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R
ozumianej jako zdolnoœæ
wczuwania siê w innych i em-
patii, jako darze dzielenia siê
uczuciami z innymi… mo¿na
w nieskoñczonoœæ…

W moim odczuciu brak empatii w ujê-
ciu pierwszym (wczuwania siê w innych)
to problem zahaczaj¹cy w swoich najdal-
szych konsekwencjach nawet o… wojnê.
Przecie¿ to w³aœnie empatia jest przeci-
wieñstwem znieczulicy i zobojêtnienia na
los drugiego, realizowaniem jednego z naj-
trudniejszych przykazañ ewangelii: kochaj
bliŸniego swego jak siebie samego…

Tymczasem wojna wywraca do góry
nogami porz¹dek œwiata, odziera ludzi
z empatii, z wra¿liwoœci na los innych lu-
dzi. Œlepa ¿o³nierska dyscyplina t³umi
skutecznie empatiê, zamieniaj¹c wrogów
w tarcze strzelnicze, do których mo¿na
strzelaæ jak do kaczek. 

Ale odarcie z empatii to nie tylko spra-
wa wojny lecz i wychowania w pokoju. 

W czasach pokoju te¿ obserwujemy
znieczulicê, zobojêtnienie, sk³onnoœæ do
przedmiotowego traktowania jednego
cz³owieka przez drugiego. Bo choæ nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e nêdza wypacza
charaktery i prowadzi do okrucieñstwa, to
wiadomo, ¿e dobrobyt i komfort równie¿
zamykaj¹ w ciasnej skorupie egoizmu. 

Jedn¹ z misji poezji i sztuki jest wiêc
– i tu przechodzê do istoty wyst¹pienia –
przywracanie i budzenie w odbiorcy do-
brych uczuæ empatii, rozbijanie ciasnej
skorupy egoizmu. Wiersz, obraz, po-
wieœæ s¹ czymœ w rodzaju peryskopu, da-
j¹cego wgl¹d nie tylko w duszê autora, co
jest zrozumia³e, ale te¿ w œwiaty we-
wnêtrzne ludzi obok nas. Mo¿emy do
nich dotrzeæ za poœrednictwem wyobraŸ-

ni i wra¿liwoœci: tych najczulszych in-
strumentów artystycznego poznania. 

Dziêki sztuce, literaturze, poezji, ktoœ
o b c y – staje siê bliski, znany, wspó³czu-
jemy mu, widzimy jak na d³oni jego du-
szê, jego cierpienie, jego wzloty i upadki,
identyfikujemy siê z nim i nie czujemy
siê ju¿ tak samotni w t³umie. 

Nie dajmy siê oszukaæ pozorom, dziœ
zapotrzebowanie na empatiê jest nie
mniejsze, a mo¿e wiêksze ni¿ kiedyœ,
choæ dziêki udogodnieniom i wynalaz-
kom cywilizacji coraz ³atwiej i szybciej
mo¿e siê ze sob¹ komunikowaæ. 

Nie oznacza to jednak, ¿e staliœmy siê
sobie przez to automatycznie bli¿si i ¿e
nie zdarza siê, i¿ obdarzamy wiêkszym
uczuciem m a s z y n y ni¿ ludzi. W do-
datku, w dzisiejszych marketingowych

czasach, chêtniej mówimy o sobie (czyli
uprawiamy autoreklamê), ni¿ s³ucha-
my… Wielu jest mówi¹cych, ma³o s³u-
chaj¹cych… Niekiedy mam wra¿enie, ¿e
mówimy g³oœno, jeden przez drugiego,
jakbyœmy pragnêli PRZEKRZYCZEÆ
W£ASN¥ SAMOTNOŒÆ…

Dlatego tak ceniê w poezji – otwarcie
siê na drugiego cz³owieka, zdolnoœæ do
zapuszczenia sondy, rentgenowskiego
promienia w jego nieznan¹ duszê. 

…Czyli – nie tylko „ja”, „mojoœæ”,
„jaizm”, jako horyzont poety wspó³cze-
snego, narcystyczne opiewanie w³asnego
pêpka, lecz tak¿e – „ty”, „on”, „oni”,
„my”, „wy” – na tle Œwiata i Kosmosu…

Wzlot wolnego, nieskrêpowanego du-
cha, jako tryumf indywidualizmu wy-
zwolonego z przes¹dów i stereotypów –

daje imponuj¹ce efekty w nauce, w sztu-
ce, w gospodarce. Nie mo¿na siê jednak
zamykaæ oczu na to, ¿e niekiedy ów
wzlot sprowadza siê do wybuja³ego nar-
cyzmu (myœlê tu o indywidualizmie bez
odpowiedzialnoœci, bez ogl¹dania siê na
bliŸniego, podobnie jak istnieje wolnoœæ
bez odpowiedzialnoœci). 

Empatia w poezji pomaga³aby wiêc
znaleŸæ w wie¿y Babel Ludzkoœci XXI w.
– to, co wspólne, co ³¹czy, wpisuj¹c siê
w odwieczne d¹¿enie do zbudowania so-
lidarnoœci miêdzyludzkiej bez wzglêdu
na granice, jêzyki, religie i kultury,
zmniejszenie agresji, uczynienie œwiata
przynajmniej w minimalnym wymiarze
szlachetniejszym i bardziej przyjaznym. 

    

JÓZEF BARAN

Dokoñczenie na str. 8

O empatii, bez której 
nie ma dobrej poezji
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W dniu 2 wrzeœnia br. w Miejskim Oœrodku Kultury w Piastowie odby³ siê wieczór autorski Paw³a
Kubiaka. Jest on w œrodowisku lokalnym niecodzienn¹ osobowoœci¹, bowiem skupia wokó³ siebie po-
etów Zachodniego Mazowsza. Jest twórc¹ i opiekunem Konfraterni Poetyckiej „Biesiada”, Piastowsko-
-Pêcickich Plenerów Poetyckich, organizatorem dorocznych Piastowskich Biesiad Poetyckich; w tym ro-
ku XVIII edycja. 

Jest kronikarzem miasta Piastowa i cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich. Wespó³ z Lam Quang My
przet³umaczy³ „Antologiê poezji wietnamskiej od XI do XIX w.” Opublikowa³ piêæ tomów poetyckich. 

Jego wieczór autorski mia³ bardzo uroczysty charakter, uczestniczy³o w nim kilkadziesi¹t osób, w tym
krytyk literacki Andrzej Wo³osewicz i wielu przyjació³-poetów. Prowadzenie i oprawê muzyczn¹ zapew-
nili Aleksandra i Piotr Kowaliccy. Wiersze czytali Ma³gorzata Glaza i Roman Wysokiñski. 

Jadwiga Piliñska

Niecodzienna osobowoœæ w œrodowisku lokalnym

Jesieñ w Kobylnikach, to jesieñ dla poetów…
Za nami ju¿ kolejne Literackie Spo-

tkania w Kobylnikach. Jak co roku we
wrzeœniu zjechali tutaj poeci z ca³ej Pol-
ski. Tradycyjnie pierwszy dzieñ imprezy,
to czêœæ oficjalna, podczas której nastê-
puje przywitanie uczestników przez w³o-
darzy miasta i gminy Kruszwica, rozda-
nie nagród laureatom oraz program arty-
styczny. Otwarcia XXIII
OLSP dokona³a organizatorka
spotkañ Krystyna Wulert, po
czym odda³a mikrofon Ali
Rzepeckiej.

Pierwsza nagrodê w kon-
kursie zdoby³a Ela Galoch –
niestety nie mog³a przybyæ na
Spotkania, laureatem drugiej
nagrody zosta³ Andrzej Sza-
flicki, zaœ trzecie miejsce
przypad³o w udziale Marzen-
nie Lewandowskiej. Pozostali
laureaci otrzymali wyró¿nie-
nia – vide Nasi na Parnasie. 

Nowoœci¹ w inauguracyj-
nym programie by³a arty-
styczna prezentacja wierszy
„kobylnickich poetów” przez
Zespó³ Wokalny Cantabile.
Poruszaj¹ca interpretacja spo-
wodowa³a, ¿e po sali kilka-
krotnie przeszed³ dreszcz emocji. Równie
du¿e zainteresowanie wzbudzi³a wysta-
wa prac Sylwii i Paw³a Lewartowskich –
„Natura i Mit”. Po uczcie duchowej przy-
szed³ czas na poczêstunek i rozmowy
w kuluarach, które trwa³y do póŸnych go-
dzin nocnych. 

Gdyby nie zapowiedziane, pi¹tkowe
„lekcje poetyckie”, dyskusje przeci¹gnê-
³yby siê zapewne do rana. Jak znacz¹ce
s¹ spotkania w szko³ach nie trzeba niko-
go przekonywaæ. Wagê ich podkreœli³
w swoim wyst¹pieniu jeden z w³odarzy

miasta Kruszwicy, dziêkuj¹c za to, ¿e
dzieci z wiejskich szkó³ mog¹ ogl¹daæ
„¿ywego poetê”. Byliœmy pe³ni obaw,
czy wzbudzimy zainteresowanie poezj¹
u tak m³odych odbiorców – niepotrzeb-
nie, m³odzie¿ s³ucha³a z zaciekawieniem
i zasypywa³a pytaniami niezwykle doj-
rza³ymi. 

Kobylnickie Spotkania, to spotkania
literackie, nie mog³o wiêc zabrakn¹æ na
nich wybitnych goœci z tej dziedziny.
W tym roku organizatorzy zaprosili Józe-
fa Barana i Leszka ¯uliñskiego z wyk³a-
dem „Poezja dzisiaj – trendy i szanse”.
Józef Baran w swoim wyst¹pieniu pod-
kreœli³ wagê empatii w poezji – „jedn¹
z misji poezji i sztuki jest wiêc przywra-
canie i budzenie w odbiorcy dobrych
uczuæ empatii, rozbijanie ciasnej skorupy
egoizmu”, natomiast Leszek ¯uliñski –
mo¿na by powiedzieæ, ¿e to ju¿ „nadwor-

ny” krytyk kobylnicki – szeroko przed-
stawiaj¹c ca³okszta³t tematu skonstato-
wa³: poezja jest niezmienna, zmienia siê
tylko jej emocjonalizm, w dzisiejszych
czasach, w dobie postmodernizmu ambi-
cj¹ poezji jest jej osobowoœæ czyli orygi-
nalnoœæ. Przede wszystkim jednak, kryty-
cy prowadzili warsztaty twórcze. Multi-

medialna prezentacja omawianych wier-
szy pozwala³a bezpoœrednio œledziæ zapis
wiersza, co u³atwia³o merytoryczne dys-
kusje – w tym roku niezwykle burzliwe. 

Atrakcj¹ Spotkañ by³ koncert w amfi-
teatrze pod Mysi¹ Wie¿¹ w Kruszwicy.
Gwiazda wieczoru, Tadeusz WoŸniak
z zespo³em, starymi i nowymi przeboja-
mi, wspaniale bawi³ publicznoœæ. W so-
botnie popo³udnie Janina Sikorowska –
dyrektor muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowroc³awiu, jak zwykle b³yskotli-
wie, zdradzi³a nam nieznane jeszcze kuli-

sy ¿ycia Jana Kasprowicza. Zaœ wieczo-
rem, przy ognisku, na polanie w nadgo-
plañskim lesie, rozstrzygniêto konkurs na
fraszkê – tegoroczn¹ „flaszkê” za fraszkê
zgarn¹³ Mateusz Brucki. A w niedzielê,
poetami  zape³ni³ siê dziedziniec pa³aco-
wy – tam Andrzej Antczak – instruktor
teatralny, ucz¹c nas jak mówiæ swoje

wiersze, z wirtuozeri¹ „wyzna-
wa³ uczucia” poetce Ma³gorza-
cie S. Nad ca³oœci¹ imprezy
czuwa³a niezrównana pierwsza
dama Kobylnickich Spotkañ –
Krystyna Wulert, wspierana
organizatorsko przez Magdale-
nê Jagie³³owicz – „odjazdow¹
postaæ”, jak j¹ okreœli³ Leszek
¯uliñski. 

Czy to kobylnicki czakram,
czy organizatorzy, czy uczest-
nicy, a mo¿e wszystko razem
sprawia, ¿e bêd¹c raz w tym
urzekaj¹cym miejscu, chce siê
tutaj ponownie wracaæ. Kuja-
wy, Kujawy, ty stara ziemico!
/obsia³ Ciebie sam Pan Jezus
¿ytem i pszenic¹! – tak pisa³a
o tej krainie Maria Konopnic-
ka. Kujawska ziemia, nie tylko
takim plonem zosta³a obsiana,

rodzili siê tu tacy znakomici poeci, jak
wspomniany wczeœniej Jan Kasprowicz,
Stanis³aw Przybyszewski, czy Stanis³aw
Szenic. Wielu twórców czerpa³o na-
tchnienie ze skarbca tej ziemi, opiewaj¹c
jej piêkno. Nic wiêc dziwnego, ¿e kujaw-
skie Kobylniki s¹ tak przychylne poetom.
Kobylnicki zabytkowy zespó³ pa³acowo-
-barokowy z XIX wieku jest prawdziw¹
per³¹ krajobrazu Wielkopolski, a poprzez
coroczne spotkania literackie sta³ siê ju¿
kolebk¹ literatury. 

Zofia Miku³a

– tymi s³owami burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak przywita³ goœci XXIII Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ Kruszwica-Kobylniki 2011. 

Organizatorzy XXII OLSP: Wojewódzki Oœrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy. 
Wspó³organizatorzy: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy, Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowroc³awiu, Kwartalnik Artystyczny „Kujawy i Pomorze” oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy. Impreza zosta³a zrealizo-
wana ze œrodków finansowych Samorz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzêdu Miejskiego w Kruszwicy. Almanach „Tu zakwitaj¹ wiersze”, wydany przez Centrum Kultu-
ry i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, zosta³ sfinansowany przez Urz¹d Miejski w Kruszwicy.



„Skarbiec Piêkna II”, to tytu³
opracowania zbiorowego twórczo-
œci cz³onków RSTK w Tarnowie.
Wydany w 2010 roku, w przeded-
niu Jubileuszu 25-lecia tarnowskie-
go RSTK. S¹ tu wiersze, proza, ob-
razy i rêkodzie³o artystyczne pre-
zentuj¹ce dorobek dziewiêtnastu
twórców, cz³onków Stowarzysze-
nia. Przywo³uj¹ one ciep³e i nieza-
tarte wspomnienie o Tarnowie
i okolicach. Nie brak równie¿ od-
wo³añ do historii. Ka¿d¹ z prezen-
tacji dorobku poprzedza krótka bio-
grafia artysty, niejednokrotnie
z osobistym komentarzem autora. 

Stanis³aw Dominiak

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Robotni-
czego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Tarnowie Prezydent RP Bronis³aw Ko-
morowski przyzna³ odznaczenia pañstwo-
we piêtnastu cz³onkom Stowarzyszenia.
Jest to wyraz docenienia dorobku cz³on-
ków RSTK w Tarnowie w ró¿nych dzie-
dzinach twórczoœci, a tak¿e w zakresie
upowszechniania kultury. Ze szczególnym
uznaniem spotka³y siê organizowane przez
Stowarzyszenie akcje charytatywne na
rzecz szpitala w Tarnowie. 

Z³ote Krzy¿e Zas³ugi otrzymali:
Maria S³owik-Pokorny, Adela Ziomek,
Jadwiga K³osiñska. 

Srebrne Krzy¿e Zas³ugi otrzymali:
Anna S³owik, Adam Janiec, Wac³awa

Kilian, Maria Majkut, Andrzej K³osiñski,
Jolanta Korfanty, Maria Kwater. 

Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi otrzymali:
Katarzyna Lechowicz, Olimpia Sacha,
Aniela Ryndak, Jadwiga Soko³owska,
Zygmunt Soko³owski. 

Osoby te wyró¿ni³y siê du¿ymi zas³u-
gami dla spo³eczeñstwa poprzez czyny
przekraczaj¹ce zakres zwyk³ych obo-
wi¹zków. 

Cz³onkowie Oddzia³u RSTK pokazuj¹
piêkno ziemi tarnowskiej, monumental-
nych bry³ zabytkowych obiektów, starych
koœció³ków, przydro¿nych kapliczek, wa-
l¹cych siê cha³up. S¹ inicjatorami umiesz-
czenia tablic okolicznoœciowych „bohate-
rom na chwa³ê, sobie na pokrzepienie”. 

2 wrzeœnia 2011 roku,
w uroczej, wykonanej z cio-
sanego drewna „Karczmie
Ciosana” po³o¿onej u pod-
nó¿a gór w Szczyrku, z dala
od zgie³ku dnia codziennego
i w promieniach s³oñca, od-
by³a siê uroczystoœæ 25-lecia
Stowarzyszenia Promocji
Kultury „Podbeskidzie”,
którego miejscem dzia³ania
jest Bielsko-Bia³a. SPK
„Podbeskidzie” kontynuuje
dzia³alnoœæ Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców
Kultury „Podbeskidzie”,
które w 1992 roku zmieni³o
nazwê. 

Stowarzyszenie Promo-
cji Kultury „Podbeskidzie”
mo¿e poszczyciæ siê sporym
dorobkiem. W 1997 roku
zorganizowa³o Przegl¹d
Twórczoœci Artystycznej Seniorów
z Podbeskidzia pt. „Czas wolny czasem
twórczym”. W okresie od 1992 roku zor-
ganizowa³o kilka plenerów malarskich
i kilkadziesi¹t wystaw prac malarskich,
rzeŸb, rêkodzie³a i fotografii, a tak¿e
Warsztaty Twórczego Pisania i Warsztaty
Kultury ¯ywego S³owa. W latach 2009-
2011 pod przewodnictwem wielce zas³u-
¿onego dla kultury Podbeskidzia Jana
Dworaczka, odbywa³y siê Warsztaty Li-
terackie, a w roku 2009 Warsztaty Foto-
graficzne, prowadzone przez Jana Leszka
Rysia. Stowarzyszenie og³osi³o tak¿e kil-
ka ogólnopolskich konkursów literac-
kich, w tym dwie edycje konkursu „Taka
to nasza Ojczyzna kochana”, konkurs na

poezjê religijn¹ „Credo” i turniej poetyc-
ki „O laur Podbeskidzia”. Towarzyszy³y
im wydawnictwa pokonkursowe. Stano-
wi¹ one czêœæ bogatego dorobku wydaw-
niczego Stowarzyszenia, na który ponad-
to sk³adaj¹ siê: Almanach literacki, wy-
dawnictwa zbiorowe – „Poetyckie Pod-
beskidzie” i „Na lirycznych œcie¿kach”
oraz liczne indywidualne zbiory prozy
i poezji. 

Niezwykle aktywna dzia³alnoœæ SPK
„Podbeskidzie” na przestrzeni 25 lat, zo-
sta³a dostrze¿ona i doceniona przez mini-
stra Bogdana Zdrojewskiego, który przy-
zna³ Stowarzyszeniu Dyplom Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
Upowszechnianie Kultury. 

Odznaki Honorowe „Zas³u¿ony dla
kultury Polskiej” otrzymali: Józef Mi-
kosz, Józef Margasiñski, Jan Leszek Rysio.

Dyplomy Rady Krajowej RSTK
otrzymali: Jan Dworaczek, Maria Procyk
– przewodnicz¹ca Stowarzyszenia, Kry-
styna Blamek-Hyrkiel, Bogdan Król, Da-
nuta Nowak, Genowefa Koneczna, Józef
Gaw³ow, Danuta Smaza, Kazimierz
Szuszczewicz, Zbigniew Ziob. 

Druga czêœæ jubileuszowej uroczysto-
œci poœwiecona by³a prezentacji twórczo-
œci cz³onków stowarzyszenia. Utwory li-
terackie i wydawnictwa zaprezentowali
m. in.: Jan Dworaczek, Józef Argasiñski,
Emilia Berndsen, Weronika W³odarczyk,
Krystyna Sobociñska, Stanis³aw Sikor,

Danuta Smaza, Krysty-
na Blamek-Hyrkiel, Ka-
zimiera Wojty³a, Agnie-
szka i Rajmund Pollak,
Maria Jêdruszczak, Zy-
ta D¹browska, Zofia
Ciapa³a, Alicja Ziob,
Wies³aw Koneczny.
Goœcie z Warszawy –
prof. dr hab. Pawe³ So-
roka – przewodnicz¹cy
Rady Krajowej RSTK
i Stanis³aw Dominiak –
dzia³acz Warszawskie-
go RSTK i SAP, poeta
i redaktor, komentowa-
li je na gor¹co i ocenia-
li od strony warsztato-
wej. 

We wnêtrzu „Karcz-
my Ciosana” zainsceni-
zowana zosta³a wysta-
wa obrazów, rzeŸb, rê-

kodzie³a i wydawnictw literackich cz³on-
ków stowarzyszenia: Genowefy Konecz-
nej, Wies³awa Konecznego, Danuty No-
wak, Krystyny Blamek, Antoniego Lisz-
ka, Zbigniewa Zioba, Jana Leszka Rysia,
Kazimierza Szuszczewicza, Józefa Gaw-
³a, Zofii Ciapa³y, Marii Procyk, Anny
Stryszewskiej, Marii ¯ywickiej i Bogdana
Króla. 

Po czêœci oficjalnej by³ czas na bli¿-
sze i konstruktywne kontakty z twórcami
z Podbeskidzia. Organizatorzy uroczy-
stoœci i w³aœciciele „Karczmy Ciosana”
zadbali o dobr¹ atmosferê i smaczn¹ ko-
lacjê. Uroczystoœæ trwa³a do póŸnych go-
dzin wieczornych. 

S.D i P.S.
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„Podbeskidzie”
Srebrny Jubileusz Stowarzyszenia 

Srebrny Jubileusz RSTK w Tarnowie
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Krysiu, powiedz, kim jesteœ z zawo-
du, co robi³aœ przez swoje ¿ycie, ja-
kie masz wykszta³cenie, czy zwi¹za-
ne jest ono z twoj¹ prac¹? 

Moim pierwszym zawodem, co pewnie
œmiesznie zabrzmi, by³ zawód aparatowych
procesów chemicznych. Bo tak to w ¿yciu
jest, ¿e do celu dochodzimy poprzez koñ-
czenie ró¿nych szkó³ i wykonywanie ró¿no-
rakich prac w ró¿nych zawodach. Koñczy-
³am chemiczn¹ szko³ê, póŸniej liceum, stu-
dium teatralne, ca³y czas pracuj¹c. Prak-
tycznie jestem z wykszta³cenia instruktorem
teatralnym, przez oko³o 10 lat moj¹ pasj¹
by³a recytacja, dlatego startowa³am w wielu
konkursach recytatorskich, które niejedno-
krotnie wygrywa³am. Kiedyœ mój kolega,
dziennikarz, poeta – Zdzis³aw Pruss, powie-
dzia³, ¿e jestem jak filmowa Kwiatkowska. 

Jakie by³o najbardziej zaskakuj¹ce
zajêcie, które przysz³o ci wykonywaæ,
byæ mo¿e, nawet wbrew sobie, ale
by³o to jakby etapem twojego ¿ycia? 

Zaskoczê ciê, ale by³am sprz¹taczk¹
w hotelu robotniczym w Janikowie, a trafi-
³am tam za karê, poniewa¿ by³am osob¹, któ-
ra za du¿o mówi³a i nie pozwoli³a sob¹ po-
miataæ. Wczeœniej pracowa³am w transporcie
kolejowym, tam m. in. czyœci³am parowozy
i sprz¹ta³am, potem w stolarni jako pomoc-
nik stolarza. 

Jak to siê sta³o, ¿e trafi³aœ do kultury? 

W tym samym czasie robi³am studium
teatralne w Bydgoszczy i zaproponowano
mi pracê w Zak³adowym Domu Kultury
w Janikowie, gdzie mia³am swoj¹ grupê te-
atraln¹, organizowa³am szereg imprez; do
Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Byd-
goszczy trafi³am w 1989 roku. W 1987 ro-
ku zaczê³am wspó³pracowaæ z tutejszym
RSTK. W³aœciwie od pocz¹tku myœla³am
o zorganizowaniu ogólnopolskiej imprezy
literackiej dla cz³onków RSTK; pomys³
zrealizowa³am w 1989 roku wspólnie z ko-
legami z naszego zarz¹du (m. in. z Kazi-
mierzem Balcerowskim, Maksymilianem

Koz³owskim, Mieczys³awem Wojtasikiem,
ze wsparciem El¿biety Nowosielskiej, £u-
cji Warmbier). I tak narodzi³y siê Ogólno-
polskie Literackie Spotkania Pokoleñ.
Pierwsza edycja mia³a miejsce w Wenecji
ko³o ¯nina. 

Nastêpne spotkania odbywa³y siê
ju¿ w Kobylnikach? 

Zanim trafiliœmy na sta³e do Kruszwicy
i Kobylnik organizowaliœmy spotkania
w ró¿nych miejscach naszego wojewódz-
twa, by³o Minikowo, Okoniny Nadjeziorne
i Bydgoszcz. W 1993 r. zorganizowaliœmy
konkurs poetycki. Poœród wierszy znalaz³y
siê teksty Magdaleny Lewandowskiej (Ja-
gie³³owicz). Wtedy to ówczesny prezes
RSTK – Kazimierz Balcerowski zaintere-
sowa³ siê nie tylko wierszami Magdy, ale
miejscowoœci¹, z której pochodzi³a (Ro¿-
niaty). Przypomnia³ sobie, ¿e miejscowoœæ
ta jest po³o¿ona blisko Kobylnik i piêknego
pa³acu. Uda³ siê na rozmowy do pa³acu,
a póŸniej z cz³onkami zarz¹du (M. Koz³ow-
skim i M. Wojtasikiem i oczywiœcie z Mag-
d¹ Jagie³³owicz) do w³odarzy miasta, pro-
sz¹c o wsparcie finansowe. I tak zaczê³a siê
poetycka przygoda, która na sta³e wpisa³a
siê w mapê kulturaln¹ Kruszwicy-Koby-
lnik. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od 19 lat towa-
rzysz¹ jej autorskie spotkania we wszyst-
kich placówkach oœwiatowych miasta
i gminy Kruszwica, czego pomys³odawc¹
i nieustaj¹cym koordynatorem jest Magda
Jagie³³owicz. 

Wiemy, ¿e spotkania w Kobylnikach
odby³y siê w 2011 roku po raz XXIII,
czy przez te wszystkie lata by³aœ na
nich obecna? 

Ponownie ciê zaskoczê. Jestem osob¹,
która pracowa³a przy organizacji tej impre-
zy od samego pocz¹tku. Nie opuœci³am
¿adnych spotkañ, tylko raz by³am jeden
dzieñ, ale by³am. 

Kto was wspiera przy organizacji tej
imprezy? 

Nie ukrywam, ¿e najwiêksze wsparcie
finansowe i duchowe mamy ze strony
w³adz Kruszwicy, ¿yczy³abym innym ani-
matorom kultury takiej pomocnej d³oni.
Równie¿ wspó³finansuj¹cym literackie
spotkania jest województwo kujawsko-
-pomorskie. Bez tej pomocy nie byliby-
œmy w stanie zorganizowaæ tego przedsiê-
wziêcia. W poprzednich edycjach wspiera-
³o nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ale czasy siê zmieni³y. Teraz
liczy siê tak zwana wysoka kultura. Pra-
gnê zaznaczyæ, ¿e g³ównymi organizatora-

mi naszych spotkañ s¹ Wojewódzki Oœro-
dek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
i RSTK w Bydgoszczy, a wspó³organiza-
torami: Centrum Kultury i Sportu Ziemo-
wit w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. Stanis³awa Przyby-
szewskiego w Kruszwicy i Muzeum im.
Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz
Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomo-
rze. Od dziewiêtnastu lat spotkania odby-
waj¹ siê w Pa³acu w Kobylnikach. Jeste-
œmy tam zawsze mile widziani. Wielka
¿yczliwoœæ Prezesa KOM-ROL Kobylni-
ki, pana Leszka Dereziñskiego, jego ¿ony,
pani Henryki i wszystkich pracowników
sprawia, ¿e poeci z wielk¹ radoœci¹, tam
co rok powracaj¹. 

Krysiu, czym zajmujesz siê poza
dzia³aniami kulturotwórczymi, poza
pisaniem wierszy, organizowaniem
imprez; obserwuj¹c ciê, mam wra¿e-
nie, ¿e ¿aden cz³owiek nie pozostaje
ci obojêtny, ¿e po prostu dostrzegasz
go z jego troskami i d¹¿eniami…

Od zawsze interesowa³a mnie parapsy-
chologia, a dok³adniej psychotronika, czyli
sam cz³owiek z jego mo¿liwoœciami, co mo-
¿e ze sob¹ zrobiæ lub daæ drugiemu cz³owie-
kowi. Jesteœmy ludŸmi u³omnymi, ka¿dy
ma swoje wady, zalety i tak naprawdê nie
ma idea³ów w ¿yciu. Problemem jest s³u-
chanie drugiego cz³owieka, który w trosce
chce nam coœ powiedzieæ, a my reagujemy
negatywnie, obra¿amy siê, nie przyjdzie
nam do g³owy, aby to przemyœleæ. Mnie sa-
mej te¿ trudno przyj¹æ krytykê. Jednak mu-
simy pamiêtaæ, ¿e nie jesteœmy tu tylko dla
siebie, otaczaj¹ nas inni ludzie, których sta-
rajmy siê poczuæ. 

Czujesz wiêcej, powiedz zatem, kim
jest wed³ug ciebie artysta, na przy-
k³ad poeta, malarz, rzeŸbiarz, pi-
sarz? Czy istnieje jakiœ wspólny
mianownik dla tych wszystkich
twórców, który ich wyró¿nia? 

S¹ to ludzie naznaczeni, którzy dostali
dar i powinni go spo¿ytkowaæ w dobrym
celu, w dobrej wierze. Tacy ludzie winni
s³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi. Takie jest
ich przeznaczenie. 

Czyli ¿ycie nie jest niespodziank¹,
ale przeznaczeniem cz³owieka? 

Tak, ja nie wierzê w przypadki, poniewa¿
sama dosta³am trzy kredyty na ¿ycie. Ka¿dy
ma zapisane przeznaczenie. Jednak trzeba
w tym przeznaczeniu pamiêtaæ o innych lu-
dziach, nie krzywdziæ ich. Sama staram siê
nie raniæ ludzi, wiem, ¿e nie zawsze mi to wy-

Nie mam czasu na nudê
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Wspomnienie Stanis³awa Dymka
Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Stanis³awa Dymka. Pisarza i dziennikarza, dokumentalisty. Od

wielu lat wspó³pracowa³ on z naszym pismem spo³eczno-kulturalnym „W³asnym g³osem”. Ostatnio by³ w nim zastêpc¹ re-
daktora naczelnego. Zamieszcza³ na jego ³amach wa¿ne teksty poœwiecone kulturze œrodowisk pracowniczych i prezento-
wa³ sylwetki twórców skupionych w ruchu RSTK. Publikowa³ wnikliwe recenzje. Czyni³ to spo³ecznie i bezinteresownie,
nie szczêdzi³ czasu, przez wiele godzin przesiadywa³ w Bibliotece Narodowej, gromadz¹c materia³y do swoich artyku³ów. 

Stanis³aw Dymek by³ bardzo rzetelnym dziennikarzem, wysokiej klasy profesjonalist¹. A tak¿e erudyt¹. Dziennikar-
stwu poœwieci³ ca³e swoje dojrza³e ¿ycie, przede wszystkim prasie wojskowej. Jego ¿yciowym dorobkiem by³o zredago-
wanie kilkudziesiêciu wydañ „Nike” – miesiêcznego dodatku literackiego do tygodnika „¯o³nierz Polski”. Pisa³ tak¿e ese-
je i ksi¹¿ki o charakterze historycznym. Jeszcze niedawno wspólnie œwiêtowaliœmy 30-lecie naszego ruchu. Z tej okazji
ukaza³a siê bardzo cenna pozycja pt. „W krêgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu spo³eczno-kultura-
lnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów”, której Staszek by³ g³ównym autorem. 

By³ bardzo kole¿eñski i lubiany. Bardzo nam bêdzie Go brakowa³o! Czeœæ Jego pamiêci! 

Redakcja „W³asnym G³osem”

„Najlepszy historyk na ca³ym Okêciu” – tak podpisa³
Staszek dedykowan¹ mi swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿kê „Opo-
wieœci gminne i rodzinne”, na któr¹ sk³adaj¹ siê szkice
historyczne, reporta¿e, opowiastki rodzinne. Martwi³
siê, ¿e w rozdziale „Moja biedna mama” nie potrafi³
w pe³ni oddaæ w trybie narracyjnym losów biednej ma-
my, poniewa¿ w jej ¿yciu nie zdarzy³o siê nic, co by

mia³o uchwytny wymiar i by³o godne zapamiêtania, po-
za urodzeniem dzieci. 

W tej samej ksi¹¿ce Staszek pisze o sobie: Pracujê
zrywami i szybko siê zniechêcam. A niekiedy dochodz¹c
do fina³u, ca³kowicie odpuszczam. No có¿, zatrudnia³em
siê w niezbyt wymagaj¹cej firmie, praca dziennikarska
pozwala na przestoje, na bylejakoœæ. Z tego powodu ni-

gdy nie doszed³em do wiêkszego znaczenia, zawsze by-
³em zwyk³ym przeciêtniakiem… Raczej unikam ludzi,
nie potrafiê siê zaprzyjaŸniæ. Od czasu do czasu, ale ra-
czej przez pomy³kê, mogê komuœ okazaæ ¿yczliwoœæ… 

Staszku, je¿eli to prawda, to byliœmy œwiadkami
wielu Twoich „pomy³ek”. Twoja babka Magdalena prze-
powiedzia³a, ¿e bêdziesz jak dziadek Maciej, ³agodny
i zgodny i ¿e odejdziesz jak on, ale niezbyt daleko. 

Majka

chodzi, ¿e czêsto w stresie wypowiadam s³o-
wa, które rani¹, ale póŸniej ¿a³ujê, myœlê
o tym, chcê naprawiæ. S³owa kalecz¹, rani¹…

Ale s³owa te¿ mog¹ podnieœæ cz³o-
wieka, ocaliæ go…

Tak, dlatego rozmawiam z ludŸmi,
uwielbiam ich s³uchaæ, gdy mówi¹ o sobie
i k³opotach. ¯ycie cz³owieka jest przezna-
czeniem, ale mo¿emy sobie dopomóc po-
przez wewnêtrzne kszta³towanie. Trzeba siê
budowaæ i przestaæ siê raniæ, konieczne jest
wybaczanie tak¿e sobie, aby doceniæ sw¹
wartoœæ i móc poœwiêciæ siê innym. Ludzie
czêsto lubi¹ byæ na piedestale, to jest coœ
dziwnego, ¿e dlatego nie maj¹ poczucia w³a-
snej wartoœci, ale poczucie w³asnej wa¿no-
œci. Nie dostrzegaj¹ prawdziwego sensu ¿y-
cia, ¿yj¹ dla siebie, nie widz¹c innych ludzi. 

A czy to nie jest tak, ¿e ci wa¿ni lu-
dzie traktuj¹ innych ludzi jako narzê-
dzie do osi¹gania swojej wa¿noœci? 

Czêsto wykorzystuj¹ ludzi maj¹c œwia-
domoœæ swojej psychicznej si³y, bardzo tego
nie lubiê, staram siê z tym walczyæ. Myœlê,
¿e nale¿y najpierw widzieæ b³êdy u siebie,
by móc je wytykaæ innym. Nie jestem ide-
a³em, zdarza mi siê poplotkowaæ, wœciec na
kogoœ, byæ nawet z³oœliw¹, ale póŸniej mnie
to mêczy. 

Krysiu, zauwa¿y³am, ¿e potrafisz po-
magaæ zdj¹æ ból, czy masz zdolno-
œci paranormalne? 

Wiesz co, ka¿dy cz³owiek je ma, nie
wszyscy jednak maj¹ œwiadomoœæ tej si³y, ja
mam. Wiem, ¿e coœ tam mogê, jeœli mnie
ktoœ poprosi, ul¿ê w bólu brzucha, g³owy,
pleców. 

Modlisz siê przy tym…

Tak, nie ukrywam, ¿e jestem osob¹ wie-
rz¹c¹, bardzo mi to w ¿yciu pomaga, roz-
mawiam z sob¹ lub Bogiem. Uwa¿am, ¿e

ka¿dy ma prawo do wyboru swej drogi czy
religii, jestem osob¹ tolerancyjn¹. Jednak
s¹dzê, ¿e niezale¿nie od wyznawanej religii
ludzie powinni s³u¿yæ sobie i siê nie krzyw-
dziæ. 

To trudne byæ idealnym, czy masz
kogoœ, na kim siê wzorujesz, jakiœ
autorytet? 

Dochodzi³am w swoim ¿yciu do
wszystkiego o w³asnych si³ach, oczywiœcie
byli na mojej drodze ró¿ni ludzie, pomaga-
li mi, ale z ¿yciem borykam siê sama. Po-
dziwiam Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II z je-
go charyzm¹ i trosk¹ o drugiego cz³owieka.
Papie¿ by³ te¿ poet¹ i aktorem, zachwycam
siê tym, ¿e rozwija³ tyle talentów nie zapo-
minaj¹c o cz³owieczeñstwie. 

A ulubiony poeta? 

Jest ich wielu, ale najbardziej lubiê Po-
œwiatowsk¹, odnajdujê w jej poezji siebie.
Walczê sama z sob¹, prze¿ywam, zmagam
z uczuciami…

Na warsztatach obserwujê, ¿e trosz-
czysz siê o nas wszystkich, biegasz,
nie jesz, t³umaczysz, czasami krzyk-
niesz, jesteœ wszêdzie. Powiedz, czy
ty czujesz siê w obowi¹zku, czy ty
po prostu taka jesteœ? 

Ja taka jestem, mo¿e nadgorliwa i nado-
piekuñcza, co jest dobre i z³e, bo ta moja
nadopiekuñczoœæ bywa odbierana jako coœ
niedobrego. S¹ przecie¿ ludzie, którzy tego
nie lubi¹.

No có¿, czas wróciæ do RSTK, jak
siê kszta³towa³o stowarzyszenie
w Bydgoszczy, jak siê rozwija³o? 

RSTK w Bydgoszczy wyros³o z klubów
robotników pisz¹cych, które w latach 70. ist-
nia³y w Inowroc³awiu, Bydgoszczy i okoli-
cach. W styczniu 1981 roku zarejestrowano
statut RSTK w s¹dzie. Pierwszym przewod-

nicz¹cym by³ pan Antoni Pachota, póŸniej
£ucja Warmbier, Maksymilian Koz³owski,
Kazimierz Balcerowski. Ten ostatni zorgani-
zowa³ pierwsz¹ sesjê popularno-naukow¹ dla
uczczenia 30-tej rocznicy œmierci polskiego
klasyka w robotniczej bluzie – Jakuba Woj-
ciechowskiego. W 2003 roku przejê³am pa-
³eczkê prezesa. Kiedyœ mia³am s³u¿bowo na-
wi¹zaæ kontakt z RSTK i przysz³am tam,
i zosta³am, co wydaje siê nieco dziwne. Od
pocz¹tku siedzib¹ RSTK by³ Wojewódzki
Dom Kultury, potem Wojewódzki Oœrodek
Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Cieszê siê,
¿e tu pracujê, gdy¿ to tak¿e s³u¿y RSTK.
Warto wspomnieæ, ¿e przez 30 lat naszej
dzia³alnoœci wszyscy dyrektorzy oœrodka by-
li zawsze przychylni naszemu stowarzysze-
niu. W 1986 powsta³ Klub Poetycko-Wyda-
wniczy Arkona, dziêki któremu wydaliœmy
oko³o 100 tomików i wiele almanachów po-
etyckich. W ramach klubu od 1992 wraz
z Wojewódzkim Oœrodkiem Kultury i Sztuki
organizujemy spotkania poetyckie. RSTK
by³o organizatorem kilku konkursów poetyc-
kich. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e to nasze stowarzy-
szenie przy ogromnym wsparciu w³adz
Kruszwicy i Rady Krajowej RSTK utworzy-
³o Krajowe Centrum Dorobku Twórczego
Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kul-
tury, które mieœci siê w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Stanis³awa Przyby-
szewskiego w Kruszwicy. 

Obecny sk³ad zarz¹du RSTK to: prezes –
to ja, sekretarz – Gra¿yna Rochna-WoŸniak,
skarbnik – Ewa Zalewska, cz³onkowie: Lucja
Warmbier, Jadwiga Stró¿ykiewicz, Mieczy-
s³aw Wojtasik. W sk³ad Komisji Rewizyjnej
wchodz¹: Franciszek Zbigniew Rytlewski,
Maria Rodziewicz i Maria Jolanta Kowalska.
Mogê powiedzieæ, ¿e u nas rz¹dz¹ kobiety. 

Jesteœ poetk¹, tañczysz swe prze-
dziwne tañce, których nie potrafiê
nazwaæ, powiedz coœ o sobie, co ciê
interesuje? 

S³owo poeta jest wielkie, ja nie jestem
poetk¹, nie biorê udzia³u w konkursach, mo-
je teksty nie s¹ konkursowe. Jednak bardzo
siê cieszê, gdy s³yszê, ¿e docieraj¹ do ludzi,
kiedy mówi¹ o tym. To wa¿ne, by byæ
szczerym w pisaniu, ja nie biorê encyklope-
dii i nie piszê, ale przelewam na papier swe
emocje, piszê sercem, w ró¿nych momen-
tach swego ¿ycia, a nie na zawo³anie. 

Czyli pisanie jest dla ciebie terapi¹? 

Tak, i wyp³ywa ze mnie naturalnie. Po-
za tym rzeczywiœcie uwielbiam tañczyæ,
œmiejê siê, ¿e to jedyne, co tak naprawdê
potrafiê, choæ nie jestem wykwalifikowan¹
tancerk¹ po kursach. Tylko w studium te-
atralnym mia³am pó³ roku tañca i coœ tam
wiem; ale ja tañczê po swojemu, tak, ¿e-
bym mog³a w tañcu wspomóc siebie, taniec
pomaga mi, leczy. Polecam go wszystkim,
poniewa¿ to terapia fizyczna i duchowa. 

Mieszkasz sama, jesteœ sama, czy
nad tym ubolewasz? Jesteœ sin-
glem, z wyboru lub nie, ale to fakt…
czy chcesz o tym mówiæ? 

Ja czêsto rozmawiam z ludŸmi na ten
temat. Mog³am wyjœæ za m¹¿ nie raz, nie
dwa, nie trzy, ale wierzê, ¿e moje przezna-
czenie by³o inne. Kiedyœ w ¿artach powie-
dzia³am, ¿e podoba mi siê piêciu mê¿czyzn
naraz i co mam z tym zrobiæ, utworzyæ szó-
stego? Nie wiem, czy by³abym szczêœliwa
z idea³em. Zawsze spotykam na swojej dro-
dze mê¿czyzn szalonych, którzy nieraz
mnie denerwuj¹, a jednoczeœnie inspiruj¹
i fascynuj¹. Mo¿e nie spotka³am takiego
cz³owieka, z którym mog³abym pomilczeæ,
pobyæ bez zazdroœci… Nie mam ¿alu, ¿e je-
stem sama, mia³am swoje piêæ minut. 

Nie nudzisz siê sama…

Nie, nie mam czasu na nudê, mam wie-
le zajêæ w Bydgoszczy i staram siê mieæ
czas dla przyjació³.

Najlepszy historyk na ca³ym Okêciu
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Skoñczy³y siê letnie wakacje, a do-
bry to czas, by wspólnie zadumaæ siê
nad problemem lekturowych kanonów
szkolnych, które jak wiadomo wyposa-
¿aj¹ m³odego cz³owieka na ca³e ¿ycie
w – czêsto jedyn¹, a niekiedy ¿adn¹ –
wiedzê o literaturze piêknej... 

Dobór i zestaw ksi¹¿ek przeznaczo-
nych dla m³odzie¿y, obowi¹zkowych
i uzupe³niaj¹cych, zawsze budzi³, i budzi
nadal wielkie emocje nie tylko wœród
uczniów, pedagogów, pisarzy, krytyków
i publicystów, ale i polityków, gdy¿ lektu-
ry szkolne staj¹ siê zazwyczaj – jak¿e nie-
s³usznie – przedmiotem politycznych ma-
nipulacji, bo ka¿dej w³adzy zale¿y na pro-
mowaniu t¹ drog¹ w³asnych partykular-
nych przekonañ i pogl¹dów. Szczególnie
wyraŸnie widaæ to w okresie powojennym,
czyli po 1945 roku, gdy obok nowych
wa¿nych ksi¹¿ek pisarzy wspó³czesnych
na listy lektur szkolnych wprowadzano
czêsto dzie³a nie najwy¿szego literacko
i artystycznie lotu, utwory s³awi¹ce dzia³a-
nia i pogl¹dy ideologiczne ekip sprawuj¹-
cych w³adzê. Jaskrawym przyk³adem
móg³by tu byæ zestaw lektur szkolnych
z okresu 1949-1955, kiedy to obok sza-
cownej klasyki królowa³y dzie³ka sprawie-
dliwie dziœ zapomnianych tzw. socreali-
stów, jak np. Numer 16 produkuje czy Wio-
sna szeœciolatki, a zalecano m³odzie¿y tak-
¿e sztandarowe dzie³a epoki autorów z tzw.
demoludów, jak choæby Wasilija A¿ajewa
Daleko od Moskwy (podobno w czasie tzw.
„praskiej wiosny 68” jeden z tamtejszych
lokali rozrywkowych nosi³ tak¹ nazwê, co
dobrze chyba œwiadczy o sile literatury!). 

Nast¹pi³y po 1956 r. w zestawach lek-
turowych wielce znamienne i korzystne
zmiany. Poszerzeniu uleg³ kr¹g autorów
oraz co wa¿niejsze kr¹g proponowanych
przez ni¹ tematów, obejmuj¹cych w bar-
dziej obiektywnym œwietle wydarzenia
historyczne (np. udzia³ Polaków w wal-
kach na Wschodzie i na Zachodzie w cza-
sie II wojny œwiatowej) oraz szerszy kr¹g
tradycji narodowych. Doszli tu pisarze,
których utwory poszerza³y wiedzê m³ode-
go odbiorcy o sprawy nie maj¹ce przed-
tem prawa obywatelstwa w zestawach
lektur szkolnych. Na przyk³ad: utwory
twórców okresu miêdzywojnia (Boles³aw

Leœmian, Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska, Bruno Schulz, St. I. Witkie-
wicz), wiersze powstañcze poetów poko-
lenia wojennego z twórczoœci¹ Krzyszto-
fa Kamila Baczyñskiego na czele, wier-
sze i dramaty Tadeusza Ró¿ewicza, pro-
za autora Kolumbów, Romana Bratnego,
odkrywaj¹ca dramat i dylematy wyborów
pokolenia AK-owskiego po wojnie, po-
tem proza Haliny Auderskiej Ptasi go-
œciniec, ods³aniaj¹ca (prawda, ¿e w spo-
sób zawoalowany na tyle, na ile pozwala-
³a ówczesna cezura) los Polaków zes³añ-
ców w ZSRR czasu drugiej wojny œwiato-
wej. Do lektur trafi³y te¿ utwory pisarzy
zachodnich dot¹d nieobecne w szko³ach,
jak choæby D¿uma Alberta Camusa –
sztandarowe dzie³o uniwersalizmu euro-
pejskiej myœli humanistycznej XX w. 

To tylko maleñka cz¹stka charaktery-
stycznych przyk³adów zmian, których
druga – zasadnicza i doœæ rewolucyjna –
tura nast¹pi³a po roku 1989 po upadku
systemu ideologii tzw. realnego socjali-
zmu. Dosz³o do zmian w sumie mocno
kontrowersyjnych, bo obok wielce pozy-
tywnych i korzystnych dla m³odego czy-
telnika, jak wprowadzenie do zestawu
lektur twórczoœci prozatorskiej emigra-
cyjnych pisarzy (takich, jak Witold
Gombrowicz, Czes³aw Mi³osz, Marian
Pankowski czy Gustaw Herling-Gru-
dziñski), poetyckich utworów pisarzy
polskich (Miron Bia³oszewski, Jan
Twardowski) czy prozy Marka H³aski
oraz utworów pisarzy zagranicznych, do-
t¹d ze wzglêdów politycznych nieobec-
nych nie tylko w lekturach szkolnych
(George'a Orwella Folwark zwierzêcy
i Rok 1984 czy Michai³a Bu³hakowa
Mistrz i Ma³gorzata). 

Dosz³o te¿ jednak w kolejnych latach
– ju¿ po 1989 r. – tak¿e do zmian nie za-
wsze korzystnych dla edukacji m³odego
pokolenia. Zmian wynikaj¹cych z tenden-
cji do okrojenia listy lektur (by „nie prze-
mêczaæ m³odzie¿y”), zw³aszcza jeœli cho-
dzi o pisarzy staropolskich, gdzie sta³ siê

taki idiotyzm, jak wyrzucenie poza nawias
obowi¹zkowej lektury nawet Krótkiej roz-
prawy miêdzy panem, wójtem a plebanem
Miko³aja Reja, ojca literatury polskiej,
który mia³ nieszczêœcie byæ wyznawc¹
protestantyzmu (dodajmy na marginesie,
¿e dzie³ko to jest nadal klasyczn¹ kwinte-
sencj¹ dylematów spo³ecznych w Polsce,
bez którego nie mo¿na zrozumieæ w pe³ni
ani naszej historii ani wielu aktualiów te-
raŸniejszoœci). W ogóle to z literatury re-
nesansowej pozosta³y w lekturach tylko:
strzêpy Miko³aja Rejowego ¯ywota cz³o-
wieka poczciwego (trudno), okrojony wy-
bór Fraszek, Pieœni, Trenów i Psalmów
mistrza Jana z Czarnolasu (to ju¿ szkoda
bardzo wielka), wybór Sonetów Miko³aja
Sêpa-Szarzyñskiego, a nawet i Kazania
sejmowe z³otoustego Sarmaty-jezuity Pio-
tra Skargi. Z literatury polskiego oœwie-
cenia rada nowego ministerialnego pro-
gramisty nie oszczêdzi³a nawet znakomi-
tych dzie³ biskupa Ignacego Krasickiego
pozostawiaj¹c fragmenciki tylko jego Ba-
jek, Satyr i Monachomachii. W romanty-
zmie stosunkowo najmniej ucierpia³
wieszcz Adam Mickiewicz, ale ju¿ Ju-
liusz S³owacki, Zygmunt Krasiñski,
a zw³aszcza Cyprian Kamil Norwid (ma
tylko skromniutki wybór wierszy) odczuli
powiew nowych czasów. 

Lista lektur coraz wê¿sza, a na doda-
tek nie zawsze sprawiedliwa dla klasyki
polskiej. Najwiêksze natomiast zamiany,
co poniek¹d zrozumia³e, nast¹pi³o na li-
stach lektur literatury wspó³czesnej. Wy-
pad³o z niej wielu autorów z powodów
czysto quasi politycznej natury (jak autor
Brzeziny oraz S³awy i chwa³y, autor Ko-
lumbów, autor Tañcz¹cego jastrzêbia, czy
autorka Ptasiego goœciñca), których za-
st¹pili inni pisarze bardziej „s³uszni”
w nowej epoce, autorzy „Ÿle widziani”
w poprzednim okresie, autorzy prozy
i wierszy o charakterze doraŸnej, aktual-
nej politycznej agitki, których zrozumie-
nie ju¿ dziœ, po paru czy parunastu latach,
nastrêcza – wobec nieobecnoœci kontek-
stu – wielu trudnoœci w zrozumieniu ich
wartoœci literackich. K³opotliwa sprawa
nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale
nawet i dla krytyków m³odego pokolenia.
Na listy lektur szkolnych trafi³y ksi¹¿ki
pisarzy, których rozg³os polityczny nie
dorównuje wartoœci poznawczej i arty-
stycznej ich dzie³, pisarze stanowczo
przeceniani, jak wykazuj¹ to ankiety prze-
prowadzone na ten temat w latach 90. np.
w paryskiej „Kulturze” (jeœli ktoœ ko-
niecznie pragnie jakiegoœ konkretnego
stamt¹d przyk³adu, to proszê bardzo – Po-
cz¹tek Andrzeja Szczypiorskiego czy
Kadencja Jana Józefa Szczepañskiego). 

Rzecz jasna najtrudniejsza i najbar-
dziej dra¿liwa sprawa w dziedzinie lektur
szkolnych zwi¹zana jest ze wspó³czesno-
œci¹. Jak wybrn¹æ z tej istnej kwadratury
ko³a, jakim jest wybór dzie³ pisarzy
wspó³czesnych, wybór sprawiedliwie do-
ceniaj¹cy ich artystyczn¹ i poznawcz¹ wa-
gê, to sprawa nie tylko dla rozpolitykowa-
nych programistów ministerialnych*, to
przede wszystkim sprawa powa¿nej pu-
blicznej debaty w ró¿nych kompetentnych
gronach i gremiach: nauczycielskich
i uczniowskich, profesjonalnych œrodowi-
skach literackich „i w prasie kulturalnej”.
Bo naprawdê jest o czym dyskutowaæ.
Mo¿na, jak proponowa³ to kiedyœ krytyk
Artur Sandauer, zrezygnowaæ w ogóle
z dzie³ literatury wspó³czesnej w szko³ach,
bo ka¿dy wybór bêdzie jego zdaniem nie-
obiektywny, a literatura musi przejœæ
sprawdzian czasu, by wykazaæ swoje po-
nadczasowe walory. Ale to skrajne stano-
wisko nie jest moim zdaniem do utrzyma-
nia z prostego wzglêdu: nie mo¿na odci¹æ
m³odzie¿y szkolnej od u³omnego choæby
i wielce powierzchownego pokazania tego
wszystkiego, co w polskiej literaturze, po-
ezji, prozie i dramacie wspó³czesnym
dzieje siê obecnie. Wszak wielu absol-
wentów szko³y œredniej, chcemy tego czy
nie, raczej rzadko mieæ bêdzie (jeœli
w ogóle) kontakt ze wspó³czesnoœci¹ lite-
rack¹ i w ogóle z literatur¹. 

Na szczêœcie jest wyjœcie doraŸne,
nim eksperci i programiœci dopracuj¹ siê
owej wymarzonej listy lektur wspó³cze-
snych, wyjœcie dopuszczalne nawet przez
zalecenia programowe dla pedagogów
i ju¿ czêsto przez nich stosowane w prak-
tyce szkolnej. A mianowicie mo¿liwoœæ
swobodnego doboru lektur szkolnych
przez nauczycieli jêzyka polskiego
w ostatnich g³ównie klasach licealnych.
Wiem z praktyki i ró¿nych innych „dono-
sów rzeczywistoœci” (by pos³u¿yæ siê tytu-
³em ksi¹¿ki Mirona Bia³oszewskiego), ¿e
wielu polonistów ju¿ z tej nowej mo¿liwo-
œci chêtnie korzysta i samodzielnie dobie-
ra wiersze i prozê polskich pisarzy na-
szych czasów, teksty odpowiednie wedle
ich najlepszego rozeznania, dla pokazania
dorobku tej literatury, jej problematyki
i wartoœci, a tak¿e odpowiednie do mo¿li-
woœci percepcyjnych ucznia, inne ni¿ te,
które podawane s¹ w ministerialnych spi-
sach lektur, minimach programowych. 

*PS
Jak wa¿na to i aktualna sprawa, nadal bulwer-

suj¹ca i konfliktogenna, mieliœmy okazjê przekonaæ
siê przy okazji „sporu o Gombrowicza” w 2006 ro-
ku, gdy ówczesny minister MEN próbowa³ usun¹æ
dzie³a tego pisarza z lektur szkolnych ze wzglêdu
na ich rzekomy „niepedagogiczny i antynarodowy
charakter” (na tym, mówi¹c nawiasem, dzie³o auto-
ra Ferdydurke tylko skorzysta³o, bo jak wiadomo
nic nie przynosi wiêkszego rozg³osu dzie³om sztu-
ki, jak nêkaj¹ce je oficjalne zakazy, s¹dowe rozpra-
wy i „skandale”). Ale to nie znaczy by nastêpcy nie
próbowali „pracowaæ” nad lekturami – s³usznie, go-
rzej, ¿e bez konsultacji spo³ecznych: z pedagogami,
literaturoznawcami czy krytykami literackimi (zna-
mienne, ¿e tym razem ofiar¹ urzêdniczej „aktywno-
œci” pada faworyzowany przez poprzedników Hen-
ryk Sienkiewicz)! 

Literatura piêkna 
w lekturach szkolnych
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III OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI 

„O SREBRN¥ £USKÊ PSTR¥GA”
Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych: A 14-19 lat; B – powy¿ej 19 lat.

Przewidziana jest te¿ kategoria specjalna: ma³a forma literacka – fraszka, haiku, epigramat, li-
meryk o tematyce „REDA”. Na konkurs nale¿y nadsy³aæ 3 dotychczas nie publikowane i nie
nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach, opatrzone jedynie go-
d³em i symbolem grupy wiekowej. To samo god³o winno wystêpowaæ na do³¹czonej p³ycie
CD oraz kopercie zawieraj¹cej wewn¹trz: nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu. Je-
den autor mo¿e przys³aæ tylko jeden zestaw utworów nie przekraczaj¹cy trzech arkuszy for-
matu A 4; czcionka 14 (Trebuchet MS, Times New Roman lub Arial; interlinia 1,5- wierszo-
wa. Wiersze (wydruk i pyta CD) nale¿y nades³aæ na adres: Dzia³ Kultury MOKSiR ul. £¹ko-
wa 59 / 84-240 Reda lub mailem (kultura. moksir. reda@gmail. com) w formacie doc, odt, rtf
lub pdf. TERMIN NADSY£ANIA PRAC do 31 grudnia 2011. Szczegó³owa informacja –
tel: (058) 678-31-67|662-08 

Janusz Termer



7W£ASNYM G£OSEM NR 83 PREZENTACJE

Nasi na Parnasie

***
¯yj¹c na wargach
szaleñstwa, pragn¹³em poznaæ sens:
puka³em do drzwi. Otworzy³y siê.
Puka³em do œrodka!

***
Dzieñ i noc muzyka –
cichy i pogodny 
flet. Gdy on
zamiera, my zamieramy.

***
Tyœ jest nutami, my jesteœmy fletem.
Myœmy górami, a ty dŸwiêkiem
gromu.
Myœmy królami, wie¿ami, pionkami,
które ustawiasz na swej
szachownicy:
i wygrywamy albo przegrywamy.
Myœmy or³ami i lwami na flagach.
Ty jesteœ wiatrem, co daje nam ¿ycie.

t³um. Krzysztof Boczkowski

Œladami wierszy umar³ych poetów
Rumi 
najwybitniejszy poeta suficki, mistyk perski, teolog islamski. 
Twórca zakonu wiruj¹cych derwiszy.

POBOCZE ROZMODLONE

u stóp lasu
jak sarna na p³ochliwych nogach

sznur tirów obiecuje kolacjê dla syna
mo¿e nawet buty

nie prosi³a o ¿ycie

nie prosi³a o nic

los sam pope³ni³ plagiat:
dziesiêæ ³apczywych palców
wczepionych kurczowo w jej 
[nastoletni strach

modli siê ¿arliwie
by ktoœ siê zatrzyma³

Magdalena o bezpañskich oczach
smarkata Madonna od mleka

jawnogrzesznica

 

Dom z³y

w tym domu
nie szanowano kobiet
raz w miesi¹cu
musia³y dostaæ w mordê
poza tym s³u¿y³y do rozrodu
opierunku
i gotowania

na boku by³y zawsze inne

w tym domu
trzeba urodziæ siê ch³opcem

w tym domu
wychowujê syna

na cz³owieka

   

WIESZ JAK TO BY£O? 

…wiesz jak to by³o? 
Przy³ó¿ sobie d³ugopis bez wk³adu

do nadgarstka, nie do œrodka d³oni; tak
tylko maluj¹ na obrazach…

Do nadgarstka, od wnêtrza – tam,
gdzie s¹ œciêgna i przyciœnij! 

Mocno, tak ¿eby powsta³ œlad…
mocniej, ¿eby zabola³o! 

Ale to nie wszystko, gwoŸdzie tak
têpe jak ten d³ugopis nie zatrzyma³y
siê na skórze; uderzenie m³otka wt³o-
czy³o je z potworn¹ si³¹ przez skórê…
przez œciêgna, wbijaj¹c siê miêdzy ko-
œci tak, ¿e cia³o mimowolnie zwija³o
siê z bólu, ale silne rêce nie pozwala³y
na to… nie pozwala³y na t¹ maleñk¹
ulgê! 

Szarpa³y ju¿ drugie ramiê, przyci-
ska³y je do drewna i ile tylko si³ – na-
ci¹ga³y; rozpina³y na drewnie jak ¿a-
gle, jak p³ótno do suszenia! 

Szarpane jedno ramiê z bólu zgina-
³o siê i przykurcza³o, powoduj¹c jesz-
cze wiêkszy ból, gdy na swej drodze
do niesienia sobie najmniejszej choæby
ulgi – napotka³o na wielk¹ g³owniê
gwoŸdzia! 

Opór cia³a jest tak du¿y, ¿e chc¹c
przytwierdziæ drugie ramiê w ten sam
sposób trzeba kilku osób; prawie ³ami¹
przykurczon¹ z bólu rêkê, by j¹ wy-
prostowaæ. 

Trzeszczy jak stare drewno! 
Ale oni przed wbiciem gwoŸdzia

w drugi nadgarstek najpierw z ca³ej
mocy ci¹gn¹ za ramiê – by cia³o by³o
solidnie rozpiête! 

I znów wbijaj¹ têpy gwóŸdŸ po-
przez skórê, miêdzy œciêgna, koœci; do
drewna! 

Sk³adaj¹ bose stopy jedna na dru-
giej i znów przyk³adaj¹ do skóry têpy
gwóŸdŸ. 

Coraz mocniej i mocniej tak, ¿e je-
go si³a rozrywa skórê, wt³acza siê miê-
dzy ma³e i delikatne koœci stopy i wy-
chodzi pod podeszw¹! 

Ale to nie koniec jego wêdrówki;
bo napotyka powierzchniê drugiej sto-
py i t³oczy siê tak samo! 

Ból powoduje, ¿e nogi siê mimo-
wolnie podkurczaj¹, ale stopy s¹ ju¿
przybite do drewna! Jedynie mo¿na
nasiliæ tym ból – nie ul¿yæ! 

Cia³o wraz z ca³¹ konstrukcj¹ wê-
druje do góry i opada w dó³, rozrywa-
j¹c rany…

Jedyna ulga, jak¹ mo¿na sobie te-
raz przynieœæ – to unieœæ siê na sto-
pach; przezwyciê¿yæ na sekundê roz-
paczliwy ból i zrobiæ to…

Aby daæ potem ulgê stopom mo¿na
siê podci¹gn¹æ na rêkach…

I tak przez wiele godzin…
Na zmianê. 
Wij¹c siê jak robak…

 

krzyk

pytasz mnie czy krzyk mo¿e
byæ niemy a ja odwracam prawa fizyki
aby znaleŸæ sens odpowiedzi
fala, g³os sumienia, credo prawd
nieobjawionych a wszystko zmienione
w constans bytu i niebytu

pytasz mnie jak¹ siê ma krzyk cz³owieka
zamieram w ciszy bêd¹cej schronieniem
dla ma³ego tchórza, brak mi odwagi
zatrzymaæ postêpuj¹c¹ erozje œwiata

 

Nie zapomnia³am

rzadko
uœmiecha siê we mnie kobieta
ma³o radoœci
z ró¿y w zêbach
gdy nie tañczê tanga
zapomnia³am
jak pachnie wiosna
gdzie roœnie nasze drzewo
czy mia³eœ piegi na plecach
nie zapomnia³am
tego dr¿enia gdy by³eœ obok

Takiego t³oku na Parnasie jeszcze nie by³o, a to za spraw¹ Konkursu Poetyckiego
kwalifikuj¹cego do XXIII Literackich Spotkañ Pokoleñ Kruszwica-Kobylniki. Na tym
ciesz¹cym siê od lat konkursie laureatami zostali nie tylko cz³onkowie RSTK, ale i na-
si wieloletni przyjaciele: Ela Galoch (Turek), Andrzej Szaflicki (Ostrów Mazowiecka),
Marzena Lewandowska (Kowal), Beata Patrycja Klary (Gorzów Wlkp.), Grzegorz
Maria Pozimka (Inowroc³aw), Alina Rzepecka (Bydgoszcz), Iza Wageman (Kêdzie-
rzyn KoŸle), Agnieszka Tomczyszyn Harasymowicz (G³ucho³azy), Gra¿yna Rochna-
-WoŸniak (Solec Kujawski), Teresa Brauer (Kruszwica), Marcin Czeczko (Kalisz),
Mieczys³aw Szabaga (Przemyœl), Kacper P³uska (Pabianice). Mi³o nam donieœæ, ¿e
nasz kolega malarz akwarelista Staszek Tarnowiecki w XVI Ogólnopolskim Konkur-
sie Literacko-Plastyczno-Fotograficznym pod has³em: „Natura moich okolic 2011”.
organizowanym przez Zarz¹d Okrêgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze zdoby³ I na-
grodê, a Ma³gorzata Pfisterer (Kraków) wyró¿nienie. W tym samym konkursie na ni-
wie literackiej wyró¿nienie zdobyla Julia Pawlicka-Dekert (Gniezno).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 
Z ostatniej chwili. 
W pierwsz¹ sobotê paŸdziernika I nagrodê „O Z³oty Klucz Ciechanowskiego

Ratusza" powióz³ do Mogilna Mirek Puszczykowski, a Piotr Goszczycki wygra³ Ogól-
nopolski Konkurs „zaproœ KolejTV do siebie”, za najciekawszy temat do programu
KolejTV – sierpieñ 2011. Gratulujemy.

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



Staram siê idealistycznie uwierzyæ –
o czym pisa³em w wierszu w „B³ysku za-
pa³ki” –  ¿e: 

Mo¿e w tej chwili
Gdy pocieram zapa³k¹
O ciemnoœæ pokoju
Równoczeœnie
W paru domach g³owach czy rozmowach
Krzywym p³omykiem siê zapalam

Mo¿e zrozumia³ mnie w³aœnie
Mój nieprzejednany wróg
A przyjaciel znalaz³ we mnie winê

Mo¿e w tym okamgnieniu
Przez otwarte okno
Z p³atkiem jab³oni
Wpad³em do pierwszej dziewczyny

Lub z oczu matki wypad³em
I od pocz¹tku
Goœciñcem siê toczê
A mo¿e
Nikt na ca³ej planecie
O mnie w tej sekundzie nie pomyœla³
I dlatego poczu³em siê taki samotny
Jakbym nagle potkn¹³ siê o pust¹ ciemnoœæ

¯e poezja mo¿e niewiele? Proszê mi
pozwoliæ odpowiedzieæ na ten zarzut
wierszem The Butterfly Effect: 

wzruszasz ramionami mówi¹c
¿e poezja dziœ
to zaledwie
trzepot skrzyde³ motyla

odpowiadam s³owami
autora teorii chaosu Edwarda Lorenza
¿e trzepot skrzyde³
motyla w Brazylii
spotêgowany reakcj¹ ³añcuchow¹
mo¿e wywo³aæ tornado
w Teksasie
a ka¿da wielka podro¿
zaczyna siê od
ma³ego kroku

PISAÆ O SOBIE PRZEZ ŒWIAT…

Zdajê sobie sprawê, ¿e mój g³os za
empati¹ mo¿e te¿ budziæ uzasadniony
sprzeciw, bo przecie¿ poezja romantyczna
by³a wykwitem indywidualizmu, podob-
nie jak liryka Rimbauda i symbolistów…

Tak. Indywidualizm by³ i jest moto-
rem twórczoœci, podobnie jak poczucie
odrêbnoœci, bunt jednostki przeciw ma-
sie, niepowtarzalnoœæ wizji, oryginalnoœæ
wyrazu – to wszystko sk³ada siê na urodê
przyrodzonego talentu poety…

Czy mo¿na siê z tym nie zgadzaæ? 
Chcia³bym jednak i tu wtr¹ciæ swoje

malutkie „ale”… Wiadomo, ¿e poeta pi-
sz¹c o innych, pisze zawsze o sobie, por-
tretuj¹c innych, wyciska na ich rysach
w³asne indywidualne piêtno; w takim
ujêciu dar empatii to nic innego tylko do-
bra wola naginania w³asnej wyobraŸni

i w³asnej wra¿liwoœci do cudzych wra¿li-
woœci i cudzych wyobraŸni… 

PISAÆ O SOBIE PRZEZ PRYZMAT
ŒWIATA I O ŒWIECIE PRZEZ PRY-
ZMAT SIEBIE – pod tym poetyckim credo
podpisujê siê jako poeta obiema rêkami…

Wydaje mi siê, ¿e bazuj¹c na najlep-
szym laboratorium, jakim jest w³asna du-
sza, w³asne wnêtrze, nie powinienem za-
pominaæ o wkomponowaniu w owo
„podwodne” laboratorium – okien na
œwiat  zewnêtrzny; podgl¹dów, wykuszy,
peryskopów, telefonów, po³¹czeñ z inny-
mi œwiatami wewnêtrznymi. W przeciw-
nym razie zamurujê siê na amen, zamknê
– wie¿y z koœci s³oniowej, umrê za ¿ycia. 

Idea empatii by³a dla mnie zawsze
bliska… Mo¿e dlatego, ¿e pochodzê
z Polski, kraju, który stworzy³ Solidar-
noœæ, a mo¿e dlatego, ¿e urodzi³em siê
w ma³ej wiosce – Borzêcin? i dlatego los
pokrzywdzonych, odrzuconych, bied-
nych nie by³ mi nigdy jako poecie obojêt-
ny, ba, by³ bli¿szy od losu ludzi z pierw-
szych stron gazet? 

Teraz chcia³bym powiedzieæ parê
zdañ o empatii, jako o zdolnoœci do dzie-
lenia siê z odbiorc¹ swoimi uczuciami,
refleksjami… Czy pisz¹c nie pragniemy
wy³uskaæ z chwili teraŸniejszej tego co
wieczne i nieprzemijalne tak, ¿eby wiersz
pozosta³ bliski komuœ ¿yj¹cemu teraz
i 50 czy powiedzmy nawet 100 lat póŸ-
niej? W innych realiach narodowych,
spo³ecznych, pod inn¹ szerokoœci¹ geo-
graficzn¹…Ubranemu w inn¹ skórê,
u przywi¹zanemu do innych ni¿ my ga-
d¿etów i wynalazków techniki, ale te¿…
nie pozbawionemu wiecznej duszy, która
podobno – jak zapewniaj¹ wszystkie reli-
gie œwiata i wiêkszoœæ artystów – jest
wyró¿nikiem ludzkiego istnienia? 

Ale czy mo¿na w dzisiejszym œwiecie
tak poœpiesznie zmieniaj¹cym siê i po-
dobnym do jaszczurki, która co rok zrzu-
ca skórê; w œwiecie, w którym dokona³o
siê w ostatnim pó³wieczu tak mnóstwo
przeobra¿eñ – wy³uskaæ z chwili bie¿¹-
cej, chwilê wieczn¹? … Na to pytanie od-
powiem paradoksalnym pytaniem: A czy
cz³owiek w swej zmiennej naturze nie
pozosta³ jednak w swoim „rdzeniu” nie-
zmienny? 

W swoim lêku przed œmierci¹? W swo-
jej têsknocie do mi³oœci? W poszukiwaniu
Logosu, Piêkna, Szczêœcia, w zw¹tpieniu
i chorobie, w cierpieniu i zachwycie? 

Na pytanie wiêc czy mo¿liwy jest
dziœ idea³ poezji ponadczasowej, poko-
nuj¹cej granice czasowe i przestrzenne
odpowiem: … A dlaczego by nie próbo-
waæ porywaæ siê z motyk¹ na s³oñce tak
jak czynili to – toutes proportions gardee
– wielcy: Safona, Szekspir, Cervantes,
Byron, Van Gogh, Rilke czy znakomici
polscy poeci: Norwid i Leœmian… ¿e

wymieniê pierwsze z brzegu Wielkie Du-
chy Ludzkoœci, p³ac¹ce za to niekiedy
wielkie koszty. 

Niech wiêc i nam busola empatii i bu-
sola ponadczasowoœci wyznacza kierunek
poszukiwaniom twórczym i prowadzi
w burzliwiej poetyckiej podró¿y z biegu-
nów naszych samotnoœci do œrodka œwia-
ta czyli do serc i umys³ów innych ludzi. 

Oczywiœcie taka podró¿ to nigdy nie
koñcz¹ca siê odyseja. To samoobronny
gest serca nie zgadzaj¹cego siê na uprzed-
miotowienie siebie – w oczach „innych-
obcych” oraz uprzedmiotowienie „ob-
cych-bliŸniego” – w naszych oczach. 

GDZIEŒ NA BIEGUNACH 
GDZIEŒ W ŒRODKU ŒWIATA

Wczoraj mali skuleni
Z zamarzniêt¹ ró¿¹
Staliœmy na przeciwnych polarnych biegunach

Dziœ z g³owami pod niebo
W samym œrodku œwiata
Ponad g³owami s³oñca kr¹¿¹

Bo œrodek œwiata
Wszêdzie
Gdzie schodz¹ siê serca: 
Zakochani podaj¹ sobie ró¿ê
Przyjaciele rozstawiaj¹ stó³
Tu trwa rozmowa
Najwa¿niejsza pod s³oñcem
Cygan daje siê powiesiæ za muzykê i œmiech

Co parê godzin gubimy go z oczu
Przyci¹ga nas odpycha
Jesteœmy tu¿ tu¿

To niedaleko st¹d
To tak daleko
W oczy dmie wiatr
Przeciwne fale znosz¹ nasze serca
I ta wyprawa z biegunów naszych samotnoœci
Okazuje siê najd³u¿sz¹ Odysej¹

TANECZNA KOEGZYSTENCJA

Tu dodam, ¿e ostatni zbiór moich pol-
skich wierszy nazywa siê „Rondo” i sk³a-
da siê m. in. z rozmów „na skrzy¿owaniu
ludzkich losów”. Oddaje w nich g³os pro-
stytutce, zakonnicy, duszy, kaznodziei,
wiejskiej prababci, wnuczce, bufeto-
wej…, ale tak¿e… ba³wanowi, ptaszko-
wi, drzewu, chmurze, bo jak napisa³em
w swoim „Dekalogu Poetyckim”: „Raso-
wy poeta wczuwa siê nie tylko w cudze
œwiaty ludzkie, lecz u¿ycza te¿ g³osu
drzewu, kamieniowi, chmurze, wodzie,
zwierzêtom. Widzi siebie i cz³owieka
w ogóle na tle wielkiej natury, wielkiego
kosmosu, przyrody, pogody, przestrzeni”.
Antropocentryzm („Cz³owiek jest miar¹
wszystkiego”), to przecie¿ te¿ rodzaj py-
chy i egoizmu, zawê¿aj¹cych poznanie
i przes³aniaj¹cych prawdziwy obraz
œwiata. …W tym momencie chcia³bym
przejœæ do jeszcze innego rozumienia
przeze mnie empatii…

Wspó³odczuwanie z bliŸnim, z natu-
r¹, z przyrod¹, z bratem mniejszym-zwie-
rzêciem, ptakiem, z Planet¹, to jakby pró-
ba znalezienia tanecznej koegzystencji
ZE WSZYSTKIM, próba odszukania
harmonijnej wiêzi, któr¹ utraciliœmy, od-
cinaj¹c pêpowinê ³¹cz¹c¹ nas z Matk¹-
-Natur¹ i decyduj¹c siê na wyodrêbnienie
„ja” ze wspólnoty pierwotnej. 

Poszukiwanie empatycznej harmonii
z bliŸnim i Kosmosem to trud Syzyfa, ale
który¿ artysta nie pragn¹³ jej w sobie od-
naleŸæ, ¿eby na chwilê przynajmniej za-
g³uszyæ niepokój i ból istnienia – siostry
nieroz³¹czki naszego bytowania na tej
Ziemi? ¯eby na chwilê przynajmniej po-
czuæ siê Cz¹stk¹ Wszystkiego, „tworzyæ
uk³ad zamkniêty ze S³oñcem”, „czuæ siê
pod³¹czonym do ob³oków, pogody, Wiel-
kiego Kosmosu. 

Przecie¿ dzielimy siê tym samym po-
wietrzem, t¹ sam¹ wod¹, s³oñcem, Nie-
bem, ziemi¹, krajobrazami. Pisa³em o tym
m. in. w wierszu: „Taniec z Ziemi¹”. Po-
wsta³ w rok po mojej chemioterapii, wy-
granej walce z rakiem i by³ podziêkowa-
niem za to, ¿e dalej ¿yjê i hymnem na
czeœæ istnienia, mimo ¿e sk³ada siê ono nie
tylko z radosnych, ale czêœciej – z czego
cz³owiek zdaje sobie sprawê w wieku doj-
rza³ym – z dramatycznych momentów: 

TANIEC Z ZIEMI¥

Nie zagl¹daæ w zêby
Darowanym dniom
Daæ siê porwaæ ziemi
W wiruj¹cy kr¹g

ZnaleŸæ do obrotów
Najzwinniejszy rym
(Gdy ciê ziemia wodzi

WódŸ ziemiê i ty) 

S³oñce deszcz wiatr gwiazdy
W oczach niech siê mieni¹
Gdy na przekór smutkom
Pójdziesz w tany z Ziemi¹

Zgrabnie czy niezgrabnie
Na p³acz czy na œmiech
Wpl¹saæ siê muzykê
Miêdzygwiezdnych sfer

A niebytu wszak wszyscy
Do tañca wyrwani
Kropla z oceanem
I mg³a z mg³awicami

Bo ¿yæ to wirowaæ
Z ni¹ a¿ do u p a d k u
A¿ ci ktoœ
Odbije
Ziemiê na ostatku
*
„s³ychaæ tylko tupot butów
S³ychaæ tylko tupot serc
Kto przetrzyma kto ustanie
Trwa nasz dziwny z ziemi¹ taniec”

Wyst¹pienie wyg³oszone przez Józefa Barana
w sierpniu 2009 na Uniwersytetach w Brasilii,
Kurytybie i Santo Angelo (Brazylia).
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Józef Baran

O empatii, bez której nie ma dobrej poezji Dokoñczenie ze str. 1
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O starej emigracji, szczêœciu 
i potrzebie podejmowania ryzyka

Panie Janie, pañska przygoda
z Irlandi¹ rozpoczê³a siê ponad 50
lat temu. Czy mimo up³ywu czasu
i silnych wiêzi z Zielon¹ Wysp¹
nie zatraca siê poczucie polskoœci? 

– Kategorycznie, nie. Choæ for-
malnie jestem obywatelem Irlandii,
jednak mocno czujê siê Polakiem
i mocno interesujê siê sprawami na-
szego kraju, mimo ¿e patrzê na nie
z wiêkszym dystansem ni¿ ludzie
mieszkaj¹cy w Polsce. I wierzê
w to, ¿e potrzebujemy przestrzeni,
gdzie mo¿emy koegzystowaæ
i wspó³pracowaæ, szanuj¹c swoj¹
odmiennoœæ kulturaln¹. Temu w³a-
œnie s³u¿y Irish-Polish Society
(IPS). Stanowi ono platformê, gdzie
wspó³istniej¹ ro¿ne idee i pogl¹dy,
wynikaj¹ce z pochodzenia czy wy-
chowania. 

Animator kultury, biznesmen, w³aœci-
ciel pierwszego klubu nocnego w Du-
blinie „Elephants” i ca³onocnej restau-
racji „Last Post” z ulubionym menu
„steakow” i reprezentant Starej Polo-
nii, za której symbol mo¿na uznaæ IPS,
najstarsze stowarzyszenie w Irlandii
dzia³aj¹ce na rzecz wzmacniania pol-
sko-irlandzkich stosunków. W trakcie
swojej ¿yciowej podró¿y odwiedzi³ Pan
W³ochy, Niemcy i Wielk¹ Brytaniê. Ja-
kie momenty swojego ¿ycia spostrzega
Pan jako kamienie milowe, które Pana
ukszta³towa³y? 

– W 1944 roku, po wielu przygodach
przetrwania wojennej okupacji niemiec-
kiej, znalaz³em siê w Lublinie gdzie aku-
rat wojska polskie Gen. Berlinga wkra-
cza³y do miasta. By³ to pu³k artylerii, do
którego zosta³em przygarniêty jako „ma-
skotka” jednostki i wraz z nim, a tak¿e
wojskami rosyjskimi, dotarliœmy na Za-
chód Polski a¿ do sta³ej bazy w Jeleniej
Górze. Jako ¿e wtedy du¿o Polaków mi-
growalo, uda³o mi siê przy³¹czyæ do jed-
nej z grup i tak znalazlem sie w Zachod-
nich Niemczech, w Ingolstadt i Murnau.
St¹d, jako cz³onek nowo stworzonej „ro-
dziny” Dowódcy II Korpusu Gen. Ander-
sa, powêdrowaliœmy do W³och. Nieba-
wem, II Korpus Gen. Andersa – jednost-
ka VIII Armii Brytyjskiej, walcz¹cej na

Bliskim Wschodzie i we W³oszech, zo-
sta³ przetransportowany do Wielkiej Bry-
tanii. Dla mnie i wielu innych m³odych
ludzi nastêpnym przystankiem by³ obóz
dla junaków w Petworth, Sussex. D³ugo
tam nie usiedzia³em. Kolejna przygoda to
Londyn i Polska YMCA, opieka kierow-
niczki Pani Zofii Sarnowskiej i pocz¹tek
podstawowej edukacji w nowej bazie
w Hospicjum pod nadzorem Ksiêdza
Kirsze (Earlscourt Square). Potem pobyt
w Purley i Coulsdon High School
i w Polskiej Technicznej Szkole w Lil-
ford. Nastêpny etap to Polskie Hospi-
cjum w Edynburgu (pod opiek¹ Ks. S³a-
wika) i Holy Cross Academy. I ponownie
powrót do Londynu i zdawanie egzaminu
wstêpnego na London University, gdzie
uzyska³em oceny wymagane przy przyj-
mowaniu na wy¿sze studia. 

Londyn nie by³ Panu jednak¿e pisany.
Kiedy pad³a decyzja o przeprowadzce
do Dublina? 

– To znajomi koledzy z Londynu ju¿
na studiach w Corku rozbudzili moj¹ fa-
scynacje Irlandi¹. Dzieki pomocy Pana
Wojtka D³u¿ewskiego (kierownika pol-
skiego Veritasu) i Stasia Grocholskiego,
uzyska³em miejsce i stypendium na stu-
dia w Irlandii na Uniwersytecie w Corku.
Po dodatkowych egzaminach w Dublinie
przyjêto mnie do s³ynnej instytucji – Tri-

nity College na kie-
runek ekonomia
i nauki polityczne. 

Przez 4 lata
(1958-1962) ca³ko-
wicie poch³onê³o
mnie ¿ycie studenckie: wyk³ady, praca
akademicka, udzia³ w stowarzyszeniach,
dzia³alnoœæ jako redaktorska w „Trinity
News”, tworzenie „Carniwal of Nations”
oraz anga¿owanie siê w ró¿ne inicjatywy
kulturalne. Podczas wakacji pracowa³em
i zdobywa³em praktyczne doœwiadczenia
w turystyce i kateringu w Europie, co
okazalo sie niesamowicie pomocne
w póŸniejszej karierze. Po ukoñczonych
studiach rozpocz¹³em pracê w firmie
komputerowej ICT w Dublinie. Ponie-
wa¿ moja wiza studencka wygas³a, zosta-
³em przeniesiony do Belfastu, sk¹d mo-
g³em siê staraæ o irlandzki paszport. Po
powrocie do Zielonej Stolicy, poza swoj¹
prac¹ biurow¹, zacz¹³em równie¿ prowa-
dziæ nocn¹ restauracjê, „Last Post”, któr¹
naby³em za bezcen (od W³ocha). Przero-
bi³em j¹ natychmiast na pierwszy ca³o-
nocny „Steak Mouse” w Dublinie, co
okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê. Moje
dorywcze prace studenckie zwi¹zane
z rozwojem, kontrol¹ i finansami w koñ-
cu siê op³aci³y. Do moich innych doko-
nañ mo¿na równie¿ zaliczyæ: Szko³ê Jê-
zyka Angielskiego – DTC, firmê „Simon

Shirts”, import wyrobów tekstyl-
nych dla kobiet z Korei, nabycie
i rozbudowa wczeœniej zbankru-
towanego stupokojowego hotelu
nad Atlantykiem w Kilkee (naby-
ty te¿ za bezcen) oraz stworzenie
„Concord Ravel” – dobrze pro-
speruj¹cej do dziœ agencji podró-
¿y. Prowadzi³em j¹ przez parê lat,
po czym sprzeda³em j¹ Joe Walsh. 

Ciê¿ko jest uwierzyæ, ¿e osoba
tak aktywna nie szuka nowych
wyzwañ. 

– Nieraz siê zastanawia³em,
co decydowa³o o moim
sukcesie. Myœlê, ¿e by³ to
historycznie doskona³y
okres inspiruj¹cy do od-
wa¿nych (wrêcz szalo-
nych) inicjatyw, kiedy to
irlandzka spo³ecznoœæ
cierpia³a na œpi¹czkê
i brak kapita³u oraz mo¿-
liwoœci uzyskania kredy-
tu. Irlandia pod wzglêdem
gospodarczym wówczas

spa³a. Ludzie nie byli œwiadomi wspó³-
czesnych trendów, nowoœci i potencja³u.
Wprowadza³em na rynek takie produkty
albo us³ugi, jakie by³y potrzebne i o ja-
kich pisano. By coœ osi¹gn¹æ, trzeba by³o
ryzykowaæ. Obecnie trochê inwestujê
w Polsce, Niemczech i w Wielkiej Bryta-
nii. To zmusza mnie do podró¿owania.
Do tego dochodzi jeszcze mój zwi¹zek
z IPS-em. 

Jak Pan postrzega Dom Polski? Czy
mo¿na go nazywaæ ostoj¹ polskoœci
w Dublinie? 

–  Trochê siê tam dzieje, ale w³aœci-
wie nic twórczego i po¿ytecznego. Sie-
dziba, któr¹ IPS dzieli z Polskim Oœrod-
kiem Spo³eczno-Kulturalnym (POSK)
jest ma³o znana wœród polskiej spo³ecz-
noœci i ma³o kto korzysta z niej. Siedziba
prowadzona bez celu i wizji mo¿e szyb-
ko staæ siê ofiar¹ ogólnego kryzysu eko-
nomicznego w Irlandii. Nasuwa siê oczy-
wiste pytanie: jak uratowaæ historyczny
pomnik polskoœci na Zielonej Wyspie?
To temat do dyskusji! 

Rozmawia³a: Anna Poœpieszyñska

Wywiad z Janem Kamiñskim – wspó³za³o¿ycielem The Irish-Polish Society (IPS) czyli Stowarzyszenia
Polsko-Irlandzkiego, najstarszej organizacji polonijnej na Zielonej Wyspie, która promuje i wspiera
przyjaŸñ miêdzy dwiema kulturami.



dlaczego

by nie naraziæ
¿yciowej stopy
kroczysz
wpatrzony w ziemiê

rozci¹gasz namiot
nad ³añcuchem dni

w dal nie spogl¹dasz
jest zbyt odleg³a

nad tob¹ niebo
widzisz go tyle
ile odbije
siê w tafli b³ota

M.B.

Nad tym wierszem trzeba popracowaæ –
przede wszystkim w zakresie wersyfikacji.
Wersy s¹ za krótkie, bo co oznacza samo „by nie
naraziæ”? – a za³o¿eniem wersu jest przecie¿
niesienie treœci. Mo¿e to byæ jeden wyraz, ale
musi pe³niæ wa¿n¹ funkcjê. Tutaj tak nie jest.
Podobnie przerzutnie nie s¹ celowym
za³o¿eniem autora. Proponujê zapis: by nie
naraziæ ¿yciowej stopy / kroczysz wpatrzony w
ziemiê // (fraz¹ oddechow¹, tak jak siê mówi);
inwersja: w dal nie spogl¹dasz – jest zbyteczna.
„Tafla b³ota” – do poprawki – „tafla” jest g³adka,
idealnie równa; b³oto zawsze ma w sobie
drobinki i skazy – w zwi¹zku z tym jego
powierzchnia nie jest tafl¹, taj jak ma to miejsce
z wod¹ czy lodem. Tekst do przepracowania.

Wojna

Trumna za trumn¹
Stosy zw³ok
ludzkie cierpienia
to zwyk³y los

Hitler czy Stalin?
Przyjaciel czy wróg?
Œmieræ to sprzymierzeniec
Naszych ludzkich dróg

Wojna siê toczy
Dzisiaj te¿ trwa
Toczysz j¹ w g³owie
Walczysz z ni¹ sam

P.CH.

Có¿. To nie wiersz, to jedynie tekst. Utrzy-
many w hip-hopowej konwencji i dla niej jak
znalaz³. Niestety by z takiego tekstu powsta³
wiersz, musi, poza oczywistoœciami, byæ jesz-
cze wartoœæ naddana – to ona decyduje o poezji.
Nie musz¹ to byæ rozbudowane metafory, czy
inne tropy stylistyczne, ale musi byæ dokonana
operacja na jêzyku, przez któr¹ to operacjê po-
wstaj¹ nowe sensy. W tym tekœcie tego brakuje.
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Pozostajesz sob¹

Pozostajesz sob¹ z mi³oœci
Ze swoj¹ umiejêtnoœci¹
Utrzymania ciszy
Tego co ¿ywe

Poprzez perspektywê
Jeszcze nie dojrza³ej
Namiêtnoœci
Otwierasz siê na przestrzeñ

Przypisana przebudzeniu
Wschodom s³oñca
U³o¿ona na porannych zorzach
Pêczniejesz 

Przyp³ywasz  onieœmielona
Lekkoœci¹ palców
Podmuchem powietrza
Tym co obejmuje 

Poranek kreujê
Twój wizerunek
Cichy pomruk
Bezszelestnej obecnoœci

Oddechu

 

Drzewa

drzewa
s¹ najbli¿ej Boga
siêgaj¹ nieba
korzenie swoje
maj¹
niezbadanie g³êboko

by³y s¹ i bêd¹

widzia³y wszystko
i widz¹ wszystko
wiedzia³y o cz³owieku
od pradawna
i od koñca
wiedzieæ bêd¹
i jeszcze du¿ej

tak 
drzewa s¹ najbli¿ej 
Boga

 

* * *

Wyznawcy siebie
wierni ³owcy sukcesów
wytrawni poszukiwacze z³udzeñ
wynalazcy konsekwencji
wci¹¿ sklejaj¹ latawce
na manowcach codziennoœci

NADES£ANE KSI¥¯KI

OKOUCHO
Patryk Zimny

Dobry debiut poetycki cieszy za-
wsze, bo wnosi powiew œwie¿oœci
ostrego oka, wyczulonego ucha,
a dziêki temu daje nadziejê na przy-
sz³oœæ. W³aœnie „Okoucho” Patryka
Zimnego zajê³o mi jeden z ostatnich
wieczorów. To oko ciekawe, wy-
ostrzone na widzenie ja wewnêtrz-
nego, oko autora, który jest sob¹.
Cz³owieka uwa¿nie spogl¹daj¹cego
na œwiat. W œwiecie tym wyczuwa
z³o, którego sprawc¹ jest otoczenie.
Ludzie jakich to oko zauwa¿a, to
siedliska rozpaczy, biedy, to ludzie
obcy sobie samym i œwiatu. U Zim-
nego mamy: œwiat starych – œwiat
m³odych, jak¿e odmienny, bo zapi-
sany przez nick, 3d, czat, sms-y;
œmiertelnoœæ – zwierzêca witalnoœæ
(z ukierunkowaniem na piersi, na
mleko prosto z wymion). Podoba mi
siê ten poetycki projekt i nabieram
pewnoœci, ¿e Patryk Zimny nie jest
ju¿ ch³opcem od czytania starszych
[debiut], ale sta³ siê mê¿czyzn¹, któ-
rego inni bêd¹ czytali. 

Jakub ¯ulczyk, Instytut
Znak, 2010

Strach, szok, poczucie bez-
radnoœci. Gra o wszystko. Po-
wieœæ wci¹gaj¹ca w œwiat uwiê-
zionych. Si³a woli i zwyciêstwo
determinacji. Prawdziwa wojna
nerwów. A jakie zakoñczenie!

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

Katarzyna Michalak. 
Rok w Poziomce
Wydawnictwo Literackie, 2010

Powieœæ dobra dla ka¿dego, a naj-
lepsza dla kobiety. Wzruszenie, marze-
nie, spe³nienie. Wszystko koñczy siê
dobrze, wiêc nastrój mo¿na sobie po-
prawiæ. Czyta siê jednym tchem. 

Bo i myœleæ przy tym tekœcie nie
trzeba. Œwietny jêzyk.

XXIII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POETYCKIE
KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2011
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maj 2004

* * *
w moim mieœcie jest most 
z którego zrzucono dziecko

* * *
a malarze artyœci poeci
wci¹¿ g³owi¹ siê wrêcz staj¹ na g³owie
czym i jak szokowaæ

czy
niezrozumia³¹ gr¹ s³ów
barwami skacz¹cymi do oczu

adrenalin¹ wybijanych zêbów
³amanych koœci

zgrzytem zabijanej muzyki
* * *

wiadomo tylko
¿e na pewno nie
rozpaczliwym krzykiem czterolatka
str¹canego w lodowatoœæ fal

* * *
jak na pocz¹tek dwudziestego 
pierwszego wieku
to ju¿ zbyt banalne

 

Godziny: 3.00

przez dno pustego kieliszka
nie widaæ ani nieba ani ziemi

mê¿czyzna
znu¿ony strategi¹ ³owów
doskonali miarowoœæ oddechu
milczy telefon
opustosza³ ekran
noc szorstk¹ cisz¹
t³umi moc psalmu

pod niedomkniête powieki
wype³zaj¹ demony
na kosmykach
nienazwanych jeszcze obaw
zawi¹zuj¹ gordyjskie wêz³y
piêtrz¹ niespe³nienia
kalecz¹ nadzieje

krwawiê wierszem

  

Anio³y têsknoty

przychodz¹ noc¹
skrzyd³ami dotykaj¹
niewinn¹ nag¹

byœ mog³a udŸwign¹æ siebie
rozbudzon¹

nie prosisz Boga 
o wiersz

Przykazanie dziewi¹te: 
wiersz powinien wyrastaæ
z pokory. I nie wstydziæ siê
pychy. 

O co tu chodzi? O postawê poety. Po-
eta powinien, moim zdaniem, poczynaæ
pisanie wiersza od schodzenia z coko³u
i zrzucania spi¿owej togi. Zamiast gêsie-
go pióra niechaj siêgnie po ogryzek
o³ówka. Poeta powinien z pokor¹ przyj-
mowaæ œwiat i z pokor¹ weñ wnikaæ. Byæ
jednym z nas. Pamiêtaæ o skromnoœci.
Chyliæ czo³a przed drugim cz³owiekiem
i tajemnicami œwiata. 

Dlaczego? Dlatego, by zachowaæ pro-
stotê, zwyk³oœæ i „normalnoœæ” patrzenia
i mówienia. Po to, aby zejœæ z koturn
i aby unikaæ za wszelk¹ cenê sytuacji,
gdy wyda mu siê, ¿e jest kimœ lepszym
ni¿ jest. Tylko smak „soli ziemi” na
ustach poety jest smakiem, jaki ma trzy-
maæ go w swej w³adzy. 

Ale s¹ chwile, ¿e poeta musi wejœæ na
Mont Blanc i przemieniæ siê w Tytana.
Uderzyæ piêœci¹ w stó³, rzuciæ sobie Zie-
miê do nóg, stan¹æ przeciw milionowi,
kochaæ i cierpieæ za miliony... Kiedy po-
winien przemówiæ do mierzwy ludzkiej
g³osem, za jakim ona pójdzie. 

A wiêc: pokora czy pycha? Jedno
i drugie, jedno i drugie. Ach, ¿e te¿ nie
mamy w jêzyku polskim s³owa, które by-
³oby wypadkow¹ tych obu sensów. 

Przykazanie dziesi¹te: 
poeta poddaje siê
natchnieniu.

Ojcem i matk¹ wiersza jest natchnie-
nie. Co to jest: natchnienie? Ba! Wszyscy
wiedz¹, nikt nie mo¿e wyt³umaczyæ. Mo-
¿e psychologia aktu twórczego kiedyœ
„skodyfikuje” to pojêcie. Ja wierzê w na-
tchnienie jako „szósty zmys³”. Zmys³ ob-
jawienia i olœnienia. Jest to na pewno stan
psychiczny, stan szczególnej koncentra-
cji, który artyœcie (nie tylko poecie) do-
daje skrzyde³. Wtedy obraz „siê sam ma-
luje”, wiersz „siê sam pisze”... s³owa p³y-
n¹ spod pióra jakby dyktowa³ je niewi-
doczny demiurg sztuki. 

Natchnienie to wszystko to, co w fe-
nomenie pisania nie poddaje siê racjona-
lizacji. To tajemnica tworzenia. Niekon-
trolowana si³a sprawcza. Natchnienie to
napêd wywo³uj¹cy autoekspresjê. Specy-
ficzna koncentracja spoza obszaru odru-
chów kontrolowanych. 

„Zawodowy” poeta (dobry rzemieœl-
nik) potrafi, rzecz jasna, napisaæ wiersz
na zimno, bez ¿adnego natchnienia. Ale
prawdziwa, wielka, gor¹ca poezja po-
wstaje niemal zawsze w jakimœ uniesie-
niu i przy udziale „niewidocznej rêki”;
czytaj: przy udziale ogromnego zaanga-
¿owania emocjonalnego i twórczego. 

Dlaczego natchnienie ma znajdowaæ
siê w takim, jak ten, dekalogu? Bo poeta,

który ma cyniczny stosunek do natchnie-
nia mo¿e ju¿ przesta³ byæ poet¹, tylko
jeszcze o tym nie wie? 

*  *  *
I to ju¿ wszystko. Tak widzê mój „de-

kalog dobrego wiersza”. W mojej grada-
cji wartoœci i z punktu widzenia mojego
doœwiadczenia czytelniczego wymienio-
ne wy¿ej walory s¹ najistotniejsze. Oczy-
wiœcie, zbyt wiele nadyskutowa³em siê
o literaturze, by upieraæ siê przy niepod-
wa¿alnoœci tego dekalogu. Prawdopo-
dobnie mo¿na napisaæ jeszcze kilka ta-
kich kodeksów inaczej pozycjonuj¹cych
wymienione wy¿ej walory lub zg³aszaj¹-
cych inne cechy niezbêdne w tej wyli-
czance. Mo¿e wiêc ka¿dy z nas powinien
u³o¿yæ swój dekalog? Mo¿e ka¿dy go
ma, tylko sobie tego nie uzmys³owi³?
Jedno jest pewne: poezja istnieje bez ja-
kichkolwiek dekalogów. Ale te¿ istnieæ
nie mo¿e bez b¹dŸ to zbiorowej, b¹dŸ in-
dywidualnej wiedzy o jej arkanach. Bo
¿ycie ludzkie w du¿ej mierze wype³niaj¹
konwencje. Sztuka, choæ byæ mo¿e wyni-
ka z potrzeby naturalnej, realizuje siê
w formule konwencjonalnej. Konwencja
zaœ to zasada. I nie ma siê na co obra¿aæ
– gdyby zabrano nam konwencje, to tak
jakby zabrano nam wodê i powietrze – do
tego etapu dotarliœmy w procesie cywili-
zacji. Dlatego rozmowy o sztuce s¹ tak
wa¿ne. Przynajmniej dla tych, którzy do-
trwali do koñca tego tekstu. 

Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza(5) 

SREBRNY JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA „PODBESKIDZIE”
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Ku wzgórzom planet. Poematy Zdzi-
s³awa T. £¹czkowskiego to kontynuacja
dialogu tego wielkiego Poety ze œwiatem
i rozliczenie ze wspó³czesn¹ cywilizacj¹,
rozpoczête w tomiku Czy wszystko ju¿ po-
wiedzia³em...? Poematy naiwne. Jest to
ca³e pasmo pytañ, myœli, w¹tpliwoœci; za-
duma nad sztuk¹, nauk¹, filozofi¹, nad lo-
sem œwiata, a zw³aszcza nad zagro¿eniem
dla ci¹g³oœci kultury. Jest to tak¿e podsu-
mowanie w³asnego ¿ycia przez Pisarza
i ocena jego spuœcizny literackiej. Na do-
wód, ¿e to ci¹g dalszy poetyckiego dys-
kursu Poeta zamieszcza w niniejszym to-
mie wszystkie trzy poematy z tomiku po-
przedniego, a dziewiêæ nowych utrzymu-
je w podobnym kanonie i kontekœcie inte-
lektualno-emocjonalnym. Ta sama wra¿-
liwoœæ i przenikliwoœæ realiów œwiata
i podobna filozofia poetycka. Pisarz na-
wi¹zuje do problemów tam poruszonych,
do tych samych motywów, obrazów, ina-
czej je naœwietlaj¹c. Wydaje siê jednak,
¿e w ostatnich poematach jest wiêcej
optymizmu, wynikaj¹cego z pogodzenia
siê z ludzk¹ dol¹, i dostrzeganie wielu ele-
mentów dobra p³yn¹cego z mi³oœci jako
podstawowej zasady bytu, na co £¹cz-
kowski k³ad³ nacisk ju¿ w poprzednim to-
mie, a teraz jeszcze bardziej uwydatnia tê
PRAWDÊ jako osobiste odkrycie. 

Zbiorek Ku wzgórzom planet fascy-
nuje i budzi refleksjê. Ka¿da linijka wier-
sza, ka¿dy szczegó³ zdumiewa. Chcia³o-
by siê takie piêkne myœli, obrazy, metafo-
ry po wielekroæ powtarzaæ. W naszym
zmaterializowanym, coraz bardziej nie-
czu³ym œwiecie chcia³oby siê to piêkno
upowszechniaæ. Stan¹æ na rozstajnych

drogach naszego œwiata, naszej globalnej
che³pliwej wioski, waliæ w bêbenki uszu,
budziæ ludzi uœpionych duchowo – i roz-
g³aszaæ piêkno ukryte w wielkiej poezji –
tak¿e w niezwyk³ej poezji Z. T. £¹cz-
kowskiego! 

Kiedy przyjrzymy siê bli¿ej choæby
tylko tytu³owemu utworowi Ju¿ ku wzgó-
rzom planet, dochodzimy do wniosku, ¿e
Poeta rzeczywiœcie „nie wszystko powie-
dzia³” w poprzednich poematach, o któ-
rych by³a mowa w recenzji „Gorzka ironia
Starego Poety”, a teraz dopowiada, co
przemyœla³ w ostatnich latach, czym go
zainspirowa³a ci¹g³a lektura wielkich dzie³
literatury œwiatowej – po prostu, co mu le-
¿y na sercu, co go cieszy lub bulwersuje
w naszej kulturze. Nic wszak¿e nie powta-
rza, lecz w³aœnie dopowiada i inaczej ko-
mentuje. Jest to tom ogromnie bogaty
w nawi¹zania i skojarzenia kulturowe, od
których siê tu roi, ale tak¿e na³adowany
refleksj¹ filozoficzno-moraln¹. Wchodzi-
my w tych utworach w gêst¹ sieæ moty-
wów historyczno-kulturowych i etycz-
nych. My siê tymi elementami delektuje-
my, ale te¿ co krok jesteœmy wstrz¹œniêci
moralnie. To nie tylko poznawczo-estety-
czny spacer po muzeum – przywo³ywanie
rekwizytów ze sztuki i faktów z historii.
To unaocznianie dobra i z³a w naszym
œwiecie. Mimo tego bogactwa erudycyj-
no-etycznego ta poezja nie jest niezrozu-
mia³a dla ludzi choæ trochê obeznanych
z histori¹ kultury, z literatur¹, dla ludzi
myœl¹cych i czuj¹cych. Nie ma tu „prze-
kleñstwa erudycji”, jak nazywa J. A. Ihna-
towicz poezjê prze³adowan¹ nadmiern¹
uczonoœci¹, poezjê, do której trzeba szu-
kaæ specjalnego klucza. Twórczoœæ £¹cz-

kowskiego przeciêtny mi³oœnik poezji ro-
zumie, podziwia jej g³êbiê, jej meryto-
ryczno-artystyczne i duchowe bogactwo
oraz ROZWA¯A. Wymaga ona bowiem
du¿ej koncentracji uwagi oraz otwartoœci
umys³u i serca, jak ka¿da wielka poezja re-
fleksyjna. Podczas takiej wnikliwej lektu-
ry trudno siê nie zatrzymaæ na szczegó³ach
rzeczywistoœci, z którymi siê twórca mie-
rzy, którymi siê zachwyca, które kontem-
pluje, albo o których pisze z gorycz¹. Tu
ka¿dy detal wiele ZNACZY – a¿ dŸwiê-
czy znaczeniami. Niektóre sformu³owania
szokuj¹ trafnoœci¹. Metafory czêsto s¹
prawdziwym objawieniem nie tylko jêzy-
kowym, poetyckim, lecz i filozoficznym.
Jest to rewelacyjne odkrywanie prawdy
o cz³owieku, o œwiecie. Prawdy przecie¿
znanej, a jednak zdumiewaj¹cej. Podobno
najtrudniej jest odkryæ oczywistoœæ, tak
w sztuce, jak i w nauce, nie mówi¹c ju¿
o codziennoœci, o której wiemy, ¿e naj-
ciemniej jest pod latarni¹. 

Co mo¿na powiedzieæ w podsumo-
waniu tej recenzji? 

Poeta dokonuje we wszystkich po-
ematach omawianego tomu nie tylko
oceny kultury i etosu naszego œwiata, ale
te¿ bilansu w³asnego ¿ycia i rozliczenia
z ewangelicznych talentów, otrzymanych
od Stwórcy. Wzruszaj¹ce i zdumiewaj¹ce
s¹ jego wiele mówi¹ce wyznania. Paroma
z nich – z ró¿nych utworów – zakoñczmy
wiêc nasz rzut oka na ten poetycki prze-
dziwny traktat filozoficzno-etyczny
o strukturze poematów liryczno-refleksy-
jnych. Te wyznania s¹ prawdziwym
CREDO Poety: 
– szed³em jak ka¿dy w bólu codziennym

| bo trzeba iœæ | iœæ | dalej i dalej | nie –

| jak ci pogodzeni z pustk¹ | ale w mi³o-
œci | pielgrzymowa³em | poprzez lata
d³ugie (ikona). 

– czyni³em wszystko | jak mówi œw. Au-
gustyn | w dramacie | i poprzez dramat
| w kroplach | szczêœcia | radoœciach |
p³aczu | kocha³em | ja cz³owiek bardzo
u³omny | i jak ga³¹Ÿ cedru | silny |
wieczny || dziêki Tobie Panie | ¿e trwa-
³em na Planecie Ludzi | teraz w p³omie-
niu | i jako p³omieñ (inna rzeczywi-
stoœæ). 

– myœlê o dramacie œmierci | dramacie
cz³owieka | zwierzêcia | ptaków | [... ] |
wci¹¿ podziwiam | tê bliskoœæ istoty
ludzkiej | do wszelakiego stworzenia |
której dzisiaj nie uœwiadczysz (Cygan
¿egna siê ze swoim panem). 

– Ufam literaturze, wiêc siêgam jeszcze
po radê do starego przyjaciela Platona.
I s³yszê: Czytaj o nieœmiertelnoœci du-
szy, o mi³oœci i duszy... 

I ci¹gle wiem, powtarzam to ju¿ wie-
lokrotnie, ¿e nic nie wiem. I ci¹gle, jak
Prometeusz, jestem przykuty do ska³y,
gdzie orze³ wyszarpuje mi nie w¹trobê,
ale serce, które siê odradza w mi³oœci, po-
przez mi³oœæ i z mi³oœci¹, t¹ pokaleczon¹. 

Czy zwyciê¿ê? Pokonam ten piêkny
dramat cierpienia? Mo¿e wówczas, gdy
moja lampka oliwna zgaœnie... (Romowie). 

To ostatnie pytanie jest raczej dewiz¹
¿yciow¹ i chyba wielu z nas pragnie j¹
sobie wytyczaæ: „Pokonaæ piêkny dramat
cierpienia”. Bo dramat cierpienia mo¿na
widzieæ jako piêkny, jeœli naprawdê chce-
my siê uwa¿aæ za wyznawców Krzy¿a,
o którym Poeta przypomina w Alfabecie
przemijania i który jest drog¹ do realiza-
cji tej dewizy. 

Pokonaæ dramat cierpienia
(o nowych poematach   Z. T. £¹czkowskiego)  

Zofia Korzeñska

Tegoroczna, ju¿ XXIII edycja Ogól-
nopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ
w Kobylnikach ko³o Kruszwicy 
(8-11.09.2011), organizowanych przez
bydgoski WOK, RSTK w Bydgoszczy
przy wsparciu kruszwickich w³adz samo-
rz¹dowych zosta³a wzbogacona almana-
chem wierszy uczestników tej mi³ej im-
prezy. To pi¹ty z kolei almanach – ta tra-

dycja corocznej prezentacji poetów za-
pewne bêdzie kontynuowana dopóty, do-
póki w Kobylnikach bêd¹ siê odbywa³y
wrzeœniowe spotkania. 

Najnowszy almanach nosi tytu³ „Tu za-
kwitaj¹ wiersze”. Na kobylnickie warszta-
ty nabór uczestników odbywa siê poprzez
konkurs. Jury ocenia nades³ane wiersze
i typuje 35 osób do udzia³u w imprezie. Ich
w³aœnie wiersze wype³niaj¹ ten zbiór. 

W tym roku pierwsze miejsce zdoby³a
Ela Galoch, drugie – Andrzej Szaflicki,
trzecie – Marzenna Lewandowska, a wy-
ró¿nienia: Beata P. Klary, Grzegorz M.
Pozimka, Alina Rzepecka, Izabela Wage-
man i Agnieszka Tomczyszyn-Harasy-
mowicz. A w almanachu znalaz³y siê jesz-

cze m.in. utwory takich autorów, jak Ma-
ria Borcz, Mateusz Brucki, Marcin Czecz-
ko, Ma³gorzata Pietrzak, S³awomir P³atek,
Gra¿yna Rochna-WoŸniak, Ma³gorzata
Szweda... Ci, którzy œledz¹ tzw. „¿ycie po-
etyckie”, znaj¹ wiêkszoœæ tych nazwisk.
Rzecz w tym, ¿e na warsztaty kobylnickie
mo¿e siê dostaæ zupe³ny debiutant, jednak
przyje¿d¿aj¹ tu tak¿e autorzy, maj¹cy ju¿
za sob¹ ksi¹¿ki i sukcesy – ten melan¿
zró¿nicowanego zaawansowania twórcze-
go zapewne czyni spotkania nad Gop³em
ciekawszymi, przede wszystkim otwarty-
mi na wszystkich utalentowanych. 

Gop³o, Kujawy, ziemia Kasprowicza
i Przybyszewskiego – to miejsca poezjo-
twórcze. W tym almanachu widaæ to go-

³ym okiem. Sporo wierszy inspirowa-
nych pejza¿em i „legend¹” tamtej okoli-
cy; wody tego arcypolskiego jeziora szu-
mi¹ w tych wierszach a¿ mi³o. 

El¿bieta Nowosielska, autorka wstêpu
do tego zbioru, pisze: „W wersy wielu tek-
stów wpisuje siê uroda historycznej krainy,
bliskiej wielu twórcom w ró¿nych epokach
literackich...” Ale s¹dzê, ¿e gdyby zupe³nie
zabrak³o tu owych akcentów „regional-
nych” i „okolicznoœciowych”, to almanach
i tak by³by wyborem dobrych, uniwersal-
nych tekstów, nie mówi¹c o jego roli doku-
mentacyjnej. Tak zapisujemy nasze ¿ycie
literackie, w takich w³aœnie ksi¹¿kach – i to
jest bardzo wa¿ne. A ¿e, przy okazji, to do-
bra lektura, to tylko siê cieszyæ i chwaliæ... 

Leszek ¯uliñski

Tu zakwitaj¹ wiersze, Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit”, Kruszwica 2011, s. 108

Wiersze nadgoplañskie
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Tomem  „to co odejdzie jest tym co przy-
chodzi” Pawe³ Kubiak potê¿nie zademonstro-
wa³ wagê s³owa, w którym pe³no jest odnie-
sieñ do wspó³czesnej historii, do cz³owieka
jako istoty myœl¹cej. Wiersze tradycyjnie po-
dzielone s¹ na cykle, na ró¿norodnoœæ poetyc-
kiej wypowiedzi, gdzie ka¿dy znajdzie przy-
najmniej kilka pozytywnie zaskakuj¹co cie-
kawych myœli. W wiêkszoœci utworów mo¿-
na odnieœæ wra¿enie, ¿e autor modyfikuje wi-
dzenie œwiata poprzez swoje serce go³êbie
serce, ¿e przez pryzmat swoich oczu dostrze-
ga g³êbiê bardzo wielu doœwiadczeñ ¿ycio-
wych. Te cechy spowodowa³y u Kubiaka nie-
zwyk³¹ delikatnoœæ i stanowczoœæ w wyra¿a-
nych opiniach. Widaæ, ¿e maskê z twarzy
zdjê³a odwaga „spróbowania siê” z s³owami
innych: „ksi¹dz Twardowski/nakaza³ siê spie-
szyæ//po co/tak pêdziæ/o siebie siê potykaæ//za
co/za ile/dlaczego//” (zupe³nie inaczej). To
cieszy, ¿e w pojedynku na s³owa autor wy-
chodzi obronn¹ rêk¹. 

W tomie tym, wiersze te s¹ na tyle do-
pracowane, ¿e wzajemnie przenikaj¹ siê,
oraz dopowiadaj¹ siê jeden za drugiego.
Pierwszym krokiem do lepszego poznania
przes³ania „to co odejdzie, jest tym co przy-
chodzi” daje nam wiersz poœwiêcony Jano-
wi Paw³owi II: „a gdy zamkn¹³eœ za so-
b¹/historiê i przesz³oœæ/s³owo ¿ywota/ksiê-
gê//widzimy ile/a¿ tyle/musimy oswajaæ na
nowo//” (oswajanie wysokiego). To ci¹g³e
oswajanie nowego, to ci¹g³e poszukiwanie
nowego powoduje, ¿e w twórczoœci Kubia-
ka nale¿y spodziewaæ siê jednego: rzetelno-
œci. Rzetelnoœæ ta, to nie sposób na przygl¹-
danie siê œwiatu, lecz esencja wyp³ywaj¹ca
pomiêdzy metaforami. Aby spróbowaæ tej
¿ywicy, trzeba wiersz przeczytaæ niejedno-
krotnie. Jest to na tyle istotne, ¿e autor „Pró-
by zrozumienia pamiêci” ma tendencjê do
miniaturyzowania swoich wypowiedzi. Ma
to na celu odpêdzenie od siebie bana³u,
a poprzez prostotê wiersza dojœæ skutecznie
do prawdy. Tak¿e i w tomie tym: nie braku-
je „okruchów”, które zamiast wskazywaæ na
temat, bardziej inspiruj¹ wyobraŸniê do za-
stanowienia siê nad problemem z jakim bo-
ryka siê poezja: „wiersz jak deszcz/kro-
pla/gdy na kamieñ/wydr¹¿y//nie o¿ywi”
(nie o¿ywi). 

W twórczoœci autora „to co odejdzie,
jest w tym co przychodzi” znajdujemy du¿¹
dawkê religijnej morfiny. U absolwenta teo-

logii jakoœæ przedstawianej wiary posiada
nieco inny wymiar ni¿ u cz³owieka spora-
dycznie pisz¹cego wiersze religijne. Kubiak
jest œwiadom tego, ¿e nie ma szans, aby zba-
wiæ œwiat, ale mo¿e do³o¿yæ cegie³kê wier-
sza aby ziemiê nieco naprawiæ. Widaæ to nie
tylko w utworach przyk³adowo wymienio-
nych postaci ks. Twardowskiego i polskiego
papie¿a, ale i tak¿e w innych wierszach in-
spirowanych modlitw¹: „od zaniedbania
serdecznej/prawdy//od porzucenia sie-
bie/poœród ch³odu obcych//zachowaj nas
panie//” (od zatraconego powietrza). Na
przestrzeni kilkunastu kartek mo¿na do-
strzec jak Pawe³ Kubiak w niezwykle wra¿-
liwy sposób dotyka spraw wa¿nych, obok
których przejœæ bez emocji jest nie lada
sztuka. To w wierszach pojedyncze historie
opowiedziane s¹ z niebywa³ym pietyzmem,
nie tylko informuj¹c o prawdzie, ale daj¹c
czytelnikowi wybór, nad którym winien siê
zastanowiæ. Co istotne, ¿e w tomie „to co
odejdzie, jest tym co przychodzi”, ka¿dy
wiersz mówi w³asnym g³osem, jest samo-
dzielny, indywidualny. Ka¿dy wiersz osob-
no, ka¿de z kilku cyklów osobno, oraz za-
warte w tomie miniatury (wszystkie razem
wziête) pracuj¹ na efekt spostrzegania ca³ej
ksi¹¿ki daj¹c wielow¹tkowy obraz rze-
mieœlniczoœci poetyckiego s³owa. Kolej-
nym, wa¿nym aspektem przy odbiorze tomu
jest ok³adka. Pawe³ Kubiak pokusi³ siê

o wiele wymown¹ fotografiê opustosza³ego
dworca kolejowego (zapewne jest to czêsto
zat³oczona Warszawa Œródmieœcie), oraz
skulonego cz³owieka na ³awce. Zatem tom
„to co odchodzi, jest w tym co przychodzi”
o czym tak naprawdê mówi? Sfotografowa-
ny dworzec œwiadczy o przyjazdach i odjaz-
dach poci¹gów, ale i te¿ o przemieszczaj¹-
cych siê podró¿nych. Ludzie Ci, bêd¹cy je-
dynie „przelotem” staraj¹ siê nie dostrzegaæ
cz³owieka wci¹¿ bêd¹cego na dworcu. Byæ
mo¿e chodzi o wolnoœæ cz³owieka, oraz je-
go przestrzeñ duchow¹: „pomiêdzy tamtym
mn¹/z Garwolina/a tym/z Na³êczowa/jest
przestrzeñ//” (tylko poci¹g mknie). To pyta-
nie pozostawiam tym, którzy zechc¹ tê oto
ksi¹¿kê przeczytaæ. 

Puentuj¹c wycieczkê Kubiaka w g³¹b
metafor warto zauwa¿yæ rzemieœlnicz¹ pra-
cê, któr¹ wykona³ autor na przestrzeni trzech
ostatnich ksi¹¿ek. To ca³kowicie zmienia mi
spojrzenie na wczeœniejsz¹ twórczoœæ, oraz
podpowiada sens ca³emu wydarzeniu, jakim
jest tworzenie wierszy. W przypadku tak nie-
pewnych czasów i szybko zmieniaj¹cego siê
trybu ¿ycia, warto mieæ pod rêk¹ „to co od-
chodzi, jest tym co przychodzi” tylko po to,
aby mieæ wgl¹d do trafnej odpowiedzi na
bardzo wa¿ne pytania. 

Piotr Goszczycki
Pawe³ Kubiak: „to co odejdzie jest w tym co 

przychodzi”; Wyd. Komograf; Warszawa 2011

Dzienniki, „Polaków portret w³asny”,
lata 1985, 1989, 1990.

Weronika W³odarczyk „Dzienniki” na-
pisa³a na konkurs „Polaków portret w³a-
sny”. Sk³adaj¹ siê one z dwóch czêœci.
Pierwsza obejmuje okres od 12 marca do
31 grudnia 1985 r., z tym, ¿e regularne za-
piski pojawiaj¹ siê od wrzeœnia. Druga –
obejmuje okres od 1 czerwca 1989 r. do 31
maja 1990 r. Autorka notuje wydarzenia
ka¿dego dnia w porz¹dku chronologicz-
nym. „Dzienniki” s¹ Ÿród³em szczegó³o-
wych informacji o problemach dnia co-
dziennego tamtego okresu: cenach, zarob-
kach, zakupach, sposobach spêdzania wol-
nego czasu, pogodzie. 

„9 lipiec – nd. … Idê na mszê o 8.30.
Znowu gor¹co siê modlê o odzyskanie stra-
ty ziêcia. W drodze powrotnej spotykam
znajom¹, która zna i wspó³czuje Stefanowi.
Dziœ obiad œwi¹teczny, rosó³ z makaronem,
ziemniaki kurczak, mizeria, kompot, potem
drzemka, a w wieczór na imieniny swatowej
(teœciowa córki Marioli), a tam same sma-
ko³yki, 3 rodzaje ciasta domowego, kawa,

karp w zalewie, wêdliny, sa³atka z kapusty
i porów, jeszcze proponuj¹ flaczki, ale ju¿
nie mogê, gdzie ten kryzys?”

Autorka pisze równie¿ o swojej pracy
zawodowej i spo³ecznej. Osobny w¹tek sta-
nowi¹ zachodz¹ce wówczas w Polsce prze-
miany gospodarcze i ustrojowe widziane
oczami autorki – osoby o pogl¹dach lewi-
cowych. 

„6 czerwca – wt. Po obiedzie sen, po-
tem telewizja, rozmowy luŸne, o polityce,
gospodarce, co radoœæ pani Stanis³awy, ¿e
wygrali wybory solidarnoœciowcy, zasko-
czenie nie wiadomo co zrobi¹, konsterna-
cja, wszyscy czekamy z niecierpliwoœci¹ co
dalej.”

Kolejnym w¹tkiem s¹ przemiany
w dziedzinie kultury, sygnalizowane w re-
lacjach z pracy. 

„28 kwiecieñ – so. Wstajê o 6-tej, przy-
gotowujê siê do wyjazdu na Walne Zebrania
RSTK do Che³mka. Proszê mê¿a, by mnie
odwióz³, odmawia, dobrze pojadê poci¹-
giem, tylko niepotrzebnie tak wczas. Walne
Zebranie rozpoczyna siê punktualnie, przy-
jecha³o nas 41 osób z Bielska, Andrychowa,
Oœwiêcimia i Che³mka. Zarz¹d wojewódzki
w Bielsku-Bia³ej rozwi¹za³ siê, nikt nie chce
pracowaæ a Ko³a w terenie aktywnie pracu-
j¹ samodzielnie, bez dyrektyw, no ale ktoœ to
musi trzymaæ w jednych rêkach.”

Dr Jacek Lechendro, recenzent jej pra-
cy, stwierdza, ¿e autorka „… w tak wa¿-
nych dla spo³eczeñstwa polskiego momen-
tach, naszkicowa³a nie tylko swój osobisty
obraz i obraz najbli¿szej rodziny, ale nama-
lowa³a tak¿e portret swych wspó³pracowni-

ków, s¹siadów, znajomych i nieznajomych,
mo¿na by rzec „Polaków portret w³asny”,
na którym wielu mo¿e siebie odnaleŸæ.”  
Weronika W³odarczyk przepracowa³a w Kopalni Wê-
gla „Brzeszcze” 30 lat, po przejœciu na emeryturê za-
trudniona jako instruktor kulturalno-wychowawczy.
Pisze wiersze, opowiadania, felietony, dzienniki –
maluje. Laureatka wielu nagród i wyró¿nieñ. Odzna-
czona Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski – 1985 za dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹.
Mieszka w Brzeszczach. 

„Przesilenie”

„Przesilenie”, powieœæ o latach 1980-
1990. Ukaza³o siê na ten temat wiele publika-
cji, lecz nigdzie nie natrafi³em na powieœæ be-
letrystyczn¹ o tym okresie. Byæ mo¿e „Przesi-
lenie”, jest pierwszym beletrystycznym dzie-
³em o ostatnim oddechu upadaj¹cej epoki. 

Opisanie w tej powieœci bezkrwawej re-
wolucji w miasteczku, gdzie przeciwnicy ¿yj¹
w symbiozie, to zadanie nie³atwe. Górczyñski
jednak temu sprosta³. Znaj¹c tamte czasy, omi-
ja on gazetow¹ publicystykê rezygnuj¹c z do-
s³ownoœci i szczegó³owych dat. Taka syntety-
ka wymusza na autorze koniecznoœæ grotesko-

wego ustawienia postaci. Dla unikniêcia nad-
miernego patosu, autor wyposa¿a narratora
w jêzyk najprostszy, miejscami prawie naiwny
i z takiej w³aœnie pozycji uzyskuje swoisty
styl. Panuj¹c nad s³owem, nie wykracza poza
przyjête kanony dobrego smaku, nawet w sce-
nach erotycznych. Powieœæ ta, choæ wpisana
dok³adnie w historyczne ramy, prowadzi akcjê
szlakiem ponadczasowym i symbolicznym. 

T³em utworu jest lato, które wyczerpa³o
ju¿ swoje s³oneczne zasoby. Partia równie¿ ma
swoje dni za sob¹. Œwiadomoœæ jej upadku
wzmaga histeriê rz¹dz¹cych. Wypluwaj¹
z siebie z³oœci i groŸby. Powieœciowy bohater
zostaje mimowolnie w³¹czony w nurt dzia³añ
politycznych. Jego wizja œwiata, naiwna i nie-
co idealistyczna, kontrastuje z rzeczywisto-
œci¹. Pragn¹c przemian przekonuje siê szybko,
¿e œwiadomoœæ mieszkañców miasteczka to
tylko pozory. Zadziwiony jest skutkami ich
dzia³alnoœci, w której te¿ mia³ swój udzia³. 

Wœród nieoczekiwanych i gor¹cych
przygód, pod powierzchni¹ rozrywki, czytel-
nik odnajdzie œcie¿ki przenikaj¹ce materiê
teologii, magii i refleksji nad tym, czego za-
wsze poszukujemy w m³odzieñczych wspo-
mnieniach – czyli wiary we w³asn¹ uczciwoœæ
i prawdê swojej drogi.
Jerzy Górczyñski, to poeta i prozaik rzeczywistoœci w
regionie Warmiñsko-Mazurskim. Cz³onek Zwi¹zku
Literatów Polskich w Olsztynie, zwi¹zany z Klubem
Literackim „Barcja” w Bartoszycach oraz dawny
uczestnik spotkañ nie istniej¹cego ju¿ Oddzia³u
RSTK w Ostródzie. Mieszka w Wiatrowcu. 

Stanis³aw Dominiak

Podpowiedzi, które przychodz¹

Z pó³ki RSTK 
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Prolog
Mia³ wyj¹tkow¹ sk³onnoœæ pl¹tania

dróg i komplikowania losów, podejmowa-
nia fatalnych w skutkach decyzji. Wykazy-
wa³ j¹ od dziecka, choæ trzeba przyznaæ
uczciwie, ¿e czasem coœ lub ktoœ – i raczej
ktoœ – bardzo mu w tym pomaga³. Co naj-
mniej po³owa z tych decyzji by³a chybiona
i zawiod³a go, na czas krótszy lub d³u¿szy,
na manowce. Najwiêkszy wp³yw na ca³e
jego póŸniejsze ¿ycie, nie ma co ukrywaæ
– pieskie jak diabli – mia³y chyba trzy
jeszcze m³odzieñcze kroki. 

Najpierw, jako student prawa, wycofa³
wniosek o przyjêcie do partii. 

– Uwa¿am, ¿e to powinien byæ za-
szczyt, a przynale¿noœæ do organizacji,
której cz³onkiem jest docent N., by³aby dla
mnie hañb¹ – oœwiadczy³ zdumionemu se-
kretarzowi organizacji partyjnej. 

PóŸniej nawymyœla³ temu¿ docentowi
i dziekanowi wydzia³u w jednej osobie, za
to, ¿e oczerniaj¹cy go prywatny list od oj-
ca nazwa³ „doniesieniem”. 

– Jak siê panu nie podoba, to wolna
droga! – us³ysza³. 

Bez zastanowienia poprosi³ o kartkê
papieru i napisa³: „Oœwiadczam, ¿e rezy-
gnujê ze studiów...”

Mniej wiêcej po roku, gdy pod Zamo-
œciem budowa³ szerokie tory s³ynnej linii
hutniczo-siarkowej, upomnia³o siê o niego
wojsko. Z pozoru groŸny, a w rzeczywisto-
œci sympatyczny i nieco rubaszny major
Cz. z tamtejszej komendy uzupe³nieñ d³u-
go wertowa³ jego akta osobowe. 

– Szkoda ciê ch³opie do s³u¿by zasad-
niczej... Co powiesz na szko³ê oficersk¹? –
zapyta³ tonem, w którym zabrzmia³a za-
skakuj¹co ciep³a sympatia oficera. 

Jesieni¹ zameldowa³ siê w poznañskim
„pancu”. Tam zasta³ go stan wojenny. 

List
„Znalaz³eœ klucz do mnie. To niemo¿li-

we, to jest wymyœlone.... Znalaz³eœ
klucz...”

Tych kilka s³ów z listu M. dŸwiêcza³o
mu w g³owie od wczorajszego popo³udnia.
Gdy pomocnik szefa kompanii przywióz³
razem z obiadem tak¿e pocztê, rzut oka na
wi¹zankê przesy³ek w jego rêce wystar-
czy³, by wœród kilkunastu zielonoszarych
kopert dostrzec jedn¹ wyró¿niaj¹c¹ siê –
kremowo¿ó³t¹. 

– Nie, nie kremowo¿ó³t¹, a écru – prze-
konywa³a go z uœmiechem podczas ostat-
niej przepustki. 

Czeka³ na ten list od dawna, a zw³asz-
cza od grudniowego popo³udnia, gdy pe³-
n¹ grozy ciszê przerwa³ donoœny okrzyk
dy¿urnego kompanii: – Alarm dla grupy
„Kosmos”! 

To by³a druga z najgorszych chwil od
czasu, gdy za³o¿y³ mundur, a w³aœciwie od
dnia og³oszenia stanu wojennego. Pierw-
sza przydarzy³a mu siê trzy dni wczeœniej. 

Jego kompania, tak jak pododdzia³
m³odszego brata, który zbiegiem okolicz-
noœci „zamieszka³” nawet na tym samym
piêtrze, tylko w drugim koñcu korytarza,
znalaz³a siê bowiem w sk³adzie specjalnej
grupy reagowania. Gdy na ulicê wyszli
gdañscy stoczniowcy, kilkuset podchor¹-
¿ych ju¿ siedzia³o „na pace” starów, które
kr¹¿y³y wokó³ rozleg³ego placu alarmowe-
go. W tej grupie – oni. A tam, w Gdañsku
– byli o tym przekonani – trzeci z braci...
Na szczêœcie alarm odwo³ano, a na stocz-
niowców, jak siê po latach dowiedzieli,
posz³y czo³gi z Pomorza. Choæ nigdy póŸ-
niej ¿aden z nich s³owem o tym nie wspo-
mnia³, wiedzieli, ¿e by³ to dla nich czas
bardziej bolesny, ni¿ dla pozosta³ych... 

I tak znalaz³ siê w podpoznañskim le-
sie, by ochraniaæ „wojskowy” wydzia³
pewnej fabryki. Pocz¹tek by³ komiczny,
gdy dowodz¹cy grup¹ podpu³kownik P., na
co dzieñ wyk³adowca taktyki, wyskoczy³
z bewupa z broni¹ gotow¹ do strza³u: 

– Otwieraæ, Wojsko Polskie! – krzyk-
n¹³ do zdziwionego starszego ju¿ wiekiem
stra¿nika, wyposa¿onego co prawda w ka-
rabin, ale raczej zabytkowy i jak siê póŸ-
niej okaza³o – nawet bez amunicji. 

Ten, wcale nie przestraszony, spokojnie
i chyba z nieukrywan¹ ironi¹ odpowiedzia³: 

– Panie pu³kowniku, spokojnie, prze-
cie¿ siê nie pali... 

Wartowniê urz¹dzili w opustosza³ej re-
mizie. W kilka godzin zamienili pó³ki po
wê¿ach na prycze, rozk³adaj¹c na nich ma-
terace, a otwór pod drzwiami, przez który
wdziera³ siê œwiszcz¹cy, mroŸny wiatr, za-
tkali od zewn¹trz... ugniecionym œnie-
giem. Pocz¹tkowo, z powodu tych spar-
tañskich warunków i œrednio trzydziesto-
stopniowego mrozu, wychodzili na poste-
runki tylko na godzinê. Chocia¿ pod pan-
terki zak³adali tak¿e grube dresy, pod ko-
niec zmiany wydawa³o siê im, ¿e w ¿y³ach
i w koœciach maj¹ lód, a nie krew i szpik.
Po powrocie do „wartowni”, by mogli
uchwyciæ zmarzniêt¹ rêk¹ kubek gor¹cej
zbo¿ówki, musieli najpierw odtajaæ. 

Czas spêdzany na posterunku odmierza³
liczb¹ okr¹¿eñ przydzielonej mu strzelnicy
artyleryjskiej. Jeœli szed³ wolno po okalaj¹-
cym j¹ nasypie, zaczynaj¹c i koñcz¹c przed
budynkiem sterowni, na którym znajdowa³
siê olbrzymi termometr, jedno okr¹¿enie
zajmowa³o mu dwadzieœcia minut. Stale
wiedzia³ te¿, jaka jest temperatura. Gdy
o pi¹tej rano linia s³upka rtêci spada³a do
minus trzydziestu czterech stopni pociesza³
siê, ¿e odt¹d bêdzie ju¿ tylko cieplej. 

Teraz nie liczy³ okr¹¿eñ, nie s³ysza³
skrzypi¹cego pod butami œniegu. S³owo po
s³owie przypomina³ sobie fragmenty
tkwi¹cego za pazuch¹ listu. Staraj¹c siê
„us³yszeæ” jej g³os. 

„Wczoraj jeszcze raz przeczyta³am
wszystkie Twoje listy. Ty mnie czarujesz...
Wiesz, czym siê to skoñczy? Ja wiem...”

I w myœlach uk³ada³ odpowiedŸ: „Nie,
M., to siê nie skoñczy. Nie jesteœ mi obojêt-
na. Ju¿ wiem, ¿e nie jest to tylko fascyna-
cja, chwilowe oczarowanie Tob¹...”

„... przed kilkoma dniami za³ama³ siê
mój nastrój. Z dnia na dzieñ. Nagle. Za-
uwa¿alnie. Mo¿e to zima, mo¿e to wszyst-
ko wokó³, ten stan... Ale mo¿e to minie...”

„... przyjmij tych kilka s³ów, jak lek na
poprawienie nastroju. Pamiêtasz... niepo-
kój? Wci¹¿ jest we mnie. Wiesz, czego do-
tyczy? Zgody na moj¹ obecnoœæ w Twoim
¿yciu. Potrzebujê Ciebie, ale czy Ty mnie?”

„Jestem – jako kobieta – swoistym
„cieniem” osobistego niepowodzenia, cie-
niem „losu” – w tym negatywnym znacze-
niu. Mia³o na to wp³yw ca³e moje ¿ycie
emocjonalne. Dlatego czujê siê... gorsza.
W jakimœ sensie – „nie taka”, jak inne...”

„Przypomnia³em sobie nasze ostatnie
spotkanie. Mia³em zamiar poprosiæ, ¿e-
byœ... nie czu³a siê gorsza dlatego tylko, ¿e
jesteœ inna! („nie taka”, jak inne). Twoja
„innoœæ” bardzo mi odpowiada. Przeko-
nam Ciê, ¿e „inna”, znaczy – lepsza...”

„Znalaz³eœ „klucz” do mnie. To nie-
mo¿liwe. To jest wymyœlone. Wymyœli³am
Ciebie... ”

„Klucz? To by³o proste – ca³y podda-
³em siê uczuciu. Ch³onê Ciebie, ka¿de
Twoje s³owo. Taka jest prawda, która jest
zaskoczeniem tak¿e dla mnie... ”

Sen-jawa
Nawet nie spostrzeg³, ¿e ju¿ czas na

zmianê warty. Jak zwykle szed³ jako ostat-
ni, za kolegami. Po chwili stanêli przed za-
improwizowanym punktem roz³adunku
broni. Zdj¹³ z ramienia swój kbk AK, wy-
celowa³ w tarczê i... By³ sam... Sam jeden.
Na lewo, nad wejœciem do remizy, ¿ó³te
œwiat³o nie os³oniêtej ¿arówki, w górze na
granatowym niebie niezliczone gwiazdy,
z prawej i przed nim – obsypane skrz¹cym
siê w ich œwietle œniegiem sosny i chyba
krzaki bukszpanu. I cisza. Tak cicha, ¿e
us³ysza³ bicie rozko³atanego niewyobra-
¿alnym przera¿eniem serca. 

W tej jednej chwili, która wyda³a mu
siê ca³¹ wiecznoœci¹, uprzytomni³ sobie, ¿e
nie by³o wcale zmiany. By³ tak zmêczony,
¿e mu siê przyœni³a. Ale powtarzane tyle
razy czynnoœci spowodowa³y, ¿e w tym
pó³ œnie, pó³ czuwaniu – bo przecie¿ nie
zasn¹³ ca³kiem – zrobi³ wszystko dok³ad-
nie tak, jak na jawie, nie zszed³ ani na

metr, ani na chwilê, z wyznaczonej trasy.
Nie zszed³?! Przecie¿ zszed³! Zrobi³ to,
w³aœnie teraz... 

Nagle uœwiadomi³ sobie, ¿e gdyby pu³-
kownik wyszed³ na kontrolê warty, a ju¿ tak
bywa³o, wzi¹³by go za napastnika lub zdraj-
cê i najzwyczajniej w œwiecie... zastrzeli³!
Poczu³ ogieñ strachu. Poczu³ ch³ód potu, ja-
ki go obla³. I w tej samej chwili, w której
chcia³ biegiem wróciæ na posterunek, znów
da³o o sobie znaæ wyszkolenie – zd¹¿y³
opanowaæ nerwowy odruch. Biegn¹c zwró-
ci³by uwagê innych, mo¿e obudzi³by œpi¹-
cych, a przede wszystkim – pu³kownika.
Powolutku, staraj¹c siê nie tyle stawiaæ kro-
ki, ile przesuwaæ stopy, by œnieg nie skrzy-
pia³, ty³em wycofa³ siê za najbli¿sze drze-
wa. Dopiero tam odwróci³ siê i niczym bo-
hater ulubionej powieœci Karola Maya wró-
ci³ na posterunek. 

Termometr pokazywa³ minus trzydzie-
œci trzy stopnie. Do zmiany mia³ jeszcze
prawie godzinê. „To niemo¿liwe. To jest
wymyœlone. ” – powtórzy³ s³owa z listu M.
– Gdybyœ wiedzia³a, co mi siê przydarzy³o
– zwróci³ siê do niej w myœlach – nie
uwierzy³abyœ... 

Urlop
Kilka godzin póŸniej, gdy przez sen

zawo³a³: „Nie strzelaæ, to ja! ”, dowódca
warty stwierdzi³, ¿e gor¹czkuje i odes³a³
go do szko³y. Lekarz zaaplikowa³ mu po-
pularn¹ w armii „delbetê”, która postawi-
³aby na nogi nawet umieraj¹cego. Ale do
lasu ju¿ nie wróci³, bo jeszcze przed Bo-
¿ym Narodzeniem ca³y sk³ad grupy „Ko-
smos” zosta³ wymieniony. 

Napisa³ do M., wykorzystuj¹c wiêk-
szoœæ z przygotowanych tamtej nocy w¹t-
ków. Pomin¹³ „Potrzebujê Ciebie, ale czy
Ty mnie?”, bo uzna³, ¿e to zbyt banalne. No
i ¿e podchor¹¿emu, przysz³emu oficerowi,
nie wypada przyznawaæ siê do jakichkol-
wiek s³aboœci... List w³o¿y³ do ma³ej pa-
czuszki ze œwi¹tecznym prezentem – ku-
pionym w sklepie dla kadry – we³nianym,
kolorowym szalikiem. 

Œwiêta spêdzi³ jak wszyscy, w murach
szko³y, gdy¿ na wszelki wypadek prze³o-
¿eni postanowili trzymaæ ich „pod broni¹”.
Ale i w gronie rodzinnym, bo przecie¿
z bratem oraz spotkanym przypadkowo
dalekim kuzynem z Zamojszczyzny. Za to
tu¿ po œwiêtach obu spotka³o wyró¿nienie
– jako jedni z nielicznych dostali trzydnio-
we urlopy na sylwestra. Postanowili, ¿e
brat, jako m³odszy, pojedzie do mieszkaj¹-
cej na Pomorzu matki, a on do mieszkaj¹-
cej na zamojskiej wsi samotnej babki, któ-
r¹ opiekowa³ siê przed wojskiem. 

Ten urlop okaza³ siê brzemienny
w skutkach. Czytaj: w decyzjach, które po
nim podj¹³. 

Ju¿ w Lublinie, w zat³oczonym autobu-
sie do Zamoœcia, niebieskim jelczu z przy-
czep¹, usiad³a obok jakaœ dziewczyna – do-
strzeg³ tylko kosmyk jasnych w³osów wy-
staj¹cy spod rêcznie robionej czapki z czer-
wonej we³ny. Trochê przypatrywa³ siê sen-
nym ulicom, gdy mijali Majdanek przypo-
mnia³ sobie dziadka, który pracowa³ przy
budowie pomnika i z którym pierwszy raz
zwiedza³ obóz. Ciep³o, wrêcz zaduch i mo-

Tamte chwile
Miros³aw Sza³ata

Mariolce – z wdziêcznoœci¹
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notonny pomruk silnika sprawi³y, ¿e siê
zdrzemn¹³. Chyba wróci³ tamten sen, bo do
rzeczywistoœci przywo³a³o go delikatne,
jakby nieœmia³e potrz¹sanie i ciep³y g³os: 

– Tu nikt nie strzela, jesteœmy w auto-
busie... 

Oczy niemal wszystkich najbli¿szych
pasa¿erów zwrócone by³y na niego.
W niektórych dostrzeg³ przera¿enie. 

– Mia³eœ... mia³ pan – poprawi³a siê
niepewnie dziewczyna – chyba z³y sen. 

Ale w jej oczach, du¿ych, niebieskich
i takich pogodnych, nie by³o strachu. Raczej
– ciekawoœæ. Zrobi³o siê ciep³o, wiêc zdjê³a
czapkê, ukazuj¹c gruby, jasny warkocz. 

– Przepraszam – powiedzia³, zdobywa-
j¹c siê na uœmiech – to zmêczenie... 

Mniej wiêcej w po³owie drogi, gdzieœ
przed Krasnymstawem, autokar zatrzyma³
siê na wojskowym punkcie kontroli doku-
mentów – wyjazd poza miejsce zamiesz-
kania wymaga³ wtedy specjalnych przepu-
stek. Na widok ¿o³nierzy dziewczyna a¿
siê skuli³a. A po chwili wziê³a go pod ra-
miê i szeptem zapyta³a: 

– Mogê byæ twoj¹ dziewczyn¹? 
I nie czekaj¹c na odpowiedŸ przytuli³a

siê, zamknê³a oczy. 
Gestem rêki da³ znaæ kontroluj¹cemu

kapralowi (sam mia³ naszywki starszego
kaprala, a na rêkawie dwa paski podchor¹-
¿ego), by nie budziæ œpi¹cej. Ten uœmiech-
n¹³ siê aprobuj¹co. 

Gdy ruszyli w dalsz¹ podró¿ dziew-
czyna odsunê³a siê. 

– Przepraszam, jadê do chorej babci,
nie zd¹¿y³am wyrobiæ przepustki... 

Zaczêli rozmawiaæ. Okaza³o siê, ¿e ko-
biety mieszkaj¹ w tej samej okolicy, a na-
wet w s¹siednich wioskach, jechali wiêc ra-
zem tak¿e dalej, ju¿ z Zamoœcia. Dziewczy-
na wysiada³a pierwsza i gdy zbli¿ali siê do
jej wsi, zrobi³o mu siê trochê ¿al rozstania –
spodoba³a mu siê. Gdy zapina³a p³aszcz
spyta³, czy ma jakieœ plany na sylwestra. 

– Wybieram siê do znajomych, na ma-
³¹ prywatkê. Jeœli chcesz, zadzwoñ – szyb-
ko podyktowa³a mu numer telefonu. 

A wstaj¹c, jakby w geœcie wdziêczno-
œci, nieœmia³o, poca³owa³a go w pokryty
ju¿ lekkim zarostem policzek... 

Epilog
Okaza³o siê, ¿e babcia z powodu nie-

wydolnoœci serca trafi³a do szpitala, wiêc
godzinê póŸniej siedzia³ w powrotnym au-
tobusie. Gdy po chwili, na kolejnym przy-
stanku, wsiad³a do niego tak¿e E., oboje
ucieszyli siê z ponownego spotkania. I do
szpitala pojechali razem, a potem te¿ do
Lublina. Razem spêdzili ca³kiem sympa-
tyczn¹ sylwestrow¹ noc. Po powrocie do
„pancu” wys³a³ po¿egnalny list do M., na
który – co oczywiste – nie otrzyma³ ju¿
odpowiedzi. 

Kilka miesiêcy póŸniej, jeszcze przed
jego promocj¹ oficersk¹, wziêli œlub, po
roku na œwiat przysz³a ich pierwsza œlicz-
na córeczka, po dwóch kolejnych latach –
druga. Nie ¿yli jednak razem „d³ugo
i szczêœliwie”. Trudno powiedzieæ, co by-
³o wiêkszym, a mo¿e pierwszym b³êdem –
decyzja o œlubie, czy rozstanie, do jakiego
dosz³o siedem lat póŸniej. 

Ale... mia³ przecie¿ wyj¹tkow¹ sk³on-
noœæ do pl¹tania dróg i komplikowania lo-
sów... Poœwiêci³ tej kwestii jeden z wier-
szy. Utwór koñczy³ siê tak: 

Jest czasem w ¿yciu taki czas, 
¿e wszystko wokó³ – niczym jest
i – jakby – nie ma nawet nas... 
I w³aœnie wtedy, w takie dni
boli czas przesz³y tamtych chwil... 
Po jednym z ¿yciowych zakrêtów pisa-

nie (ju¿ w liceum wykazywa³ zdolnoœci li-
terackie, w czasach studenckich zdoby³ ja-
kieœ laury) te¿ zarzuci³. Za pióro chwyci³
ponownie, gdy serce zabi³o mocniej po
spotkaniu szkolnej kole¿anki, której nie
widzia³ coœ ze trzydzieœci lat. 

– Limit ¿yciowych pomy³ek ju¿ wyko-
rzysta³em – zwierzy³ siê niedawno przyja-
cielowi ze szkolnej ³awki. 

Opowiadanie nagrodzone Nagrod¹ Specjal-
n¹ w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
og³oszonym w 2010 r. przez Departament
Wychowania i Promocji Obronnoœci MON.

19 czerwca 2011 r. odszed³ Marian
Kasprzyk. By³ jednym z za³o¿ycieli
i przez wiele lat przewodnicz¹cym Ro-
botniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Szczecinie. 

Pozosta³y po nim jego wiersze, opo-
wiadania, a tak¿e zdjêcia i filmy. Zacho-
wa³y siê obrazy i nawet gdzieœ s³ychaæ Je-
go g³os, lekko schrypniêty, ale pobrzmie-
waj¹cy t¹ zawsze obecn¹ autoironi¹ i lek-
k¹ kpin¹ z otaczaj¹cej go, w ostatnich la-
tach coraz boleœniejszej, codziennoœci. 

Pozosta³o ¿ycie zapisane w wersach
na kartach jego ksi¹¿ek. A biografiê mia³
niezwykle bogat¹. Nie sposób j¹ ogarn¹æ.
Urodzi³ siê w podprzemyskich Orze-
chowcach... tak zaczynaj¹ siê w wiêkszo-
œci Jego noty biograficzne, potem nastê-
puj¹ bogate w fakty dokonania literackie,
wyliczanie publikacji, tytu³y tomów,
zdobyte laury. Przebogate ¿ycie zawodo-
we, stanowiska i tytu³y. Przynale¿noœæ
do ró¿nych organizacji, ugrupowañ, sto-
warzyszeñ, którym przewodzi³ albo po-
zostawia³ swoje niezatarte piêtno. Mia³
czas nie tylko dla innych, znalaz³ go rów-
nie¿ dla siebie, gdy w Szczecinie za³o¿y³
w 1971 roku rodzinê. Wychowa³ dwóch
synów i córkê, radowa³ siê piêknie rosn¹-
cymi wnuczkami i najm³odszym wnu-
siem Fryckiem, od córki Tamary. 

Pozosta³y pamiêtniki i dzienniki Ma-
riana. Te ostatnie chyba najwierniejsze,
odkrywaj¹ najbardziej Jego wnêtrze. I tak
jak na spotkaniach autorskich i wieczo-
rach literackich, kiedy to z ogromn¹ rado-
œci¹ i wiedz¹ rozprawia³ o poezji, o litera-

turze, o kwitn¹cym ¿yciu literackim czy
artystycznym minionych dziesiêcioleci.
By³ doskona³ym gawêdziarzem, jak wo-
dzirej w zabawie, tak on z erudycj¹ i elo-
kwencj¹ wiód³ s³uchaczy, a w³aœciwie
malowa³ przed nimi barwne portrety lu-
dzi, których zna³, z którymi pracowa³,
kreowa³ rzeczywistoœæ, z którymi pi³
wódkê, bawi³ siê i których tworzy³, dziê-
ki wsparciu rad¹, wskazaniem drogi, za-
chêt¹, przyjazn¹ akceptacj¹, wydaniem
wierszy czy zamieszczeniem w antologii.
Czêsto wspomaga³ m³odych debiutantów
wydaniem bezp³atnym arkusza czy tomi-
ku w swojej Oficynie. Recenzowa³
i ¿yczliwie, acz krytycznie jurorowa³
w konkursach wszelakich i sam te¿ zdo-
bywa³ laury w najbardziej presti¿owych. 

Osobny rozdzia³ do ogarniêcia dla
ewentualnego biografa stanowiæ bêd¹ Je-
go zainteresowania, poparte zdolnoœcia-
mi i przeogromn¹ ciekawoœci¹ œwiata
i ludzi. Zg³êbianie charakterów ludzkich,
poznawanie przyczyn i skutków dzia³añ.
Dociekanie motywów i nieobliczalnych
konsekwencji ich czynów. By³ doskona-
³ym psychologiem. Ale zawsze najpierw
artyst¹. W ostatnich latach wszystko za-
mienia³ w s³owa, w obrazy, oprawiane
w formê sonetu, spuentowane refleksj¹. 

Tyle we mnie cichej radoœci, ¿e zd¹-
¿yliœmy, mimo Jego choroby, tej najbar-
dziej zdradzieckiej przeciwnoœci losu,
zrealizowaæ kilka spotkañ promocyj-
nych. Najpierw tom 51 sonetów „Genius
loci”, potem wielka promocja wspo-
mnieñ o pracy w OHP „W cieniu emble-
matu” i... w ostatniej niemal chwili, tu¿
przed katastrof¹, której jednak nikt siê
nie spodziewa³... w marcowy wieczór
z promocj¹ „Milliarium aureum Sonety
z dedykacj¹”, na którym mogliœmy
uczciæ jubileusz 50-lecia twórczoœci Ma-
riana Adama Kasprzyka. Mogliœmy mu
daæ do zrozumienia, ¿e chocia¿ nie mia³
naszej legitymacji cz³onkowskiej, to jed-
nak nale¿a³ do Zwi¹zku Literatów Pol-
skich, bez stawania ze swoimi ksi¹¿kami
i dzia³aniami przed Komisj¹ Kwalifika-
cyjn¹. Skromnym dowodem naszego
uznania by³a wrêczona Jubilatowi „Ró¿a
Poetów”, któr¹ przyj¹³ ze wzruszeniem. 

A tyle jeszcze zosta³o do zrobienia.
Rozmawialiœmy o tym tak niedawno. Od
kilku lat przygotowywa³ humoreski, opo-
wiadania o ¿yciu w PRL. Czyta³ mi frag-
menty. Ta ksi¹¿ka mog³aby staæ siê best-
sellerem. Tyle planów. Tyle sonetów do
napisania jeszcze! 

Ró¿a Czerniawska-Karcz
Prezes szczeciñskiego oddzia³u ZLP

Wspomnienie o Marianie Adamie Kasprzyku

¯ycie zapisane wersem

Mrze i poeta, ale nie umiera, 
bo pozostawia nieœmiertelnoœæ s³owa 
i now¹ ksiêgê ¿ywota otwiera, 
mrze i poeta, ale nie umiera. 

Pamiêæ potomnych i ¿ywa, i szczera, 
poœród pokoleñ ¿ywego zachowa -
mrze i poeta, ale nie umiera,
bo pozostawia nieœmiertelnoœæ s³owa.

/Aforyzmy perskie/

Mistrzostwa s¹ otwarte dla wszystkich
poetów z ca³ej Polski i z zagranicy w czte-
rech ca³kowicie odrêbnych kategoriach: 
– Polonijne „Najdro¿sze gniazdo rodzin-

ne” – dla Polonii i Polaków za granic¹. 
– „O z³ote gêsie pióro” – dla poetów z du-

¿ych miast. 
– „Szukamy talentów wsi” – dla miesz-

kañców wsi i ma³ych miasteczek. 
– „Dzieci i m³odzie¿ do lat 18” – dla

wszystkich, którzy w dniu nades³ania
wierszy, nie ukoñczyli 18 roku ¿ycia. 
Prosimy o nadsy³anie 3 dowolnych

wierszy (tematyka nieograniczona!)
w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub czy-
telnego rêkopisu z bardzo dok³adnymi da-
nymi autora: data urodzenia, dok³adny ad-

res zamieszkania i numer telefonu, wier-
sze opatrzone god³em autora, w terminie
do 31 grudnia 2011 roku (decyduje data
stempla pocztowego) z dopiskiem na ko-
percie kategorii na adres: Towarzystwo
Przyjació³ W¹glan, Krystyna JóŸwik, W¹-
glany 50, 26-307 Bia³aczów, woj. ³ódzkie.

Jury w styczniu 2012 roku dokona fa-
chowej i wnikliwej oceny wierszy. Nagro-
dzimy i wyró¿nimy 18 najlepszych po-
etów, którzy otrzymaj¹ nagrody i wyró¿-
nienia pieniê¿ne, rzeczowe i ksi¹¿kowe
o ³¹cznej wartoœci 8700 PLN. Nagrodzeni
i wyró¿nieni autorzy zostan¹ zaproszeni
na uroczyste podsumowanie Mistrzostw
Polski w Poezji – 5-6 maja 2012 roku. tel.
(44) 758-12-31.

XXXI MIÊDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI W POEZJI

W¹glany – Opoczno  5-6.05.2012
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2013 roku powinna byæ obcho-
dzona 120 rocznica powstania
Fabryki Ursus. Pewnie z jubile-

uszu nic nie bêdzie, bo URSUS Sp. z o. o.,
wchodz¹cy w sk³ad grupy Bumar zosta³
sprzedany przez w³aœciciela firmie Warfa-
ma. Nie wiadomo, czy Warfama bêdzie
produkowaæ traktory. Wycofuj¹cy siê
w 1915 roku Rosjanie, dokonuj¹c znisz-
czeñ, nie dali rady fabryce, póŸniej
w 1944 roku Niemcy nie dokoñczyli dzie-
³a wysadzenia zak³adu. Dopiero nieudolna
restrukturyzacja na prze³omie XX i XXI
wieku spowodowa³a, ¿e bezpowrotnie
straciliœmy mo¿liwoœæ produkcji nowo-
czesnego traktora pod mark¹ „URSUS”. 

Kilka lat temu przys³uchiwa³em siê
dyskusji, gdzie ma³o znany, ale trzeŸwo
myœl¹cy ekonomista uzasadnia³, ¿e
w polskim przemyœle tkwi³ du¿y poten-
cja³ ekonomiczny, który nie zosta³ wyko-
rzystany. Oponent, znany dzia³acz „Soli-
darnoœci”, a póŸniej cz³onek w³adz rz¹-
dowych zaprotestowa³: – Jaki potencja³?
I bardziej emocjonalnie ni¿ racjonalnie
przytoczy³ miêdzy innymi Zak³ady Prze-
mys³u Ci¹gnikowego URSUS, jako przy-
k³ad niewydolnego molocha. Pytanie:
czy w to miejsce niewydolnego powsta³o
coœ wydolnego? ZPC Ursus — jakkol-
wiek by na to nie spojrzeæ — mia³y no-
woczesny park maszynowy, nowoczesny
wyrób i szeroko zakrojone badania nad
rozwojem wyrobu. W 1994 roku zosta³
opracowany wspólnie z austriackim
Steyerem nowoczesny prototyp traktora,
który ze wzglêdu na sytuacjê ekonomicz-
n¹ nie wszed³ na taœmy monta¿owe. 

Dlaczego w okresie transformacji
ustrojowej nie uda³o siê prawid³owo zre-
strukturyzowaæ Ursusa? Jeden z moich
znajomych w latach 80. XX wieku t³u-
maczy³ robotnikom, aby pilnowali swo-
ich miejsc pracy, bo inaczej chleba szu-
kaæ bêd¹ na œmietnikach. Zosta³ wyœmia-
ny i okrzykniêty anarchist¹. Nikt tej ma-
sie zwi¹zkowej nie t³umaczy³ co bêdzie

znaczy³a wolnoœæ, niezale¿noœæ, wolny
rynek. Precz z komun¹, nie ma wolnoœci
bez „Solidarnoœci”, my chcemy chleba –
wykrzykiwano na wiecach, a co bystrzej-
si dzia³acze zwi¹zkowi wykorzystywali
te nastroje do zdobywania w³adzy w za-
k³adach, do kandydowania na pos³ów
i senatorów. Liczy³o siê tylko tu i teraz.
A wiêc zwi¹zki zawodowe pe³ni³y tu –
jak to siê mówi³o – rolê hamulcowego. 

Drugim b³êdem by³a prywatyzacja.
O tym mówili wszyscy politycy w telewi-
zji, radiu, prasie i z sejmowej mównicy.
W praktyce oznacza³o to tyle, co znalezie-
nie inwestora strategicznego, sprzedanie
mu firmy, za³atanie dziury bud¿etowej.
W Ursusie na prywatyzacjê siê nie zdecy-
dowano. Mocne zwi¹zki zawodowe, które
skandowa³y, ¿e „nie oddamy ani œrubki od
traktora” w ka¿dej chwili mog³y zabloko-
waæ tory magistrali kolejowej. W krêgach
zwi¹zkowych, choæ nie tylko, mówi³o siê
o „pu³ku pod Warszaw¹”. Z tego miêdzy
innymi wzglêdu w³adze centralne patrzy³y
³askawym okiem na to przedsiêbiorstwo
i niemal w odpowiedzi na ka¿de pospolite
ruszenie zwi¹zkowe dotowa³y zak³ady po-
kaŸnymi kwotami. Mimo to rezultatów
ekonomicznych i tak nie by³o widaæ. 

Opracowany program restrukturyzacji
te¿ na niewiele siê przyda³. Rz¹d przyj¹³
kierunek na prywatyzacjê i pewnie dlatego
restrukturyzacja nie doczeka³a siê unormo-
wañ prawnych w postaci ustawy. O ile
ustawa o prywatyzacji zak³ada³a wiele
czynników spo³eczno-ekonomicznych,
o tyle restrukturyzacja by³a kwesti¹ czysto
umown¹ i w ka¿dej chwili bez konsekwen-
cji prawnych mog³a byæ zablokowana. 

Podstawowym celem restrukturyzacji
jest doprowadzenie do op³acalnoœci pro-

dukcji. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel, na-
le¿y pozbyæ siê zbêdnego maj¹tku, a wraz
z nim ludzi tam zatrudnionych. Kiedy
w 1997 roku, z namaszczenia przewodni-
cz¹cego Zak³adowej „Solidarnoœci” Zyg-
munta Wrzodaka, prezesem Ursusa zosta³
lekarz pediatra Stanis³aw Bortkiewicz,
zaczêto wcielaæ w ¿ycie program restruk-
turyzacji. Zaczê³o siê najwiêksze w dzie-
jach Ursusa wyrzucanie ludzi na bruk
i wykazanie braku kompetencji. Czyli
zorganizowana nieodpowiedzialnoœæ –
jak pisa³ publicysta Julian Brachmañski.
Ju¿ w 2002 roku z za³ogi licz¹cej 12 tys.
pracowników, zosta³o 1350 osób. I nie
zwalniano bynajmniej ludzi niepotrzeb-
nych w procesie produkcji, lecz tak zwa-
nych nielojalnych pracowników. 

Przekonaniu Przewodnicz¹cego
Wrzodaka do zwolnieñ grupowych po-
móg³ pewien fakt. Otó¿ pewnego razu,
kiedy przewodnicz¹cy zosta³ poproszony
na zebranie w Zak³adzie Narzêdziowym,
przedstawi³ tam œwietlan¹ wizjê i przy-
sz³oœci fabryki. Wtedy kierownictwo Za-
k³adu stwierdzi³o, ¿e przewodnicz¹cy
mo¿e uprawiaæ politykê, ale na produkcji
to siê trzeba znaæ. Przewodnicz¹cy po-
czu³ siê ura¿ony, poskar¿y³ siê prezesowi
Bortkiewiczowi i kierownictwo Zak³adu
Narzêdziowego zosta³o odwo³ane w imiê
wy¿szych racji. 

Droga do bankructwa Ursusa stanê³a
otworem. W 1998 roku zak³ady zamiej-
scowe przekszta³cono w spó³ki (córki)
z o. o. W wieczyste u¿ytkowanie dano im
tylko grunty, a maszyny i to co w maga-
zynach wesz³o jako aport ZPC Ursus 
S.A. Ursus bra³ z tych spó³ek produkcjê
i nie p³aci³, albo p³aci³ ze sporym opóŸ-
nieniem. Wykoñczono te zak³ady po-

przez zale¿noœæ spó³ek: mat-
ka-córka. Fina³em by³a upa-
d³oœæ. 

Fabrykê w samym Ursu-
sie te¿ podzielono na kilka
spó³ek córek. Na koszty re-
strukturyzacji, ZPC Ursus
S.A. w 2000 roku dosta³
z bud¿etu pañstwa 30 mln.
z³. Wczeœniej w 1994 roku
Ursusowi umorzono ok.
2 bln starych z³otych,
a w 1997 roku 630 mln no-
wych. Rozpisywano coraz to
nowe programy restruktury-
zacyjne i domagano siê no-
wych pieniêdzy. Kiedy to nie
skutkowa³o, przewodnicz¹cy
zwi¹zku zbiera³ ludzi, jechali
pod Sejm i rz¹d po cichu, coœ
tam kapn¹³. Na przyk³ad do-
tacjê do odlewni ¿eliwa. Od-

lewnia i tak og³osi³a upad³oœæ i dziœ nie
pozosta³ po niej kamieñ na kamieniu.
Zburzono jeden z nowoczeœniejszych
obiektów Ursusa. Sprzedano te¿ nowo-
czesn¹, nowo wybudowan¹ odlewniê
w Lublinie. Polityka spó³ki matki by³a ta-
ka, ¿e brano dotacje na poszczególne
spó³ki córki. Spó³ki tych pieniêdzy nie
dostawa³y fizycznie. Matka wydziela³a
tylko tyle, aby podtrzymaæ produkcjê
czêœci do monta¿u. A ju¿ nagminne sta³o
siê to, ¿e nie p³acono za czêœci. W efek-
cie spó³ki generowa³y koszty i po zad³u-
¿eniu siê, zgodnie z prawem handlowym,
og³asza³y upad³oœæ. Jedynie spó³ka Fa-
bryka Ci¹gników trzyma³a siê mocno.
ZPC Ursus dokapitalizowa³ j¹ kwot¹ 10
mln z³ – narzêdziami i materia³ami na
kwotê 1 mln 345 tys. z³ i maj¹tkiem trwa-
³ym w kwocie 16,5 mln z³. W ten sposób
wyprowadzono maj¹tek z ZPC Ursus
S.A., w którym Skarb Pañstwa by³ wiêk-
szoœciowym udzia³owcem. ZPC Ursus
S.A. w³aœciwie przesta³ byæ potrzebny.
Kumulowa³ spore straty, gdy¿ miêdzy in-
nymi jej pracownicy byli podnajmowani
przez jedn¹ z wydzielonych spó³ek —
Fabrykê Ci¹gników Sp. z o.o. W tej gê-
stwinie, kiedy Fabryka Ci¹gników Sp.
z o. o. ju¿ by³a niewydolna, to wspólnie
z Grup¹ zbrojeniow¹ Bumar powo³ano
Ursus Spó³kê z o.o. ZPC Ursus
S.A w 2003 roku og³osi³y upad³oœæ. 

Strasznie zawi³y by³ przep³yw kapi-
ta³u pieniê¿nego i maj¹tku. Zreszt¹ w Ur-
susie wszystko by³o zawi³e, jak choæby
to, ¿e kiedy w 2007 roku w kasie spó³ki
Ursus zabrak³o 10 mln z³, to œledztwo
wykaza³o, ¿e pani wiceprezes fa³szowa³a
faktury. Wyjecha³a do córki w Stanach
Zjednoczonych, gdzie rzekomo zmar³a. 

Czy Ursus móg³ byæ uratowany? Pre-
mier Jan Krzysztof Bielecki na pocz¹tku
lat 90. po wizycie w Ursusie oœwiadczy³,
¿e to co zobaczy³ œwiadczy o skrajnej nie-
kompetencji, o ile nie o sabota¿u. Gdyby
w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa – w jego
imieniu Agencja Rozwoju Przemys³u –
baczniej przyjrzeliby siê maj¹tkowi i kon-
trolowali wydawanie dotacji, to byæ mo¿e
sytuacja by³aby zgo³a inna. Nie wykorzy-
stano te¿ nadziei zwi¹zanych z amerykañ-
skim koncernem AGCOO. Koncern pro-
ponowa³ wzrost produkcji, a co najwa¿-
niejsze – otwarcie na rynki œwiatowe. Ko-
misja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”
zdecydowanie i stanowczo zaprotestowa-
³a. Znamienne jest, ¿e za prezesury Stani-
s³awa Bortkiewicza nie podpisano ¿adne-
go kontraktu eksportowego. 

Dziœ kilkadziesi¹t hektarów poprze-
mys³owych ma byæ zabudowane kolej-
nym blokowiskiem. 

JUBILEUSZ bez TRAKTORA
Jak zniszczono Fabrykê UrsusRyszard Kossak
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5 czerwca 2011 r. w Centrum Kultury
w ¯yrardowie odby³a siê, pod patrona-
tem w³adz miasta, niecodzienna impreza
kulturalna. Niecodzienna, poniewa¿ tym
razem, obecni byli twórcy ró¿nych ga-
tunków sztuki: malarstwa, fotografii,
muzyki i poezji, z regionu Mazowsza. 

Uroczystoœæ odby³a siê w trzech od-
s³onach. Zbli¿enia rozpoczê³y siê wysta-
w¹ prac plastycznych i fotograficznych
zatytu³owan¹ „Kobieta w sztuce”, autor-
stwa artystów z M³awy: Justyny 
Grzywacz – autorki grafik oraz Janusza
Dêbskiego autora fotografii. Oprawê 
muzyczn¹ wernisa¿u zapewni³ m³awski
„Bard z gitar¹” Jacek Mianowski. 

W drugiej ods³onie – muzycznej –
wyst¹pili artyœci zaproszeni przez organi-
zatora Salonów Muzycznych Bohdana
Ziemskiego: Paulina Tuziñska (sopran),
Krzysztof Gwiazda (baryton) i pianista
Mariusz K³ubczuk. 

W trzeciej ods³onie muzyka przepla-
ta³a siê z wierszami – jak przysta³o na

bliŸniacze siostry sztuki. W tej czêœci im-
prezy udzial wziêli poeci z grup literac-
kich: Grodziski batalion literacki „Nad
Wyraz” reprezentowali – Jerzy Jankow-
ski, Piotr £¹czyñski; Milanówek – 
El¿bieta Lis-Sangnuszko; Zwi¹zek
Twórców Ziemi Zawkrzeñskiej z siedzi-
b¹ w M³awie – Jaros³aw Trzeœniewski-

-Kwiecieñ, Artur Dêbski, Paulina Leja-
-Florczak, Milena Kordelska, £ukasz
Lipka i Dariusz Da¿yñski; Klub Poszuki-
waczy S³owa – Piaseczno – Katarzyna
Sieczko, Magdalena Kaczmarczyk, 
Czes³aw Ohman; Klub Literacki „Prza-
œnik” z Przasnysza – Krystyna Milczarek,
Anna Jeliñska, Piotr Kaszubowski, 

Teresa Sielska; Skierniewickie Zrzesze-
nie Poetów – Jerzy Jankowski, Wies³awa
Maciejak, Zbigniew Majcher, Teresa 
Witowska; ¯yrardowskie Wieczory 
Literackie – Jerzy Paruszewski, Pawe³
Garnecki, Jerzy Jankowski, Blanka 
Pelc-Wróblewska, Ryszard Pindor,
Krzysztof Smolarz; Konfraterniê Po-
etyck¹ „Biesiada” z Piastowa reprezen-
towa³a Jadwiga Piliñska. 

Wiosenne Zbli¿enia Artystów Ma-
zowsza prowadzi³ Jerzy Paruszewski –
wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu
Poetów. 

Impreza trwa³a do póŸnych godzin
wieczornych, zakoñczona spacerami po
parku i starówce ¯yrardowa. 

Uczestnicy spotkania zostali zapro-
szeni do wziêcia udzia³u w konkursie po-
etyckim „Ksiê¿yc nad moim miastem”
og³oszonym przez Centrum Kultury 
¯yrardów z okazji Roku Paw³a Hulki-
Laskowskiego.

Jadwiga Piliñska

XXX INTEGRACYJNY MIÊDZYNARODOWY
PLENER PLASTYKI „LISKI 2011”

7–20 lipca 2011 r.

Przebywaj¹c
wakacyjnie w Sê-
popolu, dnia 15
lipca br. zosta³em
zaproszony jako
przedstawiciel
Warszawskiego
RSTK przez Je-
rzego Górczyñ-
skiego – poetê
i pisarza z Wia-
trowca – na XXX
I n t e g r a c y j n y
Miêdzynarodo-
wy Plener Pla-
styki „Liski 2011”, który odbywa³ siê w miejscowoœci Liski, gmina Sêpopol. W plene-
rze bra³o udzia³ 31 artystów: malarzy i rzeŸbiarzy z Polski, Rosji, Niemiec, Ukrainy i Li-
twy. Organizatorami pleneru byli: Bartoszycki Dom Kultury i Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Bartoszycach, zaœ miejscem pleneru, Oœrodek Edukacyjno-Wypoczynk-
owy w Liskach ko³o Sêpopola. 

Komisarzem pleneru by³ prowadz¹cy je od 1979 r. artysta malarz, rzeŸbiarz i po-
eta, Jan Bachar z Bezled, cz³onek Bartoszyckiego Klubu Literackiego „Barcja”. By-
³em œwiadkiem, jak w niepowtarzalnej, artystycznej atmosferze, powstawa³y na moich
oczach obrazy i rzeŸby, do których mia³em nieograniczony dostêp. Wydano te¿ na tê
okolicznoœæ almanach plenerowy pt. „Plenery, plenery… (bartoszycko-bezledzkie)”,
który podarowa³ nam na pami¹tkê Jan Bachar. 

Uroczyste zakoñczenie pleneru odby³o siê 19 lipca br. w Bartoszycach w obecno-
œci w³adz miasta oraz zaproszonych goœci, wœród których znalaz³em siê i ja. Obecni
byli m. in.: burmistrz Bartoszyc – Krzysztof Na³êcz, starosta powiatowy – Wojciech
Prokocki, wójt gminy Bartoszyce – Jadwiga Gut oraz konsul z Kaliningradu Ryszard
Sosiñski. 

Stanis³aw Dominiak

      
     

Wiosenne zbli¿enie artystów Mazowsza

W 6 czerwca 2011 r. zmar³ 
Bronis³aw Dryja – cz³onek Regional-
nego Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry w Rzeszowie. By³ dziennikarzem,
m. in. przez wiele lat pracowa³ w re-
dakcji tygodnika „Wieœci” oraz
w dzienniku „Nowiny”, a tak¿e poet¹,
którego wiersze ukaza³y siê w licznych
antologiach. Karierê literack¹ zaczyna³
w latach szeœædziesi¹tych ub. wieku
w Korespondencyjnym Klubie M³o-
dych Pisarzy. Tej zas³u¿onej organiza-
cji literackiej poœwieci³ monografiê,
której jednak nie zd¹¿y³
wydaæ. Jednak najbardziej
w jego dorobku liczy³a siê
aforystyka. Jego aforyzmy
by³y publikowane na ³a-
mach wielu czasopism,
a ponadto zamieszczone
zosta³y m.in. w Ksiêdze
aforstyki polskiej XXI
wieku. Potêga myœli (Ka-
towice 2002), Ksiêdze afo-
ryzmów (Warszawa 2005)
i Wielkiej ksiêdze myœli
polskiej (Warszawa 2005). 

JEŒLI
pamiêci Bronis³awa Dryi

Jeœli bycie poet¹ jest pisanie wierszy -
to nim by³eœ.
Jeœli bycie poet¹ jest ¿yciem jak poezja -
to nie wiem co z tob¹ ...

Wiem tylko, ¿e mia³eœ odwagê byæ
sob¹, nie udawaæ.
Dobija³eœ siê o prawdê
jak o ³yk alkoholu.
Jedno i drugie w tobie siê miesza³o,
A jednak by³eœ kimœ prawdziwym
w tym pe³nym k³amstwa œwiecie.

PS
Myœlê, ¿e tam gdzie jesteœ,
jest Królestwo Prawdy i Bóg
znalaz³ w nim dla ciebie miejsce.

Agnieszka Niemiec

Odszed³ Bronis³aw DRYJA



„Tarquinia”, „nie patrzy na mnie”,
„Atlantyda” zapewnia, ¿e „odnajdzie
zielono z³ot¹ wyspê”, „Pi³at” wie, ¿e
jest m¹dry, ale ci¹¿y mu odpowiedzial-
noœæ, „Dotyk czasu” uœwiadamia prze-
mijanie, koniecznoœæ oswojenia tego co
nierówne, szorstkie, mniej piêkne, ale
przede wszystkim starsze. 

D³ugo tak mog³abym opowiadaæ
o wra¿eniach ze spotkania z rzeŸbami,
które pojawi³y siê w Radziejowicach (w
pa³acu i w parku) za spraw¹ jubileuszu
mistrza Kazimierza Gustawa Zem³y, jed-
nego z najgodniejszych profesorów Aka-
demii Sztuk Piêknych w Warszawie, jed-
nego z najwiêkszych polskich artystów
rzeŸbiarzy, nauczyciela pokoleñ twór-
ców, znanego w kraju i na œwiecie. Dziœ
koñczy osiemdziesi¹t lat, ale to tylko
urzêdowy fakt, bowiem Zem³a to cz³o-
wiek czynu, planów, pomys³ów, a naj-
wiêcej w nim uœmiechu i wielkoœci mie-
rzonej skromnoœci¹. Dusza czupurnego
ch³opca. 

Zjechaliœmy do Radziejowic 2 lipca
2011 r. na godzinê osiemnast¹, my, któ-
rych mistrz raczy³ nazwaæ przyjació³mi.
Zapowiada³o siê œwiêtowanie w plene-
rze, w parku, który jest magicznym miej-
scem wokó³ pa³acu Krasiñskich, dziœ Do-
mu Pracy Twórczej, ulubionego miejsca
wielu artystów ró¿nych dziedzin sztuki.
W swoim czasie w³aœnie to miejsce
upodoba³ sobie legendarny ju¿ dziœ Jerzy
Waldorff. Wernisa¿ dzie³ Gustawa Zem³y
inaugurowa³ otwarcie III Festiwalu Let-
niego im. Jerzego Waldorffa w Radziejo-
wicach. Pomys³owoœæ, charyzma i umi-
³owanie piêkna Dyrektora Domu Pracy
Twórczej Bogumi³a Mrówczyñskiego to
spiritus movens tych wspania³ych wyda-
rzeñ kulturalnych. Nie móg³ jednak prze-
pêdziæ upartego lipcowego deszczu.
Œwiêto przenieœliœmy zatem pod goœcin-
ny i elegancki dach pa³acu. Magia rzeŸb
dzia³a ju¿ po przekroczeniu bramy pa³a-
cowego otoczenia. Na skraju trawnika
przycupn¹³ „Dawid psalmista”, ten, który
cieszy w Zamoœciu. Monumentalny Hen-
ryk Sienkiewicz rozsiad³ siê przed pa³a-
cem, potê¿ny, ale chyba tylko dzia³aniem
„ku pokrzepieniu serc”, bo by³ przecie¿
drobnym mê¿czyzn¹ a la Wo³odyjowski.
To kielecki pomnik. Jest jeszcze popier-
sie Sienkiewicza i zostanie ono w pa³acu
na sta³e. Zem³a lubi Sienkiewicza, prze-
cie¿ jeden z pomników mijamy w £a-
zienkach. Biel¹ i idealnym piêknem po-
ra¿a rzeŸba „Sen”, piêkna g³owa kobiety

cierpliwie moknie pod lipcowym desz-
czem. W innej czêœci parku mniejsze for-
my z cyklu „Ukrzy¿owani” i tu przykuwa
moj¹ uwagê rzeŸba w ho³dzie œw. Mak-
symilianowi, temu, który „wzi¹³ na siebie
¿ycie, dziêki œmierci, a teraz szybuje
wolnym ptakiem nad milionami okrut-
nych wyroków”, tu, w rêkach mistrza Ze-
m³y sam jest krzy¿em, „Pieta Nowojor-
ska” pora¿a spontaniczn¹ reakcj¹ artysty
na dramat 11 wrzeœnia 2002 r. 

Wspania³y jest ten przegl¹d dzie³ Gu-
stawa. Najbardziej zadziwia to, ¿e Ze-
m³a, jako m³ody rzeŸbiarz, na pocz¹tku
drogi twórczej by³ bardziej „nowocze-
sny”, a dziœ pokazuje dok³adnoœæ i g³ad-
koœæ przypominaj¹c¹ dzie³a m³odego Mi-
cha³a Anio³a. 

Kazimierz Gustaw z wielk¹ swobod¹
porusza siê w sferze metafory, symbolu,

a jednoczeœnie tworzy wielkie realistycz-
ne dzie³a, w których o¿ywaj¹ nasi naj-
wiêksi i najukochañsi, tacy jak „œw. Jan
Pawe³ II”, krakowski, czy lubelski „Nor-
wid”, czy „Malinowski” w Andach,
wspomnianych ju¿ trzech Sienkiewi-
czów, czy „Chopin” w Urugwaju, nad
wiek powa¿ny, zmêczony, zadumany nad
trudnym cz³owieczym losem. 

Wracajmy do ekspozycji radziejo-
wickiej. Wchodzimy do saloniku, wta-
piamy siê w mnogoœæ ma³ych form.
Mistrz obecny tu podwójnie, opowiada,
stara siê uhonorowaæ licznych i zachwy-
conych goœci, mamy te¿ jego g³owê, au-
toportret. Trzeba przyznaæ, ¿e potrakto-
wa³ siebie surowo, pokazuj¹c sw¹ g³owê
w okowach w¹tpliwoœci, przemyœleñ
i prze¿ytych trudów ¿ycia. ¯ycie Gusta-
wa Zem³y to mozaika polskich mean-

drów trudnej historii, od 1931 r., od
drzew i jasnych dni dzieciñstwa na Rze-
szowszczyŸnie, czas wojennego dziecka,
potem lata zniewolenia, a na ten w³aœnie
czas przypad³y nauki szko³y i studia
w Warszawie. Akademia Sztuk Piêk-
nych, gdzie zaszy³ siê w arkana wielkiej
sztuki i przeniós³ dziêki temu najszla-
chetniejsze wartoœci na dobry brzeg do-
czekanej wolnoœci. Zosta³ na uczelni,
zdoby³ wszystko co najwy¿sze, wygra³
te¿ swoje ma³¿eñstwo jako szczêœliwy
m¹¿ Janiny, ojciec Jakuba, bliskiego ta-
lentem i estetyk¹ twórcz¹, zdoby³
ogromn¹ mi³oœæ dwóch wnuczek, przy-
jaŸñ licznej rzeszy przyjació³. ¯arliwy
Polak w czynach, a nie w pozorach i pu-
stych s³owach. Jego dni codziennie ro-
dz¹ go na nowo i znowu jest praca, jest
s³oñce, mi³oœæ i nadzieja. 

Gustaw Zem³a zaznaczy³ swymi pra-
cami miasta, koœcio³y, place, wnêtrza,
nawy koœcio³ów. Uczci³ i ci¹gle czyni to
dalej wszystko to co godne i wszystkich
tych, których uczciæ nale¿y. Epitafium
Tadeusza £omnickiego, nagrobek Tonie-
go Halika, obok nawi¹zañ do sztuki an-
tycznej, s¹ g³owy ludzi i metafory, wspo-
mniana ju¿ Tarquinia, ta najstarsza
z 1956 r, któr¹ tak pokocha³am, ca³a ta
potêga godna ksiêgi, a nie skromnego
tekstu. Wœród tej wielkiej gêstwiny mil-
czymy, szukaj¹c drogi do wyobraŸni mi-
strza, dodajemy do tego nasz¹ wyobraŸ-
niê i oto mamy teatr w radziejowickim
saloniku, podarowany nam przez wiel-
kiego artystê, którego prace tak piêknie
pomóg³ wyeksponowaæ przyjaciel Ze-
m³y, pan Pawe³ Pietrusiñski. 

W Radziejowicach nie by³o prze-
mówieñ, ale towarzyskie indywidualne
toasty, radoœæ z przyjacielskich spo-
tkañ. O godzinie 21 odby³ siê koncert
symfoniczny w wykonaniu Polskiej Or-
kiestry Sinfonia Juventus, pod dyrekcj¹
Tadeusza Wojciechowskiego. Zebrani
us³yszeli IX symfoniê Dworaka i Prelu-
dia Liszta, odczytano tak¿e laudacyjny
list od ministra Bogdana Zdrojewskie-
go i te uroczyste s³owa by³y ukorono-
waniem dnia i nale¿y je do³¹czyæ do
bogatej listy odznaczeñ i nagród, które
otrzyma³ nasz mistrz w swojej karierze
artystycznej. 

37 rzeŸb Gustawa Zem³y czeka w Ra-
dziejowicach na tych, którzy nie omin¹
Zem³owego lata. Przez dwa miesi¹ca mo-
¿e i d³u¿ej mo¿na rozmawiaæ z Tarquini¹
i cieszyæ siê, zgodnie z myœl¹ Schillera:
„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst”,
czyli „¿ycie jest powa¿ne, sztuka jest ra-
dosna”. Te s³owa s¹ we wspania³ym folde-
rze wystawy. 

¯a³ujê, ¿e 2 lipca w Radziejowicach
nie by³o mediów, poniewa¿ ta uroczy-
stoœæ powinna byæ wpisana z³otymi lite-
rami w inauguracjê naszej prezydencji
w Unii Europejskiej. Marz¹ mi siê te¿
nowe monumentalne rzeŸby mistrza Ze-
m³y, liczê na warszawskiego Chopina, na
Mariê Sk³odowsk¹-Curie, mo¿e Pi³sud-
skiego i symbol Powstania Warszawskie-
go. Liczê i czekam. Tymczasem gratula-
cje dla Wszystkich, Zem³owe lato w Ra-
dziejowicach to wielka radoœæ, œwiêto Ju-
bilata, gospodarzy, ludzi sztuki, przyja-
ció³. Niech kwitnie! 

Jolanta Zarêba-Wronkowska
Cytaty z wierszy autorki. 
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ZEM£OWE  LATO 
W R A D Z I E J O W I C A C H  

            
     

Trzeba  powiekami
widzenie  os³oniæ,
¿eby  zobaczyæ  jutro.
Usta  uciszyæ
niech  bêd¹  ³akome,
jak  u  kochanki
co  drugich  ust  czeka
za  chwilê  stanie  siê
oczekiwane
wyspa  zielono  z³ota
zaprosi  na  ucztê.

„Atlantyda”
(2007 r., br¹z)

,



Urodzona w 1967 roku w E³ku. Mieszka i pracuje
w Bia³ymstoku. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych
w Supraœlu. 

„Malarstwo traktujê jako sposób na przetrwanie i wy-
ciszenie swoich nastrojów. Od zawsze inspiracj¹ w moich
pracach malarskich jest przyroda tj. drzewa, trawy, trzci-
ny, osty oraz kwiaty. Jednak niepokój duszy pozwala mi
na g³êbsze poszukiwania. Ostatnio coraz czêœciej sk³a-
niam swoje myœli w surrealistycznym i symbolicznym
wyrazie. Odkrywcze dzia³ania w tym temacie prowokuj¹
niejako do innego spojrzenia. Natomiast kolorystyka mo-
ich prac jest odbiciem stanów emocjonalnych”. 

Uczestniczy³a w licznych plenerach malarskich, kon-
kursach, wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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Ma³gorzata JAROMA

Trzciniara

Wystawy zbiorowe:
Tarnowskie Góry 1992
Augustów 1993, 1994, 1995
Bia³ystok 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001
Wigry 1997, 2000
Warszawa 1997
Gorzów Wielkopolski 1998, 1999, 2000, 2001
Malinówka 1999, 2001
Zebrzydowice 2000, 2001
Jastrzêbie Zdrój 2001

Wystawy indywidualne:
Targi Meblowe Poznañ 1995
Klub Garnizonowy Bia³ystok 1996, 1999, 2001
Dom Kultury Sokó³ka 1996, 1999
Centrum Kultury Choroszcz 1996
Oœrodek Kultury (UMiG) KNYSZYN 1996
Dom Kultury BIELSK PODLASKI 1998
Klub Relax BIA£YSTOK 2000
Hajnowski Dom Kultury 2001
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El¿bieta Grabosz

CO W KRAJU PISZCZY

Marynista

Nie poplynie okrêtem
Kto dziury zatyka.
Nie doœæ, ¿e dziurawy
Wci¹¿ zmienia sternika.

Bli¿sza koszula…

Có¿ tu na dole 
jesteœmy winni, 
¿e  tam na górze
tacy r o d z i n n i?

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mamy Uniwerki Wieku Podesz³ego.
Ucz¹ tak¿e filozofii 
– Jak zwi¹zaæ koniec z koñcem. 
Do¿yæ do pierwszego.

Dola

Koñska dola  nie jest zla,
Gdy siê pelno w ¿lobie ma.

Struœ

Wsadzi³  g³owê do koryta 
tylko widaæ mu kopyta.

spot s³onia
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Wies³awa Ludwikowska

ró¿owe okulary 
szczêœcia nie rozdaj¹.

chwila –  drobina czasu, 
a tak boli jej przemijanie.

niewiernemu droga do domu 
wyd³u¿a siê o kolejn¹ kobietê.

bez praktyki – nawet cudotwórca
ma gorsze wyniki

d³ugie nogi – podpora
niejednej pustej g³owy

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

Stanis³aw Dominiak

DOBRA RADA
STASZKA DZIADA
(mojego dziadka oczywiœcie)

¯eby zwi¹zek
by³ udany
trzeba dyskretnie zmieniaæ Damy

Fraszki Mini Galeria
Ma³gorzata Pfisterer

Zbigniew Kurzyñski

Najpewniejszy pierwszy raz

Najpewniej przejrzeæ na oczy
zdarza siê oseskom, 
póŸniej… prawdziwy stan rzeczy
cz³ek dostrzega kiepsko. 

Przekonuj¹cy dowód

Terroryœci-samobójcy
dowodz¹ niezbicie, 
¿e niekiedy przez rozrywkê
mo¿na straciæ ¿ycie. 

Stabilizacja

Dziœ jest nasz czas stabilnych bytów: 
pokój z dostêpem do… kredytów. 

Udrêka podatnik

Czêœæ zarobków odda³ pañstwu
na podatek oraz VAT, 
¿y³oby siê mu po pañsku, 
gdyby nie powy¿szy fakt. 

Po tragedii smoleñskiej...

Nielicha to rozrywka dla Polaków: 
szukanie ziaren prawdy w korcu MAK-u. 

TAMAR
Tadeusz Józef Maryniak

Piwosz
Gdy pozna³ j¹, to nie jest dziwne,
¿e woli „Lecha”, ni¿ jej oczy piwne.

Dewotka
Najpierw siê nurza w bagnie rozpusty,
a potem modli siê o odpusty.

Kochanek
Dopiero z nadejœciem ranka 
jest jak Wañka Wstañka.

Wymagaj¹ca kochanka
Biedak ju¿ ledwie dyszy, 
a ona jeszcze chce mitsubishi.

El¿bieta Grabosz

Jak tu patrzeæ przez palce, 
gdy piêœæ zaciœniêta w ku³ak.

Skoro ludziom do twarzy w lisach, dlaczego
wieszaj¹ psy na sobie? 

Alkohol to wróg, 
z którym trudno siê rozstaæ.

Zmarszczki na twarzy nie by³yby problemem, 
gdyby wszyscy mieli je w tym samym czasie.

Ludzie nie rzeki, a chcieli by ci¹gle w tym samym
korycie p³yn¹æ.


