nie chcia³em ju¿ d³u¿ej czekaæ
i zjawi³em siê.
Matka zdziwiona przedwczesnym porodem tuli
mnie do piersi,
pokazuje rodzeñstwu. Jestem kimœ wa¿nym –
pomyœla³em.
Obserwujê muchê,
niezdarnie gramoli siê w moim kierunku, brzêczy,
wtedy jeszcze nic nie wiedzia³em o owadach.
Ojciec jednym ruchem koñczy jej ¿ywot.

Na festiwalu Poznañ Poetów Beata Patrycja Klary otrzyma³a Certyfikat Dobrego G³osu przyznawany tym poetom, którzy „umiej¹ siê oprzeæ
zadêciu mowy mia³kiej i nijakiej”. Gratulujemy
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II
Ma³y Tosiek, ten co ma rude loczki pêdzi za ko³em
od roweru,
przewraca siê tu¿ pod nogi niemieckiego oficera,
po przeciwnej stronie ulicy ciê¿arówki
nabrzmiewaj¹ przypadkowymi
przechodniami, krzycz¹ strachem.
Ch³opcu uda³o siê umkn¹æ przez. pajêcze okno.
Oficer ma syna w tym samym wieku,
odchodzi, nie chce ju¿ wiêcej uczestniczyæ
w zabijaniu.
III
Warszawa p³onie. Matka trzyma nas za rêce,
na jej piersiach nie p³aczê,
mijamy die Siegesstrasse.
Jakaœ kobieta klêczy, ca³uje ziemiê.
mê¿czyzna w jasnym prochowcu
kroi martwe cia³o konia,
koñ ma otwarte oczy

Œladami wierszy umar³ych poetów
Omar Chajtam (1048-1131)
– perski matematyk, astronom, filozof, poeta znany przede wszystkim jako autor
znakomitych Rubajatów.
98
Potrzebuje dzbana z winem i ksi¹¿ki z poezj¹,
I pó³ bochenka chleba do jedzenia,
Wtedy, w odludnym miejscu razem z tob¹,
Wiêcej bêdziemy mieli bogactw niŸli Su³tan.
215
Nie wspominaj przesz³oœci, bo minê³a –
Nie gniewaj siê na przysz³oœæ, która
przyjdzie;
I nie buduj nadziei na przesz³oœci lub
przysz³oœci,
B¹dŸ szczêœliwy teraz – nie ¿yj na wiatr.

220
Jedni rozmyœlaj¹ w œwi¹tyni religii,
Inni dumaj¹ na œcie¿kach mistycyzmu,
Lecz boje siê, pewnego dnia rozlegnie siê
wo³anie:
G³upcy, ani ta, ani tamta droga nie jest
dobra.

B³a¿ej Tomaszewski
Licealista, lubi¹cy pisaæ w trzeciej osobie.
Zafascynowany nordyck¹ mitologi¹, filozofiami Nietzschego oraz Platona. Kocha spêdzaæ wieczory z ksi¹¿kami polskiej fantastyki (Æwiek, Kossakowska, Piekara). Zauroczony wielk¹ literatur¹ („Faust”, „Boska
Komedia”). Poza ksi¹¿kami lubi dobry
film, grê komputerow¹ czy muzykê.

„Puk-Puk” (fragment)
Obudzi³ mnie dzwonek do drzwi. Móg³ to
byæ ka¿dy. Czy¿by s¹siadka z do³u? Znowu
coœ jej nie pasuje? Czy¿by znowu coœ j¹ wkurzy³o? Mo¿e to pani Gra¿ynka z gazowni?
Móg³ to byæ ka¿dy. Dzwonek rozleg³ siê po
moim domu ko³o godziny ósmej rano.
– Kurwa… Co tak wczeœnie… – Bardzo
rzadko o tej porze ktoœ mnie odwiedza. Prawdê
mówi¹c, to w ogóle bardzo rzadko jestem odwiedzany. Nie chodzi o to, ¿e nie mam przyjació³, bo mam. Przynajmniej tak mi siê wydajê.
Najwiêkszym wysi³kiem nie jest wcale
podniesienie siê z ³ó¿ka. Najtrudniejsz¹ czynnoœci¹ jest otworzenie oczu. Przynajmniej dla
mnie. Prawie s³yszê ha³as rozrywanych powiek. Po chwili znowu rozbrzmiewa dzwonek.
– Ju¿ idê! Spokojnie! Mam czas! – Stoj¹c
przy ³ó¿ku przeci¹gam siê i ods³aniam rolety.
S³oñce zd¹¿y³o ju¿ rozœwietliæ zakamarki
brudnych ulic, które muszê ogl¹daæ co rano.
Wk³adam do ust gumê miêtow¹, ¿eby nie powaliæ sprawcy mojego niewyspania oddechem. Uda³em siê w kierunku drzwi, ale kiedy ³apa³em za klamkê poczu³em coœ, co spowodowa³o gêsi¹ skórkê na moim ciele. Otworzy³em drzwi. Przede mn¹ nie sta³a ani s¹siadka z do³u, ani pani Gra¿ynka. Nie by³ to Janek
– mój znajomy. Mê¿czyzna ubrany w czarny
prochowiec patrzy³ na mnie spode ³ba. Mia³
wyj¹tkowo podkr¹¿one oczy, ma³o tego… Jego oczy by³y nienaturalnie przekrwione. Na
jego g³owie widnia³ kapelusz.
– Sêk w tym, ¿e nie ma pan czasu. Jestem
tu po to, ¿eby zaprowadziæ pana w pewne
miejsce. – Mê¿czyzna powiedzia³ to bez ¿adnego poruszenia siê. Jego popêkane usta lekko zamyka³y siê i otwiera³y.
– Pan wybaczy, ale nie dos³ysza³em nazwiska? – Stara³em siê byæ mi³y. Nie zna³em
typa, nie wiedzia³em, czego mogê siê po nim
spodziewaæ.
– Moje nazwisko nie jest panu potrzebne,
panie Rolski. – W tym momencie zacz¹³em
siê baæ.
– Sk¹d… Sk¹d zna pan moje… Nazwisko?
– Zada³em to pytanie zupe³nie nie myœl¹c. Jego odpowiedŸ wyda³a mi siê tak oczywista…
Jednak nie takiej siê spodziewa³em...
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Zdzis³aw Tadeusz £¹czkowski
– poeta, powieœciopisarz, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki. Ukoñczy³ studia
polonistyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwukrotny laureat nagrody im. W. Pietrzaka: w 1958 – Nagrody M³odych,
a w 1979 nagrody w dziedzinie literatury, Nagrody Literackiej „Kierunków” oraz presti¿owej Miêdzynarodowej Nagrody w dziedzinie poezji Premio Internazionale Narrativa e
Poesia di Giorgio La Pira w 1989 r. we w³oskiej Pistoi. Jest cz³onkiem Zarz¹du Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzib¹ w Wenecji. Nale¿y do Stowarzyszenia Akademia Europaea Sorbieriana.

6 VIII 1973
Wreszcie jakaœ moc, si³a. Coœ we mnie
rozrasta, potê¿nieje. Chodzê, jak nieprzytomny. Powinienem chyba pisaæ. I znowu
bia³a kartka papieru, piêkna chwila.
I pierwsze s³owa…
16 VIII 1973
O Bo¿e! Nie jestem zadowolony z „Zabijania ptaków”. Stefan ma sporo uwag
krytycznych. I znowu wiele pracy. A tytu³ te¿ beznadziejny.
Coœ siê dziejê dziwnego z moimi rêkoma.
Parê dni temu wypad³a mi z d³oni szklanka herbaty. A w niedzielê wypad³ kieliszek wina, ni st¹d ni zow¹d rozla³ siê na
ledwo co uszyte przez pana Danka,
spodnie. Ogarnê³a mnie wœciek³oœæ, Bo
dzia³o siê to wszystko w kawiarni „Alhambura” wœród wielu gapiów.

22 VIII 1973
Wstaje rano, tzn. rano dla mnie, to 12. Ca³y dzieñ przy biurku. Ci¹gle nie mogê sobie
poradziæ (tytu³ ju¿ nieco inny) z „Lamentacjami na temat zabijania ptaków” Kiedy ja
wreszcie skoñczê te przeklête wierszyd³a?
Ci¹gle jest nie tak jakbym chcia³. Robiê
b³êdy gramatyczne. Wczoraj przyjecha³
z Olsztyna Andrzej Imielski. Nie zasta³
mnie w domu i spa³ na klatce schodowej
25 VII 1973
Skoñczy³em – temat ptaków. Ostateczny
tytu³ „Lamentacjami na temat zabijania
ptaków”. Ulga. Ile¿ mnie to kosztuje to
pisanie. (…)
27 VIII 1973
Wracam znowu do „Lamentacji”. Oszaleæ mo¿na. Wypijam szklanka po szklance mocnej herbaty, a wokó³ pustka. I na-

  

Fragmenty dziennika Czekanie na Kometê (2006)

gle pod wieczór olœnienie. Czwarta czêœæ
tego poematu ukaza³a mi siê jaœniej, ju¿
nie taka chropowata. Podlewam kwiaty
na parapecie okna. Swoje ukochane kaktusy. I spostrzegam, ¿e kwiaty marniej¹.
Wiêc rozmawiam z nimi czule. Dotykam
ich d³oñmi i mówiê: – Proszê nie umierajcie, roœnijcie, bo was kocham.

07 IX 1973
Ja chyba jestem chory psychicznie. Znowu wracam do „Lamentacji…” I ci¹gle
nie wiem, czy ten poemat skoñczy³em,
czy mam go wyrzuciæ do kosza, czy
wreszcie od nowa wszystko poprawiæ
i pisaæ.

Publikacje:
S³oneczniki gorej¹ce (1957)
Ciemnoœæ z bursztynu (1959)
Monogram z wiewiórk¹ (1963)
Piêkna Rabab (1963)
Kartofliska (1963)
Gad (1966)
¯a³oba z Antygon¹ (1973)
Nadzy pod winogradem (1975)
Wszystkie sto³y sprawiedliwoœci (1979)
Syn Ziemi swojej (1980)
Tobie przystoi pieœñ (1982, 1986)

Snu otwieranie (1989)
Tañcz¹cy rycerze (1990)
Zaklêty jeleñ (1992)
Anegdariusz (1996)
Gwiazdobranie (1996)
Noc z guœlarzem (1996)
Wolnoœæ nie zniewolona (1997)
Anegdariusz drugi (1998)
Schizofrenia (1999)
Trzy poematy (2000)
Piaskiem naprêdce wpisane. Dziennik (2001)

Tak, tak: Nie, nie. Dziennik (2003)
Innoœæ (2004)
Dysputa (2004)
Poeci Pañskiej Winnicy: s³ownik osób duchownych
pisz¹cych wiersze (2004)
Wiktoria (2005)
Czekanie na kometê. Dzienniki (2006)
Czy wszystko ju¿ powiedzia³em? Poematy naiwne (2007)
Jak drzewo w ptakach. Dzienniki (2009)
Ku wzgórzom planet. Poematy (2010)

Z czym u drzwi Europy – dromologia, prosument
Dokoñczenie ze str. 1
nazwan¹ pierwsz¹ polsk¹ powieœci¹ postmodernistyczn¹, autor wraz ¿on¹ pracuj¹c¹ z dzieæmi trudnymi wychowawczo
wydestylowa³ okrucieñstwo dzieci, tym
razem demonicznych dziewczynek, które
potrafi¹ wykoñczyæ nawet kole¿ankê
uznan¹ za przyb³êdê w salonie, ok³amaæ
doros³ych i m¹drali (kontynuowa³ temat
w moralitecie „IdŸ kochaj” o koñcu socjalizmu).
Manuela Gretkowska rozpisa³a temat
na wiele ksi¹¿ek, choæby dziejami ci¹¿y
i porodu „Polka”, a potem nawet za³o¿eniem Partii Kobiet, która na plakacie wyborczym prezentowa³a zarz¹d bez odzie¿y.

Tytu³ Izabeli Filipiak „Skandal byæ kobiet¹” rozpisa³o wiele autorek: Natasza Goerke, siostry Bojarskie, Zyta Rudzka, Ma³gorzata Musierowicz, Agnieszka Drotkiewicz, Dorota Szczepañska, Katarzyna Byzia i legion innych autorek. Przy czym
smaczne kasztany z ognia wydoby³y autorki literatury ³atwej, taniej i przyjemnej,
gdzie z ka¿dej sytuacji jest dobre wyjœcie:
w mi³oœci, w interesach, w byciu rodzinnym, w otoczeniu kole¿eñskim. Potentatk¹, a równoczeœnie przedsiêbiorczyni¹,
która nawet 1osy swych bohaterek literackich chroni³a licencj¹ prawn¹ – by³a i jest
Katarzyna Grochola. Jej romanse awanturniczo-erotyczne, jak „Nigdy w ¿yciu”,

„Serce na temblaku”, ca³y cykl „¯aby
i anio³y” ci¹gle s¹ wznawiane, filmowane,
przerabiane, bo czytelnicy potrzebuj¹ powieœci buffo, wodewilowej, bulwarowej
o kobietach radz¹cych sobie z pieniêdzmi,
z samotnoœci¹, z odrzuceniem. Potrzebuj¹
¿artów z otoczenia, z obyczajów, z kultury
masowej. Ju¿ nie w butach milionerki d¹¿¹
podobn¹ drog¹ Dorota Terakowska, Krystyna Niepomucka, Krystyna Siesicka, Irena Matuszkiewicz, Monika Szwaja, Izabela Sowa i nieopodal nasz autor krymina³ów
Janusz Wiœniewski, ten od „Samotnoœci
w sieci”. Podam przyk³ad na jakim szlaku
ten nurt prozy szuka pociechy. Na sztandarach widniej¹ proste has³a kobiety ³¹czcie

siê, twórzcie krainy szczêœliwoœci – nibylandie, nie wstydŸcie siê byæ kobietami,
dbajcie o swój wygl¹d i zachowanie. Czasem pada has³o odwa¿niejsze, bliskie skandalu: „Miliony lat ewolucji buzuj¹ w mojej
macicy”, to M. Gretkowska. Autorki te
i chyba s³usznie, uwa¿aj¹, ¿e ich ksi¹¿ki
pomagaj¹ kobietom uzyskaæ, albo pog³êbiæ w³asn¹ to¿samoœæ. Pomagaj¹ te¿ na zasadzie swego rodzaju metaforycznego doradztwa jak wyjœæ z tradycyjnego i wspó³czesnego bovaryzmu, z upokorzenia,
z braku perspektyw, z unicestwienia.
Jan Zdzis³aw Brudnicki
Autor ksi¹¿ki krytycznej „Æwiczenia z wolnoœci. Poska proza od salonu do supermarketu”
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Gdy nie bawi ciê ju¿ œwiat
zabawek mechanicznych…(2)

opowieœæ o pewnej przygodzie wspó³czesnej poezji polskiej
Micha³ Kasprzak
dokoñczenie z nr 81 WG
W okolicznoœciach poetyckiego status quo, oko³o trzech lat temu pojawiaj¹
siê pierwsze tomiki poetów, którzy ca³kowicie ignoruj¹ tezê o zasadniczej suwerennoœci i autonomii jêzyka poetyckiego. Poezja jest – zdaj¹ siê mówiæ
twórcy „zaanga¿owani” – czêœci¹ komunikacji spo³ecznej, czy siê chce tego, czy
nie, i dlatego powinna operowaæ jêzykiem owej komunikacji, wykorzystuj¹c
wszystkie lingwistyczne rejestry: dominuj¹cy dyskurs medialny i polityczny,
slang clubbingowy, tani¹ konfesyjnoœæ
telenoweli – ca³y jêzyk popu i kultury
masowej, w którym przysz³o nam ¿yæ.
Przy czym nie chodzi tu o wyniesienie
owego jêzyka na wy¿yny, o bezrefleksyjn¹ afirmacjê i apologiê, lecz o krytyczne
jego u¿ycie, o podejœcie, które przede
wszystkim zdemaskuje ukryte w jêzyku
struktury ideologiczne i mechanizmy
przemocy symbolicznej, jakiej sobie nie
wyobra¿amy. Tacy twórcy, jak Adam Kaczanowski, Kira Pietrek, Jaœ Kapela, Andrzej Szpindler czy Szczepan Kopyt, dokonali przekroczenia i wykroczenia daleko poza powszechne wyobra¿enia o tym,
czym jest poezja. W ich wierszach na
pró¿no szukaæ tradycyjnie zdefiniowanych metafor – metafora jest tu przypadkow¹ wypadkow¹ rodz¹c¹ siê wewn¹trz
jêzykowego tygla kultury. Szczepan Kopyt w tekœcie pt. £uk triumfalny dokonuje synkretycznego wymieszania jêzyków
Biblii, clubbingu i reklamy, pokazuj¹c,
jakie nieuœwiadomione hierarchie warto-

œci drzemi¹ w naszej mowie i rz¹dz¹ na
pozór niezale¿n¹ egzystencj¹:
zmiana knajpy / biali rosjanie / moi bracia w ¿o³¹dku
moi bracia z ¿o³¹dkow¹ przy barze
[chlup] / wyrywanie dup
tañczenie (tu jak przychodzê o pi¹tej to
zawsze
s¹ jakieœ chêtne sztuki) / zagramy tu
wiesz ma³a
daj mi swój numer / w ubikacji dowiemy
siê prawdy
o waszych promocjach / poznacie ich po
owocach
[…]
Przekraczaj¹c ca³y zreferowany powy¿ej impas postmodernistyczny, nale¿y
powiedzieæ, ¿e kiedy mówimy o rzeczywistoœci, mówimy tak naprawdê o jêzykach o niej opowiadaj¹cych, czyli – nieco bardziej naukowo – dyskursach j¹ zapoœredniczaj¹cych, które jednakowo¿
wykazuj¹ swoj¹ moc sprawcz¹ i mog¹ na
tê rzeczywistoœæ wp³ywaæ (przywo³ajmy
w tym miejscu choæby formu³y prawne),
ale i vice versa – kszta³tuj¹ siê pod jej naporem, stanowi¹c jej wielce z³o¿ony wewnêtrznie obraz (tu wystarczy przywo³aæ
jêzyk popkultury ukazuj¹cy ca³¹ specyfikê relacji miêdzyludzkich). Dlatego te¿
jêzyk jest broni¹ obosieczn¹: z jednej
strony odznacza siê pewn¹ potencjaln¹
aktywnoœci¹, mo¿liwoœci¹ dzia³ania i de
facto zmieniania ró¿nych stanów rzeczywistoœci, z drugiej – stanowi bierny
przedmiot analizy mechanizmów œwiata,
do którego siê odnosi. W tym miejscu nie
bêdzie nas szczególnie zajmowa³ fakt –
acz nale¿y o nim pamiêtaæ – ¿e „jêzyk”
i „rzeczywistoœæ” nie zawsze i nie do

ZMAGANIA KONKURSOWE
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub „Relaks” oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie og³asza konkurs poetycki O Z³ot¹ Lirê.
Zainteresowane osoby prosimy o nades³anie dwóch wierszy w trzech egzemplarzach, napisanych w literackim jêzyku polskim, o dowolnej tematyce, które nigdy wczeœniej nie by³y publikowane i nagradzane. Wiersze powinny byæ opatrzone god³em i kategori¹ wiekow¹ (A – m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i licealnych lub B – doroœli). W zaklejonej i opisanej god³em kopercie nale¿y umieœciæ
nastêpuj¹ce informacje: imiê, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.
Zg³oszenia nale¿y przes³aæ do 9.09.2011 na adres Klub „Relaks”, ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno lub MCKiS, ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Na
kopercie powinien znaleŸæ siê dopisek „O Z³ot¹ Lirê”.

koñca siê uzupe³niaj¹: bywa tak, ¿e to, co
zawarte i wyra¿ane w jêzyku nie istnieje
ju¿ lub jeszcze w rzeczywistoœci (vide:
pewne struktury i odpryski mitów kazirodczych w jêzykach spo³eczeñstw, które
dawno na³o¿y³y zakaz na takie praktyki,
o czym tak przekonuj¹co pisa³ francuski
filozof i socjolog Michel Foucault). I odwrotnie: pewne przemiany rzeczywistoœci mog¹ byæ odnotowywane w jêzyku
z przys³owiowym grubym opóŸnieniem
lub po prostu obejmowane przezeñ zakazem i rugowane ze sfery wys³owienia.
Dla poezji, o której mowa, najistotniejsze wydaje siê zdefiniowanie b³êdnych i ob³êdnych sprzê¿eñ zwrotnych jêzyka i rzeczywistoœci kulturowej, w której przysz³o nam egzystowaæ, a które to
sprzê¿enia zamykaj¹ nas w krêgu zrytualizowanej, usztucznionej i pozornej komunikacji wyzbytej ambicji zmieniania
siebie (jêzyka), a zatem i œwiata. Taki stan
biernoœci wspó³czesnego spo³eczeñstwa,
tak¹ politykê, która próbuje ów stan impregnowaæ nazywamy konserwatyzmem.
Takim konserwatyzmem odznacza siê
ustrój kapitalistyczny i filozofia neoliberalna, których jedynym d¹¿eniem i celem
dzia³ania jest zabezpieczenie panuj¹cych
w spo³eczeñstwie relacji i hierarchii przed
jak¹kolwiek zmian¹. Jakakolwiek zmiana
bowiem, naruszaj¹c obowi¹zuj¹cy porz¹dek spo³eczny – choæby by³ on kwintesencj¹ niesprawiedliwoœci i nierównoœci
– zdestabilizowa³aby dotychczasowe
uk³ady w³adzy i korporacji, podkopuj¹c
tym samym fundamenty systemu. Tê
z ducha lewicow¹ analizê rzeczywistoœci
w pe³ni podziela poezja, któr¹ nazywa siê
ma³o apetycznie – zaanga¿owan¹, a któr¹
ja wolê okreœlaæ mianem krytycznej – ze
wzglêdu na jej bardzo jeszcze niewyraŸny
potencja³ aktywistyczny. Taka poezja
spuszcza zas³onê dymn¹ na ca³y g³ówny
nurt mowy wi¹zanej, który powy¿ej okreœliliœmy wspólnym mianownikiem „estetyzmu”, a którego rewersem okazuje siê
w³aœnie zdefiniowany konserwatyzm. Ów
stosunek antagonistyczny najdobitniej
chyba wyrazi³ w jednym ze swoich wierszy poznañski poeta Szczepan Kopyt:
„mój ból na odleg³oœæ nie jest cichy (cichy) / pierdolê wasz¹ grzeczn¹ poezjê,
gra siê toczy/ na seks i œmieræ”.
I znów nale¿a³oby w tym miejscu
przywo³aæ francuskiego socjologa Michela Foucaulta, który byæ mo¿e otworzy
nam oczy swoj¹ definicj¹ mikrofizyki

w³adzy w spo³eczeñstwach neoliberalnych, zgodnie z któr¹ mechanizmy represyjne i ideologiczne s¹ tutaj (odwrotnie
ni¿ w totalitaryzmie) ukryte i rozproszone w bardzo ró¿nych, partykularnych sferach ¿ycia i jêzyka: w jêzyku mediów,
polityki, reklamy, ale równie¿ w jêzyku
naszych ma³ych lub wielkich mi³oœci,
w tym, co jemy, jak i z kim siê kochamy,
etc. Zawia³o nieco spiskow¹ teori¹ dziejów, ale ¿eby rozproszyæ ów niesmak po
ustach, nale¿y dopowiedzieæ, ¿e niczym
w pierwszej czêœci filmu Cube – ¿aden
spersonifikowany Big Brother tak naprawdê na nas nie patrzy, nikt t¹ wspó³czesn¹ penitencjarn¹ sytuacj¹ nie kieruje
– jest ona immanentn¹ w³aœciwoœci¹ systemu, który przy naszym œwiadomym (w
wymiarze oficjalno-politycznym) lub
nieœwiadomym udziale sam siebie powiela, stanowi¹c zagro¿enie wiêksze niŸli totalitaryzm, wiêksze – bo umykaj¹ce
z pola widzenia. Oto ca³y kontekst socjologiczny m³odej polskiej poezji krytycznej skrêcaj¹cej „na lewo”: nieœwiadomoœæ mechanizmów wspó³czesnego
œwiata powoduje bezwiednie przyjmowan¹ postawê ów œwiat konserwuj¹c¹,
a poezja œwiadoma jedynie swej formy
idealnie dopisuje siê do tego wspólnego
rachunku strat, jakie s¹ po prostu inn¹ nazw¹ braku zysków, czyli: Zmiany.
Zagalopowaliœmy siê nieco w rejony,
które w powszechnym mniemaniu powinny mieæ z poezj¹ tyle wspólnego, co z zesz³orocznym œniegiem. Mam jednak nadziejê, ¿e szczegó³owa lektura tej kulturowo zorientowanej twórczoœci rozwieje
wszelkie uprzedzenia i sprawi, ¿e bêdziemy mogli odnaleŸæ w sytuacjach lirycznych nasze czasem zupe³nie nieliryczne
sytuacje, ¿e uto¿samimy siê z bohaterami
w ich prze¿ywaniu œwiata, zamiast poddawaæ siê kolejnym sztucznie reprodukowanym przez poezjê wznios³oœciom, których
ju¿ wystarczaj¹co dostarcza nam kultura
masowa. Jeœli bowiem chcemy przywróciæ poezji dawno utracon¹ wa¿noœæ, na co
sama siê notabene skutecznie skazuje, nie
mo¿emy jej traktowaæ niczym niedzielnej
rozrywki przy dŸwiêkach Szopena lub odskoczni od „codziennego ¿ycia”. Celem
sztuki nie jest odci¹¿anie rzeczywistoœci
i realizowanie naszych niespe³nieñ w jakiejœ fantasmagorycznej przestrzeni fikcji.
Celem sztuki jest awangardowe rozsadzenie ram tej fikcji i wlanie jej w samo centrum realnych wydarzeñ…
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NA WARSZTACIE RECENZENTA

 

PójdŸ na Krakowskie

U SIOSTRY KONSUMATY

NADES£ANE WIERSZE

Chêtniej ni¿ zwykle wyjdê przed szereg,
tym to pytaniem chc¹c w oczy zawiaæ:
czy tylko pi³karz robi karierê,
na której temat warto rozmawiaæ?
Ka¿dy chce zwyciêstw – w³asnych lub
choæby
tych, siê z którymi chce uto¿samiaæ.
Zwyciêzca bowiem to cz³ek jest groŸny,
przy którym spe³nisz ka¿dy swój zamiar.
Przy nim ty pewnie st¹pasz po ziemi.
Tym pewniej, jeœli – w szalonym pêdzie.
W pi³karzach maj¹ swe usta – niemi.
Gol wbity w siatkê – to ich orêdzie.

Zabiorê ciê wysoko a¿ do gwiazd
tam poczujesz wolna siê
od wszystkich k³amstw.
Zobaczysz jak mo¿e piêknie byæ
tak wiele chwil tracimy wci¹¿
gdzie ja tam i ty.
Za ka¿dy dzieñ za ka¿dy sen
nawet za ³zy ja zawsze chcê
byæ tam gdzie ty.
Zabiorê ciê wysoko a¿ do gwiazd
z góry bêdzie widaæ ca³y œwiat.
Zobaczysz jak mo¿e piêknie byæ
tak wiele chwil tracimy wci¹¿
gdzie ja tam i ty.
MAM JESZCZE CZAS

„Bêdziemy lepsi – czy nadal s³abi?
Bo jak ktoœ œmia³by wiêksze mieæ
mêstwo
od nas, duch gdyby w sercach nam
zabi³
Pamiêtasz Grunwald? Odsiecz
Wiedeñska?”.
Te symboliczne wojny pi³karskie
maj¹ dla wielu wagê prawdziwych.
Powa¿nej sprawy chcesz? – œmiechem
parsknê
PójdŸ na Krakowskie. W Warszawie
niby.

NADES£ANE KSI¥¯KI

TAM GDZIE TY

Zabiorê ciê gdzie nikt
nie znajdzie nas
ukryci przed œwiatem
odnajdziemy w³asny raj.
I liczê wci¹¿ ¿e przyjdzie
taki dzieñ
niebo w twoich d³oniach
zapiera w piersiach dech.

go spojrzenia, zaskoczenia, zaciekawienia. Tekst
pierwszy to rodzaj piosenki. Kto wie, czy przy
dobrej muzyce, nie pop³yn¹³by – chæby na kszta³at „Prawie do nieba wzie³aœ mnie” Piaska czy
„Zawsze tam gdzie ty” Lady Pank. Jednak inwersje np. „tam poczujesz wolna siê” i tak musia³yby
ulec zmianie na „tam poczujesz siê wolna”. Có¿
jêzyk ma swoje prawa. Wiersze to jeszcze nie s¹.
Trzeba du¿o czytaæ, pisaæ, poszukiwaæ w jêzyku.
D³uga droga – i rêczê, ¿e wcale nie do raju.
myœl
szeleszcz¹ cykady milionowych wy³adowañ w synapsach
o niebieskich migda³ach, liœcie zakupów i innych
bzdurkach
p³yn¹ wolno
a na innej pó³kuli grzmi¹ myœli tocz¹ce siê szybciej i szybciej
impulsy przeskakuj¹ce zakrêty, bruzdy
i jeszcze, do przyœpieszenia serca

wiruj¹cy glob
symbole wy¿u, ni¿u, chmur i deszczu, radoœci
(fragment – reprezentacyjny jednak)
s³oñc i temperatur
[A.A. z P³ocka]
mózg myœl¹cego cz³owieka
Jak widaæ teksty dopiero u pocz¹tków pisa[R.P.]
nia, gdy jeszcze pisze siê sercem, têskonot¹, mi³oœci¹. Wszystko ot ju¿ by³o, ale przecie¿ ka¿dy
W koñcu wiersz o czymœ. Skupiony na jedmusi swoje uczucia jakoœ ogarn¹æ, przetrawiæ. nym temacie i to na konkretnym. Brak zbêdnych
Jednak dla czytelnika nie jest to ju¿ ³atwe. ozdobników, poetyzmów. Rzeczowa prezentacja.
Zw³aszcza dla czytelnika, który poszukuje nowe- Jednym s³owem – dobry wiersz.

Mam przed sob¹ cztery piêknie wydane
ksi¹¿ki. Przyjemnie jest je dotkn¹æ, przyjemnie obejrzeœ wspania³e reprodukcje
w wiêkszoœci autorstwa Wac³awa Jagielskiego. Nie s¹ to jednak albumy, a tomiki
wierszy Zbigniewa Smoczka pochodz¹cego z ¯arnowa w okolicach Zalewu
Szczeciñskiego. Tomiki, których najwiêksz¹ wartoœci¹ jest zachwycaj¹ce
edytorstwo – tylko pozazdroœciæ. Ksi¹¿ki
te maj¹ osobliwe tytu³y: Dziennik podró¿y, B³êkitne ziarno nadziei, Szelest nieskoñczonoœci, Wiersze dla przyjació³. Odnoszê wra¿enie po tak skonstruowanych
tytu³ach i zawartoœci ksi¹¿ek – ¿e jest jeden wspólny mianownik tych wydawnictw – w³aœnie owe „wiersze dla przyjació³”. Takie teksty bowiem s¹ najczêœciej
pisane sercem, dusz¹, wzruszeniem. Operuj¹ pojêciami – mi³oœæ, dobro, piekno,
szczêœcie, marzenia. Wszystko to w obfitoœci przelewa siê na kolejnych stronicach: „wkochasz siê a¿ do serca”, „Kocham ciê w twoim locie”, „zwierciad³o
wiecznoœci”. Takie nieporadne metafory
dope³niaczowe psuj¹ niektóre dobrze rozpoczête teksty. To s¹ niedobory warsztatowe, nad którymi zawsze mo¿na popracowaæ – co bardzo autorowi zalecam. Nawet dla przyjació³ – bowiem warto pisaæ
dobrym warsztatem.

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

POCZYTALNIA!

 

Jerzy Suchanek,
Jutro przeczytaj jeszcze
raz,
Miko³ów 2010
Wszystko co o poezji Suchanka mo¿esz wiedzieæ. Wybór dokonany przez Krzysztofa Kuczkowskiego oddaje
istotê projektu poetyckiego.
Gêste znaczenia, mocne s³owa, dobra poezja.

W KATYNIU
Przed granitow¹ tablic¹
W p³omieniach zniczy
Ko³ysze siê
moja têsknota
ból
nieograniczony ¿al
Potê¿nieje we mnie
pragnienie
by na skrzyd³ach ptaka
odkryæ w chmurach
tajemnicê rozstania
i nie wypatrywaæ ciebie
w okruszku
co oderwa³ siê
od rodzinnego bochna
czerwon¹ przemoc¹

polecane ksi¹¿ki
Robin Dunbard.
Ilu przyjació³ potrzebuje cz³owiek?
Na tropie zagadek ewolucji,
Wydawnictwo Literackie, 2010
Ewolucja rz¹dzi wszystkim. Dzieje naszego indywidualnego pochodzenia wp³ywaj¹ na to ilu mamy przyjació³, z iloma
ludŸmi wchodzimy w bliskie kontakty. Liczba Dunbara to zaledwie 150 osób, dlaczego? Te i inne rozwi¹zania zagadek przynosi w³aœnie ta ksi¹¿ka.

Po latach zak³amania
Stajê tu
w g³êbokiej zadumie
Pod zamkniêtymi powiekami
zobaczy³em
niem¹ dot¹d prawdê
maj 2010

  

KOLORowy Jubileusz
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Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza(4)
Przykazanie siódme:
wiersz powinien byæ
lakoniczny.
To wi¹¿e siê z postulatem prostoty.
Oczywiœcie, niekoniecznie wiersz musi
byæ epigramatem (idea³ lakonicznoœci!),
wiersz epicki (homerycki, „panatadeuszowy”, gatunki w rodzaju traktatu, dytyrambu, litanii itp.) ma wrêcz prawo do
rozlewnoœci. Lakonicznoœæ jest jednak
walorem. Dlaczego? Dlatego, ¿e przegadanie wiersza to wada nieznoœna.
Tu znowu dzia³a prawo kontrastu: je¿eli w szlachetnie prostym i lakonicznym
wierszu uda siê nam powiedzieæ coœ wa¿nego, to ta amplituda treœci i formy pozytywnie zdumiewa. Ktoœ powiedzia³, ¿e
poezja jest sztuk¹ eliminacji s³ów. Ani
jednego zbêdnego s³owa w wierszu! Proszê o tym pamiêtaæ. Proszê zawsze zaczynaæ poprawianie napisanego wiersza
od wyrzucania s³ów zbêdnych.
Za jeden z najciekawszych erotyków,
jakie znam, uwa¿am zaledwie czterowersowy wiersz mego nie¿yj¹cego ju¿ przyjaciela Janusza Leppka:
patrzy³em na ciebie
z okna wie¿owca,
lecz to na pewno
nie by³aœ ty
Proszê siê wczytaæ w ten tekœcik.
Ktoœ stoi w oknie wie¿owca. Mo¿e dziesi¹te, mo¿e dwunaste piêtro... czeka na
ukochan¹. Mo¿e na dole jest przystanek
autobusowy... Jedna dziewczyna, druga,
trzecia, ona – nie ona, ty – nie ty... Bohater wiersza szamoce siê, biega od okna do
œciany, uchyla firankê, wypatruje... Zno-
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wu... na pewno... nie ty... Jak¿e króciutki
wiersz i jaka wspania³a scena! Jaki teatr
wyczekiwania! Ile emocji! Ile szamotaniny! Ile trafionej psychologii sytuacyjnej!
Oto, co mo¿e lakonicznoœæ!
Nie trzeba wielu s³ów, ¿eby wiele powiedzieæ.

Przykazanie ósme:
wiersz niechaj bêdzie
niedos³owny, niedomówiony
i otwarty.
Wiersz nie jest to¿samy z jasnym,
jednoznacznym wyk³adem. Wiersz powinien kryæ w sobie tajemnicê – jak p¹czek
s³odkie nadzienie. Z punktu widzenia
tekstologii wiersz jest bytem fenomenologicznym – niepowtarzalnym i istniej¹cym wbrew logice obowi¹zuj¹cej w innych przypadkach.
Np. dos³ownoœæ po¿¹dana w wielu innych komunikatach jêzykowych (np.
w jêzyku prawniczym) mo¿e byæ w jêzyku liryki balastem. Wspomnieliœmy wy¿ej o metaforze. To ona jest królow¹ tropów poetyckich, A jest ich wiele — w³aœnie dlatego, ¿e jêzyk liryki ma swoje
wyspecjalizowane chwyty i narzêdzia.
Wszystkie one na ogó³ istniej¹ po to, by
unikaæ dos³ownoœci i jêzyk potoczny zastêpowaæ w wierszu jêzykiem zmodyfikowanym artystycznie.
Dam przyk³ad genialnej metafory
i niedos³ownoœci. To znany wiersz Norwida pt. „Czu³oœæ”:
Czu³oœæ – bywa jak pe³ny wojen krzyk,
I jak szemrz¹cych Ÿróde³ pr¹d,
I jako wtór pogrzebny...

I jak plecionka d³uga z w³osów blond,
Na której wdowiec nosiæ zwyk³
Zegarek srebrny – –
Zamiast opisywaæ czu³oœæ, Norwid
porówna³ j¹ do dewizki zegarka, któr¹
wdowiec uplót³ z kosmyka w³osów zmar³ej ¿ony. Wmyœlcie siê w tê sytuacjê,
wczujcie siê w ni¹: starzec wyjmuje
z kieszonki kamizelki zegarek, muska
kciukiem w³osy swojej ukochanej, która
odesz³a, wraca myœlami do niej, oddaje
skrytej pieszczocie minione wspomnienia... A wiêc i tak mo¿na opisaæ czu³oœæ!
Powiecie: ale¿ ile wiêcej mo¿na powiedzieæ o czu³oœci! Nie, ten wiersz Norwida dowodzi, ¿e mo¿na, ale nie trzeba.
Niedos³ownoœæ „rymuje siê” z niedomówieniem. Choæ w wierszu dobra pointa to
prawdziwy skarb, to ona mo¿e tak¿e polegaæ na zawieszeniu g³osu, na niestawianiu kropki nad „i”.
Niedomówienie i niedos³ownoœæ potêguj¹ wieloznacznoœæ wiersza. Wiersz
nie musi byæ jednoznaczny. Dobrze jeœli
budzi ró¿ne skojarzenia i interpretacje.
„Co poeta chcia³ w tym wierszu powiedzieæ?” – to pytanie bez sensu. Wtajemniczeni wiedz¹, ¿e intencja poety jest
spraw¹ drugorzêdn¹, ¿e dobry wiersz jest
wieloznaczny, ¿e odczytywany inaczej
przez ró¿nych odbiorców w zasadzie nie
traci, a zyskuje na swym fenomenie.
Tak, dobry poeta potrafi trzymaæ czytelnika w cuglach, tzn. narzuciæ mu jednoznacznie rozumienie swojego wiersza.
I dobry poeta tak czyni. Ale bardzo dobry
poeta czyni inaczej: pozwala, by wiersz,
jak doros³e dziecko, odrywa³ siê od niego
i ¿y³ swoim w³asnym ¿yciem.

KOLORowy Jubileusz

***
A. N.
s³ysza³am muzykê
wyraŸne brzmienie dŸwiêków
czystoœci¹ klarnetu Becheta
nie mów
nie mów nic
s³owa wysysaj¹ a cappella
kochamy siê
ju¿ tylko w snach
nie mów
nie mów nic
idŸ
w stronê Nowego Orleanu
Emilia Anna Deutsch

Kamieñ
Miêdzy nami jest Syberia
któr¹ codziennie przemierzam
biegnê tak po tych wszystkich zimnych sercach
które nie wiedz¹ ¿e ja ciebie stwarzam
kiedy na ciebie patrzê i ¿ebyœ istnia³ naprawdê
musisz siê grzaæ w moim oddechu
na ch³odnych polach skiby ciemnej materii
ciernieje ziemia po której st¹pam
i litery maili topi¹ siê w stawie
idê tak bosa i naga
i strach mnie otwiera
¿e umiera w tobie ta iskra oddechu
i ¿e w³aœnie stajesz siê jak zimna ziemia
teraz jesteœ jeszcze jak kamieñ
który tkwi w tej zmarzlinie
na sta³e i w którego ziemia siê w¿era brutalnie
choæ glina w glinê wtapia siê...
to czasem i kamieñ
zatrzyma siê na chwilê w szlamie
dlatego w³aœnie idê codziennie
po ch³odnych g³owach piaszczystych bry³
abyœ ca³kiem zwyczajnie
móg³ siê napiæ mojego oddechu
i zosta³ nadal dla czarnej ziemi
jak kamieñ
Lipsk, 12.10.2010
 

  

Lubiê

                   

lubiê
gdy piêkny i blady
z wyciszonym oddechem
obejmujesz mnie mocno
powieki dr¿¹ce
jak skrzyde³ka motyla
s³yszê spokojne
uderzenia serca
wtulam twarz
w zag³êbienie szyi
wargami dotykam
s³onawej skóry
lubiê
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Doba na Mazowszu
 

czyli ile kilometrów mo¿na przejechaæ na bilecie dobowym KM

„Z kupnem biletu dobowego nie by³o
problemu. Pani w kasie spyta³a siê od
której godziny ma trwaæ podró¿, po czym
powiedzia³a, ¿e kosztuje tylko 30 z³.
– Bilet na jutro, od 125. Tak, to bêdzie
w³aœciwy moment – odpar³em po krótkim
namyœle.
– Od trzynastej dwadzieœcia piêæ?
– Nie. Pierwsza dwadzieœcia piêæ w nocy.
Kasjerka wyjrza³a z okienka, patrz¹c
na mnie ze zdziwieniem, ale i… zainteresowaniem. Odwzajemni³em spojrzenie,
jednak na jej twarzy widaæ by³o niedowierzanie. Rzadko pasa¿erowie kupuj¹
bilet dobowy, wyruszaj¹c w drogê kilka
minut po pó³nocy.”
Bilet dobowy umo¿liwia podró¿ poci¹gami Kolei Mazowieckich przez 24 godziny za zaledwie 30 z³. Piotr Goszczycki,
z zawodu piekarz, prywatnie pasjonat ko-

lei, postanowi³ sprawdziæ ile kilometrów
mo¿na przejechaæ w ci¹gu doby podró¿uj¹c poci¹gami Kolei Mazowieckich.
Odk¹d pamiêta zawsze lubi³ jeŸdziæ
poci¹gami. Podczas pracy przy redagowaniu przez grupê poetyck¹ WARS, do której nale¿y, antologii „Wolny Wagon Poetycki”, pojawi³ siê pomys³, aby wybraæ
siê w jak¹œ wiêksz¹ podró¿. W tym czasie
na wycieczkê kolejow¹ po Polsce udali siê
jego koledzy z portalu pkp-jazda. Pozazdroœci³ im pomys³u. Ale sam, niestety nie
móg³ z nimi jechaæ. Niemniej jednak postanowi³ zaplanowaæ w³asn¹ podró¿. Tyle
tylko, ¿e po Mazowszu. Jego rekord to
1001 km w ci¹gu doby.
„Jad¹c poci¹giem nr 8055 do Siedlec,
koñczê w³aœnie kawê, któr¹ rozpocz¹³em
na dworcu Wschodnim. Przede mn¹
Miñsk Mazowiecki, miasto, w którym s¹

naprawiane i przegl¹dane pod wzglêdem
technicznym elektryczne zespo³y trakcyjne. I im bardziej oddalam siê w stronê Podlasia, tym bardziej moje myœli kieruj¹ siê
w stronê zachodni¹, na trasê do £owicza.”
Piotr Goszczycki zaplanowa³ podró¿
bardzo dok³adnie. Przez tydzieñ uk³ada³
rozk³ad jazdy. Szczegó³owo przeanalizowa³ i opracowa³ trasê podró¿y.
– Pocz¹tkowo planowa³em zwiedziæ pó³nocn¹ czêœæ województwa, ale po podliczeniu odleg³oœci by³oby to zaledwie 700
km. Pomyœla³em, ¿e to trochê ma³o i ¿e
mo¿na przejechaæ znacznie wiêcej. Ostatecznie u³o¿y³em trasê przejazdu obejmuj¹c¹ czêœæ zachodni¹ i po³udniow¹, czyli
w sumie 1001 km – mówi Piotr Goszczycki.
Podró¿ rozpocz¹³ 29 marca na stacji
Warszawa Wileñska, gdzie wsiad³ w poci¹g do T³uszcza. Tam oko³o godziny
przerwy. W œrodku nocy rozmowa z dy¿urnym ruchu. A potem podró¿ powrotna. PóŸniej, jak w kalejdoskopie, by³y
Siedlce, Czeremcha, Skierniewice, Radom, Skar¿ysko-Kamienna, Dêblin oraz
Piastów. Stacja koñcowa to Warszawa
Wola Grzybowska. W sumie Piotr Goszczycki odwiedzi³ 9 miast podró¿uj¹c 14
poci¹gami. Przejecha³ ponad 1000 km.
Za wycieczkê zap³aci³ 30 z³. Dla porównania: gdyby chcia³ przejechaæ tak¹ odleg³oœæ na podstawie biletów jednorazowych musia³by wydaæ ok. 200 z³, a podró¿uj¹c samochodem ok. 360 z³.

Piotr Goszczycki z wykszta³cenia
Mistrz Piekarnictwa, na co dzieñ pracuje
w piekarni. Jest tak¿e viceprzewodnicz¹cym grupy poetyckiej WARS, cz³onkiem
Praskiej Przystani S³owa oraz Polskiego
Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei. Pracuje jako wolontariusz w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie promuje
twórczoœæ ludzi zwi¹zanych z kolej¹.
Efektem jego pracy jest wydana w 2010
roku ksi¹¿ka Marka Zienkowicza, maszynisty KM, pt. „1435 milimetrów”, czy
zbiór poezji „Wolny Wagon Poetycki”.
Ponadto sam jest publicyst¹ i poet¹.
O tym co mo¿na zobaczyæ na Mazowszu zza okien poci¹gu, postanowi³
opowiedzieæ w ksi¹¿ce pt. „Doba na Mazowszu”. Zaprezentowane w niej stacje
z trasy przejazdu bêd¹ przedstawione
w nietypowy sposób. W ksi¹¿ce bêd¹
ró¿ne formy literackie, m.in. proza, liryka, a tak¿e wywiad, czy list do matki.
„Pierwszy raz od dwudziestu lat piszê
do Ciebie list. Wtedy, bêd¹c dzieckiem
wysy³a³em Tobie kartki z wakacji. Listów tych, nigdy nie mog³aœ rozczytaæ,
bo zawsze pisa³em je na kolanie jad¹c
poci¹giem…. Pamiêtasz?”
„Zazwyczaj na kolej choruje siê od
zawsze, a w moim przypadku jest to choroba nieuleczalna. Mi³oœæ do kolei mia³em w sobie od dziecka, a teraz mogê
œmia³o powiedzieæ, ¿e przejazdy kolej¹
s¹ moj¹ pasj¹…”
Katarzyna £ukasik

Zmar³ Wiktor Czy¿ewski
... i kto nas poczêstuje cukierkami?
Jeœli œmieræ kogoœ bliskiego nas zaskakuje,
przera¿a, zasmuca, tak œmieræ Pana Wiktora Czy¿ewskiego, który odszed³ 15 kwietnia
2011 roku przyj¹³em ze spokojem. Czy podobne odczucia mieli wszyscy pozostali koledzy z gorzowskiego RSTK, do którego nestor plastyków nale¿a³? Myœlê, ¿e tak.
Bardzo rzadko mo¿emy mieæ okazjê
skosztowania tortu z okazji 102 rocznicy
urodzin. W³aœnie 12 kwietnia br. wœród niema³ej liczby goœci, którzy odwiedzili Pana
Wiktora przebywaj¹cego w gorzowskim hospicjum, znalaz³a siê grupa RSTK-owiczów
z prezesem Czes³awem Gand¹. A wiadomo,
gdzie Czes³aw tam œpiew, zatem bez odœpiewania pospo³u 102-letniemu Jubilatowi:
„200 lat, 200 lat niech ¿yje, ¿yje nam...” nie
mog³o siê obyæ. Oprócz naszej „paczki” by³y delegacje samorz¹dowe, w³adz miasta,
Domów Kultury z tym najbardziej Panu
Wiktorowi bliskim – Grodzkim Domem
Kultury. Tam w pracowni u boku swojego

znacznie m³odszego, ale wypróbowanego
przyjaciela Zbyszka Siwka – plastyka, spêdza³ najwiêcej czasu. Tam poszukiwa³
wszystkich kolorów codziennoœci, przyk³ada³ do p³ócien pêdzel i szpachlê, i odwa¿nie
zape³nia³ blejtramy. W katalogu do jednej
z wystaw pisa³em: „Efektowne w strukturze
i kolorycie prace s¹ niew¹tpliwym dowodem
¿yciowej energii autora. Niema³ej odwagi
w³asnego ukazywania œwiata, a co bardzo
istotne, wyraŸnie tytu³owanego pod ka¿dym
z obrazów. Co zatem kieruje pewnoœci¹ poczynañ artysty? Oœmielê siê zauwa¿yæ, ¿e
jednym z najwa¿niejszych bodŸców jest g³êboka wiara, bliskoœæ obcowania z Bogiem.
Dla Czy¿ewskiego dzieñ bez namacalnego
z Nim spotkania jest dniem kiczu, s³owo po³o¿one pêdzlem – plam¹ truizmu”. O swojej
pasji mówi³: „Moje malarstwo jest efektem
mojego widzenia œwiata i czasu jaki mia³em
na jego ogl¹danie, w nim szukam inspiracji
dla tworzenia nowych obrazów”.

„... i czasu jaki mia³em na jego ogl¹danie” – tak Panie Wiktorze, czasu na ogl¹danie œwiata Bóg nie posk¹pi³, a Pan go nie
zmarnowa³. Od chwili przyjœcia na œwiat
w Wilnie w 1909 r., przez obronê ojczyzny
w 1939, niewolê niemieck¹ i smak ucieczki
z niej, która zawiod³a Pana nad Niemen, do
Grodna. PóŸniej w 1945 r. nad Wartê do Gorzowa, w którym znalaz³ Pan swoj¹ przystañ
dla rodziny, pracy zawodowej i tworzenia.
Zbigniew Siwek, w katalogu do wystawy
gorzowskiego seniora plastyków z listopada
2003 r., pt. „Sempre Fides”, tak napisa³: „Lu-

dzie o podobnej postawie i dorobku ¿yciowym
a tak¿e doœwiadczeniu jak Wiktor Czy¿ewski
nabywaj¹ naturalnej m¹droœci i godnoœci
przez co mog¹ stawaæ siê przys³owiowymi
stra¿nikami zbiorowej pamiêci. Dziêki takim
ludziom mo¿liwe jest uœwiadomienie wszystkim innym przynale¿noœci do wspólnego nurtu dziejowego, którego wiêkszoœæ nie dostrzega, traktuj¹c œwiat jakby istnia³ tylko dzisiaj”.
12 kwietnia 2011 r. by³y ¿yczenia, by³
tort i bukiety kwiatów, które wrasta³y
w mnogoœæ wazonów. Trzy dni póŸniej 15
kwietnia w pi¹tek przed pó³noc¹ Pan Wiktor
odszed³, gdzie... mieszkañ wiele.
Jestem spokojny. Pan Wiktor na pewno
dosta³ jasny pokój i klucze do pracowni,
i pewnie maluje lepszy œwiat. Zastanawiam
siê tylko, czy w niebie s¹ cukierki, a jeœli
tak, to kogo nimi czêstuje?
Wiktorze, by³o nam z Tob¹ s³odko.
Roman Habdas, RSTK Gorzów Wlkp.
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Bussana miasto artystów
,

KRYSTYNA WOZNIAK

W

Potem w 1959 r. miejsce to odkry³ Mario Giani
Cizia za³o¿yciel Miêdzynarodowej Fundacji Artystów. Urzeczony jego wdziêkiem postanawia
zamieszkaæ w Bussanie. Kontaktuje siê ze
swoim koleg¹ plastykiem Vanni Giuffre’ mieszkaj¹cym w San Remo i poet¹ Giovanim Fronte, to oni zaczêli o¿ywiaæ ruiny miasta, które
uleg³o zniszczeniu pod koniec XIX w. Wieœæ
o artystycznym miejscu szybko siê rozchodzi³a. Dla wielu artystów miejsce to by³o magiczne, tu mogli tworzyæ wspania³e dzie³a sztuki,
mieli wikt i opierunek, który zapewni³ Clizia
g³ówny organizator tego przedsiêwziêcia. Jednak warunki do ¿ycia by³y bardzo trudne – brak
wêz³a sanitarnego, brak wody, któr¹ trzeba by³o transportowaæ. ¯yj¹cy artyœci mieszkali tu
tylko na czas okreœlony. W 1963 r. Mario Giani
opuszcza miasteczko, które przejmuje we w³adanie trzydziestoosobowa grupa artystów
g³ównie hippisów z ca³ej Europy – rzeŸbiarze,
ceramicy, pisarze, muzycy, aktorzy, z³otnicy,
architekci.

  

lipcu 2010 r. odwiedzi³am pó³nocno-zachodni¹
czêœæ Italii, a dok³adnie
Wybrze¿e Liguryjskie.
I tu dowiedzia³am siê, ¿e
wysoko w górach znajduje siê miasto artystów. Niezw³ocznie wybra³am siê tam
z moim przyjacielem Czes³awem, jego
córk¹ Mart¹ i jej mê¿em Vincenzo z pochodzenia sycylijczykiem. Jechaliœmy
wzd³u¿ wybrze¿a Aureli¹ – drog¹ wybudowan¹ przez antycznych Rzymian. Kwitn¹ce agawy zagl¹da³y nam do auta, a kolorowe oleandry kusi³y mnogoœci¹ barw.
Przed San Remo skrêciliœmy w w¹sk¹
drogê, która serpentyn¹ wiod³a w górê do
tego magicznego miejsca. Na zboczach
jak okiem siêgn¹æ widaæ by³o gaje oliwne,
jadalne kasztanowce. Ford powoli pi¹³ siê
ku wierzcho³kowi wzniesienia. Przed ka¿dym zakrêtem Vincenzo ostrzega³ klaksonem kierowców jad¹cych z przeciwka.
Zatrzymaliœmy siê na parkingu oko³o
300 m od celu i dalszy odcinek pokonaliœmy pieszo.
Podziwia³am widok na San Remo
i morze, olbrzymi wiadukt Autostrady
del Fiore, który jak k³adka ³¹czy³ dwa s¹siaduj¹ce wzgórza. Zamar³am z zachwytu, gdy¿ ujrza³am ruiny miasta. Vincenzo
i Marta zaczêli snuæ barwn¹ historiê tego
miejsca:
przed wiekami Rzymianie na brzegu morza
wybudowali osadê o nazwie Armegana albo Armediana. Kiedy w 641 r. naszej ery Longobardowie rozpoczêli najazdy na Liguriê ludnoœæ
miejscowa ucieka³a w g³¹b l¹du i ukry³a siê
w górach. Tam na jednym ze wzgórz wybudowali osadê, która w 1050 r. otrzyma³a prawa
miejskie. Nastêpnie miasto trafi³o pod panowanie Repubblica Marinara di Genova, liczy³o
wówczas ponad 250 mieszkañców. W zwi¹zku
z licznymi napadami piratów saraceñskich w latach 1262-1277 nastêpuje rozbudowa i ufortyfikowanie grodu. Jako budulca u¿ywano kamienia prostok¹tnego, natomiast do rozbudowy
miasta wykorzystano kamienie zaokr¹glone,
wyrzucone przez morze.

W¹skie kamieniste uliczki prowadzi³y
pod górê w g³¹b grodu. Na jednej ze
œcian wmurowano tablicê upamiêtniaj¹c¹
tragediê, jaka wydarzy³a siê w 23 lutego
1887 r. Poprosi³am Martê, aby opowiedzia³a co wydarzy³o siê tamtego dnia:
zag³ada miasta nast¹pi³a o godz. 6.21 rano
(by³o to przed œrod¹ popielcow¹). Legenda g³osi, ¿e mieszkañcy nie zachowali postu i st¹d
zemsta niebios... Wiêkszoœæ mieszkañców wyczuwaj¹c ruchy sejsmiczne schroni³a siê
w œwi¹tyni w nawie g³ównej, reszta wiernych
chowa³a siê w nawach bocznych, nie uchroni³o
to jednak mieszkañców, bo kolejne ruchy sejsmiczne by³y coraz silniejsze. Œwi¹tynia runê³a
i sklepienie koœcio³a zmia¿d¿y³o wszystkich
zgromadzonych.

Sytuacja Bussany by³a bardziej alarmuj¹ca ni¿ w rzeczywistoœci wygl¹da³a.
Niektóre fragmenty miasta, a raczej jego

piêtra zosta³y czêœciowo zachowane, jednak uwa¿ano, ¿e nie przetrzymaj¹ one
kolejnych wstrz¹sów, i tak w³adze miasta
przenosz¹ Bussanê na p³aski teren bli¿ej
morza. Stara czêœæ dotkniêta kataklizmem nazywa siê Byssana Vecchia,
a miasto, które jest usytuowane na wybrze¿u Bussana Nova. Przez prawie pó³
wieku w³adanie nad star¹ Bussan¹ przejê³a przyroda. Niekorzystne warunki atmosferyczne, deszcze i zimno spenetrowa³y mury – roœliny objê³y w³adzê nad
miastem. Do ca³kowitego upadku miasta

do³o¿yli siê równie¿ wandale, którzy pod pretekstem
tworzenia nowego, rozgrabiali resztki po zniszczonym
grodzie.
To, co opowiada³a Marta
by³o straszne, przyroda zabija miasto, a z nim jego
mieszkañców a potem ta sama fauna i flora przejmuje
w³adzê nad miastem. Szliœmy dalej, mijaj¹c otwart¹
galeriê, mo¿na by³o w niej
kupiæ bi¿uteriê wykonan¹
rêcznie, piêkne, nietuzinkowe okazy, jednak ich ceny
zbyt wysokie jak na moj¹
kieszeñ. Dalej uliczka kurczy³a siê ods³aniaj¹c miejsca
zaadoptowane na lokale
mieszkalne i kolejne pracownie. W jednej z nich
uwagê moj¹ przyku³y p³ótna malowane
olejem i akrylem. Jak to jest mo¿liwe, ¿e
miasto skazane na niechybn¹ œmieræ, ponownie têtni ¿yciem?
W 1947 r. miejscowoœæ sta³a siê schronieniem dla uchodŸców pochodz¹cych z po³udnia
Italii, którzy przybyli w poszukiwaniu pracy,
chcieli zaadoptowaæ ruiny na lokale mieszkalne. Trwa³o to prawie dziesiêæ lat, jednak sytuacja ta nie by³a akceptowana przez by³ych
mieszkañców, wystosowali oni pismo do burmistrza San Remo, który zarz¹dzi³ aby
uchodŸcy opuœcili miasto, jak równie¿ nakaza³
zburzyæ wejœcia na pierwsze piêtra aby ruiny
nie mia³y charakteru budynków mieszkalnych.

Zrozumia³am, ¿e dziêki uporowi
trzech artystów miasto ponownie nape³ni³o siê ¿yciem. Po drodze spotkaliœmy
grupê ulicznych kuglarzy w œredniowiecznych strojach, prawdopodobnie zakoñczy³ siê jakiœ spektakl. Id¹c coraz wy¿ej us³yszeliœmy muzykê, to skrzypce
³ka³y w tonacji minorowej. Przed nami
ods³oni³y siê ruiny koœcio³a, w którym
grupa instrumentalna przygotowywa³a
siê do koncertu. Niesamowity klimat,
œredniowieczna œwi¹tynia, a w niej fragmenty z zachowan¹ czêœci¹ o³tarza,
barwne freski pokryte patyn¹ czasu.
Droga powrotna wiod³a w dó³, gdzie
poœród ruin mijaliœmy mieszkania, kolejne galerie. A kiedy mrok zacz¹³ okrywaæ
kamienne mury, miejsce nabra³o specyficznego klimatu. Kiedy jêzyki œwiate³ek
– oznaki ¿ycia, wy³oni³y siê z ma³ych
okienek dolnych kondygnacji nielicznych budynków i zaczê³y lizaæ bruk w¹skich uliczek, stanê³am na schodach wiod¹cych do pracowni rzeŸbiarskiej z barwnymi anio³ami, i zaczê³am mówiæ swój
wiersz. Przechodnie przystawali, ws³uchuj¹c siê w melodykê p³yn¹cego tekstu.
Sta³am urzeczona magi¹ tego miejsca,
i gromkimi brawami. Przez ma³¹ chwilê
by³am mieszkank¹ Bussany.
Obecnie miasto przyci¹ga nowe pokolenia artystów. Jêzykiem dominuj¹cym
jest francuski, angielski i w³oski. Miasto
¿yje dziêki galeriom, które eksponuj¹
wspania³e dzie³a sztuki ze szko³y lombardzkiej, genueñskiej, toskañskiej. Licznych turystów ¿egnaj¹ ficodindie, nadal
stoj¹ce z podniesionymi halabardami
u bram grodu. Zapach z rozpalonego grilla pobliskiej tawerny, u której podnó¿a
rosn¹ drzewa oliwne, próbuje nas odczarowaæ, a rudy kocur wygrzewa siê nieœwiadom wielkoœci tego miejsca, które
pachnie histori¹.
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Przyczynek do
dziejów rodzin

O rodzinie, jako podstawowej jednostce spo³ecznej, powiada siê zazwyczaj,
i¿ jest rêkojmi¹ trwania i rozwoju narodu. Ale ju¿ rodziny wielopokoleniowej
nie da siê opisaæ przy u¿yciu takiej prostej formu³y. Przydatne mo¿e byæ porównanie z drzewem, z jego wiod¹cym
pniem i trwa³oœci¹ starych konarów, ¿ywotnoœci¹ m³odych ga³êzi. W czasach
spokojnych ga³êzie te zazwyczaj rozwijaj¹ siê piêknie, ale gdy nadchodzi zmiana pogody odpadaj¹ z trzaskiem, wywo³uj¹c ból i dr¿enie w ca³ym drzewie.
I tak w³aœnie prezentuj¹ siê opowieœci zawarte w ksi¹¿ce „Rodzina wielopokoleniowa”, wydanej w 2010 roku
przez ¿oliborski Klub Literacki Nasza
Twórczoœæ. Jest to ksi¹¿ka wspomnieñ,
przy czym na 37 autorów przypada a¿
trzydzieœci kobiet, co t³umaczy siê faktem, i¿ stosowny konkurs zosta³ w swoim czasie og³oszny przez Stowarzyszenie Kobiet Katolickich w Warszawie.
Ca³oœæ materia³ów zebrali i opracowali
Anna Pernal i Jan Rychner. Pani Pernal,
za³o¿ycielka i wieloletni przewodnicz¹ca Stowarzyszenia ju¿ nie ¿yje, kieruje
nim obecnie – pod zmienion¹ nazw¹ –
nasz przyjaciel, cz³onek RSTK i znany
poeta pan Rychner. W swoim wstêpie do
wspomnianej ksi¹¿ki pisze on doœæ
smêtnie: „Obawiam siê, ¿e czasy, kiedy
ca³e rodziny z dziadkami i wnukami zasiadali przy wspólnym stole, ju¿ powoli
mijaj¹. Warunki spo³eczne i bytowe
sprawi³y, ¿e rodziny rozpierzch³y siê po
ca³ym kraju i nawet poza granice w poszukiwaniu pracy, stabilizacji ¿yciowej
i kariery”.
No có¿ jest to prawda, ale w ksi¹¿ce
tego nie widaæ, – poniewa¿ autorami opowieœci s¹ osoby starsze, pamiêtaj¹ce „lepsze czasy”, jeœli takie kiedykolwiek by³y.
Te osoby starsze pamiêtaj¹ jeszcze star-

szych, a wiêc siêgaj¹ z regu³y do odleg³ej
przesz³oœci. „Bardzo serdecznie wspominaj¹ dziadków, a z wyj¹tkowym umi³owaniem opowiadaj¹ o babciach, kultywuj¹cych dawne obyczaje rodzinne, dbaj¹cych o dobre wychowanie m³odszych pokoleñ. „Najbardziej w mym ¿yciu kocha³em babciê Józefê Chmielow¹. By³a kobiet¹ niezwyk³ej urody i pe³na walorów
duchowych” – pisze Stanis³aw Bajda
z Krakowa. „Ciê¿ar prowadzenia du¿ego
gospodarstwa i wychowywania dzieci
spoczywa³ na babci... Dopiero jako osoba
doros³a potrafi³am doceniæ, jak du¿o
wnios³o w moje dzieciêce lata przebywanie z babci¹” – wspomina Renata Stañczyk ze S³upska. Podobne opinie mo¿na
znaleŸæ w relacjach Janiny Œpiewak
z Nowosielec, Izy Zubko z Warszawy,
czy Teresy Kot z Zimnej Wody.
Inne autorki i autorzy zastanawiali
siê nad rol¹ i funkcj¹ rodziny wielopokoleniowej. Piêknie o tym pisze Maria
Rell z Warszawy: „Czy jesteœmy rodzin¹
wielopokoleniow¹? S¹ dziadkowie
/obecnie my/, rodzice /nasze dzieci/ i ich
dzieci /nasze wnuki/. Wiêzi emocjonalne
i serdeczne istniej¹, ³¹cz¹ mimo wielokilometrowego oddalenia. Têsknimy za
sob¹, ka¿dy na swój sposób, ka¿dy na
ka¿dego mo¿e liczyæ. Lata doœwiadczeñ
nauczy³y nas, ¿e mi³oœæ w rodzinie to
uczucie trudne i wymaga cierpliwoœci,
wra¿liwoœci, wzajemnego zrozumienia.
Nie jest ³atwe przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego co wa¿ne, tego co
stanowi fundament rodziny”.
Z ksi¹¿ki „Rodzina wielopokoleniowa” mo¿na wyczytaæ wiele na temat losów Polaków w ci¹gu burzliwego minionego stulecia. Wyj¹tkowo tragicznie
przedstawiaj¹ siê dzieje rodziny Marii
W¹sik z Andrychowa. Dzieje wêdrówek,
tragicznych œmierci, ciê¿kiej walki
o byt.. Katarzyna Ciliñska z Nowej Soli
na ca³e ¿ycie zapamiêta³a dni eksterminacji rodzin polskich na kresach wschodnich. Podwileñski ziemianin Aleksander
Mikulski, dziœ zamieszka³y w Pruszkowie, by³ dwukrotnie prowadzany na rozstrzelanie – raz przez Niemców, a drugi
raz przez bolszewików. O zwyk³ym rodzinnym bytowaniu i dorabianiu siê
w ciekawy sposób opowiedzia³ Leszek
Nowak z Krakowa, Alina Kowalczyk
z Warszawy i Maria Zielonka z Katowic.
W sumie – interesuj¹ca i cenna
ksi¹¿ka.
Stanis³aw Dymek
Rodzina wielopokoleniowa,
Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2010

Koci
urok ¿ycia
Jak wysnuæ czar dzieciñstwa z szaroœci osaczaj¹cych nas dni? I w jaki sposób
rozbudziæ w sobie utajone dziecko? Je¿eli siêgniêcie po zbiorek Reginy Nachacz
„Cukiernia S³odka Psotka (kocie bajki)”
ze wspania³ymi rysunkami Emilii Wo³oszyn – zyskacie poczucie powrotu do czasów, w których œwiat wokó³ têtni³ baœni¹.
Skromnie z³o¿ony, wydany w³asnym
sumptem – w 2010 roku – tomik. Zaledwie
28 stron, 13 wierszy, 14 rysunków
(1 do ka¿dego wiersza i ostatni na tylnej
czêœci ok³adki z podobiznami autorek).
W jakiœ sposób owa „symetryczna” prostota poezji i obrazu koresponduje z powrotem do dzieciñstwa jako perspektywy spojrzenia na rzeczywistoœæ, owej „czu³oœci”
wyobraŸni, która pozwala patrzeæ „m³odo”
na œwiat wokó³. Bo byæ mo¿e w³aœnie ów
koci œwiat, wy³aniaj¹cy siê z poetyckich
obrazów i zdarzeñ oraz zagêszczonych niczym kocia sierœæ pe³nych i wyrazistych
rysunków, to autentyczne kocie zauroczenie autorek, pozwala im ocaleæ w swoim
artystycznym „dzieciêctwie”.
Poetycka personifikacja w bajkowo
wykreowanym œwiecie zyskuje sankcjê
„realnoœci”. Wszak¿e bajka zwierzêca
stwarza jak¿e naturalny œwiat, w którym
zwierzêta maj¹ niejako przypisan¹ ludzk¹
naturê, sk³onnoœci, cechy czy odruchy.
Bajkowe wiersze Reginy Nachacz s¹ przy
tym jakby wysnute z ludzkiej codziennoœci, pozbawione cudownoœci, fantastyki –
istniej¹ owe „sfery egzystencji” w³aœciwie
jedynie poprzez osadzenie kocich bohaterów w typowo ludzkich realiach, wskutek
pe³nej symbiozy kociej i ludzkiej p³aszczyzny ¿yciowej. Niekiedy jest ona nieco
archaizowana, znamionuj¹ca dawniejsze
czasy, realia, innym razem „unowoczeœniona”. W „Kociabajce” na przyk³ad koci amanci rodem z dawnych (literackiej
i filmowej proweniencji) czasów zabiegaj¹ o wzglêdy piêknej kotki, a ta decyduje
siê nie wybieraæ ¿adnego z nich, ale prosi
do wieczerzy wszystkich trzech. „Cudne
mundury”, serenady to poniek¹d akcesoria z dawniejszych czasów, ale „reperowanie aut” przez jednego z nich znamionuje
nieco nowsze odniesienia.
Regina Nachacz osadza swoje koty
w jak¿e ludzkich realiach œwi¹tecznych
(„Kociêta w œwiêta”), urlopowych („Kociaki na urlopie”), mieszkaniowych
(„Dworek marzeñ”), u fryzjera („Kotka
u fryzjera”), na balu („Wodzirejka”), w restauracji („Restauracja”), w balecie („Lola”), na rewii mody („Rewia mody”) czy
na wycieczce („Kocia ko³ysanka”). We
wszystkich tych miejscach, sytuacjach ko-

ty s¹ w pe³ni „zasymilowane” z ludzkim
œwiatem, nasz¹ codziennoœci¹, posiadaj¹
ludzkie œmiesznostki, wady, patrz¹ na
œwiat z ludzkiej perspektywy, aczkolwiek
towarzyszy temu jakieœ kocie ciep³o,
„miêkkoœæ”, urocza dzieciêca naiwnoœæ.
Jest w tym wszystkim trochê owego dawnego, pe³nego mi³oœci i dobra œwiata,
w który nie wkroczy³a pogoñ za luksusem, nowoczesnoœci¹, pieni¹dzem, którego nie zdominowa³ nieustanny wyœcig
z czasem. Jest tak nawet wówczas gdy
owe materialne oznaki nowoczesnoœci siê
pojawiaj¹ – mamy w tych wierszach
wszak „ondulowane ogony”, „paparazzo”, „egzotyczn¹ muzykê”, „gara¿ na dok³adkê”, czytanie gazet na pla¿y, makija¿
i prysznic. Bardziej wyszukane s³owa koegzystuj¹ tu z potocznymi, nacechowanymi ³agodnym humorem, lekk¹ ironi¹. Dotyczy to tak¿e tych wierszy, w których
perspektywa staje siê nieco bardziej kocia
– choæby „Szarej myszki”, w której ludzkie wakacyjne realia ³¹cz¹ siê ze zwierzêc¹ komityw¹ „koszki”, która „znowu by³a
kotk¹”, wiewiórki i szarej myszki (¿yj¹cej
w idealnej przyjaŸni z kotk¹).
Rysunki Emilii Wo³oszyn z jednej
strony idealnie dope³niaj¹, ilustruj¹ wiersze Reginy Nachacz, z drugiej jednak
stanowi¹ osobn¹ jakoœæ, maj¹ swój wyj¹tkowy wdziêk, jakiœ koci urok. Arabeskowa wrêcz gêstoœæ kresek, wspaniale
oddana obfitoœæ kociej sierœci, ale i charaktery pyszczków tak kociej modnisi
jak i bardziej drapie¿nych charakterków.
Niezwyk³e, wrêcz barokowe bogactwo,
nasycenie obrazków ró¿nymi elementami i dba³oœæ o szczegó³y, o wyrazistoœæ
elementów bêd¹cych nawet w tle, na dalszym planie. To wyznaczniki techniki
i talentu artystycznego Emilii Wo³oszyn.
Jednak¿e nie tylko kocie postaci potrafi
pani Emilia wspaniale narysowaæ. Jej autoportret i podobizna autorki wierszy s¹
te¿ nader wierne, wyraziste, widaæ tu nie
tylko sprawnoœæ operowania kresk¹
i „wywo³ywania” rzeczywistoœci w rysunku, ale tak¿e umiejêtnoœæ oddawania
charakterów, osobowoœci.
Warto siêgn¹æ po tê skromn¹ ksi¹¿eczkê, by odetchn¹æ „dawnoœci¹”, poczuæ
w sobie na nowo dziecko, odpocz¹æ od
trosk skomplikowanej codziennoœci, poddaj¹c siê urzeczeniu s³owom i obrazom
bajkowego, tak bliskiego nam zarazem,
œwiata.
Ryszard Mœcisz
Regina Nachacz, „Cukiernia S³odka Psotka
(kocie bajki)”, z rysunkami Emilii
Wo³oszyn, Rzeszów 2010.
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Dziewi¹t¹ edycjê Ogólnopolskiego
Konkurs Poetyckiego im. C. K. Norwida
zorganizowanego przez Powiatow¹
i Miejska Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszkowie mamy ju¿ za sob¹. Jest tradycj¹,
¿e fina³owa impreza odbywa siê pod koniec maja, kiedy przypada rocznica
œmierci poety – tegoroczna mia³a miejsce
w Pa³acu Soko³a, w sobotê 21 maja. Pomys³odawczyni¹ konkursu by³a Gra¿yna
Tatarska – pruszkowska poetka. Mia³a to
byæ jednorazowa impreza uœwietniaj¹ca
stulecie biblioteki pruszkowskiej powsta³ej w 1903 roku, jednak konkurs rozrós³ siê na tyle, ¿e sta³ siê imprez¹ o zasiêgu miêdzynarodowym. Organizatorem tego znacz¹cego literackiego przedsiêwziêcia jest Grzegorz Zegad³o –
dyrektor pruszkowskiej biblioteki.

Jurorzy tegorocznej edycji: Piotr Mitzner – przewodnicz¹cy, Tomasz Korpysz,
Leszek Szaruga oraz Pawe³ Szyde³ byli
zgodni w ocenie nades³anych wierszy, jednak¿e ¿aden z utworów nie poruszy³ ich
wra¿liwoœci literackiej do tego stopnia, by
przyznaæ I nagrodê. Równorzêdne nagrody
II stopnia otrzymali: Hanna Dikta z Piekar
Œl¹skich i Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa, III nagroda przypad³a w udziale
Kamili Pawluœ z Warszawy. Wœród wyró¿nionych laureatów znalaz³a siê nasza RSTK-owska kole¿anka – Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz z G³ucho³azów oraz
Ma³gorzata Stachowiak-Schreyner z Sulechowa, Marcin Jurzysta z Torunia i Anna
Zalewska z Nasielska. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Zofia Miku³a

  

Niegasn¹ce ognisko poezji
w œrodku Polski

           
           

W wiosenn¹ niedzielê 8 maja w W¹glanach k. Opoczna odby³ siê fina³ XXX
Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski
w Poezji „Opoczno-W¹glany 2011”. Do
walki stanê³o 261 uczestników z 25 krajów, z których nagrodzono 22 osoby.
Obecne by³o jury konkursu: przewodnicz¹cy – prof. Pawe³ Soroka, sekretarz – Stanis³aw Dominiak, cz³onkowie: Bo¿ena
Œwi¹tek-Mazur, Krystyna JóŸwik, Waldemar JóŸwik oraz laureaci i zaproszeni goœcie.
Uroczystoœæ po³¹czon¹ z rozdaniem
nagród oraz wystêpami artystycznymi prowadzi³ Waldemar JóŸwik. Nagrody i wyró¿nienia wrêczali laureatom znani dzia³acze spo³eczno-kulturalni i polityczni z regionu i nie tylko, z by³ym wicepremierem

Romanem Jagieliñskim w³¹cznie. Dla goœci przyby³ych z odleg³ych miejsc – z Oberhausen (Niemcy) przyjecha³a pani Joanna
Duda-Murowski, z Csatar – (Wêgry) pani
El¿bieta Adamska-Mohos – zorganizowano zakwaterowanie i posi³ki. Zadbano te¿
o upamiêtnienie mistrzostw, przygotowuj¹c tomik pokonkursowy pt. „Per³owe Gody W¹glañskiej Mi³oœci do Poezji”, który
otrzyma³ ka¿dy z laureatów oraz goœci.
Po zakoñczeniu konkursu zaproszono
wszystkich na poczêstunek, gdzie w artystycznej atmosferze kontynuowane by³y
towarzyskie rozmowy. Organizatorom tego przedsiêwziêcia za olbrzymi¹ pracê
w nie w³o¿on¹, nale¿y siê wielkie uznanie.
Stanis³aw Dominiak

Uroczystoœæ odby³a siê 25 listopada 2010 r. w Oœwiêcimskim
Centrum Kultury. Przewodniczy³a
prezes Stowarzyszenia Józefa Momot. W obchodach jubileuszu
wziêli udzia³: Przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK prof. dr hab.
Pawe³ Soroka, przedstawiciele
w³adz administracyjnych miasta
i gmin powiatu oœwiêcimskiego,
oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych kó³ RSTK. Prezes Stowarzyszenia przedstawi³a historiê oœwiêcimskiego RSTK – „Grupa na
Zamku”, której zacz¹tkiem by³a
grupa plastyków amatorów, dzia³aj¹cych w latach 1971-1981 przy
Powiatowej Poradni KulturalnoOœwiatowej w Oœwiêcimiu. Z czasem grupa przyjê³a nazwê Klubu
Twórców Ziemi Oœwiêcimskiej,
który zosta³ w³¹czony do RSTK
Bielsko-Bia³a.
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Oœwiêcimiu zosta³o zatwierdzone 27 kwietnia 1985 r. przez Prezydenta miasta Oœwiêcimia. W latach 90., ze
wzglêdu na regionalny charakter dzia³alnoœci, dokonano rejestracji Ko³a w S¹dzie
Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej pod nazw¹
Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury. 12 lutego 2002 r. Stowarzyszenie
zosta³o zarejestrowane w KRS w Krakowie. Przedmiotem dzia³alnoœci statutowej
RSTK jest: wspieranie, organizowanie
oraz upowszechnianie dzia³añ s³u¿¹cych
rozwojowi i promowaniu twórczoœci
cz³onków Stowarzyszenia i Ziemi Oœwiêcimskiej.
Dzieje siê to przez organizacjê plenerów
ogólnopolskich, wystaw, konkursów poetyckich i plastycznych, spotkañ klubowych, wydawanie tomików poetyckich, organizowanie warsztatów plastycznych dla
dzieci i m³odzie¿y, przekazywanie prac na
aukcje. W ci¹gu 25 lat dzia³alnoœci odesz³o
ze Stowarzyszenia 40 cz³onków, a 13 osób
zmar³o, w tym d³ugoletni przewodnicz¹cy
Roman Stañczyk. Obecnie „Grupa na Zamku” liczy 32 cz³onków.
Podczas uroczystoœci jubileuszowych
cz³onkowie wyró¿niaj¹cy siê d³ugoletnim
sta¿em, prac¹ i zaanga¿owaniem, zostali
uhonorowani odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury polskiej”, któr¹ wrêcza³ w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Pawe³ Soroka. Przygotowano równie¿
bogat¹ czêœæ artystyczn¹: multimedialny pokaz z ¿ycia Stowarzyszenia, koncert zespo³u
ludowego z Zasola i scenkê rodzajow¹ –
„malarstwo jest lustrem historii”, w której
cz³onkowie „Grupy na Zamku” wcielili siê
w ¿ywe obrazy z pracowni malarskiej Jana
Vermeera van Delfta, a z okresu póŸniejszego pokazano sylwetki Vincenta van Gogha,
Pabla Picassa i Salvadora Dali.
W dalszej czêœci uroczystoœci zaproszeni goœcie zapoznali siê z dorobkiem
RSTK „Grupy na Zamku”. Jubileusz zakoñczy³ siê degustacj¹ smako³yków przygotowanych przez cz³onków Stowarzyszenia.
Krystyna Sobociñska

Jubileusz 25-lecia RSTK Oœwiêcim

     

Fina³ IX Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. C.K. Norwida

Z pó³ki RSTK

¯niwowisko

¯niwowisko jest siódmym tomikiem
Jerzego Sa³aty. W swych wierszach poeta najczêœciej obraca siê wokó³ motywów wsi. Twórczoœæ i ¿ycie Jerzego Sa³aty s¹ szczególnie wartoœciowe, a zarazem niezwyk³e. Poeta musia³ zarabiaæ na
¿ycie ciê¿k¹ fizyczn¹ prac¹.
„Czy wiesz /jakim cierpieniem/jest
poeta/zwerbowany ze wsi” (Do samego
siebie).
„Jacyœ nieznajomi/zabieraj¹ mi chêæ
do pisania/buntuj¹ siê na mój d³ugopis/i
mówi¹ wiersze/ze z³oœliwym akcentem:
/„to ten cieœla poeta/co kl¹³ na brak
gwoŸdzi” (Tylko ludzie zmienili twarze).
„Piszê wiersz/a do moich myœli/wkradaj¹ siê k³opoty/tyranizowanie codziennoœci¹/bezrobociem” (Czarno to widzê).
Na tle innych twórców jego wiersze
wyró¿niaj¹ siê walorami artystycznymi:
prostot¹, a przede wszystkim przywi¹zaniem do miejsca urodzenia.: „Œrodka
œwiata/nie trzeba daleko szukaæ/jest tu/w
Bartoszycach/na Placu Zjednoczenia/w
Domu Kultury/na moœcie Kopciucha/w
lasku tepedowskim” (Œrodek œwiata).
Zapomniane krajobrazy, zapomniani
ludzie, zapomniana historia – to wszystko
wraca w wierszach poety.
„Cmentarz drêtwych krzy¿y/ku nieznanej/wznoszê lampion ognia/przy
wieñcu pamiêci/³za/i bliskoœæ ciebie/wgniata mnie w grób spotkania”
(Spotkanie siostry).
„Szed³eœ w lud/z siekier¹/piórem/ciosane chaty/w Mazurskich s³owach/utrwala³y potêgê/przed germañskim potopem”
(Do Micha³a Kajki).
Podjêty w wierszach dialog z natur¹
ma odpowiedzieæ na pytanie o w³aœciwy
kszta³t œwiata, o hierarchie wartoœci, ma
wyznaczyæ misjê poezji. Poezja Jerzego
Sa³aty jest podniesieniem poezji nurtu
ch³opskiego na poziom dialogu o uniwersalia ludzkiej egzystencji.
Stanis³aw Dominiak
Jerzy Sa³ata jako poeta zadebiutowa³
w 1975 r. w „Gazecie Olsztyñskiej”. Laureat
specjalnej nagrody „Siedleckich Pog³osów'
w konkursie na „¯yciorys w³asny robotnika”
za prace proz¹ „Chleb z kamienia”. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z 1988 roku.
Od 2002 roku cz³onek Zwi¹zku Literatów
Polskich Oddzia³ w Olsztynie.
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Pamiêci Anny Kajtochowej z Krakowa
– poetki powi¹zanej z grup¹ literack¹ RSTK woj. opolskie
Pozna³am j¹ na warsztatach literackich i plastycznych organizowanych przez RSTK w Gorzowie Wielkopolskim w 1996 r. Zaimponowa³a mi du¿¹ kultur¹ literack¹, dorobkiem poetyckim (wydrukowa³a ponad dziesiêæ tomików poezji), tudzie¿ du¿¹ ¿yczliwoœci¹ wobec pisz¹cych.
Zaproszona do Prudnika na spotkanie, zachwyca³a siê miastem i twórczoœci¹ Klubu Ludzi Pisz¹cych. W czasie konsultacji z pisz¹cymi, poza chêci¹
poznawania tego co pisz¹, budzi³a ciekawoœæ, ambicje i wiarê w wartoœæ s³owa, które nie przeminie.
Doœæ d³ugo trwa³a ta przyjaŸñ, w wyniku, której
Anna promowa³a cztery moje zbiory poezji od „£upinek S³ów” (1997) do „Oswajania Cienia” (2010), do
którego napisa³a pewno ostatnie pos³owie. Bywa³o, ¿e
chorowa³a, ale przecie¿ zawsze by³a ¿yczliwa z poczuciem humory i wci¹¿ nowymi wierszami. Kocha³a
¿ycie, ludzi i poezjê, przenika³a wrêcz pisz¹cego.
Odesz³a 19 marca br. w wieku 82 lat, a¿ trudno
uwierzyæ, ¿e nie ma Jej wœród nas. Redagowa³a wiele tomików cz³onków RSTK woj. opolskiego w Nysie, jak choæby Jerzego Stasiewicza, Wincentego
Jakubowskiego i innych. Promowa³a almanachy te-

go stowarzyszenia wydawane rocznicowo. Wspó³pracowa³a wœród nas z Tadeuszem Soroczyñskim,
Zofi¹ i Katarzyn¹ Kulig, Agnieszk¹ Tomczyszyn –
przy wydawaniu kolejnych tomików.
Redagowa³a almanach KLP w Prudniku z okazji
30-lecia dzia³alnoœci pt. „Ukochali S³owo” (2007).
Rzetelna w ocenie i realizacji naszych zamierzeñ
twórczych, pomaga³a nam rozwijaæ skrzyd³a i cieszyæ siê tym, ¿e nasza twórczoœæ ma sens. Bêdzie jej
brak tu na ziemi, a mo¿e tam gdzie jest, potrzebna
Bogu, aby recenzowaæ nasze ludzkie dokonania
i niech tak zostanie.
¯egnamy Ciê Anno wyrazami szacunku, przyjaŸni i mi³oœci. Jesteœ wœród nas w pamiêci i dorobku twórczym.
W imieniu swoim i Opolskiego Oddzia³u RSTK
sk³adamy wyrazy wspó³czucia mê¿owi – Jackowi
Kajtochowi i Rodzinie, z nadziej¹, ¿e wkrótce ktoœ
opracuje i wyda ciekaw¹ powieœæ biograficzn¹, bo
Anna godna jest tego.
Daniela D³ugosz Penca
i grupa literacka RSTK woj. opolskiego
w Nysie wraz z Zofi¹ Kulig.

„Magiczny kr¹g” w Parku Rodzinnym
W che³meckim Parku Rodzinnym w dniach od 9 – 14
maja 2011 r. odby³ siê plener malarsko-rzeŸbiarski „Magiczny kr¹g”. Plener zosta³ zorganizowany przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Che³mku oraz
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku.
Jako pierwsi do tworzenia przyst¹pili rzeŸbiarze, którzy
ju¿ od poniedzia³ku 9 maja wydobywali z drewnianych
kloców niezwyk³e formy, które oprócz walorów arty-

stycznych bêd¹ funkcjonowaæ jako miejsca do siedzenia
i odpoczynku. Po zakoñczeniu pleneru rzeŸby zosta³y
u³o¿one w „magiczny kr¹g”. W czwartek do³¹czyli do
nich artyœci malarze, przelewaj¹cy na p³ótno malarskie
swoje wyobra¿enia o magicznym krêgu.
W pi¹tek 13 maja w Domu Pamiêci Baty odby³o siê
spotkanie dyskusyjne, poœwiêcone wspó³pracy i integracji nieprofesjonalnych œrodowisk twórczych. Honoro-

wym goœciem spotkania by³ prof. dr hab. Pawe³ Soroka
– przewodnicz¹cy Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury w Warszawie. W spotkaniu
wziêli równie¿ udzia³ Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, Dyrektor MOKSiR Waldemar Rudyk, przewodnicz¹ca RSTK w Che³mku Teresa Daniek, przewodnicz¹cy zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ twórców kultury
z Krakowa, Jaworzna, Tychów, Andrychowa, Chrzanowa, Bielska-Bia³ej oraz Oœwiêcimia.
W plenerze rzeŸbiarskim udzia³ wziêli: Andrzej
Ryszard Czerwiñski (Tychy), Ryszard Gondek (Che³mek), Antoni Korycik (Che³mek), Robert Nowak
(Brzeszcze), Grzegorz Sitek (Che³mek), Kazimierz
Szuszczewicz (Libi¹¿), Miros³aw Wiszowaty (Rudy),
Zbigniew Ziob (Che³m Œl¹ski).
W plenerze malarskim udzia³ wziêli: Aurelia Rudyk
(Che³mek), Józef Pawlik (Che³mek), Barbara Urbañczyk
(Che³mek), Genowefa Wesecka (Che³mek), Genowefa
Podskalna (Che³mek), Józefa Ostrowska (Che³mek), Zofia
Tomaszkiewicz (Chrzanów), Danuta Skuczyñska (Libi¹¿),
Leszek Skuczyñski (Libi¹¿), Anna Waligóra (Che³mek),
Alicja Ziob (Che³m Œl¹ski), Katarzyna Czaicka (Che³mek), Genowefa Koneczny (Libi¹¿), Wies³aw Koneczny
(Libi¹¿), Lidia Kurnik (Chrzanów), Janusz Mucha (Chrzanów), Teresa Daniek (Che³mek).
Pawe³ Waligóra
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Henryk FILIPCZAK
Z wykszta³cenia in¿ynier-mechanik, absolwent Politechniki Poznañskiej, z zainteresowania – mi³oœnik malarstwa,
którym zajmuje siê zawodowo
od 1991 r.
Pocz¹tkowo obrazy malowane by³y realistycznie, ale
wkrótce zmieni³y formê, nabra³y faktury, pojawi³y siê te¿ elementy abstrakcji. Obecn¹ fazê
twórczoœci mo¿na nazwaæ „pejza¿em przetworzonym”.
Fascynacja natur¹ determinuje tematykê prac: s¹ to g³ównie pejza¿e, kompozycje kwiatowe, architektura, postaci kobiet, rzadziej kompozycje abstrakcyjne.
Maluje technik¹ olejn¹ i akrylow¹.
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków – Polska
Sztuka U¿ytkowa oraz przewodnicz¹cym grupy plastycznej ZARYS
w Gliwicach.
Swoje obrazy eksponowa³ na 22. wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Warszawie,
Bielsku-Bia³ej, Wroc³awiu, Kudowie Zdroju, £aziskach, Orzeszu,
Pyskowicach, Toszku, Pary¿u, Etang-la-Ville i Le Pecq (Francja).
Bra³ udzia³ w licznych plenerach malarskich w kraju i za granic¹ oraz
w konkursach malarskich uzyskuj¹c w nich nagrody i wyró¿nienia:
• 1992 r. – „Rudzka Jesieñ” – Ruda Œl¹ska
• 1994 r. – Przegl¹d Twórczoœci KOW – Bielsko-Bia³a
• 1997, 1999 r. – Konkurs im. P. Wróbla – Katowice
• 1999, 2001 r. – Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej WP – Warszawa
• 2000 r. – „Salon International” Europejskiej Akademii Sztuki – Pary¿
• 2005 r. – XXVIII Salon des Arts – Le Pecq sur Seine (Francja)
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Ferdynand G³odzik

Fraszki

Na imiê mu Burak

Ewa Kopeæ

Hen za gór¹, za dolin¹,
by³o sobie kondominium;
a w nim rody dwa zwaœnione,
ka¿dy ci¹gn¹³ w swoj¹ stronê;
ci¹gle siê sprzeczali o to,
kto jest wiêkszym patriot¹.

Byæ kobiet¹, to rzecz œwiêta…
gdy ciê diabe³ nie opêta,
mêski, silny przez namiêtnoœæ
lubi pogrzeœæ nasz¹ œwiêtoœæ.

Brat obwieszcza³ zwykle bratu,
¿e nad krajem ci¹¿y fatum.
Tam rycerze grali w pi³kê,
wybierani przez pomy³kê,
a gdy w meczu ktoœ by³ cienki,
nie podawa³ innym rêki.
Œwiêtowano wszelkie klêski,
przez co nastrój trwa³ zwyciêski.
Melancholia ros³a w cenê,
ci¹g³e nieporozumienie;
lud kodowa³ w swym czerepie,
¿e im gorzej, tym jest lepiej.

Chwali³am siê ch³opcom,
¿e bywam „gorêtsza od s³oñca”
narazi³am siê na œmiech,
który nie ma koñca.

Wies³aw Brewiñski
Epitafia

Mogi³a ciasna. Ziemia uboga…
Pozwól mu, Panie, stan¹æ na nogach.
Niejednego
Pochowano go w tym miejscu,
By ju¿ zawsze by³ na miejscu.
Grubej ryby

Szans nie mia³a myœl jaœniejsza,
¿e piosnka jest najwa¿niejsza,
bo królowa³ zapateryzm,
panoszy³y siê mohery
i pomrocznoœæ kwit³a jasna,
a¿ mieszkañcy czuli absmak.
Gorzów Wlkp. 03.02.2011 r.

Maria Miros³aw

Zapewnia mnie ci¹gle:
dotrzymuje ci wiary,
A ja wiem dlaczego,
dlatego ¿e stary.

Karierowicza

Kto chcia³ królem byæ wybranym,
podró¿owa³ karawanem
oraz stroi³ swe oblicze
w kiry, wieñce oraz znicze.
Dziêki minie ponuraka
lud da³ imiê mu buraka.

Mini Galeria

Spójrz z radoœci¹. Mówi¹c szczerze
Odk¹d tu jest ju¿ nie bierze.

Aforyzmy
Stanis³aw Jerzy Do³¿yk
Myœli - niekoniecznie z³ote

Kto przed sob¹ siê nie rozlicza,
przed nikim siê nie rozlicza.

Ty i ja – to pierwsze s³owa mi³oœci.

Kto siê boi staroœci,
ten zostanie staruchem.


Stary cz³owiek jest jak stary ¿aglowiec,
który nie ma ju¿ si³, aby siebie unosiæ,
a horyzonty z ka¿dym dniem coraz
bardziej siê oddalaj¹.

Ponury dzieñ tylko z pozoru
tak wygl¹da.

¯ycie jest sztuk¹ w której jesteœmy
raz widzem a raz aktorem.

Nie ma wiêkszej niedoli od tej która
dotyka nas samych.

Pod adresem internetowym
www.rstk-warszawa.bloog.pl
dzia³a
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spo s³onia

majka Maria ¯ywicka-Luckner
Post scriptum
Kto powiedzia³, ¿e nie ma brzydkich
kobiet – a nasze rywalki?
Mêskoœæ Adama – to bajka podpierana
¿ebrem.
Kotu wszystko jedno, w któr¹ stronê
zostanie zag³askany.

