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¯
yjemy w czasach ogromnego niepo-
koju potêgowanego rozkwitem cywi-
lizacji, która nie wywiera korzystne-
go wp³ywu na zdrowie cz³owieka.
Mam na myœli nie tylko zdrowie so-

matyczne zagro¿one telefonami komórkowymi,
kuchenkami mikrofalowymi, d³ugim czasem
spêdzanym przy komputerze, czy od¿ywianiem
siê w MacDonaldach oraz przyjmowaniem nad-
miaru lekarstw. Zreszt¹ reklamy nie tylko le-
karstw, ale tak¿e innych przedmiotów wywo³uj¹
u wielu zamêt myœlowy i chêæ sprostania wymo-
gom mody w najrozmaitszych dziedzinach. 

Cz³owiek XXI wieku czuje siê zagubiony.
Brakuje nam drogowskazów. Podwa¿ana jest
wartoœæ idea³ów, których znaczenie dla naszego
¿ycia jest fundamentalne o ile pragniemy znaleŸæ
sens w³asnego istnienia. Kszta³towanie w sobie
cz³owieczeñstwa wymaga odniesienia do warto-
œci wy¿szych ni¿ biologiczne i materialne. 

Ostatnio przejmujemy w Polsce wzory
amerykañskie nieprzystaj¹ce do naszej mental-
noœci. Miejsce filozofii, czyli nauki m¹droœci,
zajê³a socjologia. Dzie³a literackie nie s¹ czyta-
ne. W szko³ach miejsce lektur zajê³y bryki, któ-
re nic sensownego nie wnosz¹ sp³aszczaj¹c wy-
miar utworu, którego s¹ streszczeniem. ¯yjemy
w œwiecie pogl¹dów ludzi przeciêtnych, bo
trzeba pamiêtaæ, ¿e ceniona dziœ demokracja, to
inaczej mediookracja, czyli dominacja osób,
które niepodobna okreœliæ mianem wybitnych
indywidualnoœci. 

Zepchniêta na margines filozofia i litera-
tura piêkna skutkuje upadkiem warstwy inteli-
gencji, która w okresie miêdzywojennym oraz
po wojnie stanowi³a wzór do naœladowania dla
innych spo³eczeñstw. 

Literatura piêkna, jej wybitne dzie³a, s¹
zespolone z myœl¹ filozoficzn¹. 

Stanowi¹ uzupe³nienie wiedzy o cz³owieku,
bowiem w filozofii, czyli nauce, wyra¿one jest
to, co zdolny jest okreœliæ jêzyk pojêciowy. Nato-
miast w dzie³ach literackich, zw³aszcza w poezji,

zawarty jest opis stanów emocjonalnych, które s¹
niewyra¿alne w jêzyku pojêciowym. 

W prozie, w poezji odnajdujemy do-
œwiadczenia wspólnego nam losu i nazwanie
stanów psychicznych, które siê prze¿ywa. Le-
œmian, poeta, chce poznaæ „niepojêtnoœæ zielo-
noœci” sam¹ w sobie. Nie podporz¹dkowuje
siê nieuznawanemu przez siebie ³adowi rze-
czy. Stwarza rzeczywistoœæ zaspokajaj¹c¹ jego
têsknoty. Dodaje odwagi tym, którym nie wy-
starcza rzeczywistoœæ spe³niona. Sk³ania po-
œrednio do tego, by budowaæ œwiat na miarê
w³asnych têsknot. Leœmian nie ucieka od œwia-
ta spe³nionego w krainê wyobraŸni, lecz za-
chêca – podobnie jak Staff – by przekuwaæ
marzenia w rzeczywistoœæ. W proteœcie skiero-
wanym przeciw pojêciowemu ujmowaniu
œwiata i wykazywaniu poznawczej si³y na-
szych doznañ i prze¿yæ, bliski jest Bergsono-

wi. W „Szkicach literackich” poœwiêca temu
filozofowi wiele uwagi. 

Brandt, bohater dramatu Ibsena pod tym
tytu³em, wykazuje potêgê woli cz³owieka.
Przyczynia siê do pog³êbienia wiedzy o cz³o-
wieku ods³aniaj¹c negatywne skutki s³aboœci
woli. Jest to dramat niezmiernie aktualny, bo-
wiem kompromituje zaznaczaj¹ce siê u nas ten-
dencje konformistyczne. „Wszystko albo nic”,
to s³owa pojawiaj¹ce siê w tym dramacie jak
refren. Jerzy ¯u³awski, by powo³aæ inny przy-
k³ad literacki, wyra¿a w dramacie „Eros i psy-
che” odwieczn¹ têsknotê ku czemuœ wielkie-
mu, przekraczaj¹cemu to, co zosta³o spe³nione. 

Trzeba jednak zaznaczyæ odrêbnoœæ litera-
tury piêknej i filozofii. Literatura piêkna docie-
ra do konkretu, penetruje to, co indywidualne,
a wiêc niepowtarzalne. Przybyszewski wskazy-
wa³ wartoœæ nieoceniaj¹cego wnikania w psy-

chikê drugiego cz³owieka. To w³aœnie literatura
piêkna uwyraŸnia, ¿e czynnikiem wp³ywaj¹-
cym na nasze ¿ycie jest to, co nie poddaje siê
dyskursywnoœci. Filozofia zaœ, abstrahuj¹c od
tego, co jednostkowe, chce ustaliæ prawdy
o powszechnym zasiêgu. 

Bez pisarzy filozofia by³aby dostêpna jedy-
nie dla wtajemniczonych. Wy³¹czony by³by kr¹g
osób, które nie s¹ specjalistami w tej dziedzinie.
A refleksje nad sensem istnienia i natur¹ cz³owie-
ka powinny przenikaæ œwiadomoœæ ka¿dego z nas. 

Pisarz wyra¿a swój pogl¹d na œwiat i przy-
bli¿a zarazem bliskie mu pogl¹dy filozoficzne.
Z kolei Sartre, Heraklit, Nietzsche, Kotarbiñski
– siêgali do form literackich, bo w traktatach fi-
lozoficznych nie mogli wyraziæ swoich pogl¹-
dów bez reszty. Gombrowicz, by powróciæ do

                

MARIA SZYSZKOWSKA

Dokoñczenie na str. 10
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17 lutego 1982 roku z inicjatywy
pierwszego przewodnicz¹cego Mariana
Krzeszczaka dokona³a siê, oczekiwana
przez wszystkich ówczesnych cz³onków
za³o¿ycieli, rejestracja poznañskiego
RSTK. Kolejno Stowarzyszeniem kiero-
wali: Benon Matecki – satyryk i piosen-
karz w jednej osobie, Marcin Bajerowicz
– dziennikarz, krytyk literacki i wydaw-
ca czasopisma „Filantrop Naszych Cza-
sów”, Aleksander Ambrosowicz – dzia-
³acz spo³eczny oraz Henryk Pozorski –
malarz, rysownik i satyryk. Przez ostat-
nie osiem kadencji „w³adzê” nieprzerwa-
nie sprawuje Aleksandra Dembiñska –
by³a wybitna sportsmenka, a obecnie po-
etka, malarka i przede wszystkim osoba
trudna do zast¹pienia w organizowaniu
dzia³añ kulturalnych. Olbrzymim wspar-
ciem dla niej we wszystkim jest jej m¹¿. 

Poznañskie RSTK, zreszt¹ podobnie
jak wiêkszoœæ pokrewnych mu stowarzy-
szeñ w kraju, skupia osoby paraj¹ce siê
malarstwem, rzeŸb¹, metaloplastyk¹, rêko-
dzie³em artystycznym, poezj¹ i proz¹, fo-
tografi¹, muzyk¹ i œpiewem. S¹ wœród nas
nie tylko amatorzy, zreszt¹ niektórzy wy-
bitnie uzdolnieni, ale tak¿e absolwenci
wy¿szych uczelni plastycznych. Obecnie
jest nas 58 cz³onków zwyczajnych i sied-
miu honorowych. Niestety, œrednia wieku
wynosi 70 lat. Najstarsza wiekiem jest,
niezwykle jak na swój wiek ¿ywotna –
Kazimiera Urbaniak. Starzejemy siê,
a m³odzi, utalentowani ludzie nie garn¹ siê
do robotniczego stowarzyszenia. A nale¿y
dodaæ, ¿e robotników jest w naszych sze-
regach coraz mniej. 

Wiele znacz¹cych osobowoœci by³o
lub jeszcze jest naszymi cz³onkami.
Przede wszystkim nale¿y w tym miejscu
wspomnieæ wspania³ego cz³owieka, poetê,
rzeŸbiarza i gawêdziarza, robotnika z krwi
i koœci, naszego patrona Stefana Le¿a³ê.
Do RSTK nale¿eli te¿ tacy znacz¹cy
w Polsce rzeŸbiarze, jak dwaj Andrzeje –
Grzelachowski i Ko³odziejczyk. Dzie-
wiêædziesi¹t cztery lata ma ju¿ odtwórca
w drewnie 110. or³ów polskich – in¿ynier
i rzeŸbiarz Henryk Ziêba. Wszystkie jego
dzie³a znajd¹ siê niebawem w budowanym
obecnie w Poznaniu Zamku Przemys³a. 

Z okazji trzydziestolecia wyró¿niaj¹-
cy siê cz³onkowie WRSTK otrzymali dy-
plomy przyznane przez Radê Krajow¹.
Wrêczy³ je przyby³y na uroczystoœæ prze-
wodnicz¹cy Rady prof. dr. hab. Pawe³
Soroka. Uhonorowani nimi zostali: Ma-

ciej Koperski, Henryk Pozorski, Ewa
Majchszak, Teresa Tylewicz, Irena
Mrówka, Genowefa Cisak, Wanda Gro-
belna, Jan Kapsa, Benigna Lisiak, Flo-
rian Matysiak, Katarzyna Niemczewska-
Papie¿, Janina Parzy, Kazimierz Rafalik,
Leszek Rum, Jerzy Skrok i Kazimiera
Urbaniak. 

Dyplowy Wroc³awskiego RSTK ode-
brali z r¹k przewodnicz¹cej Aleksandry
Dembiñskiej: Danuta Bober, Józef Braun,
Janina Bella, Barbara Klemm, Barbara
Luch, Krystyna Patelka, Krystyna Rydz,
Eugeniusz Szotkiewicz, W³adys³aw Soba-
la, Katarzyna Szymanek, Anna Smoleñ-
ko, Elwiro Szubert, Irena Skupiñska, Eu-
geniusz Bobszol, Iwona Weber, Henryk
Ziêba i El¿bieta ¯yliñska. 

W obszernej sali restauracyjnej, w któ-
rej to dokona³a siê ta znacz¹ca dla twór-

ców poznañskich uroczystoœæ obchodów
trzydziestolecia, zawis³y na œcianach ob-
razy autorstwa cz³onków WRSTK, a na
sto³ach znalaz³y siê ich rêkodzie³a arty-
styczne, a tak¿e rzeŸby i p³askorzeŸby. 

Gromkimi oklaskami nagrodzone zo-
sta³y wystêpy goœci – Romana Habdasa,
Ferdynanda G³adzika, Barbary Latoszek
i Czes³awa Gandy z RSTK w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Krystyny WoŸniak
z RSTK w Warszawie. 

Trzydzieœci lat za nami. Dokonaliœmy
w tym czasie wiele. Jak bêdzie? Nie jest
³atwo prorokowaæ. Jednak wierzyæ nale-
¿y, ¿e bêd¹ tacy, m³odzi, jeszcze bardziej
utalentowani, jeszcze bardziej ofiarni,
którzy nie tylko poradz¹ sobie w realiza-
cj¹ zadañ statutowych, ale i dokonaj¹
wiêcej. Oby tak siê sta³o. 

Kazimierz Rafalik

23 marca 2012 roku do po³o¿onego w centrum Poznania gmachu „Dom Technika” licznie przybyli cz³onkowie 
Wielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury im. Stefana Le¿a³y oraz zaproszeni goœcie, by tam, 

w grodzie Przemys³a, spotkaæ siê w trzydziest¹ rocznicê powstania RSTK. 

W pi¹tek 17 stycznia
w Oœrodku Kultury „Arsus”
w Ursusie mia³o miejsce spo-
tkanie poetów ze Stowarzysze-
nia Autorów Polskich O/¯yrar-
dów z publicznoœci¹, która by³a liczna
jak ma³o kiedy. 

Wyst¹pili z wierszami: Janina Wieli-
gurska, która mia³a recytatora czêœci wier-
szy w osobie Marcina Krasuckiego – akto-
ra teatru „Jana S”, Stanis³aw Dominiak
i prezes Zarz¹du G³ównego SAP Euge-
niusz Or³ow. Utwory (poezja i muzyka)
traktowa³y tematycznie o mi³oœci, naturze,
¿yciu codziennym i spo³ecznym. Na forte-
pianie w przerwach miêdzy recytacjami
gra³ m³ody muzyk Marcin Wawrzyniak. 

Na zakoñczenie czêœci oficjalnej spo-
tkania, poetka Janina Wielogurska zosta-
³a odznaczona Odznak¹ Honorow¹ Za-

s³u¿ony Dla Kultury Polskiej, przyznan¹
przez Ministra Kultury Bogdana Zdro-

jewskiego, któr¹ wrêczy³ jej uroczyœcie
prezes Eugeniusz Or³ow. 

Po wystêpach poetów
pada³y wa¿kie pytania:
o motywach wierszy Domi-
niaka, o podtekstach i meta-
forze powstawania piose-

nek u Or³owa, o ¿yciu literackim i sytu-
acji poetyckiej w naszej rzeczywistoœci.
G³os zabra³ dyrektor Oœrodka Kultury
„Arsus” Bogus³aw £opuszyñski oraz kry-
tyk literacki Stanis³aw Stanik. 

Wieczór by³ bardzo ciekawy, wci¹ga-
j¹cy uwagê i wzbudzaj¹cy zainteresowa-
nie. Dyskusje po imprezie trwa³y d³ugo,
a wœród publicznoœci byli obecni: poetka
Jadwiga Piliñska, Tadeusz Maryniak, Ry-
szard Kossak i dziennikarze lokalnych
pism. By³o to spotkanie cykliczne, pod
auspicjami Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich, nastêpne spotkania wkrótce. 

(stan) 

Wieczór w Ursusie
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Regionalne Stowarzyszenie Twórców

Kultury w Oœwiêcimiu „Grupa na Zam-
ku” zorganizowa³a wystawê retrospek-
tywn¹ ukazuj¹c¹ dorobek Grupy na prze-
strzeni 25. lat. Lokum na wystawê u¿y-
czy³a Miejska Biblioteka Publiczna
w Oœwiêcimiu w swoim nowym, piêk-
nym budynku. Wystawa odby³a siê w ra-
mach cyklu „Ludzie z pasj¹”. 

Twórcy z „Grupy na Zamku” maj¹
rozleg³e zainteresowania, w które wk³a-
daj¹ wiele serca. S¹ to po prostu ludzie
z pasj¹. Stowarzyszenie dzia³a od 1985 r.
organizuje plenery, wystawy, wieczory
poezji, wspiera akcje charytatywne, orga-
nizuje konkursy literackie, warsztaty pla-
styczne dla dzieci i m³odzie¿y. 

Uroczyste otwarcie wystawy odby³o
siê 21 lutego 2012 r. Spotkanie cieszy³o
siê sporym zainteresowaniem. Licznie
przybyli zaproszeni goœcie: przyjaciele,
znajomi, cz³onkowie zaprzyjaŸnionych
kó³ RSTK, czytelnicy biblioteki. Uroczy-
stoœæ poprowadzi³a prezes „Grupy na
Zamku” Józefa Momot. Po zapoznaniu
zebranych z histori¹ ko³a zosta³a przed-
stawiona prezentacja multimedialna przy-
gotowana przez cz³onka Grupy Ewê Bie-
lañsk¹. W ciekawy, a nawet nieraz zabaw-
ny sposób pokazany zosta³ zakres dzia³añ
ko³a, przedstawieni jego cz³onkowie, ob-
razy z ¿ycia na plenerach, a tak¿e dorobek
twórczy RSTK-owskich artystów. 

Na pocz¹tek swoje wiersze przy
dŸwiêkach muzyki Chopina deklamowa-
li: Zdzis³aw Nowak, Ewa Bielañska,
Krystyna Sobociñska, Jadwiga Badow-
ska-Buczak, Anna Nosal-Tobiasz, Wero-
nika W³odarczyk i Urszula Drzy¿d¿yk-
-Dziudziel. 

O swoich pasjach malarskich i kolek-
cjonerskich mówili: Marian Majkut, któ-
ry wprowadza³ w tajniki swoich prac ma-
larskich, grafiki i ekslibrisów oraz Kata-
rzyna Chwalisz, która zajmuje siê malar-
stwem, a tak¿e ma³o popularnym aero-
grafem. Swoje pasje prezentowa³ tak¿e
Zbigniew Gierlicki, który maluje, jest au-
torem rysunków satyrycznych, zbiera
stare i nowe pocztówki, posiada bogat¹
kolekcjê monet, interesuje siê histori¹
Oœwiêcimia i planuje wydanie publikacji
dotycz¹cej herbu miasta. 

Po pierwszej czêœci uroczystoœci
uczestnicy przeszli do Galerii Przechod-
niej, aby obejrzeæ wystawê ró¿norodn¹
zarówno tematycznie, jak i pod wzglê-
dem zastosowanych technik. Znalaz³y siê
na niej obrazy olejne, akwarele, rysunki,
grafika, obrazy malowane na jedwabiu,
tkanina artystyczna, malarstwo na szkle,
a nawet rzeŸba z materia³ów ekologicz-
nych autorstwa Jolanty Kupiec. 

W trakcie ogl¹dania wystawy wywi¹-
zywa³y siê dyskusje, zadawano autorom
pytania, nie szczêdzono pochwa³. 

jbb

Grupa na Zamku
wystawa RSTK Oœwiêcim

Wszystkich zainteresowanych histori¹ i dzia³alnoœci¹ „Grupy na Zamku” zapraszamy na stronê internetow¹ RSTK „Grupa na Zamku”. 

W siedzibie Warszawskiego RSTK,
w sobotê 14 kwietnia 2012 roku, o godzi-
nie 18.30, zosta³a otwarta „Galeria Pieco-
wa”, której pomys³odawcami s¹ artyœci
malarze: Katarzyna Puczy³owska i Jerzy
Do³¿yk – wiceprzewodnicz¹cy Warszaw-
skiego RSTK. Swoj¹ ide¹ zarazili in-
nych, którzy chêtnie wziêli udzia³ w tym
przedsiêwziêciu. 

Nazwa galerii wziê³a siê od piêknego
zabytkowego pieca kaflowego, znajduj¹-
cego siê w pomieszczeniu, w którym co
ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca zwykli
spotykaæ siê cz³onkowie sekcji literackiej. 

Zgodnie z za³o¿eniem twórców gale-
rii, ma ona byæ miejscem interdyscypli-
narnych spotkañ i kreowania potencja³u
œrodowisk twórczych zrzeszonych wokó³
Warszawskiego RSTK. 

Otwarcie „Galerii Piecowej” zainau-
gurowa³a wystawa malarstwa Jana Dila.
Licznie zebranych twórców kultury powi-
ta³a Prezes Warszawskiego RSTK – Kry-
styna WoŸniak. „Galeriê Piecow¹ uwa-
¿am za otwart¹” – tymi s³owami Katarzy-
na Puczy³owska, kurator wystawy, ofi-
cjalnie otworzy³a galeriê. O swojej twór-
czoœci opowiedzia³ te¿ autor obrazów –

Jan Dil. Podkreœli³, ¿e obrazy, które mie-
liœmy mo¿liwoœæ zobaczyæ na wernisa¿u
w „Galerii Piecowej” s¹ odzwierciedle-
niem jego emocji i nastrojów. Malarstwo
Jana Dila to ekspresja i abstrakcja. 

W trakcie wieczoru, w myœl idei
przyœwiecaj¹cej „Galerii Piecowej”,
mo¿na by³o wys³uchaæ równie¿ poezji
(m. in. Majki Marii ¯ywickiej-Luckner,
Krystyny WoŸniak i Zofii Sofim Miku-
³y). Piosenkê w³asnego autorstwa wyko-
na³a Maria Bednarek. 

Wieczór uœwietni³ wystêp zespo³u
muzycznego „Lirnik i T³um” w sk³a-
dzie: Renata Birska i Jerzy Do³¿yk, wy-
konuj¹cego piosenki z repertuaru Jacka
Kaczmarskiego. 

„Galeria Piecowa” przy Nowogrodz-
kiej to miejsce, w którym powstawaæ bê-
d¹ obrazy inspirowane wierszami, muzy-
k¹, i wiersze inspirowane obrazami. Bê-
d¹ odbywaæ siê tak¿e cykliczne wernisa-
¿e i wieczory poetyckie z turniejami jed-
nego wiersza, oraz koncerty muzyczne. 

Z pewnoœci¹ bêdzie to miejsce,
w którym wszyscy twórcy bêd¹ czuli siê
jak u siebie. 

Katarzyna Skoruch

Galeria Piecowa
przy Nowogrodzkiej 
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Jesieni¹ w 1972 roku wch³onê³o
mnie œrodowisko literackiego Olsztyna
KKMP i tam w³aœnie pozna³em Jana
Sobczyka, poetê urodzonego w roku
1936, z zawodu nauczyciela, chocia¿
tej funkcji nie pe³ni³. W dorobku mia³
3 ksi¹¿ki. „Œwiêto wiatrów”, „W p³o-
mieniach sekund”, i „Astronom z czar-
n¹ ró¿¹”. Krytycy i czytelnicy zauwa-
¿yli ju¿ wówczas jego niepoœledni ta-
lent. Jan Sobczyk dysponowa³ zarówno
doskona³ym warsztatem literackim, jak
i ogromn¹ wra¿liwoœci¹. Potrafi³ stwo-
rzyæ œwietny utwór z materii pozornie
nie do ugryzienia. Napisany w latach
kopernikowskich ciemno zabarwiony
poemat Jana Sobczyka „Astronom
z czarn¹ ró¿¹” do dziœ uwa¿any jest za
utwór wyj¹tkowo udany. 

Opowiadano o Sobczyku wiele
anegdot. Kr¹¿y³y te¿ wokó³ niego
skandale, gdy¿ nie do koñca by³ cz³o-
wiekiem uk³adnym. Nie umia³ siê zna-
leŸæ wœród w³adz, literatów i redakto-
rów. Dot¹d ich krytykowa³ i prowoko-
wa³ do k³ótni, a¿ z ZLP zosta³ usuniêty.
Usi³owa³ ¿yæ z literatury, jednak w Pol-
sce rynek literacki zawsze by³ niewiel-
ki. Trudno powiedzieæ, z czego ¿y³
Sobczyk w Olsztynie. Na etacie nie
pracowa³. Rocznie drukowa³ 6 lub
osiem wierszy, co dwa lata jakiœ nie-
wielki tomik, ale z tego ¿yæ nie mo¿na.
W œrodowisku Olsztyna zarabia³ na li-
teraturze jedynie pisarz dla m³odzie¿y
Zbigniew Nienacki. Wszyscy gdzieœ
pracowaliœmy

PROWOKOWA£, 
ABY PRZYPOMINAÆ 

O TRAGEDII

Niæ zszywaj¹ca twórczoœæ Jana
Sobczyka to podejrzliwy niepokój
i cierpienie. Nie by³a to jednak sztuczna
literacka poza. To pozosta³oœæ z mrocz-
nego dzieciñstwa, któr¹ skrywa³ jego
¿yciorys. Z zapisu w olsztyñskich bio-
grafiach literackich 1945? 1988, Olsz-
tyn 1991 pod red. Jana Ch³osty odczy-
taæ mo¿na, ¿e J. Sobczyk wychowany
by³ przez ch³opsk¹ rodzinê Badurów ja-
ko przybrane dziecko. S³ownik nie
ujawnia, ¿e Jan by³ ¿ydowskim ch³op-
cem zagubionym podczas wojny. Ta
bolesna œwiadomoœæ swego losu odbi-
ja³a siê w jego ka¿dym utworze. „Dro-
ga na górê” to opowiadania o dramacie
¯ydów z czasów II wojny œwiatowej.
Ksi¹¿ka okrutna nieomal jak „Malowa-

ny Ptak” Kosiñskiego, obna¿aj¹ca
ciemn¹ stronê moralnoœci zarówno
przeœladowców ¯ydów, jak równie¿ ich
obroñców. Czas ówczesny nie sprzyja³
tego typu prawdom. „Wycieczka na gó-
rê Synaj” to powieœæ o dojrza³ym mê¿-
czyŸnie, który œwiadomy, ¿e jest ¿y-
dowskim dzieckiem zagubionym pod-
czas wojny, poszukuje w Izraelu rodzi-
ców. Sobczyk pisa³ swoim bólem wra¿-
liwy na krzywdê drugiego cz³owieka.
Siebie broniæ nie umia³ i nie chcia³. 

POEZJA NOWOCZESNA

Oko³o 1980 roku Jan zerwa³ kon-
takty z Olsztynem, wyjecha³ na Œl¹sk
i tam pracuj¹c fizycznie napisa³ po-
wieœæ o robotniku „Notatnik w wacia-
ku”. Ze Œl¹ska wyjecha³ do Warszawy.
Tu publikowa³ swe utwory w wydaw-
nictwie „Heliodor”. Poemat o Andrze-
ju Go³ocie, „Chcê byæ psem z metalu”,
„Columna Traiani”, „Chleby Piotra
Goszczyckiego” i „Matka Boska Stu-
dziañska”, to obsesyjne poematy war-
toœciuj¹ce z³o i dobro. Nieomal eseje
pisane z zamiarem prowokowania czy-
telnika do odpowiedzi na tematy etyki
i moralnoœci. 

Tomiki, które do mnie Jan przysy-
³a³, najpierw okleja³ gazetami, jakby za-
mierza³ zwróciæ mi uwagê, ¿e s³owa ³a-
two zgubiæ w nat³oku informacji, ale
prawdy zmazaæ nie mo¿na, nawet, jeœli
czernieje ona bezimiennie na œmietni-
sku informacji œwiata. Trzeba j¹ stam-
t¹d podnieœæ i g³oœno wypowiedzieæ. 

O PRZYJACIO£ACH PAMIÊTA£ 

Sam niezbyt silnie stoj¹cy na ziemi,
wra¿liwy na krzywdy s³abszych przyja-

S³owo o poecie 
z czarn¹ ró¿¹

Dzia³o siê to latem 1997 roku. W Ha-
linowie pod Warszaw¹ mia³o miejsce
dwudniowe spotkanie m³odych twórców
przyby³ych tu z ca³ej Polski. Zjechali
licznie do dworu po³o¿onego wœród lasu
œwierkowego, aby dyskutowaæ o swojej
poezji. Na ten swoisty sejmik poetycki
przyby³em tak¿e i ja delegowany ze
„Wspó³czesnoœci” – jako przedstawiciel
pisma m³odych. Referaty wprowadzaj¹ce
o sytuacji literatury i roli poezji wyg³osili
dwaj znakomici krytycy: Stefan Lichoñ-
ski i Alfred £aszowski. Potem a¿ do póŸ-
na w nocy i nastêpnego dnia z niewielki-
mi przerwami, wspólnym wieczorem au-
torskim, w którym uczestnicz¹cy poeci
czytali swoje wiersze. Prym w tym spo-
tkaniu wiedli: Piotr Graff, Mariusz Two-
rek, Andrzej Tchórzewski i Piotr Witt. 

Zabiera³ w dyskusji tak¿e g³os poeta
z Krakowa w czarnym golfie (ówczeœnie
panowa³a moda na egzystencjonalizm)
i o nieco abneganckim wygl¹dzie. Zwró-
ci moj¹ uwagê nie tyle tym, co wtedy
mówi, ale swoim zachowaniem, niecier-
pliwoœci¹ i ¿arliw¹ pasj¹, z jak¹ kwito-
wa³ ironicznie uczone popisy swoich
m³odszych kolegów po piórze. Spodoba³
mi siê i jakoœ z miejsca zjedna³ sobie mo-
j¹ sympatiê swoim zachowaniem odbie-
gaj¹cym od czêsto spotykanej ulizanej
uk³adnoœci. Sam mia³em ju¿ za sob¹
pamflet na Na³kowsk¹ oraz obrazobur-
czy szkic o Markizie de Sade. 

Nazwisko: Bursa – niewiele jeszcze
mi mówi³o. Wiedzia³em tylko tyle, ¿e
jest podobno zdolnym poet¹ a jego osobê
otacza pewien nimb tajemniczoœci. Traf
sprawi, ¿e od owej dyskusji a¿ do nasze-
go wyjazdu wszêdzie byliœmy razem: na

spacerach w lesie i przy sutych posi³-
kach. Andrzej przy bli¿szym poznaniu
okaza³ siê mi³ym, dowcipnym kompa-
nem i, o dziwo, nie by³ taki apodyktycz-
ny i pewny siebie, jak siê na pozór wyda-
wa³o. Mia³ tylko w³asne zdanie. 

Do Halinowa zabra³em ze sob¹ „Do-
le cz³owiecz¹” Andre Malraux; w³aœnie
jej pierwsze powojenne wydanie ukaza³o
siê nak³adem „Czytelnika”. Wyjawi³em
w rozmowie, ¿e jest to moja ulubiona po-
wieœæ. Potem, gdy k³adliœmy siê spaæ,
Andrzej poprosi³, ¿ebym mu po¿yczy³ tê
ksi¹¿kê, bo w nocy Ÿle sypia, a nie ma
z sob¹ niczego do czytania. Nazajutrz
strasznie ob¿arliœmy siê przy obiedzie.
Za³o¿yliœmy siê bowiem z autorem po-
ematu „Luiza”, kto zje wiêcej bitej œmie-
tany. Potem siedzieliœmy naprzeciw sie-
bie w fotelach, z trudem mog¹c siê poru-
szaæ – objedzeni niby jakieœ pytony po-
gr¹¿one w swoistym letargu. 

Do Warszawy wracaliœmy wszyscy
razem w wyœmienitych humorach, sto-
czeni pod plandek¹ ciê¿arówki. Wysia-
d³em u zbiegu Marsza³kowskiej i Alei
Jerozolimskich. ¯egnaj¹c siê z Andrze-
jem, przypomnia³em mu o ksi¹¿ce. Od-
da³ mi j¹ w wyraŸnym oci¹ganiem, po-
niewa¿ – jak mi oznajmi³, liczy³, ¿e mo-
¿e zapomnê. 

Sk¹d mog³em wtedy przypuszczaæ, i¿
ju¿ nigdy nie dokoñczy lektury. Do tej
pory ¿ywiê do siebie ¿al, ¿e pozbawi³em
go tej przyjemnoœci. Za to jakby w re-
wan¿u po jego œmierci jako pierwszy
w prasie literackiej opublikowa³em we
„Wspó³czesnoœci” kolumnê wierszy An-
drzeja Bursy. Pomyœla³em jak w koñcu
niewiele – poza ulotnym wspomnieniem
– pozostaje w pamiêci o ludziach sk¹d-
in¹d nam tak bliskich. 

Portrety z pamiêci

Zbigniew Irzyk

Pisarze, gdy odchodz¹ od nas, s¹ i tak uprzywilejowani w prównaniu z innymi.
Pozostaje twórczoœæ. Ale pamiêæ ¿ywa to coœ wiêcej. Mierzy siê nie tyle sama ran-
g¹ artystyczn¹ dokonañ, lecz przede wszystkim trwa³oœci¹ wspomnieñ o nich, jako
konkretnych osobach. W miarê up³ywu czasu staj¹ siê jakby cz¹stk¹ nas samych.

Poeta w czarnym golfie
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Œladami wierszy umar³ych poetów

DYPTYK PODRÓ¯NY

Gra¿yna Rochna-WoŸniak

Poranek

Rankiem doje¿d¿am do B. 

Obok Galerii
pracownik czyœci fontannê 
klnie
w tle kopu³a bazyliki 

dzwoni¹ na porann¹ mszê

Lubiê to miasto nad nizinn¹ rzek¹
z wodorostami w nurcie
Wenecj¹ i niemieck¹ przesz³oœci¹

Rankiem w empiku
czujê siê przynale¿na 
do elity intelektualnej
du¿ego miasta, kraju
choæ kupujê tylko
poradnik dla teœciowej
(wci¹¿ nie umie siê pozbieraæ

po stracie ukochanej wnuczki) 

Na ruchliwej ulicy wch³ania mnie ciep³o

paŸdziernikowa niedziela

wszystko wydaje siê hosti¹

Po³udnie

Rozgrzany PKS Radziejów
unosi mnie ciep³o
jest jak s³oneczne akwarium

Mru¿ê oczy

Czujê zapach szala
co jak kot
wyleguje siê na moich kolanach

patrzê na jego kolorowe nitki

Ileœ wieków czy lat  temu
to samo ciep³o czuli
mistrz Jan z Czarnolasu,

mroczna George Sand,
samotny Czes³aw Mi³osz 

Nagle odkrywam
podobieñstwo odczuwania
ulotnoœæ chwil

Bo¿e, jakie¿ to proste

Nie by³am dziœ w koœciele
ale patrz¹c przez szybê autobusu
mam w sobie wiêcej wiary
ni¿ ci, co
na kolanach

paŸdziernik 2011

cio³om chcia³ pomóc zawsze. Jednym
z nich by³ Jan Górczyñski (nie by³ mo-
im krewnym), poeta ze Z³otnej ko³o
Mor¹ga, który w swym ¿yciu wyda³ za-
ledwie jeden tomik, mimo ¿e wydruko-
wa³ fraszek i wierszy podobno oko³o
tysi¹ca. Kiedy zmar³, Janek Sobczyk
zebra³ jego wiersze i drobne utwory,
wyda³ w³asnym nak³adem. 

LISTY

Po dziesiêciu latach wyjazdu
z Olsztyna, oko³o roku 2002 dosta³em
od Jana Sobczyka list. Odpisa³em i od-
t¹d korespondowa³ ze mn¹ czêœciej.
Mia³ œwiadomoœæ, ¿e odchodzi. W li-
stach pyta³ ci¹gle, kto z olsztyñskich li-
teratów umar³ ostatnio? 

Jan nigdy do mnie nie dotar³, cho-
cia¿ umawia³ siê ze mn¹ czêsto, ¿e
przyjedzie. Chcia³ odwiedziæ szko³ê
w Sza³strach, w której niegdyœ praco-
wa³. Obieca³em zawieœæ go samocho-
dem. Nie móg³ przyjechaæ. Zle siê czu³,
chodzi³ z trudem. Z wycieczki musia³
zrezygnowaæ. Zmar³ 27. stycznia 2012.
Od dzieciñstwa ¿y³ w œwiecie dla siebie
okrutnym. Nie umia³ tego zapomnieæ.
Nawet kiedy umiera³. 

Jerzy Górczyñski

Jan Sobczyk 

PRZYPIS DO NORWIDA

I oto sta³ siê cud: 
cz³owiek zamieni³ cz³owieka
w szary kawa³ek myd³a
I œwiat na wiêŸnia powiekach
zajaœnia³. 

szumia³y druty
i sz³y dinozaury
______________ 

i cz³owiek kona³ pod butem 

To nie dziœ

Generale,
to nie dziœ
wróci³y nam nasze serca
To nie dziœ
wróci³y nam nasze dusze
To nie dziœ
wróci³y nam nasze sumienia
To nie dziœ
wróci³y nam nasze myœli.
Lecz dziœ
mo¿esz nas poznaæ generale
To my,
twoi ¿o³nierze,
z tysi¹c
dziewiêæset
osiemdziesi¹tego
pierwszego

Witold Niewiarowski
Szczecin 1991 r.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
na jednym ze spotkañ Wojskowego Ko³a
Literackiego „In Aeternum” w Szczeci-
nie, redaktor „Kuriera Szczeciñskiego”
Bogdan Twardochleb powiedzia³, ¿e
wiersz „To nie dziœ' (Generale) powinien
znaleŸæ siê w antologii polskiej poezji
stanu wojennego. Ten utwór napisa³ kpt.
Witold Niewiarowski, który odszed³ od
nas 30. 11. 2011 r. 

To bardzo wa¿ny wiersz, który odda³
stan umys³ów i myœli wielu ¿o³nierzy
sprzed 1989 roku, (II po³owy lat siedem-
dziesi¹tych i lat osiemdziesi¹tych). Autor
wskaza³ na zaklêty kr¹g Ojczyzny,
w którym oficjalne pogl¹dy sprawuj¹-
cych w³adzê nie zawsze by³y zgodne
z przekonaniami wojskowych. 

Wiersz by³ prób¹ pokazania jakie dy-
lematy targa³y, w wielu przypadkach, su-
mieniami ¿o³nierzy, którzy, wykonuj¹c
rozkazy, bêd¹c wierni ¿o³nierskiej przy-
siêdze musieli stan¹æ przeciwko w³asne-
mu spo³eczeñstwu. W tym proteœcie po-
eta stara³ siê ocalaæ dobre imiê ¿o³nierza
polskiego w czasach – u¿ywaj¹c s³ów
Czes³awa Mi³osza – „zniewolonego
umys³u”, niemal krzycza³ To nie dziœ,
wróci³y nam nasze myœli. Poeta czu³
i przepowiada³, ¿e Wolnoœæ odzyskana
po 1989 roku uwolni wszystkie ¿o³nier-
skie umys³y z „tamtej” Ojczyzny. Wiersz
by³ protestem, celnie trafia³ i precyzyjnie
razi³ si³¹ swojej wymowy, przestrzega³
ludzi w mundurach: niezale¿nie po której
stronie barykady stoicie macie prawo
wyboru. 

Po latach s³owa poety sta³y siê swego
rodzaju mottem do planowanego, pierw-
szego wydania almanachu Wojskowego
Ko³a Literackiego „In Aeternum”. Re-
daktorzy almanachu maj¹ nadziejê, ¿e pi-
sz¹cy ¿o³nierze, poprzez swoj¹ twór-
czoœæ sk³oni¹ czytelnika do refleksji na
temat niejednoznacznoœci ¿o³nierskich
postaw i powinnoœci, uka¿¹ ich stosunek
do ojczyzny, s³u¿by ¿o³nierskiej, wojny,
mi³oœci, obowi¹zku, lojalnoœci. 

Nadmieniamy, ¿e szczeciñska grupa
„In Aeternum” jest swego rodzaju ewene-
mentem w skali ogólnopolskiej z uwagi
na fakt, ¿e w tym literackim kole osoba-
mi pisz¹cymi s¹ wy³¹cznie ludzie w ¿o³-
nierskich mundurach, lub osoby zawodo-
wo zwi¹zane z wojskiem. Ko³o istnieje
ju¿ ponad 20 lat, a almanach „Post Scrip-
tum” bêdzie ich g³osem, w skali wspó³-
czesnych si³ zbrojnych wojska polskiego. 

Leszek Dembek
El¿bieta Jusiewicz

Poeta Wa¿nego Wiersza
(reminiscencje)

Wœród œniegu 
œwiat³a domów
które zamknê³y przede mn¹ drzwi.

Ch³ód mnie przenikn¹³ –
w sypialni zmar³ej ¿ony
nadepn¹³em na grzebieñ.

Na kolcach starej ró¿y
p¹ki
bia³ej rosy.

Taki ksiê¿yc –
z³odziej przystaje 
by zaœpiewaæ.  

Yosa Buson (1716-1783),
japoñski pisarz i malarz. Jeden z najwybitniejszych poetów nurtu literatury miesz-
czañskiej, stworzy³ w³asn¹ szko³ê poetyck¹. 

T³umaczenie:  Krzysztof Boczkowski

,
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By³ Pan pomys³odawc¹ i jednym
z g³ównych inicjatorów powo³ania
i zarejestrowania Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ i jakie by³y
pocz¹tki stowarzyszenia? 

Pomys³ wzi¹³ siê z potrzeby chwili.
Przez wiele lat dzia³a³em, jako szef za-
k³adowych domów kultury m.in. przy
Zak³adach Radiowych Marcina Kasprza-
ka, póŸniej udziela³em siê w Zak³adach
Wytwórczych Lamp Elektrycznych im.
Ró¿y Luksemburg, wspó³pracowa³em ze
Zwi¹zkiem Zawodowym Metalowców,
który w swoim zarz¹dzie mia³ dobrze
i prê¿nie dzia³aj¹cych ludzi zajmuj¹cych
siê równie¿ kultur¹. 

Wtedy kultura ze strony Metalowców,
jak byœmy siê teraz krytycznie nie odno-
sili do dawnych zwi¹zków zawodowych,
mia³a spore wsparcie. Ówczesna w³adza
przywi¹zywa³a pewn¹ wagê do tego, by
w zak³adowych planach dzia³alnoœci ide-
owo-wychowawczej na terenie zak³adu
pracy znalaz³o siê równie¿ miejsce na
kulturê, na któr¹ by³o tam zapotrzebowa-
nie. Dziêki temu oprócz wydawnictw
ksi¹¿kowych by³y wydawane równie¿
pozycje muzyczne. By³ tam klimat do
rozwoju kultury. Po kilku latach pracy na
tej niwie, zosta³em poproszony do War-
szawskiej Rady Zwi¹zków Zawodowych
do pracy, ju¿ jakby jeden szczebel wy¿ej,
by koordynowaæ i ogarniaæ to, co siê
dzieje w kulturze robotniczej na terenie
Mazowsza. Wówczas to pozna³em War-
szawski Robotniczy Klub Literacki. Ko-
lega, który opiekowa³ siê tymi twórcami,
umo¿liwi³ mi zapoznanie siê z ich twór-
czoœci¹ i dozna³em wtedy pewnego ro-
dzaju katharsis. Tych utworów najczê-
œciej nikt nie czyta³. By³o to pok³osie ró¿-
nych konkursów, ale i nie tylko, bo tak¿e
wynikiem dzia³añ warsztatowych. Nie-
wiele prac i utworów dostawa³o siê do
szerszego obiegu, raczej wiêksza czêœæ
stanowi³a szufladowe archiwa. 

Co Pan zrobi³, gdy okaza³o siê, ¿e
i wœród robotników s¹ ludzie zdol-
ni i utalentowani, których warto
by³o pokazaæ szerszemu gronu? 

W zasadzie poza monumentalnym
dzie³em redaktora Jana Szczawieja – An-
tologii poezji robotniczej, do obiegu do-
stawa³o siê prawie nic. Pozwolê sobie te-
raz na opowiedzenie pewnej anegdoty,
ale bêdzie ona prawdziwa. Otó¿ istnia³
w Warszawie przy ulicy £owickiej zespó³
teatralny pod kierunkiem Wojciecha

Brzozowicza pn. „Scena Horyzont”, pro-
wadzony przez Sto³eczn¹ Estradê. Przy-
j¹³ za pos³annictwo ideê, by byæ teatrem
zaanga¿owanym, artyku³uj¹cym najwa¿-
niejsze potrzeby – miêdzy innymi œrodo-
wisk robotniczych i tak ogólnie – kultury
lewicowej (by³ tam kr¹g twórców zwi¹-
zanych m.in. z Ryszardem Filipskim).
I ten¿e teatr w pewnym momencie wyst¹-
pi³ z proœb¹ o propagowanie ich dzia³al-
noœci na terenie fabryk: raz po to, ¿eby
mia³ siê z czego utrzymaæ, dwa – ¿eby
robotnicy mieli trochê intelektualnej
i ambitnej rozrywki. Ca³oœæ mia³y dope³-
niæ tañsze bilety zakupywane z funduszu
socjalnego. Generalnie nie lubiê jak ktoœ
mnie zmusza do czegoœ do czego nie je-
stem do koñca sam przekonany, ale
w tamtej sytuacji politycznej nie mog³em
odmówiæ. Myœla³em wtedy, ¿e je¿eli
mam im darowaæ glejt na sprzeda¿ bile-
tów na ich spektakle, to niech to bêdzie
równie¿ z jakimœ po¿ytkiem dla War-
szawskiego Robotniczego Klubu Literac-
kiego. Przekaza³em im zatem utwory
cz³onków tego¿ Klubu. Myœla³em, ¿e da-
li spokój, ale póŸniej przyszed³ do mnie
Wojciech Brzozowicz i powiedzia³: S³u-
chaj. Czy ty to czyta³eœ? – Nie wszystko
– odpar³em zgodnie z prawd¹. Bo nie by-
³em w stanie w tak krótkim czasie tego
przeczytaæ. – No to ja ci powiem – odpar³
Brzozowicz – mo¿emy z tego zrobiæ dwa
przedstawienia: albo takie, które kom-
pletnie oœmieszy robotników i wyszydzi
ich nieudacznictwo w pos³ugiwaniu siê
s³owem i bêd¹ tam wtedy takie zwroty,
jak „Pozdrawiam Was czyny zjazdowe!
Œwietlany rozwój Ludowej Ojczyzny
i œwiat³e nasze Przywództwo!” itd., albo
– pokaza³ mi wiersz „Dziewiêtnasty zasi-
lania” Zbyszka Kota z Huty Warszawa
i wiersz Waldemara Strzelczyka o 12-le-
tnim ch³opcu Romku Strza³kowskim,
który w Poznaniu zgin¹³ podczas zamie-
szek w czerwcu 1956 roku, pokaza³ mi
tak¿e wiersz Zbigniewa Okonia o robot-
niku Janie Partyce, który na moœcie
w Przemyœlu obla³ siê benzyn¹ i spali³ –
wed³ug poety – ze wstydu za partaczy
u w³adzy. I doda³, ¿e mo¿na by z tego
zrobiæ jeden przejmuj¹cy krzyk protestu
przeciwko temu, co jest, ale taki krzyk,
który daje równie¿ pewn¹ nadziejê
w imiê tego ¿eby by³o lepiej. W tej twór-
czoœci nie by³o nawo³ywania do przemo-
cy. Wynika³o natomiast przes³anie do bu-
dowania czegoœ lepszego, wiêc zapalili-
œmy siê do tego pomys³u i zaczêliœmy
dzia³aæ. 

Do realizacji naszych zamierzeñ do³¹-
czy³ równie¿ wybitny kompozytor i pie-
œniarz Tadeusz WoŸniak, który skompo-
nowa³ do wiersza „Agnieszka” przepiêk-
n¹ muzykê, bardzo sugestywn¹ na tyle, ¿e
wszyscy widzowie, którzy póŸniej to
ogl¹dali i s³uchali, mieli ³zy w oczach. Ja-
kim cudem uda³o siê nam unikn¹æ inge-
rencji cenzury i to, ¿e to przedstawienie
pt. „Jak iœæ t¹ drog¹?” w takim kszta³cie,
w jakim zosta³o przygotowane zosta³o po-
kazane na ma³ej scenie Teatru Ateneum,
to rzeczywiœcie graniczy³o z cudem! By³
to czerwiec 1980 roku dwudziesty czwar-
ty czy dwudziesty pi¹ty, a zaraz potem zo-
sta³em z dnia na dzieñ wys³any na urlop.
Wiadomo by³o, ¿e to represje. 

Czy po tym wszystkim spektakl
zosta³ zdjêty z repertuaru teatru?
Czy by³y dalsze reperkusje? 

Na urlopie by³em w lipcu. Przymuso-
wy wolny czas spêdza³em wraz z ma³ym
synkiem w Ko³obrzegu. Tam te¿ dowie-
dzia³em siê o strajkach. Potem mieliœmy
k³opot z powrotem do domu, bo to by³
ju¿ ten okres, kiedy przestali sprzedawaæ
benzynê, ale jakoœ siê jeszcze uda³o
i wróciliœmy. Wreszcie podpisano poro-
zumienia sierpniowe. A gdy to uczynio-
no, spotkaliœmy siê w gronie tych robot-
ników, którzy stworzyli te teksty, które
pos³u¿y³y do zbudowania przedstawienia
„Jak iœæ t¹ drog¹?”  i stwierdziliœmy, ¿e to
fatalnie, i¿ w tym czasie byliœmy gdzieœ
na urlopach, a nie w Stoczni Gdañskiej,
gdzie powinniœmy pojechaæ z naszym
spektaklem. 

Jakie by³y opinie o sztuce? 

Recenzje, jakie wydali obserwatorzy
by³y na tyle entuzjastyczne ¿e wydano za-
lecenie, ¿eby ten spektakl zosta³ zareje-
strowany przez telewizjê. To polecenie
wydali ci, którzy tego przedstawienia nie
widzieli, wiêc nie znali jego treœci. Nie
mniej zosta³o ono przez TVP zarejestro-

wane „na gor¹co” jeszcze przed naszymi
urlopami. Podczas rejestracji programu
mina redaktora stawa³a siê z minuty na
minutê coraz bardziej smutna i bezna-
dziejna, a entuzjazm kamerzystów, kabla-
rzy, dŸwiêkowców tak olbrzymi, ¿e krêci-
li po dwie trzy sceny z jednego przy³o¿e-
nia bez koniecznoœci szatkowania i prze-
stawiania. Tak bardzo wczuli siê w jego
ideê. Ju¿ w trakcie jego realizacji by³o
wiadomo, ¿e spektakl na antenê nie pój-
dzie. Ale w pierwszym tygodniu wrzeœnia
spektakl pod zmienionym tytu³em „Dok¹d
iœæ t¹ drog¹” – poezja robotników, zapo-
wiedziany zosta³ w programie telewizji.
Jeden z moich zwi¹zkowych kolegów,
który opiekowa³ siê Warszawskim Robot-
niczym Klubem Literackim Andrzej An-
tosiewicz, niech mu bêdzie przywrócone
sprawstwo zasadnicze równie¿ w ca³ej tej
sprawie, powiedzia³: zadzwoñ do Stoczni
Gdañskiej, niech obejrz¹ w telewizji ten
spektakl i je¿eli uznaj¹, ¿e to nie jest pla-
ma na honorze zaprosiæ was nad morze, to
jedŸcie. No i tak zrobi³em. Rozmawia³em
z Panem Lisem. Nie wiedzia³em, ¿e jest
ich dwóch. Zabawne by³o, jak pierwsz¹
rozmowê mia³em z jednym, drug¹ z dru-
gim, trzeci¹ z pierwszym, a czwart¹ zno-
wu z drugim, ale w sumie doprowadzi³em
do tego, ¿e obaj Lisowie – Zbigniew
i Bogdan obejrzeli to przedstawienie.
I kiedy nastêpnego dnia po emisji w tele-
wizji zadzwoni³em do Komitetu Organi-
zacyjnego Wolnych Niezale¿nych Zwi¹z-
ków Zawodowych Stoczni Gdañskiej, taki
szyld by³ na ich budyneczku, z zapyta-
niem, jaka jest ich decyzja, us³ysza³em od
Zbigniewa Lisa – Kupujemy was, jak
w dym. Za pieni¹dze Warszawskiej Rady
Zwi¹zków Zawodowych wsiad³em do sa-
molotu wraz z re¿yserem Wojciechem
Brzozowiczem i polecieliœmy do Stoczni
Gdañskiej. Tam nas przyjêli bardzo ser-
decznie. Pokazali miejsce, gdzie mo¿na
by³o wystawiæ ten spektakl i stanê³o na
tym ¿e poka¿emy go w sali negocjacji Ko-
mitetu Strajkowego z delegacj¹ rz¹dow¹,
czyli w historycznej sali BHP. W tym po-
mieszczeniu trochê przeszkadza³ nam
w realizacji zamierzeñ du¿y pomnik Leni-
na. W zwi¹zku z tym tapicerzy krawcy ze
stoczni uszyli piêkny worek, który zosta³
nañ narzucony, co pozwoli³o przerobiæ go
na nic nieznacz¹c¹ kolumnê. Po czym
ustaliliœmy termin. Poci¹giem do Gdañska
jecha³a nas dwudziestka, nie pamiêtam
w tej chwili ilu, ale na pewno wszyscy,
którzy dali teksty, plus zespó³ aktorski.
Przedstawienie zosta³o przyjête niepraw-

Pocz¹tki Robotniczego Stow
Rozmowa z Lechem Seremakiem, inicjatorem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
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warzyszenia Twórców Kultury
dopodobnie gor¹co. Owacje na stoj¹co.
Ludzie w ogóle nie chcieli wyjœæ a potem
by³y jeszcze ¿¹dania, ¿eby powtórzyæ
jeszcze raz, bo oni chc¹ sobie zapisaæ te
teksty i by³em œwiadkiem dyktanda, jakie-
go ju¿ potem w Polsce nie by³o. S¹siad na
plecach s¹siada pisa³ na kartce fraszki,
a Jurek Szulc je dyktowa³. Waldek Strzel-
czyk czyta³ swój wiersz, a ludzie go noto-
wali. Po przedstawieniu chcieliœmy pójœæ
na dworzec, bo mieliœmy zakupione bilety
na powrót wieczornym poci¹giem, ale
otrzymaliœmy zaproszenie od prezydenta
Gdañska na jutro, na kolejny wystêp w sa-
li Starego Ratusza dla elit kulturalnych
Gdañska. Zaraz potem zosta³y za³atwione
sprawy naszych nieobecnoœci w stolicy,
zwrotów pieniêdzy za zakupione bilety
oraz miejsce naszego noclegu. Polskie Ra-
dio Gdañsk nagra³o ten spektakl, a potem
odtwarza³o w programie lokalnym.
Ogromne zainteresowanie towarzyszy³o
temu wydarzeniu. Stoczniowcy wrêczyli
nam na pami¹tkê wykonan¹ przez robotni-
ków p³askorzeŸbê, wykonan¹ z miedzi,
przedstawiaj¹c¹ ¿uraw portowy z wygra-
werowan¹ tabliczk¹ z napisem „Dla ze-
spo³u teatralnego Horyzont od za³ogi
Stoczni Gdañskiej za solidarnoœæ”. Wra-
caliœmy do Warszawy w przekonaniu, ¿e
jesteœmy inni ni¿ byliœmy. 

Opowiada³ Pan o wspó³pracy z za-
k³adowymi domami kultury, dziêki
której mia³ okazjê poznaæ robotni-
ków paraj¹cych siê twórczoœci¹ li-
terack¹. Czy mo¿e Pan powie-
dzieæ sk¹d wzi¹³ siê pomys³, by
ca³¹ t¹ dzia³alnoœæ nazwaæ Robot-
niczym Stowarzyszeniem Twór-
ców Kultury? 

W kilka dni po powrocie z Gdañska
decyzj¹ w³adz najwy¿szych w Polsce zo-
sta³y zlikwidowane wszystkie zwi¹zki
zawodowe, a wiêc automatycznie War-
szawski Robotniczy Klub Literacki zo-
sta³ pozbawiony patrona. Zostaliœmy sa-
mi z gotowym dzie³em „Jak iœæ t¹ dro-
g¹?”. Zosta³ te¿ ten wielki rozbudzony
¿ar, który nie mia³ teraz nigdzie oparcia,
nie mia³ te¿ nigdzie przytuliska. Na ostat-
nim posiedzeniu Komisji Kultury War-
szawskiej Rady Zwi¹zków Zawodowych
jej przewodnicz¹cy Edmund Szubiak po-
wiedzia³, ¿e decyzj¹ w³adz pañstwowych
Warszawska Rada Zwi¹zków Zawodo-
wych zosta³a rozwi¹zana, natomiast Ko-
misja Kultury pozostaje i bêdzie dzia³a³a
dalej. Musieliœmy znaleŸæ sobie tak¹ for-
mê prawn¹, w której bêdziemy mogli
kontynuowaæ to, co jesteœmy winni sobie
i tym, którzy w nas uwierzyli. I to jest

podstawowy powód, dla którego zaini-
cjowa³em za³o¿enie stowarzyszenia.
W tej ca³ej eskapadzie do Gdañska oczy-
wiœcie uczestniczy³ Pawe³ Soroka, bo je-
go wiersze te¿ by³y wykorzystywane
w tym przedstawieniu. Tak¿e i on jest
œwiadkiem tego wszystkiego, co siê wte-
dy dzia³o. Tak w³aœnie narodzi³o siê
RSTK. W tym wszystkim wspiera³o nas
jego Studenckie Centrum Literackie Gre-
mium – wspó³pracuj¹ce od kilku lat
z Warszawskim Robotniczym Klubem
Literackim i inni. I powiem pani, ¿e coœ
takiego wtedy czuliœmy jakbyœmy wielk¹
misjê mieli do spe³nienia. I wszyscy byli-
œmy zgodni w tym wspó³dzia³aniu. 

Z tego starszego pokolenia dzia³a-
j¹cego w warszawskim RSTK i Te-
atrze Zwyczajnym, o którym Pan
wspomnia³ wczeœniej, mia³am oka-
zjê poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê z Kry-
styn¹ Przybyszewsk¹. Wiem, ¿e jej
sztuki by³y wystawiane m.in. na
¯eraniu, gdzie mia³am okazjê pra-
cowaæ wczeœniej przez oko³o dwa-
dzieœcia lat.  

Krysia by³a bardzo p³odn¹ poetk¹
i dramatopisark¹. Teatr Zwyczajny wy-
stawi³ jej sztukê „Zwyk³e niedzielne po-
po³udnie, albo ballada o Dulcynei”. Ja
natomiast wyda³em w ramach tego teatru
jej tomik wierszy. To jeszcze by³ ten czas,
kiedy my wszyscy dzia³aliœmy wspólnie.
Dla mnie by³o najistotniejsze, ¿eby by³y
nazwiska np. Krysi Przybyszewskiej,
Paw³a Soroki, Jurka Szulca, ¿eby np.
w „Polityce” na rozk³adówce znalaz³ siê
o tej dzia³alnoœci du¿y materia³, ¿eby
wszystkie gazety, które zajmuj¹ siê rów-
nie¿ recenzowaniem pisa³y o tym, co
twórczoœæ robotnicza wnosi do tej kultu-
ry. To by³a dla mnie najwa¿niejsza rzecz.
Nie znajdzie pani tam mojego nazwiska,
bo ja trochê inaczej rozumia³em dzia³anie
tego stowarzyszenia. Koledzy, którzy
póŸniej stanowili jego kierownictwo, ina-
czej. Oni chcieli byæ lokomotywami, któ-
re za sob¹ poci¹gn¹ resztê, a ja raczej wi-
dzia³em siebie jako lokomotywê pchaj¹-
c¹ sk³ad z ty³u. Te dzia³ania, które by³y
wtedy podejmowane przez nasz teatr by-
³y pomyœlane w ten sposób, ¿e my pre-
zentuj¹c twórczoœæ chocia¿by Krysi
Przybyszewskiej prosiliœmy mo¿liwie jak
najwybitniejszego re¿ysera, a je¿eli trze-
ba, to tak¿e twórcê muzyki czy scenogra-
fa. Tak¹ rolê pe³ni³a na przyk³ad Olga
Koszutska-Listkiewicz, wspania³y cz³o-
wiek, który mia³ wielkie serce do tej
twórczoœci. 

A jakie by³y dalsze losy Stowarzy-
szenia i Teatru? 

Jak ju¿ ta dzia³alnoœæ klubu i teatru
wisia³a na w³osku, to siê zaczêliœmy za-
stanawiaæ co dalej i stwierdziliœmy, ¿e za-
wi¹zujemy stowarzyszenie. Zna³em siê na
tym, bo wczeœnie pracowa³em w Polskim
Stowarzyszeniu Jazzowym, prowadzi³em
te¿ klub studencki. Wiedzia³em jak nale¿y
zredagowaæ statut, jaka jest droga reje-
stracji. Z w³adzami kulturalnymi te¿ by³a
to prosta sprawa, poniewa¿ sto³eczna es-
trada chcia³a pozbyæ siê teatru „Hory-
zont”. Zaproponowano nam coœ takiego:
zarejestrujecie siê, bêdziecie mieli osobo-
woœæ prawn¹, a my wam przeka¿emy te-
atr wraz z dotacj¹. Wska¿emy wam te¿
miejsce. St¹d pierwsza siedziba na ulicy
Nowy Zjazd 1 – w budynku rozwi¹za-
nych zwi¹zków zawodowych, gdzie by-
³em instruktorem. To by³a pierwsza sie-
dziba Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Warszawie zaraz po
zarejestrowaniu. Natomiast po odniesie-
niu sukcesu, jakim by³o zarejestrowanie
w paŸdzierniku 1980 roku stowarzysze-
nia, a wkrótce potem za³o¿eniu dwutygo-
dnika „Twórczoœæ Robotników”, który
w³adze zgodzi³y siê wydawaæ przy pomo-
cy RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch”, uda³o siê
przenieœæ teatr z obrêbu sto³ecznej estrady
do naszego Warszawskiego Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury ju¿ ja-
ko „Teatr Zwyczajny”. 

PóŸniej zaczê³y siê te œwietne czasy.
Uczestnictwo naszych twórców w Naro-
dowej Radzie Kultury, itd. Wszelkie
dzia³anie zbiorowe skoñczy³y siê w mo-
mencie gdy pojawi³y siê jednostkowe,
bie¿¹ce interesy, a tak¿e konflikty. Nie-
którzy pos³ugiwali siê nawet metodami
politycznymi. A póŸniej, w niewyt³uma-
czalny dla mnie do tej pory sposób, zna-
laz³em siê poza obrêbem stowarzyszenia.
W momencie, w którym najbardziej by-
³em temu stowarzyszeniu potrzebny. Kie-
dy stanêliœmy na rozdro¿u i kiedy nast¹-
pi³y zmiany ustrojowe i robotniczy ruch
twórczy i artystyczny znów zosta³ pozba-
wiony mecenatu. Wówczas gdy wracali-
œmy ze stoczni – Biuletyn Komitetu Za-
³o¿ycielskiego Wolnych Zwi¹zków Za-
wodowych Stoczni Gdañskiej wyda³
ulotkê, na której na pierwszej stronie by³
rysunek projektu pomnika poleg³ych
stoczniowców, na drugiej stronie by³ re-
produkowany telegram, jaki ten komitet
dosta³ od Czes³awa Mi³osza z propozycj¹
wersu do wyrycia na tym pomniku: „któ-
ry skrzywdzi³eœ cz³owieka prostego”.
Czwarta strona by³a zamkniêta wiadomo-
œci¹-newsem o wizycie w stoczni Teatru

Horyzont z Warszawy ze spektaklem
„Jak iœæ t¹ drog¹?” oraz przytoczonymi
fragmentami tego spektaklu. Nie omiesz-
kano równie¿ nadmieniæ o entuzjastycz-
nym przyjêciu tego wystêpu przez za³o-
gê, jak równie¿ o tym, ¿e bêd¹ do niego
wracaæ. Nasun¹³ mi siê wówczas pomys³,
by dwóch noblistów Czes³aw Mi³osz
i Lech Wa³êsa z³¹czonych z twórcami ro-
botnikami wspóln¹ spraw¹ i wspólnym
œwiadectwem dzia³ania – œwiadczy³a
o tym wspomniana przeze mnie wyj¹tko-
wa ulotka Solidarnoœci Stoczni Gdañskiej
– by³o donatorami fundacji, a trzecim ¿e-
by zosta³a Izabela Cywiñska – ówczesna
Minister Kultury i Sztuki, dysponuj¹ca
œrodkami Narodowego Funduszu Rozwo-
ju Kultury. Nasz przyjaciel, teraz ju¿ nie
¿yj¹cy, który wtedy z nami wspó³praco-
wa³ w Teatrze Zwyczajnym, Kazimierz
Oracz (re¿yserowa³ spektakl oparty na
twórczoœci przewodnicz¹cego RSTK
w Rzeszowie Zbigniewa Okonia) zade-
klarowa³ pomoc w powo³aniu nowej fun-
dacji. Celem fundacji by³oby to, co by³o
celem ideowym stowarzyszenia, a wiêc
z jednej strony promowaæ wprowadzenie
do obiegu kultury narodowej wartoœcio-
we pierwiastki autentycznej twórczoœci
robotników, z drugiej strony – uniwersal-
ne wartoœci kultury upowszechniaæ
w tych œrodowiskach, które maj¹ do tej
kultury najdalej ze wzglêdu na rodzaj pra-
cy i warunki ¿ycia. I w tej sprawie
8 stycznia 1990 roku by³em umówiony
ze Zbyszkiem Lisem w Stoczni Gdañ-
skiej, który mia³ z Lechem Wa³ês¹ na ten
temat wczeœniej rozmawiaæ. Wspomaga³
mnie w tym Eugeniusz Hinc, który by³
w tym czasie wiceprzewodnicz¹cym
Gdañskiego RSTK „Ster”. Do spotkania
dosz³o i choæ sukces by³ umiarkowany, to
jednak dawa³ nadziejê, ¿e mo¿e siê uda.
Z takimi wiadomoœciami wraca³em do
Warszawy. Niestety pod P³oñskiem ule-
g³em wypadkowi. Leczenie moje trwa³o
dwa lata i 10 miesiêcy i chocia¿ w tym
czasie informowa³em innych o tym co siê
sta³o, to te moje dzia³ania spe³z³y na ni-
czym, bo koledzy ze stowarzyszenia nie
wykazali zainteresowania, by wesprzeæ
d¹¿enie do powo³ania fundacji. Stracili-
œmy byæ mo¿e najwiêksz¹ szansê, jak¹
RSTK mia³o od chwili utworzenia.
Wszystko siê rozmy³o. Potem do tych
spraw ju¿ nie powraca³em. Zaj¹³em siê
prac¹ w innych dziedzinach – consultin-
giem, doradztwem. 

Dziêkujê za rozmowê o pocz¹t-
kach naszego ruchu i Stowarzy-
szenia. 

Rozmawia³a: Ewa Komenda 
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I nie wiem

Mia³em szczêœcie. Upad³ o w³os od b³otnika. 
Czarna per³a to drogi lakier, pomyœla³em.
Jeœli powiem, ¿e to by³ Pi¹tek, po czternastej, 
Czy to zmieni balans jednorazówk¹ z Biedronki?
Czy £eb zmieni mu w g³owê, a gêbê w twarz?
Be³kotliwe kuuurchjapier stanie siê zdaniem z³o¿ony,
A smród cia³a zapachem kana³ów wielkiego miasta?

Zgniecione puszki po piwie to efekt rozbitej piniaty.
Plac przed urzêdem, to parking z ksiê¿yca,
A starostwo powiatowe jest jak stacja kosmiczna. 
Wszystko dobrze? Proszê, Pan trzyma torbê.

Jeszcze chwilê by³ we wstecznym lusterku.
Chwyta³ pion, przed wielkim krokiem.

M.S. z Ciecierzyc

Tekst ma podstawow¹ cechê dobrego wiersza – jest o czymœ. W zalewie tekstów
o niczym, te które maj¹ wyraŸny temat – tutaj spo³eczny, a raczej socjalny – za-
s³uguj¹ na zauwa¿enie. Jest jakaœ historia, spostrze¿enie. Owszem s¹ potkniêcia,
myœlê ¿e charakterystyczne dla pisz¹cych od niezbyt dawna. Za du¿o rzuconych
pytañ. Warto skupiæ siê na jednym, wtedy istnieje mo¿liwoœæ odnalezienia odpo-
wiedzi. Ale wiersz ¿yje, mówi prawdê i nie zalewa czytelnika poetyzowaniem.
To du¿y plus. Polecam zrezygnowaæ z ostatniego wersu – „Jeszcze chwilê by³ we
wstecznym lusterku” to lepsza, bardziej wymowna koda.

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

Mario Vargas Llosa, 
Listy do m³odego pisarza
s¹ dla wszystkich, którzy pisz¹
prozê. Noblista Mario Vargas
Llosa w formie listownej rozmowy
skupia siê na ró¿nych punktach
widzenia powieœci, na przekszta³-
ceniach narracyjnych i w³aœciwej
organizacji prozy. Cenna lekcja
warsztatowa. Trzeba przeczytaæ.

Gra¿yna Adamczyk Lidtke

Taniec

Zawijam siê w kokon sukni
ogniste zygzaki falban 
tn¹ powietrze jak p³omieñ
pe³gaj¹ w wê¿owej ucieczce

Parasolem zakwita nad g³ow¹
kolorowy manton wielkiej chusty
z szelestem wokó³ ramion

Rozbieganym tupotem wiruje
meander grzechotników
z sykiem spódnicy
zastyga spadochronem
nag³ej ciszy

D³onie chwytaj¹ powietrze
oczy ciskaj¹ œwiat³o w t³um

Jêk napiêtej struny
w chropawym razgueo
pod palcami grajka
skowyt wydarty z gard³a:
Ayay !
Dok¹d pod¹¿asz Seguirijo ?

Stapiam siê z rytmem cajonu
rosn¹cym grzmotem batado
w biegu i unoszê siê fal¹ 
oddechu - ponad
i wy¿ej
Ju¿ ca³a jestem muzyk¹

 

Uczta

Na pustej bia³ej œcianie 
Wachlarz i ga³¹zk¹ kwiatu
Zapowiadaj¹ „drogê herbaty”.

Na stole czarki o prostym kszta³cie,
Porcelanowe imbryczki, eleganckie
puzderka -
Wytworne herbaciane utensylia. 

Przyci¹gaj¹ wzrok
Budz¹ wyobraŸnie.

Rytua³ siê rozpoczyna -
Cisza
Skupienie.

Sk¹py w s³owach,
Oszczêdny w ruchach
Mistrz uciera wonne herbaciane ziele,
Tworzy zbawienny napar.

Nareszcie czarka w rêku
Ciep³o kamionki,
Niebiañski aromat,
Wyœmienity smak,
Spokój.

Jestem na wymarzonej drodze
Jestem tu i teraz
Jestem w Zen.

Otwarcie Galerii Piecowej przy Nowogrodzkiej

NADES£ANE KSI¥¯KI

LISTY HIPOTETYCZNE 

Marek Piechocki

Kolejna ciekawa propozycja tego gorzow-
skiego poety. Tym razem jednak proza –
a dok³adnie listy, które zaciekawiaj¹ w¹tka-
mi muzycznymi, poetyckimi czy z ¿ycia au-
tora. Epistolografia ostatnio podupada i takie
œwiate³ko w tunelu jest nam potrzebne. Pole-
cam t¹ m¹dr¹, czasem dydaktyczn¹, czasem
œmieszn¹, a czasem refleksyjn¹ ksi¹¿kê.

„ce ha”

Bogdan Prejs 

to najnowsza ksi¹¿ka miko³owskiego poety.
„Powtarzalnoœæ œmierci. Rutyna zmartwych-
wstania” to rodzaj obalania wznios³oœci po-
ezji. Gra z czytelnikiem o ¿ycie s³owa. Wier-
sze skondensowane, w których wszystko jest
wa¿ne i nic do koñca nie jest powa¿ne. Al-
ternatywa dla przegadania. Ciekawa wspó³-
czesna poezja.

Peter Englud, 
Piêkno i smutek wojny 
to ludzkie oblicze dzia³añ I Wojny Œwiatowej. Cy-
wile i wojskowi opisuj¹ wojnê w swoich pamiêt-
nikach, dziennikach, listach, wierszach. S¹ ¿arty
przekleñstwa, rozkazy. Po¿egnania chwilowe
i ostateczne. Jest pod³oœæ cz³owieka i jego wy-
wy¿szenie. Smutek rozjaœniaj¹ piêkne wydarze-
nia. Warto zajrzeæ do tych ludzi, których œmieræ
lub ¿ycie przynios³y Polsce niepodleg³oœæ. 
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zdarzenia te¿ maj¹ kolejnoœæ

spóŸni³am siê s³oñce ju¿ by³o wy¿ej
nie rozdziela³o czerni no¿em wschodu
sama na pustej pla¿y
tylko mewy samoloty chusteczki
Janka mi kiedyœ napisa³a
¿e mewy s¹ leniwe
nie widzia³a moich 
dzikie nachalne wiecznie g³odne
wyd³ubuj¹ ma³¿e ze skorup
p³acz¹ czasem jak dzieci
mo¿e szukaj¹ pere³

czasem mam nadziejê 
¿e za mn¹ pójdziesz
chocia¿ spróbujesz 
wch³on¹æ ten smutek
najgorsze jest to ¿e têtniê ca³a
gdy siê zbli¿asz
zawsze
nawet jak wiem ¿e przechodzisz
nawet jak wiem do porz¹dku dziennego

 

* * *

Dok¹d tak pêdzisz?
Zwolnij, przyhamuj!
Min¹³eœ koœció³, 
star¹ kapliczkê,
przydro¿ny krzy¿.

Widzisz,
kogoœ nie móg³ dogoniæ 
jego Anio³ stró¿!

A Ciebie dogoni???

 

Niekochani

Wczesnym rankiem
stara kobieta szpera
w œmietniku.
Szuka szczêœcia
patykiem d³ugim
jak ¿ycie cz³owieka.

Mo¿e znajdzie coœ
wœród rzeczy
niekochanych 
i niepotrzebnych nikomu

- takich jak ona sama.

Razem s¹ w stanie
przetrwaæ kolejny dzieñ
w œwiecie, w którym
nie ma dla nich miejsca.

Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza II(2)
II. 

Jêzyk nie jest tworzywem martwym. Jêzyk z¿ywa siê z poet¹,
jak koñ z jeŸdŸcem, jak klawiatura z pianist¹. Miêdzy poet¹ a jêzy-
kiem rodzi siê specyficzna, fenomenologiczna wiêŸ. Oto przyk³ad: 

Sam siê rym do mnie mi³oœnie nagina, 
Oktawa pieœci, kocha miê Sestyna. 
(...) 

Ktoœ to powiedzia³, ¿e gdyby siê s³owa
Mog³y staæ nagle indywiduami; 

Gdyby ojczyzn¹ by³ jêzyk i mowa: 
Pos¹g-by mój sta³, stworzony g³oskami, 

Z napisem patri patriae. – Jest to nowa 
Krytyka – Stój! – ten pos¹g b³yska skrami, 

Spogl¹da z góry na wszystkie jêzyki, 
Lœni jak mozajka, œpiewa jak s³owiki. 

Dalej S³owacki mówi o „zamieszkiwaniu” poety w jêzyku. Jê-
zyk-dom, jêzyk-ojczyzna... Poeta samozwañczo mianuje siê ojcem
takiej ojczyzny, ale w tej wizji tkwi nie tyle pycha, co manifestacja
zwi¹zku artysty z jêzykiem, który jest budulcem jego przestrzeni
¿yciowej. 

W obu powy¿szych fragmentach ma miejsce wielka absoluty-
zajca jêzyka jako tworzywa poetyckiego, z czego musimy sobie
zdawaæ sprawê sami wkraczaj¹c w suwerenne pañstwo literatury. 

III. 
Pozostajemy przy kwestiach jêzyka, z tym, ¿e – id¹c za S³owac-

kim – schodzimy z pu³apu rozwa¿añ ideowych na poziom warsztatu. 
Oto wymowna strofa: 

By³ wieczór. Z kwiatów wychodzi³y wonie
Melancholiczne, ciemnia³ las dêbowy. 

Beniowski kaza³ osiod³aæ dwa konie: 
Jeden dla siebie, na drugim domowy

Mia³ jechaæ s³uga. Beniowski na skronie –
Chcia³bym powiedzieæ: w³o¿y³ he³m stalowy – 

Lecz nie poemat pisz¹c, tylko gadkê, 
Powiem, ¿e tylko wdzia³ – konfederatkê. 

Mowa tu o wymogu konsekwencji i koherencji. Dobór s³ów
w dziele poetyckim nie mo¿e byæ przypadkowy – dobór ten podle-
ga rygorom gatunku, wydŸwiêku, nastroju. Podlega wielu uzale¿-
nieniom. W powa¿nym poemacie czy eposie nasz bohater, Maury-
cy KaŸmierz Zbigniew Beniowski, móg³by, wyje¿d¿aj¹c w drogê,
w³o¿yæ dumnie na g³owê stalowy he³m, ale w zwyk³ej, potocznej
opowieœci – gadce! – pasuje przywdziaæ mu tylko konfederatkê. 

Oczywiœcie, w tej strofie S³owacki pozwoli³ sobie równie¿ na
sympatyczny ¿art. Przecie¿ Bieniowski nie jest zwyk³¹ gadk¹ – jest
jednak poematem. Po co ta figura? W³aœnie dla dowcipu oraz dla
skromnoœci. Ale nade wszystko znowu dla autotematycznej refleksji.

KULTURA I PIEŒÑ to informator kulturalno-
-spo³eczny Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury z siedzib¹ w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie. Jest dwumiesiêcznikiem
rozprowadzanym w Rzeszowie i okolicach. Skie-
rowany do cz³onków i sympatyków RSTK oraz
instytucji kulturalno-spo³ecznych. 

Inicjatorem redagowania biuletynu, pomys³o-
dawc¹ tytu³u oraz strony graficznej jest Jerzy Na-
wrocki, który redagowa³ go w latach 2007-2008.
Ze wzglêdu na nowe obowi¹zki autora wydawa-
nie biuletynu zosta³o zawieszone w 2009 r. 

W 2010 r. wydawanie biuletynu zosta³o
wznowione. Redaktorem kolejnych wydañ zosta³
Józef Kawa³ek – prezes Regionalnego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury. G³ównymi osobami
wspó³pracuj¹cymi z redakcj¹ w 2010 roku byli
Jerzy Nawrocki – sekretarz Oddzia³u ZLP, kie-
rownik Sekcji Literackiej RSTK, Bronis³aw Dry-
ja – dzia³acz kulturalno-oœwiatowy, dziennikarz,
poeta, aforysta, Stefan Micha³ ¯arów – wicepre-
zes Zarz¹du Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury, mieleckiej grupy literackiej „S³o-
wo”, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury. 

Od 2011 roku biuletyn wychodzi przy wspó³-
pracy redakcyjnej Stefana Micha³a ¯arów oraz
Zygmunta Kie³bowicza – kierownika Sekcji Mu-
zycznej RSTK, kompozytora, poety. 

Zdjêcia do wydañ informatora KULTURA
I PIEŒÑ wykonywali cz³onkowie RSTK: Alicja
Borowiec, Józef Homa, Monika Zaj¹c-Czerkies,
W³adys³aw Wi¹cek. Rysunki: Emilia Wo³oszyn. 

Biuletyn prezentuje wa¿-
ne wydarzenia kulturalne re-
gionu, takie jak monografia
chóru Cantus, nagrody Zarz¹-
du Województwa Podkarpac-
kiego za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie kultury i sztuki,
Œwiêto Paniagi, rozdanie li-
terackich „Z³otych piór”. 

Autorzy artyku³ów nie
zapominaj¹ równie¿ o ta-
kich wydarzeniach jak be-
atyfikacja Jana Paw³a II,
œwiêto kobiet, dzieñ se-
niora czy te¿ Œwiatowy
Dzieñ Poezji. 

Ka¿de z wydañ
KULTURY I PIEŒNI
zamyka artyku³ przed-
stawiaj¹cy dzia³alnoœæ
i twórczoœæ cz³onka
RSTK. Strona ta nosi tytu³
„Sylwetki twórcze RSTK”. 

Uwa¿am, ¿e jest to cie-
kawa i bardzo po¿yteczna
inicjatywa rzeszowskich œro-
dowisk twórczych, która
przybli¿a nam ich dzia³alnoœæ
na niwie kultury, tradycji
i ogólnego dobra spo³eczno-
-narodowego. 

Stanis³aw Dominiak

Kultura i Pieœñ
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krêgu pisarzy, podniós³ ma³o obecny w filozo-
fii problem formy, która tworzy siê w kontak-
tach cz³owiek – cz³owiek i zniekszta³ca je. 

Ka¿dy cz³owiek ma pogl¹d na œwiat, acz-
kolwiek nie wszyscy s¹ tego œwiadomi. Jest to
zbiór s¹dów wypowiadaj¹cych coœ o œwiecie
i norm reguluj¹cych postêpowanie. Pogl¹d na
œwiat ka¿dego z nas jest oparty o przes³anki na-
ukowe, ale we wnioskach idzie dalej ni¿ po-
zwala na to logika tych przes³anek. W sk³ad
œwiatopogl¹du wchodz¹: elementy poznawcze,
wartoœciuj¹ce i cele do osi¹gniêcia. Œwiatopo-
gl¹d jest czymœ innym ni¿ dyskursywny z natu-
ry swej system filozoficzny. Œwiatopogl¹d kon-
kretnej jednostki jest rezultatem rozmaitych
wp³ywów: kulturowych, narodowych, religij-
nych, rodzinnych, w³asnych przemyœleñ, do-
znañ i prze¿yæ. W kszta³towaniu pogl¹du na
œwiat odgrywa³a dot¹d istotn¹ rolê literatura
piêkna. Jej zminimalizowane oddzia³ywanie

sprawia, ¿e œwiatopogl¹dy wielu jednostek s¹
nierozbudowane i p³ytkie, co ma negatywny
wp³yw na sposób istnienia. 

Literatura piêkna przynosi pog³êbion¹
wiedzê o cz³owieku. Kazimierz D¹browski wy-
kazywa³ w swoich dzie³ach, ¿e diagnoza psy-
chologiczna, jak równie¿ psychiatryczna nie
prowadzi do tak g³êbokiego spenetrowania
psychiki cz³owieka jak diagnoza pisarza obda-
rzonego ponadprzeciêtn¹ wra¿liwoœci¹ i uczu-
ciowoœci¹, zdolnego do empatii. 

Literatura piêkna pomaga w poznawaniu
siebie, które jest warunkiem podjêcia decyzji
o kszta³towaniu siebie w okreœlonym kierunku.
Inn¹ jeszcze w³aœciwoœci¹ literatury piêknej
jest dodawanie odwagi, by kszta³towaæ siebie
zgodnie z w³asn¹ hierarchi¹ wartoœci, czêsto
wbrew dominuj¹cym pogl¹dom. I wreszcie
trzeba podkreœliæ, ¿e powieœci dostarczaj¹ czy-
telnikom wzory sposobu ¿ycia. 

Zdarza siê, ¿e bohater literacki staje siê
autorytetem spontanicznie wybranym przez
czytelnika. Literackie autorytety nie maj¹ w so-
bie zniewalaj¹cej mocy, któr¹ odznaczaj¹ siê
autorytety urzêdowe, a wiêc narzucane spo³e-

czeñstwu. Niejeden pisarz, by podaæ przyk³ad,
wytrwa³ w trudnych okresach k³opotów wy-
dawniczych, dziêki powieœci Londona „Martin
Eden”. 

Dla literatury piêknej i filozofii wspólne
jest zainteresowanie cz³owiekiem i jego miej-
scem we wszechœwiecie. Postulowany holizm
przez czêœæ filozofów koñca XX wieku –
o wiele wczeœniej zosta³ wyra¿ony w poezji
Leœmiana. Topielec w zielonoœci – postaæ poja-
wiaj¹ca siê w wierszach Leœmiana – mo¿e byæ
odczytany jako symbol holizmu. Jest to teoria
g³osz¹ca jednoœæ wszechrzeczy; jednoœæ cz³o-
wieka z kosmosem i z ca³¹ ludzkoœci¹. 

Pascal zwraca³ ju¿ uwagê na to, ¿e wiedza
naukowa nie przynosi odpowiedzi na pytanie
jak istnieæ. Pisa³, ¿e trzeba zwróciæ siê do
uczuæ i wyobraŸni, by móc podejmowaæ decy-
zje. Ten pogl¹d wyjaœnia g³êbiej znaczenie lite-
ratury piêknej i jej uzupe³niaj¹c¹ rolê w stosun-
ku do filozofii. Dodam, ¿e idea³y patriotyczne
mocniej zaszczepiaj¹ powieœci i poezja, ni¿ fi-
lozofia. 

Historiozofiê, dzia³ filozofii nazywany
inaczej filozofia dziejów, uprawiaj¹ pisarze na

równi z filozofami. Stanowi to wyraz zwi¹zku
literatury piêknej i filozofii. Rozwa¿ania histo-
riozoficzne dotycz¹ nie tylko przesz³oœci i te-
raŸniejszoœci, ale w du¿ym stopniu – przy-
sz³ych dziejów ludzkoœci. Wymagaj¹ wiêc od
twórców ponadprzeciêtnej wra¿liwoœci, wy-
obraŸni oraz intuicji – a tymi w³aœciwoœciami
nie zawsze obdarzeni s¹ filozofowie w przeci-
wieñstwie do wybitnych pisarzy. 

Historiozofia odpowiada na pytanie sk¹d
i dok¹d zmierzamy. Czy maj¹ sens wojny to-
warzysz¹ce niezmiennie ludzkoœci? A mo¿e
ludzkoœæ pojawi³a siê przypadkowo i podobnie
jak motyle, czy polne kwiaty nie ma ¿adnego
celu do spe³nienia? Rozwa¿ania takie odnajdu-
jemy na przyk³ad w „Nieboskiej komedii” Kra-
siñskiego, w „Hymnach” Jana Kasprowicza,
w „Czarodziejskiej górze” Manna, w „Wojnie
i pokoju” To³stoja, w powieœciach Teodora Par-
nickiego. 

Odpowiedzi na pytania filozoficzne po-
szukuj¹ osoby refleksyjne, pragn¹ce nadaæ
g³êbszy sens w³asnemu istnieniu. Pomocne
w tym s¹ dzie³a literackie, bowiem wielcy pisa-
rzy przybli¿aj¹ w nich myœli filozofów.

MARIA SZYSZKOWSKA

Dokoñczenie ze str. 1

Spotkanie mia³o na celu promowaæ
ostatni tomik poetki „Salto”. Rol¹ konfe-
ransjera prowadz¹cego spotkanie obda-
rzono Nataliê Jendrzejewsk¹, która jest
córk¹ pisarki. 

Barbara Jendrzejewska przedstawi³a
dla przypomnienia kilka wybranych wier-
szy z poprzedniego tomiku wydanego
w Krakowie „Noc rudych traw”, a nastêp-
nie z najnowszego, pt. „Salto”. Na prze-
mian z czytanymi utworami przez autor-
kê, prezentowane by³y kolejne wiersze,
które wyœpiewa³a, do w³asnych kompozy-
cji Roma Warmus, wiele lat zwi¹zana
z krakowsk¹ Piwnic¹ pod Baranami,
akompaniuj¹c sobie na gitarze. Dziêki cie-
kawej konferansjerce pani Natalii, s³ucha-
cze mogli dowiedzieæ siê, w jakich oko-
licznoœciach dane wiersze powstawa³y lub
co by³o inspiracj¹ do ich napisania. S³usz-
nie pisze Krzysztof Derdowski: Znalaz³y
siê wœród nich wiersze o codziennoœci,
przemijaniu i klasyczne wrêcz wiersze
erotyczne. Wiersze o wymiarze spo³ecz-
nym i egzystencjalnym ujmowa³y przede
wszystkim szczeroœci¹ wypowiedzi, która
chroni autorkê przed egzaltacj¹ i preten-
sjonalnoœci¹. Natomiast zaskakuj¹ce dla
mi³oœników tej poezji by³y zapewne eroty-
ki, ujmuj¹ce otwartoœci¹ i nicowaniem

doznañ zmys³owych przez wieloletnie do-
œwiadczenia ¿yciowe i up³yw czasu. (…) 

Barbara Jendrzejewska zaprezento-
wa³a siê jako poetka „kompletna”. Jej

warsztat i doœwiadczenie w konstruowa-
niu wypowiedzi poetyckiej, pozwalaj¹
autorce nie lêkaæ siê jakichkolwiek tema-
tów. (http: //bydgoszcz24. pl/artykul/uda-
ny-wieczor-poetycki-barbary-jendrz-
ejewskiej). 

Po prezentacji wierszy z tomu „Sal-
to”, przyszed³ czas na pytania od publicz-
noœci. Dyskusja by³a gor¹ca i tyczy³a
prezentowanej poezji oraz twórczych
planów poetki. Po trwaj¹cym prawie
dwie godziny wieczorze autorskim mi³o-
œnicy wierszy Pani Barbary otoczyli zaj-
mowany przez ni¹ stolik ustawiaj¹c siê
w kolejce z tomikami w rêku w celu uzy-
skania pami¹tkowego wpisu b¹dŸ dedy-
kacji. Kwiaty, drobne prezenty i powin-
szowania skierowane na rêce bohaterki
wieczoru by³y bardzo mi³ym zwieñcze-
niem tego spotkania. W spotkaniu autor-
skim Barbary Jendrzejewskiej wziê³o
udzia³ oko³o 100 przyby³ych goœci. Bio-
r¹c udzia³ w takim spotkaniu, widz¹c pa-
sjê ludzi, którzy poezjê tworz¹, a przede
wszystkim dostrzegaj¹c to wielkie zain-
teresowanie w oczach publicznoœci, do-
chodzê do wniosku, ¿e wbrew stereoty-
pom wcale z tym czytelnictwem poezji
w Polsce nie jest a¿ tak Ÿle. 

Piotr Kempa

¯ycie bywa saltem, czyli spotkanie 
z poezj¹ Barbary Jendrzejewskiej

Dnia 1 lutego 2012 r. w Sali Wystawowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 
dla mi³oœników poezji organizatorzy przygotowali wieczór poetycki z Barbar¹ Jendrzejewsk¹.

Barbara Jendrzejewska poetka i pisarka, z pochodzenia tucholanka od 32 lat
mieszkaj¹ca w Bydgoszczy. Autorka piêciu tomików poetyckich m.in. „Dotyk”,
„Salto” i zbioru opowiadañ pt. „Z kobiet¹ na pó³piêtrze”. Jako lokalny animator
kultury od piêciu lat w Osiedlowym Domu Kultury Modraczek w Bydgoszczy
prowadzi Kawiarniê Literack¹, która otrzyma³a honorow¹ odznakê Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. Kobieta Ro-
ku 2010 i Kobieta z Pasj¹ 2011. 
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14 kwietnia 2012 r.
w Restauracji „Gdañska”
w Oberhausen w Niem-
czech odby³o siê kolejne
spotkanie artystów polo-
nijnych z ich sympatyka-
mi. W licznie zebranym
gronie poetów, muzy-
ków, wokalistów, mala-
rzy, rzeŸbiarzy etc. po-
dzielono siê wielkano-
cym jajkiem. 

Ten stary zwyczaj by³ naturalnie tyl-
ko pretekstem kilkugodzinnej imprezy
przepe³nionej duchem poezji i twór-
czych prze¿yæ. Amplituda nastrojów by-
³a zmienna: od iœcie frywolnej, ¿artobli-
wie – wiosenno – pisankowej, do po-
wa¿nej, refleksyjnej, zadumanej. 

Program rozpoczê³a na sta³e mieszka-
j¹ca w Holandii Ania L. Ziêba, która œpie-
waj¹c i recytuj¹c autorskie utwory przy
w³asnym akompaniamencie gitary, wci¹-
gnê³a publicznoœæ do zabawy. Po takiej
rozgrzewce, Joanna Duda-Murowski, or-
ganizatorka i moderatorka perfekcyjnie
przygotowanego wieczoru powita³a
wszystkich oraz w ogólnym zarysie
przedstawi³a program. Zasad¹ dla poetów
by³a prezentacja dwóch w³asnych tek-
stów, choæ czasem zdarza³y siê wyj¹tki,
dyskretnie akceptowane przez prowadz¹-
c¹. Muzyczn¹ osnowê imprezy stanowi³a
intryguj¹ca wokalistka Margaux Kier
oraz Eligiusz Badura, popularny Elo
(dawny Universe), twórca szko³y mu-
zycznej w Balve, z zespo³em. Wykonali
oni cztery utwory popularnej przez lata
grupy Universe, zaœ sam Eligiusz zagra³

autorskiego blusa. Muzykowaniu towa-
rzyszyli równie¿ goœcie zespo³u „Polish
Honey Band”.  W³asne wiersze (w kolej-
noœci wystêpowania) przeczytali: Bo¿ena
Zylla, Ryszard Wiœniewski, Urszula Bre-
mer, Artur Aleksander Wojtczak, Teresa
Mirañska, Jerzy W. Goœciniak, Irena
Moll, Piotr Gabriel Skorupa, Joanna Du-
da-Murowski, Claudia Kocia, Stanis³aw
Koselski, Anna Wiencek, Krzysztof Mro-
wiec. Inreresuj¹cym akcentem by³ wiersz
– niespodzianka naszej kole¿anki Barbary
Orlowski w wersji audio nagrany przez
toruñskiego aktora Dariusza Bereskiego. 

Ca³y program zarejestrowa³a telewi-
zja PEPE oraz udokumentowa³ profesjo-
nalny fotograf Robert Widera. 

Na koniec, po wszystkich podziêko-
waniach skierowanych do Joasi oraz wy-
konawców, znany w œrodowisku dzien-
nikarz Leonard Paszek, zaprosi³ zebra-
nych na swój program, równie¿ do
„Gdañskiej” w Oberhausen, 29.04.2012,
podczas którego odbêdzie siê prezenta-
cja trzeciej ju¿ edycji antologii poetów
polonijnych pt. „Wierszobranie”. 

Irena Moll

Pisanki z wierszy 
poetów polonijnych

Od trzech lat, co roku wydawany jest kolejny tom „Wierszobrania”. Wydawc¹
i pomys³odawc¹ tych antologii jest dwutygodnik „Samo ¯ycie” z Dortmundu oraz
Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Dotychczas ukaza³y siê
tomy: ¯egluj¹c w oceanie s³ów, S³owa wypuszczone na wolnoœæ, Radoœæ szczêœcie
i coœ jeszcze. Wszystkie pod redakcj¹ Marii Kalczyñskiej i Leonarda Paszka. Celem
projektu jest integracja i ochrona polonijnego œrodowi-
ska twórczego mieszkaj¹cego na terenie Niemiec. 

Emigracja to czas nabierania doœwiadczeñ, które
zmieniaj¹ cz³owieka na zawsze. To czas ci¹g³ych po-
szukiwañ swojego œwiata i nieustannej têsknoty za oj-
czystym krajem. To z têsknoty i z niebywa³ej wra¿li-
woœci powstaj¹ wiersze autorów mieszkaj¹cych na ob-
czyŸnie. Jak trudno wchodziæ w inn¹ kulturê, w inne
zwyczaje wiedza tylko emigranci. Wiersz Joanny Du-
da-Murowski „My dwuadresowi” doskonale oddaje
rozterki poetów emigrantów. 

My dwuadresowi
jeŸdzimy pomieszkaæ do siebie.
Odwiedzamy przesz³oœæ
myœl¹c – co bêdzie?
Na rozdro¿u ju¿ jesteœmy
samowolnie wygnani z dzieciñstwa.
JeŸdzimy po stabilizacjê
zostawiaj¹c serca w kilometrach autostrad.
Zmêczeni podró¿¹ wci¹¿ têsknimy
wszêdzie obcy.
My dwuadresowi
tam i z powrotem jeŸdzimy pomieszkaæ do siebie.

Twórczoœæ wielu polonusów rozpoczê³a siê na emigracji czêsto ju¿ w wieku doj-
rza³ym. Wiêkszoœæ wierszy zawartych w tych antologiach zawiera w¹tki autobiogra-
ficzne. Losy poetów, których wiersze znalaz³y siê w antologiach, potoczy³y siê ró¿-
nie, ale po³¹czy³a ich potrzeba pisania po polsku. Redaktorzy we wstêpie do drugie-
go tomu „Wierszobrania” napisali: zebrano w nim wiersze […] „ludzi zwyk³ych
w swej niezwyk³oœci spostrzegania. Parafrazuj¹c powiedzia³abym: ludzi niezwyk³ych
w swojej zwyk³oœci spostrzegania, gdy¿, nie jest niczym niezwyk³ym dostrze¿enie
drugiego cz³owieka i biedronki na liœciu, sztuk¹ jest pochyliæ siê nad nimi i to jest ta
niezwyk³oœæ poetów emigracyjnych. 

Zofia Miku³a

Emigracyjne
Wierszobranie 

Tym razem do sta³ych bywalczyñ tej rubryki do³¹czy³a Gra¿yna Rochna-WoŸniak
z Solca Kujawskiego. Rochenka w Konkursie Literackim Szuflada, organizowanym
przez redakcje miesiêcznika „Biblioteka w Szkole” i kwartalnik „Biblioteka –
Centrum Informacji” otrzyma³a III miejsce za wiersz "Dyptyk podró¿ny". A nasze
sta³e bywalczynie? – Beata Patrycja Klary z Gorzowa Wlkp. jak zwykle niezawodna
i w konkursie „O Strza³ê Erosa” trafi³a w zaszczytne I miejsce, a Agnieszka
Tomczyszyn-Harasymowicz z Gucho³az w I etapie konkursu o „Granitow¹ Strza³ê”
znalaz³a siê wœród 8 finalistów. Na konkurs wp³ynê³o 337 zestawów! Agnieszko,
trzymamy kciuki i ¿yczymy Grand Prix konkursu.

Redakcja

Ta rubryka, to kolejne podium dla kolegów z RSTK. Prosimy o nadsy³a-
nie do Redakcji W³asnym G³osem informacji o Waszych sukcesach li-
terackich, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, filmowych…

Nasi na Parnasie
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Nyczaj

Poszukiwanie potrzeby
Jeden z tomików wierszy – podob-

nie jak jeden wiersz w nim zamieszczony
– wyjaœnia pojêcie „Najcichszej odwa-
gi”. Zaczyna siê jakby hymnicznym za-
wo³aniem i jakby fraz¹ z ody „Oto
œwiat/pomniejszony/do jednego tylko
twojego pragnienia/bym p r z e j r z a ³”.
Te s³owa brzmi¹ te¿ jak biblijne wersety,
tak s¹ uniwersalne. S³owo przejrza³ przy-
wo³uje liczne konotacje, skojarzenia. Ale
uniwersalnoœæ strofy bierze siê z czysto
osobistego przypadku, z niedowidzenia,
czyli ociemnia³oœci, niewa¿ne jakiego
stopnia. Jak siê okazuje „najcichsz¹ od-
wag¹” jest pragnienie „bym p r z e j -
r z a ³”. 

Osobista tonacja wierszy wyb³yskuje
z ich zbiorów autorstwa Stanis³awa Ny-
czaja: „Przerwany Sen” (1968), „Gry
z natur¹” (1975), „Najcichsza odwaga”
(1977), „G³os w dyskusji” (1978), „Têsk-
nota za nadziej¹” (1983), „Wiersze dla
ciebie” (1990), „Wiersze wybrane”
(1994), „W zawik³anym krajobrazie
œwiata” (1997), „P³on¹cy wodospad”
(2003), „Album liryki mi³osnej” (2004),
a oprócz tego z ksi¹¿ek eseistycznych
z aforyzmami, satyrycznych, antologii
wierszy innych poetów, tak¿e zagranicz-
nych. 

Wiersz „Najcichsza odwaga” jest
jednym z wielu zamieszczonych w ob-
szernym zbiorze „Poezje wybrane”
(2008), wydanym w szacownej serii Lu-
dowej Spó³dzielni Wydawniczej „Biblio-
teka Poetów” ukazuj¹cej siê od 1967 ro-
ku jako jej 327 pozycja. 

Wiersze Nyczaja s¹ intelektualne,
przemyœliwane z ka¿dym s³owem, nie
ma tu erupcji wyobraŸni czy tzw. czystej
liryki, s¹ zorganizowane niemal jak pro-
za; choæ – nie, daleko im do ró¿ewiczow-
skiej prostoty, czêsto korzystaj¹ z meta-
fory i do metafory docieraj¹ u koñca.
Osoba poety – bo s¹ to wiersze osobiste
lub z przebiciem osoby – skrywa siê za
promieniem, drzewem wiadomoœci, s³o-
wami listu, taternikiem, morzem, hory-
zontem. Oczywiœcie przedmioty i pojêcia
wyra¿aj¹ podmiot w wielkim uogólnie-
niu i przemyœlan¹ celowoœci¹. Osobi-
stoœæ, niemal intymnoœæ wierszy Nyczaja

oddaje utwór „Krok w krok z sob¹”. „Ja”
czyli podmiot stwierdza o sobie: „Prze-
czuwam próbê ucieczki/dlatego wyd³u-
¿am krok/staram siê byæ tu¿-tu¿”. Pamiê-
tamy owo „siê” z twórczoœci Stachury;
w obu przypadkach poeci s¹ s³abi, kiero-
wani przez wy¿sze si³y, niesamodzielni. 

Poeta jest nie tylko zale¿ny, jest za-
wik³any w sobie wewn¹trz i samotny, od-
ciêty „od zewn¹trz”. Nyczaj pisze
w wierszu pomiêdzy: „We dnie i noce/¿a-
luzje zaci¹gniête we wszystkich
oknach/przeciww³amaniowe drzwi zary-
glowane. /Alarmy czujniejsze ni¿ treso-
wane psy/wypróbowuj¹ gorliwych przy-
jació³.” Atmosfera smutku, ¿alu, utraty,
beznadziejnoœci nie dominuje jednak
w wierszach poety, choæ z nich wyb³y-
skuje w d³ugim dyskursie wypowiedzi.
W prozie poetyckiej „Opêtany nadziej¹”
autor przedstawia podmiot za parawa-
nem osoby trzeciej i pisze na koñcu:
„Tkwi³ opêtany nadziej¹ dokonania traf-
nego wyboru. Wyboru kierunku RAZ
NA ZAWSZE”. 

Tak wiêc w poezji tej przewa¿a
i zwieñcza j¹ wiara w sens drogi ¿ycio-
wej, jej biegu i finiszowania na niej, zma-
gania siê i walki. Tytu³em ten wiersz
przypomina ksi¹¿kê Jana Paw³a II 'Prze-
kroczyæ próg nadziei', ale do niej nie na-
wi¹zuje. Poezja Nyczaja jest silnie nace-
chowana osob¹ poety, uczy i otwiera, jest
trochê wielomówna, ale biegn¹ca do po-
inty i sensu, tak w mikrokosmosie jak
i w ca³ym œwiecie. 

Stanis³aw Stanik

Stanis³aw Nyczaj, Poezje wybrane,
Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, War-
szawa 2008 s. 167. 

Piotr Goszczycki

Doba na Mazowszu

Piotr Goszczycki niedawno wyda³
w Dalekobie¿nej serii wydawniczej gru-
py poetyckiej WARS ksi¹¿kê Doba na
Mazowszu. Jest to projekt, który wyma-
ga³ bardzo wielu przygotowañ, analiz
i bardzo ³atwo móg³ siê nie powieœæ. Wy-
starczy³o, aby któryœ z 14 poci¹gów mia³
opóŸnienie. Chocia¿ wydaje siê to nie re-

alne, ale pan Piotr udowodni³, ¿e w ci¹gu
doby mo¿na przejechaæ na bilecie tzw.
dobowym kosztuj¹cym 30 z³ a¿ 1000 ki-
lometrów. Piotr Goszczycki nie tylko po-
dró¿owa³ poci¹gami Kolei Mazowiec-
kich, ale równie¿ pisa³, czego efektem
jest ksi¹¿ka zawieraj¹ca nie tylko kroni-
kê podró¿y ale i te¿ wiersze, prozê, kry-
mina³ czy wzruszaj¹cy list do œp. mamy.
W ksi¹¿ce czytelnik przeczyta równie¿
spostrze¿enia o zmieniaj¹cych warun-
kach kolejnictwa przed I wojn¹ œwiatow¹
czy fragment dramatu dziej¹cego siê
oczywiœcie w poci¹gu, gdzie jedn¹ z ról
gra kobieta w ci¹¿y. 

Jerzy Granowski we wstêpie do
ksi¹¿ki pisze: „Czytaj¹c tê bogat¹ w treœæ
ksi¹¿kê nie wydaje siê nam, ¿e akcja to-
czy siê w przeci¹gu dwudziestu czterech
godzin, lecz 150 lat.” Jednak Granowski
do koñca nie wierzy³, ¿e Goszczycki od-
wa¿y siê na takie szaleñstwo, aby ze
wszystkimi detalami opracowaæ mar-
szrutê i wyjechaæ. Samo przeczytanie
wstêpu, a tak¿e kilku pierwszych roz-
dzia³ów prowokuje, aby wyjechaæ poci¹-
giem dok¹dkolwiek! 

Ca³a akcja rozpoczyna siê na dworcu
Warszawa Wileñska, pó³ godziny po pó³-
nocy, póŸniej pan Piotr odwiedzi³
T³uszcz, Siedlce, Czeremchê, Skierniewi-
ce, Radom, Skar¿ysko-Kamienn¹, Dêblin
oraz Piastów. W sumie podró¿owa³ 14
poci¹gami. Ka¿da rzecz, nawet ta która
wydaje siê ma³o istotna, jest w ksi¹¿ce
bardzo skrupulatnie i ciekawie opisana;
poszukiwanie kawy na stacji czy podzi-
wianie nieczynnej linii kolejowej do obo-
zu zag³ady w Treblince, do którego pró-
buje znaleŸæ odpowiednie porównanie, to
jedne z wielu przyk³adów. Autor czêsto
rozmawia³ z maszynistami, dziêki którym
dowiadywa³ siê wielu ciekawych rzeczy
na temat danego poci¹gu lub stacji i oczy-
wiœcie ze wszystkim dzieli siê z czytelni-
kiem. W ksi¹¿ce znajdziemy nawet krótki
sen, który przyœni³ siê autorowi podczas
krótkiej drzemki w poci¹gu. Byæ mo¿e,
komuœ nie bêdzie siê podoba³o, ¿e Gosz-
czycki opisuj¹c Mazowsze siêga po ró¿ne
techniki literackie, ale w³aœnie dziêki te-
mu, ksi¹¿ka nie jest nudna, a w interesu-
j¹cy sposób mo¿na dowiedzieæ siê wielu
ciekawostek, których od tak nie widaæ na
pierwszy rzut oka przez okno poci¹gu.
W rozdziale Relacja w wyœcigu w pol-
skim radio autor pisze: Na horyzoncie s³y-
chaæ ju¿ gwizd. Nadci¹ga poci¹g w¹sko-
torowej Kolei Jab³onowskiej z Karczewa.
Ju¿ za chwilê, ju¿ za moment rozpocznie
siê zwyczajny bieg, wystartuj¹ uczniowie,
wa¿na klasa robotnicza i wszelkiej maœci
gospodynie jad¹ce do stolicy Polski, do
wielkiego miasta, jakim jest Warszawa.
Korzystaj¹c z tego, ¿e planowy poci¹g
nadjedzie za dwie minuty, chcia³bym s³u-
chaczom powiedzieæ, ¿e mamy dziœ 15
grudnia 1937 r. Na dworze trzyma lekki
mrozek -5oC, a dziœ mija pierwsza roczni-
ca elektryfikacji kolejki z Warszawy do
naszego piêknego Otwocka. 

Podró¿ uda³a siê co wynika z powsta-
³ej podczas niej ksi¹¿ki, a zapewne zosta-
³y te¿ wspania³e wspomnienia. Ostatni
poci¹g jeszcze chwilê sta³ w nadziei, ¿e
jednak zdecydujê siê ponownie wsi¹œæ do
niego i kontynuowaæ podró¿. Nie teraz,
nie mogê. (...) To by³ ostatni poci¹g tej
podró¿y. Poczu³em ulgê oraz dumê.

Ksi¹¿ka jest nietypowa, poniewa¿ for-
malnie jest relacj¹ z podró¿y, mimo tego
czyta siê j¹ szybko i widaæ ¿e autor ma
lekkie pióro. Jest ciekawa zawiera wiele
zwrotów akcji. Od ksi¹¿ki ciê¿ko siê ode-
rwaæ, gdy¿ osobiœcie po przeczytaniu ka¿-
dego rozdzia³u, chcia³am wiedzieæ jak da-
lej potoczy siê podró¿ i co jeszcze opisa³
w ksi¹¿ce autor. Ksi¹¿ka wywar³a na mnie
bardzo pozytywne wra¿enie i wywo³ywa-
³a wiele odczuæ. Momentami szokowa³a
i zadziwia³a, ale te¿ powodowa³a uœmiech
i zaskakiwa³a opisanymi historiami. 

Polecam j¹ ka¿demu, kto jest zainte-
resowany tym jak wygl¹da wielogodzin-
na podró¿ po Mazowszu, myœlê te¿ ¿e
Doba na Mazowszu zachêci niejednego
czytelnika do wybierania siê w jakiekol-
wiek podró¿e poci¹gami. 

Kamila Marta Zawadzka

Twórcze Podbeskidzie

„Twórcze Podbeskidzie” w formie al-
bumu pokazuje twórczoœæ osób zwi¹za-
nych ze Stowarzyszeniem Promocji Kul-
tury „Podbeskidzie”. Inicjatork¹ wydania
jest Maria Procyk, która dokona³a wybo-
ru wierszy, zaprojektowa³a i opracowa³a
album. 

W albumie znalaz³y siê próbki dorob-
ku 47 autorów: wiersze, reporta¿e, frag-
menty ksi¹¿ek, malarstwo, fotografia,
plastyka, tkactwo artystyczne, rêkodzie-
³o, rzeŸba, koronkarstwo. 

Wiele miejsca w albumie zajmuje be-
skidzka przyroda, która jest inspiracj¹
zwi¹zanych z t¹ ziemi¹ twórców. „Gdy-
bym umia³ mówiæ o skrzyd³ach/moich
skromnych wierszy, to na pewno/jednym
z nich by³yby Beskidy” (wiersz „Beskidy
to skrzyd³o moich wierszy” – Kazimierz
Wêgrzyn). „Miejsce dzieciñstwa nieza-
pomniane/kwitn¹ce sady zaczarowa-
ne/szczodra jab³oñ za oknem/jak serce
matki/ska³y nad strumieniem” (wiersz
„Krótki ¿yciorys” – Maria Procyk). 

Z pó³ki RSTK 



Jerzy Stanis³aw Fronczek 
Miasteczko w chmurach
Wêdrówki z Nikiforem  

W tomiku zosta³y zebrane wiersze,
które autor napisa³ zainspirowany ¿yciem
i twórczoœci¹ Nikifora. Znalaz³y siê tu
miêdzy innymi cykl wierszy pt. „Wspo-
mnienie” i cykl „Wêdrówka”. 

Autor w taki sposób mówi o swoim
stosunku do Nikifora: „A on zwyczajny,
prosty wieszcz/rozstawia³ sztalugi
chmur/i jesienn¹ por¹/unosi³ ca³e mia-
steczko/niczym mistrz Matejko na/ma-
leñkim pêdzelku/swojej wielkiej/wiary.”
(wiersz „Nikifor”). 

Z wierszy poety przebija równie¿ za-
fascynowanie przyrod¹. Autor jest bar-
dzo wnikliwym obserwatorem. We
wszystkim odnajduje œlady malarza. „Ni-
kifor zamieszka³/w zardzewia³ej od desz-
czu/szyszce modrzewia, z którego pa-
trz¹/zamyœlone nad lasem/oczy œnie¿nej
sowy.” (wiersz „Wspomnienie szóste”). 

„Nikifor z miêty jest, a mo¿e z jaskó³-
czego ziela, /ulepiony z puchu dmuchaw-
ca i skrzyde³ uszatej sowy. /Pomiêdzy
p³atkami lec¹cego œniegu/siedzi schowa-
ny za o³tarz grudniowy.” (wiersz „Wê-
drówka dziewi¹ta”). 

Poezja Jerzego Stanis³awa Fronczka
nie jest wolna od filozoficznych akcen-
tów. Poeta przekazuje swoje zasmucenie
przemijaniem czasu i wzglêdnoœci¹
wszystkich rzeczy. 

„Miêdzy nadziej¹ a rozpacz¹/cho-
chlik w rozdartych kartach miesza.
/Mo¿e za chwilê nas nie bêdzie, /nie bê-
dzie tak¿e tego wiersza.” (wiersz „Wê-

drówka osiemnasta”). „Na polu œnieg,
mróz, pusta ulica. /Ludzie z deszczu
przemokniêci do suchej nitki. /Ka¿dy
z nich rozk³ada bezradnie parasol ¿ycia
/choæby ze spad³ych, zesz³orocznych li-
œci.” (wiersz „Wêdrówka dwudziesta
pierwsza”). 

Obcowanie ze sztuk¹ Nikifora spra-
wia, ¿e poeta wraca do wspomnieñ prze-
sz³oœci. 

„Pomaga³em uk³adaæ jab³ka w sa-
dzie/tego œwiata nieoswojonym, lecz/za-
uroczy³y mnie gór dalekie pustkowia/i
Nikifor bajkowy, wiecznie ¿yciem stru-
dzony.” (wiersz „Poca³unek na mrozie”). 

Jerzy Stanis³aw Fronczek mówi rów-
nie¿ o bol¹czce znikania wielu gatunków
zarówno ze œwiata fauny jak i flory. Swój
tomik koñczy takimi oto s³owami:
„Ostatnia limba w lesie, /ostatni p³ochacz
halny, /ostatni orze³ przedni, /ostatnia
górska kozica i ostatni/Jednoro¿ec, które-
go namalowa³/przechodz¹cy têdy
o zmierzchu/przydro¿ny Nikifor.”
(wiersz „Nikifor Krynicki. Medytacje na-
drzewne. III.”). 

Mimo tego nostalgicznego nastroju
wiersze zebrane w tomiku pozwalaj¹
czytelnikowi zachwyciæ siê przyrod¹ wi-
dzian¹ oczami zarówno autora jak i Niki-
fora, doceniæ prze¿ycia z m³odoœci i za-
dumaæ siê nad przemijaniem ¿ycia. 

Rajmund Pollak 
Si³a przebicia  

„Si³a przebicia” jest pierwsz¹ ksi¹¿k¹
Rajmunda Pollaka. Motto autora przy-
œwiecaj¹ce tej publikacji brzmi: 

„Wa¿ne s¹ tylko te s³owa, 
które maj¹ pokrycie w czynach
lub zdarzeniach”. 
Fabu³a powieœci jest fikcj¹ literack¹,

chocia¿ opiera siê na prze¿yciach i do-
œwiadczeniach autora i ludzi mu wspó³-
czesnych. 

Historyk – Krzysztof Chodorowski
w taki oto sposób podsumowuje ksi¹¿kê
Rajmunda Pollaka: „Ca³oœæ napisana ¿y-
wym i obrazowym jêzykiem nie ucieka
od podejmowania problematyki obycza-
jowej czy psychologicznej. Starszemu
Czytelnikowi zapewne przypomni nie tak

odleg³¹ przesz³oœæ. M³odemu, ma uœwia-
domiæ jej dramaturgiê i u³atwiæ zrozu-
mienie obecnej rzeczywistoœci”. 

Najbardziej istotne w „Sile przebicia”
jest zdemaskowanie mechanizmów oszu-
stwa jakiego dokonano przy okr¹g³ym
stole w 1989 roku oraz opisanie narodzin
NSZZ „Solidarnoœæ” w 1980 roku w naj-
wiêkszej fabryce samochodów w PRL-u. 

Ksi¹¿ka jest te¿ prób¹ obna¿enia me-
chanizmów manipulacji w robieniu ka-
rier i dochodzeniu do stanowisk. Czy to
uda³o siê w literacki sposób przedstawiæ
autorowi niech oceni¹ czytelnicy sami. 

W przygotowaniu jest ju¿ nastêpna
powieœæ autora, która bêdzie jakby dal-
szym ci¹giem „Si³y przebicia”, a uka¿e
siê w nastêpnym roku – 2012. 

Rajmund Pollak ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³
z Podbeskidziem. Urodzi³ siê i mieszka w Bielsku
Bia³ej. By³ radnym Sejmiku Województwa Œl¹skie-
go i Przewodnicz¹cym Solidarnoœci FIAT Auto Po-
land. Z zawodu jest in¿ynierem mechanikiem. Po-
nadto ukoñczy³ podyplomowe studium handlu za-
granicznego. Jest równie¿ poliglot¹ – zna jêzyk
francuski i niemiecki oraz podstawy jêzyka w³o-
skiego i chiñskiego. Interesuje siê malarstwem oraz
kultur¹ i sztuk¹ Chin. 

Janusz Dylewski 
Pierwszy Smak

Zaskoczenie  

Debiutancki tomik „Pierwszy Smak”
ukaza³ siê w serii „Zeszytów Literac-
kich” Zwi¹zku Twórców Ziemi Za-
wkrzyñskiej. Dylewski pisze g³ównie
wierszem bia³ym, jednak¿e nie stroni od

rymów: „ Jeœli nikt nie czyta jego poema-
tów, /Nie mo¿e zrozumieæ sercowych
dramatów. /Dlatego s³uchajcie: Piszcie
dla siebie, /Lecz dajcie komuœ poczytaæ
w potrzebie” (wiersz „Poezja moja”).
Wa¿ne miejsce w twórczoœci Janusza Dy-
lewskiego zajmuje liryka mi³osna, religij-
na jak i patriotyczna. Sporo utworów po-
œwiêca autor samej istocie poezji: 

„Poezja jak niebo/bezwymiarowa,
bezkszta³tna/poza przestrzeni¹ i cza-
sem/nieœmiertelna…/Po prostu jest.”
(wiersz „Poezja jak niebo”) 

Jêzyk poetycki Dylewskiego cechuje
prostota, do której odwo³uje siê sam poeta: 

„A my potrzebujemy jednoznacznoœci,
/Prostych regu³ i zasad pewnych. /Potrze-
bujemy mapy i kompasu, /Wsparcia o coœ
trwa³ego…” (wiersz „Oczywistoœci”) 

Natomiast zbiorek „Zaskoczenie” zo-
sta³ wydany w Ciechanowie jako nagroda
za zdobycie wyró¿nienia w Ogólnopol-
skim Konkursie Poezji „O Z³oty klucz
Ciechanowskiego Ratusza”. 

Zawiera utwory œwiadcz¹ce o wnikli-
wym postrzeganiu przez autora otaczaj¹-
cej go rzeczywistoœci, przemijaniu czasu
i nostalgicznym powrotom do wspo-
mnieñ: 

„Czas z³apany w formê/zegarowych
regu³/chcia³by siê wyrwaæ/odetchn¹æ wol-
noœci¹/lecz pchany i gnany/wyrywa wci¹¿
chwile/uporz¹dkowane/okreœlone/przeby-
te.” (wiersz „Wskazówki zegara”) 

Autor porusza równie¿ w swojej
twórczoœci w¹tki osobiste i dotycz¹ce
bliskich mu osób: 

„Jak ró¿e w bukiecie/spl¹ta³y siê na-
sze rêce/a usta szuka³y ust/ukrywaj¹c
twarze we w³osach.” (wiersz „¯ar mi³o-
œci”) 

„Zawsze potrafi³aœ/braæ problemy na
siebie/martwiæ siê, rozwi¹zywaæ, pocie-
szaæ/zmieniaæ k³opotliwe spojrzenia.”
(wiersz „Rozmyœlania o matce”) 

Opublikowane w obydwu tomikach
wiersze Janusza Dylewskiego pozwol¹
czytelnikowi spojrzeæ oczami autora na
otaczaj¹ca rzeczywistoœæ, przyjrzeæ siê
miejscom i zastanowiæ nad up³ywem cza-
su podzielaj¹c nadziejê poety na lepsze
jutro i mi³oœæ, optymizm zawarty w jego
wierszu „Czas”: 

„Czas/p³ynie wartko/stanowczo/jak
nurt wielkiego potoku/miliardami po³¹-
czonych kropel ludzkiego potu i ³ez/…” 

Janusz Dylewski urodzi³ siê 25.08.1962 r.
w M³awie. Jest poet¹, dramaturgiem, re¿yserem te-
atralnym, animatorem kultury, teatrologiem, tury-
st¹, sêdzi¹ i instruktorem sportowym, spo³eczni-
kiem, historykiem i regionalist¹, kolekcjonerem,
pedagogiem. Jako poeta zadebiutowa³ ju¿ w 1975
roku w dwutygodniku dla m³odzie¿y „P³omyk”, na-
stêpnie publikowa³ w latach 1982-83 w periodyku
Wy¿szego Seminarium Duchownego w P³ocku
„Sursum Corda”, ogólnopolskim kwartalniku
„Znaj”. Jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskie-
go Konkursu Poezji „O Z³oty Klucz Ciechanow-
skiego Ratusza” (2009, 2010), wyró¿nienia LIV
Miêdzynarodowego Konkursu Poezji „Herbst einer
liste” w Berlinie (2009) Mieszka w M³awie i pracu-
je na kolei. 

Stanis³aw Dominiak
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W albumie znalaz³o siê równie¿

miejsce dla przedstawienia dziejów rodu
Wojty³ów. Bo to ziemia lipnicka by³a ko-
lebk¹ protoplastów Karola Wojty³y, póŸ-
niejszego papie¿a Jana Paw³a II. 

Warto zapoznaæ siê z t¹ ciekaw¹ pu-
blikacj¹. Zgadzam siê z prof. dr hab. An-
n¹ Wêgrzyniak, która napisa³a w swojej
recenzji: „Zw³aszcza dzisiaj, w dobie po-
stêpuj¹cej globalizacji i naszej obecnoœci
w UE, szczególnie cenne s¹ inicjatywy
podkreœlaj¹ce specyfikê kultury lokal-
nej.” 
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Œmieræ ka¿dego cz³owieka umniejsza
mnie, albowiem jestem zespolony z ludz-
koœci¹. Przeto nie pytaj komu bije dzwon:
bije on tobie.

John Donne Medytacja XVII

Wypatrywa³a go wœród œwierków, jo-
de³, maków, chabrów, macierzanek. Szu-
ka³a tej drogi wzwy¿…, by w chorobie
i udrêce osamotnienia stwierdzaæ, ¿e
jeszcze nie pora na spotkanie – za wyso-
kie progi (jeszcze zakazany etap!). Mu-
sia³o min¹æ jedenaœcie lat i pobo¿ne ¿y-
czenia ziœci³y siê…

W dniu 10 kwietnia w wieku 80 lat
odesz³a od nas na zawsze Ingeborga Uziê-
b³o-Tenerowicz – poetka o pokaŸnym do-
robku twórczym. Nale¿a³a do wielu œro-
dowisk twórczych: Warszawskiego Ro-
botniczego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury, Klubu Kobiet Pisz¹cych, Praskiej
Przystani S³owa, Stowarzyszenia Kobiet
Katolickich, Stowarzyszenia Autorów
Polskich O/¯. Uhonorowana z³ot¹ odzna-
k¹ Warszawskiego RSTK. Nagradzana
dyplomami przez Ministra Kultury za
osi¹gniêcia literackie. Laureatka konkur-
sów poetyckich. Sw¹ twórczoœæ prezento-
wa³a w radiu i w wielu publikacjach zbio-

rowych i autorskich: Spacer z córeczk¹,
Skrzyd³a u ramion, Psie zmartwienie,
Rzeka Skojarzeñ. 

By³a osob¹ skromn¹, szczer¹, rzetel-
n¹, broni¹c¹ swoich racji, wra¿liw¹ na
niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹. Mam ¿y-
wo w pamiêci Jej goœcinne wystêpy orga-

nizowane dla mieszkañców Domu Kom-
batanta i rozmowy telefoniczne na temat
poezji. Niebawem mia³a wyst¹piæ przed
publicznoœci¹. Nic nie wskazywa³o na to,
¿e ta pora roku bêdzie dla niej ostatni¹. 

Spoczê³a na Cmentarzu Prawos³aw-
nym w Warszawie na kwaterze katolic-

kiej, w rodzinnym grobie, obok ukocha-
nego mê¿a Edwarda. Ceremoniê pogrze-
bow¹ podkreœli³y: wiersz Jana Twardow-
skiego „Spieszmy siê kochaæ ludzi”
w aktorskim przekazie oraz piêkne melo-
die zagrane na skrzypcach, a tak¿e moja
skromna mowa w imieniu przyjació³
z Warszawskiego RSTK. 

¯egnaj Nasza Droga Kole¿anko. 
Maria Bednarek

Burza

Czemu nie posiadam 
mocy Olimpu
Miast ciskaæ oszczepami gromów
zapalaæ b³yskawic pochodnie
ch³ostaæ huraganem gradem
roznieca³abym komety srebrzyste
Rozsiewa³am komety jak dmuchawce
kruche
i gwiazd z³ote paciorki
elfy Mlecznej Drogi
Wzi¹wszy paletê
turkusem b³êkitem pokry³abym firma-
ment
a¿ po horyzont
Gdybym tylko posiada³a 
Olimpu ró¿d¿kê! 

¯egnaj Kole¿anko

Wtym roku Stolica sta³a siê bar-
dziej zmys³owa ni¿ zwykle
a to za spraw¹ poetki, z Wro-

c³awskiego RSTK – Izabeli Moniki Bill,
pisz¹cej poezjê erotyczn¹. Autorka jest
mocno zwi¹zana z Warszaw¹. Mieszka³a
w niej 5 lat. Poetka promowa³a swój de-
biutancki tomik „Seksapil duszy”, które-
go g³ówn¹ tematyk¹ jest erotyka. Autor-
ka pisze bardzo g³êbkie utwory erotycz-
no-metafizyczne. Emocjom cielesnym
towarzysz¹ stany przyrody, która jawi siê
tutaj jako portal do interferencji cia³a
i duszy. Niektóre utwory s¹ zmys³owe,
delikatne inne przyœpieszaj¹ce têtno i od-
dech. Erotyki nie ra¿¹ rozpowszechnion¹
obecnie pornografi¹, przyci¹gaj¹ cieka-
wym sposobem wyra¿ania kobiecej skali
emocjonalnoœci i cielesnoœci zaklêtej
w odwiecznym rytmie natury. Ciekawym
zjawiskiem jest umieszczanie akcji wier-
szy w œrodkach transportu. 

Pierwsze spotkanie odby³o siê w wy-
po¿yczalni 28 lutego 2012, poprowadzi³
je warszawski krytyk Leszek ¯uliñski,
który wypowiada³ siê bardzo pozytywnie

o twórczoœci autorki. Podczas spotkania
wiersze poetki zachwalali: Bogdan Falic-
ki poeta, animator i krytyk teatralny z DK
Zacisze oraz Janusz Zieliñski prezes Fun-
dacji Sztuka ¯ycia. Licznie zgromadzona
publika s³ucha³a utworów przy akompa-
niamencie skrzypiec. Kilka osób zapre-
zentowa³o w³asn¹ interpretacjê utworów.
Wywi¹za³y siê równie¿ dyskusje
o wspó³czesnej poezji i prozie. Poetka za-
prezentowa³a kilka wieszy z nowopow-
staj¹cego tomiku. 

Kolejny wieczorek odby³ siê 17 mar-
ca 2012 dziêki przedstawicielowi Bez-
kartek.pl – Katarzynie Cymbaliœcie, któ-
ra zorganizowa³a spotkanie w tajemni-
czym i zmys³owym miejscu jakim jest
Klub „Zwi¹¿ mnie”. Stara kanapa, przy-
ciemnione czerwieni¹ œwiat³a z domiesz-
k¹ erotyki mówionej i marynarskim ubio-
rem poetki zgromadzi³y szerok¹ publikê.
Autorka zaskoczy³a wszytskich swoj¹
wyszukan¹ choreografi¹ podczas czyta-
nia wierszy (kanapa, krzes³o, pod³oga). 

Bezkartek.pl zadba³o o atrakcje dla
zgromadzonych w postaci losowania

wierszy oraz pre-
zentowania w³a-
snej interpretacji
utworów. Na ko-
niec niespodzian-
ka dla fanów po-
ezji Izabeli Moni-
ki Bill – zapro-
szenie przez Bog-
dana Falickiego
na spotkanie
z utworami poetki
18 marca 2012
w Weso³ym Salo-
nie w Weso³ej
p r o w a d z o n y m
przez Renatê Ko-
zersk¹ i jej mê¿a,
gdzie odby³ siê
„mi³osny bój na
erotyki” z inn¹
poetk¹. /wiêcej na www.kochankapoezji.
op11.pl/

Patronami medialnymi spotkañ z Iza-
bel¹ Monik¹ Bill byli: Wydawnictwo
Bezkartek. pl, które wyda³o elektronicz-

n¹ wersjê tomiku, Dom Kultury Zacisze,
Weso³y Salon w Weso³ej oraz Wypo¿y-
czalni dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 80
na Woli. 

DS.

Wieczorki Izabeli Bill
w Stolicy



Andrzej Sobczyk, artysta malarz ur. siê w 1954 ro-
ku w Warszawie. Malarstwa uczy³ siê u prof. Janu-
sza Eysymonta, a grafiki u prof. Andrzeja Rudzkie-

go. Swoje prace wykonuje w technikach olejnych,
akrylowych, akwareli, pastelach i rysunku. 

Pierwsz¹ powa¿n¹ wystawê mia³ w 1975 roku, bêd¹c
uczniem szko³y œredniej. Pracowa³ jako plastyk do spraw re-

klamy i poligrafii. By³ cz³onkiem Spó³dzielni Twórców Sztuk Pla-
stycznych i U¿ytkowych „Kontakt”, cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Malarzy i RzeŸbiarzy „Stare Mia-
sto”. Jako plastyk wspó³pracowa³ ze Stowarzyszeniem Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej W. P. przy
koœciele œw. Anny. Wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem M³odzie¿y i Doros³ych Osób Niepe³nosprawnych
„O¿arowska” w Warszawie. Zajmuje siê tak¿e konserwacj¹ obrazów oraz projektowaniem plastycznym.
W 1984 roku uzyska³ uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanego przez Komisjê
Kwalifikacyjn¹ Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Bra³ udzia³ w 18 wystawach, konkursach i plenerach. Jego obrazy znajduj¹ siê miêdzy innymi w Mu-
zeum Zamek w Szyd³owcu, Shriners Hospital w Chicago, siedzibie VESTA TOOLS INC. w Kanadzie, sie-
dzibie Episkopatu Polski w Warszawie, Grand Hotelu w Kra-
kowie, Banku Pekao w Warszawie, ELE Invest w Warszawie
oraz w wielu kolekcjach prywatnych w ca³ej Polsce, a tak¿e
za granic¹. Stale wspó³pracuje z warszawsk¹ Galeri¹ Sztuki
Wspó³czesnej TAB Teresy Pomyka³y. Andrzej Sobczyk
oprócz malowania pisze wiersze i gra na gitarze.

Motto artysty, które towarzyszy mu od pocz¹tku jego
twórczoœci: 

„Sztukê swoj¹ traktujê jako scenografiê do Teatru Dobro-
ci, w którym aktorami s¹ uczucia, nastroje, prze¿ycia i stosun-
ki miêdzyludzkie. Teatr ten, to mój wewnêtrzny œwiat wyobraŸ-
ni dla którego wci¹¿ poszukujê nowych znaczeñ i symboli oraz
uniwersalnej regu³y dobroci, która bêdzie przek³adana na jê-
zyk sztuki i zrozumienia dla wspó³czesnego cz³owieka”. 

Obrazy Andrzeja Sobczyka przenosz¹ w surrealistyczny
œwiat, jak¿e inny od tego, który nas otacza, œwiat wyobraŸni.
Tak samo jak twórczoœæ Salvadora Dali, z którym oœmielê siê
jego obrazy porównaæ. 

Stanis³aw Dominiak
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ANDRZEJA SOBCZYKA
TEATR DOBROCI 
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Zbigniew Kurzyñski

Ze wszystkich ludzkich cech niejednemu
zosta³a tylko ta, 
¿e jest cz³ekokszta³tny. 

P³ywaj¹cym po powierzchni wydarzeñ
³atwo mo¿e siê nabraæ w uszy wody. 

Walka o ludzkie umys³y wymaga naj-
wy¿szej taktyki. 

Œwiat w oczach dzieci jest zawsze bar-
dziej s³oneczny, 
ni¿ jest w rzeczywistoœci. 

Gdy drogi rodziców siê rozchodz¹, dzie-
ci zostaj¹ na rozdro¿u.

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

Ludwik Wambutt 

Kurtuazja

Tu¿ po szalonej nocy ze mn¹
Spyta³a: z kim mia³am przyjemnoœæ?

Na ca³oœæ

A jutro idziemy panowie na ca³oœæ
Lecz tylko na tyle co zdrowia zosta³o.

Fraszki Mini Galeria
Irena Kuchna – Magnolie

Wac³aw Morawski

Nieprawoœæ

Nieprawoœæ w ludzkie oczy
uderza
bo ³atwo j¹ znaleŸæ w mowach
i przysiêgach
Silniejszy s³abszego oœmiesza
chociarz kultury uczy siê
w ksiêgach.

Pod³y

Nie ten pod³y kto w ukryciu
z nas prycha
lecz ten kto siê ³okciami przez
g³owy przepycha. 

Materialista

Jesteœ dumny gdy ciê pieni¹dz
grzeje
kiedy drugi biedzi tobie wzrok
siê œmieje

Na kielicha

Poszed³ na kielicha, wyzna³
œmia³o
bêdzie w g³owie frajda a rozu-
mu ma³o.

Jerzy Szulc

Sensacje

Nie zawsze idiota ma g³upotê
w g³owie
I nie zawsze m¹dre to co
mêdrzec powie.

Ukierunkowany

Nie najlepiej widzi co wokó³
siê toczy
Ten kto za³o¿one ma klapki na
oczy.

Domniemania

Nie licz, ¿e siê uda w domu
tworzyæ cuda
Tam gdzie dominuje k³amstwo 
i ob³uda.

Stanis³aw Jerzy Do³¿yk

Najubo¿szy cz³owiek  to taki, 
który ma najwiêcej poza sob¹.

Tajemnica ¿ycia tkwi w g³êbi nas
a nie na zewn¹trz
i tam te¿ tkwi¹ wszystkie odpowiedzi.

Z³e wiadomoœci same odnajduj¹ adresy.

Zima kobieta jest jak szklanka 
ciep³ej wody w upalny dzieñ.

Trzeba marzyæ, ¿eby wiedzieæ dok¹d
pod¹¿aæ.

Ferdynand G³odzik

Kompletne dno

Dnia pewnego, co w pomroce dziejów ginie, 

dla ludzkoœci wymyœlono to naczynie; 

na uwagê zas³uguje zw³aszcza to, 

¿e ten produkt ma najlepsze w œwiecie dno! 

Taki produkt, co ze stali jest szlachetnej, 

dno ma bardzo wytrzyma³e i kompletne. 

Spójrzcie sami, podziwiajcie, to jest to! 

czy widzieliœcie gdziekolwiek takie dno? 

O nim nie da siê powiedzieæ z³ego s³owa, 

przy dnie takim ka¿de inne dno siê chowa, 

obojêtnie, czy wieczorem, czy za dnia, 

zachwycony ka¿dy bêdzie z tego dna. 

Wszystko mo¿na na nim upiec, lub usma¿yæ, 

w³aœnie teraz mamy produkt ten w sprzeda¿y; 

czy widzieliœcie dno takie, choæby w œnie, 

czy zamarzy³ choæ ktoœ z was o takim dnie? 

Dzisiaj ka¿dy z tego dobra chce korzystaæ, 

bo gwarancja na tê dennoœæ jest wieczysta! 

Trudno bardzo to oceniæ go³ym okiem, 

Bo nikt nie wie, jak dno mo¿e byæ g³êbokie. 

Ka¿dy kryzys, ka¿d¹ klêskê wnet prze¿yjesz, 

od takiego dna z ³atwoœci¹ siê odbijesz, 

ono bêdzie towarzyszyæ ci codziennie, 

tylko przy nim mo¿esz poczuæ siê tak dennie.


