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Na
prze³omie wieków XX
i XXI œwiêci³y niema³e
sukcesy tezy, czy wrêcz
teorie, mówi¹ce o osta-
tecznym zwyciêstwie li-

beralnego kapitalizmu i klêsce utopii socjali-
stycznych. A tym samym zaniku, pisz¹cego
czynami historiê, proletariatu i raczej ¿ycze-
niowym, a nie faktycznym istnieniu zjawiska
kultury robotniczej jako podkultury klasowej,
tak w skali kultur narodowych, jak i kultury
miêdzynarodowej. Dowodzono, ¿e si³a robo-
cza typu fizycznego nie ma ju¿, w okresie
technicyzacji i robotyzacji wielu prac, zasad-
niczego znaczenia dla produkcji, zaœ robotni-
cy przekszta³caj¹ siê w klasê œredni¹ i pra-
cowników bardziej umys³owo-technicznych
ni¿ fizycznych. B¹dŸ znaczna ich czêœæ staje
siê pracownikami us³ug lub pó³bezrobotn¹,
marginaln¹ spo³ecznie mas¹ rezerwow¹ na
rynku pracy. Og³aszano te tezy czy teorie
triumfalnie i g³oœno, wymazuj¹c po trochu
znaczenie ruchu robotniczego XIX i XX wie-
ku z historii i kultury. 

Istotnie, w koñcowych dziesiêcioleciach
XX wieku, od po³owy lat 70. pocz¹wszy, nast¹-
pi³ okresowy kryzys miêdzynarodowego ruchu
robotniczego oraz zmniejszenie siê œrodowisk
robotniczych, pojmowanych wed³ug klasycz-
nego, XIX-wiecznego wizerunku robotnika.
Robotnik wykwalifikowany ewoluowa³ w kie-
runku pracownika techniczno-umys³owego,
obs³uguj¹cego nowoczesny warsztat pracy, lub
traci³ znaczenie produkcyjno-przemys³owe na
rzecz wykonywania marginesowej dla samej
produkcji pracy fizycznej. 

W wymiarach historycznych to nie wielko-
przemys³owa klasa robotnicza zachodniej Euro-
py czy pó³nocnej Ameryki dokona³a rewolucji
socjalistycznej. Dokona³y tego, bez œwiadomo-
œci celu systemowego, masy ch³opskie i pó³pro-
letariatu miejskiego wywodz¹cego siê z drobnej
wytwórczoœci w pó³feudalnym imperium Rosji.
To zreszt¹ szybko spowodowa³o degeneracjê
praktyki w³adzy, dalekiej od szczytnych hase³
i teoretycznych za³o¿eñ. Ju¿ wybuch i przebieg
pierwszej wojny œwiatowej wykaza³, ¿e ruch ro-
botniczy w skali europejskiej jest wzglêdnie so-

lidarny w walce o prawa pracownicze, socjalne,
ale nie w rozumieniu i obronie interesów po-
nadnarodowych. To historyczne „pêkniêcie” so-
lidarnoœci internacjonalnej trwa³o w okresie
miêdzywojennym i by³o elementem wybuchu II
wojny œwiatowej, po której wróci³a socjalna
walka tej klasy, choæ pod ciœnieniem „zimnej
wojny” pomiêdzy komunistycznym Wschodem
a kapitalistycznym Zachodem. 

Margaret Thatcher – „¯elazna Dama”
w Wielkiej Brytanii i Ronald Reagan – popu-
larny aktor kultury masowej w USA sprawili,
¿e ruch robotniczy w swoim gnieŸdzie histo-
rycznym niewiele ju¿ jest w stanie obroniæ
swoich interesów. Zaœ w mocarstwie œwiato-
wym masy robotnicze wol¹ stosunkowo wy-
sok¹ konsumpcjê i dumê z potêgi swego pañ-
stwa ni¿ praktykowanie solidarnoœci klasowo-
-miêdzynarodowej. Stwierdzenia te nie s¹
w ¿adnym wypadku oskar¿eniem pod adre-
sem œrodowisk robotniczych tych krajów, któ-
re w ogólnej sytuacji œwiatowej traci³y si³ê
stowarzyszeniow¹ w postaci solidarnych
zwi¹zków zawodowych i partii robotniczych. 

Zjawiska te dostarczy³y garœæ argumen-
tów znanym i cenionym sk¹din¹d badaczom
struktur spo³ecznych wspó³czesnego œwiata
oraz da³y asumpt do twierdzenia, sformu³o-
wanego przyk³adowo przez Aristide Kolber-
ga, ¿e przemiany koñca XX stulecia zapocz¹t-
kowa³y rzeczywisty zanik „odrêbnej formacji
spo³ecznej”, któr¹ okreœlamy terminem „klasa
robotnicza”. Bowiem w erze spo³eczeñstwa
postindustrialnego kategoria „robotników,
której walce zawdziêczamy prawa pracowni-
cze, szybko znika i stanowi dziœ resztki gatun-
ku zagro¿onego wyginiêciem”. /Zolberg
1995:28/. Podobnie Manuel Castells dowodzi,
¿e wraz z nadejœciem „Ery informacyjnej”
s³abnie zdolnoœæ ruchu robotniczego do dzia-
³ania, co uniemo¿liwia mu stanie siê podmio-
tem w procesach emancypacyjnych i skazuje
na utratê „pozytywnej to¿samoœci”. Poten-
cjalne podmioty przemian w „Erze informa-
cyjnej”, to wed³ug Castellsa ruchy o to¿samo-
œci ponadklasowej. /Castells 1997: 354/. 

Zaprzeczaj¹ zasadnoœci tych proroctw
liczne analizy badaczy, którzy wychodz¹

z niepodwa¿alnego za³o¿enia, i¿ odnawianie
siê na coraz wy¿szym poziomie sprzecznoœci
i konfliktu miêdzy prac¹ a kapita³em nie ulega
zanikowi. Przeciwnie – globalizuje siê i nabie-
ra nowych cech dynamiki dziejowej. Z takiego
za³o¿enia wychodzi w swym studium „Global-
ny proletariat. Ruchy pracownicze i globaliza-
cja po 1870 r.” /2003,20 2009/ Beverly J. Si-
lver, uznanym przez Amerykañskie Towarzy-
stwo Socjologiczne najlepsz¹, ksi¹¿k¹ nauko-
w¹ roku 2005. Razem z wieloma innymi bada-
czami spo³ecznymi widzi ona przes³anki
kszta³towania siê nowego internacjonalizmu
pracowniczego. Silver pisze: „obecnie tworzy
siê jednolita œwiatowa klasa robotnicza do-
œwiadczaj¹ca podobnych /i trudnych/ warun-
ków pracy i ¿ycia”. Mówi¹c s³owami Willia-
ma Robinsona i Jerry`ego Harrisa /2000:16-
17/, obecne procesy ponadnarodowe powodu-
j¹ „przyœpieszony podzia³ œwiata na globaln¹
bur¿uazjê /b¹dŸ ponadnarodow¹ klasê kapita-
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Tu jest s³oneczko
Siedzimy na tarasie garbi-

czowskiego pa³acu Magnat, ko-
niec wrzeœnia jest ³askawy, roz-
pieszcza nas letni¹ aur¹; przy
stolikach artyœci szemraj¹, pij¹
kawê i skupiaj¹ siê na programie
XXIX Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych Go-
rzów Wlkp. – Garbicz; ja te¿,
obok Ma³gosia Jaroma, malarka
z Bia³egostoku, kilka innych
osób i Ula Ko³odziejczak, która
wyk³ada nam podstawy rysunku
– tu jest s³oneczko – rysuje
okr¹g z promieniami – st¹d ci¹-
gniemy linie i mamy wiêkszy kwadrat, tu
mniejszy – t³umaczy, kreœl¹c o³ówkiem
po kartce – teraz perspektywa – rysuje jej
rodzaje i wszystko staje siê klarowne, na-
wet perspektywa otwarta i zamkniêta,
z któr¹ wci¹¿ ma k³opoty przeciêtny gim-
nazjalista. Ach tak, jestem m¹drzejsza,
wyt³umaczê uczniom… Zza fontanny
wy³aniaj¹ siê spacerowicze i fotograficy,
poniewa¿ w czasie pobytu na warsztatach
nic nie dzieje siê oddzielnie, jesteœmy dla
siebie inspiracj¹ w trakcie swoich zajêæ.
To mi³e, poznajemy dziêki temu jak¹œ hi-
storiê o sobie. Krysia Wulert wraca z la-
su z grzybami, obok Czes³aw Ganda
z aparatem w d³oni i Krysia WoŸniak, ro-
zeœmiana jak zawsze. S¹ zadowoleni ze
zdjêæ plenerowych. Szum wody z pa³aco-
wej fontanny miesza siê z gwarem ich
rozmów i zapachem grzybów, w tle s³y-
chaæ serdeczny œmiech Zdzis³awa £¹cz-
kowskiego (konsultant sekcji literackiej),
który ko³ysze siê na ogrodowej huœtawie
z Beat¹ Patrycj¹ Klary (poetka z Gorzo-
wa Wlkp.) i Leszkiem ¯uliñskim (drugi
konsultant literatów). ¯artuj¹, Beata ko-
rzysta ze œwiat³a, pstryka zdjêcia, Leszek
dyskutuje ze Zdzis³awem na temat poezji
wspó³czesnej. Zakoñczyli dzisiejsze kon-
sultacje z poetami, odpoczywaj¹. Scho-
dz¹ siê tak¿e malarze ze swoich tajnych
miejsc, wychodz¹ jak koty, które zawsze
chadzaj¹ w³asnymi drogami i wracaj¹ na
posi³ki. Widzê Wies³awa Konecznego (z
Libi¹¿a), Jurka Do³¿yka (z Warszawy),
którzy wracaj¹ z Jarkiem Mielcarkiem
(muzyk ze Szczecina) i Kasi¹ Puczy³ow-
sk¹ (z Warszawy), dalej Basia Latoszek
(z Gorzowa) i Baerbel Lenz (z Neubran-
denburga) oraz Bo¿ena Cichocka (ze
Szczecina). 

Ta postaæ ma 
wype³niaæ ca³¹ kartkê

A to niespodzianka! Ka¿dego ranka po
œniadaniu siadamy w Sali rycerskiej, by
o³ówkiem przenosiæ na papier ludzi; Geno
Ma³kowski (konsultant malarzy) przewo-
dzi, daje rady – ta postaæ ma wype³niaæ ca-
³¹ kartkê – œmieje siê, spogl¹daj¹c zza ple-
ców na mój nieudolny szkic – musimy na-
uczyæ siê komponowaæ kartkê… Oj musi-
my; Marysia Dany³ko (£anowice, rejon
samborski, woj. lwowskie) uroczo stoi bez
ruchu, pozuje. Nastêpnie modelami s¹ Zo-
sia Miku³a, Krzysztof Ciesielski, Ma³go-
sia Jaroma, Baœka Kasza z pieskiem, Jurek
Do³¿yk, Basia Latoszek z warkoczami,
Ula Ko³odziejczak i sam mistrz Geno.
Szkicujemy i dziwimy siê, ¿e cokolwiek
wy³ania siê spod rysika. Wszystkie prace
trafiaj¹ na pod³ogê i powstaje ma³a wysta-
wa do omówienia. Geno sumuje i prosi
o zachowanie prac. Rozchodzimy siê do
swoich sekcji i zaczynamy w³asn¹ pracê;
literaci – literack¹, muzycy – muzyczn¹…

Jesteœmy najlepszym 
programem dla siebie

W dziupli Freda G³odzika (poeta
z Gorzowa) piszemy, tam stoi komputer
warsztatowy i unosi siê atmosfera cierpli-
woœci. Wklepujemy wiersze na turniej
jednego wiersza, drukujemy w biegu, bo
ju¿ trwaj¹ konsultacje literackie, nie wy-
pada siê spóŸniæ; jest pracowicie, ale mi-
³o, szczególnie, gdy siadamy do wspól-
nych posi³ków, które nas integruj¹ i tu-
uucz¹, poniewa¿ s¹ przepyszne. Po obia-
dowym deserze chwilê odpoczywamy;
nie udaje siê w³¹czyæ telewizora, my je-
steœmy najlepszym programem dla siebie. 

Schodzê do pracowni, przygl¹dam siê
pracom Mariana Zwierzchowskiego; nie
znam siê na malarstwie, odbieram je intu-
icyjnie; ale tu tracê poczucie rzeczywi-
stoœci, wchodzê w miasteczko, krêcê siê
po starych kamieniczkach, pachn¹ jakieœ
kwiaty wystawione przed budynki, pory-

wa mnie nastrój ciep³ych kolorów wrzo-
su, delikatnego ró¿u…

Zaskakuj¹ dŸwiêki bandur
Na wieczorze synkretycznym s³yszy-

my kompozycje muzyczne do czytanych
przez nas wierszy, to osobliwe prze¿ycie,
szczególnie, gdy zaskakuj¹ dŸwiêki ban-
dur, tak ma³o znanych w Polsce. Natalia
i Irena Jewtuszok (z Ukrainy, m. Rowne)
z wdziêkiem poruszaj¹ palcami po stru-
nach; dochodz¹ odg³osy gitary, fletu

i drewnianego ptaszka. Ryszard
Kuæko (z Gorzowa) krêci film,
utrwala integracyjne dzia³ania ar-
tystów, fotograficy (m. in. Dana
Go³¹bek, Ewelina Wieczorek,
Ma³gosia Pieczyñska) cykaj¹ ujê-
cia. Zobaczymy siê jutro, gdy
zmontuj¹ materia³ i pewnie zadzi-
wi¹ nas nasze ruchy, gesty, mo¿e
nawet b³êdy; ale to nic, uczymy
siê, a Czesiu Ganda czuwa i kiwa
g³ow¹, i w koñcu siê uœmiecha.
Dziêki niemu nauczy³am siê pra-
cowaæ g³osem, staæ w³aœciwie
przed mikrofonem. 

Pobyt tutaj, to jak perspektywa
otwarta – mo¿emy wybiegaæ poza

w³asne umiejêtnoœci, ale te¿ perspektywa za-
mkniêta – w garbiczowskim mikrokosmosie
(jak mówi Leszek ¯uliñski), artystycznym
atelier, gdzie ka¿dy z nas jest twórc¹ i mode-
lem jednoczeœnie. Chcê tu wracaæ!

Agnieszka Tomczyszyn

Perspektywa 
otwarta i zamkniêta

W trzydziest¹
rocznicê podjêcia
przez 2000 górników
– w proteœcie prze-
ciw og³oszeniu stanu
wojennego – strajku
w podziemiach Ko-
palni Wêgla Kamien-
nego „Piast” w Bie-
runiu k. Tych (strajk
trwa³ 2 tygodnie na
g³êbokoœci 650 metrów!), cz³onkowie sekcji plastycznych Robotniczego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury w Che³mku i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku” w Oœwiêcimiu wystawili swoje prace malarskie. Wystawa zosta³a
zaaran¿owana przez Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych w cechowni kopalni

i obejrza³o j¹ 1,5 tys.
górników uczestni-
cz¹cych w porannej
masówce w roczni-
cê strajku. Na za³¹-
czonych zdjêciach
prezentujemy plan-
sze z wystawionymi
pracami. 

P.S.

W rocznicê strajku
w Kopalni Piast

XXIX Warsztaty Interdyscyplinarne Gorzów Wlkp. – Garbicz




 



 





 




 





 






 




 





 






 



Na Jubileusz odbywaj¹cy siê 10 grud-
nia 2011 roku, wybraliœmy siê razem
z Majk¹ ¯ywick¹-Luckner, Krysi¹ Wu-
lert i Paw³em Sorok¹. Zdecydowaliœmy
siê na jazdê poci¹giem – ponad osiem go-
dzin jazdy, ale w towarzystwie przyjació³
podró¿ szybko mija. Nigdy nie mia³am
okazji, by odwiedziæ to piêkne wielokul-
turowe miasto. Jednak¿e, wiele s³ysza³am
o Przemyœlu, a tak¿e o dzia³aniach tam-
tejszego RSTK. Z tym wiêksz¹ radoœci¹
i ciekawoœci¹ jecha³am do tego miejsca
i ludzi. Ju¿ wysiadaj¹c na dworcu wie-
dzia³am, ¿e warto by³o tu przyjechaæ,
przywita³ nas wspania³y neobarokowy
dworzec, bêd¹cy replik¹ wiedeñskiego…
A co nas jeszcze czeka³o? … 

W wype³nionej po brzegi Sali Kon-
certowej Towarzystwa Muzycznego
Przemyœl, panowa³ podnios³y nastrój, za
chwilê rozpocze³y siê uroczystoœci. 

Inauguracji Jubileuszu 25-lecia Ro-
botniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Przemyœlu dokonali: Miros³aw
Szabaga – prezes i Maria Giba³a – prze-
wodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej. Po
przywitaniu zaproszonych goœci Miro-
s³aw Szabaga przedstawi³ ze-
branym okolicznoœci powstania
przemyskiego RSTK, jego hi-
storiê i dzia³alnoœæ w œrodowi-
sku oraz dokonania. Nastêpnie,
prof. dr hab. Pawe³ Soroka
przewodnicz¹cy Rady Krajo-
wej RSTK wyg³osi³ wyk³ad
„Rola i znaczenie przemyskie-
go RSTK w ogólnopolskim ru-
chu RSTK-owskim”. 

Z okazji jubileuszu cz³on-
kowie stowarzyszenia otrzyma-
li odznaczenia i dyplomy. Od-
znaki Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – Zas³u¿ony dla Kultu-
ry Polskiej otrzymali: Rita Legumina-
-Dwernicka, Maria Makar, Anna Tchó-
rzewska-Roch, Wac³awa Szychulska,
Maria Giba³a, Ewa Nuckowska-Semko,
Tadeusz T³uœcik, Ryszard Hop i Mieczy-
s³aw Szabaga. Uroczystego wrêczenia
dokonali: Przewodnicz¹cy Rady Krajo-
wej Pawe³ Soroka i wiceprezydent miasta
Przemyœla Wojciech B³achowicz. Zosta³y
tak¿e wrêczone wyró¿nienia Marsza³ka
woj. Podkarpackiego, nagrody Starosty
Przemyskiego i dyplomy Prezydenta
miasta Przemyœla oraz Przewodnicz¹ce-
go Rady Krajowej RSTK, po czym zosta³
odczytany list gratulacyjny Marsza³ka
województwa podkarpackiego dr Miro-
s³awa Karapyty, który obj¹³ honorowym
patronatem imprezê. Listy gratulacyjne
dla Jubilata odczytali tak¿e cz³onkowie
Zarz¹du Rady Krajowej RSTK. 

Po oficjalnej czêœci przyszed³ czas na
artystyczne wydarzenia. W programie po-
etyckim Przemyœl w poezji i prozie zosta-
³y zaprezentowane wiersze i proza zna-
nych twórców. Utwory m.in. Ignacego
Krasickiego, Andrzeja Zaniewskiego,
Janusza Piek³o, czytali Dorota Wawrzy-
niak, Tadeusz T³uœcik oraz Maria Giba³a

i Miros³aw Szabaga. Mi³ym dope³nieniem
uroczystoœci by³y prezentacje instrumen-
talne m³odych cz³onków Towarzystwa
Muzycznego w Przemyœlu: Anny Szamli
– skrzypce i gitara oraz Paw³a Józefowi-
cza – akordeon. Na zakoñczenie wyst¹pi³
zespó³ Symphonia Aquaria. Z okazji jubi-
leuszu zosta³ wydany almanach „Powro-
ty” prezentuj¹cy twórczoœæ cz³onków
przemyskiego RSTK, który zosta³ rozda-
ny zaproszonym goœciom. 

„Srebrny Jubileusz” oczywiœcie nie
móg³ odbyæ siê bez tortu i symbolicznej

lampki szampana. Tort
w kszta³cie ksiêgi z napisem 25
lat RSTK Przemyœl osobiœcie
pokroi³ sam Prezes. Przy s³od-
kim poczêstunku mogliœmy
podziwiaæ wystawê prac ma-
larskich artystów z przemy-
skiego RSTK. 

Po czêœci oficjalnej zostaliœmy zapro-
szeni na uroczysty bankiet jubileuszowy
do restauracji Arkady. Podczas poczê-
stunku bawi³ goœci zespó³ Symphonia
Aquaria oraz Jan Nowakowski i Teresa
Kuczera-Król z kapeli Fidelis z Przemy-
œla. Mnie osobiœcie urzek³ œpiew, jak i ca-
³a postaæ Tereski, która œpiewa³a i gra³a
na akordeonie z niezwyk³¹ fantazj¹. Go-
œciny na nocleg u¿yczy³y przyjezdnym
goœciom: Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej i Archiwum Pañstwowe
w Przemyœlu. 

Dopiero nastêpnego dnia mogliœmy
przywitaæ siê ze Szwejkiem i podziwiaæ
niezwykle malowniczy rynek, otoczony
starymi kamienicami nosz¹cymi œlady
ró¿nych epok i stylów. Gospodarze opro-
wadzili nas po pobliskich uliczkach. Po-
dziwialiœmy budowle sakralne: archika-
tedrê siêgaj¹ca swoimi pocz¹tkami XV
stulecia wraz z góruj¹c¹ nad miastem
wie¿¹; okaza³e barokowe koœcio³y
i klasztory: franciszkanów i karmelitów
bosych, a tak¿e dawny koœció³ i kole-
gium jezuitów – obecnie katedra bizan-
tyjsko-ukraiñska. Mijaj¹c Muzeum
Dzwonów i Fajek, spogl¹daliœmy na ze-
garek, niestety czas by³o wracaæ na dwo-
rzec. Po¿egnaliœmy ciep³o goœcinnych
organizatorów, maj¹c nadziejê, ¿e nawi¹-
zane przyjacielskie kontakty zaowocuj¹
wspó³prac¹. 

Zofia Miku³a
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Jubileusz 25-lecia
Robotniczego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Przemyœlu

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemy-
œlu, wzorowane na istniej¹cym od 1980 roku warszawskim
RSTK, powsta³o 30 paŸdziernika 1985 roku. Z inicjatywy gru-
py za³o¿ycielskiej w sk³adzie, m.in. Zofia Besz-Jary, Stanis³aw
£uszczki, Rita Tompalska, Andrzej Winiarski, Ryszard Hop,
Mieczys³aw Szabaga i inni. Pierwszym prezesem zosta³a Zofia
Besz-Jary (1985-1987) uznana ju¿ malarka o du¿ym dorobku
twórczym – to w³aœnie dziêki staraniom pani Zofii ludzie za-
czêli wstêpowaæ do stowarzyszenia. Pawe³ Soroka wspomina:
gdy przyjecha³em pierwszy raz do Przemyœla Grupa Za³o¿y-
cielska RSTK liczy³a 5 osób, w ci¹gu kilku miesiêcy rozros³a
siê do 35 cz³onków. W póŸniejszych latach funkcjê prezesa pe³-
nili: Stanis³aw £uszczycki (1987-1989), Marian Bartkowiak
(1989-1990), a od 1990 Mieczys³aw Szabaga. Najprê¿niejsz¹
grup¹ od samego pocz¹tku byli plastycy dzia³aj¹cy w klubie
plastyka Pó³, którego szefem by³ Antoni Mazurkiewicz. Skupi³

on przy sobie wielu uzdolnionych plastyków m³odego i star-
szego pokolenia, co zaowocowa³o wyjazdami na plenery i za
granicê m.in. do Lwowa. W tamtym okresie zorganizowano
I Miêdzynarodowy Plener Malarstwa i RzeŸby, a w odstêpie
roku nastêpny. Komisarzem w obu przypadkach by³ Antoni
Mazurkiewicz. Równolegle do tych dzia³añ rozwija³a siê sek-
cja literacka pod kierownictwem Rity Tompalskiej. W tym cza-
sie zosta³ wydany almanach Bieszczadzkie Echa. Mieczys³aw
Szabaga stworzy³ Teatr Kameleon, który prezentowa³ ma³e for-
my poetyckie i miniatury teatralne. W ostatnich latach mocn¹
grupê tworz¹ literaci, jej cz³onkowie coraz czêœciej zdobywaj¹
nagrody w konkursach literackich. Twórczoœæ sekcji literackiej
jest prezentowana w miesiêczniku Nasz Przemyœl, w witrynie
poetyckiej Przystañ poetycka prowadzonej przez Mariê Giba-
³ê, oraz w kwartalniku G³os znad Sanu, gdzie cyklicznie uka-
zuj¹ siê Teksty najprostsze Krzysztofa Kwasi¿ura. 
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Prze¿ycia dzieciñstwa mia³y wp³yw na pi-
sanie Stanis³awa Dominiaka, jak to czêsto u pi-
sarzy bywa. Literatury piêknej uczy³y go mat-
ka, ciotki i inni krewni. Czyta³y mu Mickiewi-
cza, Schillera, Ga³czyñskiego. Zacz¹³ pisaæ
„przed wojskiem”, w wieku oczywiœcie m³o-
dym (maj¹c kilkanaœcie lat). Wiersze trzyma³
w ukryciu, bo nikomu nie chcia³ pokazaæ.
A i komu z fachowców móg³ pokazaæ? Nie
mia³ do czynienia ze œrodowiskiem literackim. 

Impulsem jego twórczoœci by³y osobiste
prze¿ycia, pierwsze mi³oœci, woda, z któr¹
przebywa³, bo jako dzieciak uprawia³ kaja-
karstwo wyczynowe, p³ywa³, wyje¿d¿a³ nad
ró¿ne jeziora, w lasy, ³¹ki. Mia³ krótsze
i d³u¿sze przerwy w pisaniu, ale na tym w³a-
œnie polega amatorstwo twórcze. 

Patrz¹c z perspektywy czasu doliczy³ siê
oko³o 1500 wierszy w tym fraszek, limery-
ków, erotyków i innych form. Zatem jego pi-
sanie by³o niez³omne, tylko nie upublicznio-
ne. O randze pisarstwa œwiadczy nie jego
iloœæ, lecz wartoœæ artystyczna, dlatego sam
by³ zaskoczony, ¿e pierwsza czêœæ twórczoœci,
ta drukowana, okazywa³a siê odkryciem. My-
œla³, ¿e w jakiœ sposób zmarnowa³ swój czas
nie upubliczniaj¹c systematycznie swoich
utworów. 

Odwa¿y³ siê na wydanie pierwszej ksi¹¿-
ki póŸno, to by³y „Erotyki” ujawnione czytel-
nikowi w 2006 roku. Nastêpne by³y „Barwy
czasu” (2009), „Jesienny ¿agiel” (2010),
„Drzwi i okna” (2011). Ma w zapasie jeszcze
3-4 ksi¹¿ki przygotowywane do druku, w tym
limeryki i fraszki. Niektóre z wierszy by³y dru-
kowane w pismach: we „W³asnym G³osem”,
„Myœli Literackiej”, „Notatniku satyrycznym”,
„Goñcu Bartoszyckim” – dodatku do „Gazety
Olsztyñskiej”, „¯yciu Pruszkowa”, „¯yciu ̄ y-
rardowa” i w gazecie „Tylko Polska”. Utwory
poetyckie uleg³y sprawdzianowi prasy, choæ
o jej wzglêdy zbytnio nie zabiega³. Ponadto
ukazuje siê tyle tytu³ów pism, ¿e nie tylko lite-
ratura, ale i one same straci³y na wartoœci. 

Publikowa³ w almanachu „A duch wieje
kêdy chce”, Wagonie literackim GP
„WARS”, w ksi¹¿ce Agnieszki Syski pt. „Na-
goœæ okrywasz cyrklem”, „Têtno” – Zeszyty
Literackie Bemowa, „Œlad” – Biuletyn lite-
racki, „ZNAJ” – kwartalnik artystyczno-nau-
kowy i tomikach poplenerowych Konfraterni
Poetyckiej „Biesiada” w Piastowie oraz „Ju-
bileuszowym zeszycie literackim RSTK”. 

Stanis³aw Dominiak jest urodzonym
warszawianinem a zainteresowania arty-
styczne by³y mu wrodzone. Wiadomo, ¿e od
pocz¹tku towarzyszy³a mu poezja, ale ju¿
póŸniej ¿eglarstwo, motorowodniactwo
i nurkowanie. Przeszed³ testy tolerancji tle-
nowej i otrzyma³ uprawnienia do nurkowañ
g³êbokich (tzw. saturowanych) w Oœrodku
Marynarki Wojennej Gdynia-Red³owo, jed-
nak g³ównym hobby od dzieciñstwa, jak wia-
domo by³o poznawanie i dobieranie sobie

ulubionych poetów. Pisa³ nadal do szuflady.
Po dwóch dziedzinach swego zainteresowa-
nia: pisarstwa i ¿eglarstwa mo¿na uznaæ este-
tyczn¹ fascynacjê kobietami. I st¹d po wie-
trze, wodzie jawi siê urocza nimfa jakby p³y-
n¹ca na falach jego wyobraŸni. 

Dominiak ma te¿ bogate ¿ycie zawodo-
we. Urodzi³ siê w Warszawie 4 maja 1948 ro-
ku, a jego warszawski rodowód dokumentuj¹
ju¿ akta Ksiêstwa Warszawskiego. Ze stolic¹
zwi¹zany jest ca³e ¿ycie. Maj¹c 15 lat musia³
podj¹æ pracê w stolarni przy ul. ¯elaznej wy-
konuj¹c meble i ucz¹c siê jednoczeœnie. Jako
18-latek zatrudni³ siê w Hucie Warszawa na
wydziale stalowni w charakterze wytapiacza
pieców martenowskich. By³o to zajêcie trudne
i niebezpieczne. Nastêpnie przeszed³ do
Przedsiêbiorstwa Robót Remontowo-Budo-
wlanych na stanowisko elektromontera insta-
lacji wewnêtrznych, sk¹d trafi³ do wojska
w Poznaniu do szko³y podoficerskiej, któr¹
ukoñczy³ z wyró¿nieniem w stopniu kaprala.
Nastêpnie zosta³ przeniesiony do Oœwiêcimia,
jako dowódca pierwszej dru¿yny CKM i za-
stêpca dowódcy plutonu. Po odbyciu s³u¿by
wojskowej podj¹³ pracê na wydziale Walcow-
ni Grubej Huty Warszawa na stanowisku elek-
tromontera zabezpieczeñ i pomiarów, a póŸ-
niej na stanowisku elektronika automatyka.
Dokona³ kilku wynalazków zwi¹zanych
z elektronik¹ i automatyk¹ systemów sterowa-
nia i zabezpieczeñ. 

W roku 1974 skoñczy³ kurs ratownictwa
wodnego i podj¹³ pracê równolegle na drugim
etacie, w charakterze ratownika wodnego na
basenie Inflancka w Warszawskich Oœrod-
kach Wypoczynkowo-Rekreacyjnych „Wi-
s³a”, awansuj¹c w krótkim czasie na stanowi-
sko mistrza, a nastêpnie na stanowisko za-
stêpcy kierownika i kierownika tego Oœrod-
ka. Tam te¿ z³o¿y³ projekt dotycz¹cy zabez-
pieczenia kopu³y balonu przykrywaj¹cego
basen przed zawaleniem siê na ludzi, który to
projekt zosta³ wdro¿ony. Koñczy³ w miêdzy-
czasie kursy i technika – elektroniczne i elek-
tromechaniczne. W tym te¿ czasie zdoby³
uprawnienia radiowo-telewizyjne, planuj¹c
w przysz³oœci zaj¹æ siê t¹ dziedzin¹ profesjo-

nalnie. Stamt¹d po otrzymaniu urlopu oko-
licznoœciowego, wyjecha³ do Londynu, gdzie
podj¹³ pracê jako „mejtnans” (mechanik elek-
tryk – „z³ota r¹czka”) w Hotelu „Sherlock
Holmes” na Becker Street (domu s³awnego
detektywa). Po powrocie do kraju wyjecha³
nied³ugo jako przedstawiciel Budimexu do
Bu³garii, pracuj¹c tam na stanowisku koordy-
natora robót elektrycznych w nowo powstaj¹-
cym kompleksie turystycznym w Djuni Ale-
pu nad morzem Czarnym ko³o Sozopola. Po
powrocie z dwuletniego kontraktu zosta³ kie-
rownikiem Oœrodka WOW „Wis³a” Szczêœli-
wice, z basenami, kortami tenisowymi, ka-
wiarenk¹ i domkami kempingowymi,
a w miêdzyczasie przej¹³ dodatkowo kierow-
nictwo nad obiektem kempingowym WOW
„Wis³a” na M³ocinach. Nied³ugo cieszy³ siê
nowym Oœrodkiem. Organizm nie wytrzyma³
i po zawale przeszed³ na rentê, na której jest
do chwili obecnej. 

Pisanie utrzymywa³o go jednak przy
optymizmie. Nie by³ objawieniem na wielk¹
skalê, ale doczeka³ siê dyskusji w œrodowi-
skach literackich i zosta³ przyjêty do grup li-
terackich, takich jak: Konfraternia Poetycka
„Biesiada”, RSTK „Wena”, „Nasza Twór-
czoœæ” przy Domu Polonii w Warszawie i do
Stowarzyszenia Autorów Polskich gdzie pe³-
ni funkcjê wiceprezesa Oddzia³u ¯yrardów. 

Jeden z krytyków, Pawe³ Kubiak tak uj¹³
zjawisko nowego wyst¹pienia w tomiku pt.
„Erotyki”: „Znajdujê w tych strofach, budowa-
nych jako jeden wylew myœli, ka¿dorazowo
skoñczon¹ ca³oœæ, psychiczne ods³oniêcie, wy-
raziste, ale przecie¿ dalekie od ekshibicjoni-
zmu, smêtek warszawski, mo¿e odrobinê ckli-
wy, zawsze g³êboko ludzki, dzieciêco szczery
i prawdziwy, czasem satyryczny; na autoironiê
tak¿e staæ tego autora. A jeœli wspominam
o poetyce, to rzecz znamienna i zdecydowanie
„dominiakowa” – metafora intelektualna, kon-
strukcja logiczna; tradycyjnych metafor pra-
wie tu nie znajdziemy.”

Jakby odnosz¹c siê do s³ów Kubiaka re-
cenzent Andrzej Wo³osewicz oceniaj¹c to-
mik „Barwy czasu”, drugi z kolei, pozwoli³
sobie na takie skojarzenia i odniesienia: „Po-

ezja Dominiaka stawia przed odbiorc¹ kon-
kretne zadanie – przy³o¿enia do swego czasu
miar z jego wierszy tzn. wartoœciowania swe-
go ¿ycia na serio, przyjmowania go z ca³ym
jego balastem a tak¿e refleksji nad stanem
w³asnych predyspozycji postrzegania, wi-
dzenia, bo „ogl¹danie„ „Barw czasu” nie-
wprawnym okiem nie pozwoli na wychwy-
cenie jego prawdziwych smaków, tym bar-
dziej, ¿e autor sam nam tego nie u³atwia:
choæ z jednej strony pisze – jak ju¿ mówi³em
– wprost, bez zbêdnych „literackich zawija-
sów” dominuj¹cych we wspó³czesnej poezji,
to z drugiej ³atwoœæ i prostota formy mog¹
nas zmyliæ co do treœci, co do problematyki,
która nie nale¿y do kategorii „³atwych i przy-
jemnych”, by zastosowaæ znane a odnosz¹ce
siê do muzyki s³owa. Je¿eli jednak podejmie-
my wyzwanie zmierzenia siê ze wszystkim,
co niesie w sobie tomik „Barwy czasu” i je-
¿eli wytrwamy w tym wyzwaniu, a do tego
nie damy siê zwieœæ odbiorczym zagro¿e-
niom, o których pisa³em wy¿ej, to przed na-
mi wartoœciowe spotkanie. Ale pod warun-
kiem, ¿e bardziej cenimy rangê treœci i prze-
kazu myœli oraz autorskich spostrze¿eñ ni¿
blichtr i b³yskotki formy, których tu nie ma,
bo byæ nie musi.”

Rozprzestrzeniaj¹c¹ siê naturê wierszy
Dominiaka, w miarê narastania dorobku, za-
uwa¿a te¿ inny krytyk oceniaj¹cy najnowszy
tomik poety pt. „Jesienny ¿agiel”. Dominiak
ujawniaj¹c swoj¹ twórczoœæ, czêsto niechro-
nologicznie, odkrywa kilka odbiæ od swojej
natury i st¹d filozofia okazuje siê coraz g³êb-
sza i coraz przestrzenniejsza. W recenzji Sta-
nis³awa Stanika (odnosz¹cej siê do „Jesien-
nego ¿agla”) mo¿na przeczytaæ: Takie s¹ sfe-
ry, takie obroty zainteresowañ Stanis³awa
Dominiaka, poety przedk³adaj¹cego swój to-
mik, dojrza³ego za póŸno, ale dojrza³ego ar-
tystycznie w przewa¿aj¹cej mierze – a¿ nad-
to, do poziomu ma³ych arcydzie³. We wszyst-
kich wierszach oscyluje pomiêdzy realnoœci¹
a wyobra¿eniem, spajaj¹c swoje teksty nad-
rzêdn¹ koncepcj¹. Przekazuje sfery œcis³e,
konkretne, ale te prowadz¹ do uogólnienia,
do perspektywy. Rzeczy proste uduchowia,
z faktów wyprowadza znak zapytania, zaska-
kuje niespodziewan¹ point¹. 

Jakim sposobem, jakimi œrodkami wyrazu
przekazuje poeta tak ciekawy widnokres œwia-
ta i jego tajemnice? Przede wszystkim przez
rozleg³e zestrojenie realiów i symbolu ich
przeciwieñstw, wynikania a’rebours. Poeta nie
jest dos³owny, ale nie jest i przewrotny, ma³o –
nawet nie jest ironiczny, dopiero mo¿e – wie-
loznaczny i oryginalny. Powsta³y tysi¹ce m¹-
droœci o ¿yciu, jego zagadkach, a m¹droœci
Dominiaka odbijaj¹ siê w³asnym echem, s¹
odkrywcze, ciekawe jak choæby te: „niewiado-
me czeka za horyzontem”, „cisz¹ przemawia
do serca”, „nie sprz¹taj jeszcze /ramion/ po
mnie”, „jednorazowoœæ moja nie ma koñca”,
„Nie muszê unosiæ g³owy /¿eby nic nie wi-
dzieæ”. Te m¹droœci i szeregi innych to nie tyl-
ko gnomy, to czêsto metafory kamufluj¹ce z³o-
¿onoœæ œwiata, nie mog¹ce go wyjawiæ.”

Bogactwo i wartoœæ dorobku literackiego
Stanis³awa Dominiaka odkryj¹ nastêpne lata.
Natomiast to, co zosta³o przedstawione czy-
telnikowi, stwarza nadziejê i daje satysfakcjê.
Towarzysz¹c spóŸnionym m³odym debiutom
ma szansê by im przewodziæ. Ulotnoœæ formy
jak¹ stosuje: wiersze liryczne, fraszki, limery-
ki, erotyki, aforyzmy, jest jego atutem, a nie
balastem mody i nowinkarstwa. 

Co ko³ysze wiatr? 
¯ycie i twórczoœæ Stanis³awa Dominiaka

Stanis³aw Stanik
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DEBIUT

*
Zapach jesieni –
serce têskni
do czterech œcian.

*
ChodŸmy 
patrzeæ na œnieg –
a¿ nas zasypie.

*
Choæ jestem w Kioto
gdzie pieje kogut
têsknie za Kioto.

*
Jak¿e pragnê ujrzeæ
o œwicie wœród kwiatów
twarz Boga.

*
Krople rosy –
jak lepiej mo¿na zmyæ
kurz œwiata?

szczególnie ceniony jest jego wk³ad w rozwój
haiku, za twórcê którego jest uwa¿anyBasho

To ostatnia chwila na pochwalenie siê zesz³orocznymi
sukcesami. Jak zwykle i tym razem nie zawiod³y poetki
Beata Patrycja Klary z Gorzowa Wlkp. i Agnieszka Tom-
czyszyn-Harasymowicz z G³ucho³az, sta³e bywalczynie
tej rubryki. Beata po raz drugi z rzêdu zdoby³a „Czerwo-
n¹ Ró¿ê” w Gdañsku a Agnieszka zaszczytne trzecie
miejsce. Nie sposób tu wymieniæ w ilu jeszcze konkur-
sach poetyckich i prozatorskich obydwie panie odnios³y
zwyciêstwo. Jedno jest pewne rok 2011 nale¿a³ do nich! 

Dziewczynom po przys³owiowych piêtach depcze Mi-
ros³aw Sza³ata z Cz³uchowa. Miniony „rok literacki” roz-
pocz¹³ siê dla Mirka I nagrod¹ w X OKP „Gniewiñskie
Pióro”, nagrod¹ II w Rypiñskim Albumie Poetyckim i III
w konkursie ³ódzkim organizowanym przez ZLP. Nie za-
brak³o te¿ wyró¿nieñ w I Z³otnianym Konkursie Poetyc-
kim i Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki. Na stro-
nach WG 84 znajdziecie pañstwo jeszcze wielu zwyciêz-
ców. Wszystkim serdecznie gratulujemy ¿ycz¹c wielu
piêknych pomys³ów na 2012 rok. 

Redakcja

Ta rubryka, to kolejne podium dla kolegów z RSTK. Prosimy o nadsy³anie do Redakcji W³asnym G³osem in-
formacji o Waszych sukcesach literackich, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, filmowych…

Nasi na Parnasie

Œladami wierszy umar³ych poetów

Miros³aw Sza³ata

pustki 

pó³otwarte drzwi zapraszaj¹. w œrodku nikogo. tylko œwiêta panienka
i dzieci¹tko, miêdzy nimi portret w œlubnej sepii. nad ³ó¿kiem,
niedbale okrytym kap¹, przekwita makatka. pod piecem chrust,

na blasze osmolony garnek – ju¿ zapomnia³ o ostatnim obiedzie. ko³atek
wci¹¿ wystukuje rytm paj¹kowi, w tañcu œmierci miêdzy niebiesk¹ powa³¹
i upstrzonym oknem, gdzie spragnione wody pelargonie.

w k¹cie rogo¿ynowe ³apcie, umêczone b³otem, co przysch³o
jeszcze latem. na stole list. wiêcej w nim poca³unków i ³ez, ni¿ s³ów.
i po¿ó³k³e zdjêcie zes³añca – mo¿e wspomina ostatni¹ pieszczotê.

jeszcze nie wie, ¿e tu pustki. i cisza. wszystko.

Lwów/Rudki,  03.10.2010

Kamila Marta 
Zawadzka

Urodzona 17 stycznia 1997 roku
w £odzi. Aktualnie uczy siê w 2 klasie
gimnazjum nr 22 w £odzi. Interesuje siê
œpiewem, fotografi¹, pisaniem recenzji
ksi¹¿ek oraz tworzeniem wierszy.
W szkole podstawowej trenowa³a p³y-
wanie przez 5 lat, oraz zda³a egzamin na
pierwszy stopieñ ratownika WOPR.
W m³odszych latach darzy³a te¿ zainte-
resowaniem sztukê iluzji i wraz z tat¹
(zajmuj¹cym siê tym zawodowo) wystê-
powa³a na scenie jako asystentka. 

Jej ulubionymi autorami ksi¹¿ek s¹:
Danielle Steel, Carlos Ruiz Zafon oraz
Kieran Scott znana te¿ jako Kate Brian. 

Oderwanie siê od rzeczywistoœci

Ka¿dy baga¿ zmartwieñ zostaw za sob¹, 
wsi¹dŸ w pierwszy poci¹g, 
nie patrz¹c dok¹d jedzie, 
po prostu jedŸ, 
zrób to dla w³asnej przyjemnoœci! 
Choæ raz oderwij siê od rzeczywistoœci. 
Zobacz jak to pomaga

Poœpiech 

Siedz¹c w wagonie myœlê o przemijaj¹-
cym ¿yciu, 
tak jak o mijanej w³aœnie stacji 
nie wiedz¹c nawet jak siê nazywa! 
A mimo to cieszê siê z ka¿dej chwili mej
podró¿y 
Ludzie patrz¹ na mnie zdziwionym
wzrokiem 
pytaj¹ siê: – co siê tym tak cieszysz? 
Odpowiadam, ¿e ¿ycie nie jest poci¹giem 
nie muszê siê nigdzie œpieszyæ. 

(1644-1694)
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Ka¿da sztuka ma swój surowiec, z któ-
rego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest
cisza – Anna Kamieñska. S³owami tymi
zosta³y otworzone XVI Ogólnopolskie
Prezentacje Twórczoœci Œwidnik 2011.
Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e podsumowanie
konkursu odbywa siê w Miejsko-Powiat-
owej Bibliotece Publicznej im. Anny Ka-
mieñskiej w Œwidniku. Dobr¹ energiê pa-
tronki czu³o siê przez ca³y wieczór. 

Ogólnopolskie Prezentacje Twórczo-
œci s¹ od wielu lat organizowane przez Ro-
botnicze Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry woj. lubelskiego. Konkurs odbywa siê
w kategoriach: literatura, malarstwo, inne
formy plastyczne, fotografia spo³eczna
oraz fotografia przyrodnicza. Jest to wy-
darzenie cykliczne skupiaj¹ce twórców
amatorów. Sprzyja ono integracji œrodo-
wisk twórczych poprzez wspó³pracê po-
miêdzy ró¿nymi instytucjami w zakresie
edukacji kulturalnej. Celem przegl¹du jest
wymiana doœwiadczeñ, konsultacje arty-
styczne oraz integracja œrodowiska. 

Uroczystego otwarcia Prezentacji do-
konali Kazimierz Kalinczuk – Prezes
RSTK woj. lubelskiego z siedzib¹
w Œwidniku i Jadwiga Cio³ek – Dyrektor
Miejsko-Powiatowej Biblioteki. Pad³y
s³owa ciep³e i mi³e z subtelna nutk¹ no-
stalgii, ¿e to ju¿ szesnasta edycja. Wrê-
czenie nagród uœwietni³y fanfary grane
na pianinie przez utalentowanego m³o-
dzieñca Joachima Wa³êgê. 

W tym roku jury stanê³o przed nie la-
da wyzwaniem, poniewa¿ prac nades³a-
nych na konkurs by³o bardzo du¿o. Jak
równie¿ poziom by³ wysoki. Przed ka¿d¹
dziedzin¹ prezentowane by³y cytaty od-
daj¹ce sedno danej sztuki. Prawdziwy ar-
tysta nie posiada dumy. Widzi on, ¿e sztu-
ka nie ma granic, czuje, jak bardzo dale-
ki jest od swego celu, i podczas gdy inni
podziwiaj¹ go, on sam boleje nad tym, ¿e
nie dotar³ jeszcze do tego punktu, który
ukazuje mu siê w oddali, jak œwiat³o s³oñ-
ca – Ludwig van Beethoven. 

Andre Gide napisa³, ¿e: Piek³o litera-
tury wybrukowane jest szlachetnymi in-
tencjami. I niew¹tpliwie mia³ racjê. Jury
literackie w sk³adzie: przewodnicz¹ca

Maria Szczêsna-Jeleniewska oraz Dorota
Kowalczuk-Wa³êga i Katarzyna Szajew-
ska równie¿ mia³o szlachetne intencje,
ale niestety musia³o dokonaæ wyboru.
Przyzna³o trzy wyró¿nienia i trzy miejsca
punktowane. Wyró¿nienie otrzymali: Ja-
kub Stefañski za wiersz Milczenie; Mar-
cin Szostek za wiersz Zderzenie myœli
i El¿bieta Zaremba za zestaw poetycki
i opowiadanie pt. Ob³oczek. Natomiast
trzeci¹ nagrodê przynano za prozê po-
etyck¹ pt. Hotel autorstwa Anety Wy-
smulskiej-Pawlaczyk. Druga nagroda po-
wêdrowa³a do Teresy Teter za zestaw
wierszy. Pierwsz¹ nagrod¹ zosta³ uhono-
rowany Mieczys³aw Szabaga za utwór
poetycki Rysunek. 

Kolejn¹ dziedzin¹ by³a fotografia, która
zdaniem Diana Arbus jest: sekretem o se-
krecie. Im wiêcej mówi, tym mniej wiesz.
Wiêcej na ten temat wiedzia³o jury: prze-
wodnicz¹ca Iwona Burdzanowska oraz Ja-
kub Orzechowski i Wojciech Pacewicz. Se-
krety swojego spojrzenia na œwiat odkry³y
osoby wyró¿nione: Krzysztof Porêbski za
zdjêcie W têczy; Piotr Michalski za zestaw
Obrazki 2 oraz Joanna Podgórska za Spa-
cer. Laureatami zostali: trzecie miejsce Jo-
anna Podgórska za zdjêcie Glinoludy; dru-
ga – Adrianna Lipa za cykl Cz³owiek
w mieœcie. Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ Piotr
Michalski za zestaw kryj¹cy siê pod intry-
guj¹cym tytu³em Obrazki 1. Nagrodzone
zdjêcia mo¿na by³o obejrzeæ w holu biblio-
teki. Zosta³y one specjalnie przewieszone
z Galerii Po schodach, w której odby³ siê
wernisa¿ nades³anych prac. 

Malarstwo i inne formy plastyczne by-
³o ostatni¹ dziedzin¹. Leonardo da Vinci
powiedzia³: Piêkno rzeczy œmiertelnych mi-
ja, lecz nie piêkno sztuki, a szczególnie tej
utrwalonej na p³ótnie. Piêkno obrazów na-
des³anych na XVI Prezentacje dostrzeg³o
jury: przewodnicz¹cy prof. Tadeusz Klicz-
ka oraz Ma³gorzata Motyl i Mariusz Kiry-
³a. Nagrody laureatom w tej dziedzinie
wrêcza³ Pawe³ Soroka – przewodnicz¹cy
Rady Krajowej RSTK. Jury wyró¿nienia
przyzna³o: Natalii Szajewskiej za pracê
Krwawa pe³nia, Dorocie Rydz za obraz
Kury i Kamilowi Kurantowi za £odzie.
Trzecia nagroda trafi³a do Ma³gorzaty Bo-
chenko za Pejza¿ z Kazimierza, drugie
miejsce zajê³a El¿bieta Helak za Zachód
s³oñca i Gaj Oliwny, pierwsze miejsce zdo-
byli ex aequo: Tomasz Winiarski za Pejza¿
zimowy i Józef Stachnik za Martw¹ naturê
z kwiatami. Wiêcej kontrowersji przyspo-
rzy³a druga kategoria w dziedzinie, a mia-
nowicie Inne formy plastyczne, w której ju-
ry bardzo srogo oceni³o prace, a mo¿e by³o
tylko wymagaj¹ce? Zosta³o przyznane tyl-
ko jedno wyró¿nienie dla Bart³omieja La-
chowskiego za Ceramikê ozdobn¹. Trzecia
nagroda powêdrowa³a do Marcina Jaku-
bowskiego za pracê Ptak. Nie zosta³a przy-
znana druga i pierwsza nagroda. 

Gratulacjom i brawom nie by³o koñca.
Przys³owiowe piêæ minut mieli równie¿ fo-
toreporterzy. Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³y
nam m³ode talenty z Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. Rodziny Wi³komirskich
w Œwidniku. Rolê przewodnika po œwiecie
dŸwiêków pe³ni³a Marzena Wi¹cek. Dawid
Crossby powiedzia³, ¿e Muzyka to najsub-
telniejsza forma przekazu, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e ¿adna dziedzina sztuki nie porusza
ani nie wp³ywa na podœwiadomoœæ tak, jak
muzyka. W krótkim repertuarze zosta³y
przedstawione utwory: A. Burgmuller –
Polowanie, E. Gradecki – Ragtime Lody,
R. Smoroñski – Stara winiarnia (walc)
oraz melodia z filmu Piraci z Karaibów,
które rozko³ysa³y publicznoœæ i przenios³y
w przedziwny œwiat dŸwiêków. Potem by-
³y kwiaty, gratulacje i d³ugie brawa. 

Katarzyna Szajewska

W dniach 21–22 paŸdziernika 2011 r.
w legendarnym Domu Pracy Twórczej im.
Boles³awa Prusa w Oborach k. Konstanci-
na, w z³otojesiennej scenerii, odby³a siê
XXVII Sesja Wojskowych Kó³ i Grup Li-
terackich. Organizatorem sesji by³ Oddzia³
Kultury i Oœwiaty Departamentu Wycho-
wania i Promocji Obronnoœci MON oraz
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. 

Podczas spotkania Prezes Zwi¹zku Li-
teratów Marek Wawrzkiewicz odczyta³
protokó³ z rozstrzygniêcia konkursu literac-
kiego, w którym przyznano w kategorii po-
ezji: I miejsce Edycie Rozenfield, II miej-
sce Magdalenie Zarêbie, III miejsce Bogu-
mi³owi Pijanowskiemu; w kategorii prozy:
I miejsce Monice Glibowskiej, II miejsce
Edwardowi Derylakowi, III miejsce Janowi
Je¿owi; nagrodê specjaln¹ za tematykê
wojskow¹ otrzyma³a Edyta Szura. 

Nagrody, wyró¿nienia, dyplomy i po-
dziêkowania za udzia³ w konkursie wrê-

czali: dr hab. Aleksandra Skrabacz – dy-
rektor Centralnej Biblioteki Wojskowej,
Marek Wawrzkiewicz (przewodnicz¹cy ju-
ry) i Jadwiga Ch³opecka – g³ówny specja-
lista Oddzia³u Kultury i Oœwiaty DWiPO.
Uczestnicy sesji mieli mo¿liwoœæ zapo-
znania siê z nagrodzonymi utworami, któ-

re zaprezentowali – w formie monta¿u
poetycko-muzycznego Wojciech Wiliñski
i Robert Zapora. Warsztaty literackie pro-
wadzili znani ludzie pióra, cz³onkowie
ZLP: Aldona Borowicz, Pawe³ Soroka,
Marek Wawrzkiewicz i Leszek ¯uliñski. 

J.Ch. 

XXVII Sesja w Oborach

Ogólnopolskie Prezentacje
Twórczoœci Œwidnik 2011
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Himilsbacha (d³ugo nie wiedzia³em jak
ma na imiê) pozna³em w bohaterskim okresie
„Wspó³czesnoœci”. Wtedy nasza redakcja mie-
œci³a siê w Pa³acu Zamoyskich na Krakow-
skim Przedmieœciu 69. Okna – pamiêtam –
wychodzi³y wprost na pomnik Kopernika. To
pod nim w s³ynnej akcji, upamiêtniaj¹cej 500
rocznicê œmierci wielkiego astronoma, œmier-
telnie ranny zosta³ Wac³aw Bojarski autor zna-
nej piosenki o Natalii. By³ to najlepszy okres
w dziejach pisma kierowanego przez Stanis³a-
wa Grochowiaka. Skupi³ on wokó³ siebie m³o-
de pokolenie twórców z ca³ej Polski, wœród
których znajdowali siê oprócz utalentowanych
pocz¹tkuj¹cych literatów tak¿e przyszli znani
aktorzy, plastycy, re¿yserzy z Jerzym Skoli-
mowskim na czele, wówczas poet¹ lirycznym,
zaje¿d¿aj¹cym z u³añsk¹ fantazj¹ pod nasz
gmach bia³¹ lambrett¹. 

Poznaliœmy siê we
„Wspó³czesnoœci”

Jan Himilsbach zjawia³ siê u nas zazwy-
czaj w towarzystwie Jana M³odo¿eñca lub Jó-
zefa Gielo ze swoimi miniaturami prozatorski-
mi, zachodz¹c przewa¿nie do sekretarza redak-
cji Andrzeja Ch¹ciñskiego. Znali siê jeszcze
z Ko³a M³odych dzia³aj¹cego przy Zwi¹zku Li-
teratów Polskich. Z miejsca przypad³ nam do
serca. Jego ka¿dorazowe pojawienie siê budzi-
³o powszechn¹ ciekawoœæ. By³ ju¿ szeroko
znany w œwiatku pisarskim i dziennikarskim
jako nieoceniony kompan artystów oraz
uczestnik wielu zabawnych przygód i eskapad. 

Ma³y, kwadratowy, krêpy, o du¿ej g³owie
jakby wyciosanej z jednej bry³y, najczêœciej
w czarnym swetrze lub przyciasnej marynarce
i opadaj¹cych zrolowanych spodniach – wy-
gl¹da³ œmiesznie, ale zarazem sympatycznie.
Ten z zawodu kamieniarz – maj¹cy w sobie
coœ z trampa i cygana literackiego – budzi³ po-
wszechne zaufanie. Jego gruby, ochryp³y g³os
rozpoznawa³o siê od razu. 

Autor przysz³ego „Monid³a” ogromnie
nam imponowa³ swoj¹ za¿y³oœci¹ z Markiem
H³asko, ówczeœnie wielk¹ nadziej¹ literatury.
Wkrótce bli¿ej zaprzyjaŸniliœmy siê ze sob¹ na
tzw. Szlaku. Jego g³ówne etapy stanowi³y
miejsca w Warszawie najczêœciej uczêszczane
przez m³odzie¿ studenck¹ i artystyczn¹ poj-
muj¹c¹ literaturê i pisanie jako swoist¹ przy-
godê i sposób ¿ycia. Spotykaliœmy siê prze-
wa¿nie w Harendzie, Dziekance oraz na Ryn-
ku Starego Miasta. G³oœne wieczory poetyc-
kie, przyci¹gaj¹ce setki osób, odbywa³y siê
w Kamiennych Schodkach i Krokodylu. Czyta-
li swoje wiersze: Czajkowski, Œliwonik,
Brycht, Oœnia³owski, Bryll i inni. Czêsto recy-
towa³ utwory m³odych poetów pocz¹tkuj¹cy
aktor Wojciech Siemion. Na dalsz¹ czêœæ wie-
czoru szliœmy do pobliskiego Manekina czy
Fukiera, w którym przed wojn¹ goœci³ sam To-
masz Mann, gdzie przy greckim winie „Lacri-
ma”, ton¹c w oparach dymu papierosowego,
czuliœmy siê wreszcie wolni, bezpieczni, wy-
luzowani od codziennej nudy i szaroœci ¿ycia.
Godzinami rozmawialiœmy o nowatorstwie
w sztuce, o wspólnie odkrywanych wtedy g³o-
œnych ksi¹¿kach Hemingwaya, Faulknera,
Kafki, Camusa, Malraux. Przewa¿nie wszê-
dzie towarzyszy³ nam Jan, chocia¿ wola³ opo-
wiadaæ kawa³y o ¿yciu swoich kumpli – ka-

mieniarzy z Pow¹zek – ni¿ wdawaæ siê w ja-
kieœ uczone spory i ja³owe dyskusje literackie. 

Z tego w³aœnie czasu pochodzi anegdota
o tym jak Himilsbach z pewnym znanym grafi-
kiem znaleŸli siê w izbie wytrzeŸwieñ. Kierow-
nik placówki, gdy dowiedzia³ siê, kim oni s¹ –
grzecznie poprosi³, ¿eby znakomity plastyk na-
rysowa³ córeczce na zajêcia szkolne jakiœ obra-
zek. W zamian zaproponowa³ mocne trunki.
Ten, choæ niechêtnie, w koñcu zgodzi³ siê.
W rezultacie obaj panowie spêdzili upojn¹ noc.
Rano znaleŸli siê ponownie nieopodal Bristolu.
Wtedy Himilsbach zatrzyma³ przeje¿d¿aj¹cy
radiowóz milicyjny i zakrzykn¹³ dziarsko –
ch³opaki, szybko do „¿³obka”, bo nas suszy. 

Znowu innym razem – podobno dzia³o siê
podczas Zjazdu Literatów, gdy Gomu³ka nawo-
³ywa³ pisarzy do pióra – zakwaterowano Hi-
milsbacha i Mieczys³awa Jastruna w tym sa-
mym pokoju. Ten starszy pan – zawsze staran-
nie ubrany i o nienagannych manierach by³ wy-
raŸnie przera¿ony towarzystwem swojego
wspó³lokatora. Janek ju¿ na wstêpie z w³aœciw¹
sobie szczeroœci¹ zakomunikowa³: – panie kole-
go, musimy od razu ustaliæ – sikamy do zlewu
czy nie. S³owa te podobno u tego dystyngowa-
nego poety wywo³a³y prawdziw¹ konsternacjê. 

Razem bywa³o zabawnie
Jeszcze na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych

dosz³o miêdzy nami do zabawnego nieporo-
zumienia. Zamieœci³em w „Kierunkach” felie-
ton wykpiwaj¹cy praktyki poetów z Hybryd
za to, ¿e swoje erotyki wysy³aj¹ na ró¿ne kon-
kursy o tematyce politycznie zaanga¿owanej,
czêsto wiersze mi³osne przerabiaj¹c na utwo-
ry poœwiêcone Leninowi. Wygl¹da³o to po-
dobnie jak w piosence brzmi¹cej „Niech ¿yje
nam towarzysz Stalin co usta s³odsze ma od
malin” – cytowanej przez H³askê w „Piêk-
nych dwudziestoletnich”. Przy okazji napo-
mkn¹³em o bli¿ej mi nieznanym prozaiku od
dawna pisz¹cym mozolnie ksi¹¿kê o Marianie
Buczku i pobieraj¹cym z tego tytu³u stypen-
dium twórcze. Ku mojemu zdumieniu tym
stypendyst¹ Ministerstwa Kultury okaza³ siê
w³aœnie Himilsbach. Srodze rozgniewany na
mnie, zaproponowa³ „pojedynek amerykañ-
ski”. Przez okr¹g³y tydzieñ udawaliœmy siê
ka¿dy z pó³litrówk¹ za miasto na pojedynek,
ale jakoœ z tego nic nie wysz³o. Ostatecznie
skoñczy³o siê wspólnym bólem g³owy z prze-
picia. Jan zadzwoni³ do mnie w pewn¹ sobotê

do redakcji, gdy przysypia³em na biurku – nie
by³o wtedy jeszcze wolnych sobót – i ku mo-
jej radoœci obola³ym g³osem oznajmi³: –
Irzyk, nie bijemy siê wiêcej. Chcê mi siê,
wiesz, rzygaæ. Odt¹d pozostawaliœmy ju¿ za-
wsze w najlepszej komitywie. Wielokrotnie
nawet potem planowaliœmy wspólne kultural-
ne spêdzenie czasu i obejrzenie w kinie Rejsu.
Niestety, zawsze naprzeciwko naszym szla-
chetnym zamiarom stawa³y jakaœ knajpka czy
barek. Bywa³o, ¿e gdy brakowa³o jemu pie-
niêdzy, pojawia³ siê u mnie w redakcji znajdu-
j¹cej siê przy Mokotowskiej 43 na czwartym
piêtrze ogromnej przedwojennej kamienicy.
Przewa¿nie zachodzi³ ze wspomnianym Józ-
kiem Gielo, z którym wspólnie mieszkali u oj-
ców Marianów na Bielanach. 

Pewnego dnia stawi³ siê z jakimœ ¿ulem
z trudem podtrzymuj¹cym spodnie. Na wstê-
pie kategorycznie oœwiadczy³: Irzyk, widzisz,
kolega w potrzebie, w³aœnie wyszed³ z pud³a.
Poszukaj mu jakiegoœ sznurka zastêpuj¹cego
pasek. Uda³em siê zaraz do naszej przemi³ej
sekretarki pani Zosi z proœb¹ o pomoc w tak
delikatnej sprawie. Ta znalaz³a ca³y motek
grubego sznurka, który triumfalnie wrêczy³em
kompanowi mojego kolegi. Nieznajomy gor¹-
co mnie uœciska³, komunikuj¹c, ¿e zawsze za-
prasza do pewnej meliny na Czerniakowie,
a potem grzecznie spyta³, gdzie jest ubikacja.
Wskaza³am j¹ na koñcu korytarza. Natych-
miast znikn¹³ tam ze sznurkiem w rêku. Tym-
czasem rozgadaliœmy siê na dobre i zupe³nie
zapomnieliœmy o tajemniczym nieznajomym.
Po blisko godzinie zapyta³em, co z twoim
kompanem, tyle czasu minê³o, a on wi¹¿ sie-
dzi w ustronnym miejscu. Zaniepokojeni, ¿e
mo¿e jemu coœ siê sta³o, zaczêliœmy siê dobi-
jaæ, ale ten nie dawa³ ¿adnych znaków ¿ycia.
Po wywa¿eniu drzwi okaza³o siê, ¿e smacznie
sobie œpi, maj¹c opuszczone spodnie do kolan. 

Innym razem zetknêliœmy siê przypadko-
wo na Wiejskiej pod kawiarni¹ Czytelnika.
Obaj nie mieliœmy pieniêdzy a na dworze pa-
nowa³ dotkliwy jesienny zi¹b. Wtedy Himils-
bach sobie coœ przypomnia³ i pobieg³ pod
Sejm. Na oczach stra¿ników i przygodnych
gapiów zerwa³ na pobliskim klombie z grud-
kami ziemi kilka rachitycznych ró¿, a nastêp-
nie zaniós³ je redaktorkom w wydawnictwie,
którym teraz nie wypada³o odmówiæ drobnej
po¿yczki. Potem zgodnie i w dobrym nastroju
wst¹piliœmy do pobliskiego Jontka. 

Ju¿ w okresie najwiêkszego powodzenia
Himilsbacha jako niezapomnianego bohatera
kultowego Rejsu Piwowskiego i œwietnych fil-
mów telewizyjnych granych z Maklakiewi-
czem – w pewien mroŸny wieczór spieszy³em
do domu ulic¹ Foksal. Nagle z ciemnoœci wy-
³oni³ siê autor „£ez so³tysa” i zaci¹gn¹³ mnie
do Kameralnej. Wiele godzin spêdziliœmy
wtedy mile przy barku a potem do rana w szat-
ni w b³ogim cieple, opatulenie paltami, ko¿u-
chami i damskimi futrami. ZaprzyjaŸniony
kelner roz³o¿y³ nam je us³u¿nie na pod³odze,
dostarczaj¹c z dum¹ „znakomitym goœciom”
wszelkiego jad³a i napoju. 

Nasze ostatnie spotkania
Kiedyœ znowu natknêliœmy siê niespodzie-

wanie na siebie w Bia³ymstoku w hotelu przy
Lipowej. Przebywa³em wtedy z pisarzami
Klubu „Kr¹g” na spotkaniach z czytelnikami
zorganizowanych na zaproszenie tamtejszego
œrodowiska literatów. Wszyscy jeszcze czuli-
œmy siê obolali po niedawnym stanie wojen-
nym. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tym samym czasie
odbywa³ siê festiwal filmów H³aski. Honoro-
wymi goœæmi byli matka pisarza i w³aœnie je-
go przyjaciel Himilsbach. Traf chcia³, ¿e za-
mieszkaliœmy w tym samym hotelu, nic o so-
bie nie wiedz¹c. I oto nazajutrz po naszym
przyjeŸdzie w trakcie uroczystego obiadu,
w którym uczestniczyli m.in. Micha³ Rusinek,
Wojciech ¯ukrowski, Aleksander Rymkie-
wicz, Wojciech Natanson z synem Jackiem,
Zdzis³aw £¹czkowski, Zygmunt Lichniak, Jó-
zef Szczawiñski, Józef Szcynka, Alicja Patey-
-Grabowska – na œrodku biesiadnej sali poja-
wi³ siê nagle Jan i na mój widok radoœnie za-
krzykn¹³: – od kilku dni jestem tu z matk¹ H³a-
ski. Na ka¿dym spotkaniu p³acze. Ju¿ nie mo-
gê z ni¹ wytrzymaæ – zostaw tych staruchów
i przyjdŸ do mnie na drugie piêtro, pokój 200
któryœ. Mam ca³¹ skrzynkê wódki, piwo, za-
grychê. Wszystko co trzeba. Przez tydzieñ nie
wyjedziemy st¹d. Nie skorzysta³em z kusz¹cej
propozycji, gdy¿ nazajutrz wczesnym rankiem
powracaliœmy ju¿ do Warszawy. 

Po raz ostatni widzieliœmy siê z Himilsba-
chem u Dziennikarzy. Siedzieliœmy na tarasie
kawiarni, maj¹c w tle zieleñ ogrodu. W g³êbi,
za murem widnia³a szko³a im Wojciecha Gór-
skiego, w której zdawa³em maturê. Wspomina-
liœmy wspólnych znajomych i ró¿ne ciekawe
zdarzenia. Z wdziêcznoœci¹ i z pewnym senty-
mentem stale napomyka³ o Hamiltonie – Janie
Zbigniewie S³ojewskim. To Zbyszek o nim
kiedyœ piêknie napisa³ w Kulturze, ¿e „Himils-
bach ma dusze”. Zawsze s³owa te przytacza³ ze
wzruszeniem w g³osie. Podobnie by³o teraz. 

Himilsbach wtedy porusza³ siê ju¿ z tru-
dem. Od dawna chorowa³. Tego dnia wsparty
na lasce, zachowywa³ siê niezwykle godnie
i dostojnie. Wita³ siê serdecznie ze znajomy-
mi, przyjació³mi, zaprasza³ do stolika na kawê.
Z wyraŸna dum¹ odbiera³ fakt, ¿e wszyscy go
tu szanuj¹, lubi¹, podziwiaj¹. 

O zmierzchu razem wyszliœmy. Wsparty
na moim ramieniu szed³ wolno do przystanku
na Nowym Œwiecie, sk¹d autobusem 107 od-
jecha³ zaraz do domu na pobliskim Powiœlu do
swojej Basicy. Takiego zapamiêtam. 

Zbigniew Irzyk Takiego zapamiêtam
Portrety z pamiêci
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***
W wielkim tygodniu w pubie osiedlowym
nie odbywa siê triduum paschalne
tam króluje mistyfikacja szczêœcia
g³oœna muzyka i kufle z Tyskim piwem
gdzie piana toczy siê po brodzie

Dobre i Tyle

Skoro Bóg nie chce zejœæ do parteru 
ludzkich zachowañ
jego sprawa

Za niskie schody Rozumiem
On woli trzecie piêtro

£. T. 

Wiersz ciekawy – w odwiecznym temacie wa-
dzenia siê z Bogiem, ale tym razem na swój
sposób, w swoich realiach. To dobrze wró¿y
m³odemu poecie. Widaæ, ¿e szuka umiejscowie-
nia, ¿e szuka wokó³ siebie, ¿e czerpie ze swoje-
go œwiata. Tylko inaczej podzieli³abym ostatnie
wersy. Trochê siê rwie p³ynnoœæ wiersza, ale
nad tym pracuje siê przecie¿ latami. 

Kiedy siedzê przy Tobie

Odzywa siê g³os w mej g³owie
Szepcze czule co mówiæ mam…
Prosto w ucho Twe, w³aœnie tam. 

Serce siê spieszy
A twarz siê cieszy
¯o³¹dek wariuje
Czy ja zbytnio Ciê mi³ujê? 

Kocham w Tobie uœmiech
Kocham twój charakter
Kocham twoje fochy
Kocham ca³¹ Ciebie! 

P. Sz. 

Zupe³ne przeciwieñstwo wiersza autora cy-
towanego wy¿ej – tutaj anachronizm. „Mi³u-
jê”? Czy tak m³ody ch³opak mówi dziœ do swo-
jej ukochanej? Niemo¿liwe. Koturn, który od-
twarza XV-wieczn¹ tradycjê poetyck¹. Nic od
siebie, nic w teraŸniejszym jêzyku. Tekst nie
nadaje siê nawet na piosenkê, bo tr¹ci nienatu-
ralnoœci¹. Wiele pracy i wiele czytania poezji
wspó³czesnej przed autorem.

  

Jestem drzewem

wczoraj na spacerze
na skraju betonowego miasta
zawar³em przymierze z drzewem
posadzonym
przeze mnie
jak ja odejdê ono œciête bêdzie
jak ono siê pochyli ja siê zgarbiê
na razie szumi
liœcie rodzi i zrzuca
ja ¿yjê
przy spotkaniach opieramy siê
plecami o siebie
czuj¹c jak soki mieszaj¹ siê w nas

noc¹ przy kobiecie jestem drzewem

 

Gry i zabawy

spróbuj namówiæ mnie do zabawy
niech bêdzie
w kota i myszkê
wyrwij drapie¿nie serce
z mego cienia
z³ap mnie i wypuœæ

spróbuj namówiæ mnie do zabawy
niech bêdzie to 
wilk i zaj¹c
wyszczerz zêbiska
daj wilcze ziele
niech dr¿ê w twoich ³apach

spróbuj namówiæ mnie

nie odmówiê

 

GODZINY ROMANSU

sta³y na pó³ce, takie z mora³em

on j¹ rozkocha³ 
ona
wierzy³a

powróci³ do
bo oni zawsze wracaj¹
dwie pó³ki ni¿ej

nie zostawi³ lecz zosta³

ona
wszystkiemu winna, ¿e siê kochali
na pi¹tej

on chcia³
ona
nie chcia³a

na siódmej i ósmej
podobne losu koleje

a na dziesi¹tej
¿ycie, postawi swoj¹ historiê

NADES£ANE KSI¥¯KI

Ostatnio Gorzów nadsy³a bardzo wiele
nowych propozycji poetyckich. Tym
razem o dwóch z nich. BIDUL Marii
Borcz to jednorodna ksi¹¿ka poetycka
poœwiêcona spo³ecznemu problemowi
dzieci bez rodziców, które swoje ¿ycie
spêdzaj¹ w domach dziecka. Autorka
w sposób wrêcz reporterski relacjonu-
je oczami wychowanków bidula – jak
oni widz¹ œwiat, co myœl¹ i czuj¹. To
relacja prawdziwa, momentami bardzo
chwytaj¹ca za serce. Pozorna oziê-
b³oœæ tylko wzmaga efekt poczucia
bezdomnoœci i alienacji bohaterów
ksi¹¿ki. To jest dobra poezja. Polecam. 

SZEŒÆDZIESI¥T PCHNIÊÆ Kry-
styny Caban jest zbiorem epigrama-
tów, które poprzez swoj¹ zwiêz³oœæ
oddaj¹ relacje kobieta-mê¿czyzna.
Muleta, matador, byk stanowi¹ desy-
gnaty mi³oœci, która jak prawdziwa
korrida jest walk¹. Ka¿de pchniêcie
zarówno mo¿e boleæ jak i przynosiæ
rozkosz. Gra na niuansach, na wywa-
¿onych emocjach. Dobra poezja na
szeœædziesi¹te urodziny poetki. 

Umberto Eco, 
„Cmentarz w Pradze”.

Powieœæ, która kolejny raz po-
kazuje spryt Eco. Jest ciekawie,
zaskakuj¹co, wci¹¿ akcja trzyma
w niepewnoœci. Koloryt masonów,
jezuitów prawdziwych i przebra-
nych, ró¿nych spiskowców. Do te-
go psychologiczne rozprawki,
schizofreniczne zagadki, rozdwo-

jenia jaŸni i przygoda z doktorem Freudem. 

POCZYTALNIA! polecane ksi¹¿ki

NADES£ANE WIERSZE

NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

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

Stanis³aw Lem, S³awomir Mro¿ek 
Listy 1956-1978
to historia d³ugiej korespondencji tych dwóch
wyj¹tkowych panów. Starszy Lem i jeszcze nie-
opierzony Mro¿ek. Ich widzenie œwiata, cieka-
wostki z ówczesnego ¿ycia, zabawne anegdoty.
Korespondencja w kilku jêzykach, na kilku
p³aszczyznach tematycznych, w wielu polaryza-
cjach. Cytaty z Rilke, z setki innych autorów,
erudycja i prostota zarazem. Coœ do œmiechu,

coœ do refleksji, czasem gorzkiego zamyœlenia.

     

Ogólnopolskie Prezentacje Twórczoœci Œwidnik 2011
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Tomczyszyn-Harasymowicz

W³ochy

*** (Florencja)

florenckie dachy przepychaj¹ siê wielkoœci¹
parasoli,
deszcz przemyka od koœcio³a Santa Croce do 
Piazza della Signoria, pod peleryn¹ dreszcze 
rozebranych pos¹gów przymykaj¹ okiennice;
wreszcie mamy siê dla Florencji, zdobywamy
ustami,
nikogo nie dziwi nasza g³êbokoœæ i b³yszcz¹ce
oczy,
oczywista obecnoœæ wsi¹ka w kolorowych
sprzedawców
i zapach kurzu na Starym Moœcie; pod stop¹
wra¿enie 
wiecznoœci, lody kosztuj¹ tyle co z³oto

*** (Chianciano Terme)

w Chianciano Terme hotele serwuj¹ gwiazdki
pod wymiar makaronów; Toskania uprawia
turystów,
turyœci mi³oœæ; wino s¹czy siê spod okien
cierpko rozchodzi w ¿y³ach, jak ty

*** (Fuggi)

na maleñkich uliczkach Fuggi
zatraca siê od ciasnego widoku,
schodkami przemieszczaj¹ siê fotografie,
niebo przeciska siê miêdzy drzwiami 
i sercami W³ochów, po³udnie 
pachnie serem pleœni¹ i wilgoci¹

przed koœcio³em Fellini spija klimat
w³oskiego espresso; La dolce vita 
s³abo znasz jego filmy, ale doskonale 
wypijasz mnie w maleñkiej winiarni

  

DZIŒ JESZCZE

Po¿ary cia³ spopielone prósz¹
z dawnych kalendarzy –
co zostaje ³askawy losie
w zawieszeniu przed opadniêciem
py³u na dno – którego nie ma
lub mo¿e jest ...

niepewne ksiêgi  m¹c¹ wiary
z mgie³ niby widma wyobraŸni
twarde m³oty dogmatów
trac¹ ciê¿ar w³asny chwiej¹ siê
roztapiaj¹ ostre kanty
ju¿ nie strasz¹ boleœci¹ Krzy¿a –

wiêc napijmy siê dziœ jeszcze 
z kielichów magnolii – 
znów wiosna i kto wie  czy
œwiat mo¿e potrwa jeszcze
trzy tygodnie

XXIX Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Gorzów Wlkp. – Garbicz

 

Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza II(1)
W pierwszej czêœci tego Dekalogu

szczególny nacisk k³ad³em na „mocowanie
siê” tradycji ze wspó³czesnoœci¹, nowator-
stwa z epigoñstwem. Wkraczaj¹c w szranki
poezji (literatury w ogóle) niewiele osób
uœwiadamia sobie, ¿e trzeba znaleŸæ w tej
sztuce osobne miejsce dla siebie. Choæby
najmniejsze, choæby takie na „jeden centy-
metr kwadratowy” – ale tylko to ma zna-
czenie. Wchodziæ w cudze kapcie (czyli:
mówiæ czyimœ jêzykiem) to wstyd dla
prawdziwego artysty. Poeta musi znaleŸæ
„swój jêzyk”, swój genre, swoj¹ osobo-
woœæ, swoj¹ ekspresjê... – to one nadadz¹
jego utworom walor oryginalnoœci. 

Wierszy „nie powtarza siê” za poprzed-
nikami. Wiersze musz¹ byæ w³asne. 

Ale jak to zrobiæ? Przecie¿ to nie my
wymyœlamy literaturê. Ona istnieje od wie-
ków. Wchodzimy w pewn¹ konwencjê,
która ju¿ jest – czy chcemy tego, czy nie.
Wchodzimy w zastany „uzus kulturowy”. 

Fenomen polega na tym, ¿e ka¿dy z nas
mo¿e jednak „swoim modelem wiersza”
ró¿niæ siê od innych tak, jak ró¿ni siê swo-
im DNA. Bo czasami du¿y efekt daj¹ ju¿
same niuanse. Mo¿na przecie¿ przyj¹æ za
pewnik, ¿e ostatni nowy model (paradyg-
mat) wiersza polskiego stworzyli Peiper
i Przyboœ, no mo¿e jeszcze Bia³oszewski
i Ró¿ewicz, wiêc my mamy nik³¹ szansê.
Ale to nie idzie o a¿ takie „przewroty ko-
pernikañskie” w formie i formule wiersza;
przecie¿ jednak na ka¿dym etapie mamy
wielu dobrych, oryginalnych poetów. 

Umówmy siê wiêc: nie idzie o wynale-
zienie nowego koloru, tylko o wynalezienie
nowego odcienia. 

Co wiêcej: pogoñ za nowatorstwem
i oryginalnoœci¹ nie musi oznaczaæ odwró-
cenia siê plecami od tradycji. W zasadzie
poeta powinien znaæ doskonale poezjê
swojego jêzyka, swojego kraju, bo to ona
jest t³em i punktem odniesienia do jego
w³asnej twórczoœci. Zaskakuj¹c¹ jest rze-
cz¹, ¿e zasadnicze dylematy, problemy,

szczegó³y pozostaj¹ niezmienne. Naszego
nowatorstwa mo¿emy uczyæ siê obserwu-
j¹c, jak tego samego uczyli siê inni przed
stu czy dwustu laty. 

Myœlê, ¿e podstaw¹ oryginalnoœci s¹
trzy bezwzglêdnie niezbêdne elementy:
wyrazista osobowoœæ (czyli nieszablonowy
sposób postrzegania œwiata i reagowania
nañ), wyobraŸnia jêzykowa (poeta „jest
czu³y” na jêzyk) i temperament ekspresji. 

Ogromnym zag³êbiem refleksji na temu
podobne tematy jest poezja autotematycz-
na. Czyli wiersze o wierszach, o proble-
mach pisania, o dylematach artysty. Auto-
tematyzm jest doœæ znacznym nurtem w li-
ryce polskiej. 

Jednym z utworów, gdzie znajdziemy
kopalniê autotematycznych refleksji jest
poemat dygresyjny Juliusza S³owackiego –
Beniowski. Fascynuj¹c¹ rzecz¹ jest prze-
czytanie pod tym k¹tem tego wielkiego,
pouczaj¹cego dzie³a. 

Przypomnê, ¿e Beniowski powstawa³
od 1841 roku i by³ napisanym z wielkim
rozmachem i werw¹ dzie³em polemizuj¹-
cym z najwa¿niejszymi problemami epoki
Wielkiego Jula. By³ opowieœci¹ o ówcze-
snej szlachcie, o ówczesnych jej sprawach
i sporach, o si³owaniu siê Baru z Targowi-
c¹, wreszcie o sytuacji samego S³owackie-
go, uwik³anego w spory i kompleksy wo-
bec Mickiewicza i swoich wspó³czesnych.
Poemat trzyma³ siê regularnej miary, tzn.
by³ pisany jedenastosylabow¹ oktaw¹
z „ruchom¹ œredniówk¹” i uk³adem rymów
w ramach oktawy: abababcc. Co ciekawe:
liczne przerzutnie, arytmicznoœci, wtrêty
itp. nie zak³óca³y tego dictum, lecz tylko
przydawa³y mu fantazyjnoœci. Jak to u S³o-
wackiego, tajemnica sukcesu le¿y jednak
nie w miarze, lecz w wyobraŸni, fantazyj-
noœci i wenie. Dzisiaj, wci¹¿ jeszcze dzi-
siaj, mo¿emy traktowaæ Beniowskiego jako
mistrzowsk¹ lekcjê poezji. Tê ods³onê De-
kalogu napisa³em wiêc „razem ze S³owac-
kim”... 

I. 
Zacznijmy od najbardziej znanego frag-

mentu autotematycznego z Beniowskiego: 

Chodzi mi o to, aby jêzyk giêtki
Powiedzia³ wszystko, co pomyœli g³owa; 
A czasem by³, jak piorun, jasny, prêdki, 
A czasem smutny, jako pieœñ stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miêtki, 
A czasem piêkny jak anio³ów mowa; 
Aby przelecia³ wszystko ducha skrzyd³em; 
Strofa byæ winna taktem, nie wêdzid³em. 
Z niej wszystko dobyæ, zamgliæ j¹ têsknot¹, 
Potem z niej ³yskaæ b³yskawic¹ cich¹, 
Potem w promieniach j¹ pokazaæ z³ot¹, 
Potem nadêt¹ dawnych przodków pych¹, 
Potem j¹ utkaæ Arachny robot¹, 
Potem ulepiæ z b³ota, jak pod strych¹
Gniazdo jaskó³cze, przybite do drzewa, 
Co w sobie s³oñcu wschodz¹cemu œpiewa. 

To jest 16-wersowy wyk³ad o ambi-
cjach jêzykowych poety. Mówi siê o arty-
stach: mistrz smyczka, mistrz batuty, mistrz
pêdzla... Poeta jest mistrzem s³owa. Ka¿dy
z nas umie podrzucaæ w górê i ³apaæ opada-
j¹c¹ pi³kê. Ale te¿ ka¿dy w cyrku podziwia
to samo w mistrzowskim wykonaniu ¿on-
glera. Taka jest w³aœnie ró¿nica w pos³ugi-
waniu siê jêzykiem na potrzeby „zwyczaj-
ne” i na potrzeby poetyckie. 

Proszê zauwa¿yæ, ¿e S³owacki wymie-
niaj¹cy stopnie opanowania jêzyka (giêtki,
pos³uszny, ¿ywo reaguj¹cy na potrzeby
przekazu, tkliwy, uduchowiony, wyrazisty
jak niæ haftuj¹ca na kanwie obrazy, a nade
wszystko nastroje...) wmontowuje w ten
wyk³ad demonstracjê postulowanych umie-
jêtnoœci. Te dwie strofy s¹ genialnym popi-
sem talentu. S³owacki ¿ongluje opisem
i nastrojem. Tworzy piêkno pisz¹c, jak two-
rzyæ piêkno. Jest to wiêc lekcja teorii
i praktyki. A najwa¿niejszy mora³: poeta
jest rzemieœlnikiem, który d³utem jêzyka
rzeŸbi w przekazie to, co chce – z precyzj¹
chirurga. 
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listyczn¹/ i globalny proletariat”. Owa po-
nadnarodowa klasa kapitalistów w coraz wiêk-
szym stopniu stanowi zarówno „klasê w sobie
i klasê dla siebie /…/, realizuj¹c¹ klasowy pro-
jekt kapitalistycznej globalizacji.” „Ponadna-
rodowa klasa robotnicza” jest w coraz wiêk-
szym stopniu „klas¹ w sobie” /chocia¿ jeszcze
„nie klas¹ dla siebie”/ „stanowi¹c tym samym
obiektywn¹ bazê dla internacjonalizmu pra-
cowniczego”. /Silver 2009:30/

Masowe protesty przeciwko kapitalistycz-
nej globalizacji, pocz¹wszy od potê¿nego pro-
testu wobec konferencji Œwiatowej Organiza-
cji Handlu w Seattle w listopadzie 1999 roku,
œwiadcz¹ o odrodzeniu siê miêdzynarodowej
solidarnoœci œwiata pracy. I o zrozumieniu wa-
runków solidarnego dzia³ania przeciwko glo-
balnemu kapita³owi ze strony œwiata pracy na
poziomie ponadnarodowym. W tych warun-
kach pracownicy najemni uœwiadamiaj¹ sobie,
¿e tylko tworzenie organizacji geograficznie
odpowiednich do zasiêgu zatrudniaj¹cych ich
wielonarodowych koncernów pomo¿e im od-
budowaæ si³ê organizacyjn¹ ruchu. Si³ê struk-
turaln¹ natomiast potêguje – w erze wzrostu
znaczenia komunikacji globalnej – protest sto-
sunkowo niewielkiej grupy robotników
w miejscach pracy o du¿ej sile przetargowej
jakimi s¹ porty, koleje, lotniska, czy transport
samochodowy. Unieruchamiaj¹c za pomoc¹
strajków te ogniwa globalnej gospodarki i po-
woduj¹c straty klasy globalnych kapitalistów,
powoduj¹ silny nacisk na ich decyzje. S¹ oni
zmuszeni ratowaæ w okreœlonym zakresie swe
funkcjonowanie przed kryzysem tak rentow-
noœci, jak i legitymizacji. Rzecz w tym, ¿e nie
ma skutecznego sposobu równoczesnego za-
¿egnania obu kryzysów. To sprzecznoœæ struk-
turalna kapitalizmu, o której w monografii Si-
lver czytamy: „te dwie tendencji – kryzys ren-
townoœci i kryzys legitymizacji – okreœlaj¹
nieustanne napiêcie w ³onie historycznego ka-
pitalizmu. Kryzys jednego rodzaju mo¿na za-
¿egnaæ, stosuj¹c œrodki, które ostatecznie pro-
wadz¹ do kryzysu drugiego rodzaju. Owa na-
przemiennoœæ kryzysów wytwarza tendencjê
ku okresowej oscylacji miêdzy historycznymi
fazami charakteryzuj¹cymi siê ruchem w stro-
nê odtwarzania si³y roboczej i ustanawiania
nowych kompromisów spo³ecznych, a fazami
naznaczonymi przez ponowne utorowanie si³y
roboczej i rozpad starych porozumieñ spo³ecz-
nych”. /Silver 2008:44/

Czy nastêpuje odbicie od dna? 
Pod koniec XX wieku ogromna mobil-

noœæ kapita³u wykreowa³a jeden œwiatowy ry-
nek pracy, w którym poszukiwanie i anga¿o-
wanie pracownicze tanich mas ludzkich,
szczególnie krajów tzw. „trzeciego œwiata”,
sta³o siê szanta¿em wobec zorganizowanego
ruchu pracowniczego, os³abiaj¹c jego si³ê
przetargow¹, co zdaniem wielu badaczy uru-
chomi³o „wyœcig na dno” w sferze zarobków
i warunków pracy w krajach rozwiniêtych, nie
wspominaj¹c o skutkach strukturalnego bez-
robocia w wielu krajach. Rz¹dy tych krajów,
zachowuj¹c pakiety socjalne wywalczone
przez ruch pracowniczy, skazywa³y obywateli
na strukturalne bezrobocie z powodu maso-
wego porzucania przez inwestorów takich te-
renów, nie daj¹cych szans – z powodu drogiej
si³y roboczej – na maksymalizacjê zysków, co
bez trudu zapewnia³y inne obszary globu.
Wiele pañstw, tak¿e europejskich, siêgnê³o po
ustawowy demonta¿ systemów os³on socjal-
nych oraz funkcjonowanie bud¿etowe na po-

¿yczkach, co doprowadzi³o miêdzy innymi do
obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego. 

Zastane dno socjalne i ceny pracy na rynku
zatrudnienia w by³ych krajach pokolonialnych,
mimo manipulacyjnych wysi³ków klasy kapita-
listów, nie by³y stabilne. Przyk³adem mo¿e byæ
Republika Po³udniowej Afryki z czasów apar-
theidu, który by³ prób¹ utrzymania grupy
uprzywilejowanych pracowników, oddzielo-
nych mo¿liwie szczelnie od pozosta³ej miejsko-
-wiejskiej „masy roboczej”. Wiêzi miêdzy ro-
botnikami z miast a spo³ecznoœciami wiejskimi
kulturowe i obyczajowe by³y silne, co mia³o
swoje konsekwencji w rewolcie znosz¹cej zasa-
dy systemu apartheidu. Silver stwierdza na ten
temat: „miejscowa kultura robotnicza wytwa-
rza³a i odtwarza³a nieostre podzia³y, dziêki cze-
mu oddzia³ywanie masowych ruchów robotni-
czych wykracza³o znacznie poza miejskie za-
k³ady pracy, obejmuj¹ce ca³e regiony. W oba-
wie przed mo¿liwoœci¹ niekontrolowanego pro-
testu, którego rozszerzeniu siê sprzyja³y owe
rozmyte granice spo³eczne, kapitaliœci i rz¹dz¹-
cy usi³owali ustanowiæ nowe podzia³y, tworz¹c
i umacniaj¹c sztywne granice miêdzy miastem
a wsi¹ oraz miêdzy robotnikami pierwszej i dru-
giej kategorii. Celem tych zabiegów by³o wy-
kreowanie „zwartej, stabilnej, doœæ dobrze
op³acanej si³y robotniczej odseparowanej od
reszty ludnoœci Afryki” /Cooper 1996:457/.
Wyodrêbniaj¹c widoczny, choæ wzglêdnie nie-
wielki, uprzywilejowany sektor wielkomiej-
skich robotników, posiadaj¹cych specjalne pra-
wa pracownicze, miano nadzieje, ¿e uwiary-
godni to taki system, a jednoczeœnie pozwoli
utrzymaæ kontrolê i zyski. /Silver 2008: 48/

Manipulacyjne kalkulacje zawiod³y. Re-
wolucja nast¹pi³a, w czym niema³¹ rolê odegra-
³a pracownicza solidarnoœæ miêdzynarodowa.
Dziœ w innych realiach ogarnê³a kraje afrykañ-
skie, jak Egipt, Libiê i inne z podobnymi /jak siê
wydaje, trudno bowiem s¹dziæ o wynikach pro-
cesów in statu nascendi/ rezultatami. Sprawdza
siê hipoteza, ¿e instalowanie na nowych, zapóŸ-
nionych ekonomicznie a bogatych w si³ê robo-
cz¹, obszarach przemys³u, powoduje tworzenie
siê i umacnianie nowych klas pracowniczych
i poprawê warunków pracy. Zdobywa ona w ten
sposób stopniowo si³ê organizacyjn¹ oraz w³a-
sn¹ strukturaln¹ si³ê przetargow¹. 

Bevery J. Silver, jak informuje podtytu³
jego ksi¹¿ki, analizuje ruchy pracownicze
i procesy globalizacji od 1870 roku, czyli od
koñcowych dekad XIX wieku. Zasadniczym
za³o¿eniem metodologicznym badañ zespo³o-
wych, w wyniku których rozprawa powsta³a,
jest teza, ¿e ruchy pracownicze z ró¿nych
pañstw i regionów œwiata ³¹czy globalny po-
dzia³ pracy oraz œwiatowe procesy polityczne.
Nawi¹zuj¹c do koncepcji Katznelsona i Zol-
berga, którzy wyró¿nili cztery poziomy bada-
nia formowania siê klasy robotniczej, a mia-
nowicie: /1/ struktury kapitalistycznego roz-
woju gospodarczego, /2/ stylu ¿ycia, /3/ dys-
pozycji oraz /4/ dzia³añ zbiorowych, Silver
skoncentrowa³a siê na relacjach miêdzy
pierwszym i czwartym z tych podmiotów. Nie
chodzi przy tym o przedk³adanie procesów
strukturalnych nad kulturowymi, lecz o spe-
cyfikê ruchów pracowniczych, w których
strukturalne pod³o¿e jest decyduj¹ce i zapew-
nia ich uderzaj¹ce podobieñstwo, mimo kultu-
rowych i zasadniczych ró¿nic ich uczestni-
ków, w ró¿nych regionach œwiata. 

Autorka wyró¿nia od 1870 roku dwie ery
poprzedzaj¹ce teraŸniejszoœæ w tej dziedzinie:
erê geograficznej koncentracji i bran¿owej
dominacji rozwoju ruchu pracowniczego
w Europie Zachodniej, szczególnie w Wiel-
kiej Brytanii, wœród proletariatu przemys³u
tekstylnego, trwaj¹c¹ do po³owy XX wieku
oraz erê geograficznej koncentracji i bran¿o-
wej dominacji rozwoju ruchu pracowniczego

w USA, wœród robotników przemys³u samo-
chodowego. S¹ to oczywiœcie has³owe skróty
nazw er niezwykle z³o¿onych geograficznie
i bran¿owo. Mo¿e bardziej do przyjêcia by³y-
by nazwy dla ery pierwszej: tekstylno-metalo-
wa, zaœ dla drugiej: samochodowo-energety-
czna. Nie w nazwie jednak istota sprawy. Au-
torka przyznaje, ¿e czêœæ aspektów zachodz¹-
cych procesów ma wa¿ne akcenty kulturowe.
Na przyk³ad rola ponadnarodowej dyfuzji
dyskursu o prawach obywatelskich i pracow-
niczych, wniesionego przez robotników-
-migrantów po II wojnie œwiatowej do ruchów
pracowniczych euro-amerykañskich. Imperia
kolonialne np. brytyjskie czy francuskie, po-
przez swych intelektualistów wnosi³y proble-
matykê uniwersalnych praw, z których korzy-
sta³y czasem ruchy lokalne do formu³owania
prawomocnych postulatów odnoœnie prawa
pracy, zarobków, bezpieczeñstwa pracowni-
czego itp. By³a to odgórna dyfuzja kulturowa,
szczególnie silna gdy hegemoniê œwiatow¹
osi¹gnê³y Stany Zjednoczone, któr¹ trzeba
traktowaæ „jako ponadnarodowy konstrukt
kulturowy, który stanowi próbê odpowiedzi
w wymiarze kulturowym na ogólnoœwiatowe
fale protestów pracowniczych i wstrz¹sy re-
wolucyjne maj¹ce miejsce w pierwszej po³o-
wie XX w. W tym sensie, w sposób niezamie-
rzony, dostarczy³a ona uniwersalnych treœci
kulturowych, które umo¿liwi³y ruchom pra-
cowniczym formu³owanie i legitymizacjê
swoich wyzwañ daleko poza granicami Sta-
nów Zjednoczonych”. /Silver 2008: 60/

Era samochodowa w analizie Silver to
strajki w przemyœle samochodowym w Sta-
nach Zjednoczonych, zaczynaj¹ce siê na dobre
w koñcu 1936 roku, a z³amane zupe³nie w la-
tach 80-ych ub. wieku wskutek zastosowania
przez kapita³ samochodowy strategii przeno-
szenia fabryk do regionów œwiata o zasobach
taniej si³y roboczej. Przez to „rewolucja reaga-
nowska” nie by³a trudna. By³a formalnym
zwieñczeniem dojrza³ego procesu za³amania
ruchu. Podobne rzeczy siê mia³y z przemy-
s³em samochodowym w Europie, w którym
funkcjê rozk³adow¹ ruchu pracowniczego
odegra³y w³aœnie inwestycje uciekaj¹cych
z w³asnego terenu fabryk amerykañskich.
Tzw. brazylijski „cud gospodarczy” z lat 1968-
1974 by³ tak¿e rezultatem najazdu inwestorów
uciekaj¹cych ze Stanów przed zbyt drogim ro-
botnikiem i jego silnymi zwi¹zkami zawodo-
wymi. Pomaga³ w tym przewrót wojskowy
w Brazylii w 1964 roku, represyjny wobec
wszelkich ruchów, który zmiót³ doszczêtnie
ruch zwi¹zkowy. Podobne wymiary mia³ tzw.
koreañski „cud gospodarczy”, wykreowany
przez inwestorów euro-amerykañskich, szcze-
gólnie wtedy, gdy koñczy³ siê „cud” w Brazy-
lii i RPA, czyli od po³owy lat 70. XX wieku.
Wszystkie te „cuda” wywo³a³y po pewnym
czasie gwa³towne protesty i w odpowiedzi –
represje miejscowych re¿imów. Ale azjatycki
kryzys finansowy 1997 r. i nowe fale wyst¹-
pieñ w Korei, g³ównie pracowników przemy-
s³u motoryzacyjnego, spowodowa³y ugiêcie
siê rz¹dów i zmianê prawa pracy, z wiêkszymi
uprawnieniami niezale¿nej federacji zwi¹z-
ków zawodowych i demokratycznego roz-
strzygania sporów zbiorowych. 

Kapita³ wykszta³cenia i wiedza
bogactwem w XXI wieku? 
Nauczyciele w szerokim rozumieniu tego

pojêcia jako ludzie sprzedaj¹cy swoj¹ si³ê robo-
cz¹ mog¹ byæ bez w¹tpienia zaliczani do prole-
tariatu. Wybuch liczebnoœci nauczycieli
w II po³owie XX wieku – wed³ug UNESCO
oznacza³ wzrost o 8 milionów w 1950 roku do
47 milionów w roku 1990. Jednoczeœnie nastê-
puje wzrost wyst¹pieñ strajkowo-protestacy-

jnych. W 23 krajach odnotowano protesty
i strajki nauczycielskie, co stanowi zasiêg geo-
graficzny wiêkszy ni¿ wyst¹pieñ w transporcie
kolejowym /17 krajów/, lotniczym /17/, czy
morskim /20/. 

Czy sektor edukacyjny ma szansê staæ siê
centrum bran¿owym i geograficznym ruchów
pracowniczych œwiata? Wielu badaczy docho-
dzi do wniosku, ¿e w „Erze Informacyjnej”, jak
ja nazwa³ Castells, rozwija³a siê bêdzie „gospo-
darka informacyjna”. Wed³ug koncepcji Petera
Druckera trzeba bez ogródek mówiæ, ¿e „pod-
stawowymi zasobami ekonomicznymi” prze-
staj¹ byæ kapita³, ziemia czy praca, ale ju¿ „jest
to i bêdzie wiedza”. /Drucker 1993:8/. Ale wie-
dza sama musi byæ wytworzona, a wiêc „pro-
dukcja wiedzy wymaga nowego rodzaju œrod-
ków produkcji i form pracy”. W takiej sytuacji
masowa edukacja, nie tylko szkolna, lecz usta-
wiczna, samokszta³ceniowa, kursowa, reeduka-
cyjna itp., musi staæ siê najwa¿niejsz¹ „bran¿¹
dóbr inwestycyjnych XXI wieku”, która „bê-
dzie wytwarzaæ pracowników posiadaj¹cych
umiejêtnoœci odpowiednie dla nowej, wiedzo-
ch³onnej formy akumulacji kapita³u”. Wtedy
pracownicy sektora edukacyjnego, podobnie
jak pracownicy przemys³u w³ókienniczego
w XIX w., czy samochodowego w wieku XX,
odgrywaæ bêd¹ kluczow¹ rolê w specyficznej
produkcji wiedzy i ludzi wykszta³conych, wy-
kwalifikowanych w pos³ugiwaniu siê wiedz¹.
Bo to bêdzie decydowaæ o akumulacji kapita³u
w XXI wieku. 

Dominacja bran¿y edukacyjnej w ruchach
pracowniczych „Ery Informacyjnej” jest dziœ
tylko hipotez¹, zak³adaj¹c¹ stworzenie wzglêd-
nie jednolitej si³y organizacyjnej tradycyjnego
nauczycielstwa – nazwijmy go – „szkolnego
i uczelnianego”, e-nauczycielstwa, uruchamiaj¹-
cego i wykorzystuj¹cego edukacyjnie elektro-
niczne œrodki globalnej ³¹cznoœci, gromadzenia
i wykorzystywania w ró¿nych formach w tym
celu globalnej sieci, edukacyjnych funkcji œwia-
ta uczonych i wynalazców, twórców literatury
i sztuki, opiekunów zaspokajaj¹cych ciekawoœæ
wiedzy ludzi „trzeciego wieku”, niepe³nospraw-
nych itp. By³aby to si³a organizacyjna nie do po-
konania. Wprawdzie nawet tak szeroko definio-
wani nauczyciele nie tworzyliby zwartych sku-
pisk na jednym terenie okreœlonego kontynentu,
czy jego czêœci, ani nie byliby w wiêkszoœci za-
trudnieni w ramach z³o¿onego technologiczne-
go podzia³u pracy, to jednak z racji g³ównego
bogactwa epoki-wiedzy tworzyliby du¿¹ si³ê
przetargow¹ z racji strategicznego po³o¿enia
w systemie spo³ecznego podzia³u pracy. 

Inne koncepcje wskazuj¹ na niezwykle
prê¿n¹ i rozbudowuj¹c¹ siê liczebnie bran¿ê pra-
cowników us³ug. Wskazuje siê równie¿ na mo¿-
liwoœæ powrotu do podobnych do XIX-
wiecznych robotniczych ruchów na nowych po-
³aciach globu, które dot¹d nie ukszta³towa³y ty-
powej klasy robotniczej, ale s¹ na dobrej drodze
by j¹ uformowaæ, przy wszystkich zmianach
technologii z maszyno-fizycznej na roboto-tech-
niczn¹. Wymienia siê tu przede wszystkim kon-
tynent azjatycki, Chiny i Indie, ale w specyficz-
nej odmianie mo¿e tu do³¹czyæ tak¿e Rosja. 

Wróæmy do koncepcji dominacji bran¿y
edukacyjnej i kultury tworzonej przez klasê, czy
zorganizowan¹ grupê spo³eczn¹ nauczycielsk¹,
definiowan¹ jako proletariat XXI wieku. Czy
kultura emanowana przez ¿ycie i funkcje global-
ne przez to specyficzne œrodowisko mog³aby byæ
kontynuacj¹ – nigdy do koñca nie uformowanej
– jak na przyk³ad przez wieki praktykowanej
kultury ludowej, kultury robotniczej? Wydaje
siê, ¿e odpowiedŸ na to pytanie mo¿e byæ pozy-
tywna, bowiem kulturê ruchów pracowniczych
wypracowa³a od XIX wieku klasa robotnicza.
Ka¿da jej kontynuacja, w istocie maj¹ca te same
cele, jest mniej lub bardziej przemienionym ci¹-
giem dalszym kultury robotniczej. 

BRONIS£AW GO£ÊBIOWSKI

Dokoñczenie ze str. 1
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Niedaleko za barbakanem war-
szawskiej Starówki, przy pe³nej
uroku ulicy Freta (pod numerem 5),
mieœci siê Galeria Azjatycka. W sa-
li wystawienniczej na I piêtrze,
wœród egzotycznych eksponatów –
barwnych strojów, wymyœlnych
przedmiotów kultu i wyrobów co-
dziennego u¿ytku z Dalekiego
Wschodu – w czwartkowy wieczór,
13 paŸdziernika, licznie zgroma-
dzona publicznoœæ spotka³a siê
z Jadwig¹ Piliñsk¹: artystk¹
wszechstronn¹, wœród swoich przy-
jació³ powszechnie znan¹ z twór-
czej pracowitoœci i skromnoœci na
co dzieñ. Poetka, malarka, publi-
cystka (zainteresowana szczególnie
tematyk¹ kultury), zajmuje siê te¿ zjawi-
skami ezoterycznymi i jest bioenergote-
rapeutk¹. Opublikowa³a szeœæ tomików
poezji, jej wiersze znajdujemy w dziesiê-
ciu antologiach i kilku czasopismach li-
terackich. Prace plastyczne prezentowa³a
na dwudziestu piêciu wystawach indy-
widualnych i ponad piêædziesiêciu zbio-
rowych. W swojej karierze zawodowej
spêdzi³a te¿ sporo czasu na planie filmo-
wym. W 2010 roku zosta³a uhonorowana

odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej”. 

Tym razem okazj¹ do spotkania z Pani¹
Jadwig¹ by³o wydanie przez ni¹ siódmej
ju¿ ksi¹¿ki poetyckiej – „Okruchy” – za-
wieraj¹cej nie tylko wiersze, lecz i koloro-
we reprodukcje obrazów autorki oraz kilka
zdjêæ, dokumentuj¹cych udzia³ J. Piliñskiej
w ró¿nych wydarzeniach artystycznych. 

Wieczór pod has³em „Haiku – aso-
nanse i myœli” otworzy³ gospodarz z ra-

mienia GA, Krzysztof Œliwiñski, oddaj¹c
nastêpnie g³os liderowi Konfraterni Po-
etyckiej „Biesiada” w Piastowie, Paw³o-
wi Kubiakowi, który przedstawi³ obec-
nym ¿yciorys twórczy Jadwigi Piliñskiej
(nb. od wielu lat cz³onkini „Biesiady”).
Fragmenty promowanej ksi¹¿ki przeczy-
ta³a przyjació³ka autorki, poetka i mi³o-
œniczka sztuki, Gra¿yna Cebo-Wiêcek.
Nieskomplikowane w swojej formie
utwory zawieraj¹ wa¿ne – zw³aszcza mo-

ralnie – przes³ania (warto przypo-
mnieæ, ¿e jakiœ czas temu J. Piliñ-
ska obwo³ana zosta³a prekursork¹
„haiku chrzeœcijañskiego”). 

Dodatkowym walorem nowej
publikacji s¹ znakomicie dobrane
motta rozdzia³ów, zaczerpniête
z dorobku najwiêkszych myœlicieli
wszechczasów. Bardzo ciekawymi
wspomnieniami nt. powstawania
ksi¹¿ki i licznych sytuacji ¿ycio-
wych, maj¹cych wp³yw na twór-
czoœæ, podzieli³a siê z obecnymi sa-
ma autorka, odpowiadaj¹c tak¿e na
pytania zgromadzonych. 

Doskona³ym uzupe³nieniem im-
prezy by³ koncert popularnych arii
operetkowych i pieœni, w profesjo-

nalnym wykonaniu pary œpiewaków (wy-
st¹pili tak¿e w partiach solowch): Marii
Traczyk oraz Paw³a Œwiêtoreckiego. 

Czaruj¹ca atmosfera z³¹czy³a arty-
stów i publicznoœæ w sposób tak serdecz-
ny, ¿e jeszcze d³ugo nie potrafili siê roz-
staæ, prowadz¹c wielce zajmuj¹ce rozmo-
wy o sztuce – przy lampce wina i pysz-
nych s³odyczach... 

Jerzy Paruszewski
Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Poetów

Czarodziejskie Okruchy

W dniu 25 listopada 2011 r. w siedzi-
bie Klubu Si³ Powietrznych w Warszawie
przy ulicy ¯wirki i Wigury 1c, podczas
uroczystej Gali nast¹pi³o og³oszenie wy-
ników XVIII Konkursu Literackiego
„Ikarowe Strofy”. Jury w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy – Jan Zdzis³aw Brudnicki,
cz³onkowie – Pawe³ Soroka i Andrzej
Zaniewski, przyzna³o: 

– nagrodê I stopnia Martynie Wabich,
za opowiadanie, 

– nagrodê II stopnia Marcinowi 
Juryœcie za zestaw wierszy, 

– nagrodê III stopnia Adelajdzie 
Truœciñskiej za opowiadanie. 
Ponadto Jury postanowi³o wyró¿niæ:

Martynê Bek za opowiadanie, oraz Elê
Galoch, Micha³a Krzala, Irenê Marku-
szewsk¹, Nataliê Pa³czyñsk¹, Agnieszkê
Tomczyszyn za zestaw wierszy. 

Podczas Gali, oprócz wrêczenia na-
gród, odby³a siê promocja dwóch ksi¹¿ek
poetyckich: wydawanego cyklicznie al-
manachu Grupy Literackiej Si³ Powietrz-
nych „Poza lini¹...”, zawieraj¹cego naj-

lepsze teksty z poprzedniej edycji „Ikaro-
wych Strof” oraz wyboru fraszek „Chwi-
lozofijki PO-SE-GRE-GO-WA-NE” au-
torstwa Wies³awa Brewiñskiego wielo-
letniego uczestnika konkursu. 

Czêœæ oficjaln¹ Gali rozpocz¹³ kon-
cert literacko-muzyczny, podczas które-
go aktorka Jolanta ¯ó³kowska, goœæ spe-
cjalny „Ikarowych Strof”, zaprezento-

wa³a nagrodzone prace. Natomiast Bo-
¿enna Szkiela, Anna D¹b-Kostrzewska
i Piotr Golla, instruktorzy Klubu Si³ Po-
wietrznych, wykonali utwory skompo-
nowane do wierszy nades³anych na kon-
kurs. 

Na koniec uczestnicy konkursu, juro-
rzy, organizatorzy i wszyscy mi³oœnicy
dobrego pióra spotkali siê w mniej for-

malnej atmosferze, podczas Biesiady Li-
terackiej.

Z ramienia Dowództwa Si³ Powietrz-
nych w uroczystoœci udzia³ wziêli p³k
Zbigniew Sadek – Szef Oddzia³u Wycho-
wawczego SP i Jadwiga Ch³opecka z De-
partamentu Wychowania i Promocji
Obronnoœci MON. 

Jadwiga Piliñska

Ikarowe Strofy
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Ryszard Kossak 
Kariera i czas Józefa Druzgi 

Ksi¹¿ka „Kariera i czas Józefa Dru-
zgi” to literatura faktu, chocia¿ fabu³a zo-
sta³a zbeletryzowana. Ksi¹¿ka powsta³a
na bazie doœwiadczeñ autora z pracy
w gazecie zak³adowej. Autor wiernie od-
daje klimat lat 90., ówczesnych wyda-
rzeñ i stosunków miêdzyludzkich. Poka-
zuje magiê w³adzy i mechanizm przej-
mowania jej oddolnie przez „Solidar-
noœæ” w zak³adach pracy. 

G³ówny bohater ksi¹zki, Józef Druzga
znalaz³ siê w toku wydarzeñ przez przypa-
dek, poniewa¿ przypadkowo znalaz³ siê
wieczorem 25 czerwca 1976 roku w Ursu-
sie. Zosta³ aresztowany i by³ represjonowa-
ny. Jego buntownicza postawa, potê¿na bu-
dowa i donoœny g³os sprawi³y, ¿e zosta³
wpisany przez Jacka Kuronia na listê Ko-
mitetu Obrony Robotników. Józef Druzga
nie mia³ wykszta³cenia, ale posiada³ pre-
dyspozycje na dzia³acza zwi¹zkowego. 

Kiedy powsta³a „Solidarnoœæ”
(1980 r.), Druzgê wys³ano na szkolenie do
Szwecji i Belgii. Szybko awansowa³ i po
wyborach 4 czerwca 1989 roku zosta³
przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” w du¿ym przedsiê-
biorstwie na Mazowszu. Zach³ysn¹³ siê
w³adz¹. Nic jednak nie trwa wiecznie.
W rezultacie Józef Druzga tak podsumo-
wuje swoj¹ przesz³oœæ: „– Tak, oczywi-
œcie! Pozbyli siê mnie zrêcznie, sposobem
– stwierdzi³ z gorycz¹. – Kurwa! Po co mi
to by³o potrzebne; walka z ustrojem, gabi-
net, samochód, piêkna sekretarka.” 

Ksi¹¿ka przele¿a³a na pó³ce 20 lat za-
nim mog³a zostaæ wydana. Warto choæby
po latach poznaæ kulisy tamtych wyda-
rzeñ, poniewa¿ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
¿y³a w nieœwiadomoœci, natomiast dla
m³odszego pokolenia bêdzie to dobra
lekcja historii. 

Ryszard Kossak urodzi³ siê w 1961 roku w Cie-
szanowie na Podkarpaciu. Jest absolwentem Wy-
dzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W latach 80. i 90. pracowa³
w gazecie zak³adowej w du¿ym przedsiêbiorstwie.
Uczestniczy³ w zebraniach zwi¹zkowych, naradach
produkcyjnych, mia³ dostêp do ró¿nych zak³ado-
wych i zwi¹zkowych dokumentów. Dobrze pozna³
mechanizmy oddolnego przejmowania w³adzy w za-
k³adach pracy przez „Solidarnoœæ” po czerwcowych
wyborach w 1989 r. Jest autorem licznych reporta¿y
historycznych i spo³ecznych. Jego bohaterowie to
zarówno ludzie proœci jak i wykszta³ceni. Pisze
o tych, którzy maj¹ coœ do powiedzenia. 

Krystyna Blamek 
Powrót Wanduli 

„Powrót Wanduli” jest pierwsz¹ wy-
dan¹ ksi¹¿k¹ autorki. Ksi¹¿kê tê autorka
zadedykowa³a swoim dzieciom, „aby po-
siad³y umiejêtnoœæ rozró¿niania i omija-
nia pu³apek ¿yciowych”. 

Ksi¹¿ka porusza problemy, które do-
tykaj¹ ca³ego spo³eczeñstwa: alkoholizm,
narkotyki, hazard, bezdomnoœæ. 

Tytu³owa bohaterka, Wanda Ba³uch,
w chwili, w której j¹ poznajemy, jest ko-
biet¹ piêædziesiêcioletni¹, uzale¿nion¹ od
alkoholu, bezdomn¹, zwan¹ w swoim
œrodowisku Wandul¹. 

Ksi¹¿ka ta, to monologi g³ównej bo-
haterki w czasie spotkañ z pani¹ psycho-
log. Wynurzenia Wanduli to nie tylko
wspomnienia dotycz¹ce jej ¿ycia, kumpli,
filozofii ¿ycia, ale równie¿ jej komentarze
i osobiste refleksje dotycz¹ce wspó³cze-
snych wydarzeñ, takich jak miêdzy inny-
mi œmieræ papie¿a Jana Paw³a II. 

Wszystko to opisane ¿ywym jêzy-
kiem, z wci¹gaj¹c¹ czytelnika fabu³¹. 

Polecam.  

Krystyna Blamek urodzi³a siê i wychowa³a w Ja-
szowicach, w powiecie oœwiêcimskim. Interesuje siê
przyrod¹, sztuk¹, starociami. Pisze i maluje. Jest lau-
reatk¹ konkursów literackich i plastycznych. Do pisa-
nia zainspirowa³y autorkê wspomnienia z dzieciñstwa
i chêæ utrwalenia realiów, w których ¿y³a.

Ewa Klajman-Gomoliñska
Milczenia z Bogiem

„Milczenia z Bogiem”, to kolejny to-
mik poezji Ewy Klajman-Gomoliñskiej.
Wszechobecnym tematem zebranych
w nim wierszy jest samotnoœæ. „Jesteœmy
oboje samotni w œwiecie nape³nionym
ludŸmi” stwierdza poetka w wierszu „Sa-
motnoœæ w sieci”. Nawet „Owoce nie
maj¹ smaku/Smak ma samotnoœæ/Samot-
noœæ ma gorzki smak” (wiersz „Roz-
pacz”). Trudno jest mówiæ o tym uczu-

ciu, wiêc chocia¿ poetka ma „bardzo du-
¿o czasu i bardzo du¿o kartek/Wszystkie
s¹ bia³e i czyste poza czasem” (wiersz
„Skrzyd³o smoka”). Dlatego autorka pod-
kreœla „Mówiê milczeniem/Œpiewam ci-
sz¹” (wiersz [Mówiê milczeniem…]). 

Autor pos³owia do tomiku, Piotr Sa-
netra, tak podsumowuje przemyœlenia
poetki: „Doskona³ym wyrazem pe³ni jest
Bóg, a zatem trwanie przy nim, odczuwa-
nie Jego obecnoœci, „milczenie” z Nim
jest pocz¹tkiem powrotu do Raju, do sta-
nu pierwotnej jednoœci ca³ego stworzenia
(…) O ile¿ bli¿szy cz³owiekowi okazuje
siê Bóg dziêki tej poezji”. 

Wiêc mo¿e warto pójœæ za rad¹ Ewy
Klajman-Gomoliñskiej, która prezentuje
w tytu³owym wierszu „Milczenia z Bo-
giem”: „Bo ja tu ca³y czas jestem Siedzê
przy tobie i milczê/Wiêc i ty milcz razem
z Bogiem”. 

Ewa Klajman-Gomoliñska urodzi³a siê w 1966
roku. Jest poetk¹, pisark¹, eseistk¹ i krytykiem literac-
kim. W 2003 r. zdoby³a nagrodê g³ówn¹ w konkursie
na debiutancki tom poetycki z okazji 650-lecia Olsz-
tyna za tomik „Miejsce na ziemi”. Wyda³a równie¿
tomiki poezji: „S³uga, niewolnik i b³azen” (2006), „W
samym mi¹¿szu pomarañczy” (2007), za który otrzy-
ma³a Nagrodê G³ówn¹ w XIV edycji Konkursu Po-
etyckiego im. Anny Kamieñskiej, „Eloi” (2008). Jej
ksi¹¿ki proz¹ to „Pêdz¹ce noce w wagonach” (2007)
oraz „RzeŸ komunistów” (2009). 

Izabela Monika Bill
Seksapil duszy

„Seksapil duszy”, to debiutancki to-
mik Izabeli Moniki Bill, wydany w 2011
roku. Wiêkszoœæ utworów tomiku to ero-
tyki, w których autorka kojarzy zjawiska
przyrody z kobiec¹ inwencj¹ i prze¿ycia-
mi zmys³owymi. 

Na uwagê zas³uguj¹ wiersze poœwiê-
cone duszy, w których autorka próbuje zro-
zumieæ swój wewnêtrzny œwiat poprzez
przedstawienie ró¿norodnych stanów psy-
chicznych, od euforii do poczucia ulotnoœci
uczuæ i pustki. Autorka zachêca: „Otwie-
ram œwiat swojej duszy/wejdŸ w ni¹/poznaj
jej pragnienia/Odkryj to co schowane/d³oñ-
mi wyobraŸni” (wiersz „Tajemnica”) 

Niektóre erotyki potwierdzaj¹ zami-
³owanie poetki do podró¿y poprzez loko-
wanie ich w œrodkach komunikacji: w sa-
mochodzie, w samolocie, lokomotywie
czy te¿ na morzu. 

W tomiku znalaz³y siê równie¿ wier-
sze poœwiêcone poezji i poetom. Równie¿

i tu znajdziemy drogê do duchowych prze-
¿yæ. W wierszu „Do Braci Poetów” autor-
ka nawo³uje: „Z³¹czmy d³onie i umys³y
bystre/w braterskim tañcu dusz”. 

W utworach poetyckich tomiku „Sek-
sapil duszy” autorka podkreœla atrakcyj-
noœæ p³ci nie tylko jako cia³a, ale przede
wszystkim duszy, która jest Ÿród³em
prze¿yæ emocjonalnych. 

Izabela Monika Bill odwa¿nie broni
w³asnych, artystycznych œrodków wyrazu. 

S¹dzê z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e wiersze
zawarte w tym tomiku rozpal¹ wyobraŸ-
niê czytelnika. 

Izabela Monika Bill urodzi³a siê w 1982 r. we
Wroc³awiu. Jest cz³onkini¹ Grupy Literackiej Dy-
sonans. Wiersze pisze od wielu lat. Debiutowa³a
w Zeszycie poetyckim „Dike” nr 5/2002. Jest laure-
atk¹ kilku konkursów literackich oraz wspó³autork¹
siedmiu almanachów. Interesuje siê grafik¹, foto-
grafi¹, podró¿ami i kolej¹. 

Wies³aw Koneczny 
Opowieœci z okrêgu górniczego 

Ksi¹¿ka jest dokumentem historycz-
nym dotycz¹cym lokalnej spo³ecznoœci. 

Autor utrwali³ miejsca, postacie
i wiele wydarzeñ z przesz³oœci Libi¹¿a.
W wielu fragmentach ksi¹¿ki jest zacho-
wany jêzyk gwarowy. Ciekaw¹ fabu³¹ za-
skakuj¹ oryginalne legendy. 

Autor czerpa³ informacje z dokumen-
tów znajduj¹cych siê w archiwach w Bo-
brku, Opawie, Potulicach, przy kopalni
Janina, w Muzeum w Chrzanowie, Mu-
zeum Górniczym w Katowicach i Biblio-
tece Jagielloñskiej. 

W ksi¹¿ce zosta³y równie¿ opubliko-
wane fotografie i dokumenty udostêpnio-
ne z prywatnych zbiorów. Ksi¹¿ka napi-
sana lekkim stylem, dobrym jêzykiem
i z humorem. 

Wies³aw Koneczny malarz, grafik, poeta, pro-
zaik. Od kilkunastu lat prowadzi malarsk¹ grupê ar-
tystyczn¹ „Pejza¿”, jest autorem folderów malar-
skich grupy i albumu „Libi¹ski pejza¿”. Dzia³a
w sekcjach plastycznych: SPK-„Podbeskidzie”
w Bielsku-Bia³ej, w grupie „Na Zamku” w Oœwiê-
cimiu, w grupie plastycznej przy Muzeum w Chrza-
nowie i jako wiceprezes w grupie RSTK – Che³-
mek. Pobyt na licznych zagranicznych plenerach
zaowocowa³ licznymi reporta¿ami. Artyku³y autora
by³y drukowane zarówno w prasie lokalnej jak
i ogólnopolskiej. W 2003 roku Wies³aw Koneczny
zdoby³ I nagrodê w ogólnopolskim konkursie lite-
rackim, zorganizowanym przez Muzeum im. W³.
Orkana w Rabce. Wies³aw Koneczny wyda³ tomik
poezji i trzy ksi¹¿ki o tematyce lokalnej. 

Stanis³aw Dominiak
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Piotr Skorupa
Trzeba zachowaæ trochê ¿ycia

We wrzeœniu 2011 r. ukaza³ siê tomik
wierszy autorstwa Piotra Gabriela Skorupy
mieszkaj¹cego od 1990 r. w Gelsenkirchen,
w Niemczech. Tytu³ ksi¹¿ki: „Trzeba za-
chowaæ trochê ¿ycia”, zaczerpniêty z wier-
sza o dalszej treœci: „¿eby zosta³o na po-
tem... ”, jest swoist¹ wyk³adni¹ przes³ania,
jakie nios¹ utwory w niej zawarte. Tytu³y
rozdzia³ów tomiku zosta³y równie¿ sformu-
³owane z tekstów wierszy autora, z jedn¹
œwiadom¹ „po¿yczk¹”, tj. cytatem z utworu
Kazimierza Kutza „Pi¹ta strona œwiata”,
o której redaktor wydania pisze w pos³owiu. 

Poeta wybra³ najlepsz¹ z mo¿liwych
oprawê graficzn¹ swoich tekstów, czyli
prace profesora Jana Szmatlocha. Jest to
plastyczne uzupe³nienie, ikonografia wier-
szy Piotra Gabriela Skorupy. Znajdziemy
tu wspólny, prosty i serdeczny mianownik
– Œl¹sk. To, ¿e obydwaj autorzy urodzili
siê na Œl¹sku, wewn¹trz tradycji i kultury
tej ziemi, ma zasadnicze znaczenie dla pró-
by okreœlenia treœci i jakoœci ich sztuki. 

W oknach, s³ynnych grafikach Jana
Szmatlocha i na stronicach ksi¹¿ki Pio-
tra, jak w lustrach, przegl¹da siê prze-
sz³oœæ i marzenie. Piotr Gabriel Skorupa
nie szuka metafor Œl¹ska. Jego kraj jest
metafor¹ uczuæ nale¿¹cych siê ziemi lat
jego m³odoœci. Poeta i artysta grafik
pokazuj¹ piêkno, wychodz¹ce z duszy
twórcy, szacunku do rzeczy i zdarzeñ,
tworz¹c obrazy pisane i malowane z
serca. To jest szacunek i mi³oœæ do kraju
bez jakichkolwiek ustêpst, do ich
w³asnego i jedynego kraju na równo
szarpanego i umi³owanego.

W ksi¹¿ce znajdziemy te¿ profesjo-
nalnie wykonane fotografie Roberta Wi-
dery. I to, czy poet¹ siê jest, czy siê bywa,
skonfrontowaæ mo¿emy czytaj¹c utwory
autora nazywanego w œrodowisku mia-
nem „Pegasko”. 

Tomik zawiera tak¿e przek³ady obco-
jêzyczne wiersza o znamiennym tytule:
„Lekcja historii” oraz kilka „wierszy na
mur” na Brackiej w Krakowie wg projek-
tu Micha³a Zab³ockiego, moderatora po-
pularnego poetyckiego portalu interneto-
wego eMULTIpoetry.

Irena Moll

Piotr Skorupa, „Trzeba zachowaæ trochê
¿ycia”, Gelsenkirchen w Niemczech, 2011

Bogus³aw
Jasiñski

Nie napisa-
ny wiersz

C z a s …
Wyraz tak czê-
sto u¿ywany,
choæ niewielu
zastanawia siê
nad jego filo-
zoficznym wy-

miarem. Dla jednych jest po prostu nie-
przerwanym ci¹giem zdarzeñ, dzianiem
siê pewnych chwil, por¹ na coœ konkret-
nego, np. na napisanie wiersza. Bogu-
s³aw Jasiñski próbuje sprecyzowaæ owo
pojêcie konkretami. Chocia¿ sam zazna-
cza, ¿e jego wiersze to „rozmowy zas³y-
szane”, nie wierzê mu. Pisze bowiem
o sytuacjach prze¿ytych, znanych z au-
topsji, o w³asnych przemyœleniach.
W „Nie napisanym wierszu” ujawnia sa-
mego siebie w ró¿nych sytuacjach: gdy
jest z kimœ bliskim, znajomym... Gdy
„rozmawia” z adresatem lirycznym
o sprawach przyziemnych i eschatolo-
gicznych. Gdy ból istnienia kontempluje
„pniami drzew cisz¹ wysmuklonych” lub
„oczami wypatruj¹cymi ³asiczek pod
krótkimi spódniczkami”, gdy ucieka
w u¿ywki. W jego tekstach widaæ próby
poszukiwania rozwi¹zañ zagadek bytu,
ale i œwiadomoœæ bezradnoœci uporania
siê z nimi. Podmiot liryczny jego wier-
szy, tak bliski samemu Autorowi, gardzi

Jadwiga Piliñska
Okruchy

Bior¹c do rêki ostatni tomik poezji
Jadwigi Piliñskiej odnios³em wra¿enie
jakbym poetkê zna³ od zawsze. Jej na-
zwisko przewija³o siê na konfranteriach
poetyckich, biesiadach literackich i wie-
czorach autorskich. Jadwiga Piliñska jest
autork¹ siedmiu tomików poezji. Jej
wiersze publikowane by³y w almana-
chach, antologiach i innych pismach
spo³eczno-kulturalnych. Niedawno uka-
za³ siê najnowszy tomik poezji Piliñ-
skiej, zatytu³owany „Okruchy”. 

Tomik sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów.
Ka¿dy rozdzia³ rozpoczyna siê wierszem,
którego tytu³ mo¿e byæ równie¿ tytu³em
ka¿dego rozdzia³u. Pod¹¿aj¹c za œmia³¹
wyobraŸni¹ poetki w rozdziale pierw-
szym widzimy „okno na œwiat”, które
wplata poezje „w s³u¿bê ludzkoœci”
i upomina nas, ¿e tradycja powinna sta-
nowiæ wiêŸ miêdzy pokoleniami. 

Trudno istnieæ w œwiecie bezsensu
Radoœæ ¿ycia tkwi w tradycji

(Tradycja) 
Kolejny rozdzia³ mówi o mi³oœci.

Poetka darzy szacunkiem uczucie mi³o-
œci, ale nie tej fizycznej, cielesnej. Darzy
szacunkiem zmys³owoœæ, subtelnoœæ, do-
tyk. To wszystko autorka osi¹ga – wyda-
wa³oby siê œrodkami najprostszymi. Jed-
noczeœnie wszystko to stanowi o odrêb-
nym i niepowtarzalnym stylu poetki
„Okruchów”. 

Nape³niam
kielich adrenaliny
czekam na mi³oœæ
dojrza³¹

(Razem) 
W rozdziale trzecim siêgamy do –

ju¿ a¿ nadto spenetrowanych – pok³adów
wyobraŸni ludzkiej, Œwi¹t. Dla nas, za-
bieganych, nie zauwa¿aj¹cych rzeczy
prostych, acz wielkich, poetka pisze liry-
kê Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.
Dla Jadwigi Piliñskiej Œwiêtem jest te¿
podanie pomocnej d³oni tym, którzy
ucierpieli 12 stycznia 2010 roku na Haiti
wskutek trzêsienia ziemi. Jest to inny ro-
dzaj œwiêta. Jest to celebrowanie pomo-
cy ludziom potrzebuj¹cym. 

Poetka dalej wzbija siê na skrzy-
d³ach Pegaza i w rozdziale czwartym
szuka klucza ¿ycia i klucza wiecznoœci.

Wspomina najbli¿szych, a wœród nich
matkê. Nie mog³o zabrakn¹æ te¿ bia³ej
postaci Jana Paw³a II, która przewija siê
u wielu twórców. 

Los brutalnie wyrwa³
karabin z r¹k, 
odszed³ wówczas
bez krzy¿y i orderów
znacz¹c szlak krwi¹. 

(„Orlik”) 
To fragment wiersza patriotycznego

poœwiêconego Marianowi Bernaciakowi,
jednemu z dowódców AK. Przyznaæ
trzeba, ¿e to mocna poetycka rzecz. 

Pozosta³ jeszcze jeden, pi¹ty roz-
dzia³. Zacznê go cytatem; Jadwiga – spod
jej pióra/ toporne sypi¹ siê wióry... Mo¿e
ta poezja jest miejscami nierówna. Mo¿e
istniej¹ w niej niedopowiedzenia. Ale
trzeba w „czerwcow¹ sobotê/ na poletku
poezji (…) wytoczyæ na powierzchniê/
kopczyk wersetów...”. W tym rozdziale
Jadwiga Piliñska szuka natchnienia twór-
czego. Ono jest wszêdzie. W kwiatach,
babim lecie, przyrodzie, Laskowicach
Pomorskich, nad rzek¹ Utrat¹. 

Zbiorek poezji „Okruchy” wieñcz¹
fotografie i obrazy Jadwigi Piliñskiej.
Zastanawiam siê czy poezja Piliñskiej
jest dope³nieniem obrazów, czy obrazy
s¹ dope³nieniem poezji. A mo¿e s¹ to
dwa odrêbne byty artystyczne? 

Ryszard Kossak

ludŸmi, którzy w swojej przyziemnoœci
i pogoni za dobrami materialnymi nie
poznali „filozofów egzystencjalnych:
Kierkegaard, Heidegger, Sartre. Bycie fi-
lozofem zdaje siê unieszczêœliwiaæ go,
a bezsilnoœæ wobec okrutnych praw rz¹-
dz¹cych œwiatem czyni bezwolnym. Jego
bohater liryczny kojarzony byæ mo¿e
z nihilist¹ Schopenhauera znanym z po-
ezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera, co
potwierdza motyw ucieczki w sztukê, by
wspomnieæ te¿ o Hiroshige Utagavie.
Wis³awa Szymborska przywo³a³a postaæ
autora „Ludzi na moœcie”, by zobrazo-
waæ, jak cz³owiek próbuje zatrzymaæ
czas. Z samym czasem eksperymentuje
te¿ Jasiñski, jednak jego bieg myœli mo¿-
na odczytaæ inaczej. On chce zatrzymaæ
czas, by uzmys³owiæ nie tyle krótkoœæ
i kruchoœæ ¿ywota, ile bezsensownoœæ
pojedynczego, samotnego ¿ycia, w któ-
rym trudno znaleŸæ pe³niê szczêœcia. Mi-
mo wszystko – jesteœmy sami w nieskoñ-
czonoœci wszechœwiata, co stwierdzi³ ju¿
Pascal. Tak naprawdê jesteœmy samotni
nawet w mi³oœci i przyjaŸni. Ogranicza
nas czas, na co wskazuj¹ w tekstach Au-
tora s³owa: „dziœ”, „wczoraj', „by³em”,
„jestem”. Zastanawia jednak brak wyra-
zów i form czasu przysz³ego: „jutro” czy
„bêdê”. Brakuje te¿ czasowników i form
zaimkowych wskazuj¹cych na zbioro-
woœæ – „my”, a to podkreœla jeszcze bar-
dziej cz³owiecz¹ samotnoœæ. 

Tomik „Nie – napisany wiersz”,
utrzymany w potocznym stylu, budzi
skojarzenia z lirycznym pamiêtnikiem
Bogus³awa Jasiñskiego, lecz u¿yte kolo-
kwializmy maj¹ swoje uzasadnienie: jak
wszak¿e przekonaæ odbiorcê, ¿e co-
dziennoœæ powinna prowadziæ do zadu-
my nad kosmiczn¹ myœl¹ o nieskoñczo-
noœci czasu i przestrzeni? Warto zauwa-
¿yæ, ¿e w „codziennoœci zas³yszanej” nie
ma Boga. Jest cz³owiek – ze swoimi pro-
blemami, bez radoœci: „Dzisiaj nie œmia-
³em siê”. Co wcale nie oznacza, ¿e autor
Boga nie szuka! 

Zaprezentowane w „Nie napisanym
wierszu” teksty mog¹ sugerowaæ, ¿e Au-
tor ma sk³onnoœci do nadmiernej ekspre-
sji wewnêtrznego „ja”. Dlatego zastrze-
¿enie „zas³yszane” pozwala mu uogólniæ
refleksje i przenieœæ je z „ja” lirycznego
na „ty” – domniemanego adresata.
Wszak noblistów literackich ceni siê za
ogólne „wyra¿anie s¹dów i prawd ludz-
koœci”, a nie tylko ich samych. 

Intryguj¹cy mnie tomik poezji, który
tu omawiam, bardzo ceniê za tytu³. „Nie
napisany wiersz” kojarzê bowiem z pol-
sk¹ kultur¹ wspó³czesn¹. To wszak na-
wet „Czerwone Gitary” œpiewa³y o „nie-
opisanym bólu”, „niewyœpiewanym
uœmiechu dnia”, „nieutulonym ¿alu”,
„niewytañczonym balu”... Okazuje siê,
¿e nie napisane wiersze nie tylko te¿ ist-
niej¹, ale i o nich da siê … napisaæ. 

El¿bieta Czy¿ewska

Bogus³aw Jasiñski „Nie napisany wiersz”,
Ethos, Warszawa 2011, str. 51
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W paŸdzierniku 2011 r. odby³ siê
„Dzieñ Galerii S³owa i Obrazu im. Tere-
niusza Nawrockiego”, wieloletniego pre-
zesa wroc³awskiego RSTK, za³o¿yciela
Galerii. Organizatorem imprezy by³o
wroc³awskie Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury, którego przewodni-
cz¹c¹ jest Danuta Sroczyñska, utalento-
wana malarka o du¿ym dorobku twór-
czym. Na miejsce wydarzenia wybrano
Klub Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego,
gdzie zosta³y zaprezentowane prace ma-
larzy – cz³onków RSTK we Wroc³awiu,
absolwentów Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, artystów z Politechniki Wroc³aw-
skiej, artystów ze Œcinawy oraz prezesa
Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury – Henryka Rusewicza. Wysta-
wiono równie¿ prace nie¿yj¹cej ju¿ ma-
larki Marianny Strzeleckiej. 

Zaprezentowane obrazy by³y œwiet-
nym t³em do wieczoru autorskiego pt. Co
to jest haiku? Aleksandry Zamorskiej
wroc³awskiej poetki – cz³onkini wro-
c³awskiego RSTK. Autorka omówi³a po-
chodzenie, konstrukcjê i historiê haiku.

Wieczór by³ okazj¹ do promocji jej no-
wej ksi¹¿ki „Piêæ pór roku. Haiku”. 

Organizatorzy postarali siê o piêkn¹
oprawê muzyczn¹ wieczoru w postaci
wokalistki Karoliny Spolnickiej – uczen-
nicy klasy maturalnej, laureatki wielu
konkursów. 

Warto podkreœliæ, i¿ Robotnicze Sto-
warzyszenie Twórców Kultury we Wro-
c³awiu, które w ostatnich latach prze¿y-
wa³o kryzys, po wy³onieniu nowego za-

rz¹du pod przewodnictwem Da-
nuty Sroczyñskiej, prowadzi co-
raz bardziej dynamiczn¹ dzia³al-
noœæ i przyci¹ga nowych cz³on-
ków. I uzyskuje bardzo konkretne
i wymierne wsparcie ze strony
Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych „Sektor 3” przy
ul. Legnickiej 65 we Wroc³awiu. 

D. S. 

W wystawie malarskiej udzia³ wziêli:
A. Dêbska, B. Guz, E. Krawiec, B. Ku-
bon, E. J. Pawlaczek, I. Rorzkowska, S.
Rorzkowski, T. H. Rusewicz, D. Sro-
czyñska, P. Stanis³awski, L. Stembalska,
E. Tomczyk, J. W¹troba. 

W grudniu 2011 r. w Klubie „Têcza” w Tychach wystawione zosta³y prace Ka-
zimiery Wiœniewskiej. Autorka ukoñczy³a Licencjat Reklamy i Marketingu w Ka-
towicach. Techniki malarskie, które stosuje to olej, szpachla i pastele. Od 25 lat
zrzeszona jest pierwotnie w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury,
a obecnie w Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Tychach oraz w Oskardowskim
klubie malarskim – „Paleta”. Bra³a udzia³ w 123 wystawach zbiorowych oraz
w 110 plenerach krajowych i zagranicznych. By³a nagradzana w ró¿nych konkur-
sach. Jej prace znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranic¹ (Niem-
cy, Anglia, W³ochy, Dania, Rosja, Republika Po³udniowej Afryki). W 1996 r.
otrzyma³a odznaczenie Ministerstwa Kultury i Sztuki „Zas³u¿ony Dzia³acz Kul-
tury”, zaœ w 2011 r. od Ministra Kultury i Sztuki Bogdana Zdrojewskiego – Od-
znakê Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. 

Malarstwo jest dla niej ukojeniem duszy. Wed³ug Kazi-
miery malowanie to zabawa œwiat³a z kolorem. Przez malo-
wanie odnajduje ona sens w tym co j¹ otacza. Jest to dla niej
metoda na wyra¿anie indywidualnych odczuæ, czyli podziwu
dla piêkna przyrody, przedmiotów i ludzkich postaci. 

P. S.

Prace Kazimiery Wiœniewskiej w Têczy

         
          
  

    
   

Dzieñ Galerii S³owa i Obrazu
im. Tereniusza Nawrockiego

      



urodzi³ siê w 1948 r. Jest cz³owiekiem niezwykle pogodnym, skromnym i wyciszonym. Jest samoukiem, nie po-
biera³ lekcji malarskich, jednak jego oczy wychwytuj¹ barwy natury, a umiejêtnoœæ nanoszenia farb pozwala prze-
laæ j¹ na papier. Jego obrazy nie s¹ jednak fotograficznym prze³o¿eniem wybranego motywu, wra¿liwoœæ oka wy-
biera charakterystyczne barwy, œwiat³o cienie i pó³cienie, które to dopiero tworz¹ jego dzie³o. Tajemnic¹ jego
akwareli jest wielokrotne nanoszenie farb i suszenie, by tworzy³y odpowiedni¹ gamê kolorów, by wzmocniæ si³ê
obrazu dorzuca delikatnie pasteli. Pragnieniem Stanis³awa by³o malowanie obrazów olejnych, ale uczulenie na to
tworzywo nie pozwala na próby jego stosowania. Uwielbia malowaæ pejza¿e, wyje¿d¿a do okolicznych zak¹tków
Kujaw i Pa³uk, by tam poszukiwaæ tematów do swych prac. 

Uczestniczy w licznych plenerach, na których wzbogaca i poprawia jeszcze swoj¹ akwarelow¹ technikê, prace
wysy³a na liczne konkursy zdobywaj¹c wiele nagród. Wystawia w Domach Kultury, Galeriach i Muzeach w ca³ym
kraju min: GnieŸnie, Lesznie, Nakle, Inowroc³awiu, Skierniewicach, Wroc³awiu, Bydgoszczy, Tucholi; ma za sob¹
ok. 50 wystaw. W tym roku w Zielonej Górze w konkursie „Natura moich okolic” zdoby³ I Nagrodê. 

Pan Stanis³aw twórczoœæ uprawia od 1970 r. Jest cz³onkiem RSTK w Bydgoszczy, przez Radê Krajow¹ tego Sto-
warzyszenia otrzyma³ w roku 1992 nagrodê „Artura”, a w 1998 r. otrzyma³ medal im. Jakuba Wojciechowskiego,
jest równie¿ cz³onkiem Klubu Amatora Plama dzia³aj¹cego przy MDK w Mogilnie – jego akwarele s¹ pe³ne ciep³a. 

We wrzeœniu tego roku w Galerii Lustro w Mogilnie odby³ siê wernisa¿ krajobrazów i architektury ró¿nych re-
gionów kraju, prezentuj¹cy jego kilkudziesiêcioletni dorobek artystyczny. 

Miros³aw Puszczykowski

15W£ASNYM G£OSEM NR 84 GALERIA JEDNEGO AUTORA

Stanis³aw Tarnowiecki

Akwarele pe³ne ciep³a
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Jolanta Zarêba-Wronkowska

*

Kto  zna³  Wac³awê  z  Grudzi¹dza

Nasz  wielki  Chopin  Fryderyk

dwieœcie  lat  czeka³  na  swój  limeryk

muzyczny  geniusz  pan

talentu  z³oty  dzban

wspania³y, ale  histeryk.                        

*        

Hañska, z Wierzchowni,  hrabina

pokocha³a  pary¿anina

Tak  by³  jej  w  smak

pisarz  Balzak

Bywa,  ksi¹¿k¹  siê  mi³oœæ  zaczyna.         

*  

Maria  Walewska  z  Walewic.

hrabina,  nie  ¿adna  z  dziewic

W jej   ¿ycia  kartê

wszed³  Bonaparte.

I  nieœlubny  urodzi³ siê  dziedzic.             

*  

Bladolica  Kalergis  Muchanow

zawsze  piêkna,  wieczorem  i  rano.

pewna, ¿e  siê  nie  przyda

mi³oœæ  Norwida.

Lecz  jej  s³awê  z  Cypriana  utkano.        

spot s³onia
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Tadeusz Józef Maryniak
TAMAR

Czêsto wielokropek wiêcej mówi, ni¿
najm¹drzejsze zdanie.

Raz powiedzia³ prawdê  i od tej pory
nikt mu nie wierzy.

Najbardziej zaludnione s¹ terytoria, na
których panuje g³upota.

Kiedy jednych diabli bior¹, drudzy s¹
wniebowziêci.

Tam gdzie nie ma wyrzutów sumienia,
tam s¹ wyrzutki spo³eczeñstwa.

Pod adresem internetowym
www.rstk-warszawa.bloog.pl

dzia³a 
BLOOG

WARSZAWSKIEGO RSTK
Bloog prowadzi Stanis³aw Dominiak

i do niego nale¿y kierowaæ 

opinie i uwagi:

staszek.dom@wp.pl

Aforyzmy

Krystyna Sylwestrzak 

Sprytna praktyka

By istnienie na antenie
Lub innej scenie ocaliæ –
Niejeden na nich wystawia
Za skandalem skandalik…

Limeryki Fraszki Mini Galeria
Helena Miazga

Rafa³ Orlewski

W£ADCA

Mami³ lud na szczycie,
a¿ zaszed³ na niziny –
tam siê tli³o ¿ycie
wpuszczone w maliny.

CENZURA

Tylko na z³o zasiane z góry
nie nak³ada siê cenzury.

WDZIÊCZNOŒÆ

Nie oczekuj wdziêcznoœci
od pazernych goœci.

KARIERA

Dzisiaj siê rozwija
z marchewki i kija.

NOWOCZESNOŒÆ

Ka¿demu z uczniów laptopa!
ksi¹¿ka znów dostaje kopa…

DORAZNOŒÆ

Mi³oœci od œwiêta
serce nie pamiêta.

AKSJOMAT

Po odejœciu w wieczn¹ ciszê
na pewno nic nie napiszê.

Majka
Maria ¯ywicka-Luckner

Czule wiêdn¹æ mo¿na tylko z tym,
kto kwiaty rwa³.

Pierwsza mi³oœæ, jak pierwsza komunia, 
chce mieæ dziewiêæ swych pi¹tków. 

Wielkie czy ma³e powroty, 
na równi nostalgi¹ oszukane.

Ko³ujemy coraz mniejszym skrzyd³em, 
z kierunkiem na gwizd Pana Boga.

Gdy przestaje zgrzytaæ klucz do wiary,
œwiêci siê schodz¹ – po kryjomu.
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