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aspekcie wroga
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W
generowaniu i okreœlaniu
wroga istotn¹ rolê odgrywaj¹
elementy kulturowe. Wyko-
rzystywany jest w tym celu
jeden z kluczowych mechani-

zmów antropologicznych – mechanizm koz³a
ofiarnego, poddany analizie miêdzy innymi
przez René Girarda i syndrom Panurga, opisa-
ny przez Michela Schooyansa. 

Mechanizm koz³a ofiarnego
Spotykany w naszej cywilizacji mechanizm

koz³a ofiarnego, René Girard wywodzi z staro-
¿ytnej tradycji judaistycznej, w której spo³ecz-
noœæ przenosi³a swoje winy na przeznaczone na
krwaw¹ ofiarê zwierzêta. Kap³an œwi¹tyni w Je-
rozolimie kropi³ kilkakrotnie ró¿ne miejsca w jej
wnêtrzu krwi¹ z³o¿onych w ofierze byka i koz³a,
a nastêpnie k³ad³ rêkê na g³owie wybranego ko-
lejnego koz³a, na którego symbolicznie przenosi³
w ten sposób winy ca³ego ludu. Wybierany cz³o-
wiek zabiera³ koz³a i, wed³ug Starego Testamen-
tu, wypêdza³ go na pustyniê. W ten sposób kozio³
zabiera³ z sob¹ wszystkie winy spo³ecznoœci ¿y-
dowskiej do „ziemi bezp³odnej”. 

Zdaniem René Girarda mechanizm koz³a
ofiarnego stosowany by³ i jest przez poszcze-
gólne grupy spo³eczne w momencie naruszenia
ich równowagi wewnêtrznej, dezintegracji lub
zagro¿enia. Ludzie maj¹ bowiem sk³onnoœæ do
obci¹¿ania odpowiedzialnoœci¹ innych za
wszelkie przeciwnoœci losu i konflikty spo³ecz-
ne. W celu przywrócenia stanu homeostazy
grupa obiera sobie kogoœ na winn¹ wszystkie-
go ofiarê, która staje siê obiektem agresji, wy-
kluczenia i najczêœciej zbiorowego mordu ze
strony bezimiennego t³umu. Przy wykorzysta-
niu tego mechanizmu wystêpuje sprzecznoœæ
w dzia³aniach instytucji politycznych, gdy¿ po-
przez zakazy prawne staraj¹ siê powstrzymaæ
ludzi przed zachowaniami konfliktogennymi,
ale jednoczeœnie poprzez rytualne naruszanie
tych zakazów i zarz¹dzanie kryzysami, staraj¹
siê œwiadomie roz³adowywaæ kryzysy i nagro-
madzony potencja³ agresji, oraz ukierunkowaæ
j¹ na konkretnego koz³a ofiarnego. 

René Girard pisa³, ¿e chocia¿ przeœladow-
cy w przesz³oœci k³amali na temat swoich ofiar,
a z póŸniejszego punktu widzenia zarzuty ich
staj¹ siê irracjonalne, to jednak byli oni zawsze
przekonani o czystoœci swego sumienia. „Kon-
tekst zdarzeñ niewiarygodnych potwierdza
wiarygodnoœæ pozosta³ych, zmieniaj¹c tê wia-
rygodnoœæ w prawdopodobieñstwo. I vice ver-
sa. […] Dostrzegamy tu dzia³anie wyobraŸni,
to pewne; lecz nie dzia³a tu jakaœ nieokreœlona
wyobraŸnia, ale wyobraŸnia ludzi ¿¹dnych
przemocy”. W oskar¿eniach przeœladowczych
zawsze mieszaj¹ siê stwierdzenia prawdziwe
i wyimaginowane, ale problem jest tym wiêk-
szy, ¿e czêsto nawet oskar¿onym, ze wzglêdu
na w³asne przekonania, trudno je odró¿niæ. 

Przeœladowcy zarzucaj¹ ofiarom najciê¿sze
zbrodnie, ojcobójstwo, kazirodztwo, profanowa-
nie symboli najwy¿szego autorytetu, ³amanie ta-

bu danej kultury, religii, podkopywanie funda-
mentów kulturowego porz¹dku. Dodatkowo
wrogom przypisuje siê u³omnoœæ, kalectwo lub
odra¿aj¹cy wygl¹d. Wœród sprzecznych przy-
czyn prowokuj¹cych przemoc t³umu, wobec
tych, którym wyznacza siê rolê koz³a ofiarnego,
Girard wymienia zarówno skrajn¹ zamo¿noœæ,
jak i ubóstwo, wielki sukces lub pora¿kê, piêkno
lub brzydotê, rozwi¹z³oœæ albo skrajny rygoryzm
moralny. Te sprzeczne cechy przypisywane ko-
z³om ofiarnym œwiadcz¹ o tym, ¿e przyczyny ge-
nerowania koz³ów ofiarnych nie tkwi¹ wewn¹trz
uosabiaj¹cych jej jednostek, ale w stosunkach
spo³ecznych, poza konkretnymi jednostkami-
ofiarami. Zdaniem Girarda istnieje bowiem
„transkulturowy schemat kolektywnej przemocy
i ¿e ³atwo naszkicowaæ z grubsza jego zarysy”. 

U pod³o¿a tego schematu le¿y swoista
wojna „wszystkich przeciwko wszystkim”,

któr¹ Girard umiejscawia na p³aszczyŸnie kul-
tury o uniwersalnym, ponadnarodowym cha-
rakterze, ale zaznacza, ¿e mo¿na j¹ na sposób
subiektywistyczny kreowaæ. „Nie ma kultury,
w ramach której ka¿dy cz³owiek nie czu³by siê
„ró¿ny” od innych i nie traktowa³by tych ró¿nic
jako usprawiedliwionych i koniecznych. Tak
dziœ typowy, a niemaj¹cy bynajmniej nic
wspólnego ani z radykalizmem, ani z postêpo-
woœci¹, sposób manifestowania ró¿nic jest tyl-
ko abstrakcyjnym przejawem pewnego sposo-
bu postrzegania wspólnego wszystkim kultu-
rom. Ka¿de indywiduum przejawia tendencjê
do czucia siê „bardziej innym” od wszystkich
bliŸnich i równoczeœnie ka¿da kultura przeja-
wia tendencjê do myœlenia o sobie nie tylko jak
o ró¿nej od innych, lecz ponadto jak o maksy-
malnie ró¿nej od innych, bowiem ka¿da kultu-
ra podtrzymuje owo uczucie „innoœci” wœród
pozostaj¹cych w jej krêgu jednostek”. Status
ofiary czêsto zarezerwowany jest dla mniejszo-
œci narodowych, religijnych i seksualnych. Te
ró¿nice na p³aszczyŸnie kultury staj¹ siê „mon-
strualne, wzajemnie siebie poganiaj¹, nak³ada-
j¹ na siebie, mieszaj¹, a w krañcowych przy-
padkach gro¿¹ samozniszczeniem. Ró¿nica po-
zasystemowa przera¿a, bowiem sugeruje praw-
dê o systemie, o jego wzglêdnoœci, kruchoœci,
œmiertelnoœci”. 

Girard zwraca uwagê na pewien paradoks:
istnieje powszechne przekonanie, ¿e ludzie
w najbardziej hermetycznych kulturach s¹
otwarci na „innoœæ” i ¿e to „innoœæ” jest prze-
œladowana, tymczasem, wbrew wszystkiemu,
ró¿nice staj¹ siê obsesj¹ przeœladowców i to
w³aœnie uniwersalnoœæ i zatarcie ró¿nicy staje
siê obiektem przeœladowañ. Poniewa¿ ka¿dej
jednostce mo¿na przypisaæ jak¹œ „innoœæ”,
oznacza to, ¿e do odegrania roli koz³a ofiarne-
go mo¿e zostaæ zmuszony ka¿dy. Poniewa¿
jednak koz³em ofiarnym mo¿e byæ ka¿dy, ogra-
nicza to mo¿liwoœæ powszechnoœci jego dys-
kryminowania do sytuacji szczególnych. 

       

EDWARD KAROLCZUK

Dokoñczenie na str. 10



            
           
             
          
              

  
    
    

   
   

  
    
     
   
      
    
     
    
    
   
      
  

         
           
           
            
          
           
            

Pawe³ Soroka 

Po prze³amaniu siê op³atkiem i ¿ycze-
niach, poeci raczyli podniebienia zup¹
z dyni z grzankami, krokietami z socze-
wic¹, pierogami z kapust¹ i grzybami.
Toasty by³y wznoszone nalewkami w kil-
kunastu smakach. Spo¿ywanie alkoholu
bez toastu to pijañstwo – stwierdzi³ go-
spodarz – donosz¹c kolejne anta³ki. 

Prezentowano liryki bo¿onarodzenio-
we oraz promowano najnowszy tom po-
ezji Krakowskiej Konfraterni Poetów
„Godnoœæ”. Œpiewano kolêdy nie zawsze
zgodne z tradycyjn¹ treœci¹ zapijaj¹c ka-
w¹, czêstuj¹c siê ciastem domowego wy-
pieku. 

Pochwaliæ nale¿y gospodarzy – Tere-
skê i Witka, ¿e ich autorytet pozwoli³
zgromadziæ niemal¿e ca³e œrodowisko.
Ale i przyczyni³ siê do obecnoœci w³adz
regionalnych sk¹d wywodz¹ siê twórcy. 

Drug¹ czêœci¹ „Op³atka noworocz-
nego” by³ „Plener pod Gwiazdami”
w dniach 2-3 czerwca 2012 r. Spotkali-
œmy siê w domu gospodarzy w Gostomi,
gdzie Zbyszek Kresowaty – poeta, kry-
tyk literacki, redaktor naczelny „Metafo-
ry”, ikonopisiec – prezentowa³ portrety
i ikony przywiezione ze swojej pracowni
z Wroc³awia. Ikonami byliœmy zachwy-
ceni. Mo¿e wp³yw mia³o ich piêkno,
a mo¿e nasze rzadkie obcowanie ze sztu-
k¹ sakraln¹. 

Potem G³ogówek – klasztor ojców
Franciszkanów. Na ulicy powita³ nas
Dragomir Rudy – pracownik Domu Kul-
tury i nasz przewodnik. Rozsiedliœmy siê
wygodnie w wyremontowanej sali klasz-
tornej przy kawie i ciastku. Dragomir
przypomnia³ historiê tych ziem i miasta
G³ogówka za panowania Piastów, Cze-
chów i Prusaków. Nastêpnie oprowadzi³
po miasteczku, pokazuj¹c najciekawsze
architektonicznie kamieniczki, ratusz
i wnêtrza koœcio³ów. Koœció³ w koœciele
– Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej,
kiedyœ osobny budynek. Dziœ nakryty
skrzyd³em klasztoru. 

Znakomity wyk³ad o sacrum w po-
ezji wyg³osi³ Zbyszek Kresowaty. Mó-
wi¹c prosto, zwiêŸle, dosadnie, podaj¹c
liczne przyk³ady. 

Nastêpnie przeszliœmy do warszta-
tów. Wiersze prezentowali Jerzy Stasie-
wicz, Witold Hreczaniuk, Danuta Ba-
bicz, Magdalena Wi¹cek. Rozgorza³a
dyskusja trwa³aby do rana, gdyby nie ja-
d³o. Kolacja „klasztorna”, w wazach go-
r¹ce miêso ociekaj¹ce wonnym sosem.
Trudno by³o nabraæ chochl¹. Rozstrzy-
gnê³a siê tajemnica z czego braciszkowie
maj¹ brzuchy. I ruchy powolne. 

Koncert beethovenowski – Trio z Za-
brza prezentowa³o utwory mistrza
i wspó³czesne. Pod koniec koncertu
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Od otwarcia Galerii Piecowej przy
Nowogrodzkiej minê³o dopiero kilka mie-
siêcy, ale dzieje siê w niej naprawdê spo-
ro. W Galerii mo¿na ogl¹daæ nie tylko pra-
ce malarzy z pracowni przy Nowogrodz-
kiej – Jana Dila, Ewy Wojas, Ryszarda
Materki i Romy Pejdy, ale tak¿e wystawy
goœcinne. Pierwsz¹ tak¹ wystaw¹ goœcin-
n¹, by³a wystawa malarstwa Twórców
z Towarzystwa Artystów Plastyków Be-
mowa. W Galerii Piecowej odbywaj¹ siê
tak¿e wydarzenia z cyklu „Jeden dzieñ
z…”, jak chocia¿by wystawa fotografii
Beaty Patrycji Klary, wzbogacona spekta-
klem s³owno-muzycznym z udzia³em au-
torki fotografii oraz Agnieszki Tomczy-
szyn-Harasymowicz, Karola Samsela,
a tak¿e Jerzego Do³¿yka. 

W Galerii odby³y siê równie¿ EKO-
-warsztaty, w czasie których mo¿na by³o
nauczyæ siê wyplatania koszyków z gazet.
Warsztaty poprowadzi³a Agata Kwiat-
kowska. W dniu 23 wrzeœnia 2012 r. w ra-
mach cyklu „Jeden dzieñ z…” odbêdzie
powarsztatowa wystawa plecionek. 

Nad wszystkimi wydarzeniami czuwa
kurator Galerii Piecowej Katarzyna Pu-
czy³owska, która prowadzi kalendarz im-
prez, w którym brakuje ju¿ miejsca. 

Zgodnie z za³o¿eniem pomys³odaw-
ców Galerii Piecowej przy Nowogrodz-

kiej (Katarzyny Puczy³owskiej i Jerzego
Do³¿yka), malarstwo budzi natchnienie
poetów, którzy w czasie finisa¿y czytaj¹
wiersze inspirowane obrazami. Inspiracje
malarskie niejednokrotnie s¹ zaskocze-
niem dla twórców malarstwa, którzy maj¹
okazjê przekonaæ siê, jakie emocje i od-
czucia wzbudzaj¹ ich obrazy. 

Nieod³¹cznym elementem ka¿dego
spotkania jest muzyka w wykonaniu ze-
spo³u Lirnik i T³um w sk³adzie Renata Bir-
ska, Patrycja Skoruch i Jerzy Do³¿yk. Go-
œciom nie raz przygrywa tak¿e na swojej
gitarze Andrzej Sobczyk, a w czasie werni-
sa¿u Romy Pejdy swój talent muzyczny
objawi³ Zbigniew Mys³owiecki (jak sam
o sobie mawia „poeta niewykwalifikowa-
ny”). Zbigniew Mys³owiecki zagra³ na har-
monijce ustnej, a S³awomir Korsan towa-
rzyszy³ mu graj¹c na gitarze. Duet, który
powsta³ ad hoc zaskoczy³ zebranych goœci
niezwykle zgranym brzmieniem. 

Galeria Piecowa przy Nowogrodzkiej
faktycznie po³¹czy³a artystów, którzy ma-
j¹ mo¿liwoœæ dzieliæ siê swoimi talentami,
uzupe³niaj¹ siê wzajemnie i wzajemnie in-
spiruj¹. Galeria z ca³¹ pewnoœci¹ jest miej-
scem wyj¹tkowym, miejscem o niepowta-
rzalnym klimacie, dziêki któremu ka¿dy
goœæ mo¿e poczuæ siê jak u siebie… 

Katarzyna Wieciñska

Od wernisa¿u do finisa¿u 
w Galerii Piecowej 

przy Nowogrodzkiej

5 stycznia 2012 r. w Bialskim Centrum Kultu-
ry odby³o siê spotkanie op³atkowo-noworo-
czne opolskiego œrodowiska literackiego. Zor-
ganizowanego przez Teresê i Witolda Hrecza-
niuków z Gostomi – obecnych szefów RSTK
woj. opolskiego. Uroczystoœæ otwar³y jase³ka
w wykonaniu dzieci ze szko³y podstawowej
w Œmiczu. 

        

Zim¹ 



W dniach od 13 – 15 kwietnia
2012 br. w Brzegu nad Odr¹ od-
by³y siê kolejne ju¿ XV Spotka-
nia Ludzi Kultury pod has³em
„Szukam Czlowieka”. Udzia³
w spotkaniach wziê³o 45 cz³on-
ków SAP i nie tylko. Twórców,
przede wszystkim poetów i lite-
ratów oraz goœci z ró¿nych stron
kraju, przywita³ i znakomicie
przyj¹³ „Œl¹ski Wawel” z dyr.
Paw³em Kozerskim na czele.
Program natomiast prowadzi³
Stanis³aw W³ostowski. 

Twórcy poszczególnych miej-
scowoœci, m.in. Gdañska, Warsza-
wy, Opola, Brzegu, Cieszyna, Biel-
ska-Bia³ej, Ciechanowa, Sieradza, Wa³-
brzycha, Kielc, Libi¹¿a, Pogwizdowa,
i innych miejscowoœci, mieli mo¿noœæ
przedstawiæ swoj¹ twórczoœæ literack¹
i swój dorobek twórczy ostatnich lat. Te-
matyka twórczoœci by³a dowolna i nie
skrêpowana z tematem g³ównym XV
Spotkañ, od poezji satyrycznej poprzez
utwory liryczne do poezji romantycznej
w³¹cznie. Byli równie¿ uczestnicy spo-
tkañ, którzy prezentowali swoje utwory
poezj¹ œpiewan¹. Monologi satyryczne
prezentowa³a Franciszka Drozd
z Opolszczyzny. Henryk Mussa z Gdañ-
ska doskonale prezentowa³ swoje utwory
gwar¹ kaszubsk¹, która jest jeszcze pod-
trzymywana przez starsze pokolenie
w tym regionie. Ten sam motyw twórczy
Œl¹ska Cieszyñskiego prezentowa³ Re-
gionalny Zespó³ „Strumieñ” pod kierow-
nictwem artystycznym Jana Chmiela.
Pieœniczki tego regionu ³¹cznie ze stroja-
mi cieszynskimi uatrakcyjni³y ca³y pro-
gram spotkañ swoimi melodyjnymi przy-
œpiewkami. Nagrod¹ zaœ dla zespo³u by³y
gromkie brawa publicznoœci. W prze-
rwach prezentacji wyst¹pi³a „Muzykuj¹-
ca Rodzina Kosiñskich” przy akompania-
mencie Mariana Kosiñskiego. 

Okaza³y wystêp przedstawi³ Euge-
niusz Elerowski z Sieradza w³asnymi
utworami na gitarê, wydawca kilku p³yt.
Wszystkie te piosenki z repertuaru zna-
nych i nieznanych muzyków i wykonaw-
ców stanowi¹ jego ¿yciowe motto. Po
prostu sobie gra i œpiewa. S³uchacz jedy-
nie powinien zwróciæ uwagê na poezjê
tekstów jak mówi sam wykonawca. Na-
le¿a³o równie¿ zwróciæ uwagê na Wie-
s³awa Konecznego z Libi¹¿a, autora
dwóch opowiœci i legend zawartych
w ksi¹¿kach z okrêgu górniczego kopal-

ni „Janina” w Libi¹¿u. Autora licznych
prac malarskich wystawianych w Polsce
po³udniowej i nie tylko, odznaczonego
medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za twórczoœæ literack¹.
Zwróci³a równie¿ uwagê na siebie Ro-
mana Wiêcaszek prowadz¹ca Klub Lite-
racki „Brzeg”, której wiersze przema-
wia³y swoj¹ treœci¹. 

Do ciekawych mo¿na równiez zali-
czyæ teksty Marii Grabowskiej-Gruszka
z Czañca, której teksty odebrano jako
bardzo osobiste i refleksyjne. Hildegarda
Filas-Gutkowska prezentowa³a siê
pierwszy raz na XV Spotkaniach. Publi-
kowa³a ju¿ swoje wiersze w 167 pi-
smach, m.in. „¯yciu Literackim”, „Tygo-
dniku Kulturalnym”, „Kronice Beskidz-
kiej”, „Granicy”, wyda³a 7 tomików po-
ezji, 70 antologii i almanachów. Nazwi-
sko znane na Podbeskidziu ze swych re-
fleksyjnych tekstów. 

Teksty Wac³awa Morawskiego, pu-
blikowane ju¿ w niektórych pismach m.
in. Kwartalniku Artystyczno-Naukowym
„Znaj”, „Orêdziu Milosierdzia” – po-
œwiêconym beatyfikacji Papie¿a J. P. II
oraz pismach regionalnych, dotyka³y naj-
bardziej „wnêtrza” cz³owieka, co wi¹za³o
siê z g³ówn¹ tematyk¹ XV Spotkañ.
Autor wyda³ dwa tomiki: „Wiatrem sma-
gane” oraz „Kiedy oczy milcz¹”. 

Drugi dzieñ XV Spotkañ uczestników
powita³a Pani Anna Twardowska oraz
Burmistrz Pan Stanis³aw Kowalczyk.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Wies³aw
Katolik oraz gitarzysta Antoni Marek.
Uœwietni³y doskonale nastrój tych spotkañ
– El¿bieta Lewandowska fortepian oraz
Alicja Lewandowska flet. Nie brakowa³o
równie¿ Regionalnego Zespo³u „Stru-
mieñ” ze Strumienia pod kierownictwem
artystycznym Jana Chmiela. 

Nastêpnie uczestnicy XV Spotkañ
udali sie nad pobliskie jezioro w Lewinie
Brzeskim, gdzie ka¿dy z uczestników
mia³ mo¿noœæ wypowiedzenia swoich
¿yciowych refleksji i pasji, które najbar-
dziej utkwi³y w osobistej pamiêci po-
szczególnych autorów, co by³o rejestro-
wane zreszt¹ przez g³ównego autora im-
prezy ks. Mariana Kosiñskiego. By³o to
idealne miejsce, zaciszne, odpowiadaj¹ce
ogólnej treœci XV Spotkañ przy sprzyja-
j¹cej aurze pogodowej. 

XV Spotkania Ludzi Kultury nie od-
by³yby siê gdyby nie zrozumienie w³adz
miejskich tej duchowej potrzeby serca
oraz poszczególnych sponsorów znako-
mitej imprezy. Nale¿y w tym miejscu
wymieniæ Burmistrza Stanis³awa Kowal-
czyka, Artura Kotarê, którego zast¹pi³ na
spotkaniach Dariusz Struski. 

Finansowo i moralnie wsparcia
udzieli³ równie¿ Jerzy Kohler, sponta-
nicznie pomocy udzieli³ w organizowa-
niu imprezy dr Edward Traka i w tym
miejscu nale¿y siê serdeczny uœcisk d³o-
ni. Do wspó³organizatorów XV Spotkañ.
nale¿a³ równie¿ Stanis³aw Przyby³o ze
Stowarzyszenia Autorów Polskich w Le-
winie Brzeskim. Uroczystoœæ zakoñczy³
Prezes Rady G³ównej SAP Eugeniusz
Or³ow przedstawiaj¹c swoje teksty wy-
korzystywane do klasycznych utworów
piosenkarskich. 

Podsumowaniem XV Spotkañ Ludzi
Kultury w Brzegu by³y wzajemne wy-
miany pogl¹dów na zbie¿ne literackie te-
maty i wspólny niemal ¿e „rodzinny”
obiad wszystkich uczestników wraz z od-
œpiewaniem 100 lat dla organizatorów.
By³y brawa, kwiaty, upominki, serdeczne
uœciski i po¿egnalne poca³unki. 

Wac³aw Morawski
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XV Spotkania Ludzi Kultury
w ³awce koœcielnej pojawi³ siê Pawe³
Soroka. Uœmiechniêty mimo wielogo-
dzinnej podró¿y. 

Powrót na kawê. Szef RSTK rozda³
ostatni numer „W³asnym G³osem” i uda-
liœmy siê do obserwatorium astrono-
micznego. Automatycznie otwierana
kapsu³a, nowoczesna luneta, przed któr¹
ustawi³a siê kolejka. Obserwowany by³
Ksiê¿yc, gwiazdy i spaceruj¹ce G³ogo-
wianki, te m³odsze. 

W kilka osób powróciliœmy do Go-
stomi do domu Teresy i Witka. Wspomi-
naliœmy Eda Stachurê, Ryœka Milczew-
skiego-Bruno, cytuj¹c urywki ich twór-
czoœci. Jerzego Szatkowskiego, który
w „Okolicy Poetów” tak znakomicie
pielêgnuje ich pamiêæ. Pad³o nazwisko
Marianny Bocian i wielu, wielu innych,
których ju¿ nie ma z nami. Wspomnie-
nia powita³ œwit. 

Drugi dzieñ pleneru rozpoczêliœmy
od pstr¹ga z frytkami. Pojawili siê Jacek
Lubart-Krzysica – twórca Krakowskiej
Konfraterni Poetów, Renia Mangold –
szefowa Nyskiej Grupy Literackiej, Ta-
deusz Soroczyñski, Edmund Borzemski,
Daniela D³ugosz Penca – cz³onkowie
ZLP, Zofia Kulig, Wojciech Ossoliñski,
Piotr i Anna Myszyñscy. 

Uroczystym momentem by³o wrê-
czenie przez Zbyszka Kresowatego por-
tretów Teresie i Witkowi Hreczaniukom.
By³y brawa, dowcipy i œmiech. 

Czêœæ warsztatowa odbywa³a siê
w trzech grupach, prowadz¹cymi byli:
Edmund Borzemski, Jacek Lubart-
-Krzysica i Pawe³ Soroka. Lecia³y gro-
my, drzazgi i iskry. Nikt nie lubi byæ
krytykowany, oœmieszany. Krytykê jed-
nak trzeba przyj¹æ z pokor¹ i uczyæ siê
na b³êdach. Tak przelecia³o ca³e popo³u-
dnie. 

Dalsza impreza przenios³a siê do do-
mu gospodarzy. Przy sto³ach trwa³a dal-
sza czêœæ warsztatowa. Prezentowano
wiersze. Teresa przeczyta³a obszerne
wspomnienie kulinarne dotycz¹ce oby-
czaju w kuchni przed i w czas Wielkano-
cy. We wspomnieniach przed oczami
kr¹¿y³y wêdzone szynki, kie³basy, bocz-
ki. Miesione ciasto na chleb i podp³omy-
ki. Babcia pochylona nad dzie¿¹. Dzia-
dek przenosz¹cy „wyroby” do spi¿arni. 

Z wybiciem pó³nocy goœcie opusz-
czali goœcinny dom Teresy i Witka Hre-
czaniuków natchnieni dobr¹ energi¹,
ciep³em i otwartoœci¹ na ludzi. 

Jerzy Stasiewicz

  latem
RSTK województwa opolskiego
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Recenzowa³ mój pierwszy zbiór wier-
szy, jaki z³o¿y³em w Wydawnictwie
„Iskry”. Ocena jego by³a wysoce po-
chlebna. Choæ zbiór ostatecznie tu nie
ukaza³ siê, a by³y to czasy, kiedy wydaw-
nictwa zamyka³y drzwi przed debiutanta-
mi (i nie tylko), to wkrótce mia³em okazjê
poznaæ osobê recenzenta. By³ nim Zbi-
gniew Jerzyna, poeta wówczas blisko
piêædziesiêcioletni, eseista i – jak siê oka-
za³o – bywalec spotkañ towarzyskich. Je-
œli mo¿na mówiæ o istnieniu cyganerii
w Polsce powojennej, komunistycznej, on
do takiej nale¿a³. Swoim stylem bycia
podtrzymywa³ dawn¹, przedwojenn¹ tra-
dycjê bohemy artystycznej, a mogê o tym
powiedzieæ z przekonaniem, bo wkrótce
mog³em poznaæ Zbyszka Jerzynê od stro-
ny towarzyskiej bardzo dobrze, zaœ
„Ostatni¹ cyganeriê” Józefa Wittlina czy-
ta³em z wypiekami na twarzy. 

Ze Zbigniewem Jerzyn¹ zapozna³
mnie Jan Stêpieñ po tym, jak mu powie-
dzia³em o wbijaj¹cej mnie w dumê recen-
zji. Jerzyna pracowa³ na pó³ etatu w M³o-
dzie¿owej Agencji Wydawniczej i tam
w ka¿dy wtorek mo¿na by³o go spotkaæ.
W³aœnie pewnego wtorkowego po³udnia
wychodzi³em ju¿ z wydawnictwa, gdy
Jan zatrzyma³ siê przed niskim, niepozor-
nym cz³owiekiem, coœ do niego zagada³,
potem nagle jakby przypominaj¹c sobie
o mojej obecnoœci, przedstawi³ mnie nie-
znajomemu. Ten poda³ mi rêkê, wymie-
niaj¹c nazwisko: Zbigniew Jerzyna. Przed
poznaniem go mia³em jakieœ jego wy-
obra¿enie: wydawa³ siê byæ cz³owiekiem
interesuj¹cej powierzchownoœci, o b³y-
skotliwej inteligencji, wysokiej kulturze,
która onieœmiela³a. Taki jego obraz wy-
tworzy³em sobie na podstawie wierszy,
które on napisa³, a które ja przeczyta³em.
Jak siê okaza³o nie po raz pierwszy, moja
imaginacja by³a zbyt uwznioœlona. 

Przede mn¹ sta³ niski, niepozorny,
o twarzy raczej plebejskiej ni¿ inteligenc-
kiej, szczup³y mê¿czyzna. Ani jego wy-
gl¹d, ani ubiór, ani maniery nie wskazy-
wa³y, ¿e móg³ to byæ cz³owiek, który ma
du¿o do powiedzenia. Powiedzia³bym
wiêcej: zidentyfikowanie nazwiska „Je-
rzyna” ze stoj¹c¹ przede mn¹ osob¹ wy-
wo³a³o we mnie rozczarowanie. Minê³o
jednak z³e wra¿enie, sytuacja zmusza³a
do nawi¹zania rozmowy. 

ZaprzyjaŸniony z Jerzyn¹ Jan Stêpieñ
tak pokierowa³ nasz¹ dopiero zaczynaj¹c¹
siê znajomoœci¹, ¿e mogliœmy siê poznaæ
bli¿ej. Najpierw by³a pogawêdka w poko-
ju redakcyjnym MAW, do którego wbrew
przepisom ktoœ przyniós³ piwo, potem by-
³a propozycja odwiedzenia kolegi Zbysz-

ka, re¿ysera, a po drodze
– kawiarnia, jakiœ koniak,
w trakcie tego – wzajem-
na wymiana pogl¹dów,
opowieœci ze œwiatka lite-
rackiego przeplatane
zwierzeniami osobistymi.
I tak wówczas czas p³y-
n¹³. Jerzyna od samego
pocz¹tku by³ szczery, bez-
poœredni, prostolinijny.
Dowiedzia³em siê, ¿e
prze¿ywa prostracjê du-
chow¹, bo ma k³opoty
z ¿on¹, plastyczk¹. Nie
bra³em powa¿nie jego nieszczêœcia, bo jak
ka¿dy twórca, wyda³ mi siê chimeryczny.
Ale na jedno zwróci³em uwagê. Powie-
dzia³, ¿e jest szczególnie czu³y na wdziêki
kobiet. Poniewa¿ w swoim ¿yciu zaczyna-
³em pisanie od erotyków, wiedzia³em, co
to znaczy. To znamionuje ustawiczn¹ go-
nitwê za chwilk¹ u³udy, niemo¿noœæ za-
spokojenia g³odu piêkna, niesta³oœæ. Jakie
w przypadku Jerzyny poci¹ga³o to skutki,
mia³em siê póŸniej dowiedzieæ, na razie
pozosta³o na tym, ¿e prze¿ywa konflikt
z ¿on¹. 

Do M³odzie¿owej Agencji Wydawni-
czej pisywa³em recenzje wewnêtrzne i co
pewien czas pokazywa³em siê w niej. Za-
stawa³em czêsto w dziale debiutów no-
wego znajomego. Ju¿ po pierwszym spo-
tkaniu przeszliœmy „na ty”, ustaliliœmy
te¿ wspólne sentymenty. Powiedzia³em
mu, ¿e przez blisko dwa lata pracowa³em
w redakcji popo³udniówki w Kielcach,
on tê wiadomoœæ podchwyci³ i wyzna³,
¿e jego matka, któr¹ darzy³ niewygas³ym
po œmierci uczuciem, pochodzi³a z Kie-
lecczyzny. Stanê³o na tym, ¿e jesteœmy
„ch³opaki z Kielc”, a kiedy przynios³em
mu jego „Wiersze wybrane”, aby opa-
trzy³ dedykacj¹, napisa³: „Stasiowi Stani-
kowi z przyjaŸni¹. Drogi Kieletczaku!
Zbigniew Jerzyna. Zima 1989”. Kielce
nas na pozór ³¹czy³y, ale w istocie roz-
dziela³y. On umiejscawia³ tam najszla-
chetniejsze uczucia, zwi¹zane z osob¹
matki, ja po swoich smutnych przej-
œciach w redakcji i tragicznej œmierci bra-
ta, Tadeusza, uwa¿a³em je za najciem-
niejszy zak¹tek na ziemi. Nie jestem hi-
pokryt¹, ale w obecnoœci Jana Stêpnia,
który z Kielc siê wywodzi³, nie uwa¿a-
³em za stosowne wyra¿aæ swojego zdania
i tak ju¿ zosta³o: „ch³opaki z Kielc”.

Jerzynê-poetê, nie jakiegoœ tam zwy-
k³ego zjadacza chleba, czy opoja, ale po-
wiadam: poetê, dane mi by³o poznaæ na-
prawdê na imieninach Jana Stêpnia w je-
go domu na Ochocie. Na pocz¹tku przy-

jêcia nastrój mi psu³a pewna dziennikar-
ka z „Trybuny Ludu”, której nie spodzie-
wa³em siê tu spotkaæ, ale która, po³¹czo-
na tajemnymi wiêzami z doc. dr hab. Ma-
ri¹ Szyszkowsk¹, ¿on¹ Stêpnia, wyraŸnie
kokietowa³a towarzystwo swoj¹ wynio-
s³oœci¹. By³a niedostêpna, a przez to ta-
jemnicza i wszyscy starali siê j¹ rozbroiæ.
Zadanie uda³o siê po³owicznie, a potem
nasta³ czas drinkowania. Panie raczy³y
siê winem, panowie pili nalewkê, a Zby-
szek Jerzyna, który doszed³ póŸniej z Le-
szinem-Koperskim, kaza³ sobie zaserwo-
waæ koniak, jakby nie by³ ani pani¹ ani
panem. Wy³ama³ siê. Zorientowa³em siê
nie po raz pierwszy, ¿e „Kielczak” lubi
wypiæ, a poza tym – co mi przysz³o do
g³owy póŸniej – chcia³ podkreœliæ wyj¹t-
kowoœæ, bo ja wiem – mo¿e wy¿szoœæ
swojej osoby nad innymi. 

By³o jak by³o. Pani Szyszkowska
mia³a inklinacje do stworzenia high life’u
i by³o prawie wytwornie. Bohaterami
wieczoru stali siê Zdzis³aw £¹czkowski
i Zbigniew Jerzyna. Pierwszy spotka³ siê
z pompatyczn¹ pochwa³¹ Stêpnia, która
mia³a zjednaæ mówcy sympatiê i otwo-
rzyæ mu szerzej ³amy „S³owa Powszech-
nego”, drugi – dobi³ siê wysokich hono-
rów sam. Jerzyna mia³ umys³ raczej syn-
tezuj¹cy, tymczasem po alkoholu próbo-
wa³ uchyliæ swoj¹ drug¹ naturê: fabulisty.
Bawi³, choæ niezrêcznie, towarzystwo
anegdotami, ale kiedy krew w nim wzbu-
rzy³a siê bardziej, przyj¹³ wieszcz¹ pozê
i zacz¹³ recytowaæ wiersze. Pamiêtam, ¿e
wyg³osi³ ze swad¹ fragment III cz. „Dzia-
dów”. Oczywiœcie, jego wystêp bardzo
o¿ywi³ minorowy nastrój, a podwy¿szy³
go z chwil¹ przywdziania maski wo-
dzowskiej. Jerzyna nie mia³ w sobie za-
datków na przywódcê, wiem jednak, ¿e
przebywa³ d³ugo w „szkole” Grochowia-
ka, i tak on, jak i G¹siorowski lubili
przyjmowaæ spektakularne pozy. 

Przyjêcie u Stêpnia pozwoli³o mi po-
znaæ bli¿ej osobowoœæ Jerzyny, a tym bar-

dziej te jej g³êbie, które w kontakcie co-
dziennym by³yby nie do odkrycia. Podoba-
³y mi siê w Jerzynie bezpoœrednioœæ, kole-
¿eñskoœæ, nonkonformizm, fantazja. Co
jednak dobre by³o w uk³adzie towarzy-
skim, nie bardzo widaæ pasowa³o do po-
wa¿nego ¿ycia. Jak wspomnia³em, Zby-
szek na pocz¹tku swojej ze mn¹ znajomo-
œci zwierza³ siê z k³opotów z ¿on¹, pla-

styczk¹, a jak mi potem powie-
dzia³, by³a to jego druga ¿ona. Nie
podoba³a mi siê od razu jego roz-
rzutnoœæ matrymonialna i uwa¿a-
³em, ¿e jedna ¿ona powinna wy-
starczyæ w zupe³noœci. A tu jesz-
cze z drug¹ k³opoty. Powiedzia³,
¿e wyrzuci³a go z domu i musi
podj¹æ starania o mieszkanie
w ZLP. Wiem, w tym czasie ist-
nia³y wszelkie szanse, aby usto-
sunkowany cz³onek ZLP otrzy-
ma³ szybko przydzia³ mieszkania,
o ile bierze rozwód. Ale wkrótce
potem czasy siê zmieni³y, ZLP

utraci³ swoje mo¿liwoœci i czy szansa na
mieszkanie by³a, nie wiem. Zbyszka Jerzy-
nê widywa³em rzadko, póŸniej wcale, jak
by³o z mieszkaniem, nie mogê powiedzieæ.
Jedno okaza³o siê pewne: z drug¹ ¿on¹ siê
rozwiód³. W jednej z audycji radiowych,
nadanych zim¹ 1990 roku, s³ucha³em roz-
mowy dziennikarza z Jerzyn¹, która mia³a
za temat: czy artysta powinien siê ¿eniæ.
Jerzyna mówi³ na podstawie w³asnych do-
œwiadczeñ, ¿e nie. Wywnioskowa³em, ¿e
nie umia³ pogodziæ ¿ycia ma³¿eñskiego
z towarzyskim i zawodowym. 

Problem, czy artysta powinien siê ¿e-
niæ, jest chwytliwy. Mo¿na go widzieæ
w rozmaitych naœwietleniach. W przypad-
ku Zbigniewa Jerzyny wiem, ¿e jego jed-
noznaczn¹ odpowiedŸ trzeba przyj¹æ z re-
zerw¹, bo by³ artysta szczególnym, który
nie potrafi³ okie³znaæ swoich namiêtnoœci,
wskutek szczególnej, nie dla wszystkich
pojêtej nadwra¿liwoœci i rozrzutnoœci
uczuciowej i zmiennoœci nastroju. Faktem
jest, ¿e to sprawi³o, ¿e by³ poet¹ naprawdê
dobrym, a ¿ycie przynosi³o mu klêski. 

PS. Zbyszka Jerzynê potem bardzo
czêsto spotyka³em w Domu Literatury na
ró¿nego rodzaju spotkaniach i wieczorach
literackich. Przy okazji „op³atków”, czy
innych wa¿nych imprez pijaliœmy wino
i ¿yczyliœmy sobie wszystkiego najlepsze-
go. Natomiast poœrednio spotyka³em siê
z nim, a raczej z jego twórczoœci¹ przez
eter, bowiem czêsto, mo¿e najczêœciej
spoœród pisz¹cych literatów, nadawano
w radiu s³uchowiska jego autorstwa. Pisy-
wa³ je na ró¿ne tematy i muszê powie-
dzieæ, ¿e by³y ze wszech miar interesuj¹-
ce. Czytywa³em te¿ wiele jego wstêpów
do tomików poetyckich, by³y ciekawe.
Ca³a jego twórczoœæ by³a przepojona liry-
zmem, estetycznoœci¹, celnymi metafora-
mi. To taki wspó³czesny „lirnik mazo-
wiecki”, z tym ¿e z racji urodzenia bar-
dziej zas³uguje na miano „lirnika war-
szawskiego”. 

Stanis³aw Stanik

Zbigniew Jerzyna
Wspomnienie
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DEBIUT prozatorski 

Prze¿yæ ich 
wszystkich, wszystkich –
jak zimno.

Na tym œwiecie 
nawet motyl 
musi pracowaæ by ¿yæ.

Dobry œwiat,
krople rosy spadaj¹ –
jedna po drugiej.

Dla much równie¿ noc 
musi byæ d³uga,
i samotna

Issa (1763-1827) poeta japoñski

Jubileusz  
Jadwigi  Stró¿ykiewicz

Teresa Hreczaniuk

¯niwa
Id¹c poln¹ drog¹, gdy wokó³ rozchodzi siê zapach dojrzewaj¹cego zbo¿a, przychodz¹

mi na myœl tamte ¿niwa, ¿niwa z dzieciñstwa. By³y zupe³nie inne. Ale zapach zbo¿a pozo-
sta³ ten sam. Nie rozlega siê ju¿ dzisiaj echo klepanych kos, poranne r¿enie koni i szyko-
wanie wozów. S³ychaæ tylko huk kombajnów i pras. Wszystko dzieje siê bardzo szybko,
gdy dopisuje pogoda, a maszyny spisuj¹ siê sprawnie. Dawniej dobrze wyklepana kosa
i dobrze wyprofilowany kab³¹k, to ju¿ by³a po³owa l¿ejszej pracy dla kosiarza. Inne by³y
kosy do siana, inne do zbo¿a. Pamiêtam te¿, ¿e ciotka rocznik 1890, bardzo zrêcznie w³a-
da³a sierpem. Byli gospodarze, którzy ca³e pola kosili kos¹, natomiast bogatsi mieli ju¿ ¿ni-
wiarki, które za pomoc¹ wielkich, drewnianych grabi podczas koszenia uk³ada³y zbo¿e na
garœcie. Tak u³o¿one zbo¿e trzeba by³o zwi¹zaæ w snopek uprzednio przygotowanym prze-
wrós³em. Do wi¹zania krótkiego owsa i jêczmienia trzeba by³o mieæ powrós³a z wym³óco-
nej s³omy. Bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹ by³o równie¿ przygotowanie wozu do ¿niw. Wozy by-
³y z obrêczami ¿elaznymi na ko³ach, tak zwane „¿elaŸniaki”. Zdejmowa³o siê skrzynie,
a zak³ada³o drabiny, i wtedy wozy stawa³y siê „drabiniaste”. Przez œrodek na „poworze”,
czyli na z³¹czeniu przodu i ty³u wozu, le¿a³a szeroka decha, tak zwana poddynica, stercza-
³y k³onice przy ka¿dym kole trzymaj¹ce drabiny. £adnie taki wóz wygl¹da³ z wypolerowa-
nymi przez ŸdŸb³a szczeblami, œwiec¹cymi siê w s³oñcu, z pachn¹cymi œwie¿ym sianem
i wypchanymi workami le¿¹cymi na poddynicy. Gdy ktoœ mia³ pole na górze, musia³ mieæ
w wozie hamulec. Tak wyszykowanym wozem jecha³am z dziadkiem ogl¹daæ pola i pró-
bowaæ pierwszych ziaren pachn¹cych na d³oni z roztartych k³osów. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla
dziecka by³a sama jazda „drabiniakiem”. Siedz¹c na poddynicy, na worku, nogi mi wisia³y
miêdzy szczeblami. Tak zabawnie dynda³y na wybojach, a ja jeszcze dodatkowo nimi ma-
cha³am. Po tej wyprawie trudno by³o rano wstaæ z ³ó¿ka. Ale to nic, wszystko by³o takie
zabawne w oczach dziecka. Po oglêdzinach, postanawiano zazwyczaj o rozpoczêciu ¿niw
na czarnoziemi na „przydupku”. Dziwna nieco nazwa, bo by³o tam kilka domów, a wieœ le-
¿a³a nieco dalej. Ziemia, jak mówi³ dziadek, jest tam lekka, znaczy³o to piaskowa. Sia³o siê
tam ¿yto, owies, grykê (reczkê) na kaszê. Zaczyna³o siê ¿niwowaæ na górze. Wieczorem je-
cha³o siê obkosiæ, czyli kos¹ wykosiæ dooko³a pokos, po którym jecha³a ¿niwiarka. Rano,
jak rosa obesch³a, byliœmy ju¿ na polu. Wczeœniej zaczyna³ siê wiêc dzieñ. Trzeba by³o za-
opatrzyæ byd³o na ca³y dzieñ, wydoiæ krowy. Mama z babci¹ mia³y jeszcze jedno zadanie
– naszykowaæ jedzenie dla ¿niwiarzy: podobiadek, obiad i podwieczorek, tote¿ by³o trochê
krz¹taniny. Wieczorem gotowano wiœniankê lub jabczankê (zupy owocowe podprawiane
rano œwie¿ym mlekiem z m¹k¹ pszenn¹), zapija³o siê nimi po obiedzie. Du¿¹ bañkê kawy
zbo¿owej Turek. Blachê upieczonego swojskiego chleba, zawiniêtego w wilgotn¹, lnian¹
œcierkê. Kilka dorodnych ogórków i cebul na mizeriê, ze s³oikiem gêstej œmietany z centry-
fugi (wirówki). A¿eby obiad nie by³ mizerny, to by³o i mas³o zalane wod¹ w s³oiku, któr¹
siê wymienia³o. Znalaz³ siê te¿ s³oik ze schabem lub ¿eberkami z fasol¹, upieczonymi
wczeœniej w piecu. Gdy by³o ch³odniej, zabierano i garnek z kie³bas¹ zalan¹ smalcem. Do
tego wszystkiego dok³adano jeszcze ogórki kiszone i æwik³ê. Do kawy by³y pierogi pieczo-
ne z jab³kami (papierówkami) i cynamonem, albo bu³ki z kruszonk¹. Innym razem w ko-
szyku by³y jajka na twardo, s³onina solona, gruba na d³oñ. Czêsto zostawaliœmy do póŸnej
nocy, gdy by³o widno i ch³odno, do zestawiania snopków w dziesi¹tki. Dziadek z babci¹ je-
chali do domu. Ja z rodzicami zostawa³am na polu. Przychodzi³ do nas stryjek Edek, brat
taty ze wsparciem. Po kolacji œci¹galiœmy snopki, czêsto przy œwietle ksiê¿yca. Ros³y za
nami kopy dorodne, a moim zadaniem by³o zagrabianie ze œcierni k³osów. Ci¹gnê³am wte-
dy specjalne grabie z d³ugimi, ¿elaznymi kolcami, które ktoœ starszy mi podnosi³, gdy by-
³o na nich pe³no k³osów. Nic siê nie mog³o zmarnowaæ, mówiono „ka¿dy k³os na wagê z³o-
ta”. Byliœmy zmêczeni, ale to zmêczenie by³o po trosze radosne, gdy mówi³am tacie, ile jest
dziesi¹tków i ile kop stoi na polu. Czêsto te dziesi¹tki trzeba by³o jeszcze nakryæ, gdy po-
goda by³a niepewna. Na koniec zabiera³o siê zgrabki dla kur, trawê z wykoszonej miedzy,
kosze z resztkami prowiantu. Wypija³o siê resztki wody i wracaliœmy do domu. Po drodze
wstêpowaliœmy do dziadka na BañkowszczyŸnie, gdzie babcia Józefka czêstowa³a kubkiem
mleka i pajd¹ chleba z miodem. 

PóŸniej na podwórko wjecha³a snopowi¹za³ka, która ju¿ sama wi¹za³a snopki, ale za to
trzeba by³o staæ w d³ugich kolejkach po sznurek. No i oczywiœcie dotar³ do nas kombajn. Pa-
miêtam, ¿e gdy objecha³ kilka razy pole, a dziadek Jasiek zobaczy³ koleiny, jakie po sobie
zostawia³, powiedzia³ do taty: „Marian, zobacz, jaka ta ziemia bêdzie umêczona”. PóŸniej
by³ podobny problem, gdy mieliœmy ci¹gnik, a dziadek maj¹c 80 lat, ora³ koñmi. Uwa¿a³, ¿e
ci¹gnik mêczy ziemiê. Dzisiaj wszystko zmienia siê bardzo szybko. O takich ¿niwach bê-
dzie mo¿na tylko przeczytaæ w zimowy wieczór, je¿eli nie bêdzie wa¿niejsza „nasza klasa”
lub coœ innego. Wnuk dziadka Jana obrabia 50 hektarów mêcz¹c ziemiê ci¹gnikiem, ale ona
ci¹gle rodzi i siê nie skar¿y. Czasami, gdy czêsto padaj¹ deszcze, to mo¿e te¿ po to, by zmyæ
chemiê serwowan¹ roœlinom. Przez to mog¹ przetrwaæ pewne gatunki chwastów, których
dawno ju¿ by nikt nie zna³. Po tamtych ¿niwach zosta³ mi smak wiœnianki, schabu ze s³oika,
chleba maczanego w rozpuszczonej galarecie i wody z g³êbokoœci 42 betonów, tak zimnej,
¿e trzeba by³o j¹ piæ powoli. By³a wspania³a, w specjalnej bañce przeznaczonej tylko na wo-
dê. No i ten ¿niwny zapach mieszaj¹cy siê z zapachem b³awatów, maków i unosz¹cych siê
nasion ostu, z rozchodz¹cym siê s³odko-cierpkim smakiem je¿yn rosn¹cych na miedzy.

O godzinie 17. dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Artur Jakubowski, ubie-
g³oroczny laureat Medalu im. Jakuba
Wojciechowskiego, powita³ Jubilatkê
oraz goœci i sympatyków poezji Jadwigi
Stró¿ykiewicz. Poetka usiad³a na scenie
na fotelu przy dziewiêtnastowiecznym
bogato zdobionym stoliku, który zosta³
wraz z dwoma fotelami wypo¿yczony
specjalnie na tê uroczystoœæ z pa³acu
z Lubostronia. Rozpocz¹³ siê spektakl
poetycki. Wiersze autorki by³y czytane
przez pracowników MDK z dyrektorem
w³¹cznie, a teraz siedz¹cych na widowni
miêdzy s³uchaczami, co dawa³o wspania-
³y efekt, gdy ktoœ siedz¹cy obok mówi
wiersz dla wszystkich, a zarazem dla cie-
bie. Utwory poetyckie by³y przeplatane
piosenk¹, równie¿ poetyck¹, œpiewan¹
przez utalentowan¹ wokalnie m³odzie¿
barciñsk¹. Tak, ¿e s³owo mówione prze-
plata³o siê z piosenk¹ poetyck¹… i prze-

nios³o s³uchaczy w inny artystyczny
œwiat… 

Dobrze siê sta³o, ¿e organizator prze-
widzia³ bierny udzia³ Jadwigi Stró¿ykie-
wicz w jej benefisie, bo wzruszenie ja-
kiego dozna³a by³o tak du¿e, i¿ ta co two-
rzy s³owa, mia³a trudnoœci przy sk³adaniu
podziêkowañ. A by³o za co, bo i ¿yczenia
od burmistrza, biblioteki, przyjació³ i czy-
telników z miasta i tych przyjezdnych.
A wszyscy dziêkowali poetce za jej sie-
dem tomików poetyckich, od tego pierw-
szego z 1992 roku, który wyznaczy³ now¹
œcie¿kê w ¿yciu kobiety w zmieniaj¹cych
siê kapeluszach. 

Dobrze, ¿e s¹ takie miasta jak Barcin,
które dostrzegaj¹ twórców z swojego po-
dwórka i wiedz¹, ¿e pamiêæ nale¿y siê ar-
tystom równie¿, a mo¿e przede wszyst-
kim za ¿ycia. 

Grzegorz Maria Pozimka
  

25 maja 2012 roku w Miejskim Domu Kultury odby³ siê ma³y jubileusz Jadwigi
Stró¿ykiewicz z okazji 20-lecia pracy twórczej. Z tej te¿ okazji Urz¹d Miasta
w Barcinie wyda³ wybór wierszy poetki pt. „Wielb³¹d przemieszcza horyzont”.

Œladami wierszy
umar³ych poetów

Gratulacje sk³ada Zastêpca Burmistrza S³awomir Ró¿añski
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Mariana Oœnia³owskiego pozna³em
w 1956 roku na Ludnej w prywatnym
mieszkaniu rodziców Leszka Szymañskie-
go, gdzie mieœci³a siê redakcja „Wspó³-
czesnoœci”. Urzêdowaliœmy wtedy w du-
¿ym pokoju od strony ulicy wœród wiecz-
nie susz¹cej siê na sznurach bielizny Jadzi
ówczesnej ¿ony Leszka, poœród zalegaj¹-
cych wszêdzie stosów starych numerów
pisma. Z kolei cotygodniowe burzliwe ko-
legia z braku miejsca odbywaliœmy na da-
chu tego samego budynku. W tej niezwy-
k³ej scenerii przygotowywaliœmy materia-
³y do druku, rodzi³y siê pomys³y artyku-
³ów, wreszcie namiêtnie radziliœmy wspól-
nie jak zaskarbiæ sobie protekcjê ¿yczli-
wego mecenasa, aby móg³ siê ukazaæ na-
stêpny numer „Wspó³czesnoœci”. W tych
zebraniach uczestniczy³ tak¿e Marian. 

Z regu³y milcza³, przewa¿nie jakby
nieobecny, daleki myœlami. Bli¿ej go po-
zna³em i zaprzyjaŸni³em siê z nim dopiero
póŸniej. Oœnia³owski urodzi³ siê w 1920
roku w Chocimowie maj¹tku rodzinnym
po³o¿onym w malowniczej okolicy u pod-
nó¿a Gór Œwiêtokrzyskich. By³ blondy-
nem o b³êkitnych oczach i z lekka przerze-
dzonych krêconych w³osach. Stale w³osy
zaczesywa³ niklowym grzebieniem. By³
ujmuj¹co skromny, cichy, nieporadny ¿y-
ciowo. Mimo dziel¹cej nas znacznej ró¿ni-
cy wieku (przekroczy³ ju¿ conradowsk¹
„smugê cienia”) œwietnie siê rozumie-

liœmy. Dla tego marzyciela poezja stanowi-
³a swoist¹ ucieczkê od œwiata i wyzwolenie
od codziennych trosk. W jednym ze swo-
ich wzruszaj¹cych liryków wyznawa³: 

Od cz³owieka do cz³owieka daleko. 
Ka¿dy dzieñ jest ciê¿ki od k³amstw. 
Wiatr w topolach wiosn¹ ko³ysze. 
Kiedy piszê jestem szczery, czysty, dobry. 
Mo¿e wtedy tylko nie k³amiê, 
gdy wiersze piszê.
W tym czasie naszej dzia³alnoœci to-

warzyszy³o wyj¹tkowe zainteresowanie

literatur¹. Wieczory poezji
organizowane przez „Wspó³-
czesnoœæ” w Kamiennych
Schodkach, a nastêpnie
w Krokodylu na Rynku Sta-
rego Miasta, cieszy³y siê
ogromnym powodzeniem,
gromadzi³y t³umy m³odzie-
¿y, podobnie jak te, które
potem œci¹ga³y wystêpy pio-
senkarskie Czes³awa Nie-
mena czy Maryli Rodowicz.
Szczególnie poeci byli w ce-
nie. Na jednym z takich spo-
tkañ, na którym ujawni³
swój wielki talent recytator-
ski Wojciech Siemion – czy-
ta³ wiersze Marian Oœnia-
³owski. Czyta³ cicho, ale su-
gestywnie, gdy¿ przez jakiœ
czas by³ aktorem. Wystêpo-
wa³, acz bez specjalnego po-
wodzenia w kilku teatrach –
bodaj w Czêstochowie, Biel-

sku, Cieszynie. Jeleniej Górze, Kaliszu.
By³em oczarowany naturalnoœci¹ tych
wierszy, ich prostot¹, melodyjnoœci¹ stro-
fy, wyj¹tkow¹ wra¿liwoœci¹ autora na
piêkno przyrody, urodê polskiego krajo-
brazu. Z tamtego wieczoru zapad³ mi
w pamiêci jego wiersz – inwokacja dla
Matki Boskiej, by chroni³a lipy zielone
przed zag³ad¹. Nazwa³em wtedy Mariana
polskim Prévertem, poniewa¿ wiêkszoœæ
jego œwietnych liryków w zasadzie stano-
wi gotowe teksty piosenek. 

Od pamiêtnego wieczoru ¿yliœmy
w wielkiej komitywie. Obaj lubiliœmy nie-
skoñczone wêdrówki i poezjê francusk¹.
Marian t³umaczy³ wówczas g³ównie Bau-
delaire’a, Aragona, Eluarda, Rene Chara,
Cendrasa, Saint-John Perse’a, Michaux,
Supervielle’a. Bywa³o, i¿ dyskutowaliœmy
o poezji tak gor¹co, ¿e czasami przemie-
rzaliœmy ca³e miasto a¿ do œwitu. Marian
odprowadza³ mnie na plac Inwalidów,
gdzie wówczas mieszka³em. Innym razem
zapêdza³em siê z nim na Brzesk¹. Tam
u pewnej staruszki odnajmowa³ subloka-
torski pokój. Bardzo lubi³ to miejsce.
Wielce ceni³ sobie bazary wybrukowane
kocimi ³bami, Ÿle oœwietlone uliczki i ca³y
ten bajecznie kolorowy œwiat lumpów pra-
skich, z którymi on poeta o go³êbim sercu
– ¿y³ w wielkiej zgodzie. Jak dziecku, za-
wsze najwiêksz¹ przyjemnoœæ sprawia³o
mu chodzenie na karuzelê do Weso³ego
Miasteczka nad Wis³ê lub do ZOO. W tym
œwiecie prasko-podmiejskiego folkloru,
w anonimowym t³umie ludzkim czu³ siê
najlepiej, bezpiecznie i st¹d czêsto czerpa³

tworzywo do swoich piêknych utworów
o mi³oœci i przemijaniu. 

Pewnego razu ca³¹ nasz¹ grup¹ wybra-
liœmy siê do Krakowa na spotkanie z tam-
tejszymi poetami. By³ wspania³y, upalny
maj. Wieczorem pierwszego dnia naszego
pobytu pod Wawelem Marian nam siê
gdzieœ zagubi³. Pojawi³ siê dopiero póŸno
w nocy. Jak zjawa senna w blasku œwiat³a
ksiê¿ycowego wynurzy³ siê w drzwiach
wspólnego pokoju hotelowego przy Plan-
tach. Na nasze zapytania, gdzie przepad³
i co porabia³ – oznajmi³ z ca³¹ swoj¹ roz-
brajaj¹c¹ naiwnoœci¹, ¿e przebywa³ w ja-
kimœ okolicznym lasku czy b³oniach. W¹-
cha³ kwiatki i zio³a, bo tak wspaniale
pachnia³y. To w³aœnie nazajutrz podczas
tamtego pobytu w Krakowie na wieczorze
literackim na Krupniczej w Zwi¹zku Lite-
ratów wiersze Mariana spotka³y siê z naj-
wiêkszym uznaniem publicznoœci, wzbu-
dzaj¹c zbiorowy szloch wœród starszych
kobiet, gdy poeta czyta³ swój najbardziej
znany utwór Lipy. Jako prowadz¹cy wte-
dy wraz z Ludwikiem Flaszenem to spo-
tkanie – sta³em przy poecie. Nagle podbie-
g³a do mnie pani w czarnym s³omkowym
kapeluszu i poczê³a mi gor¹co dziêkowaæ.
Wyjaœni³em uprzejmie, ¿e autor tych piêk-
nych wierszy znajduje siê obok mnie. Ta
pani widaæ nie dos³ysza³a i œciskaj¹c moj¹
d³oñ wyszepta³a: 

– Nie szkodzi, nie szkodzi. Dziêkujê,
dziêkujê. By³o to dla mnie wzruszaj¹ce
prze¿ycie. 

W dniu swojego wyjazdu na stypen-
dium do Francji Marian wpad³ do mnie do
redakcji „Kierunków”, by siê po¿egnaæ.
Jak zwykle pojawi³ siê z rozwianym w³o-
sem, przymru¿aj¹c oczy w rozmowie. By³
w marynarce kupionej na ciuchach, w bia-
³ej przybrudzonej p³óciennej koszuli,
w muszce na gumce, w czarnych w¹skich
spodniach i w trampkach. Tego dnia pre-
zentowa³ siê wyj¹tkowo uroczyœcie i zara-
zem œmiesznie. Nigdy go ju¿ wiêcej nie
zobaczy³em. Kilka lat potem dosz³a mnie
wiadomoœæ o jego tragicznej samobójczej
œmierci. Pozosta³y po nim dwa tomiki
wierszy „Kontrasty” i „Suita cygañska”. 

W moich póŸniejszych wêdrówkach
po Pary¿u pewnego dnia w poszukiwaniu
schronienia przed nieznoœnym upa³em
wybra³em siê do Lasku Buloñskiego tak
barwnie opisanego w „D¿umie” Camusa.
Zdarzy³o siê to podobno tutaj. W tym sa-
mym miejscu rozbrzmiewaj¹cym rano tê-
tentem galopuj¹cych na koniach amazo-
nek, a w nocy – jak w groteskowej scene-
rii z filmów Felliniego – zape³nionym
ró¿nymi przebierañcami obojga p³ci.
Przypomnia³ mi siê Marian. Taki, jakiego
¿egna³em w Warszawie: w kusej mary-
narce w pepitkê zakupionej na bazarze
Ró¿yckiego, w bia³ej przybrudzonej ko-
szuli, w muszce na gumce, czarnych w¹-
skich spodniach i w trampkach. Wygl¹da³
wtedy tak zabawnie. 

Zbigniew Irzyk

Portrety z pamiêci

Polski Prévert

Dnia 12 maja 2012 roku odesz³a
nasza kole¿anka Celina Bochen. 

Zmar³a by³a zas³u¿on¹ dzia³aczk¹
Stowarzyszenia Twórców Kultury Za-
g³êbia D¹browskiego, odznaczon¹ me-
dalem „GLORIA ARTIS”. 

O ostatniej drodze Celiny Bochen
przyjaciele napisali: 

Przyszliœmy tu, by podziêkowaæ Bo-
gu za ¿ycie zmar³ej Celiny. Ona czeka
teraz na nas, by kiedyœ nas powitaæ…

Kochana przyjació³ko, jesteœmy
wszyscy bezradni bo o œmierci trudno
pisaæ. Bo tak naprawdê to tylko wiatr
napisa³ Twój scenariusz ¿ycia. Tylko
wiatr. 

Umar³aœ

O œmierci trudno pisaæ
Umar³aœ
Zakwita w s³oñcu las
Umar³aœ
Ktoœ Ciê na brzegu wita
Blask
Nie… nie opuœci³aœ nas
Na zawsze, odjecha³aœ tylko
W podró¿, bardzo dalek¹. 
Bóg Ciê nam da³
Bóg Ciê nam wzi¹³, 
Bogu niech bêd¹ dziêki. 

Czeœæ Twojej Pamiêci
Pogr¹¿eni w smutku kole¿anki i kole-
dzy z RSTK

Fragmenty epitafium Barbary Marzec, 
poetki z Sosnowca, cz³onkini STK ZD
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Dublin jest przyk³adem
dynamicznej metropolii
skupiaj¹cej przedstawicieli
licznych nacji i wyznañ.
W czasach kryzysu gospo-
darczego wa¿n¹ rolê od-
grywaj¹ organizacje maj¹-
ce na celu propagowanie
dialogu miêdzykulturowe-
go. Tak¹ te¿ funkcjê reali-
zuje Stowarzyszenie Pol-
sko-Irlandzkie w Dublinie, które nie tyl-
ko jest centrum polskiej emigracji, ale
równie¿ pog³êbia wiêŸ miêdzy lokaln¹
spo³ecznoœci¹ a przybyszami znad Wis³y.
Jednym z jego cz³onków jest irlandzki ar-
chitekt i aktywny dzia³acz spo³eczny
Martin Reynolds. 

Jeszcze jako student The College of
Technology in Dublin, Martin nawi¹za³
kontakt z polskimi wychowankami z The
School of Architecture na uniwersytecie
w Liverpoolu. Wielu z nich odwiedza³o
póŸniej Dublin na zaproszenie The Ar-
chitect Student Association. Do Domu
Polskiego zagoœci³ jednak dopiero po pa-
ru latach dziêki swojemu s¹siadowi Jano-
wi Czechowi, który to zainicjowa³ jego
cz³onkostwo. Od tego czasu up³ynê³o po-

nad 14 lat, kiedy to Rey-
nolds dwukrotnie obj¹³
funkcjê przewodnicz¹ce-
go, jak i dzia³a³ jako wi-
ceprzewodnicz¹cy Sto-
warzyszenia. W czasie
swoich kadencji stara³ siê
wspieraæ bogaty program
wydarzeñ kulturalnych,
promuj¹cy zarówno
twórców irlandzkich jak

i polskich. Tak¿e wtedy rozpocz¹³ wspó³-
pracê z przedsiêbiorc¹ Janem Kamiñ-
skim. W trakcie ich podro¿y s³u¿bowych
m.in. do Warszawy i Bielska-Bia³ej, uda-
³o mu siê poznaæ lepiej kulturê Polski, co
zbli¿y³o go jeszcze bardziej do Stowarzy-
szenia. 

Do dzisiaj Martin Reynolds jest bar-
dzo czynnym dzia³aczem Stowarzysze-
nia. Podkreœla, jak wa¿ne jest poszukiwa-
nie nowych cz³onków i Ÿróde³ wsparcia
dla Domu Polskiego, bêd¹cego organiza-
cj¹ o statusie charytatywnym. Zrzeszaj¹c
ludzi aktywnych zawodowo, stawia ona
czo³o licznym problemom administracyj-
nym i finansowym, nieustannie doskona-
l¹c swoj¹ ofertê i wystêpuj¹c z nowymi
inicjatywami. 

Praca architekta umocni³a pa-
sjê Pana Martina do rysowania,
która towarzyszy³a mu od czasów
nauki w the Catholic University
School. W trakcie swych podro¿y
Martin zawsze zabiera szkicow-
nik, by uchwyciæ piêkno lokal-
nych budowli. W ten o to sposób
powsta³y serie ponad 150 obrazów
z takich miejsc jak Dublin, War-
szawa, Madryt, Birmingham i Ma-
lezja. Jego dzie³a zawis³y na œcia-
nach Domu Polskiego, The United
Arts Club, Kilkenny Castle oraz
Kells Heritage Centre. Tam te¿
mi³oœnicy sztuki mogli podziwiaæ
zak¹tki, których urok uwieczni³ na
papierze. 

¯ycie i praca Martina Rey-
noldsa s¹ pe³ne nieustaj¹cej pasji
i oddania. Dba³oœæ o szczegó³y,
systematycznoœæ oraz ci¹g³a chêæ
rozwoju s¹ obecne w ka¿dym jego
przedsiêwziêciu. Sta³ siê on przo-
duj¹cym cz³onkiem Stowarzysze-
nia Polsko-Irlandzkiego, wzboga-
caj¹c je swoim doœwiadczeniem,
wiedz¹ i optymizmem. 

Anna Poœpieszyñska

Polska w irlandzkich oczach

28 lipca po raz kolejny
w ogrodzie Violetty i Jerzego
Stasiewiczów przy ulicy Orl¹t
Lwowskich w Nysie spotkali
siê pisz¹cy z niemal¿e ca³ej
Polski. Zasiadaj¹c ko³o altany
przy zastawionych sto³ach
w otoczeniu kwiatów. Plener
zaszczyci³ Zbigniew Kreso-
waty z Wroc³awia, pisarz
i krytyk, redaktor naczelny
„Metafory” kwartalnika lite-
racko-artystycznego, prezen-
tuj¹c najnowszy numer pisma,
na ³amach którego czeski pi-
sarz, wyk³adowca Uniwersy-
tetu w O³omuñcu Franciszek
Wszeticzka prezentuje twór-
czoœæ poetyck¹ Edmunda Bo-
rzemskiego, poety z Korfanto-
wa. Zbigniew Kresowaty
omawia „Poezji tom III” Je-
rzego Stasiewicza. W numerze
znajduj¹ siê utwory Witolda
Hreczaniuka z Gostomi, Wie-
s³awa Malickiego i Zygmunta
Dmochowskiego z Opola. 

Pierwszym punktem pleneru
by³a bitwa. Ludzie pióra podzi-
wiali ¿o³nierzy z czasów napole-
oñskich. Szczególnie ich wzrok
przykuwa³y markietanki z g³êbo-
kim dekoltem, pobudzaj¹c wy-
obraŸnie twórcz¹.

Niezapomniane wra¿enie wy-
warli jeŸdŸcy z Francji, konnica
pokaza³a kunszt manewrowy. Na
w³asne oczy mo¿na by³o siê prze-
konaæ, jak groŸnym wojennym
narzêdziem by³a ona na ówcze-
snym polu walki. 

Dym, huk armat i karabinów,
jêki rannych, komendy do ataku,
p³on¹ce zabudowania. ¯o³nierze
na koniach atakuj¹cy piechotê.
Przenosi³o publicznoœæ w dawne
czasy. 

Po zakoñczonej bitwie uczest-
nicy pleneru obejrzeli obozowisko
poszczególnych regimentów. S³o-
ma w namiotach na legowiskach,
naczynia z epoki na sto³ach, przy-
gotowywane jad³o przez bia³og³o-
wy. B³yska³y flesze aparatów foto-

graficznych. Zwiedzano podziemia Fortu
II. Prowadz¹c o¿ywione dyskusje. 

Powrócono do Stasiewiczówki. Tam
czeka³a kawa, herbata z melisy, miodu
i cytryny, znakomite wypieki Beaty i Pio-
tra Owczarzaków, w³aœcicieli sieci cukier-
ni „Filipinka”. By³a kie³basa i kaszanka
z grilla. Z³ocisty p³yn z kufla gasi³ pragnie-
nie, zachêcaj¹c do dyskusji poetyckiej. 

Swoje wiersze prezentowali Edmund
Borzemski cz³onek ZLP, Ania Zieliñska,
Roma Klubowicz, Magdalena Wiêcek,
Jerzy Stasiewicz. Znakomity wyk³ad
o sacrum w poezji nakreœli³ Zbyszek Kre-
sowaty. Powiedzia³ kilka s³ów o obe-
cnych pr¹dach w literaturze, niebezpie-
czeñstwie publikacji bez korekty i auto-
ryzacji. 

Znad pola bitewnego na miejsce bie-
siady wiatr niós³ zapach prochu i koñ-
skiego potu. S³ychaæ by³o jeszcze poje-
dyncze wystrza³y, chrobot kó³ armatnich
ci¹gnionych przez obs³ugê. 

By³o grubo po pó³nocny, kiedy wy-
gas³ ogieñ w kominku altany, a pisz¹cy
udali siê na spoczynek. 

Jerzy Stasiewicz

Spotkanie literackie z Bitw¹ w tle
w Stasiewiczówce


 




  









 


 







 







        
        
       




Na moj¹ pocztê przychodz¹ korespondencje
zw³aszcza od m³odych adeptów sztuki pisarskiej, co
najbardziej cieszy wiekow¹ ju¿ Siostrê. Cieszy mnie
ogromnie, ¿e ta rubryka jest potrzebna, ¿e piszecie do
mnie, ¿e czytacie wszelkie komentarze. Niektóre z ko-
respondencji przerodzi³y siê ju¿ prawie w wirtualne
przyjaŸnie, co równie¿ bardzo sobie chwalê. 

Chcia³abym jednak zachêciæ trochê „starszych” pisz¹cych do dzielenia siê po-
ezj¹, do rozmów o niej. M³odzi s¹ odwa¿ni – a starsi? Na ten nowy sezon literac-
ki ¿yczê wszystkim pisz¹cym WENY i dzielenia siê s³owem. Siostra Konsumata.
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Moja walka

P³omienie szalej¹ jaœniej¹c¹ biel¹.
Mam ciebie za ma³o.
Mam ciebie a jakbym nie mia³.
Srebrna wstêga niepokoju
porywa mnie.
W¹cham samotne drzewa
moich r¹k.

AA z Torunia

Tekst ten ma mglist¹ wymowê. Niejasnoœæ, to wada. Owszem utrata jako
temat g³ówny jest zasygnalizowana, ale kolejne zestawienia s³owne nie buduj¹
obrazu. Metafora dope³niaczowa „wstêga niepokoju” to bardzo nietrafne
zestawienie. Niczego ten abstrakt – niepokój z konkretem – wstêg¹, nie daje
czytelnikowi, a „samotne drzewa moich r¹k” dobijaj¹. Proszê skupiæ siê na
obrazach realnych, mo¿liwych do wyobra¿enia. Od realizmu nale¿y zacz¹æ
pisanie. Dopiero po nabraniu wprawy mo¿na przechodziæ do
skomplikowanych zabiegów metaforyzacyjnych.

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

Zjawa realna, pod red. J. Koperskiego
Poet¹ stajemy siê przede wszystkim dziêki czytaniu in-
nych poetów – dlatego tym razem warto zajrzeæ do po-
zycji z roku 1999 „Zjawa realna”. To antologia wierszy
autorów zaczynaj¹cych przygodê z pisaniem w latach
szeœædziesi¹tych. Przekrój ró¿nych dykcji, ró¿nych spo-
sobów pracy nad form¹ wiersza, wielka indywidualiza-
cja, choæ poeci wyroœli na tym samym doœwiadczeniu

sytuacyjnym. Warto zapoznaæ siê z nazwiskami, które czêsto posz³y w zapo-
mnienie, choæ ich wiersze wydaj¹ siê momentami bardzo aktualne.

Jadwiga Stró¿ykiewicz

Alienacja

¿ar z nieba taki
¿e wystarczy zamkn¹æ oczy 
abym znów by³a w Afryce

wielb³¹d przemieszcza horyzont
kobieta czterdziestoletnia 
dŸwiga wiêcej s³oñca
od stuletniej Europejki

wzrok wbity
jak laska obok stóp 
dla tych oczu nie jest przynêt¹
fatamorgana

Beduinka owiniêta piaskiem 
jak dziecko
podczas pla¿owych igraszek

Regina Nahacz

PAPUSZA

Jeszcze raz pójdê za ten las
I za tê górê, jeszcze raz
A potem leciutka jak dusza
Cygañska, z dymem pójdê do nieba –
Przesi¹dê siê na Wielki Wóz
Taborem królewskim, niebieskim
Powêdrujê do rodz¹cych siê gwiazd
Do nieskoñczonego koñca drogi
Na której czeka Bóg

Tam zaczyna siê œwiat

Hila Filas-Gutkowska

CZAS JESIENI

W brunatnych zagajnikach 
wilgotna mg³a 
wœród falistych 
pól b³otnista droga 

Ciê¿kie od ziarna g³owy 
schyli³y s³oneczniki 
po¿ó³k³y ¿ywop³oty 
zabarwi³a siê kolorami 
wieœ 

Wszêdobylski wiatr 
w dziurawym kapeluszu 
pozuje na pana 
gwi¿d¿¹c melodie 
czasu jesieni 

paŸdziernik  85

Bitwa w tle – podczas Spotkania Literackiego w Stasiewiczówce

RDZENNI
MIESZKAÑCY

Urszuli Kulbackiej

Ksi¹¿ka debiut – nagroda w Konkursie Poetyckim
im. Jacka Bierezinia. To samo w sobie jest rekomen-
dacj¹, bo tak siê sk³ada, ¿e ka¿dego roku w tym kon-
kursie ksi¹¿ki s¹ œwietne. Przecie¿ tak w³aœnie debiu-
towali: Siwczyk, Podgórnik, Pasewicz, Kopyt, Lech
czy Ga³kowska. Dziœ s¹ to m³ode wilki wspó³czesnej
poezji polskiej [kto nie zna ich wierszy – szczerze za-
chêcam]. 

Wróæmy jednak do samej Kulbackiej. Jej ksi¹¿ka
jest prawdziwa – to wartoœæ sama w sobie. Nie ma
sztucznoœci, chwytów reklamowych, b³yskotek. Au-
torka porusza siê w swoim œwiecie bardzo m³odej
osoby. Wra¿liwoœæ jak¹ pokazuje, to wspomnienia
sukienki z komunii, strupów na nogach po bieganiu,
œladów po ospie – wszelkich stygmatów dzieciñstwa.
Ksi¹¿ka wci¹ga w ten œwiat i wzbudza w czytelniku
wspomnienia w³asnych tamtych lat. Polecam tak¹
wêdrówkê. 

[U. Kulbacka, Rdzenni mieszkañcy, £ódŸ 2012]

R. Dawkins, Magia rzeczywistoœci 
Œwie¿utka na rynku wydawniczym ksi¹¿ka (premie-
ra 3 paŸdziernika) „Magia rzeczywistoœci” Ri-
charda Dawkinsa, to tylko pozornie ksi¹¿ka dla
m³odzie¿y. Zdecydowanie powinien przeczytaæ j¹
ka¿dy z nas, bo zarówno sposób przedstawienia
ewolucjonizmu Darwina jak i pogl¹du na to – kie-
dy i jak wszystko siê zaczê³o – bawi, a przy okazji

edukuje. Œwiatopogl¹d mo¿na mieæ ró¿ny, ale warto wiedzieæ co o po-
chodzeniu œwiata myœli jeden z ciekawszych brytyjskich naukowców. 

NADES£ANE KSI¥¯KI
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Leszek ¯uliñski

Dekalog dobrego wiersza II(3)
IV. 

Kolejna, piêkna, melancholijna strofa – ale z nauk¹ o rygo-
rze rymu i rytmu. Autor przywo³uje ukraiñski syredeñ! – ale za-
raz zastrzega siê, ¿e robi to dla wspomnianego rygoru, a nie –
Bo¿e broñ! – dla schlebiania Ukraiñcom. 

I teraz chcia³bym rozci¹æ – co? – dom jeden. 
Podolski jeden dom rozci¹æ na dwoje; 
I pokazaæ wam, jaki szczery Eden! 
Jak nieraz pe³ne anio³ów pokoje! 
Jak z³oty, piêkny domów jest syredeñ! – 
Ukraiñskie to s³óweczko, nie moje. 
Wywo³a³ je tu rytm przez dŸwiêki bliŸnie, 
Nie mi³oœæ, któr¹ mam ku KozaczyŸnie. 

Tak, to jest trudny dylemat. W formule wiersza regularnego
(sylabotonicznego, rymowanego) zawsze pojawia siê dylemat,
na ile jesteœmy zak³adnikami tej formu³y. Wiersz nieregularny
nie posiada – by pos³u¿yæ siê okreœleniem samego S³owackiego,
„wêdzid³a”. Mowa wi¹zana ma lejce, którymi nieustannie wyha-
mowuje dowolnoœæ budowy zdania poetyckiego. Wiersz wspó³-
czesny to absolutny easy-rider; wiersz tradycyjny kroczy swoim
duktem, z którego nie bardzo mo¿e zboczyæ. Istnia³y nawet
dowcipy na ten temat. Np.:... jecha³ ch³op do Wilna, ale by by³o
do rymu – pojecha³ do Rzymu... Rytm i rym wymuszaj¹ dobór
s³ów, ale czy mog¹ wymuszaæ tak¿e treœæ? Oczywiœcie – mog¹!
Ale najczêœciej u z³ych poetów. Tu np. ów syredeñ jest zupe³nie
„na swoim miejscu”; dalej S³owacki zdaj¹c sobie sprawê z ry-
motwórczych obligacji, pisze po prostu dowcip na ten temat. 

V. 
Pisa³em ju¿ w pierwszej czêœci Dekalogu o wymogu po-

prawnoœci jêzykowej w literaturze. Poprawnoœæ jest œwiadec-
twem znajomoœci jêzyka, wszystkich jego prawide³ i tajemnic,
i trudno sobie wyobraziæ pisarza, który chwyta za pióro, nie ra-
dz¹c sobie z jêzykiem. 

Czy ten aksjomat jest „szlabanem” na wszelkie innowacje,
„odchy³ki”, dowolnoœci i fantazje jêzykowe? Ale¿ nie. Margi-
nes jêzykowej inwencji i swobody jest ogromny, ale pod jed-
nym warunkiem: mo¿emy ignorowaæ poprawnoœæ jêzykow¹
œwiadomie i w okreœlonym celu. Innymi s³owy, nie mo¿emy pi-
saæ – powiedzmy – wyrazu „twórczoœæ” przez „f” i „u” (tfur-
czoœæ), bo nie znamy ortografii, ale mo¿emy, jeœli chcemy tym
wyrazem zabawiæ siê w wymyœlanie kalamburu. 

Podobn¹ lekcjê S³owacki da³ nam z kolejnym popisem swe-
go poetyckiego dowcipu: 

Na to Starosta krzykn¹³: „protestujê
Przeciwko zdradzie haniebnej waszmoœciów. 
Jako Rzymianin z zamku ustêpujê. 
Mieæ nie bêdziecie nawet moich koœciów.”  –
Tu mi czytelnik zapewne daruje
Trochê w tej mowie niegramatycznoœciów; 
Lub niechaj raczy ze mn¹ na spoczynek
Do ksiê¿ycowych wróciæ Anielinek. 

I to jest tak¿e przyk³ad, jak genialny poeta uratowa³ rym
i rytm, wykonuj¹c nies³ychany „wybieg taktyczny”, a zaraz po-
tem zamieniaj¹c go w inteligentny ¿art. ¯art mo¿e byæ nie tylko
ozdob¹, ale i ko³em ratunkowym, jak wiemy. 

 

Liczyd³o

Œwist poci¹gu zatrzyma³ ciê w czasie.
Kim bêdziesz za piêæ sekund?

Teraz stoisz nieruchomo boj¹c siê poruszyæ myœl¹
krzycz¹c¹ o pocz¹tku twojego przemijania. 

Ostentacyjnie odwróci³aœ g³owê w³aœnie wtedy, gdy
tamto dziecko zza odleg³ej szyby
uœmiechnê³o siê do ciebie szczêœliwe, ¿e  
znalaz³ siê ktoœ, komu mo¿na machn¹æ rêk¹.

I wtedy na chwilê od¿y³o twoje szczêœcie.
Na szczêœcie nie umia³aœ tego ukryæ. 

A potem dojmuj¹ca cisza namalowa³a w sercu
uporczywy brak czegoœ ma³o konkretnego.
Ale ju¿ wówczas, czas na dobre zacz¹³ ciebie liczyæ

 

Chwile dzieciñstwa

Pêdz¹ beztrosko
œwietlane chwile dzieciñstwa
z przecinkami smuteczków,
na o³owianych ¿o³nierzykach,
drewnianych konikach,
beztroskie 
do pierwszych potkniêæ,
do chmur gradowych,
do chwil niepewnoœci.

 

WOJNA

dziœ przysz³a 
na moje podwórko
wojna

miêdzy obojêtnymi na wszystko
samochodami – rozterkota³y siê  
karabiny maszynowe, roztupota³y
podkute buciory

rozszczeka³y siê psy
rozpierzch³y koty
kule gwizda³y na wszystko
jak wœciek³e owady
œwidrowa³y powietrze

wojna przysz³a nagle
i nagle siê wynios³a
na s¹siednie podwórko

tam te¿ sia³a 
spustoszenie

odleg³e ha³asy œcich³y pod wieczór
trupy o¿y³y
i posz³y na kolacjê 
nios¹c na ramionach
plastikowe 
karabiny…
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Girard przedstawia uniwersalny schemat,
cztery stereotypy, które pozwalaj¹ stwierdziæ
w wytworach kultury zaistnienie przeœladowañ
koz³a ofiarnego. Przy czym „Wystarcz¹ trzy,
a czêsto nawet dwa. Ich obecnoœæ upowa¿nia
nas do stwierdzenia, ¿e: 1) akty gwa³tu s¹ auten-
tyczne, 2) kryzys jest autentyczny, 3) ofiary s¹
wybierane nie na podstawie przypisywanych im
zbrodni, lecz na zasadzie znaków ofiarniczych –
wszystkiego, co sugeruje pokrewieñstwo
owych zbrodniczych znaków z kryzysem, 4)
sensem tej operacji jest zrzucanie na ofiary od-
powiedzialnoœci za ów kryzys i zadzia³anie nañ
poprzez unicestwienie ofiar lub co najmniej wy-
rzucanie ich ze wspólnoty, któr¹ 'skala³y'”. 

Kolektywnie realizowany nacisk na ofiary
i spo³ecznoœæ jest tak silny, ¿e ofiary nie maj¹
szans udowodnienia swej niewinnoœci. Dzieje
siê tak nawet wówczas, gdy przeœladowcy zda-
j¹ sobie sprawê z tego, ¿e brak jest jednoznacz-
nych dowodów na to, ¿e ofiara pope³ni³a zarzu-
cany jej czyn. Wytworzona niechêæ otoczenia
spo³ecznego do koz³a ofiarnego jest czynni-
kiem wystarczaj¹cym do rozstrzygniêcia
wszystkich w¹tpliwoœci na jego niekorzyœæ. 

Wspólnota ma sprzeczny stosunek do swojej
ofiary: z jednej strony przypisuje jej mo¿liwoœæ
wszechmocnego szkodliwego dzia³ania, a z dru-
giej przypisuje zamordowaniu jej zbawienny
wp³yw, czyli nadaje jej moc nadprzyrodzon¹.
Kozio³ ofiarny przed jego sakralizacj¹ ma mo¿li-
woœæ czynienia wszelkiego z³a, a po zamordowa-
niu go – pojawia siê mo¿liwoœæ czynienia przez
niego dobra, co jest podstaw¹ do sakralizacji. 

Wspólnota po zamordowaniu koz³a ofiarne-
go odzyskuje spokój, chocia¿ kozio³ ofiarny nie
likwiduje ani powodzi, ani zarazy, ani suszy.
„Kozio³ ofiarny oddzia³ywa wprawdzie tylko na
stosunki miêdzyludzkie, zepsute na skutek kry-
zysu, lecz wywo³uje wra¿enie, i¿ dzia³a tak¿e na
przyczyny zewnêtrzne, zarazy susze oraz inne
obiektywne nieszczêœcia”. W wyniku zamkniê-
cia swego umys³u w „przeœladowczym z³udze-
niu”, wspólnota nie rozumie prawdziwych przy-
czyn odzyskanego spokoju, bowiem jest przeko-
nana, ¿e z³o zosta³o pokonane w wyniku fizycz-
nego unicestwienia wcielaj¹cej to z³o ofiary,
czuje siê cudownie ocalona w wyniku ingerencji

si³y nadprzyrodzonej. Dlatego sk³onna te¿ jest,
dla usprawiedliwienia siê, do przyjêcia, ¿e
œmieræ ofiary by³a zamierzona przez ni¹ sam¹,
jako forma odkupienia swoich win. Paradoks
polega na tym, ¿e przeœladuj¹cy t³um ³¹czy
w zamordowanej osobie zarówno cechy zbrod-
nicze, jak i dobroczynne. To powoduje zmianê
stosunku pomiêdzy przeœladowcami a ich ofiar¹. 

W³aœnie w tym powszechnym zjawisku, ja-
kim jest mordowanie niewinnych koz³ów ofiar-
nych, Girard widzi podstawê kszta³towania siê,
w wyniku d³ugiego i z³o¿onego procesu, wszel-
kich religii i powstania rytua³u okresowego po-
œwiêcania koz³ów ofiarnych w imiê interesów
wspólnoty. „Skoro ofiara mo¿e zsy³aæ z za-
œwiatów dobra na tych, którzy j¹ zabili, znaczy,
i¿ jest wskrzeszona albo nie umar³a naprawdê.
Przyczynowoœæ koz³a ofiarnego jawi siê z tak¹
si³¹, ¿e nawet œmieræ nie mo¿e jej powstrzy-
maæ. ¯eby nie zrezygnowaæ z ofiary jako przy-
czyny, mechanizm koz³a ofiarnego wskrzesza
j¹, jeœli trzeba, unieœmiertelnia – co najmniej na
jakiœ czas – wymyœla to, co zwiemy transcen-
dentnym i nadprzyrodzonym”. 

To kolektywna i anonimowa przemoc sprzy-
ja fabrykowaniu mitów. Analiza tych mitów po-
przez cztery stereotypy zaproponowane przez
Girarda, pozwala mu wyci¹gn¹æ szerszy wnio-
sek dotycz¹cy interpretacji religii i roli bogów:
„Pod postaci¹ bogów-uzdrowicieli zawsze kryj¹
siê ofiary, zaœ ofiary zawsze maj¹ w sobie coœ
z lekarzy. Podobnie jak w przypadku ¯ydów
czarownice zawsze denuncjuj¹ ci, którzy zabie-
gaj¹ o ich us³ugi. Wszyscy przeœladowcy przypi-
suj¹ swoim ofiarom szkodliwoœæ, która tak ³a-
two przekszta³ca siê w u¿ytecznoœæ i vice versa”. 

Przeœladowcy dochodz¹ do wniosku, ¿e to
niewielka grupa, czy nawet pojedyncza jed-
nostka mimo swej s³aboœci jest w stanie zagro-
ziæ ca³ej wspólnocie. 

W mitologii przeœladowczej wystêpuje po-
mieszanie tego, co ludzkie z tym, co zwierzêce.
W œredniowieczu czarownicom przypisywano
powinowactwo z koz³em, ogl¹dano podejrza-
nym nogi i obmacywano czo³a w poszukiwaniu
najmniejszych œladów rogów, przypisywano
poœrednictwo z zaœwiatami ich zwierzêtom do-
mowym. Obecnie swoim wrogom nie szczêdzi
siê zwierzêcych karykatur. 

Girard postawi³ pytanie o to, co sprawia, ¿e
œwiadomi ludzie przekszta³caj¹ siê w t³um do-
konuj¹cy linczu, ¿e zachowuj¹ siê jak stado
zwierz¹t, skoro nie zostali do tego zmuszeni
przez si³y zewnêtrzne? W odpowiedzi pos³ugu-
je siê przyk³adem œwiñ i owiec. Ta si³a nazywa
siê „instynktem stadnym” lub „owczym pê-
dem”, „to ona czyni ze stada w³aœnie stado; ina-
czej mówi¹c, jest ni¹ nieodparta sk³onnoœæ do
mimetyzmu. […] Po przekroczeniu pewnego
mimetycznego progu, tego, który okreœla stan
opêtania, ca³a grupa natychmiast odtwarza
wszelkie – w jej mniemaniu normalne – zacho-
wania. Zjawisko to jest zbli¿one do zjawiska
mody w tak zwanych spo³eczeñstwach rozwi-
niêtych. […] Najmniejsza mimetyczna podnie-
ta porusza zbity t³um. Im cel bêdzie bardziej
znikomy, ulotny, wiêcej – tragiczny w skut-
kach, tym jego otoczka stanie siê bardziej ta-
jemnicza i tym wiêksz¹ wywo³a po¿¹dliwoœæ”. 

Girard nie podaje obiektywnych kryteriów,
na podstawie których mo¿na dokonaæ wyboru
koz³a ofiarnego. Wa¿ny dla niego jest sam me-
chanizm jego wyboru i skutki spo³eczno-po-
lityczne dokonanego mordu. Wyjaœnia je od-
wo³uj¹c siê do mimetyzmu czy syndromu Pa-
nurga, ale w poszukiwaniach tych nie siêga g³ê-
biej. Nie dostrzega istniej¹cych sprzecznoœci
interesów warunkuj¹cych walki spo³eczne, lecz
jedynie obowi¹zuj¹ce „innoœci” kulturowe. Te
„innoœci” oczywiœcie przejawiaj¹ siê w tocz¹-
cych siê konfliktach, ale nie s¹ ich czynnikami
sprawczymi, lecz jedynie z ca³¹ premedytacj¹
s¹ wykorzystywane przez przywódców po-
szczególnych si³ spo³eczno-politycznych, chc¹-
cych unikn¹æ dyskusji programowych, odwró-
ciæ uwagê od niewygodnych problemów lub
zmobilizowaæ siebie i w³asnych sojuszników.
Z pewnym uproszczeniem mo¿na powiedzieæ,
¿e teoria wroga Schmitta jest œwieck¹ interpre-
tacj¹ politycznoœci, zaœ teoria koz³a ofiarnego
interpretacj¹ kulturowo-religijn¹. 

Syndrom Panurga
Niektóre zwierzêta przejawiaj¹ instynkt

stadny, czyli wrodzon¹ zdolnoœæ wykonywania
pewnych czynnoœci stereotypowych, niewy-
uczonych, mniej lub bardziej skomplikowa-
nych, swoistych dla danego gatunku i istotnych
dla jego przetrwania. Instynkt ten by³ czynni-

kiem u³atwiaj¹cym ludziom, ju¿ na pocz¹tku
rewolucji neolitycznej, dokonanie ich oswoje-
nia i udomowienia. Instynkt stadny decyduj¹cy
o przetrwaniu gatunku, z chwil¹ poznania i wy-
korzystania jego mechanizmu przez cz³owieka
mo¿e byæ dla nich zgubny. Ale instynkt stadny
jest w³aœciwy w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu równie¿ dla ludzi. Wykorzystywanie in-
stynktu stadnego cz³owieka przez warstwy pa-
nuj¹ce, jest powszechnie widoczne w polityce.
Fryderyk Nietzsche pisa³ nawet, ¿e moralnoœæ
jest instynktem stadnym w jednostce. 

Manipulacja w dziedzinie œwiadomoœci
spo³eczeñstwa, a w konsekwencji i zachowañ,
jest mo¿liwa dziêki zaw³aszczeniu przez w¹skie
grupy œrodków ekonomicznych, dysponowaniu
œrodkami przymusu, narzuceniu systemu warto-
œci i celów spo³ecznych, zarz¹dzaniu noœnikami
masowego przekazu, które s³u¿¹ „sternikom
œwiadomoœci” do „fabrykowania jednomyœlno-
œci”. W efekcie powstaje nazwany przez Miche-
la Schooyansa syndrom Panurga, nawi¹zuj¹cy
do postaci paryskiego studenta, ³otrzyka, ton¹-
cego w d³ugach, którego dopiero ³aska i hojnoœæ
w³adcy uwolni³y od wierzycieli, z powieœci
Françoisa Rabelaisa Gargantua i Pantagruel. Pa-
nurg kupi³ od kupca barana-przewodnika stada,
którego nastêpnie wyrzuci³ za burtê do morza.
Za przewodnikiem pod¹¿y³y inne barany i po-
ci¹gnê³y za sob¹ kupca, pasterzy i owczarzy,
którzy próbowali je powstrzymaæ. Syndrom Pa-
nurga oznacza wiêc sprowadzenie zachowañ
spo³eczeñstwa poprzez manipulacjê do stanu
charakteryzuj¹cego stado baranów, bezmyœlnie
pod¹¿aj¹cych za swoim przywódc¹. Obecnie
nazw¹ t¹ okreœla siê ca³y zespó³ postaw i zacho-
wañ, w których ludzie bezmyœlnie naœladuj¹ in-
nych i id¹ jak stado za swoimi prowodyrami. 

Jak pisa³ François Rabelais stadu potrzebny
jest przewodnik i stado bezgraniczne mu wie-
rzy: „Nie by³o sposobu ich wstrzymaæ, jako
wiecie, i¿ przyroda barania ka¿e mu zaw¿dy iœæ
za przewodnikiem, gdziekolwiek by ów szed³”.
Ten instynkt stadny stanowi ogromn¹ si³ê pcha-
j¹c¹ zwierzêta przed siebie. Poniesie œmieræ
ka¿dy, kto bêdzie próbowa³ powstrzymywaæ
stado pod¹¿aj¹ce za swoim przywódc¹. 

Innym przyk³adem wykorzystywania in-
stynktu stadnego, podanym przez Rabelais, jest
„sztuczka wojenna”, polegaj¹ca na obiecywa-
niu ¿o³nierzom przed szturmem miasta po-
dwójnego ¿o³du za dany dzieñ. Jeœli wojska ob-
lê¿nicze zdobywa³y miasto, by³o z czego p³a-
ciæ, a jeœli przegrywa³y, nie wypada³o upomi-
naæ siê o zap³atê. Mamy tu do czynienia z wy-
wo³ywaniem zachowañ stadnych przez wska-
zanie celu i obietnice, na które nie wiadomo
czy bêdzie pokrycie, przy przemilczeniu mo¿li-
woœci strat w³asnych i niedoczekania nagrody. 
DoraŸne o¿ywianie lub wyciszanie instynktu
stadnego wœród ludzi jest warunkiem koniecz-
nym do wykorzystywania mechanizmu koz³a
ofiarnego do mobilizacji to¿samoœciowej zwo-
lenników politycznych i walki z wrogiem. Kla-
sa polityczna przekszta³ca spo³eczeñstwo
w stado czêsto wykorzystuj¹c jego pró¿noœæ
i schlebiaj¹c mu, powo³uje siê na demokratycz-
n¹ wiêkszoœæ, co, wobec ho³dowania teorii elit
i roli wybitnych jednostek, jest przejawem ma-
nipulacji i hipokryzji politycznej. 

WSPOMNIENIE O ANDRZEJU ZATORSKIM
W lipcu 2012 r. w Starachowicach  zmar³ Andrzej Zatorski. Przez kilkadziesi¹t lat bardzo

aktywnie dzia³a³ w sferze kultury   nie tylko na terenie Starachowic i Ziemi Œwiêtokrzyskiej, ale te¿
by³ jednym z najbardziej zas³u¿onych animatorów ruchu Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców
Kultury na szczeblu ogólnopolskim. Wspó³tworzy³ Zespó³ RSTK przy Narodowej Radzie Kultury,
aktywnie uczestniczy³ w jego pracach. By³ cz³onkiem Komitetu Za³o¿ycielskiego Rady Krajowej
Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury i delegatem na I Krajowy Zjazd w Tychach. Podczas
tego Zjazdu zosta³ wybrany do prezydium Rady Krajowej  RSTK, w pracach której aktywnie
uczestniczy³ przez wiele lat, czêsto pojawiaj¹c siê w Warszawie. Zawsze go bardzo ceniliœmy za
wielkie, wieloletnie doœwiadczenie w dzia³alnoœci kulturalnej, za rozwagê  i za zdolnoœci
organizatorskie. Andrzej Zatorski wykaza³ siê nimi w czasie kolejnego Krajowego Zjazdu
Delegatów RSTK, który swego czasu odby³ siê w Starachowicach, a przede wszystkim  gdy by³
g³ównym, niestrudzonym organizatorem  poszczególnych edycji Ogólnopolskich Warsztatów
Fotograficznych DIASTAR, które przez bardzo d³ugi okres by³y sztandarow¹, wiod¹c¹
ogólnopolsk¹ imprez¹ ruchu RSTK w dziedzinie fotografii artystycznej. Warto podkreœliæ jego cechy
charakteru – upór i konsekwencjê, skromnoœæ. By³ bardzo kole¿eñski i tym samym odwdziêcza³o mu
siê wielu twórców i dzia³aczy RSTK z ca³ego kraju. O jego zas³ugach dla polskiej kultury i  dla
naszego ruchu zawsze bêdziemy pamiêtaæ.

Pawe³ Soroka

Dokoñczenie ze str. 1
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11.05.2012 r. w „Domu Polskim”
przy ul. Rejmonta 5 odby³o siê spotkanie
Stowarzyszenia Promocji Kultury Pod-
beskidzie w Bielsku Bia³ej. Grupa,
w której zrzeszeni s¹ literaci, malarze,
rzeŸbiarze i fotograficy niezwykle prê¿-
nie dzia³a dziêki przewodnicz¹cej SPK
Marii Procyk. Nawi¹zanie wspó³pracy ze
stowarzyszeniem „Dom Polski”, dziêki
przewodnicz¹cemu Tadeuszowi Wojcie-
chowi daje obu grupom wymierne korzy-
œci. „Dom Polski” to stowarzyszenie
o pod³o¿u patriotycznym (na zebraniach,
jak mówi statut, nie wolno prowadziæ
dyskusji na tematy polityczne), które
w 1902 r. zosta³o za³o¿one przez ks. Sta-
nis³awa Stoja³owskiego ze Lwowa. 

Spotkanie trwa³o godzinê, po czym
wszystkich nas twórców zawieziono do
zamku Grodziec ko³o Skoczowa na twór-
czy rekonesans. Tego typu wyjazdy w nie-
znane nale¿¹ ju¿ do tradycji. Wszyscy zo-
staliœmy zauroczeni tym historycznym za-
bytkiem i kolorow¹ flor¹ lasów i gór. 

Obecny w³aœciciel tego œredniowiecz-
nego zamku Micha³ Bo¿ek – producent
wody mineralnej „Ustronianka z jodem
i magnezem”, od 5 lat pod nadzorem
konserwatorów zabytków odnawia za-
mek i mury obronne. Znajduj¹cy siê
obok zamku zabytkowy koœció³ek te¿ jest
poddawany renowacji. We wrzeœniu,
w tym urokliwym miejscu planujemy 10-
ciodniowy plener malarsko-rzeŸbiarski.

Zamek nale¿a³ do ksi¹¿¹t cieszyñ-
skich, zosta³ wybudowany na wzgórzu
piêæ wieków temu, œwiadcz¹ o tym mury,
podziemia ze starym lochem i sal¹ tortur.
Ta warownia ma siedem wie¿, z których
w tamtych wiekach mo¿na by³o dostrzec
zbli¿aj¹ce siê oddzia³y wroga. Za pomo-
c¹ sygna³ów œwietlnych dawano znaki do

nastêpnych zamków o kil-
kanaœcie kilometrów odda-
lonych, których ju¿ nie ma,
a tylko nazwy pozosta³y. 

Legenda mówi, ¿e od
X do XIII w. by³y to drew-
niane obronne warownie
(Polska by³a wtedy drew-
niana), które doskonale
funkcjonowa³y jednak
w po³owie XIII w. zosta³y
spl¹drowane i spalone
przez Tatarów, którzy na-
wa³nic¹ hord najechali na
po³udniowe ziemie Polski...
Zamek Grodziec zosta³ wy-
budowany na miejscu spa-

lonego drewnianego zamku. 
Archeolodzy w zawalonych podzie-

miach tego zamku odnaleŸli wiele histo-
rycznych eksponatów, w tym m. in. frag-
menty ceramik z XIII w. kafle z epoki Ja-
giellonów, kafle z wyt³oczonym or³em
ksi¹¿¹t cieszyñskich, naczynia kuchenne,
kilkanaœcie polskich monet z czasów kró-
la W³adys³awa Warneñczyka i z³oty brak-
teat – typowa polska moneta z okresu roz-
bicia dzielnicowego. Obejrzeliœmy tam
jeszcze wiele innych cennych muzealiów,
które nam pan Bo¿ek pokaza³ i opowie-
dzia³ ich historiê i historiê zamku. Za to
mu serdecznie podziêkowaliœmy. 

   
    
    
    
   
   
     
     
 

Wies³aw Koneczny

Spotkanie SPK
Podbeskidzie

Czytelnicy tej rubryki zapewne byliby zawiedzeni, gdyby nie ujrzeli w niej takich
nazwisk jak: Beata Patrycja Klary czy Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz.
Dziewczyny nie zawiod³y i znowu siêgnê³y po poetyckie laury. Beata dzielnie wy-
walczy³a Dzban Czarnoleskiego Miodu, a Be³chatów przygotowa³ poetyckie podium
dla obydwu poetek. Dochodz¹ nas s³uchy, ¿e Agnieszka w najbli¿szych dniach wy-
biera siê do Piastowa – czy¿by nowa nagroda? 

Natomiast Literackie Spotkania Pokoleñ Kruszwica-Kobylniki swoj¹ przychyl-
noœci¹ obdarzy³y poetki z Warszawy: Bo¿enkê Kaczorowsk¹ (I miejsce) i Krystynê
WoŸniak (wyró¿nienie). Nie jesteœmy zazdroœni o II miejsce S³awomira P³atka w tym
konkursie, ale zazdroœcimy wygranej za fraszkê Dorocie Ryst. 

Redakcja

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

Nasi na Parnasie

W kwietniu i maju 2012 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury w Piastowie mia³y
miejsce dwa wa¿ne wydarzenia lite-
rackie.

6 kwietnia odby³ siê wieczór autorski
S³awomira £ubiñskiego, na którym autor
promowa³ swój tomik poezji pt. „Przele-
cia³ czarny ptak”. S³awomir £ubiñski po-
eta, prozaik i scenarzysta jest autorem be-
stsellerowej powieœci „Ballada o Janusz-
ku”, na podstawie której powsta³ znany
serial telewizyjny w re¿. Henryka Biel-
skiego. Za rolê w tym serialu Lidia Fie-

dosiejewa-Szukszyna otrzyma³a Z³oty
Ekran /1988/. 

Natomiast 11 maja odby³ siê wieczór
autorski Andrzeja Zaniewskiego, poety,
prozaika i krytyka literackiego. Podczas
wieczoru odby³a siê prezentacja kilku-
dziesiêciu z 560 wierszy przygotowa-
nych do druku. 

Andrzej Zaniewski jest autorem zna-
nej powieœci „Szczur”, która sta³a siê be-
stsellerem. Ksi¹¿ka najpierw by³a znana
za granic¹ nim zosta³a wydana w Polsce.
Obecnie jest przet³umaczona na 33 jêzy-

ki. Fabu³a powieœci, oparta jest na relacji
szczura z cz³owiekiem. Autor udowodni³,
¿e szczur, pomimo, ¿e jest szkodnikiem
mo¿e byæ przyjacielem cz³owieka. 

Obydwa wieczory mia³y charakter
kameralny, dyskusyjny i wspomnienio-
wy, gdy¿ zarówno S³awomir £ubiñski,
jak i Andrzej Zaniewski przez d³ugie lata
byli mieszkañcami Piastowa. 

Spotkania prowadzi³ Pawe³ Kubiak,
szef Piastowskiej Konfraterni Poetyckiej
„Biesiada”. 

Jadwiga Piliñska

Wydarzenia literackie w Piastowie

A kiedy przyjdzie dzieñ, w którym 
przyjdzie mi stan¹æ przed Tob¹ Panie...
co powiem, co bêdzie... co ze mn¹ siê stanie?
Kiedy odejdê ju¿ tak na zawsze, co po mnie
zostanie?
Co zostanie poza niedopit¹ herbat¹, œladem
szminki na szklance,
Poza wczorajszym ubraniem. 
Poza niedoczytan¹ ksi¹¿k¹... 
Co pozostanie? 
Czy wspomni ktoœ, dobrze, czy Ÿle? 
Jeszcze jestem, ale nie wiem, jak d³ugo, bo
tego nie wie nikt. Jak ¿yæ, by ¿yæ wiecznie? 

Dekalog...
I prosto i trudno, bo jednak s³aboœæ, bo

jednak ciekawoœæ, bo sytuacje, bo decyzje, które w danym momencie s¹ naj-
w³aœciwsze... a potem? a potem bywa ró¿nie, ¿al, refleksja, w¹tpliwoœci... py-
tania, co by by³o gdyby jednak inaczej? 

Ja jestem s³aba, ja wci¹¿ siê waham i wci¹¿ b³¹dzê. Bo nie zawsze potra-
fiê inaczej.

Przed Tob¹, Panie, nic siê nie ukryje, to wiem na pewno. I wiem, ¿e znasz
mnie znacznie lepiej, ni¿ ja sama.

Tak bardzo chcia³abym zrozumieæ, czemu stawiasz na mojej drodze ró¿-
nych ludzi. Nasze drogi krzy¿uj¹ siê w najmniej spodziewany sposób
i w najmniej spodziewanym momencie. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e jest w tym
jakiœ cel, ale wci¹¿ go nie znam, wci¹¿ usi³ujê dociec, po co w³aœciwie tak,
a nie inaczej. 

Katarzyna Wieciñska

A kiedy przyjdzie dzieñ
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A pod mostem jagody…

Tomik A pod mostem jagody Tade-
usza Kolañczyka to mozaika ró¿norod-
nych tematycznie utworów, sk³adaj¹cych
siê z cyklu szeœciu podtytu³ów. Przepla-
taj¹ siê tu obrazy z przesz³oœci, pejza¿e
oraz poetycki œwiat widziany podczas
podró¿y podmiejskim poci¹giem. Autor
nie obawia siê nawi¹zaæ do znanych
twórców. Ich nazwiska s¹ punktem od-
niesienia w zrozumieniu wierszy: „Piszê
tylko Kolañczykiem / nie sztucznym Bo-
rozem / uczonym Lebiod¹ czy innym /
Lobo-Wojciechowskim”. 

Poeta dzieli siê swoimi doœwiadcze-
niami i prze¿yciami. Pisze: „Bliskoœæ
osób / które odesz³y na zawsze / jest pora-
¿aj¹ca”. Wszyscy o tym wiemy, ale czê-
sto nie dopuszczamy do siebie tej myœli.
Tadeusz Kolañczyk porusza temat œmier-
ci wprost, bez niepotrzebnych s³ów, bez
oskar¿eñ. Wie, ¿e gdy zadzwoni „telefon
odbierze szuflada”. Czêstym motywem,
pojawiaj¹cym siê w tomiku jest w³aœnie
samotnoœæ. I to zarówno w odniesieniu do
têsknoty za uczuciem, jak i do bliskiej
osoby, która zmar³a. W utworze zadedy-
kowanym Zofii M. odnajdziemy ciszê,
spokój i wózek, który „trzeba z³o¿yæ / od-
daæ w inne ¿ycie / na dowiezienie”. 

Tomik pobudza do g³êbokiej refleksji
na ró¿nych p³aszczyznach naszego ¿ycia.
Przeplataj¹ siê radoœæ, smutek, têsknota,
mi³oœæ oraz œmieræ. Choæ wszyscy do-
œwiadczamy tych skrajnych uczuæ, to nie
potrafimy o nich mówiæ czy pisaæ. Pomi-
mo, ¿e motywy te wielokrotnie by³y wy-
korzystywane w poezji, autor w oryginal-
ny sposób rozwija je nadaj¹c nowych tre-
œci. Treœci tylko z pozoru ³atwych do inter-
pretacji. Autor rysuje s³owem piêkne kra-
jobraz poprzez pryzmat w³asnych prze¿yæ
i przemyœleñ a tak¿e nakreœla têczê po bu-
rzy widzian¹ oczami dziecka. Dziêki te-
mu, ¿e panuje nad emocjami, czytelnik
mo¿e odkryæ na nowo swoje uczucia. 

Autor zdaje sobie te¿ sprawê z up³y-
wu czasu, wie, ¿e po latach „To ju¿ nie
bêdzie mi³oœæ / jeœli nawet nie wysch³a”,
¿e „Obrazy / to przesz³oœæ zawieszona /
w ramie”, lubi harmoniê z otaczaj¹co go
przyrod¹ „kiedy tafla rzeki / jak spokojny
³an ¿yta / p³ynie g³adkim nurtem”. 

Dzieli siê tak¿e swoimi prze¿yciami,
wprowadzaj¹c do swojego ¿ycia oraz do
¿ycia, które go otacza. Tajemnicê tytu³u
A pod mostem jagody odkrywamy
w wierszu Tryptyk z mostem. W poru-

szaj¹cy sposób przedstawi³ nam kru-
choœæ ludzkiej egzystencji. 

Poezja Tadeusza Kolañczyka pobu-
dza wyobraŸniê, wykorzystuj¹c plastycz-
noœæ i ró¿norodnoœæ jêzyka polskiego.
Osobiste doœwiadczenia poety zapisane
w wierszach, jak i pomiêdzy nimi, po-
zwala zaufaæ s³owom. Wyczuwamy
szczeroœæ tekstów. Sam autor w wierszu
„Poezja (credo)” przyznaje, ¿e: „Czytel-
nik natychmiast poznaje / prawdê i zmy-
œlenie / on szuka wiarygodnoœci / nie
chce k³amstwa poety”. 

Tadeusza Kolañczyka œmia³o mogê
zaliczyæ do poetów, którzy maj¹ swój nie-
powtarzalny obraz œwiata. Barwne meta-
fory tworz¹ z czytelniku malarza w³a-
snych myœli. W wierszach przyroda na-
biera wyj¹tkowego blasku, gdy „na p³at-
kach ró¿ / skrz¹ siê cyrkonie rosy”. Taka
niecodzienna umiejêtnoœæ pisana ozna-
cza, ¿e mamy do czynienia z autorem doj-
rza³ym i œwiadomym si³y ka¿dego wyra-
zu, które „jak winobranie / z kiœciami
s³ów dojrza³ych / s³owo do s³owa pasuje”. 

Tomik sk³ania do przemyœleñ nie tyl-
ko nad sob¹. Zakrêty ¿ycia Tadeusza Ko-
lañczyka przedstawione w metaforze s¹
proz¹ ¿ycia wielu z nas. Wewnêtrzna
wra¿liwoœæ autora na pewno wp³ynie na
tych, którzy siêgn¹ po zbiór wierszy. 

Izabela Zubko

poza lini¹…
– Almanach Grupy Literackiej 

Si³ Powietrznych

Almanach jest pok³osiem XVII Kon-
kursu Literackiego „Ikarowe Strofy”,
którego rozstrzygniêcie nast¹pi³o 23 paŸ-
dziernika 2010 roku. 

W zbiorze znalaz³y siê wiersze i pro-
za 59 autorów, zarówno tych w mundu-
rach jak i cywilów. 

Nie ma w tym nic dziwnego, bo lata-
nie fascynowa³o ludzi od wieków. Podró-
¿owanie samolotem sta³o siê najszyb-
szym œrodkiem transportu. Pokazy lotni-
cze, zawody szybowcowe, modelarskie,
spadochronowe, zawsze przyci¹gaj¹ fa-
nów lotnictwa, ¿e nie wspomnê o bezpie-
czeñstwie strefy powietrznej Kraju co
jest spraw¹ nadrzêdn¹. I o tym m.in. mó-
wi¹ w swoich utworach, cz³onkowie
Grupy Literackiej Si³ Powietrznych. 

Jan Zdzis³aw Brudnicki, autor wstêpu
do Almanachu, zauwa¿a bardzo wa¿n¹
rzecz: „Literatura – poza wieloma innymi
rzeczami – stara siê te¿ ocaliæ napiêcie,

powagê i godnoœæ ¿ycia. Jest to szczegól-
nie cenna w³aœciwoœæ w odniesieniu do
œrodowiska lotniczego”. 

Po lekturze almanachu ca³kowicie siê
z tym zgadzam, bo te w³aœnie cechy wy-
mienione przez Jana Zdzis³awa Brudnic-
kiego znalaz³em w wielu utworach po-
etyckich i prozatorskich zamieszczonych
w tej publikacji. 

Trzy wiersze z Almanachu pos³u¿y³y
jako teksty piosenek: „Ballada o quasi-
-mieœcie” (Katarzyna Chy³a), „Nim sen
ogarnie” (Roman Flaga) i „Nostalgia”
(Ryszard Grundman). Autorem muzyki
jest Piotr Golla. 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ fotogra-
fie wykonane przez Miros³awa Cyryla
Wojtowicza. 

Stanis³aw Dominiak

Przeznaczenie
Jakie mo¿e byæ przeznaczenie Polki

cierpi¹cej na niedostatek, która udaje siê
za granicê? Zdobywaæ pieni¹dze! Œladem
wielu Polek, Gabrysia z ksi¹¿ki £ucji Fi-
ce, „Przeznaczenie” uda³a siê do Anglii,
zatrudni³a przy pielêgnacji chorych, aby
podratowaæ bud¿et. Przyjecha³a z Polski,
maj¹c mê¿a, córki i wnuki, wszystkich
w kraju, a w nowym otoczeniu prze¿ywa
gehennê z powodu nieznajomoœci jêzyka,
przenosi z miejsca na miejsce, surowych
warunków zatrudnienia, niechêci do ob-
cokrajowców. Otaczaj¹ j¹ m³odzi ludzie,
opiekunowie i opiekunki, którzy czas
wolny od pracy spêdzaj¹ na mi³ostkach,
rozmowach, za³atwianiu pilnych spraw.
Wbrew pozorom, mo¿e nie Gabrysia, ale
wielu innych preferuje sex, muzykê
i ruch. Ona zaœ, Gabrysia, jak piêknie mó-
wi, wybiera wiarê, nadziejê, mi³oœæ. Ciê¿-
ka jest dola opiekunki Home Care, bo
trzeba pielêgnowaæ starców, ciê¿ko cho-
rych i opuszczonych. Z wieloma takimi
zaprzyjaŸnia siê Gabrysia, której nadzieje
dodaj¹ telepatyczne odbierane w snach
rady zmar³ej matki. U koñca tej ksi¹¿ki
takim tajemniczym znajomym staje siê
Steve, stryj Gabrysi, który przed laty wy-
emigrowa³ do Anglii. Steve umiera, ale
zostawia krewnej w darze sznur pere³,
prawdziwych pere³. Tak zosta³a ukorono-
wana ciê¿ka praca i trudne warunki jed-
norocznego pobytu w Anglii Gabrysi. 

„Przeznaczenie” to powieœæ dobrze
skrojona, przystêpna, ³atwa w czytaniu,
napisana z b³yskiem i wyczuciem sytu-
acji, z inteligentnymi dialogami. Powieœæ,

piêkna jêzykowo, z niewielk¹ domieszk¹
s³ów obcych (angielskich), to debiut bar-
dzo interesuj¹cy. Autorka nie wchodzi
w szczegó³y problemów, œlizga siê ponie-
k¹d po ich powierzchni, nie jest to zatem
polski „bebechizm”. Wzorcem tu s¹ za-
pewne powieœci, jakie powstaj¹ za grani-
c¹, popularne i wielonak³adowe. To sztu-
ka by startowaæ z takim utworem od razu
w debiucie! Mo¿e jest to te¿ rzecz auto-
biograficzna, mo¿e tylko z elementami
autobiografii, ale mamy prawo s¹dziæ, ¿e
kawa³ek Polski w widzeniu emigracji
udaj¹cej siê za zarobkiem to ostrze¿enie,
m¹dry baedecker (przewodnik) i poufna
satysfakcja ze szczêœliwego fina³u. 

Stanis³aw Stanik
£ucja Fice, Przeznaczenie, Warszawa,

2012. Warszawska Firma Wydawnicza s. c., 
s. 339

Metafora
Kwartalnik literacko-artystyczny

Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku 
Literatów Polskich

W sk³ad zespo³u redakcyjnego wcho-
dzi Zbigniew Kresowaty – redaktor na-
czelny, Jolanta Szymska-Wierciochowa –
sekretarz redakcji i Agnieszka Ziembiñ-
ska – kierownik artystyczny. 

Przedstawiciele „Metafory” dzia³aj¹
w Poznaniu, Jeleniej Górze i Zielonej
Górze.

Numer pierwszy z 2012 r. otwiera arty-
ku³ Zbigniewa Kresowatego przedstawia-
j¹cy portret Vaclava Havla. Dalsza czêœæ
kwartalnika jest poœwiêcona poezji pol-
skiej, wspó³czesnej poezji angielskiej i bia-
³oruskiej. Znajdziemy tu równie¿ afory-
zmy, prozê, eseje i szkice wspomnieniowe. 

W „Rozmowie artystycznej” zosta³a
przedstawiona postaæ rzeŸbiarki Lidii
Sztwiertni.

W kwartalniku znajduje siê równie¿
rozdzia³ pod tytu³em „Regionalia”, w któ-
rym Emil Biela pisze o £êtowni ko³o Jor-
danowa i Tokarni a Henryk Wolniak-
-Zbo¿ydarzyc o L¹dku Zdroju. Warto
przeczytaæ felieton Piotra Biesa poœwiê-
cony wernisa¿owi Katarzyny Kozyra
w krakowskim Muzeum Narodowym. 

Osobny rozdzia³ to „Krytykon lite-
racki” poœwiêcony recenzji ksi¹¿ek
indywidualnych autorów jak równie¿
antologiom. 

Pismo zamyka rozdzia³ „Galeria”
z artyku³ami poœwiêconymi twórcom za-
równo sztuk plastycznych jak i literatom. 

Stanis³aw Dominiak



Najdro¿sze Gniazdo
Rodzinne, Dawniej a Dziœ

Publikacja ta to pok³osie XXXI Miê-
dzynarodowych Mistrzostw Polski w Po-
ezji, które odby³y siê 6 maja 2012 roku
w W¹glanach. 

Organizatorem 31 Mistrzostw, po-
dobnie jak poprzednich, by³o Towarzy-
stwo Przyjació³ W¹glan. Konkurs obej-
mowa³ 4 kategorie: Szukamy Talentów
Wsi, Najdro¿sze Gniazdo Rodzinne (dla
twórców polonijnych), Z³ote Gêsie Pióro,
Dzieci i M³odzie¿ do lat 18. W tegorocz-
nych mistrzostwach wziê³o udzia³ 225
uczestników z 11 krajów. W publikacji
oprócz przedstawienia laureatów i prze-
druku nagrodzonych utworów znalaz³a
miejsce historia w¹glañskich konkursów
poezji z lat 1992-2002. A wszystko to
udokumentowane przedrukiem artyku-
³ów prasowych z prasy polskiej i polonij-
nej, fotografiami i zapiskami z kronik
g³ównego organizatora, Towarzystwa
Przyjació³ W¹glan. 

I jak napisali wydawcy: „Czy ta
ksi¹¿ka – jako pami¹tka rzeczy na pi-
œmie, wiernie, skrupulatnie, czasami zbyt
drobiazgowo udokumentowana – spe³ni
Wasze oczekiwania – na to pytanie jak
zwykle odpowie samo ¿ycie”. 

Stanis³aw Dominiak

Leokadia Bajrakowska 
Spe³nienie 

„Spe³nienie” to trzeci tomik poetycki
Leokadii Bajrakowskiej, wydany w 2010

roku. Zebrane wiersze odnosz¹ siê do
prze¿yæ autorki, mówi¹ o przemijaniu. 

„Mówi³eœ kocham – na zawsze/wie-
rzy³am/by³y kwiaty czasem ³zy (…) zo-
sta³a fajka/zapach amfory/i kolce ró¿”
(wiersz „Romans?”) 

W tomiku „Spe³nienie” znalaz³y siê
te¿ wiersze, których inspiracj¹ s¹ miejsca
i zdarzenia zwi¹zane z religi¹ chrzeœci-
jañsk¹. 

„Zastyg³e bazaltowe szkielety do-
mów/przypominaj¹ œwietnoœæ i upadek
miejsca/w którym dom Ksiêcia Aposto-
³ów koœcio³em by³” (wiersz „Kafarnaum
– Jego miasto”). 

Poezja pozwala równie¿ autorce prze-
trwaæ chwile chandry: „w poezji siê cho-
wam/z wierszy/barykadê stawiam”
(wiersz „Poezjo dziêki”). 

Ca³e ¿ycie szukamy prawdy. Myœlê,
¿e poetka w jednym z wierszy przekaza-
³a nam odwieczn¹ prawdê: „prawdy nie
znalaz³am/ ciekawoœæ zaspokoi³am/ona
ze mnie zadrwi³a” (wiersz „Ciekawoœæ”). 

Nie s¹ to wiersze lekkie, weso³e, ra-
dosne. Wymagaj¹ od czytelnika powagi,
bo takie te¿ s¹ i w tym jest ich wartoœæ.
Polecam je ludziom, którzy ceni¹ sobie
bardziej walory przekazu ni¿ kolorowe
pustos³owie. 

Leokadia Bajrakowska urodzi³a siê w S³awko-
wie ale od 1945 roku zwi¹zana jest z Wroc³awiem.
Ma na koncie publikacje w pismach lokalnych. Jej
poezja i proza ukaza³y siê w almanachach „Bariera
S³owa”, wydanych przez Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich. Otrzyma³a wyró¿nienia w XXIII Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim w S³awkowie (2008)
i Nowej Rudzie.  

Witold Hreczaniuk 
Krajobrazy bliskie i dalekie

„Krajobrazy bliskie i dalekie” to to-
mik wierszy, które powsta³y w ró¿nych
okresach ¿ycia autora. Krajobrazy s¹
wszechobecne w wierszach i to one by³y
inspiracj¹ i natchnieniem dla poety. W³a-
œnie Gostomi¹ zachwyci³ siê poeta wiele
lat temu. „Gdybyœ mnie zapyta³ dlacze-
go/osiad³em tu na sta³e? /To Ci odpo-
wiem – to Œl¹sk zielony/i w nim siê zako-
cha³em” (wiersz „Moja Gostomia”). 

Z wielu wierszy Witolda Hreczaniuka
przebija zachwyt autora nad wspania³o-
œci¹ i bogactwem przyrody: „Wsta³em
o poranku, by dotkn¹æ œwitu, /obudziæ
kwitn¹cy sad, /pos³uchaæ jak noc zasy-

pia/i p³acz¹ trawy.” (wiersz „Cud istnie-
nia”). 

Otaczaj¹ce poetê krajobrazy wywo³u-
j¹ równie¿ refleksje nad ¿yciem, przemi-
janiem, chêci¹ zatrzymania najlepszych
chwil: „Chcia³bym w d³oniach zamkn¹æ
/uciekaj¹cy czas” (wiersz „Pokusa”). 

Autor wraca tak¿e do wspomnieñ
z dzieciñstwa i m³odoœci, które równie¿
wype³nione s¹ krajobrazami: „Wieœ do
mnie wraca tym, czego nie ma, /dymem
spod lasu znad kartofliska, /tamtym po-
dwórkiem, studni¹ z ¿urawiem, /ludŸmi,
co dawno odeszli w przesz³oœæ.” (wiersz
„Moja wieœ”). 

W tomiku widaæ te¿ zainteresowania
historyczne autora. W ostatnim rozdziale
zatytu³owanym „Opowieœci rodzinne”,
Witold Hreczaniuk przedstawi³ w poetyc-
kiej formie dzieje rodu Jana Przychodz-
kiego: „By³ rok 1862”. 

Polecam tomik wierszy Witolda
Hreczaniuka. S¹ ciep³e, pe³ne podziwu dla
otaczaj¹cego œwiata i napawaj¹ce optymi-
zmem. Mo¿e i my powinniœmy czasem
zatrzymaæ siê w codziennej gonitwie, wy-
ruszyæ na spotkania z krajobrazami, do-
strzec ich piêkno i zaczerpn¹æ z nich si³ê
do dalszej wêdrówki przez ¿ycie. 

Witold Hreczaniuk urodzi³ siê w 1951 roku
w Plechowcu na ziemi che³mskiej. Od 1971 roku
mieszka w Gostomi na OpolszczyŸnie. Ma wy-
kszta³cenie pedagogiczne. Obecnie jest na emerytu-
rze. Od 1995 roku nale¿y do Klubu Ludzi Pisz¹cych
w Prudniku. By³ prezesem i sekretarzem RSTK
w Nysie i nale¿y do Nyskiej Grupy Literackiej.
W 2000 roku zosta³ prezesem Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi w Gostomi. Dzia³a w organizacjach po-
zarz¹dowych promuj¹cych „Nasz¹ Ma³¹ Ojczy-
znê”. Jest inicjatorem „Kawiarenki Poetyckiej”
w Bia³ej. Razem z ¿on¹ Teres¹ organizowa³ spotka-
nia poetyckie w Gostomi (1995-1999) oraz plenery
poetyckie (2003, 2004, 2008). Za swoj¹ dzia³alnoœæ
zosta³ odznaczony honorow¹ odznak¹ „Zas³u¿ony
OpolszczyŸnie” i „Zas³u¿ony dla kultury polskiej”.
Witold Hreczaniuk debiutowa³ wierszem „Mg³a
w górach” w 1971 roku, w lubelskiej „Kamenie”.
Jego wiersze znalaz³y siê równie¿ w 15 almana-
chach. Jest on tak¿e autorem pracy historycznej
„Zarys dziejów koœcio³a parafialnego w Œmiczu
(1646-1992)”.

Ma³gorzata Pfisterer 
Pok³oni³ siê czas   

„Pok³oni³ siê czas” jest jej trzecim
zbiorkiem poezji. Wydanie sk³ada siê
z trzech czêœci. Na pierwsz¹ czêœæ sk³a-
daj¹ siê wiersze ró¿ne. Wiêkszoœæ z nich

to przemyœlenia autorki nad ¿yciem i cza-
sem, zainspirowane otaczaj¹c¹ przyrod¹,
uliczkami i zabytkami Krakowa i okolic.
Czêœæ druga zatytu³owana „Podró¿e”, to
wiersze zainspirowane pobytem w No-
wym Jorku i Meksyku. I wreszcie czêœæ
trzecia „Wspomnienia”, to zbiór krótkich
opowiadañ, których bohaterami s¹ miej-
sca z dzieciñstwa autorki w Kosowie Po-
leskim, stare albumy i napotkani ludzie.
W wielu miejscach autorka podkreœla si-
³ê marzeñ. „Marzenia owiane nutk¹ ta-
jemnicy/gdzieœ tkwi¹ w cz³owieku/nie-
spe³nione, ale z nadziej¹/napotkane znie-
nacka/odpowiadaj¹ i oczekuj¹ odpowie-
dzi” (wiersz „Marzenia jak ptaki”). 

Ten interesuj¹cy tomik jest wzboga-
cony grafikami autorki. 

Ma³gorzata Pfisterer urodzi³a siê w Krakowie
i z tym miastem zwi¹za³a swoje ¿ycie. Jest pedago-
giem i plastykiem. Bra³a udzia³ w 50 wystawach
zbiorowych i 30 indywidualnych, w tym 5 zagra-
nicznych. Za swoj¹ pracê pedagogiczn¹ i dokonania
artystyczne zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznak¹
Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury oraz licznymi dy-
plomami honorowymi. 

Ma³gorzata Pfisterer od kilku lat bierze rów-
nie¿ udzia³ w warsztatach literackich w Krakowie
oraz ogólnopolskich plenerach literackich. Wyda³a
2 tomiki wierszy. 

Janina Parzy 
Zamyœlenie 

Tomik „Zamyœlenie” jest ósmym
zbiorkiem wierszy poetki. Janina Parzy
jest wnikliw¹ obserwatork¹. Przyroda
i drobne zdarzenia dnia codziennego s¹
dla niej inspiracj¹ do rozwa¿añ o ¿yciu
i duchowych refleksjach. Jak pisze poet-
ka w wierszu „dooko³a”: „warto zachwy-
ciæ siê ¿yciem/nape³niæ oczy rzeczywi-
stoœci¹/by s³owa mog³y oddychaæ/i rozle-
waæ œwiat³o prawdy”. Kieszonkowy for-
mat tomiku, pozwala mieæ go zawsze
przy sobie. 

Janina Parzy urodzi³a siê w 1943 r. w Puszczy-
kowie, w województwie poznañskim. Poetycki de-
biut autorki mia³ miejsce w 1986 r. w miesiêczniku
„Bez przys³ony”. Kolejne lata przynios³y jej wiele
nagród i wyró¿nieñ. Otrzyma³a m. in. Medal Hono-
rowy im. Jakuba Wojciechowskiego za zas³ugi dla
kultury, nadany przez Sto³eczn¹ Kapitu³ê RSTK
(Bydgoszcz 2005) oraz dyplom Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zas³ugi
w upowszechnianiu kultury (Warszawa 2007).
Oprócz poezji autorka zajmuje siê tak¿e malar-
stwem i hafciarstwem. 

Stanis³aw Dominiak
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W sobotê 12 maja 2012 r. przedstawi-
ciel Warszawskiego RSTK Stanis³aw Do-
miniak odwiedzi³ wystawê fotograficz-
no-malarsk¹ pt. „ROZTOCZA CZAR”
zaproszony przez artystkê-malarkê pani¹
Danielê Machnick¹ i artystê fotografika
Janusza Jaremko. By³a to wystawa pople-
nerowa grup artystycznych PALETA,
WIARUS i ECO-ARTE. Wystawa prac
by³a otwarta w dniach 12-28 maja 2012 r.
w Sali Widowiskowej Oœrodka Kultury
Ochota, ul. Radomska 13/21.

Kuratorem wystawy by³a – Daniela
Pachnicka, opracowanie graficzne wyko-
na³ – Andrzej Skorski, autorem zdjêæ by³
– Janusz Jaremko.

Grupa PALETA i WIARUS wystawi-
³a dzie³a swoich plastyków, a ECO-ART
przedstawi³ zdjêcia. Na wystawie poka-
zali swoje prace: 

Halena Baborska – Roztocze, Stani-
s³aw Makuch – Aleja, Józef Koœcielny –
Szumy – Rzeka Sopot, Irena Suchaniak –
Brzezina, Ewa Stolarz – Kamienio³omy
w Józefowie, Daniela Pachnicka – Szu-
my na Tanwi, Maria Szrejter – Kapliczka,
Jolanta Grabowska – W lesie, Stanis³aw
Russ – Aleja Dêbowa, Waldemar Rogala
– Dêby w Górecku Koœcielnym, Miros³a-
wa D¹bkowska-Duda – Dêby, Barbara
Mordziñska – Pomnikowy d¹b, oraz Ja-
nusz Jaremko bardzo ciekawe i wielote-
matyczne fotografie Roztocza. 

Wernisa¿ uœwietnili muzycznie ro-
mansami: Swiet³ana ¯arczyñska – œpiew
i Piotr Piskorz – akompaniament. 

Przedstawiam tutaj w kilku s³owach
opis Roztocza, który tak bardzo przyci¹-
ga i inspiruje naszych artystów. Czêœæ te-
go opisu pochodzi z przedwojennego
przewodnika zamojskiego krajoznawcy
Micha³a M. Pieszko i uwa¿am, ¿e od
tamtej pory nic siê na Roztoczu nie zmie-
ni³o pod wzglêdem uroku i atrakcyjnoœci
tego regionu, co widaæ zreszt¹ po ró¿no-
rodnoœci dzie³ naszych twórców powsta-
j¹cych w tamtych okolicach, którzy wy-
dobyli i wydobywaj¹, to co najpiêkniej-
sze z roztoczañskich klimatów. 

Nazwa „Roztocze” po raz pierwszy za-
istnia³a pod koniec XIX w. w pracach geo-
grafów galicyjskich. Roztocze jest orogra-
ficznym przed³u¿eniem Wzniesieñ Urzê-

dowskich, ³¹cz¹cym Wy¿ynê Lubelsk¹
z Wy¿yn¹ Podolsk¹. Ponad otaczaj¹ce kra-
iny wznosi siê co najmniej kilkadziesi¹t
wzniesieñ, przy czym wysokoœæ wzgórz
wzrasta w kierunku p³d.-wsch. W okoli-
cach Kraœnika wzniesienia osi¹gaj¹ tylko
ok. 300 m n. p. m. (Wapniana Góra), przy
granicy Polski ok. 390 m n.p.m. (Kr¹g³y
i D³ugi Goraj, Wielki Dzia³), a w okolicach
Lwowa nieznacznie przekraczaj¹ wyso-
koœæ 400 m n.p.m. (Wysoki Zamek, Czar-
towska Ska³a). Roztoczañskie wzniesienia
podlegaj¹ nadal pionowym ruchom skoru-
py ziemskiej, ich wysokoœæ wzrasta –
w stosunku do otaczaj¹cych kotlin –
o 1 mm, a w okolicy Lwowa nawet 2 mm
rocznie. Micha³ M. Pieszko pisa³ tak
w swoim przewodniku: „Krajobraz lubel-
ski w miarê posuwania siê ku p³d. nabiera
coraz to wiêcej uroku-po-wabu, coraz to

silniej zarysowuj¹c siê lini¹ pagórków-
-wzgórzy. Œrodkiem naszego krajobrazu
wypiêtrza siê przysadzisty wa³ wzgórz
Roztocza, wœród których – tu i ówdzie –
otwiera siê przestronna nizinna kotlina.
W jednej z nich, nad rzek¹ £abuñk¹, pra-
wobrze¿nym dop³ywem Wieprza, rozsiad³
siê obronny gród Zamoœæ. Dawniej, przed
wiekami, a nawet jeszcze przed stu laty,
szumia³a tu woko³o potê¿na leœna puszcza
(...) Szczebrzeska, Zwierzyniecka, Solska,
pe³na dzikiego zwierza, a wedle legend tu-
ry i ¿ubry nie by³y w niej rzadkoœci¹. Nie-
gdyœ w tutejszych lasach spotykano nawet
niedŸwiedzie. Wœród puszczy leniwie to-
czy³y swe wody: Wieprz, £abuñka i Por,
rozlewaj¹c siê tu i ówdzie w wielkie ba-
gna-jeziora. Natomiast w g³êbi puszczy –
dalej na p³d. – w rejonie dorzecza Sanu,
rzekami: Tanwi¹, £ad¹ i Sopotem ¿ywo
spada³y z szumem liczne wodospady, któ-
re do dnia dzisiejszego, mimo i¿ puszcza
ju¿ dawno zmarnia³a, zachowa³y wiele
swego dawnego uroku. IdŸ – szlakiem tu-
rysty – i spójrz jeszcze dzisiaj w mroczne
w¹wozy gderliwego strumienia Sopotu
i podziwiaj jego wodospady w rejonie Ha-
merni. IdŸ... a zobaczysz cud natury, mó-
wi¹cy o wielkiej katastrofie – sprzed milio-
nów lat – ³amania, trzaskania skorupy na-
szej matki – Ziemi. Z s¹siednich wzgórz –
Krowiej Góry – wzrok twój pomknie
w nieogarniêt¹ majacz¹c¹ dal... hen a¿...
mo¿e ku samej Wiœle.... O, jak trudno bê-
dzie ci opuœciæ te mroczne ostêpy i wichry
Ziemi, gdzie by³eœ bli¿ej Prawdy... bli¿ej
Boga”. 

Nie dziwiê siê, ¿e ten urokliwie cza-
ruj¹cy region do dziœ inspiruje i przyci¹-
ga artystów, czego przyk³ad mamy w dzi-
siejszej wystawie prac malarsko-fotogra-
ficznych, która odzwierciedla piêkno roz-
toczañskich krajobrazów. 

Poni¿ej przedstawiam jeden z wierszy
W³adys³awa Sitkowskiego ze Zwierzyñca,
poety, rzeŸbiarza, publicysty i regionalisty
poœwiêcony Roztoczowi, który na wstêpie
wyrecytowa³a pani Daniela Pachnicka: 

HEJ ROZTOCZE
Hej kraino roztoczañska
Polna, zielona i hetmañska
Pachniesz zbo¿em, szumisz borem
I uleczasz serca chore. 
A gdy zmierzchy ju¿ zapadn¹
To wybiorê gwiazdê ³adn¹
I przystanê nad ruczajem
By siê cieszyæ szczodrajem. 
Potem wzleci pieœñ w niebiosa
A¿ siê echo ozwie w rosach
Kwiat paproci siê rozjaœni
Szczêœcie b³yœnie niby z baœni
Od Górecka strumyk p³ynie
Rozmarzony w dzikim winie
Jod³y, œwierki od Florianki
W polnych miedzach macierzanki. 
Hej Roztocze – ma kraino
Twe uroki niebem p³yn¹
I srebrzysty uœmiech nios¹. 
Gdy siê echo zbudzi z ros¹. 

Stanis³aw Dominiak

7 lipca br. zmar³a Zofia Besz-Jary,
pierwsza prezes i za³o¿ycielka Robotni-
czego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Przemyœlu (1985 r.). Zak³ada³a rów-
nie¿ Klub Plastyka Nieprofesjonalnego
w Przemyœlu. Urodzona w 1925 roku we
Lwowie dzieciñstwo spêdzi³a w mieœcie
corocznie wyje¿d¿aj¹c na wieœ w okolice
Gródka Jagielloñskiego, a tak¿e na mod-
n¹ wówczas Huculszczyznê. Fascynowa-
³y j¹ zwyczaje ludnoœci wiejskiej – ¿ycie
codzienne, ubiory, obrzêdy. Dziêki zapa-
miêtanym wówczas obrazom, po latach,
zaczê³a malowaæ fragmenty wspomnieñ.
W 1944 roku przyjêta zosta³a do wojsko-
wej s³u¿by sanitarnej w Rzeszowie.
Otrzyma³a skierowanie do pracy w Pañ-
stwowym Urzêdzie Repatriacyjnym, pe³-
ni³a s³u¿bê sanitarn¹ w konwojach z re-
patriantami i w czasie akcji „Wis³a”
w 1947 roku. Uczestniczy³a w tworzeniu
szpitala w Stalowej Woli, zosta³a tam
prze³o¿on¹ pielêgniarek. W szpitalnic-
twie wojskowym pracowa³a miêdzy in-
nymi przy konwoju statkiem komuni-
stów greckich do Polski. W 1960 roku
zaczê³a pracê w przychodni kolejowej
w Przemyœlu. Dzia³alnoœæ zawodow¹

niezmiennie dope³nia³a dzia³alnoœci¹
plastyczn¹. Uzdolniona wszechstronnie
potrafi³a stworzyæ i zainscenizowaæ
scenkê humorystyczn¹, teatrzyk kukie³-
kowy, do którego sama tworzy³a kukie³-
ki, zorganizowaæ bal. Malowa³a makatki,
haftowa³a, a tak¿e wykonywa³a ró¿nego
rodzaju naczynia ceramiczne. Wyspecja-
lizowa³a siê w malarstwie na szkle. 

Ca³y czas aktywnie dzia³a³a propagu-
j¹c malarstwo nieprofesjonalne. Propa-
gowa³a twórczoœæ artystów amatorów

w „Galerii pod chmurk¹”, w której arty-
œci prezentowali swoje prace w ró¿nych
czêœciach miasta na wzór Krakowa czy
Pary¿a. Bra³a udzia³ w dziesi¹tkach wy-
staw w Polsce, zdobywaj¹c nagrody
i wyró¿nienia, których nie sposób tu
wszystkich wymieniæ. Jej prace znajduj¹
siê miêdzy innymi w skansenie w Sano-
ku, Pañstwowym Muzeum Etnograficz-
nym w Toruniu, Muzeum Narodowym
Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu, w Mu-
zeum w Przeworsku, w Muzeum Okrê-
gowym w Rzeszowie oraz w galeriach
i zbiorach prywatnych w kraju i za grani-
c¹. Ostatnio, w grudniu 2009 roku otrzy-
ma³a odznakê honorow¹ Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego „Zas³u¿o-
ny dla Kultury Polskiej”. Podczas obcho-
dów jubileuszu 25-lecia RSTK (grudzieñ
2011 r.) otrzyma³a dyplom Rady Krajo-
wej Federacji RSTK z r¹k Przewodni-
cz¹cego Paw³a Soroki oraz podziêkowa-
nie za wk³ad pracy na rzecz klubu. Potem
bawi³a siê z nami, pomimo choroby we-
so³a, uœmiechniêta, dowcipna. Taka w³a-
œnie zostanie w naszej pamiêci. 

¯egnaj Zosiu… 
Prezes RSTK Mieczys³aw Szabaga

WSPOMNIENIE O ZOFII BESZ-JARY

ROZTOCZA CZAR

    


 







 









Katarzyna Puczy³owska pochodzi z Mazur. Miesz-
ka i pracuje w Warszawie. W 2007 r. ukoñczy³a Projekto-
wanie na warszawskiej ASP. Zawodowo zajmuje siê pro-
jektowaniem grafiki u¿ytkowej i komunikacji wizualnej. 

Zainteresowanie sztuk¹ rozpoczê³a od fotografii. Swój abstrakcjoni-
styczny sposób przedstawiania rzeczywistoœci prezentuje równie¿ w ma-
larstwie olejnym. Od 4 lat maluje w Pracowni Malarskiej przy warszaw-
skim RSTK. Prowadzi zajêcia dla m³odzie¿y. Jest kuratorem wystaw
w Galerii Piecowej przy Nowogrodzkiej. 

„Obrazy stanowi¹ odbicia rzeczywistoœci. Zachowuj¹c z ni¹ œcis³y, lecz
abstrakcyjny zwi¹zek rozbudzaj¹ wyobraŸniê. Malowanie obrazu jest dla
mnie procesem poznawania otoczenia i samej siebie. Przetwarzaj¹c malar-
sko rzeczywistoœæ, szukam syntezy formy, aby wydobyæ sedno obrazu. 

W swoim malarstwie przesz³am do stricte akademickiego malarstwa fi-
guratywnego, poprzez kompozycje geometryczne do przedstawieñ abstrak-
cyjnych wyra¿aj¹cych stany emocjonalne, prze¿ycia, wspomnienia. Jed-
nak¿e ka¿da praca jak¹ tworzê ma ci¹gle przekazywaæ konkretn¹ treœæ,
mo¿liw¹ do intuicyjnego odczytania. Zaczê³am niedawno cykl ekspresyjnie
wyra¿anych pór roku, oraz projekt realizowany wspólnie z osobami z pra-
cowni „Miêdzy szkicem a dzie³em”. Bêd¹ to prace inspirowane utworami
literackimi stanowi¹ce syntez¹ malarstwa i wersów z poezji, ró¿nych auto-
rów wspó³pracuj¹cych przy projekcie. Stworzy³am równie¿ cykle prac in-
spirowanych natur¹, fizycznymi odczuciami cz³owieka, podró¿¹ zarówno
w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Nie stawiam sobie prostych zadañ,
na które ³atwo jest znaleŸæ atrakcyjn¹ wizualnie malarsk¹ odpowiedŸ. Ca-
³y czas podwy¿szam sobie poprzeczkê i wiêcej wymagam zarówno od sie-
bie jak i od odbiorców moich obrazów.” 

Wystawy malarstwa: 
kwiecieñ 2011 „Lustrzenia”, Galeria Argentina, 
Warszawa
wrzesieñ 2011 „Poza granice wyobraŸni”, Aktyn, 
Warszawa
paŸdziernik 2011 wystawa poplenerowa, RSTK, 
Gorzów Wielkopolski
styczeñ 2012 „Kierunek Go³dap”, Galeria K2, 
Go³dap
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Stanis³aw Dominiak 

SZPITALNY WYBÓR

Pieni¹dze albo zdrowie!
Niech siê pacjent wypowie.

PRZED OPERACJ¥

Ten pacjent jest doœæ oty³y!
Ostro¿nie!

Nie przetnijcie z³otej ¿y³y.

Fraszki 
ca³kiem przypadkowe

Fraszki Mini Galeria
Martin Reynolds

Barbara  Szeffer

LIBIDO
Przysz³o do mnie libido 
maleñkie
(bo na takie ju¿ tylko mnie staæ)
i  by³o mi to nawet 
– ¿e tak powiem – 

na rêkê…
Co ja gadam, panowie, 

niby na jak¹ rêkê? 
Chyba raczej, na zdrowie

– psia maæ!

POKUSA
Odwiedzi³a mnie tak¿e pokusa
(nie wiem po co,
lecz czasem tak bywa
we œnie)

Marek S³yk

Prolegomena do dyskusji 
o demokracji

¯e z œwiata losem swe losy ³¹czê, 
œwiat mój siê skoñczy, gdy ja siê skoñczê.
Œwiata stabilnoœæ, moralny postêp
Wi¹¿ê z istnieniem silnych jednostek.

Kiedy siê Tito genera³ zjawi³,
pokój w narodach trwa³ Jugos³awii.
Jak Adam Ma³ysz udanie skoczy³,
ca³y siê polski naród zjednoczy³.

Demokratyczna ka¿da jest wojna,
gdy æwieræ-kpem  bêd¹c, kpa mo¿esz pojmaæ. 
Lub g³ód gdy tunel w brzuchu ci wierci.
Wszyscy s¹ równi w obliczu œmierci.

Psy gry wojennej bawi¹ siê kostk¹;
pokój zawdziêczam silnym jednostkom.
A demokracja czasu pokoju? 
Nie ma takowej! Równoœæ jest w boju.

Gdy s¹ idole, którym siê wierzy,
samym pokojem daje siê prze¿yæ
czas nawet d³ugi. Gdy lud siê burzy, 
do wojny pchnie go cz³ek i niedu¿y,

co z dobr¹ dykcj¹ tylko wypowie
„naprzód ch³opaki! Tam s¹ wrogowie!”
Charyzmatyczna twarz i postura
kryj¹ – i czêsto – duszyczkê gbura.

Ideologia? O, tê siê nagnie
do chêci, jaka lêgnie siê w bagnie
mózgu fuhrera, wodza czy szejka!
Gwa³t jest zbiorowy… Trudno, kolejka.

Lennon tak wielu kpów potencjalnych
uchroni³ przed tym odbiciem palmy!
Skanalizowa³ ich swoj¹ sztuk¹
Tu – Lennonowi stosowny uk³on.

Jednostka bzdur¹? Ob¹dŸ siê bez niej!
Niech mnie na rogi byk, diabe³ weŸmie,
jeœli kolektyw sprawniejszy od niej!
Bêd¹c samemu, myœleæ dogodniej!

Jerzy Stanis³aw Szulc

Kleptoman
Biedy nie klepie, ale kradnie
Chorobliwie co popadnie.

Parametry
Gdy ju¿ jest ma³o pary
s¹siedzie
To na pó³ gwizdka tylko siê
jedzie.

Propaganda
Dobra robota jeszcze w lesie
A ju¿ siê mówi o sukcesie.

Ekshumacja
¯ywi licz¹, ¿e bêdzie im znana 
tajemnica do grobu zabrana.

Referendum
Spo³eczeñstwo przyjmie
Wszystko z aprobat¹.
Jedynie Polacy
Nie zgodz¹ siê na to.

Rzeczywistoœæ
Narodowa
Powszechna tragedia
Og³upionych
M¹drali przez media.

Europejczyk
Frontem do Zachodu
Ty³em do narodu.

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

przyjecha³a karoc¹
jakby z innej planety 
(mo¿e z Wenus, z Oriona?
kto wie?)
niby jakaœ królewna
taka wielce szczêœliwa
uœmiechniêta  i  œpiewna
by³a ona
t¹ noc¹
roztañczona jak æma        
w przezroczystej sukience 
ko³uj¹ca
bez koñca
rozrzuca³a konfetti
rozdawa³a uœmiechy, 
obiecywa³a wiêcej…

aha! 
We mnie tera
¿al wzbiera
bo niestety, 
cholera          
inni wziêli bilety
byli szybsi, ni¿ ja.


