
Napisa³ Kazimierz Ratoñ z perspek-
tywy ponad 30 lat swego ¿ycia: „O wy,
ogrody mego dzieciñstwa! Mój p³acz
wzywa kwiaty koj¹ce i truj¹ce.” Do cze-
go wzywa? Zapewne do wype³nienia
œwiadomoœci myœlami pozytywnymi
i przykrymi, nawzajem nastêpuj¹cymi po
sobie, jak u cz³owieka w pe³ni w³adz fi-
zycznych i psychicznych. A przecie¿ nie-
odlegle w zapiskach swego „Dziennika”
(jego czêœci nie drukowanej) Ratoñ wo³a

niespodziewanie: „Dlaczego ¿yjê? Dla-
czego siê urodzi³em? Znienawidzê tych,
co mnie sp³odzili.” Do jakich wiêc ogro-
dów powo³ali go rodzice, ¿e raz patrzy na
œwiat z mi³oœci¹, innym razem go prze-
klina? 

Ogrody dzieciñstwa by³y ambiwa-
lentne, raz odsy³aj¹ce do siebie cz³owie-
ka dojrza³ego jak do krainy szczêœliwo-
œci, a raz jawi¹ce siê, jako przykroœæ ci¹-
¿¹ca na ca³e ¿ycie. Zreszt¹ jak te ogrody

mia³yby byæ jednoznaczne, tylko
uwznioœlaj¹ce? W owym „Dzienniku”
wyrywa siê Ratoniowi taka apostrofa:
„Azo! Kochany psie mego nieszczêœli-
wego dzieciñstwa.” Nale¿y wnosiæ, ¿e
pies przysz³ego poety dawa³ mu radoœæ
w pocz¹tkowych latach ¿ycia. Tak by³o.
Pies mia³ na imiê Aza; gdy zdech³ pozo-
stawi³ po sobie ranê na sercu ch³opca. Co

26 czerwca 2013 r. w Centrum Targo-
wo-Konferencyjnym Expo Silesia w So-
snowcu odby³o siê uroczyste otwarcie
I Zag³êbiowskiego Festiwalu Sztuki Art
Passion Festival 2013. Organizatorem
festiwalu by³o Stowarzyszenie Twórców
Kultury Zag³êbia D¹browskiego. By³a to
pierwsza, o tak du¿ym zasiêgu prezenta-

cja prac artystów, pasjonatów sztuki, na
terenie Zag³êbia. Ponad stu artystów
z Polski, Francji, Wêgier i Ukrainy wy-
stawi³o oko³o 500 prac: obrazów, rzeŸb,
haftów artystycznych i fotografii. 

Ju¿ przed godz. 10.00 do Expo Sile-
sia w Sosnowcu-Zagórzu zaczêli przyby-
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Portrety z pamiêci

Przez krêgi piekie³
STANIS³AW STANIK W 30 rocznicê œmierci Kazimierza Ratonia, 1942-1983

dokoñczenie na str. 2

           

Ten wakacyjny pobyt u ksiêdza Jana
Twardowskiego z redakcyjnym koleg¹ Ste-
fanem Jurkowskim zapisa³ siê na trwa³e
w mojej pamiêci. Panowa³o gor¹ce lato
w ostatnim ju¿ roku stanu wojennego. Wraz
z naszymi ma³ymi dzieæmi (moi najm³odsi
synowie stawiali dopiero pierwsze kroki)
przebywaliœmy wtedy na wczasach 
w podwarszawskim Halinie, nad Liwcem,
znajduj¹cym siê niedaleko koœció³ka zako-
nu sióstr Loretanek. 

Pewnego dnia ze Stefanem postanowili-
œmy odwiedziæ ksiêdza Twardowskiego,
który – jak zwykle o tej porze roku – spêdza³
wakacje w pobliskim Loretto, przeznaczaj¹c
swój wolny czas g³ównie na pisaniu wierszy. 

Wyprawa uda³a siê nadspodziewanie po-
myœlnie. Naszymi odwiedzinami sprawili-
œmy niespodziankê ksiêdzu. Spêdziliœmy ra-
zem kilka godzin na przemi³ej pogawêdce,
wypoczywaj¹c w cieniu na ³awce wœród zie-
leni i rozmawiaj¹c o znajomych pisarzach
oraz wydanych ostatnio ciekawych nowo-
œciach ksi¹¿kowych. Na po¿egnanie gospo-
darz coœ sobie nagle przypomnia³. Poprosi³,
¿ebyœmy chwilê jeszcze na niego zaczekali,
a sam szybko pomkn¹³ do siebie na plebaniê.
Zaraz zdyszany wróci³, nios¹c w po³ach su-
tanny czekoladowe cukierki dla naszych ma-
luchów. Stanowi³y one wówczas niezwyk³y
rarytas. W sklepach ze s³odyczami jedynie
mo¿na by³o dostaæ wyroby czekoladopodob-
ne bêd¹ce czymœ w rodzaju gumy do ¿ucia
posypanej grudkami kakao. Z braku miejsca
pilnie upchaliœmy je za koszule i do kieszeni
spodni. Po szybkim marszu triumfalnie
wkroczyliœmy ze Stefanem do obozu z nieco
roztopionymi w s³oñcu cukierkami. Nasze
dzieci obdarowane po królewsku s³odyczami
poczu³y siê szczêœliwe. 

Odt¹d – chocia¿ od tamtych odwiedzin
w Loretto minê³o wiele lat – zawsze z oso-
b¹ ksiêdza poety Jana Twardowskiego i Je-
go cudownymi wierszami bêdzie mi siê ko-
jarzyæ obrazek z wedlowskimi cukierkami
i uœmiech radoœci na buziach moich dzieci. 

Zbigniew Irzyk

Ksi¹dz Jan 
i cukierki

Art Passion Festival   2013 Goœæ numeru
trzykrotny laureat £ódzkich Wiosen
Poetyckich, autor s³ynnych Makatek,
Czarnego bluesa o czwartej nad
ranem, krakowski poeta Adam
Ziemianin.
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waæ goœcie. Na powitanie, przed wej-
œciem na wystawê, gra³a Miejska Orkie-
stra Dêta z D¹browy Górniczej, nadaj¹c
wielki splendor ca³ej imprezie. Olbrzy-
mia hala szybko zaczê³a wype³niaæ siê
odwiedzaj¹cymi. Kolorowe obrazy nada-
wa³y ciep³y charakter tej uroczystoœci.
Pasjonaci sztuki z zaciekawieniem ogl¹-
dali ekspozycje obrazów, haftów, foto-
grafii i rzeŸb. Otwarcia festiwalu doko-
na³a Dyrektor Festiwalu Teresa Or³ow-
ska, Prezes Stowarzyszenia Twórców
Kultury Zag³êbia D¹browskiego. Uro-
czystoœæ prowadzi³ Krzysztof Macha,
Rzecznik Prasowy Festiwalu, zag³êbiow-
ski pisarz i poeta. Powitani zostali zapro-
szeni goœcie, przedstawiciele miast
i gmin zag³êbiowskich, darczyñcy, part-
nerzy festiwalu – przedstawiciele muze-
ów Zag³êbia. 

Prof. zw. Janusz Karbowniczek, Ku-
rator Festiwalu odczyta³ protokó³ z po-
siedzenia Jury. Jury w sk³adzie: prof. zw.
Janusz Karbowniczek, Akademia Sztuk
Piêknych – Katowice; prof. Jacek Ryka-
³a, Akademia Sztuk Piêknych – Katowi-
ce; dr Piotr Kossakowski, Akademia
Sztuk Piêknych – Katowice; mgr Pawe³
Dusza, Naczelnik Wydzia³u Kultury
i Sztuki UM Sosnowiec; mgr Dobrawa
Skonieczna-Gawlik, Muzeum Zag³êbia
w Bêdzinie, przyzna³o Grand Prix w ka¿-
dej kategorii festiwalowej. Nagrody
otrzymali: 

w kategorii malarstwa – Jolanta Pla-

czyñska (Polska), za obraz
olejny Prowansja (prezentu-
jemy go na pierwszej stronie
tego numeru); 
w kategorii haft artystyczny
– Halina Kwiatkowska (Pol-
ska), za Mnóstwo maków; 
w kategorii fotografia arty-
styczna – Olga Dudek (Pol-
ska), za Ptaki; 
w kategorii rzeŸba – Grze-
gorz Jaros (Polska), za Chry-
stusa. 
Nagrodzeni, obieraj¹c

Grand Prix z r¹k kuratora i dy-
rektor festiwalu, nie ukrywali
wzruszenia. 

– Nagroda Grand Prix, któ-
r¹ otrzyma³am jest dla mnie
niezwykle wa¿na, to wielki za-
szczyt – powiedzia³a Jolanta Placzyñska.
Malowanie jest moj¹ pasj¹, zajêciem, do
którego zawsze wracam. Nale¿ê do
STKZD, uczestniczy³am w wystawach
zbiorowych stowarzyszenia i nagroda
otrzymana na Art Passion Festival 2013,
organizowanym w³aœnie przez nasze sto-
warzyszenie, jest moim prawdziwym suk-
cesem. 

Naczelnik Wydzia³u Kultury i Sztuki
UM Sosnowiec Pawe³ Dusza, przyzna³
wyró¿nienia w kategorii fotografia arty-
styczna. Nagrodê otrzymali: István Dal-
las (Wêgry), za dyptyk Playing with infi-
nite; Marek Lityñski (Polska), za Pierw-

szy œnieg; Wojciech Skórka (Polska), za
tryptyk Tatry polskie; Kamil Myszkow-
ski (Polska), za pracê Industria. 

Natomiast Kapitu³a Art Passion Festi-
val przyzna³a Certyfikaty Mecenasa
Sztuki Zag³êbia D¹browskiego Darczyñ-
com, którzy sw¹ ofiarnoœci¹ wsparli re-
alizacjê Art Passion Festival. Certyfikaty
wrêczy³a dyrektor festiwalu z Iren¹ Wil-
tosiñsk¹, Przewodnicz¹c¹ Kapitu³y. 

Uroczystoœæ uœwietniona by³a wystê-
pem Zespo³u Pieœni i Tañca Pa³acu Kul-
tury Zag³êbia w D¹browie Górniczej Go-
³owianie, pod kierunkiem Ma³gorzaty
Kurtyki oraz zespo³u muzycznego Bate-

rija Danca z Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia im. F. Chopina z Bêdzi-
na, pod kierunkiem Adama Polachow-
skiego. Przybyli goœcie z zaciekawie-
niem ogl¹dali tañce i barwne stroje ludo-
we Go³owian. M³odzie¿ zaprezentowa³a
odmienny repertuar, który równie¿
wzbudzi³ wielkie zainteresowanie wœród
publicznoœci. Wystêpy nagrodzono
gromkimi brawami. 

Irena Wiltosiñska

Mo¿na nas znaleŸæ na Facebooku: 
https: //www.facebook.com/ArtPassionFestival

oraz na stronie STKZD: 
www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org 

W goœcinnych progach kruszwickiej
kawiarenki „Pod Malwami” spotkali siê
mi³oœnicy poezji skupieni wokó³ Marii

¯ywickiej-Luckner. Ta urodzona na Lu-
belszczyŸnie, mieszkaj¹ca w Warszawie,
autorka trzech tomików poetyckich 

(„A w górze szum skrzyde³” – 1995,
„bia³a akwarela” – 2001, „jezusy moje” –
2009), jest niezwykle barwn¹ postaci¹.
Z wykszta³cenia lekarz, realizuje siê tak-
¿e jako malarka, aforystka, autorka opo-
wiadañ i dzienników. Pe³ni funkcjê re-
daktora naczelnego kwartalnika „Zdrowa
Praga” oraz zastêpcy redaktora naczelne-
go pisma „W³asnym G³osem” wydawa-
nego przez RSTK. Promuje poetycko,
muzycznie i literacko uzdolnionych leka-
rzy, organizuj¹c dla nich konkursy, spo-
tkania autorskie, warsztaty i wystawy. 

Dla zgromadzonych licznie miesz-
kañców Kruszwicy, oraz swoich przyja-
ció³ poetów, którzy zjechali na tê okazjê
z wielu, czêsto doœæ odleg³ych miast
(Mogilno, Inowroc³aw, Bydgoszcz, Tu-
chola, Solec Kujawski, Grudzi¹dz), au-
torka wybra³a g³ównie wiersze z przygo-
towanego do wydania tomu „macanka na
spoko i trendy”. Jest to wyrazisty, jak za-
wsze u Majki, obraz œwiata pe³nego
sprzecznoœci, bólu, rozterek i emocji, za-
wieraj¹cy kontynuacjê w¹tków z wcze-
œniej wydanych ksi¹¿ek. Poszczególne

wiersze, jak zatrzymane w kadrze obraz-
ki, ujawni³y s³uchaczom niezwyk³y dar
empatycznego widzenia codziennoœci,
pora¿aj¹c celnoœci¹ sformu³owañ i jed-
noczeœnie zmuszaj¹c do wykrywania
pulsuj¹cych pomiêdzy wersami niedo-
mówieñ. 

Kiedy powietrze gêstnia³o od metafor
w sukurs przychodzi³a muzyka. Zaprzy-
jaŸnione z Majk¹ ma³¿eñstwo – Joanna
i Roman Vorbrodt, za pomoc¹ gitary,
przejmuj¹cego wokalu i iskrz¹cego poro-
zumienia dusz, przenosi³o s³uchaczy
w krainê subtelnoœci – idealnie kompo-
nuj¹c¹ z nastrojem wytworzonym przez
poezjê. 

Nad ca³oœci¹ czuwa³a gospodyni wie-
czoru – Magdalena Jagie³³owicz. Z w³a-
œciw¹ sobie swad¹ poprowadzi³a spotka-
nie i towarzysz¹c¹ mu dyskusjê, po raz
kolejny serwuj¹c mieszkañcom Kruszwi-
cy dawkê doskona³ej poezji, której Ÿró-
d³em s¹ coroczne Ogólnopolskie Literac-
kie Spotkania Pokoleñ w Kruszwicy-Ko-
bylnikach. 

Alina Rzepecka Bydgoszcz

Art Passion Festival 2013

Poetyckie otwarcie lata 
Pod Malwami
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Warsztaty z zakresu pisania, pre-
zentacja wierszy, dyskusja i wzajemna
integracja – takie cele przyœwieca³y
plenerowi poetyckiemu, który odby³
siê w pierwszy weekend czerwca. Miej-
sce akcji: Szkolne Schronisko M³odzie-
¿owe w Wieszczynie. Zorganizowany
w ramach Programu Operacyjnego
Wspó³pracy Transgranicznej Republi-
ka Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013 „Przekraczamy granice”.
Projekt „Wspólna przysz³oœæ – historia
i teraŸniejszoœæ na pograniczu”. 

„Plener z górami w tle” rozpocz¹³
siê w pi¹tek wczesnym popo³udniem.
Przy wejœciu do schroniska František
Všetièka i Zbigniew Kresowaty udzie-
lili obszernego wywiadu telewizji re-
gionalnej. Potem w ogieñ pytañ
poszli organizatorzy pleneru
Teresa i Witold Hreczaniuko-
wie. Na otwarciu zjawi³ siê sta-
rosta prudnicki Rados³aw Rosz-
kowski, powita³ poetów i ¿y-
czy³ im owocnej pracy. Po uœci-
skach d³oni i wzajemnych po-
witaniach poeci zasiedli przy
sto³ach zastawionych hrecza-
niukowymi specja³ami: swojski
chleb, smalec, ogórki, rzod-
kiewka. Ubywa³ chleb z koszy-
ków, oj ubywa³. 

Autorzy zostali „skoszarowani”
w funkcjonuj¹cym od przesz³o roku
schronisku w Wieszczynie. A zatem,
wbrew stereotypom, poeci nie musieli
tworzyæ swoich dzie³ w warunkach g³o-
du i nêdzy. 

Warsztaty prowadzi³y dwie zapra-
wione w literackich bojach osoby: Zbi-
gniew Kresowaty, mieszkaniec Wroc³a-
wia, poeta, malarz i krytyk literacki, re-
daktor naczelny pisma „Metafora”. Mó-
wi³ o zasadach tworzenia, i ci¹g³oœci
w poezji. Drugim prowadz¹cych, dla lo-
kalnego œrodowiska literackiego postaæ
dobrze znana, by³ – František Všetièka
– profesor uniwersytetu w O³omuñcu,
historyk literatury, powieœciopisarz, fe-
lietonista i t³umacz. Du¿o miejsca po-
œwiêci³ pisarzom ¿ydowskim w literatu-
rze czeskiej. Znakomity pokaz pantomi-
my da³ Piotr Myszyñski. Jego jedynymi
rekwizytami by³ wózek inwalidzki i po-
dany w czasie spektaklu kapelusz
Zbyszka. Piotruœ to uczeñ Henryka To-
maszewskiego. 

Warsztaty przebiega³y dwutorowo
– dyskusje o literaturze oraz ocena
wierszy przez prowadz¹cego. Sprawa to
nie³atwa, bo wiersz – rzecz intymna,
a za krytyk¹ – ma³o kto przepada.
Wszelkie uwagi zosta³y przyjête, zgod-
nie z zasad¹, i¿ „gorzki lek najlepiej le-

czy”. Ale ¿eby nie by³o – pochwa³y
równie¿ mia³y miejsce. Owoce pracy
poetów zgromadzonych na plenerze ju¿
wkrótce trafi¹ do drukarni, bowiem
w planach wydawniczych dwujêzyczny
almanach. 

Autorzy zjechali siê z ró¿nych
stron, ³¹cznie ponad 30 osób, w ró¿nym
wieku i na ró¿nym poziomie literackie-
go rzemios³a, jednakowo¿ nad wyraz
sk³onnych do integracji. Wymiana do-
œwiadczeñ (literackich, ¿yciowych) – to
chyba rzecz najwa¿niejsza w tego ro-
dzaju spotkaniach, zw³aszcza, ¿e do-
chodzi do kontaktu miêdzy osobami
z ró¿nych œrodowisk i grup zawodo-
wych. Tak¿e poeta mo¿e byæ, wbrew
pozorom, zwierzêciem stadnym. 

Plener to nie tylko praca nad nowy-
mi wierszami, ale tak¿e prezentacja do-
tychczasowego dorobku i pasji, i tak:
Edmund Borzemski wieloletni organiza-
tor konkursu poezji jenieckiej zaprasza
na dwudniowy plener poetycki do £am-
binowic. Przypomina, ¿e wiêŸniami
obozu Lamsdorf byli Maksymilian Ma-
ria Kolbe, rotmistrz Witold Pilecki i ¿o³-
nierz powstania warszawskiego jako
dziecko, póŸniejszy znakomity aktor
Gustaw Holoubek. 

Tadeusz Soroczyñski – ciê¿ko wy-
dobyæ s³owa panu Tadeuszowi po wyle-
wie – opowiada o Rafale Urbanie, jego
poetyckim guru w czasach m³odoœci.
Chcia³by aby „Urbanowe spotkania”od-
¿y³y na nowo. 

Teresa Hreczaniuk – w 1971 roku
z nakazu pracy po lubelskim SN przyje-
cha³o nas 15 osób, 4 ch³opaków, 11
dziewczyn. Tutaj w Wieszczynie, w bu-
dynku dzisiejszego schroniska by³a na-
sza pierwsza praca. Opiekowaliœmy siê
dzieciakami po przebytej ¿ó³taczce. Ja-
ko, ¿e z ch³opakami by³o krucho naga-
bywa³yœmy wopistów. Tam – pokaza³a
rêk¹ – przeje¿d¿a³ czeski poci¹g po pol-
skim terytorium. Witek puœci³ po sali ro-
dzinny album. Tereska prawie nastolat-
ka, on z w³osami do ramion. Na zdjêciu
œlubnym w bia³ych rêkawiczkach. 

Witek Hreczaniuk – do dziœ czujê
ten ohydny smak ryby, któr¹ dzieci mu-
sia³y jeœæ. W Wieszczynie nie by³o ¿adnej
granicy polsko-czechos³owackiej. W nie-
dzielê ch³opi chodzili na piwo na tamt¹
stronie. Wopista odprowadza³ do domu,
jak który ch³op straci³ stabilnoœæ. Pod
koniec lat siedemdziesi¹tych i na pocz¹t-
ku osiemdziesi¹tych spotykali siê tutaj
dysydenci polsko-czescy, przy piwie
oczywiœcie, a i „praska” pêk³a niejedna. 

Vìra Kopecká prezentuje wydaw-
nictwa albumowe i opowiada o nadcho-
dz¹cych 14. broumovskich dniach po-
ezji, których jest organizatorem. W tym
roku przyjad¹ poeci z Polski, Czech,
S³owacji, Ukrainy i Niemiec. Jest dum-
na z zaproszenia do Wieszczyny, sk³ada

uk³on w stronê Jerzego
Stasiewicza. 

Danuta Babicz – na-
uczycielka jêzyka polskie-
go, historii i BHP, przybli-
¿a wydawnictwa krakow-
skiej konfraterni poetów
i nyskiej grupy literackiej. 

Jiri K. Hruby – rocz-
nik 1946, pradziadek Po-
lak. Mieszka w O³omuñ-
cu, z zawodu chemik.
Opublikowa³ 9 ksi¹¿ek
poetyckich, autor tekstów

piosenek. 
Gra¿yna Drobek Bukowska – re-

daktor naczelny „Horyzontów”. Du¿o
pisze o kobietach maltretowanych,
o przemocy w rodzinie. 

Bartosz Sadliñski – we wrzeœniu
uka¿e siê jego tom poezji „Piosenki na
zadany temat”. Pracê licencjack¹ pisa³
o poetach prudnickich. 

Jerzy Stasiewicz – wspomina orga-
nizowany wraz z ¿on¹ Violett¹ od lat
plener „Z bitw¹ w tle”. 

František Všetièka – o mnie wszyst-
ko wiecie. Napisa³em 15 ksi¹¿ek nauko-
wych, ale tego nikt nie czyta. 

I t¹ wypowiedzi¹ Františka mo¿na
zakoñczyæ artyku³. 

Jerzy Stasiewicz 

W plenerze brali udzia³: Maria Bia³kow-
ska, Edmund Dzia³oszyñski, Bartosz Ra-
dliñski z Prudnika, pañstwo Maria i Tadeusz
Soroczyñscy z Prê¿ynki, z Nysy m.in. Anna
Zieliñska, Danuta Babicz-Lewandowska,
Roma Klubowicz, Jerzy Stasiewicz, z Bia³ej
Anna Myszyñska z synem Piotrem, z £¹cz-
nika Jan Szczurek, z Gostomi Teresa i Wi-
told Hreczaniukowie, z Korfantowa Ed-
mund Borzemski, z Opola Magdalena Wi¹-
cek, z G³ucho³az Tomasz Henciñski, z Raci-
borza Gra¿yna Drobek-Bukowska, z Wro-
c³awia Zbigniew Kresowaty, z Czech Fran-
tišek Všetièka, a tak¿e Piotr Horzyk, Vìra
Kopecká i inni.
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Plener z górami w tle

Zofia Sofim Miku³a

nawet niewielka dawka powoduje 
reakcjê nadwra¿liwoœci

schniemy w s³oñcu. ty trzysta trzynaœcie metrów nad
poziomem morza, ja na równinie
gdyby dodaæ twoje szóste piêtro by³oby trzysta 
trzydzieœci trzy. lubisz trzynastkê
lubisz te¿ trójkê. trójkê wygra³am kiedyœ w totka, 
nigdy wiêcej mi siê nie zdarzy³o
tobie zdarzy³y siê trzy wa¿ne kobiety. przelotne 
romanse zjawiaj¹ siê czêsto
romans z kokard¹ przychodzi z rzadka, niespodzianie

schniemy w s³oñcu. ty nad górsk¹ rzek¹, ja w dolinie
wis³y. opuchlizna powoli schodzi
z twarzy, oczy podkr¹¿one jeszcze tylko nieznacznie.
nie wiedzia³am, ¿e jestem uczulona
na salicylany i na ciebie. w obu przypadkach nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ

schniemy w s³oñcu. jedziesz z mam¹ na zastrzyk, 
odwiedzasz siostrê w samotnoœci
moja siostra bierze chemiê i traci pamiêæ. schniemy
w s³oñcu, jeszcze nie wiemy
kiedy zacznie siê odczulanie

I tym razem nasi nie zawiedli. W teletur-
nieju jednego wiersza podczas 42. Warszaw-
skiej Jesieni Poezji Zosia Miku³a zajê³a
I miejsce, Bo¿enka Kaczorowska i Agniesz-
ka Harasymowicz ex aequo trzecie. Do
dziewcz¹t do³¹czy³ Pawe³ £êczuk. Serdecz-
nie gratulujemy!

Nasi na
Parnasie

Bo¿ena Kaczorowska

TE  ELKA

z koszulki licealisty wyskakuj¹ litery. 
wieszaj¹ siê na opuszczonej ramie okna polskich
kolei pañstwowych  
i wpadaj¹ prosto w objêcia obfitego biustu
dziewczyny, stoj¹cej na peronie.

starsza pani z gronostajem u szyi – wci¹¿ myli
przedzia³y; wchodzi, wychodzi,
przeprasza za zamieszanie. uprzejmie kulimy nogi 
i znów je prostujemy.
¿ó³ty paproch œwiat³a wpada jej do oka; mrugamy,
mrugamy, – aby nie dopuœciæ do ³ez! 

jeœli mnie po³kniesz – mówi œliwka – stanê ci pestk¹
w prze³yku! - ch³opiec nie s³ucha; 
szybko po³yka,  potem zaczyna siê dusiæ. starsza pani
klepie go po plecach. 
katapultuje pestkê po za orbitê peronu. okno, to
jednak jakieœ wyjœcie! 

poci¹g rusza, a dzieñ zachodzi nam za skórê. ko³ysze
siê w ch³odnym kokonie nocy.  
facet z wózkiem serwuje nam herbatê, która pachnie
kaw¹ parzon¹ po turecku. 
uœmiechamy siê do stoj¹cych na peronie manekinów;
nigdy nie wiadomo, 
który z nich, obudzi siê pierwszy do ¿ycia.
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W Garbiczu by³am po raz pierwszy.
Ale ka¿dy, kto by³ tam choæ raz, wie
z w³asnego doœwiadczenia, i¿ wyj¹tko-
woœæ tych warsztatów polega przede
wszystkim na zgraniu ze sob¹ wielu in-
strumentów ludzkich. To jest orkiestra
serc zaanga¿owanych w ogromny pro-
jekt, graj¹ca pod batut¹ jednego dyrygen-
ta, Czes³awa Gandy, œwietnego organiza-
tora ca³ej imprezy obejmuj¹cej w sumie,

a¿ cztery sekcje: literack¹, malarsk¹, fo-
tograficzn¹ i muzyczn¹. 

To przedsiêwziêcie wymaga ogrom-
nej dyscypliny i zaanga¿owania. Bowiem
zapanowaæ nad ca³oœci¹, oraz zmotywo-
waæ wszystkich pozosta³ych uczestników
zjazdu do brania udzia³u w ca³ym projek-
cie jest nie lada sztuk¹. Potrzeba takiej

charyzmy, jak¹ wykazali siê gorzowianie.
Stworzyli warunki, w których wszyscy
odnajdywali swoje miejsce, czuj¹c siê
w nim jak „na w³asnym podwórku”. My-
œlê, ¿e to zadanie uda³o siê zrealizowaæ
ca³ej gorzowskiej sekcji RSTK. 

Poza tym Garbicz: pa³ac, okolica,
przyroda. To wszystko robi na nowicju-
szu wra¿enie. Nie mo¿na oderwaæ oczu;
od wysmakowanych dekoracji wnêtrz,

przytulnych zakamarków sprzyjaj¹cych
kuluarowym rozmowom. Ale i wielkich
sal, w których odbywa³y siê zajêcia. Nie
wspominaj¹c o piwniczych nastrojo-
wych wnêtrzach, tak przychylnych wy-
obraŸni artystycznej. Okoliczne jeziora,
krótkie spacery wœród ³anów zbó¿, po
bezkresnych œcie¿kach. Te krótkie chwi-

le oddechu, by zaraz wracaæ na kolejne
zajêcia. 

Z racji tego, ¿e z sekcj¹ literack¹ spê-
dzi³am najwiêcej czasu, chcia³abym nad-
mieniæ o wa¿nej roli, jak¹ odegrali kon-
sultanci, prowadz¹cy indywidualne oraz
grupowe zajêcia w Garbiczu. 

Marek Wawrzkiewicz, poeta, Prezes
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów
Polskich i Prezes Zarz¹du Oddzia³u War-

szawskiego ZLP, oraz poeta, Adam Zie-
mianin, autor licznych tomików poetyc-
kich, a tak¿e znanych tekstów piosenek
wykonywanych m. in. przez: Stare Dobre
Ma³¿eñstwo, Woln¹ Grupê Bukowinê,
El¿bietê Adamiak, Jacka Wójcickiego.
Laureat licznych presti¿owych nagród li-
terackich, cz³onek Stowarzyszenia Pisa-

rzy Polskich. Profesjonalizm, a tak¿e ich
serdecznoœæ i otwartoœæ podczas trwaj¹-
cych zajêæ, by³a dla ca³ej grupy cennym
doœwiadczeniem. 

W piêknych pa³acowych wnêtrzach,
a niekiedy korzystaj¹c z dobrodziejstwa
aury, w przypa³acowych ogródkach i kli-
matycznych alejkach ró¿anych szlifowa-
liœmy nasze teksty. 

By³ to czas bardzo intensywny, nie-
zwykle twórczy, spêdzony: na licznych
zajêciach; spotkania, wystêpy, wernisa¿e,
koncerty muzyczne, wieczorki poetyckie,
wystawy prac fotograficznych i krótko-
metra¿owych filmów uwieczniaj¹cych
wszystkie zajêcia i wa¿ne wydarzenia
podczas trwaj¹cych warsztatów. 

To ziarno dojrzewaæ bêdzie w nas ca-
³y czas. Integracja Œrodowisk Twórczych
otworzy³a inn¹, choæ tylko z pozoru inn¹
wra¿liwoœæ – na tworzywa artystyczne.
Pêdzel a pióro, aparat fotograficzny a in-
strumenty muzyczne, a tak¿e niezapo-
mniany wokal Gra¿yny £obaszewskiej,
oraz wszystkich pozosta³ych twórców,
którzy zara¿ali nas swoim zaanga¿owa-
niem. 

To wszystko otwiera przed obserwa-
torem zupe³nie nowe p³aszczyzny. Do-
starcza bodŸców, które dzia³aj¹ jak wy-
zwalacz aparatu fotograficznego. Nigdy
nie wiadomo kiedy nast¹pi w³aœciwy
b³ysk myœli i prze³o¿y siê na „nasze in-
strumenty”: pióra, pêdzle, aparaty, itp. 

Bogatsi o te doœwiadczenia, mamy
w sobie nowe zaplecze, gotowe otwo-
rzyæ siê w wa¿nych dla nas momentach
twórczych – czego sobie i innym ¿yczê,
dziêkuj¹c Organizatorom za duchow¹
ucztê, która sta³a siê tak¿e i moim
udzia³em. 

Bo¿ena Kaczorowska 
Warszawa, 24 wrzeœnia, 2013 r.

XXXI Interdyscyplinarne Spotkania Pokoleñ
– Gorzów Wielkopolski & Garbicz
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N
igdy nie jesteœmy pew-
ni. Wiêcej – pewnoœæ
mo¿e byæ zadufaniem,
czymœ, co odbiera sa-
mokrytycyzm. Nie

wiem, czy dotyczy to wszystkich
dziedzin dzia³alnoœci cz³owieka, ale
z pewnoœci¹ jest wa¿n¹ zasad¹ pra-
cy twórczej. Poeta, na przyk³ad, ma
jedno g³ówne prawo: prawo do w¹t-
pienia, czy rzeczywiœcie coœ, co
stworzy³, jest doskona³e. Ta niezbyt
odkrywcza refleksja towarzyszy mi,
kiedy wspominam kilkudniowy po-
byt w Garbiczu na kolejnych inter-
dyscyplinarnych warsztatach. My-
œlê mianowicie o tym, czy zdo³a³em
– a jeœli tak, to w jakim stopniu –
pomóc kilkunastu m³odszym ode
mnie poetom w ich twórczych po-
szukiwaniach, w poszukiwaniu w³a-
snej poetyckiej œcie¿ki. 

Bo to co tam, wraz z moim koleg¹
Adamem Ziemianinem, robi³em by³o
te¿ swojego rodzaju twórcz¹ prac¹. To
nie³atwe zadanie tym bardziej, ¿e towa-

rzyszy mu jeszcze jedna niepewnoœæ:
czy mamy prawo narzucaæ innym nasz
poetycki punkt widzenia? Mamy prze-
cie¿ w³asne, wypracowane poetyki i si-
³¹ rzeczy najwy¿ej oceniamy te wiersze
innych, które s¹ nam najbli¿sze. 

W miarê jednak up³ywu warsztato-
wych godzin i dni nasze zadanie by³o
coraz ³atwiejsze i nasze w¹tpliwoœci
stopniowo siê rozprasza³y. Spotykaliœmy
siê bowiem z wierszami, które – nieza-
le¿nie od stylu, od poetyki – przemawia-
³y do nas swoim autentyzmem i si³¹ wy-
razu. Mogliœmy wiêc ograniczaæ siê do
uwag œciœle warsztatowych, do dzielenia
siê refleksjami, których inspiracj¹ by³y

czytane przez nas wiersze, do wykazy-
wania analogii z wierszami innych po-
etów, klasycznych i wspó³czesnych. By-
³y to rozmowy i dyskusje p³odne i, je-
stem pewien, po¿yteczne dla obydwu
stron. 

Spotka³em siê w Garbiczu z dojrza-
³¹, bogat¹ intelektualnie poezj¹ Agniesz-
ki Tomczyszyn-Harasymowicz, z trud-
nymi erudycyjnymi wierszami Wojcie-
cha Borkowskiego, z lirycznymi fabu³a-
mi Bo¿eny Kaczorowskiej, z poetyck¹
aforystyk¹ Anny So³but, z bieg³oœci¹
warsztatow¹ satyr Ferdynanda G³odzika,
¿e wymieniê tylko kilku poetów, z któ-
rymi z przyjemnoœci¹ pracowa³em. My-
œlê, ¿e rozumieliœmy siê i ufaliœmy so-
bie. Nie sam¹ jednak poezj¹ tam ¿yli-
œmy. Obcowaliœmy codziennie z gronem
plastyków i raz jeszcze przekonaliœmy
siê, ¿e malarstwo i grafika s¹ dziedzina-
mi sztuki bliskimi poezji, ¿e sztuki te
mog¹ siê inspirowaæ i uzupe³niaæ. Towa-
rzyszy³a nam muzyka – œpiewana i in-
strumentalna, która ³¹czy³a siê harmonij-
nie z poezj¹ i malarstwem. 

Gorzów Wlkp. i Garbicz nie roz-
pieszcza³y nas pogod¹. Trwaliœmy jednak
w pogodnych nastrojach. Powiedzia³em
o tym na wieczorze podsumowuj¹cym
warsztaty, zawdziêczamy to profesjonal-
nej organizacji tej trudnej imprezy. Orga-
nizatorzy – przede wszystkim Czes³aw
Ganda, Barbara Latoszek, Ferdynand
G³odzik, Krystyna WoŸniak, otoczyli nas
nie tylko opiek¹, ale i serdecznoœci¹. Wy-
konali wielk¹ pracê organizacyjn¹, logi-
styczn¹ i programow¹, któr¹ wszyscy ich
„podopieczni” bêd¹ z wdziêcznoœci¹
wspominali. I to jest pewnoœæ – a nie na-
dzieja. 

Marek Wawrzkiewicz

Z nadziej¹

W dniu 6 marca 2013 roku o godzinie
17.00 w Klubie Kultury „Jedynka” w Go-
rzowie Wlkp. odby³a siê prezentacja z cyklu
Obrazy – S³owa – DŸwiêki pt. „Bociany
wróci³y”. W programie udzia³ wziêli litera-
ci, muzycy i plastycy z Robotniczego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie
Wlkp. Dzieñ kobiet na przestrzeni ostatnich
dziesiêcioleci przechodzi³ u nas niejedno-
krotnie metamorfozê. Starsi widzowie pro-
gramu pamiêtaj¹ czasy, gdy œwiêtowanie
ósmego marca znaczone by³o symbolicz-
nym goŸdzikiem, par¹ rajstop oraz has³ami:
„Niech nam ¿yj¹ kobiety i postêp technicz-
ny”, czy te¿ naiwnymi pogadankami na ze-
braniu partyjnym w stylu: „Wicie towarzy-
sze kobieta to jest dobra rzecz”. Próby akty-
wizowania organizacji kobiecych przez mê-
ski aktyw koñczy³y siê czasami kapitulacj¹
w stylu: „Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ u nas
jako tako, Rada Zak³adowa te¿, ale z kobie-
tami, to my le¿ymy”. 

Wraz z otwarciem na Uniê Europejsk¹
zaczêto u nas œwiêtowaæ „Walentynki”,
a dzieñ kobiet traktowaæ jako relikt minio-
nej epoki. Œwiêto takie jednak osta³o siê
i jest jeszcze jedn¹ okazj¹ do dostrze¿enia
kobiet w naszym ¿yciu i obdarowania ¿ony,
matki, narzeczonej itd. choæby symbolicz-
nym upominkiem, czy bukietem kwiatów. 

Kobiety by³y nie tylko wa¿kim tematem
programu, ale i w przewa¿aj¹cej czêœci jego
wykonawcami. Nie by³ to jednak pretensjo-
nalny zbiór laurek, czy okolicznoœciowych
¿yczeñ. Znalaz³y siê w nim akcenty dotycz¹-
ce emerytur, ludzi wczeœniej urodzonych,
wyjazdów za prac¹ za granicê z konieczno-
œci, rozmaite dylematy moralne i spo³eczne,
atmosfera wiejskiego wesela w piosence

„P³onie stodo³a”, wreszcie zabawna opo-
wieœæ proz¹ o rzeczywistoœci ma³omiastecz-
kowej i realiach podró¿owania kolej¹ kilka-
dziesi¹t lat temu, wszystko w klimacie wio-
sennym, przedwielkanocnym. 

Nie mog³o zabrakn¹æ rzecz jasna tematu
kobiecej natury, który po wsze czasy stanowi³
Ÿród³o inspiracji poetyckich i tak jest do dziœ. 

Czy imiê, jakie nosi dana osoba mo¿e
determinowaæ jej charakter, postawê wobec
¿ycia? Czy Aleksandra mo¿e te¿ byæ wiel-
ka? Czy Marta potrafi obdarzyæ uczuciem
równie gor¹cym jak hutniczy piec marte-
nowski? 

Satyryczno-liryczne rewelacje na temat
imion, choæby takie, ¿e Beacie nale¿y siê
beatyfikacja, a Aneta gustuje w tiulach i je-
dwabiach przyjmowano zapewne z przy-
mru¿eniem oka, ale przecie¿ poecie wolno
czasem odrobinê ze³gaæ. 

Aneta
Gdy kobieta ma porz¹dek w swych szufla-
dach, 
chodzi w szpilkach i podoba siê facetom; 
nie przysypia na szkoleniach ni wyk³adach, 
To na ogó³ ona zwykle jest Anet¹. 

W swej torebce nosi du¿y z³oty grzebieñ; 
w szafach zawsze ma koronki, tiul i jedwab; 
ile prawdy jest w tym wszystkim, sam ju¿ nie
wiem, 
lecz poecie wolno czasem trochê ze³gaæ. 

Ceni rzeczy wyszukane i markowe; 
Lubi kupiæ sobie bluzkê przed wyp³at¹; 
wielu mê¿czyzn wtedy traci dla niej g³owê; 
a ja tylko siê przygl¹dam; jak Anatol. 

Ferdynand G³odzik

Bociany wróci³y
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Iskra bo¿a drzemie w ka¿dym cz³o-
wieku. Podobno, bo nikt tego w sposób
naukowy jeszcze nie udowodni³.  Kry-
styna Rydz, cz³onkini Wielkopolskiego
RSTK, nie znalaz³a swojego najwiêksze-
go szczêœcia, spe³nienia pracuj¹c fizycz-
nie w Zak³adzie Doœwiadczalnym
„Energoprojekt”, czy te¿ póŸniej, jako
siostra PCK. Jej radoœæ z ¿ycia zaczê³a
siê dopiero na emeryturze. 

Jako dziecko prze¿y³a wiele niedo-
brych dni, tygodni, miesiêcy... Nie mia³a
lekko. Chorowa³a. Skutek – renta. 

– Zawsze mia³am w sobie ¿y³kê arty-
styczn¹ – mówi pani Krystyna. – Gdy
jeszcze pracowa³am zawodowo, zosta-
³am przyjêta do Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury. To by³ dla mnie
bardzo dobry krok ¿yciowy. Tam nauczy-
³am siê rysowaæ, malowaæ, tkaæ gobeliny
i wiele innych po¿ytecznych rzeczy. Naj-
bardziej cieszy³y mnie wspólne z kole-
¿ankami i kolegami wyjazdy na arty-
styczne plenery. One mi du¿o da³y. Bar-
dzo du¿o. 

To niesamowicie aktywna niewiasta
uczêszcza na zajêcia gimnastyczne i na si-
³owniê. Interesuje siê wiedz¹ tajemn¹,
medycyn¹ naturaln¹, masa¿ami przy po-
mocy dŸwiêków. Pomaga³a w Instytucie
Wiedzy Waleologicznej. Bra³a te¿ tam
czynny udzia³ w wyk³adach i innych zajê-
ciach. Teraz praktykuje pozytywne my-
œlenie oraz poprawne oddychanie. Od
czasu do czasu zagl¹da do kalendarza
Majów. 

Dokona³a te¿ rzeczy niesamowitej.
Maj¹c 61 lat skoczy³a na bungee. To
zdarzy³o siê na jednym z poznañskich fe-
stynów. Pe³no ludzi. Stanê³a w d³ugiej
kolejce. Dla niej okaza³a siê ona nad-
zwyczaj krótka, bo jeden z organizato-
rów zauwa¿y³, ¿e babcia ma wyraŸn¹
ochotê na ten ekstremalny sport. Z dusz¹

na ramieniu, ale skoczy³a. Lina siê nie
zerwa³a. Babcia wyl¹dowa³a bez
uszczerbku na zdrowiu. – Jaka by³am
wtedy szczêœliwa, ¿e uda³o siê i ¿e poko-
na³am lêk. Dosta³am certyfikat. To by³
jeden z dowodów dla rodziny na to, ¿e ja
to „g³upstwo” zrobi³am. Myœlê, ¿e im
zaimponowa³am, a mo¿e nie. Oni, dzieci
i wnuczêta, przyzwyczaili siê ju¿ do mo-
ich wyskoków i raczej trudno ich czym-
kolwiek z mojej strony zadziwiæ. Do-
dam, ¿e przez ten szaleñczy skok naro-
dzi³am siê na nowo. Teraz mam ju¿ tê
œwiadomoœæ, ¿e na wszystko mnie staæ,
¿e wszystkiego mogê dokonaæ. 

Po tym skoku na bungee wpad³a na
inny pomys³. Zamarzy³ siê jej spado-
chron. By choæ raz jedyny skoczyæ. Nie-
stety, zrobi³a du¿y b³¹d, bo poradzi³a siê
w tej sprawie doktora. Kategorycznie jej
zabroni³.  No có¿, mo¿e siê zdrowie na ty-
le jej kiedyœ poprawi, ¿e zrealizuje te¿
i ten niezwyk³y, jak na jej mocno ju¿ do-
ros³y wiek, zamys³. To jednak twarda za-
wodniczka, ona ³atwo nie poddaje siê. Te-
raz myœli o sp³ywie kajakowym. W tym
celu szuka umiej¹cych p³ywaæ partnerek.
W jej wieku. 

Rydz nie jest tak¹ jak inne babcie –
nie jest zwyczajn¹ babci¹. Nie siedzi
w domu, nie myœli na przyk³ad o ¿yciu
pozagrobowym. Jak ma czas i potrzebê
korzysta z komputera. Na darmowym
kursie nauczy³a siê jego obs³ugi. Najczê-
œciej korzysta z internetu. To wspania³y
wynalazek. Tak uwa¿a. Nie myli siê. 

Inna, równie ciekawa przygoda pani
Krystyny, mia³a pocz¹tek piêæ lat temu.
Okazyjnie i prawie za bezcen kupi³a pa-
wie pióra. Ale co z nimi zrobiæ? Wpad³a
na pomys³, ¿e mo¿na by zatañczyæ sam-
bê. Pióra s¹ w tym przypadku prawie ¿e
niezbêdne. Ju¿ jako dziecko ³adnie œpie-
wa³a, a w szkole podstawowej chêtnie

i poza tym ponadobowi¹zkowo uprawia-
³a gimnastykê sportow¹. Ma wiêc jakby
predyspozycje ku temu, by je wykorzy-
staæ na sposób artystyczny. Zak³ada sze-
œcioosobowy zespó³ taneczny i nadaje
mu nazwê „Zakrêcone babki”. Chêtnych
pañ zg³osi³o siê sporo. Wtedy najm³odsza
tancerka liczy³a sobie 62 lata, a najstarsza
tylko 78.  

Parê lat temu Osiedlowy Dom Kultu-
ry „D¹brówka” w Poznaniu zorganizowa³
jednodniow¹ imprezê „Seniorzy senio-
rom”. „Zakrêcone babki” postanowi³y
zg³osiæ w nim swój udzia³. Szalony taniec
– samba. Ogromne brawa. Bis. Decyzja
publicznoœci mog³a byæ tylko jedna –
pierwsze miejsce. To niem³ode ju¿ panie
mocno podbudowa³o. I to te¿, ¿e zdystan-
sowa³y w tym konkursie zespo³y zawodo-
we. 

Ze swoj¹ popisow¹ samb¹ odwiedzi-
³y wiele oœrodków kultury i domów po-
mocy spo³ecznej. „Zakrêcone babki”
wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹, robi¹ fu-
rorê. O czym osobiœcie siê przekona³em.
Zdarza³o siê, ¿e owacjom na stoj¹co nie
by³o koñca. – W moim wieku nie jest ju¿
³atwo zaprezentowaæ siê na estradzie –
przyznaje moja dawna wspó³pracow-
niczka, pani Krysia. – Gdy siê lubi, co
siê robi, to wtedy staje siê to takie proste. 

Po sambie przysz³a kolej na kankana.
Zespó³ zatañczy³ go publicznie po raz
pierwszy na „Senioraliach”. Na scenie
sza³. Na widowni te¿. PóŸniej do reper-
tuaru wesz³y tañce cygañskie i oriental-
ne. Na tym chyba nie koniec. Bo pomy-
s³ów pani Krystyna Rydz ma jeszcze
multum.  

Wielkopolskie RSTK mo¿e byæ
dumne z tego, ¿e wœród jego cz³onków
jest taka niesamowita babka – szczêœli-
wie zakrêcona. 

Kazimierz Rafalik

Szczêœliwie zakrêcona Podró¿ poetycka
2013

W konkursie Podró¿ poetycka 2013,
nagrodê honorow¹ WIELKI BILET mie-
siêcznika Ex Librisu 43bis zdoby³ Stefan
Trzos z £odzi, wyró¿nienia: Kazimierz
Balawejder z Rzeszowa, Sylwia Karoli-
na Plater z £odzi i Izabela Zubko z War-
szawy. Uroczyste og³oszenie wyników
odby³o siê 5 wrzeœnia w Galerii Ogród
sztuki w Konstantynowie £ódzkim pod-
czas imprezy Constans w podró¿y po-
etyckiej. 

Stefan Trzos

Villona pamiêci

By³em u Ÿród³a, gdyœ kona³ z pragnienia, 
zêbem dzwoni³em twoj¹ dziel¹c trwogê, 
gasi³em p³omieñ nêdznego sumienia, 
o pojednanie twe prosi³em z Bogiem. 
Ukryty w g¹szczu lêków i przes¹dów, 
w objêciach obaw i matni rozpaczy, 
niebaczny ludzkich przygan i os¹dów, 
mówi³em: uwierz - mo¿na ¿yæ inaczej! 
Odrzuæ zw¹tpienia, w blasku jasnoœæ kochaj, 
gdy tylko mo¿esz, szczerze siê uœmiechaj, 
gdy krzywdzi ciê kto, rozpaczaj i szlochaj, 
lecz smutki odrzuæ, zw¹tpienia poniechaj! 
Ty, grzej¹c palce nad zgas³ym ogniskiem 
i poci¹gaj¹c ³yk z butelki pustej, 
za nic ¿eœ miewa³ rady moje wszystkie, 
rzek³eœ: nadejd¹ dla mnie lata t³uste! 
D³oñ wtedy œcisnê, szczêœciu uciec nie dam, 
kiedy rozewrê i nicoœæ zostanie, 
wtedy i diab³u sw¹ duszê zaprzedam, 
on duszy mojej wnet uciszy ³kanie. 
Chcia³em ciê tuliæ, ogrzaæ w cieple serca, 
druhem te¿ uznaæ, gdy tocz¹ siê wieki. 
Tyœ myœla³ wonczas: nie brat, lecz oszczerca 
i patrz¹c na mnie spuszcza³eœ powieki. 
Czyta³em strofy twego „Testamentu”, 
boginek imiê tropem mym kroczy³o, 
Ksiê¿yc spogl¹da³ z niebios firmamentu, 
¿ycie jak przysz³o, tak i siê skoñczy³o. 
Wlokê siê tedy w smutnych muz ogonie, 
sprzecznoœci gani¹c, têskni¹c prostej drogi. 
Ni¹ teraz kroczysz – Franciszku Villonie. 
Wszak wœród poetów te¿ bywaj¹ Bogi

Izabela Zubko

koniec lata

z nieszczelnego jeziora
ulatnia siê lato
ostatni oddech ciep³a
wyplata koronkê z fal

ju¿ w wietrze siê mieni
jesienny krajobraz
choæ w¹t³e liœcie
chowaj¹ p³eæ drzew

zanurzam ³okcie w pejza¿u
sp³oszonych koni
i szukam twarzy
któr¹ zabra³a woda
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Dnia 20 kwietnia 2013 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury w Brzeszczach woj.
Œl¹skie, odby³o siê za³o¿ycielskie spo-
tkanie Oddzia³u Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich, na które przyby³o 13 osób
m.in. z Lewina Brzeskiego, Bielska-Bia-
³ej, Oœwiêcimia, Brzeszcz, Libi¹¿a, Pisa-
rzowic, Czañca ko³o Andrychowa i By-
strej Œl¹skiej. 

Na wstêpie spotkania, Marian Kosiñ-
ski z Lewina Brzeskiego, cz³onek Rady
G³ównej SAP przywita³ zebranych cz³on-
ków i nowych kandydatów, którzy zade-
klarowali chêæ wst¹pienia do Stowarzy-
szenia. Pan Marian Kosiñski przedstawi³
na wstêpie i omówi³ statut SAP oraz spra-
wy organizacyjne Stowarzyszenia i przy-
wileje z jakich mog¹ korzystaæ cz³onko-
wie oraz o ogólnopolskim zjeŸdzie, który
odby³ siê we wrzeœniu w Warszawie. 

Przed g³osowaniem wyborczym za-
rz¹du Oddzia³u SAP, sympatycy i wszy-
scy obecni mieli mo¿noœæ obejrzenia bio-
graficznego filmu zmar³ej w 2012 r. Hil-
degardy Filas Gutkowskiej, znanej poetki
„Podbeskidzia”. Film zosta³ zrealizowany
przez Wac³awa Morawskiego. Drugi film
równie¿ Wac³awa Morawskiego, krótki
bo 10 min. dotyczy³ dorobku twórczego
znanego rzeŸbiarza z Libi¹¿a, a pocho-
dz¹cego z Zawoi – Józefa Gaw³a.

Józef Gawe³ swoj¹ twórczoœci¹ arty-
styczn¹, którego wystawy ogl¹dano m.in.
w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Bia³ej
i innych miejscowoœciach, ale równie¿

w Chinach, Niemczech, Francji potrafi³
zainteresowaæ publicznoœæ swoj¹ orygi-
nalnoœci¹ i pomys³owoœci¹ wykonanych
prac. W marcu br. Józef Gawe³ obchodzi³
swoje 75 urodziny oraz zosta³ odznaczo-
ny za dzia³alnoœæ twórcz¹ medalem przy-
znanym mu przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „ZAS£U¯O-
NY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Od-
znaczenie, osobiœcie na uroczystoœci
8 marca, wrêczy³ mu Burmistrz Libi¹¿a
Jacek Latko. Jeden i drugi film uczestni-
cy spotkania przyjêli ciep³o i gromkimi
brawami. 

Spotkanie w Brzeszczach zaowoco-
wa³o wybraniem Zarz¹du Oddzia³u SAP
w Bielsku-Bia³ej. W wyniku g³osowania
jednog³oœnie wybrano przewodnicz¹cego
Wac³awa Morawskiego z Pisarzowic, 
z-cê Wies³awa Konecznego z Libi¹¿a, se-
kretarzem wybrano Mariê Procyk z Biel-
ska-Bia³ej, a skarbnikiem zosta³a Zofia
Ciapa³a, w zastêpstwie – Genowefa Ko-
neczna. 

W spotkaniu uczestniczyli pisz¹cy; po-
ezjê, prozê, dzienniki, rzeŸbiarze, malarze. 

Poeci przedstawili swoje utwory. Na
zakoñczenie spotkania odœpiewano Góralu
czy ci nie ¿al, poniewa¿ zaprezentowano
poezjê dedykowan¹ Janowi Paw³owi II. 

T¹ drog¹ dziêkujemy serdecznie rów-
nie¿ Dyrekcji Miejskiego Oœrodka Kul-
tury w Brzeszczach za przygotowanie sa-
li i poczêstunek dla uczestników. 

Wac³aw Morawski

27. lipca 2013 r. po raz kolejny
w ogrodzie Violetty i Jerzego Stasiewi-
czów przy ulicy Orl¹t Lwowskich w Nysie
spotkali siê pisz¹cy niemal¿e z ca³ej Polski,
zasiadaj¹c wokó³ altany przy zastawionych
suto sto³ach, w otoczeniu kwiatów. 

Plener zaszczycili: poetka i prozaik
Teresa Nietyksza – prezes Oddzia³u Opol-
skiego Zwi¹zku Literatów Polskich, pre-
zentuj¹c „Sto dwadzieœcia szeœæ haiku”
z najnowszego tomu, Edmund Borzemski
– cz³onek ZLP, Zbigniew Kresowaty – po-
eta i krytyk literacki z Wroc³awia redaktor
naczelny kwartalnika literacko-arty-
stycznego „Metafora”, Teresa i Witold
Hreczaniukowie z Gostomi – twórcy re-
gionalnych smaków i kolekcjonerzy da-
nych przepisów kulinarnych, Jan Szczu-
rek z £¹cznika i nysanki: Anna Zieliñska,
Danuta Koby³ecka, Janina Muzyka-
-£opuch. Gospodarzowi po czesku prze-
czytano omówienie jego twórczoœci i prze-
k³ad wierszy przez Františka Všetièkê, ja-
kie ukaza³y siê w „Svìtliku” libereckim. 

Literaci uczestniczyli w „imieninach
u Komendanta” w Forcie II, gdzie dosz³o
do pojedynku – a jak¿e o kobietê – miê-
dzy oficerem pruskim a polskim. Pistole-
ty rozstrzyga³y sprawê honoru. Niestety,

Prusak by³ gór¹. Polacy czuli krzywdê,
dosz³o do regularnej walki i grabie¿y.
Gwa³cono markietanki; chodz¹ s³uchy,
¿e w kolejce stan¹³ jeden poeta przebrany
w mundur wroga. W czasie bitwy trzeŸ-
wia³y g³owy z imieninowej okowity, a ¿e
bitwa nie zosta³a rozstrzygniêta, wrócono
do sto³ów koñczyæ biesiadê. 

My powróciliœmy do altany na her-
batê z melis¹ – oczywiœcie na uspokoje-
nie – i kawê, racz¹c siê przy tym wy-
œmienitym ciastem Beatki i Piotrusia
Owczarzaków. Zagorza³a dyskusja wy-
buch³a przy pracy magisterskiej Krysty-
ny Tobiasz „Nysa i jej poeci w krêgu
dzia³añ wydawniczych wspó³czesnego
œrodowiska literackiego”. Z³ocisty p³yn
w kuflach dodawa³ animuszu. Po pieczo-
nych kie³baskach i kaszance poeci pre-
zentowali wiersze. Z fortu s³ychaæ by³o
pojedyncze strza³y, œpiewy i toasty – wi-
wat Komendancie! I nad altan¹ unosi³a
siê pieœñ Edwarda Stachury, po telefonie
z ¿yczeniami Jerzego Szatkowskiego,
ostatniego ¿yj¹cego z ogniwa poetów
wyklêtych, przyjaciela Steda. 

Œwit powita³ Stasiewiczówkê, pro-
sz¹c braæ literack¹ na spoczynek. 

Patrycja Stasiewicz

Spotkanie literackie 
Z bitw¹ w tle w Stasiewiczówce

           
         
    


 







 






 

Brzeszcze 

5 kwietnia 2013 r. w Ochockiej Bi-
bliotece Publicznej „Przystanek Ksi¹¿ka”
odby³ siê finisa¿ wystawy Danieli Pach-
nickiej Mój œwiat. 

W roli gospodarza imprezy wyst¹pi³a
kierowniczka placówki pani Katarzyna
Urbanowicz, która rozpoczynaj¹c spotka-
nie wprowadzi³a nas w klimat wieczoru. 

Dalsz¹ czêœæ prowadzi³ kurator wy-
stawy, lider Grupy Eco Arte Janusz Ja-
remko, a muzycznie ozdobi³ j¹ Serghiu
Bolgaru z Mo³dawii, graj¹cy na egzo-
tycznym instrumencie „Fletni Pana” zna-
ne utwory klasyków. W czasie ca³ego
spotkania odbywa³ siê pokaz multime-

dialny obra-
zów Danieli
Pachnickiej,
z którymi
komponowa³y
siê utwory
wykonywane
przez muzyka
z Mo³dawii. 

Œwiat ar-
tystyczny Da-
nieli Pachnic-
kiej wype³niaj¹ pejza¿e, architektura,
portrety, martwa natura, ziemia i kosmos
malowane ró¿nymi technikami. Swoje

dzie³a prezentowa³a w kraju i za granic¹
(Anglia, Bawaria, Dania, Hiszpania, Ka-
lifornia, Krym). 

Daniela Pachnicka, z zawodu peda-
gog, dzia³a aktywnie w stowarzyszeniach
i grupach plastycznych jak: „Królikarnia”
w £azienkach i „Wiarus” przy Domu
Wojska Polskiego. Szczególn¹ aktyw-
noœæ twórcz¹ wykazuje pani Daniela na
Ochocie, w Klubie Nauczyciela, zwanym
dalej Centrum Artystycznym „Radom-
ska” – w którym liderowa³a grupie pla-
stycznej „Paleta” przez 12 lat, organizu-
j¹c wiele plenerów oraz wystaw krajo-
wych i zagranicznych. W roku 2009
otrzyma³a wyró¿nienie od Burmistrza
Dzielnicy Maurycego Wojciecha Komo-
rowskiego – „AS-a Ochoty”. 

Goœcinnie na finisa¿u wyst¹pi³a grupa
literacka „AKANT” z Targówka, oraz
poeci z SAP i RSTK. 

Stanis³aw Dominiak

Œwiat Danieli Pachnickiej


 







 









jeszcze utkwi³o w pamiêci jego, jako kil-
kunastolatka? „Kiedy by³em dzieckiem –
wyznaje w „Dziennikach” – nie chcia³em
klêkaæ. PóŸniej nie chcia³em milczeæ”.
O stanie swym po latach tak w zwi¹zku
z tym dopowiada: „Teraz nie mogê ani
klêczeæ ani milczeæ. Obca i nienawistna
jest mi jakakolwiek pokora.” 

Czy mo¿na mówiæ o szczêœliwym
dzieciñstwie Ratonia skoro gdy mia³ 9 lat
zmar³ mu ojciec na gruŸlicê? W wieku 11
lat sam zaczyna chorowaæ na gruŸlicê ko-
œci i przez ponad rok przele¿a³ w gipsie.
PóŸniej przebywa³ w sanatorium. Prze-
szed³ wkrótce potem zapalenie stawu kola-
nowego, po którym kula³. Z matk¹ utrzy-
mywa³ z koniecznoœci kontakty, choæ ma-
³o rozumia³a jego problemy i cierpienia.
Mia³ siostrê o dwa i pól roku m³odsz¹, któ-
r¹ okreœla³ jako bardzo ³adn¹, a nawet
wprost œliczn¹ i m³od¹. Z ni¹ te¿ nie nawi¹-
zywa³ serdecznych kontaktów, szczególnie
póŸniej, gdy choroba odgrodzi³a go od lu-
dzi. Tak wiêc nie zazna³ mi³oœci. 

Urodzi³ siê 4 marca 1942 roku w So-
snowcu, a jego ojciec Stanis³aw, by³ adwo-
katem, który po swojemu syna kocha³ i sta-
ra³ siê go rozumieæ. Kazimierz, nie bez
oparcia w matce, a ju¿ po œmierci ojca,
uczêszcza³ do liceum ogólnokszta³c¹cego
w ¯ywcu, do technikum Materia³ów Wi¹-
zanych w Opolu i do Technikum W³ókien-
niczego w Bielsku. W roku 1962 ukoñczy³
zaocznie Wydzia³ Teatralny Studium Kul-
turalno-Oœwiatowego w Katowicach. Pra-
cowa³ jako robotnik budowlany, w³ókien-
nik, pomocnik mechanika, bibliotekarz,
statysta w teatrze i filmie, dziennikarz. 

Nie ma pewnoœci, kiedy przerwa³ pra-
cê i zacz¹³ ¿ycie wêdrownicze, jako
utrzymuj¹cy siê i wegetuj¹cy z dnia na
dzieñ lump, przygodnie znajduj¹cy
utrzymanie artysta. Wiadomo, ¿e jako
dwudziestokilkuletni mia³ za sob¹ próby
literackie, o czym œwiadcz¹ zamieszczo-
ne w „Wiêzi” fragmenty „Dziennika”
(1964-1966), a parê miesiêcy wczeœniej
drukowane w tym piœmie „Notatki po-
dró¿ne”. Oba materia³y wiele ju¿ mówi³y
o autorze, który wypowiada³ siê o swoim
¿yciu z wielk¹ ekspresj¹ i niemal krzy-
kiem metafizycznym. 

Choroba nie odcisnê³a jeszcze wiel-
kiego piêtna na Ratoniu, tym niemniej
czu³ siê zdegradowany, samotny, zmê-
czony. A te jego pierwsze publikacje
mo¿na traktowaæ, jako zapowiedŸ ca³ego

¿ycia, jako wielk¹ parabolê swej wy-
obraŸni i swego losu. Pisa³: „(...) chaos
przestrzeni i nostalgia tego miasta (Wro-
c³awia) jakby podobnego do mojej natu-
ry.” „Tak, móg³bym siê tutaj narodziæ.
Och, gdybym zdo³a³ cofn¹æ wszystko od
pocz¹tku, i zacz¹æ jeszcze raz swoje ¿y-
cie. Na nowo rozpocz¹æ monotonn¹, roz-
paczliw¹ wspinaczkê na szczyt (którego
nie ma, wiem), lecz ¿yje tak, jak gdyby
by³.” Wydaje siê, ¿e poeta opanowuje
rozpacz, lecz tak nie by³o. O swoim wnê-
trzu tak powiada: „Wierzê w moralnoœæ
nawet instynktu. I to jest mój optymizm.”
O sobie i postawie swojej wobec ludzi
tak siê wyra¿a: „Czy nie jestem szalony?
Wpierw zrywam wszelkie wiêzy, unice-
stwiam siebie, depczê wszystko wokó³
z wœciek³oœci¹ uciekam od ludzi, od mi-
³oœci, od miast… aby wracaæ. Lecz to
szaleñstwo przywraca mi œwiat czysty
i wartoœci. Lubiê wieczorami te domy
i tych ludzi, lubiê ich niewinne powie-
trze, które jest dla mnie wytchnieniem
i przywo³ujê wspomnienia wzruszaj¹ce.”
Z tego wyci¹ga taki wniosek ostateczny:
„Jak balon, smutny unoszê siê ponad
cierpi¹c¹ i szczêœliw¹ ziemi¹. Rozpacz
i gorycz odciê³y mnie od niej i ten lot ko-
listy bêdzie moim przeznaczeniem.”

Z wczeœniej drukowanych fragmen-
tów „Dziennika (1964-1968)” odczytaæ
mo¿na to, czym ¿y³ ten pocz¹tkuj¹cy wa-
gabunda. Oto fragmenty zwierzeñ: „Od-
dalanie siê Boga ode mnie. I moje oddala-
nie siê od Boga. Zaginiêcie œwiata, w któ-
rym panowa³a harmonia i zgoda, mo¿li-
woœæ pewnego ¿ycia i szczêœcia. Nic z te-
go nie pozosta³o prócz wspomnienia zmê-
czonych dziecinnych kolan w chwili mo-
dlitwy.” Zdaje siê, ¿e nie bunt, nie przeko-
ra przemawiaj¹ przez te s³owa, a piêtno
doznañ choroby, wrêcz mo¿liwoœæ istnie-
nia mi³osiernego Boga. Dalej poeta pisze:
„Bóg mnie nie chcia³. To niew¹tpliwe.”
Zatem nie intelektualny bunt, a ból cia³a
i ducha ka¿¹ Bogu z³orzeczyæ. Ale mimo
wahniêæ w wierze, chce ocaliæ wartoœci,
w imiê choæby imperatywu wewnêtrzne-
go, i w tej postawie Ratoñ do koñca ¿ycia
jest konsekwentny. 

Krzysztof Mêtrak na ³amach „Rada-
ru” napisa³ tak: „Ja Kazika pozna³em ze
wszystkich najwczeœniej. Kiedy w 1962
roku przyszed³em na polonistykê, szybko
znalaz³em siê w krêgu studenckich œrodo-
wisk kulturalnych. Na UW zak³ada³em
wtedy pismo o nazwie „Forum”, które siê
nigdy nie zmaterializowa³o, dzia³a³y te-
atrzyki „Sigma” i „Centon”, grupa poetyc-
ka „UltradŸwiêki” (…) Kazik Ratoñ, ju¿
utykaj¹cy i w „cybulskich” ciemnych oku-
larach, pojawi³ siê w tych krêgach nagle,
jakby spod ziemi i od razu sta³ siê ¿ela-
znym i utalentowanym dyskutantem.
Szybko zaprzyjaŸniliœmy siê z nim, wyda-
wa³ siê bardzo oczytany, choæ szybko
stwierdzi³em, ¿e to oczytanie powierz-
chowne (…) Przyjecha³ bodaj z Sosnowca
z walizeczk¹ rzeczy, które na wiele lat
spoczê³y w piwnicy moich rodziców, a by-
³y tam jakieœ jego œwiadectwa i dyplomy,
i dokumenty. Wszystko to nie by³o mu po-
trzebne. Przyszed³ znik¹d i – jak siê póŸ-
niej okaza³o – zmierza³ donik¹d.” Zauwa-
¿a dalej Mêtrak, ¿e ten nowy jego znajo-
my lubi³ dyskutowaæ, przychodzi³ na ze-
brania Ko³a M³odych przy ZLP, da³ siê
wnet poznaæ na ³amach prasy jako poeta. 

Pocz¹tki kariery literackiej i miejsca
w œrodowisku kulturalnym zajmowanym
przez Ratonia, acz nieco przesadzone
w ich wa¿noœci, widzia³ w jasnych jesz-
cze barwach Jan Zdzis³aw Brudnicki.
Mówi³ on w wywiadzie „Kaskaderzy lite-
ratury” w 1992 roku, ¿e „jako m³ody po-
eta (Ratoñ) zapowiada³ siê dobrze. B³ysz-
cza³ w warszawskim Kole M³odych. Kie-
dy za swój debiutancki tomik „Gdziekol-
wiek pójdê…” otrzyma³ nagrodê Roberta
Gravesa przyznawan¹ przez Zarz¹d
G³ówny polskiego Pen-Clubu, wówczas
rzeczywiœcie osi¹gn¹³ apogeum popular-
noœci. Mia³ pieni¹dze i wielu przyjació³,
którzy pomogli mu je b³yskawicznie wy-
daæ. Jedni opowiadali póŸniej, ¿e za ostat-
nie piêæ tysiêcy kupi³ sobie psa. Inni mó-
wili, ¿e zosta³ bezczelnie okradziony.”

Ciekawie napisa³ kilka kartek wspo-
mnieñ poœwiêconych Ratoniowi Zbi-
gniew Jerzyna, prawie rówieœny mu po-
eta warszawski. Podkreœla dobr¹ jeszcze
na pocz¹tku formê fizyczn¹, i psychiczn¹
przybysza z Sosnowca. By³ – powiada
Jerzyna: „O ¿ywym i b³yskotliwym umy-
œle. Z pasj¹ dyskutowania. ¯y³ ideami.
Mia³ szczególny zapa³ filozoficzny. Nie
przyjmowa³ doktryn i systemów na
ch³odno, on prze¿ywa³ filozofiê i przej-
mowa³ siê ni¹ dog³êbnie. Mimo, ¿e by³
daleki jeszcze od okrutnych wyroków
porusza³ siê w obrêbie literatury i filozo-
fii zdecydowanie pesymistycznej.”

Jan Marx, te¿ jak Jerzyna krytyk, ale
nie poeta, dok³adnie poda³ rejestr lektur
i oczarowañ literackich Ratonia, twier-
dz¹c: „Z Ratoniem mog³o byæ podobnie
jak z poetami, którzy znajduj¹ upodobanie
w literaturze i filozofii pesymistycznej.
To¿ przecie¿ zaczytywa³ siê w Nietz-
schem, Schopenhauerze, Kirkegardzie,
Dostojewskim, Kafce, Celinie, Camusie.
Du¿y wp³yw i dostrzegalny póŸniej w je-
go wierszach – wywar³y na nim poezje
francuskich „poetes mandits”: Baudela-
ire`a, Rimbauda, Lautremonta, a tak¿e te-
atr absurdu Becceta, Grochowiaka. Do tej
listy Marx dodaje nazwisko Iredyñskiego
i Bogdana Wojdowskiego. A nadmienia
te¿, ¿e Ratoñ potrafi³ ca³ymi godzinami
rozprawiaæ o Celinie, zaœ jego „Podró¿ do
kresu nocy” zna³ niemal na pamiêæ. 

Na pocz¹tku swojego „koczowania
warszawskiego” Ratoñ obok pisania
wierszy du¿o zajmowa³ siê eseistyk¹ te-
atraln¹. Uboczn¹ jego pasj¹ by³o uk³ada-
nie tekstów do piosenek muzyki pop.
U³o¿y³ oko³o 100 utworów tego rodzaju,
niektóre zyska³y sobie nawet popular-
noœæ. Czy dawa³o to wystarczaj¹ce œrod-
ki na utrzymanie? Raczej nie, tym bar-
dziej, ¿e stan zdrowia poety pogarsza³ siê
z miesi¹ca na miesi¹c. Jeszcze nic nie za-
powiada³o ogromu tragedii. 

Zbigniew Jerzyna wspomina³: „Kiedy
siê jeszcze lepiej czu³, chodzi³em do niego
z wódk¹. Ona ³agodzi³a mu cierpienia. Za-
pala³a wyobraŸniê. Kiedy nie mo¿na po-
dzieliæ siê bólem, nale¿y dzieliæ siê choæby
myœlami. Ratoñ garn¹³ siê do ludzi. Ucie-
ka³ od swojego ¿ycia, od swojego piek³a.
W debiutanckim tomie pisa³: „Zatrzymaj-
cie mnie na drodze do œmierci” i jeszcze
„WyprowadŸcie mnie z rzeŸni, która jest
¿yciem”. A mimo wyraŸnego buntu, pomi-
mo pozornej arogancji jego ¿ycie by³o nie-
ustannym wo³aniem o pomoc.”

Na innym miejscu o czasie pogarsza-
nia siê zdrowia Ratonia i tego konsekwen-
cjach Jerzyna relacjonuje: „Gdy choroba
zaczê³a atakowaæ jego organizm, (Ratoñ)
przyjecha³ do mnie do Milanówka. I wte-
dy z pe³n¹ œwiadomoœci¹ powiedzia³: „ja
ci¹gle znajdujê siê w sytuacji zerowej.”
I zaczê³y siê jego wêdrówki po szpitalach.
Jak dawniej rozprawia³ o filozofii i litera-
turze, tak teraz jego obsesj¹ sta³o siê „szpi-
talnictwo”. Ta okrutna przypad³oœæ zbli¿a-
³a go duchowo do Józefa Gielniaka. (…)
Jak wiem, Gielniak w swoim leczeniu ide-
alnie wprost wspó³pracowa³ z lekarzami.
Ratoñ buntowa³ siê. Wymyœla³ lekarzom,
podwa¿a³ ich racje, ucieka³ ze szpitala.
Swoje szpitalne perypetie opowiada³ czê-
sto z wisielczym humorem. – Wiesz, co
powiedzia³a mi w Pruszkowie pielêgniar-
ka, taka dorodna dziwa – mówi³ do mnie –
pan nie pachnie mê¿czyzn¹. I potem poka-
za³a cipkê, mówi¹c – chcia³oby siê tu
przytuliæ. – Przez ten humor przebija³a
rozpacz rozpadaj¹cego siê cia³a”. 

O nowej sytuacji poety, szybko dege-
neruj¹cego siê bez w³asnego w tym udzia-
³u, czêœciowo jakby z okrutn¹ metodycz-
noœci¹ wywodzi ze szczegó³owoœci¹ cy-
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towany ju¿ Jan Marx: „Choroba wynisz-
cza³a organizm z natury w¹t³ego i mizer-
nej postury Ratonia. Miary postêpuj¹cego
coraz szybciej spustoszenia fizycznego
dope³nia³y leki psychotropowe, popijane
denaturatem lub wod¹ brzozow¹, bo na
piwo czy wódkê poecie najzwyczajniej
nie starcza³o pieniêdzy. By³ nêdzarzem,
ale za jego nêdzê nie mo¿na nikogo wi-
niæ, bo Ratoniowi nie sposób by³o po-
móc, nale¿a³ do tych ludzi, wobec któ-
rych bezsilna jest ka¿da filantropia i opie-
ka spo³eczna. Bo przecie¿ poza chorob¹,
która skaza³a go na cierpienie i œmieræ
równie¿ niema³y wk³ad we w³asn¹ œmieræ
mia³ jak wspomnia³em – on sam. Trzeba
to wyraŸnie powiedzieæ, choæ s¹dziæ go
i potêpiaæ nie sposób. Istnieje bowiem
granica cierpienia, poza któr¹ nasza ruty-
nowa moralnoœæ jest bezu¿yteczna.” 

Pêdzi³ ¿ycie na pograniczu jego sen-
su i bezsensu. Zbigniew Jerzyna w póŸ-
nym okresie egzystencji poety tak siê
wypowiada: „Osobn¹ spraw¹ by³o ostat-
nie mieszkanie Kazika na Emilii Plater.
Ci, którzy w³aœnie w tym miejscu przy-
dzielili mu schronienie, pope³nili zbrod-
niê. Ratoñ zamieszka³ w otoczeniu ban-
dytów, z³odziei i prostytutek. Nachodzili
go, wy³udzali, czêsto pod terrorem, ostat-
nie grosze z renty. By³ za kruchy by sta-
wiaæ opór. I ton¹³ w tym bagnie coraz
bardziej. Jedynie kawiarnia ZLP by³a mu
pewnym azylem. Tam móg³ pisaæ, po-
zwalano mu nawet pokrzyczeæ.”

Wydrukowa³ parê kartek wspomnieñ
o Ratoniu poeta inny, Wac³aw Tkaczuk,
który by³ w latach siedemdziesi¹tych re-
daktorem kwalifikuj¹cym teksty do pra-
sy. Odwiedza³ go poeta „cierpi¹cy” pro-
ponuj¹c czasem jakieœ wiersze, jak¹œ
myœl, do publikacji, tak¿e pragn¹c pozy-
skaæ z dobrej woli kilka z³otych, mo¿e na
¿ycie, mo¿e na alkohol, lecz w tej sytu-
acji Tkaczuk stara³ siê dystansowaæ do
swego goœcia. Nie zawsze mu pomaga³,
mo¿e tak naprawdê gardzi³ nim. Bo
w s³owach wspomnienia zawar³ takie
uwagi wzglêdem „nerwowego” waga-
bundy: „Wygl¹d Kazimierza Ratonia, je-
go sposób bycia, podlega³y (gdzieœ w ro-
ku 1979) procesowi, inaczej tego nazwaæ
nie umiem d e w a s t a c j i. Zjawia³ siê
niekiedy pijany, niekiedy odurzony leka-
mi psychotropowymi, nie zawsze ju¿
chyba dbaj¹c o uzgodnienie przechodze-
nia od alkoholu do leków i odwrotnie.
Zaczyna³y gwa³townie wypadaæ mu w³o-
sy, jakaœ infekcja wewnêtrzna objawi³a
siê opuchlizn¹, która prawie zupe³nie
przes³oni³a, zdusi³a jedno oko. Nie wia-
domo ju¿ by³o, sk¹d liczne, widoczne
urazy cia³a: pobicie czy choroba? Wy-
zna³, ¿e cierpi na padaczkê, która wywi¹-
za³a siê na tle alkoholicznym. Po jakimœ
ataku zajêto siê nim, przebadano, poka-
zywa³ encefalograf, coœ zawile t³umaczy³
wyraŸnie podekscytowany t¹ medycznie
zwy¿kuj¹c¹ wartoœci¹ swych przypad³o-
œci, by³ nawet sk³onny uznaæ, ¿e warto
poddaæ siê leczeniu: mog³oby siê okazaæ
– domniemywa³ – interesuj¹ce, jako Ÿró-

d³o nowej wiedzy, a mo¿e w ogóle inte-
resuj¹ce?” Tu wypada przerwaæ przyd³u-
gi wywód Tkaczuka, bo pachnie atmos-
fer¹ pewnego ignoranctwa. 

Racjê zupe³n¹, przynajmniej w oce-
nie postawy Ratonia wzglêdem swojej
egzystencji, ma znakomity analityk jego
twórczoœci Krzysztof G¹siorowski („De
profundis”). Napisa³, on: „Byæ mo¿e Ra-
toñ móg³by siê leczyæ, mo¿e i powinien
przestaæ piæ, tylko ¿e kiedy móg³, nie
mia³ ju¿ po co. Perspektywa na wpó³ spa-
rali¿owanego nocnego stró¿a, choæ mia³-
by on pilnowaæ parafii, nie mog³a stano-
wiæ perspektywy dla wielkiej duszy, któ-
ra ¿y³a w cierpieniu, które okaza³o siê jej
jedyn¹ wartoœci¹. Tutaj poezja nie by³a
ucieczk¹ w samolubne obrazy œmierci
i cierpienia, w bluŸnierstwa i drastyczne
ewokacje. Stanowi³a jedyn¹ realn¹ – na
ile tylko realne mo¿e byæ ¿ycie duchowe
– szansê powrotu do œwiata i miêdzy lu-
dzi. Ale powtarzam: trudno siê dziwiæ, ¿e
wolimy w losie Kazika Ratonia widzieæ
b³¹d ¿yciowy ni¿ skandal metafizyczny;
wszyscy, przypuszczam, a przynajmniej
zdecydowana wiêkszoœæ z nas, wola³aby
tak zobaczyæ. By³o inaczej.”

Oto jak wygl¹da postawa poety wi-
dziana z ró¿nych punktów widzenia, a dla
uprawomocnienia tego, co uznaje G¹sio-
rowski, zaœwiadczaj¹ w pe³ni wiersze po-
ety. Jeœli odnieœæ je do biografii ich twórcy,
zamknê³a siê nastêpuj¹co: cia³o 41-letni-
ego poety ktoœ przypadkiem odnalaz³ 14
stycznia 1983 roku w jakimœ zau³ku War-
szawy, a lekarz w swoim orzeczeniu
stwierdzi³, ¿e zgon nast¹pi³ oko³o tygodnia
wczeœniej. Jan Zdzis³aw Brudnicki komen-
tuje ten fakt s³owami: „To cia³o wielolet-
niego kloszarda by³o tak wyniszczone i po-
ranione, ¿e musia³o przejœæ przez wszyst-
kie krêgi piekie³ ju¿ tu na ziemi. Kto umie
czytaæ poezjê zreszt¹, ³atwo to zrozumie,
a nawet wyobrazi sobie. Jest to doœwiad-
czenie poetyckie na skalê œwiatow¹.” 

A jak odda³ Ratoñ ¿yciowy swój los
w wierszach? Ujawniony za ¿ycia doro-
bek, pomijaj¹c publikacje prasowe, by³
wiêcej ni¿ skromny. Ale ukazywa³ w ca-
³ej pe³ni dramat poety. Najpierw wyda³
drukiem arkusz poetycki Pieœni pó³nocne
(1972), potem tomik Gdziekolwiek pójdê
(1974). W drukach zwartych niczego
wiêcej nie wyda³, niektóre wiersze tylko
pojawi³y siê w pismach literackich. Do-
piero po œmierci poety wiele jego utwo-
rów, przekazanych przyjacio³om-kryty-
kom, ukaza³o siê w numerze specjalnie
mu poœwiêconej „Poezji” (1984).
W 1992 roku, w rocznicê urodzin Rato-
nia, Staromiejski Dom Kultury w War-
szawie opublikowa³ tomik z jego utwora-
mi poetyckimi Pieœni ocalone, a na ko-
niec, w 60 rocznicê urodzin, Jan Zdzi-
s³aw Brudnicki wydrukowa³ utwory ze-
brane poety pt. „Poezje”, a w sk³ad tego
tomu nie wesz³y tylko pamiêtniki i kryty-
ka autora. Tym samym mo¿na stwier-
dziæ, ¿e ta twórczoœæ jednak znalaz³a so-
bie dostêp do czytelnika i przetrwa³a
okres sprawdzianu „wegetacyjnego”. 

Dziêki kontaktom jakie nawi¹zali-
œmy z twórcami kultury z Warmii,
a w szczególnoœci z Jerzym Górczyñ-
skim – pisarzem z Wiatrowca, Aureli¹
Wrzeszcz – dyrektork¹ Domu Kultury
w Sêpopolu oraz z Tadeuszem Korowa-
jem – dyrektorem Domu Kultury w Kor-
szach, malarki z Warszawskiego RSTK:
Kamila Kuna, Agata Kwiatkowska, Da-
niela Pachnicka i Wies³awa Siejka, zo-
sta³y zaproszone do wziêcia udzia³u
w XV Miêdzynarodowym Plenerze Pla-
stycznym Kor-
sze 2013, zor-
ganizowanym
przez Dom Kul-
tury w Kor-
szach. Tematem
pleneru, które-
go komisarzem
by³ znany ma-
larz i uczestnik
wielu wystaw,
plenerów i sym-
pozjów Zbi-
gniew Kotynia,
by³y „Korszeñ-
skie impresje”. 

22 sierpnia 2013 r., nasze malarki zo-
sta³y zaproszone na nastêpny plener pt.
„Nieznane krajobrazy i zabytki powiatu
Kêtrzyñskiego”, zorganizowany tym ra-
zem przez Starostwo miasta Kêtrzyn, któ-
rego komisarzem by³ równie¿ Pan Zbi-
gniew Kotynia, a wystawa poplenerowa
odby³a siê w M³odzie¿owym Domu Kul-
tury w Kêtrzynie, któr¹ zaszczyci³y obec-
noœci¹ w³adze miasta Kêtrzyn w osobie
starosty miasta Tadeusza Mordasiewicza
i jego zastêpcy do spraw kulturalno-oœwi-
atowych Krzysztofa Krupienika, obecna
te¿ by³a dyrektorka M³odzie¿owego Do-
mu Kultury w Kêtrzynie Alicja Bia³a. 

W plenerze kêtrzyñskim, oprócz ma-
larek zwi¹zanych z Warszawskim
RSTK, wziê³y udzia³, miêdzy innymi: 

Oksana Hopiak-Fita z Lwowa, absol-
wentka Lwowskiej Akademii Drukar-
stwa (grafika), cz³onek Stowarzyszenia
Plastyków „Arte” we Lwowie. Maluje
kwiaty, architekturê i pejza¿e; 

Ilustratorka ksi¹¿ek dla dzieci Olga
Duda z Lwowa, absolwentka Lwowskiej
Akademii Drukarstwa (grafika), cz³onek
Stowarzyszenia Plastyków „Arte” we
Lwowie. Maluje pejza¿e i architekturê.
Tworzy ilustracje do ksi¹¿ek, uk³ada
mozaiki; 

Daria Deptu³a z £om¿y, studentka Hi-
storii Sztuki i Dóbr Kultury na Uniwersy-
tecie M. Kopernika w Toruniu. Laureatka
kilku konkursów plastycznych. Maluje
farbami olejnymi i akrylowymi; 

Basia Jackiewicz z Korsz, od tego ro-
ku uczennica Liceum Plastycznego
w Olsztynie. Bardzo zdolna m³oda osoba. 

Prace artystów zosta³y wyekspono-
wane na wystawach poplenerowych
w Domach Kultury w Korszach i w Kê-
trzynie, co zosta³o poprzedzone uroczy-
stymi wernisa¿ami-finisa¿ami z udzia-
³em w³adz miejskich. 

Dziêkujemy organizatorom za mi³e
przyjêcie, wszelak¹ pomoc i goœcinê
oraz wierzymy w to, ¿e nasza wspó³pra-
ca bêdzie siê dalej wspaniale rozwijaæ. 

Stanis³aw Dominiak

Nasi artyœci na Warmii



 





 












 





 










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 korespondencji przerodzi³y siê ju¿
prawie w wirtualne przyjaŸnie, co równie¿ bardzo sobie chwalê. 

Chcia³abym jednak zachêciæ trochê „starszych” pisz¹cych do dzielenia siê poezj¹, do rozmów
o niej. M³odzi s¹ odwa¿ni – a starsi? Na ten nowy sezon literacki ¿yczê wszystkim pisz¹cym 
WENY i dzielenia siê s³owem. Siostra Konsumata.
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polecane ksi¹¿ki

NA WARSZTACIE RECENZENTA

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

  

Stella Szymaniak 

Sen

ObudŸ mnie œwiecie 
pe³en z³udzeñ,
Mira¿y umys³u,
Gdzie lustrzane ³zy
P³on¹ na tafli bezmiaru,
Otul mnie szeptem poranka,
Jaœminem wiosennych uniesieñ,
Oddechów czystych przejrzystych
Têtni¹cych zamiarów…

ObudŸ mnie œwiecie
Pe³en wzruszeñ, 
Migocz¹cych wspomnieñ,
Nim zapomnê o Tobie Mój mi³y,
Otul Mnie jesiennym
Promiennym œwitem,
Tkliwie… 
¯arliwie …
Bezwiednie….

Grzegorz Maria Pozimka

* * *

by³em tu i tam
zaznaczy³em miejsce
kobiety pra³y bieliznê
sp³ukiwa³y mê¿czyznê
nie pozosta³ po mnie ¿aden œlad
wg³êbienie  na ³awce
kszta³t podeszwy na trawie
zbita szyba w sieni
gdzie czterej pancerni\
i wojska przesz³y inne
jednoroczne s¹dzi³em kwiaty
zimy nie prze¿y³y
czeka³em wiosny
by przez morze czerwone przejœæ

Marzena Lewandowska

TY i FREUD

Moje sny o tobie
tañcz¹ na czubkach palców
Zdejmuj¹ ³upiny z grzechów
Wybiegaj¹ naprzeciw

moje sny

nagie
potargane 
bezwstydne

Freud oszala³by 
z soczystego zachwytu

ty 
milczysz
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Ksi¹¿ka pisana kodami QR
Nowe technologie wchodz¹ w nasze ¿ycie wielkimi krokami. Ksi¹¿ka profesora

Andrzeja G³owackiego „Archetyptura czasu” wpisuje siê w ten postêp. Dyrektor Insty-
tutu Komunikacji Wizualnej i Sztuki Cyfrowej Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹-
dzania w Rzeszowie napisa³ tom wierszy, których odczytanie wymaga aplikacji do czy-
tania kodów QR na smartfona czy tablet. Czarny kwadrat to rodzaj nawi¹zania do su-
prematyzmu bêd¹cego obrazem sztuki bezprzedmiotowej. Tekst znajduje siê w cyber-
przestrzeni. Do tego zapisany jest jak najbardziej ogólnikowo i ka¿dy z czytelników
ma za zadanie dokonanie w³asnej personalizacji. Szczerze polecam. Znajduj¹cy siê tu-
taj kod prowadzi do jednego z moich ulubionych wierszy Andrzeja G³owackiego.

U SIOSTRY KONSUMATY

Widoki

Szary dym
Z rudego komina ceglanego
Wielkoœci kciuka
Maleje w chmurach

Te chmury przeplatane odrzutowcem
W ró¿anej polewie
Wisz¹ zagubione
Nad lasem wyka³aczek

Ubrana w mróz œcie¿ka
Koñczy siê za p³otem
Tam pocz¹tek innych okien
Strasznie ciemnych

Coraz ciemniejszych
[Martyna U. ze Szczecinka]

Wiersze m³odych maj¹ powiew œwie¿oœci. Jest
w nich bardzo czêsto coœ ujmuj¹cego, jakaœ lekkoœæ
i nieska¿enie form¹. Ten wiersz to mi³y obrazek.
Zrobiony bardzo poprawnie i z wyczuciem. „Wisz¹
zagubione / nad lasem wyka³aczek” to wzruszaj¹cy
moment. Widaæ, ¿e autorka ma wyczucie obrazu,
umie pos³ugiwaæ siê peryfraz¹ (omówieniem). War-
to tworzyæ obrazki, wyrywki rzeczywistoœci. To

bardzo dobre wprawki przed tematami trudnymi.
Pochwalam i Martynê serdecznie pozdrawiam.

Siedzia³ diabe³ tasmañski
w drugiej lub trzeciej ³awce.
Zupe³nie niepodobny do otoczenia
i cieni ca³ej rzeczywistoœci.
Tak bardzo inny w odbiciu tafli wody.
Rysowa³ na kartce
nieudane twarze, krzywe kreski i zawijasy.
Myœla³ o tym o czym zwyk³e istoty nie myœl¹,
nie widz¹c sensu w odcieniach szaroœci.
S³ucha³ goœcia poetki,
fascynuj¹c siê. Bo nareszcie coœ nowego.
Bo ktoœ jednak potrafi ¿yæ i oddychaæ – czuæ i
dotykaæ.
Wstaje i podchodzi, podejmuje siê konwersacji.
Nagle b³yszcz¹ mu oczy,
dosta³ skarb – kawa³ek duszy artysty.

Kolejna m³oda osóbka (chce zostaæ anonimowa).
Wra¿liwa na „nieudane twarze i krzywe kreski”. Te dro-
biazgi trzeba wy³awiaæ u m³odych. Taka wra¿liwoœæ to
zaczyn na dalsze lata. Tu mo¿e okazaæ siê kiedyœ chêæ
pisania na powa¿nie. Dopiero przecie¿ liceum... Po-
zdrawiam i trzymam kciuki by twarze stawa³y siê coraz
bardziej udane (jak i wiersze rzecz jasna). 

Tylko Ona

¯yjê dla ciebie i twoich oczu
¿yjê dla ust twych i r¹k w dotyku
niebo i ziemia œwiadkiem ksiê¿yc
oddechów szeptów ³ez dramatów.

Dla tego ¿yjê i umieram
dla tego chcê zatraciæ siebie
dla tego wzmacniam siê i zmieniam
szalejê têskniê p³aczê œmiejê.

Jesteœ wspania³a m¹dra piêkna
wros³aœ swym ciep³em w moj¹ duszê
jesteœ o³tarzem mego szczêœcia
ju¿ tylko ciebie kochaæ muszê. 

[Adrian]

Ju¿ goœci³ Adrian na naszych ³amach. P³odny jest –
zw³aszcza w kierunku piosenek. ¯ycie i umierania
jak¿e czêste jest w m³odym wieku. Do tego dodaj-
my mi³oœæ i koktail wierszowy gotowy (zarymowa-
³am). Ale do wiersza droga daleka. Sensów nadda-
nych, które wiersz charakteryzuj¹, tutaj nie ma. Za-
imkowoœæ i pospolitoœæ stwierdzeñ stanowi¹ jedy-
nie o zbiorze myœli. Do poezji potrzeba czegoœ wiê-
cej. Szukaj tego Adrianie.

NADES£ANE WIERSZE
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VIII.
Dwie kwestie s¹ ponadto istotne, by staæ
siê poet¹ wolnym i nieskrêpowanym,
a wiêc oddychaj¹cym pe³n¹ piersi¹.
Pierwsz¹ jest „zejœcie z chmur na ziemiê”
i przek³ucie wszelkich „nadêtych balo-
nów”. Drug¹ – uniezale¿nienie siê od
krytyki literackiej (z któr¹ S³owacki mia³
– jak pamiêtamy – szczególne k³opoty). 

By³ czas, ¿em lêka³ siê pospolitoœci, 
Jako œwiêconej duch siê lêka wody; 
Lecz teraz czêsto schodzê z wysokoœci, 
Dla w³asnej s³awy, pokoju, wygody; 
Krytykom jak psom rzucam kilka koœci, 
Gryz¹, lecz przyjdzie czas na te Herody, 
Przez których teraz moje dzieci gin¹. 
Bêdê gdzieœ w piekle gryz³ jak Ugolino. 

Po raz pierwszy S³owacki zrozumia³
to chyba sprowadzaj¹c na ziemiê ze
szczytu Mont Blanc Kordiana. Kordian –
przypomnê powsta³ w 1833 roku, osiem
lat przed Beniowskim, wiêc S³owacki
mia³ czas na ugruntowanie swoich prze-
konañ. A by³y to przekonania œmia³e:
miejsce poety jest nie w chmurach, lecz
blisko nas. Pospolitoœæ nie jest wulgary-
zmem – ale cenn¹ wartoœci¹. To jest dro-
ga od gwiazd do naturalnoœci. Droga do
dziœ wa¿na! 

A co do krytyków – to sprawa drugo-
rzêdna. Ka¿dy cz³owiek pióra ma swoje
w³asne porachunki z krytykami. S³owacki
mia³ powody, by k¹saæ ich jak Ugolino. 

IX. 
S³owo o erotyku. W naszej samoedu-

kacji poetyckiej erotyk jest jedn¹ z naj-
trudniejszych odmian wiersza. Jako gatu-
nek zosta³ „wyeksploatowany” przez stu-
lecia. Mo¿e nawet powiedzia³ wszystko,
co ma do powiedzenia. Moim zdaniem
najwiêksz¹ wad¹ wiêkszoœci erotyków
jest wyidealizowany obraz mi³oœci, jaki
w nich dominuje. 

Ten stan rzeczy z prób¹ wyjœcia z nie-
go, przewartoœciowania, znalaz³em tak¿e
w Beniowskim. Oto jeden z najpiêkniej-
szych fragmentów w polskiej poezji mi-
³osnej: 

K³êbami dymu niechaj siê otoczê; 
Niech o mi³oœci pomarzê pó³ senny. 
Czujê jak pachn¹ kochanki warkocze, 
Widzê jaki ma w oczach blask promienny; 
Czujê znów smutki têskne i prorocze, 
Wtóruje mi znów, szumi¹c, liœæ jesienny.
Napró¿no serce truciznami poim!... 
Kochanko pierwszych dni! – znów je-
stem twoim. 

Patrzaj! Powracam bez serca i s³awy
Jak ob³¹kany ptak i u nóg le¿ê. 
O! nie lêkaj siê ty, ¿e ³abêdŸ krwawy, 
I ma na piersiach rubinowe pierze. 
Jam czysty! – g³os mój œród wichru
i wrzawy
S³ysza³aœ... w równej zawsze strojny
mierze... 
U ciebie jednej on siê ³ez spodziewa³, 
Ty wiesz jak muszê cierpieæ – abym
œpiewa³. 

Proszê zauwa¿yæ, czym ró¿ni¹ siê obie
powy¿sze strofy. Pierwsza przypomina
rozniecienie pachn¹cego, narkotycznego
kadzide³ka, w którego oparach odp³ywamy
w oniryczny pejza¿ mi³oœci. Druga strofa
to jakby ockniêcie siê po latach z u³udy.
Nie, nie odrzucenie mi³oœci, nie jej utrata,
tylko obudzenie siê wobec w³asnych ma-
rzeñ, kiedy ju¿ nosimy na sobie bolesne ra-
ny ¿ycia. Ty wiesz jak muszê cierpieæ,
abym œpiewa³... Ale to nie s¹ cierpienia
Werthera; jest to raczej œwiadomoœæ, ¿e
prawdziwej mi³oœci zawsze towarzyszy
cierpienie, nienasycenie, niespe³nienie.
Mi³oœæ m³odego melancholika jest ³atwiej-
sza od mi³oœci cz³owieka dojrza³ego. Mi-
³oœæ Werthera jest ³atwiejsza od mi³oœci
Fausta. Per³y œmiechu zdobi¹ce mi³oœæ
prêdzej czy póŸniej zmieni¹ siê w ³zy. I na
koniec uwaga pod adresem artysty – owo...

abym œpiewa³...: tylko mi³oœæ bolesna,
trudna jest natchnieniem artysty. 

X. 
Na koniec tego wyk³adu poœwiêæmy

chwilê Geniuszowi Metafory. Metafora
jest – jak wiadomo – królow¹ tropów po-
etyckich; jest najbardziej spektakularnym
wyró¿nikiem, jaki dzieli mowê wiersza od
mowy potocznej, a w dodatku metafora
posiada wyj¹tkowo „artystyczny profil”. 

W Beniowskim znajdziemy setki me-
tafor, lecz jedna z nich szczególnie zdu-
miewa swym artystycznym kszta³tem.
Pierwsze skojarzenie, jakie siê nasuwa,
wiedzie w stronê tzw. porównania home-
ryckiego. Czy istnieje homerycka meta-
fora? Moim zdaniem, tak. Oto ona: 

Czasem chor¹giew wybiega nad morze, 
Jak maszt ³aciñski u rybackiej ³odzi; 
Czasem ujrza³eœ, ¿e koñ piersi¹ orze
Trawy i z trawy jak delfin wychodzi, 
Lecz ca³y na wiatr wyskoczyæ nie mo¿e;
Jak pos¹g, co siê u snycerza rodzi, 
I ca³y w g³azie osadzony zadem, 
Po piersi koniem jest – a po pas gadem. 

I tak siê wojsko przez burzany pru³o, 
Jak pr¹d ogromny sumów i ³ososi. 
I tak siê jako w¹¿ ¿elazny snu³o, 
Co czasem ogon, czasem ³eb podnosi. –
Ale siê pieœni narzêdzie popsu³o, 
O wypoczynek moja Muza prosi; 
Ambrozji s³odkiej ju¿ zabrak³o w kru¿u, 
A wiêc ¿egnajcie na stepowym wzgórzu. 

Jest to, jak ju¿ siê zorientowaliœmy,
opis przemarszu zbrojnego wojska przez
step faluj¹cy wysokimi burzanami. St¹d
to skojarzenie z wielk¹ ³odzi¹ tn¹c¹
wzburzone fale morza. Jej maszt czasami
siê ukazuje, czasami zanika. Obraz ten
przypomina te¿ jakby jak¹œ monumental-
n¹ rzeŸbê, która tylko do po³owy wy³oni-
³a siê spod d³uta artysty, bêd¹c nadal
uwi¹zana w fundamencie swej matczynej
ska³y. Albo kojarzy siê z ³awicami ryb,
które pokazuj¹c siê nad tafl¹ wodn¹, za
chwilê w niej gin¹. Lub wê¿a, dziœ byœmy
powiedzieli: potwora z Loch Ness. Ale to
w¹¿ ¿elazny – bo przecie¿ w zbroi, bo
przecie¿ w pancerzu... 

Có¿ to za piêkny, dynamiczny obraz.
Jak proste i jak „barokowe” te skojarze-
nia. Jaka musi byæ wyobraŸnia, która wi-
dzi takie sceny!? 

Dzisiaj ju¿ siê takich metafor nie pi-
sze. Ale jedno na pewno siê nie zmieni³o:
poeci o takich dyspozycjach, jak S³owac-
ki, rodz¹ siê na kamieniu, a ich utwory
zawsze budz¹ nie tylko zachwyt, mo¿e
przede wszystkim – zdumienie! 

Dlatego warto w tym zdumienie uto-
n¹æ, choæby ¿ywi³o siê ono inspiracjami
sprzed dwustu lat. Pytanie koñcowe tego
tekstu brzmi: jak owe inspiracje przekuæ
na treœci i „techniki poetyckie” naszego
wieku? 
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naszyjnik odpustu

obserwowa³a zdarzenie
wra¿eniem, które siê nie myli
otwarte oczy dziecka ch³onê³y
niezrozumiale skapuj¹c¹ prawdê
nanizan¹ paciorkami 
na niæ prawdopodobieñstwa 
uk³adu

co z tego?
dziecka nikt nie bierze pod uwagê
na serio

a tylko Ono 
potrafi jeszcze nawlekaæ
per³y znaczeñ
w zabawny naszyjnik odpustu ...
rozsypany 
w starannie wydoros³owane logarytmy
wieku dojrza³ego 
masek

co z tego?
dziecko nie bierze pod uwagê 
masek na serio ...

 

Zmierzcha ju¿ droga 
w Wieszczynie

Mg³y brudne ba³wany
uciskaj¹ brzuchami Kopê Biskupi¹
idê przez ¿ycie moje…

Gdzie zostawi³em Nysê?
zmierzcha ju¿ droga w Wieszczynie

Nadzieja gaœnie
w deszczowych otch³aniach Gór
Opawskich
po ostanie kroki…

G³ucho zakaszla³ kamienio³om
4-06-2013 r.

 

Ju¿ jesieñ

Jeszcze w mg³awym œwicie
k¹pi¹ siê
sukienki dziewcz¹t 
po Nocy Kupa³y

Jeszcze wianki na ich g³owach
z zielonych motyli

A tu ju¿ jesieñ dzwoni
w kasztany
i wyz³aca topole
wyci¹gaj¹ce cienie
na œcianach 
s³oñca…

Art Passion Festival   2013


 


 









Leszek ¯uliñski
Dekalog dobrego wiersza II(5)
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W codzienne rozbieganie, w prozê
wyg³adzon¹ obrusem, na którym ten ta-
lerz i zupa… wkrad³a siê Poezja. A ¿e la-
to jeszcze by³o, spakowa³a siê w plecak
i ruszy³a do kraju za Odr¹, z którego
przed laty wyemigrowa³a. Tam, z igli-
wiem na kartkach niedopisanych, z dy-
mem z ogniska pomiêdzy wierszami,
w lesie szumi¹cym po polsku, Poezja
prze¿y³a przygodê na Obozie Poetyckim
w Miedznej Murowanej. 

Jeden tydzieñ (od 27 sierpnia do
1 wrzeœnia 2013 r.), a tyle pomieœci³
w sobie wydarzeñ! Poezja zwiedzi³a zie-
miê opoczyñsk¹, wyœpiewa³a w sosny
wszystkie znane teksty, zmierzy³a siê
z ¿ywio³em rzeki Pilicy – dzielnie roz-
garniaj¹c wios³ami jej wodolejstwo. Po-
ezjê zaproszono na bardzo uroczyste
spotkanie w Pa³acu Bia³aczowie, gdzie
z przyjemnoœci¹ i lekk¹ trem¹ wyst¹pi³a
na jednej scenie z poezj¹ urodzon¹ na
ziemi opoczyñskiej, a zgromadzon¹
w Opoczyñskim Klubie Literackim „Nad
W¹glank¹”. 

Poezjê wzrusza³y wieczory z barda-
mi. To przecie¿ jej bratnie dusze! Ach!
Jak piêknie œpiewa³ £ukasz Nowak,

i Piotr Wasilewski i Darko Bugariæ… Jak
wzruszaj¹co i refleksyjnie. I jak m¹drze! 

Poezja prze¿y³a i trudne chwile. Na
obozie poetyckim skonfrontowa³a swoje
„dzie³a” w indywidualnej rozmowie z re-
daktorem naczelnym „W³asnym G³o-
sem” Paw³em Sorok¹, który specjalnie
przyjecha³ z Warszawy, ¿eby powstrzy-
maæ co niektóre wiersze przed lekkim
zboczeniem na manowce. 

Teraz Poezja w³aœnie rozpakowuje
obozowe doœwiadczenia i wspomnienia.
Ot! Tutaj szyszka, tu pognieciony wiersz,
kawa³ek paproci i wers do wyprania
i przeróbki… A Wena ju¿ puka w ok³ad-
ki ró¿nych kajecików i wprasza siê na
herbatkê. Z tych wspomnieñ powstanie
przecie¿ niejeden leœny wiersz i marze-
nie, ¿eby Piotr Wasilewski, £ukasz No-
wak, Wiktor Biernacki… ¿eby ca³a
Miedzna Murowana zaprosi³a zaodrzañ-
sk¹ poezjê znów za rok. 

Organizatorzy Obozu Poetyckiego
sk³adaj¹ podziêkowanie kierownictwu
Stanicy Harcerskiej w Miedznej Muro-
wanej za wspania³¹ goœcinê. 

Joanna Duda-Murowski

20 kwietnia w Polskiej Misji Katolic-
kiej w Dortmundzie oraz 1 czerwca 2013
roku w Gminie Polskiej „Piast” w Essen
prze¿yliœmy niezwyk³e wieczory literac-
ko-muzyczne, zorganizowane przez Ire-
nê Moll i Krzysztofa Rusnarczyka, z oka-
zji promocji nowego tomiku Ballad emi-
gracyjnych znanego poety i kompozytora
Zbigniewa Stelmacha z Köln. 

Kim jest Zbigniew Stelmach, ¿e
przyci¹gn¹³ do siebie tak liczn¹ publicz-
noœæ oraz tak wielu znakomitych arty-
stów, którzy zaprezentowali nam w³asne
interpretacje kompozycji bohatera tych
spotkañ. Wykonali tak¿e, niejako w pre-
zencie dla Zbyszka i dla nas wszystkich,
utwory w³asne b¹dŸ innych uznanych
twórców. Przedstawienie g³ównej postaci
naszego spotkania,
twórcy moralnego
niepokoju, u³atwi³
nam sam poeta s³o-
wami swojej Auto-
biografii, której
tekst, wzbogacony
muzycznym wyko-
naniem ballad
przez samego auto-
ra, recytacjami
wierszy Ireny Moll
oraz publikacj¹ fo-
tografii z ró¿nych okresów jego ¿ycia,
zaprezentowa³ Krzysztof Rusnarczyk
w Dortmundzie i Stanis³aw Koselski
w Essen. 

Jako siê rzek³o, w programie wyst¹-
pili wielcy artyœci. Muzycznie, od mo-
mentu powitania, a¿ do samego koñca,
prowadzi³ nas Maestro S³awomir Olsza-
mowski, o którym tak piêknie napisa³a
Irena Rostalski: „Rodem Polak, sercem
kompozytor i pianista, a talentem powo-
³any i oddany s³uga muzyki”. A ponadto: 

– Anna Ludwika Ziêba z Rotterdamu,
poetka, aktorka, malarka, kompozytorka.
Taki Multi – talent polsko-holenderski. 

– Maria Wilczyñska obdarzona nie-
zwyczajn¹ ekspresj¹ g³osu. Kompozytor-
ka i autorka wysublimowanych tekstów
do arcydzie³ muzycznych, których wyko-

naniem zachwyci³a wszystkich. Recyto-
wa³a równie¿ wiersze Zbyszka Stelmacha. 

– El¿bieta i Wojciech Stempel, któ-
rych po³¹czy³a namiêtnoœæ do muzyki.
To uczucie wzajemne i muzyczne trwa
po dzieñ dzisiejszy. U nas zaprezentowa-
li subtelny, niezwykle atrakcyjny „pro-
gram na bis”. 

I wreszcie – Eligiusz ELO Badura
wirtuoz gitary (w³aœciciel szko³y mu-
zycznej w Balve), który wykona³ kilka,
wymagaj¹cych niezwyczajnych umiejêt-
noœci, dzie³ znanych mistrzów. 

Muzyka, œpiew, recytacja w najlep-
szym wykonaniu miêdzy innymi Krzysz-
tofa Imielskiego, prowadzi³y nas od te-
matów powa¿nych, poprzez ¿artobliwe,
a nawet trochê frywolne. Reaguj¹ca ¿y-

wo publicznoœæ, niejednokrotnie sponta-
nicznie lub zachêcona przez wykonaw-
ców, w³¹cza³a siê do programu. W takich
oto poetycko-muzycznych i patriotycz-
nych oparach przebiega³y te niezwyk³e
wieczory. Patriotycznych, poniewa¿ jed-
nym z zaproszonych goœci by³ nestor nie-
mieckiej Polonii w Dortmundzie, zas³u-
¿ony Dipis – Tadeusz Soko³owski, które-
mu poeta Zbigniew Stelmach zadedyko-
wa³ poruszaj¹cy wiersz Lwowie mój. 

Na koniec, prowadz¹ca program, Ire-
na Moll, dziêkuj¹c publicznoœci i arty-
stom za udzia³ w spotkaniu, zada³a pyta-
nie: Czy emigracja tak naprawdê powo-
duje w nas tylko rozdarcie, czy mo¿e tak-
¿e roznieca tl¹cy siê w nas twórczy
ogieñ? 

Irena Moll

Z udzia³em Polaków
w Nadrenii Pó³nocnej – Westfalii

Poezja polonijna
w Miedznej Murowanej
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W dniu 25 czerwca 2013 w Œwidni-
ku, rozpoczê³y siê 32 Ogólnopolskie
Warsztaty Fotograficzne IV ALTERDIA-
STAR. Ich organizatorem by³o Robotni-
cze Stowarzyszenie Twórców Kultury
woj. lubelskiego, wspó³organizatorem –
Centrum Kultury w Œwidniku. IV AL-
TERDIASTAR, to kontynuacja tradycji
– odbywaj¹cych siê przez 28 lat, organi-
zowanych przez tamtejsze RSTK w Sta-
rachowicach – OWF Diastar. 

Ci, którzy przybyli z bardzo daleka
i Œwidniczanie, stali bywalcy Diastaru
i ALTERDIASTARU i ci, którzy po raz
pierwszy wziêli udzia³ w plenerze foto-
graficznym, wszyscy ramiê w ramiê sta-
nêli do dwóch konkursów. 

Konkurs ¯ywio³ miejski mia³ pokazaæ
¿ycie miasta, Kadr z przesz³oœci –
uwieczniæ pozosta³oœci historii w dzisiej-
szych Piaskach i Gardzienicach. Jury pod
przewodnictwem Leonarda Karpi³ow-
skiego (FotoKurier), w sk³adzie: Rado-
s³aw Brzóska, Zbigniew Wiechnik, Adam
¯urek, przyzna³o 8 nagród. W konkursie
„miejskim” nagrody otrzymali: I miejsce
– Zdzis³aw Soko³owski (Targoszyn), II
miejsce – Wioletta Rauk (Œwidnik), III
miejsce – Micha³ Jab³oñski (Kutno); wy-
ró¿nienie – Anna P¹k (Œwidnik). Najlep-
szy kadr z przesz³oœci pokaza³ Micha³ Ja-
b³oñski z Kutna (I nagroda); II nagrodê
otrzyma³ Pawe³ Rauk (Œwidnik), III miej-
sce Jury przyzna³o Marcie Czerniawskiej
z Lubina, a wyró¿nienie Andrzejowi
Wrzeœniakowi z Czêstochowy. 

Po ca³odziennym fotografowaniu ple-
nerowym na uczestników czeka³y wie-
czorne atrakcje: prawie czterogodzinne
warsztaty fotografii studyjnej z Leonar-
dem Karpi³owskim, w studiu Fotoland
Marioli Drwal; pokaz „Duetu Roman-
tycznego”, czyli proza Uli Gronowskiej
i fotografie Jacka Zaima, wernisa¿ wy-
stawy fotografii z poprzedniej edycji
OWF w Kutnie oraz pokazy autorskie
zdjêæ uczestników. 

Ciekaw¹ propozycj¹ dla wielbicieli
fotografii, nie tylko tej analogowej, by³o
otwarcie wystawy „starszego” sprzêtu
foto (inauguruj¹ce IV ALTERDIA-
STAR), na której zgromadzono ponad 50
eksponatów, w tym ca³e wyposa¿enie
ciemni fotograficznej i aparat wielkofor-
matowy „Globica”. Pomys³odawcami
i realizatorami wystawy byli: Sylwester
Antoni Muszyñski, Zygmunt Szponar,
oraz Mieczys³aw Przychodzki, który
udostêpni³ swoj¹ imponuj¹c¹ kolekcjê
„starszych” aparatów. Wystawê mo¿na
by³o ogl¹daæ tylko przez 5 dni trwania
OWF w Centrum Kultury w Œwidniku. 

OWF ALTERDIASTAR nie odby³yby
siê gdyby nie pomoc wielu ludzi, którym
jeszcze raz dziêkujê. I chyba by³o cieka-
wie, bo TVP Lublin odwiedzi³a nas po raz
trzeci... Do zobaczenia za rok, w Lubinie. 

Aneta Wysmulska-Pawlaczyk
Patronat medialny OWF: TVP Lublin, Radio

Lublin oraz FotoKurier, najstarsza w Polsce gazeta
pisz¹ca o fotografii. Nagrody w konkursach ufundo-
wa³y Urz¹d Miejski Œwidnika, Starostwo Powiato-
we, firma KDM Foto, Wydawnictwo Fabryka S³ów.

G. M. Hopkins (1884-1889)

Œladami wierszy umar³ych poetów

Z Notatnika

Wielki post. Nie jeœæ budyniu w niedzielê. 
Herbatê piæ tylko gdy jestem senny, i bez cukru.
¯adnych wierszy w Wielkim Tygodniu i w pi¹tki.
Nie siedzieæ w fotelu, chyba ¿e nie mogê inaczej 
pisaæ. Œroda Popielcowa i Wielki Pi¹tek – chleb
i woda.

IV ALTERDIASTAR
Œwidnik 2013

Czy mo¿na zaraziæ siê pasj¹?

Nauczyæ podstaw fotografii

studyjnej w cztery godziny?

Zmierzyæ z konkursowym 

tematem i wygraæ? 

Dzieñ siê zacz¹³ przepiêknie. Obudzi³am siê
wczeœnie rano, o samym wschodzie – jak ju¿ od
dawna to robi³am. Czu³am Fryderykê – rozci¹ga³a
swoje prawe ramiê i podnosi³a swój nadgarstek.
Potem ruszy³a g³ówk¹ do góry i na dó³, tak jak by
chcia³a rozci¹gn¹æ szyjê. Jej ruchy potraktowa³am
jako sygna³ do wyjœcia z ³ó¿ka. Wypi³am mleko
w proszku – zostawi³am je na balkonie noc wcze-
œniej. Zagotowa³am wodê na swoj¹ ulubion¹ herba-
tê zawieraj¹c¹ du¿o witamin – wskazan¹ podczas
7-ego tygodnia ci¹¿y, który w³aœnie min¹³ wczoraj. 

Zjecha³am wind¹ na dó³. Napotka³am emery-
towanego policjanta. Z uœmiechem powiedzia³ mi
dzieñ dobry. Rozmawialiœmy o s³odkich ciastkach.
Wymieni³am sklep w którym mo¿na je kupiæ. S³u-
cha³am jak mówi³ o nowym sklepie znajduj¹cym
siê w drugim kierunku. Zapamiêta³am s³odkie
p¹czki w sklepie w moim bloku i kupi³am dwa. –
Zjad³am wszystkie siedz¹c na balkonie. Zachcia³o
mi siê p³akaæ, gdy przypomnia³o mi siê dziecko
kolegi, prosz¹ce mnie o posadzenie na nocnik. 

W dzieciñstwie u¿ywa³am pasty o smaku
truskawkowym. Dlatego zjad³am truskawkê,
a potem umy³am zêby now¹ szczoteczk¹ i now¹
past¹. Na³o¿y³am klapki z klamr¹, zapakowa³am
portfel i wysz³am z apartamentu, tak jak zawsze
to robiê w soboty. 

Uda³am siê do parku, do którego ostatnio
chodzê. Wokó³ je¿d¿¹ rowerzyœci, jak do tej pory
bezpiecznie. – Uwa¿aj przy przekraczaniu ulicy –
przypomnia³y mi siê s³owa mojego dziadka. Dzi-
siaj wybra³am inn¹ drogê. Sz³am przez krête
dró¿ki pomiêdzy budynkami i patrzy³am na
przedszkole obok koœcio³a katolickiego. I na fon-
tanny wype³nione wod¹. Minê³am sklepy z buta-
mi, które ju¿ by³y otwarte. Nic jednak nie kupo-
wa³am – zadecydowa³am, ¿e drewniaki nie s¹ ju¿
dla mnie najlepsz¹ opcj¹, a obcasy s¹ za wysokie. 

Widzia³am sklep z sukienkami, ale by³ za-
mkniêty. Lubiê sukienki. Dzieciêce grube rajstopy
mo¿na ³atwo obci¹æ, aby uszyæ nadkolanówki dla
doros³ych, u¿ywaj¹c gumki z rajstop, aby podtrzy-
maæ d³ugie skarpety ponad kolanami. Resztki ma-
teria³u mo¿na u¿yæ na kokardki. 

Kolejny sklep, do którego ju¿ dawno chcia-
³am pójœæ, by³ otwarty. Kupi³am plecak i nowy
przyciemniony portfel, poniewa¿ mój stary ju¿
pêka. Przesz³am obok restauracji, ale nie bêd¹c
jeszcze g³odna, zadecydowa³am siê wróciæ tu
póŸniej. Kupi³am ³adn¹, czarn¹, dzian¹ chustê,
która bêdzie, jak s¹dzê, dobra na moj¹ szyjê do
zimowych ubrañ, kiedy bêdê jeszcze chodziæ
z Fryderyk¹ w brzuchu. 

Wróci³am do parku. W³o¿y³am plecak w ple-
cak z wisz¹c¹ cen¹. No¿yczki bêd¹ dobrym na-
rzêdziem, po które siêgnê w domu. Chcia³am
usi¹œæ na ³awce – by³a pomazana, pewnie przez
jakiœ m³odych ludzi. Go³êbie i kaczki p³ywa³y po
sztucznym jeziorze, ale by³o ju¿ za zimno ¿eby
posiedzieæ. Zaczê³am siê przygl¹daæ kobiecie
oprowadzaj¹cej swoj¹ oko³o dwuletni¹ córkê –
mia³a w³osy zwi¹zane na czubku g³owy, tak sa-
mo, jak ja je nosi³am, gdy by³am ma³a. 

Uda³am siê na drug¹ stronê ulicy do sklepu
dzieciêcego, który widzia³am wczeœniej. Po dro-
dze, kupi³am skórzane, miêkkie klapki ze sprz¹cz-
k¹, ¿ebym w przysz³oœci nie martwi³a siê o opuch-
niête nogi. Klapki s¹ najlepsze, bo nie trzeba siê
schylaæ przy ich zak³adaniu. 

Na koñcu siódmego tygodnia ci¹¿y k¹pa³am
siê w wannie – w mojej piaskownicy. Bawi³am
siê gumow¹ kaczk¹ i czyta³am opisy na butelce
szamponu. A potem spa³am dobrze, i nadal pa-
miêtam jak kilka nocy temu œni³y mi siê obsika-
ne majtki na ty³ku mê¿czyzny. 

Nic nie kupi³am w sklepie – drogo, ale podo-
ba³a mi siê kombinacja dzieciêcego, mêskiego
i damskiego dzia³u na jednym poziomie sklepu.
Wróci³am do restauracji. Schylaj¹c siê nad ³aw-
k¹, szuka³am w nowym plecaku zapalniczki.
Przygl¹da³am siê wyæwiczonemu, muskularne-
mu mê¿czyŸnie przechodz¹cemu obok z innym
mê¿czyzn¹. Obci¹gnê³am ty³ sukienki. – Chcesz
zapalniczkê? – zapyta³, przebiegaj¹c przez traw-
nik. – Tak, odpowiedzia³am. Uœmiechnêliœmy siê
do siebie i posz³am dalej. Znowu bardzo siê ba-
³am o ci¹¿ê – wokó³ by³o coraz wiêcej ludzi,
a rowerzyœci przeje¿d¿ali obok. 

Przypomnia³a mi siê restauracja, której przy-
gl¹da³am siê od d³u¿szego czasu, po drodze na
Stare Miasto. Poniewa¿ ceny nie s¹ tu za wyso-
kie, zadecydowa³am siê coœ zjeœæ. Zap³aci³am 26
z³ za ¿abie udka w sezamie i dzbanek chiñskiej
herbaty. Herbata zd¹¿y³a ostygn¹æ do czasu, gdy
skoñczy³am posi³ek. 

Wysz³am. Zapali³am nastêpnego papierosa
podpalonego przez innego mijaj¹cego mnie mê¿-
czyznê. Spojrza³am w lewo i zobaczy³am policjê,
a na prawo wypadek samochodowy spowodowany
przez kierowcê z nauki jazdy. Przygl¹da³am siê pa-
rê minut i powróci³am do spaceru. Smak s³odkoœci
ogarn¹³ mój ¿o³¹dek. Œlina podchodzi³a a¿ do gar-
d³a. Sz³am przez najcichsze podziemne tunele dro-
g¹ do domu. Sklep z wózkami dla dzieci by³ wy-
pe³niony ludŸmi, pomyœla³am sobie o wózku i po-
sz³am naprzeciwko do innego sklepu z wózkami. 

Przechodz¹c przez skrzy¿owanie, minê³am
zakonnicê patrz¹c¹ siê prosto na mnie, i w moje
oczy, gdy lew¹ rêk¹ trzyma³am siê za brzuch. – Jej
oczy by³y tak samo br¹zowe jak moje. Za zakon-
nic¹, która ci¹gnê³a torbê na kó³kach, sta³ oriental-
ny buddysta w z³oto-purpurowej szacie. Sta³ ra-
zem z ¿on¹. ¯ona by³a w butach na obcasach i jej
³ydki pokazywa³y du¿e musku³y. – Czy wy macie
spotkanie religijne? – zapyta³am siê zakonnicy.
Nie – odpowiedzia³a. Czysty przypadek. I posz³a
do tramwaju. 

Obok sklepu spo¿ywczego, do którego nigdy
nie chodzê, bo nie chcê przechodziæ przez bram-
ki, które s¹ niedobre dla mojego stanu, przygl¹da-
³am siê kobiecie w zaawansowanej ci¹¿y.
Wpierw, myœla³am, ¿e ona ma dwa pêpki, ale po-
tem, wyraŸnie widzia³am ruchy pod jej ciasn¹
bluzk¹. Szczêœliwa – powiedzia³am kobiecie –
Jak siê ma³e rusza? Ja mia³am na sobie czarn¹ su-
kienkê. Kobieta bia³¹. 

Beata Krawiecka Spacer
DEBIUT
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Celem konkursów jest o¿ywienie ¿ycia
literackiego, propagowanie twórczoœci li-
terackiej poprzez nagradzanie twórców
oraz tworzenie mo¿liwoœci debiutów. 

Do udzia³u zapraszamy autorów zrze-
szonych i niezrzeszonych. Ocen¹ nades³a-
nych prac zajmie siê jury, w sk³ad którego
wchodz¹ przedstawiciele organizatorów. 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzy-
maj¹ nagrody pieniê¿ne, a prac wyró¿-
nionych nagrody rzeczowe. 

Konkurs II – „PRZEMIJANIE”
Prosimy przys³aæ zestaw trzech nie-

opublikowanych wierszy (na temat: doj-

rzewania, starzenia siê, gasn¹cego ¿ycia),
w czterech spiêtych egzemplarzach. 

Konkurs III – „MOJE ROMANSE
Z PANN¥ TEMID¥”

Powieœæ dokumentalna lub esej, repor-
ta¿, sprawozdanie, wspomnienia, pamiêt-
nik – obrazuj¹ce przebieg konkretnych
spraw w polskich s¹dach. Objêtoœæ do-
wolna. 

Konkurs IV
– „NASZE ¯YCIE LITERACKIE”

Powieœæ, esej, reporta¿, sprawozdanie,
wspomnienia, pamiêtnik. Objêtoœæ do-
wolna. 

Konkurs V
– „NASZE ¯YCIE PODRÓ¯NICZE”

O wycieczkach i pracy biur podró¿y,
tudzie¿ hoteli. Objêtoœæ dowolna. 

Konkurs VI
– „NASZE ¯YCIE MUZYCZNE”

Objêtoœæ dowolna. 

Konkurs VII – „NASZE KONTAKTY
ZE S£U¯B¥ ZDROWIA”

Objêtoœæ dowolna. 

Konkurs VIII
Na temat „Od Fausta do „Fausta”, Go-

ethego, Marlowe’a, Manna i malarstwa
W. Markowskiego, „W krêgu Doktora
Faustusa” do… Faustyny Mokrzyckiej 
i Faustyny Kowalskiej. Gatunek literacki
dowolny, objêtoœæ tak¿e. 

Terminy nadsy³ania prac 
II – 5. 05. 2014 r., III – 5. 05. 2015 r., 

IV – 5. 05. 2016 r., V – 5. 05. 2017 r., 
VI – 5. 05. 2018 r., VII – 5. 05. 2019 r. 

Nagrody
W konkursach poetyckich
I miejsce – 760 z³
II miejsce – 500 z³
III miejsce – 300 z³
IV i V miejsce – nagrody rzeczowe. 
W pozosta³ych konkursach du¿o wy¿sze. 
Prace oznaczyæ god³em. Do³¹czyæ za-

mkniêt¹ kopertê opatrzon¹ tym god³em,
zawieraj¹c¹ imiê i nazwisko autora, ad-
res, telefon, e-mail. Autor mo¿e wys³aæ
jedn¹ pracê. Prace bêd¹ publikowane za
zgod¹ autora. 

Nagrodê mo¿na odebraæ podczas uro-
czystoœci. Nazwiska osób nominowa-
nych bêd¹ podawane wczeœniej e-mailem
lub telefonem. 

Prace nale¿y przesy³aæ na adres:
Zwi¹zek Literatów Polskich, Krakow-
skie Przedmieœcie 87/89, 00-079 War-
szawa z dopiskiem: Ogólnopolskie Kon-
kursy Literackie dr Felicji Borzyszkow-
skiej-Sêkowskiej.

OG£OSZENIE o KONKURSACH
Zwi¹zek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich, 

Klub Kobiet Twórczych, Ko³o Bohaterów Ksi¹¿ek z cyklu „Byæ…” 
og³aszaj¹ Ogólnopolskie Konkursy Literackie 

dr Felicji Borzyszkowskiej-Sêkowskiej

Urodzi³ siê 12 maja 1948 roku w Muszy-
nie. Absolwent filologii polskiej UJ. W 1977
roku podj¹³ pracê dziennikarsk¹ w piœmie
Kolejarz, póŸniej przeniós³ siê do Echa Kra-
kowa, gdzie pracowa³ do 1997 roku. Obec-
nie jest dziennikarzem Gazety Krakowskiej.
Wczeœniej flisowa³ na Popradzie, by³ inwen-
taryzatorem, lata³ te¿ na szybowcach. 

Ziemianin debiutowa³ wierszem Œwiêty
Jan z Kasiny Wielkiej w lutym 1968 roku na
³amach ¯ycia Literackiego. Jego utwory
przet³umaczono na kilka jêzyków, m.in. an-
gielski, w³oski, niemiecki, rosyjski itd. Po-
eta jest te¿ laureatem g³ównych nagród
w wielu ogólnopolskich konkursach poetyc-
kich, m. in.: trzykrotnie by³ laureatem £ódz-
kich Wiosen Poetyckich, zdoby³ g³ówn¹ na-
grodê w konkursie im. Jana Œpiewaka czy
w „Jaszczurowych Laurach”. 

Du¿¹ popularnoœæ przynios³y Ziemiani-
nowi wiersze œpiewane m. in. przez El¿bietê
Adamiak, Jacka Wójcickiego, Woln¹ Grupê
Bukowina, a przede wszystkim przez Stare
Dobre Ma³¿eñstwo. P³yty tej lubianej grupy
czy solowa p³yta Krzysztofa Myszkowskie-
go sk³adaj¹ siê w wiêkszoœci z wierszy Zie-
mianina. Równie¿ jazzmani – jak choæby
Ryszard Sty³a czy Andrzej Cudzych – siêga-
j¹ po utwory krakowskiego poety. 

Od 1978 roku, a¿ do rozwi¹za-
nia, Adam Ziemianin nale¿a³ do
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Obecnie jest cz³onkiem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, gdzie pe³-
ni funkcjê wiceprezesa. Nale¿y do
PEN-Clubu. W 1993 roku poeta
obchodzi³ 25-lecie pracy twórczej.
Z tej okazji w Krakowskiej Filhar-
monii odby³ siê uroczysty koncert,
w którym wyst¹pili przyjaciele po-
ety œpiewaj¹cy i recytuj¹cy jego
wiersze. Koncert zgromadzi³ t³u-

my mi³oœników poezji Ziemianina. 21 czerw-
ca 1999 roku poeta otrzyma³ Z³oty Laur za
Mistrzostwo w Sztuce, przyznany przez kra-
kowsk¹ Filiê Fundacji Kultury Polskiej. 

Tomy wierszy
„Wypogadza siê nad naszym domem” (1975) 
„Pod jednym dachem” (1977) 
„Nasz s³ony rachunek” (1980) 
„W k¹cie przedzia³u” (1982) 
„Makatka z p³on¹cego domu” (1985) 
„Wiersze dla Marii” (1985) 
„Zdrowaœ Matko – ³aski pe³na” (1987) 
„Dwoje na balkonie” (1989) 
„Boski wieczorny m³yn” (1990) 
„List do zielonej œcie¿ki” (1993) 
„Dom okolicznoœci ³agodz¹cych” (1995) 
„Ulica Ogrodowa” (1996) 
„Nosi mnie” (1997) 
„A Weaver From Radziszów” (1997) 
„Plac Wolnoœci” (1999) 
„Goœciniec” (1999) 
„Na g³owie stajê” (2002) 
„Modlitwy mojego wieku” (2004) 
„Notesik amerykañski” (2004) 
„Makatki” (2005) 
„Dzikie zapa³ki” (2007) 
„Przymierzanie peruki” (2007) 
„Co za szczêœcie!” (2008) 
„Chory na studniê” (2008) 
„Wilcze podniebienie” (2011) 
„Z nogi na nogê” (2012) 

Adam ZiemianinAnio³ codzienny 

Anio³ niebieski wó³ roboczy
Ciê¿ko dziœ lata pod sufitem
I tylko piêty zgrabne pokazuje
Nie zagl¹daj¹ mu do skrzyde³
Na piêcie anio³ siê obróci
Czasem zajrzy do cukiernicy
I wie ¿e ¿ycie tu niezbyt s³odkie
Smutni bywaj¹ domownicy
Na piêcie anio³ ma skarpetkê
W skarpecie jest jak grosik dziura
Nie mia³ kto dziury zacerowaæ
Wiêc z tak¹ dziur¹ anio³ fruwa
Nie zawsze miewa siê anielsko
Czasem te¿ i tak bywa w niebie
¯e œnieg z cukrem siê pomiesza
Wiêc anio³ z nami klepie biedê
Usi¹dŸ aniele przy herbacie
odpocznij chwilê miêdzy nami
Kawa³ek placka tu dostaniesz
Maria skarpetkê Ci naprawi

Po¿egnanie

Zostawi³em ciê sam¹
Jak palec na przystanku
Ale musia³em nie by³o wyjœcia
I jeszcze ten polityk
Z g³upi¹ gêba na plakacie
Jakby chcia³ sobie przypomnieæ
Kiedy ostatni raz jecha³ autobusem
Komunikacji nieludzko masowej
By³aœ taka zagubiona
Poœród obcych ludzi
Jak kapliczka w górach
O której po sezonie
Nawet Bóg zapomnia³
¯egna³aœ mnie

Wiatraczkami r¹k
Martwi¹c siê
¯ebym siê nie spóŸni³
Niezdarnie obiecywa³em
¯e wrócê na skrzyd³ach
Choæby w samych
Skarpetkach
Gdy nie da siê inaczej

Mówi³aœ tak cicho

Przejazdem by³em
W Bia³ymstoku
Kwiecieñ trochê marudzi³
Jakby sobie podpi³
Z lekka te¿
Nogami przeplata³
Tak trochê do zimy
A trochê do lata
Ale bez histerii
Jak to kwiecieñ

A w œrodku miasta
Telefoniczna budka
Zap³onê³a nagle
¯yw¹ pochodni¹

P³onê³y moje w³osy
Wniebog³osy
Marynarka i zbite
Jak pies ca³e cia³o

A ty mówi³aœ do s³uchawki
Tak cicho
I tak ma³o

Nie mia³aœ si³y
Gdy diagnoza taka

2002

Z tomu „Przymierzanie peruki” 
– poœwiêconego ¿onie Marii  


 

 






 








By³o a nie jest

Gdyby naszkicowaæ drogê, jak¹ boha-
terka wierszy – pochodz¹ one z tomiku
£ucji Fornalczyk-Fice „Opiekunka” –
przeby³a, sprawa by³aby trudna. Bo o to
proszê: najpierw pojawia siê Duisburg,
a zaraz potem Win hester, Elena, Cristina
i Heintz, a wkrótce angielski w¹wóz. Jest
angielska ³¹ka, za nied³ugi czas przestrzeñ
nad kana³em Haweli (Berlin). Jest przyro-
da walijska i niemiecka, a zarazem jak
straszyd³o pojawia siê okrutna Holender-
ka, która „Nawet na mnie nie patrzy/czujê
siê cieniem, przez który bêdzie przecho-
dziæ”. „Tego dnia – dopowiada poetka –
wola³abym nie narodziæ siê wcale/ albo
narodziæ siê jej pieskiem.”

Tak zaczyna siê historia opiekunki
z Polski, z Gorzowa, która korzystaj¹c
z otwarcia granic udaje siê do Zachodniej
Europy, aby pielêgnowaæ ludzi i pomagaæ
ludziom starszym, niedo³ê¿nym b¹dŸ
schorowanym czêsto bliskim œmierci.
Gdzieœ w którymœ z utworów autorka na-
pomyka, ¿e w Niemczech pos³ugiwa³a siê
angielskim, a wiêc wynika³oby, ¿e naj-
pierw pracowa³a w Care Home w Wiel-
kiej Brytanii. Relacjê z Anglii, oczywi-
œcie literack¹, niekoniecznie autentyczna,
zda³a w ksi¹¿ce prozatorskiej „Przezna-
czenie” (2012), któr¹ pismo „W³asnym
G³osem” mia³o zaszczyt oceniaæ, a recen-
zjê upubliczniaæ. Powieœæ zdoby³a sobie
ogólne powodzenie, co œwiadczy, ¿e nasz
rynek czytelniczy nowinkami zachodnimi
jeszcze nie zosta³ nasycony. 

Przedstawianiu sylwetek postaci ko-
biet, które napotka³a w swojej pracy bo-
haterka, towarzyszy zawsze refleksja,
choæby ona zawiera³a siê w zawieszeniu
opisu i zwróceniu uwagi na œwiat szerszy,
czêsto urzeczowiony, nieosobowy. Kwin-
tesencja refleksji b¹dŸ mora³u mieœci siê
w uwagach nad kruchoœci¹ ¿ycia, nad po-
trzeb¹ duchowoœci, nad w³asnym ciê¿-
kim losem, nad oddaleniem od rodziny.
Bardzo ciekawe a jednoczeœnie twarde,
jakby mêskie, by³y te zamkniêcia obra-

zów. Byæ mo¿e wziê³o siê to st¹d, ¿e na-
uczy³o j¹ tej postawy ¿ycie: niepewne sa-
motne ¿ycie uzale¿nione od kaprysów
i losu, ci¹gle w ruchu. Tak to bywa ga-
starbajtowaniu, czego m³odzi zdaj¹ siê
nie wiedzieæ, zapatrzeni w kolorowe ma-
gazyny, obraz internetowy i perfumy. 

Wa¿n¹ rolê spe³nia w poezji Fice
przyroda. Jest tak poetycko przedstawia-
na, tak impresyjnie i ogólnie, ¿e nie stwa-
rza ró¿nic miêdzy wyspiarsk¹ a bawar-
sk¹. Du¿o w niej s³oñca, wysokich drzew,
kana³ów i odnóg wodnych, co równie do-
brze zgadza siê z topografi¹ Wielkiej
Brytanii jak i Niemiec. A przyroda wy-
wo³uje uczucie – tak w bohaterce jak
i w czytelniku; to ona towarzyszy jej
prze¿yciom jak natura egzotyczna u S³o-
wackiego („Testament mój”), jak u twór-
ców romantycznej szko³y ukraiñskiej
i u M³odopolan. W m³odszej poezji u nas
nawet przyroda zosta³a ucywilizowana
lub ska¿ona (vide: grupa „Tylicz”), tak¿e
Fice odœwie¿a tê nasza literaturê. Ma³o
tego – w formie wyrazu, ekspresji, korzy-
sta ze œrodków poetyckich wspó³czesnej
szko³y angielskiej, która przemawia po-
przez konkret, odrzucaj¹c na bok zbyt
wyraŸny abstrakt. Od co najmniej 30 lat
wystêpuje w Anglii to zjawisko; czas, by
skorzystaæ z takich doœwiadczeñ. 

Teksty z tego tomiku zosta³y zauwa-
¿one w konkursie literackim pn. „Daæ
œwiadectwo” w Krakowie, daj¹c tam au-
torce za zestaw wierszy II nagrodê. Jeœli
zwa¿yæ, ¿e debiutowa³a zbiorem poetyc-
kim „W moim œnie” (1997), a w 2010 ro-
ku wyda³a tomik „Piegi na s³oñcu”, zaœ
z prozy ma przygotowane do druku dwie
nowe powieœci, równie¿ o gastarbajtowa-
niu w Anglii i w Niemczech, mo¿na
stwierdziæ, ¿e mamy do czynienia z au-
tork¹ doœwiadczon¹. Najpierw doœwiad-
czy³o j¹ ¿ycie, którego fatum – przynaj-
mniej s¹dz¹c z tomu „Opiekunka” – do-
pali³ siê w Niemczech. Tam zgas³o œwia-
t³o nieszczêœcia, ¿ycia miêdzy ¿yciem
a œmierci¹, upadkiem w poszukiwaniu
w³asnej to¿samoœci. Tak, ostatnie strony
tego tomiku odnosz¹ siê z pewnoœci¹ do
Niemiec, znad kana³u Haweli. 

Po drodze do Berlina – niejako prze-
ciwnie do trasy z Polski – le¿y Mona-
chium. Tu spotyka siê pisarka z wyzy-
skiem, awersj¹. Nie ma jasnoœci, jak d³u-
go przebywa w tym mieœcie, lecz ze
smutkiem konstatuje, ¿e „Prawdziwe ¿y-
cie to myœl/o domu w Gorzowie i stole,
na którym paruje rosó³, /a s³oñce jak fa-
jerka ogrzewa kuchniê”. O czym marzy
opiekunka? O kraju, z którym kojarz¹ siê
jej najpiêkniejsze wiersze: „Wieczorem
chcê zapalaæ gwiazdy. Pod zamkniêt¹
rzês¹/kr¹¿¹ metafory, rozbrzmiewa kon-
cert”. Potem nastêpuje „Podró¿ niemiec-

kim poci¹giem”, z Monachium nad kana³
Haweli, do Berlina. Tu znów „Dni jak dê-
by – nie pozwalaj¹ siê uwolniæ”. Myœli ze
smutkiem o pozostawionym w Polsce
mê¿u: „Nawet przez telefon nie pytasz,
co robiê”. Ostatni wiersz „List z Berlina
II” koñczy siê wyzwaniem „Twoje d³onie
obejmuj¹ mnie/daleko st¹d”. Pozosta³a
droga do przebycia odnowienie znajomo-
œci, powrót do mi³oœci rozstanej. Twarda,
bolesna, nowatorska poezja. 

*) £ucja Fornalczyk-Fice, Opiekunka. Gorzów
Wielkopolski 2012, Wydawnictwo SONAR Lite-
racki, s. 60. 

Opowieœæ o starszawym
pokoleniu

Naczelnym bohaterem tej ksi¹¿ki,
wspomnieñ Jana Rychnera „Meandry lo-
su” nie jest grupa a jeden cz³owiek, pro-
wadzony od dzieciñstwa do wczesnej
m³odoœci, zatem i ta ksi¹¿ka nie mo¿e
byæ opowieœci¹ o pokoleniu, najwy¿ej
pokoleniow¹. Podmiot zwierzeñ, Jakub,
snuje wspomnienia o swoim ¿yciu, ¿yciu
przyjació³, rodziców, ludzi widzianych
i wyobra¿onych. Zreszt¹, ¿eby to by³y
tylko wspomnienia – autor kilkakrotnie
obiektywizuje osobê Jakuba, patrzy nañ
i z zewn¹trz, ka¿e go widzieæ z punktu
widzenia narratora zobiektywizowanego.
W tym tkwi sedno tej ksi¹¿ki. Wzorem
tylu innych prób, powsta³a pod wp³ywem
Rychnera opowieœæ, mo¿e powieœæ, bo
Jakub widziany jest od wewn¹trz i z dy-
stansu, z zewn¹trz. Ma³o tego, autor jak-
by unika³ dos³ownoœci, stwierdzaj¹c, ¿e
pozmienia³ imiona bohaterów, tak jak to
siê dziœ powszechnie czyni, aby unikn¹æ
odpowiedzialnoœci, jeœli od wydarzeñ
prawnie uznanych za dopuszczalne do
jawnoœci nie minê³o 50 lat. Taka to powi-
k³ana jest ta dzisiejsza proza i Rychner
tak¹ uprawia. 

A jednak lepiej mówiæ o wspomnie-
niach. Sam Rychner przyznaje, ¿e korzy-
sta miejscami z pamiêtnika, który spisy-
wa³ w m³odoœci. Jakie¿ wra¿enie wywie-

raj¹ niektóre niepodwa¿alnie realistyczne
sceny. Najpierw jest Majdanek. Stasia
i Hieronim mieszkaj¹ w domu, który nie-
omal przylega do póŸniejszego obozu.
Majdanek w czasie wojny widziany
z pewnego oddalenia, z domu Stasi i Hie-
ronima, napawa tragedi¹ i lêkiem, gdy
ukazuje siê o nim ca³a prawda, w wojnê
i po wojnie. A szeregi maszeruj¹cych
przed domem wiêŸniów? A bohaterskie
wci¹ganie przez Stasiê niektórych do do-
mu dla ich ratowania? Rychner z zimn¹
krwi¹ opisuje kaŸnie i bestialstwo za dru-
tami, w barakach, pomieszczeniach zag³a-
dy – wydarzenia znane mu z opowieœci. 

Nie sposób w recenzji przedstawiæ
¿ycie bohatera po kolei. Doœæ wskazaæ
najbardziej dramatyczne momenty, prze-
³omowe, b¹dŸ szczególnie komiczne. Do
takich nale¿¹: wyprawa do lochów w Ja-
kubowicach, gdzie szóstka umorusanych
dzieciaków unika œmierci, cofaj¹c siê
przed g³êbi¹ odmêtów; zabawne przygo-
dy w zespole m³odzie¿owym, w którym
Jakub wystêpowa³ w roli perkusisty (np.
jak pan m³ody sprosi³ wielu na wesele
a nie mia³ wódki); finalny odlot Marty,
ukochanej, za granicê, której samolot
przypomina wehiku³ ¿egnany z wielk¹
mi³oœci¹, jak Nowozelandczycy Amery-
kanów w filmie „Monde Cano”. Te sce-
ny, o du¿ym napiêciu doskonale odwzo-
rowane s¹ na biegu ¿ycia Jakuba, który
urodziwszy siê w Lublinie i tu skoñczyw-
szy pierwsze nauki, wywêdrowa³ z rodzi-
n¹ do Starej Mi³osnej, a w³aœciwie do
Warszawy, bo w Warszawie naukê konty-
nuuje. Przechodzi przez szko³y, wojsko,
chór, zespó³ muzyczny, pisanie wierszy,
a fina³ zwieñczony zostaje mi³oœci¹, nie
wiedzieæ w jakim stopniu spe³nion¹. 

Czy jest to spowiedŸ pokoleniowa?
I tak, i nie. Tam gdzie narracja prowadzo-
na jest w pierwszej osobie, czuæ wielk¹
prawdê o generacji urodzonych tu¿ po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Tam,
gdzie wkrada siê sucha relacja, wylicze-
nie szczegó³ów b¹dŸ faktów, nic poza
„inwentarzem” w rzeczywistoœci nie ma. 

W sumie za tych wielu ciekawych
fragmentów wspomnieñ, warto tê ksi¹¿-
kê wyró¿niæ. Okazuje siê, ¿e poza zmy-
s³em lirycznym ma Rychner tak¿e zmys³
narracyjny, i to ka¿e wierzyæ w dalsze je-
go mo¿liwoœci. Szczególnie cenna jest
wra¿liwoœæ autora na s³owo (np. w opi-
sie mi³oœci do Anny), a poza tym znajo-
moœæ wszechstronna realiów ¿ycia m³o-
dzie¿owego otwiera szerokie pole do
panoramy pokolenia. Pokolenia w Ame-
ryce zwane „beat generation” ma swego
zdolnego obiecuj¹cego jako artystê
przedstawiciela. 

*) Jan Rychner, Meandry losu. Warszawa 2013,
Wydawnictwo Ksi¹¿kowe IBIS, s. 139.
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Zas³yszenia 
Bogus³awa Jasiñskiego

Poezja i zas³yszenia: 
chiñska pêtelka na palec –
im bardziej chcê go z niej wyrwaæ, 
tym mocniej siê zaciska

Ostatnio nic nie czyta³am, nie pisa³am,
literatura zamknê³a przede mn¹ usta, jakby
chcia³a zresetowaæ mój umys³. Totalna pust-
ka i niemoc. W chwili tej blokady trafi³am na
ksi¹¿kê poetyck¹ Zas³yszenia znanego poety,
prozaika, filozofa Bogus³awa Jasiñskiego.
Ju¿ pierwszy przeczytany wiersz zrobi³ na
mnie ogromne wra¿enie, jest to filozoficzne
spojrzenie autora na kobietê, w której odna-
laz³am siebie, to nieod³¹czne zmaganie
z czasem, który jest nieub³aganym sêdzi¹. 

Jakie s¹ wiersze Bogus³awa? – przede
wszystkim filozoficzne, pe³ne przemyœleñ,
a jednoczeœnie pisane prost¹ forma literack¹,
zarazem spontaniczne i to jest ich si³¹. Do
tych wierszy wraca siê, by uciec od codzien-
noœci. Ksi¹¿ka ta wprowadza czytelnika
w œwiat gdzie spotkamy zwyczajnych, nie-
zwyczajnych zjadaczy chleba. To od nich
uczymy siê dystansu do siebie. 

Poeta otwiera przed nami atlas ludzi, tak
nie pomyli³am siê, atlas ludzkich wra¿liwo-
œci, pogl¹dów. Znajdziemy tu odpowiedzi na
nurtuj¹ce nas pytania, które tkwi¹ czêsto
ukryte, lub ubrane w kolorowe fata³aszki. 

Zbiór wierszy zebrany w tym tomie jest
kontynuacj¹ dwóch poprzednich ksi¹¿ek po-
etyckich: Nie napisany wiersz i Po drugiej
stronie wiersza. Uwa¿am, ¿e jest to WSPA-
NIA£Y literacki TRYPTYK. 

Podobaj¹ mi siê celne i b³yskotliwe myœli,
o sprawach ma³ych i wielkich, prozaicznych
i tragicznych. Doceniam umiejêtnoœæ odczy-
tywania zas³yszeñ, to sztuka wymagaj¹ca
cierpliwoœci. Nie wystarczy jedno spojrzenie
w s³owa, aby opowiedzieæ ca³¹ historiê. 

Podoba mi siê wyznanie poety zamyka-
j¹ce Zas³yszenia. Zas³yszane od siebie same-
go parê dni po napisaniu ZApoematu.

Gosia zrobi³a kilka zdjêæ jak jej czyta³em 
ZApoemat. 
Ale ich nie widzia³em. 
Potem pokaza³a je w galerii. 
Có¿, pamiêtam to popo³udnie. 

Czy to jest w³aœnie moja epistemologia sztuki? 
Gdzie to jest? 
O czym teraz ja mówiê? 
Co w koñcu jest? 

Staram siê tylko notowaæ ca³y proces. 
Najwierniej jak mogê. 
Bia³y kwadrat na bia³ym tle nawet
to nie jest. 

Wiersz ten sk³ada siê z tylu wersów ile
jest miesiêcy w roku, tak wiêc jest form¹
przes³ania, manifestu ¿ycia i œmierci. Jeszcze
raz zachêcam do lektury tej wspania³ej publi-
kacji, w której odnajdziemy cz¹stkê siebie.
Myœlê, ¿e nie tylko mi³oœnicy poezji, ale
równie¿ wszyscy ci, którzy ceni¹ sobie dobr¹
literaturê powinni zapoznaæ siê z zawartoœci¹
tej pozycji, naprawdê warto. 

Krystyna WoŸniak

Bogus³aw Jasiñski, Zas³yszenia. Wydawnictwo
ETHOS, Warszawa 2012

Ostatnie W¹glañskie
Mistrzostwa Polski w Poezji 

25 maja 2013 r. w W¹glanach k. Opocz-
na rozstrzygniêto konkurs literacki odbywa-
j¹cy siê w ramach 32 W¹glañskich Mi-
strzostw Polski w Poezji.

W tegorocznej edycji organizatorzy wy-
³onili Jury jedynie spoœród dzia³aczy Towa-
rzystwa Przyjació³ W¹glan. Przewodnicz¹-
cym zosta³ Waldemar JóŸwik – pomys³o-
dawca i organizator, wiceprezes Towarzy-
stwa Przyjació³ W¹glan; sekretarzem zosta³a
Iwona Piecha – dzia³aczka Towarzystwa;
cz³onkiniami natomiast Krystyna JóŸwik –
Radna, organizator i prezes Towarzystwa
oraz Malwina Szczepañczyk – organizator
i dzia³aczka Towarzystwa. 

W Mistrzostwach wziê³o udzia³ 113 po-
etów z 11 krajów, którzy nades³ali 600
wierszy. Jury przyzna³o 16 nagród i wyró¿-
nieñ pieniê¿nych, ksi¹¿kowych i rzeczo-
wych o ³¹cznej wartoœci 6100 z³ w dwóch
kategoriach. 

Nagrodzeni w kategorii „Poezji Bia³ej”: 
I Nagroda – Marzanna Danek-Hnelozub

(Austria),
II Nagroda – Tadeusz Harmoszko 

(Suwa³ki), 
III Nagroda – Stanis³awa Janowska 

(Parady¿). 
Wyró¿nienia: Wiktoria Adamczyk 

(Radoszyce), Piotr Fa³czyñski (O³obok), 
Ryszard Kilar (Z³otów), Mariola Kruszew-
ska (Miñsk Mazowiecki), Waleria Prochow-
nik (¯ywiec). 

Nagrodzeni w kategorii „Poezji Rymo-
wanej”: 

I Nagroda – Sabina Szymbor (Lublin), 
II Nagroda – Józef Cupak (Wara), 
III Nagroda – Lech Budny (USA). 
Wyró¿nienia: Regina Adamowicz (Ko-

szalin), Boles³aw Burtka (Tomaszów Mazo-
wiecki), Jan Stanis³aw Kiczor (Warszawa),
Teresa Loga (Tomaszów Maz.), Jan £ukasik
(Opoczno). 

Nagrodzone i wyró¿nione utwory zosta-
³y zamieszczone w publikacji bêd¹cej pok³o-
siem 32 Mistrzostw. Jest to 21 ksi¹¿ka wyda-
na przez Towarzystwo Przyjació³ W¹glan.
O historii Towarzystwa i Mistrzostw pisali-
œmy bardziej szczegó³owo w naszych artyku-
³ach w dwóch poprzednich latach. Drug¹
czêœæ publikacji zajmuje III czêœæ historii 10
W¹glañskich Mistrzostw Polski w Poezji
z lat 2003-2013. Ta czêœæ jest wzbogacona
przedrukiem licznych artyku³ów prasowych. 

Wprawdzie publikacja ma w tytule s³o-
wo „ostatnie”, miejmy nadziejê, ¿e nie jest to
po¿egnanie z Mistrzostwami. Czekamy na
kolejny maj 2014 roku. 

Stanis³aw Dominiak 

Zagêszczanie œwiata 
Adama Ziemianina

Zagêszczaj œwiat / Choæ on i bez tego /
Gêsty od tajemnic / I pytaj o szczegó³y / Bo
ka¿da odpowiedŸ / Jest bram¹ do wiecznoœci. 

Trzymam w d³oniach garœæ wierszy
„wêdrownych” Adama Ziemianina – Wilcze
podniebienie. Mam wra¿enie, ¿e wiersze
znajduj¹ce siê w tym tomiku, s¹ jakby rozra-
chunkiem z miejscami, w których poeta
mieszka³, przebywa³, albo odwiedza³ tylko
podczas licznych podró¿y. To zapewne z tych
wypraw ukszta³towa³ siê tom wierszy wê-
drownych. Wilcze (czarne) podniebienie mó-
wimy o kimœ szczególnie z³oœliwym, napa-
stliwym. Kogo autor chcia³ okreœliæ tym mia-
nem? Czy¿by czas, który nieustannie gna do
przodu, czy mo¿e los, który go doœwiadcza,
czy mo¿e ca³e nasze ziemskie bytowanie…

We wczeœniejszej twórczoœci, Ziemiani-
na zachwyca³ ka¿dy przejaw ¿ycia. W Wil-
czym podniebieniu równie¿ widoczna jest ta
jego zach³annoœæ poznawania. Autor w per-
spektywie minionych i teraŸniejszych do-
znañ podejmuje próbê zrozumienia wspó³-
czesnego œwiata. O¿ywia dawne miejsca,
zdarzenia i postaci ukazuj¹c obecn¹ rzeczy-
wistoœæ, czêsto odbit¹ w krzywym zwiercia-
dle – „obmalowuje” ludzi jednak¿e w dobro-
duszny sposób. Niemniej jednak, nawet ro-
dzinna miejscowoœæ wydaje siê poecie teraz
inna i odleg³a – Przelotnie w Muszynie: 

Rozmowa siê nie klei / Bo czwarta nad
ranem / Drzewa w opatrunkach / Z wapien-
nym banda¿em / I jest jak w szpitalu / O za-
ciêciu wojskowym / Gubimy naszych wypraw
/ Szlachetne podkowy // Œliwowica krew z no-
sa / I pestka w herbacie / Na koñcu ogrodo-
wej / Ktoœ trzyma wiatraczek // Rêce w rozpa-
czy rozrzucone / Jak w drodze krzy¿owej /
I gdzieœ tam siê idzie / Bo jeszcze nie koniec. 

Poeta czêstokroæ wraca do by³ych lat
i miejsc. Odtwarzaj¹c kody pamiêci chce
ocaliæ ich historiê. W tych wierszach odnaj-
dujemy równie¿ niepokój o umi³owane gali-
cyjskie zak¹tki, jak choæby w Posezonowo
w ¯egiestowie, gdzie autor ubolewa nad za-
g³ad¹ miasteczka zniszczonego powodzi¹. 

U tego bacznego i wnikliwego obserwa-
tora ¿ycia, zawsze wa¿na jest bliskoœæ kon-
taktu z natur¹. W Piêtrowo w Wierchomli
drwi z ma³omiasteczkowych snobistycznych
zachowañ: O Wawrzyñcu gadaj¹ / ¯e jakiœ
niedorobiony / Owsem karmi chmury / W ro-
dzinnej Wierchomli […] A gdy siê zmêczy /
Do lasu siê uda / Zaskroñce tresowaæ / Bez
jadu tresura // A drobno dorobieni / Miesz-
kañcy Wierchomli / Z domów piêtrowych /
Dziarsko wychylaj¹ g³owy / Bo wyci¹g nar-
ciarski / Ju¿ prawie gotowy / Dobrze siê
mieszka / Wielu ustawionych. 

Kszta³towanie w sobie cz³owieczeñstwa
wymaga odniesienia siê do wartoœci wy¿-
szych ni¿ materialne, poeta maj¹c œwiado-
moœæ ich dewaluacji próbuje przeciwstawiæ
siê temu ironicznym s³owem: Do koœcio³a
wiêc trzeba / Bo niedziela za oknem / Byle
w³asnym autem / Nie musi byæ oplem // Waw-
rzyniec pod chórem / Odmawia zdrowaœkê/
Czasem siê pomyli / Bo to Polska w³aœnie.

IdŸmy dalej w g³¹b Wilczego podniebie-
nia – kolejny wiele mówi¹cy wiersz; Od-
krywczo we Lwowie – otwieraj¹ siê tu ró¿ne
dawne przestrzenie, strata idea³ów, odcho-
dzenie bliskich nam œwiatów œciskaj¹ za gar-
d³o. To wiêcej ni¿ zwyk³e wzruszenie: 

Tyle zaskoczeñ we Lwowie ¿e trudno coœ
powiedzieæ / Na œcianie masek odkrywanie
i na £yczaków patrzenie / One dzisiaj mniej
lwowskie a jakby bardziej weneckie / Id¹
w nieustannym karnawale umieraniem
opuchniête. 

Adam Ziemianin zwiedzi³ prawie ca³y
œwiat, od Chicago po Lwów, od Toronto po
Ko³omyjê, ¿e nie wspomnê tu o polskich
miastach, pozna³ wielu ludzi… Jednak¿e
najlepiej czuje siê wœród swoich stron, po-
œród rodziny i przyjació³. Mówi nam o tym
w wierszu – Platanowo w Londynie.

Czasem trzymam siê jak pijany p³otu /
Balustrady mostu na Tamizie / Bo nigdzie mi
tu dalej ni bli¿ej // Londyñskie Oko patrzy ze-
zem / Jak na s³owiañsk¹ egzegezê // Choæbym
siê modli³ ca³y dzieñ / Nigdy nie przeczytam
jak Anglik / Wiliama Blake’a w oryginale /
Choæ siedzê chwilowo / Pod londyñskim pla-
tanem / I czasu mam sporo / Dopiero kiedy
wrócê / Narodowym expresem / Dwanaœcie
przystanków / Od Liverpool Street / Do salo-
nu u dzieci / Przeczytam strofy Blake’a. 

W jego twórczoœci przewija siê niejedno-
krotnie motyw studni, która jest mitycznym
symbolem – miejscem odpoczynku od zno-
jów ¿ycia, czêsto do niej powraca, ale bez
ubolewania, wierzy, ¿e tam spotka bliskich
i znajdzie ukojenie. Temat ten odnajdujemy
ponownie w przepiêknym lirycznym utworze
Listownie u studni w Piwnicznej dedykowa-
nym ukochanej ¿onie – Marysi: 

Wiêc czekaj kochana bo ty ju¿ u studni /
I zajmij w miarê najlepsze miejsce / Tak ¿e-
byœ by³a na odleg³oœæ rêki / Wtedy nie trzeba
nam nic wiêcej. 

Autor tomu Przymierzanie peruki i s³yn-
nych Makatek, mimo licznych bolesnych
prze¿yæ patrzy na œwiat z optymizmem, pra-
gnie jeszcze tu trochê pomieszkaæ, bo prze-
cie¿ ¿ycie jest tak piêkne. I gna z duchem
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czasów „przyjaŸni¹c” siê z komputerem:
Z tym uwodzicielskim donosicielem ponad
granicami zdrowego rozs¹dku / O niewypa-
rzonym jêzyku i wilczym podniebieniu bra-
tam siê po cichu / Wiem, ¿e inaczej siê wy-
kruszê jak niedopa³ek poprzedniej epoki. 

Ten mistrz prostych, lecz jak¿e wiele
mówi¹cych metafor, w specyficzny sposób
opisuje ¿ycie, takim, jakim jest, na co dzieñ.
Nie krytykuje, nie os¹dza, zamyka wiersz
niemal filozoficzn¹ point¹ pozwalaj¹c czy-
telnikowi na w³asne refleksje. 

Czytaj¹c Adama Ziemianina trudno nie
zauwa¿yæ wp³ywu Jerzego Harasymowicza,
równie¿ sam Ziemianin nie kryje swojej fa-
scynacji autorem Madonn polskich. Harasy-
mowicz by³ piewc¹ codziennoœci i zwyczaj-
noœci, twórc¹ przeœwiadczonym o prostocie
ludzkiej egzystencji i wrodzonej dobroci
ludzkiej natury – te same wartoœci, w tym
tak¿e w¹tki biblijne mo¿emy odnaleŸæ
w twórczoœci Ziemianina. Poezja obu poetów
przepe³niona jest humorem, subtelnym ¿ar-
tem, dobrotliw¹ ironi¹, czasem grotesk¹. Nie
przypadkowo równie¿ Wojciech Belon lider
zespo³u Wolna Grupa Bukowina siêga³ do
utworów obu poetów. Nawi¹zuj¹c do Harasy-
mowicza, nie sposób tak¿e, nie wspomnieæ
o Emilu Zegad³owiczu twórcy Powsinóg be-
skidzkich. Co ³¹czy tych trzech znakomitych
poetów? Na pewno umi³owanie folkloru pro-
wincji, podziw dla klimatów górskich, ws³u-
chiwanie siê w mowê przyrody i cz³owieka –
te wartoœci afirmowali oni wszyscy trzej. 

Nie mo¿na mówiæ w pe³ni o Ziemianinie
literacie i poecie, gdy nie odkryje siê jego
wra¿liwoœci; te cechy nierozerwalnie wspó³-
istniej¹. Podczas wspólnego powrotu z warsz-
tatów artystycznych z Garbicza mieliœmy
mo¿liwoœæ odbycia d³ugiej przyjacielskiej
rozmowy. Parokrotnie w czasie tej podró¿y
ulega³am wzruszeniom. Mog³am poznaæ Ada-
ma, nie tylko, jako znakomitego poetê, ale
tak¿e, jako osobê ciep³¹ o wielkiej wra¿liwo-
œci, a przy tym nies³ychanie skromn¹. 

Poeta Ziemianin intuicyjnie odrzuca to,
co nieautentyczne, d¹¿y do ¿ywych ludzkich
kontaktów: Wierzê, bowiem w szczególn¹ mi-
sjê i rolê poezji. Ona ma nieœæ nadziejê i od-
krywaæ piêkniejsze zak¹tki cz³owieczeñstwa –
widoczne to jest w ostatnim tomiku poezji
Adama Ziemianina Wilcze podniebienie, taka
te¿ jest ca³a jego twórczoœæ, pisana sercem,
zagêszczaj¹ca œwiat literacki wra¿liwoœci¹. 

Zofia Miku³a

Adam Ziemianin, Wilcze podniebienie. Podkarpac-
ki Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu Rzeszów 2011 

Poeci wracaj¹
Nasza Noblistka, znana poetka, Wis³a-

wa Szymborska ubolewa³a: Na tysi¹c osób
tylko jedna lub dwie interesuj¹ siê poezj¹

i poetami… Dlatego bardzo cieszy fakt, i¿ to
profesor uniwersytetu – nie polonista czy
kulturoznawca, nie krytyk literacki, ale hi-
storyk – siêgn¹³ do biografii poetki. 

Zofia Chyra-Rolicz w znakomitej
ksi¹¿ce „Maria Konopnicka. Opowieœæ
o niezwyk³ej kobiecie” na nowo odkrywa
czytelnikowi tê wielk¹ postaæ. Ukazuje nie
tylko poetkê, ale dzia³acza spo³ecznego –
kobietê uwik³an¹ w intensywne ¿ycie ro-
dzinne, a jednoczeœnie g³êboko oddan¹ spo-
³eczeñstwu swej epoki! A poniewa¿ drugi
nasz Noblista, Czes³aw Mi³osz, mawia³: Po-
eci znaleŸli siê na wyspach – zamkniêci
w uniwersyteckich kampusach, w wie¿ach
z ksi¹¿ek, w elitarnych czasopismach. Odda-
j¹ siê poszukiwaniom dóbr utraconych. G³o-
sy ich s¹ jednak mniej donoœne (…) W su-
kurs przychodzi im kryzys (…), tote¿ ta bio-
grafia Konopnickiej przynosi nowe reflek-
sje, pomaga w odbudowaniu utraconej har-
monii, w okreœleniu nie tylko praktycznego
sensu przedsiêwziêæ cywilizacyjnych w tym
zakresie. 

Wygnani poeci wracaj¹ – mówimy
dziœ, ale dodajemy, i¿ powracaj¹ do œwiata,
który przecie¿ bardzo siê zmieni³. Konop-
nicka upewnia, ¿e zalewa nas inwazja po-
mys³ów pod nazw¹ postmodernizmu,
a w œlad za tym wyhamowanie, a nawet re-
gres rozwoju duchowego cz³owieka. 

Nie umilk³y jeszcze echa dyskusji nad
celowoœci¹ nauczania historii w polskich
szko³ach. I dzieje siê to w kraju, którego za-
równo prezydent, jak i premier tudzie¿ po-
s³owie (Schetyna) … s¹ absolwentami histo-
rii (!), co chyba w szczególny sposób pre-
destynuje ich do dostrzegania celowoœci
wiedzy w tym zakresie, od czego zwolniony
wydaje siê byæ Lech Wa³êsa, jako ¿e nigdy
nauk historii nie pobiera³ i pewnie dlatego
gorszy polsk¹ m³odzie¿ wyznaniami, i¿
w ¿yciu nie przeczyta³ ani jednej ksi¹¿ki.
I mówi to w dobie, kiedy tak drastycznie
spada czytelnictwo ksi¹¿ek. 

Dlatego teraz ksi¹¿ka prof. Chyry-
-Rolicz tak piêknie wpasowuje siê w lukê.
Bo w dzisiejszej rzeczywistoœci w³aœnie od-
naleŸæ winniœmy miejsce dla poetów. A sko-
ro powszechnie twierdzi siê, i¿ poezja
wspó³czesna jest niezrozumia³a, a wiêc nie
trafia do szerokich mas, to w³aœnie pozyty-
wistyczna Konopnicka jest potrzebna. Bo
taka poezja si³¹ swej natury, narzêdzi, s³ów
d¹¿y do przekroczenia historii. 

Poezja wymyka siê jêzykowi i historii,
chocia¿ s¹ one jej konieczn¹ po¿ywk¹ –
podkreœla Leszek Szaruga, wskazuj¹c te¿, i¿
poeta to wieczny wygnaniec i emigrant. Ale
– dodajmy – poszerza granice ludzkiego
œwiata. I tak¹ poetk¹ by³a i zosta³a do dziœ
w naszej œwiadomoœci Maria Konopnicka. 

Obecnie twierdzi siê te¿, i¿ poeci nie
chodz¹ po ziemi. Krytyk literacki, Jan Marx
pisze to wprost, udowadniaj¹c, ¿e poeci
wspó³czeœni bujaj¹ w chmurach, ¿e s¹ ode-
rwani od rzeczywistoœci. Tymczasem Chy-
ra-Rolicz pokazuje, jak Konopnicka mocno
st¹pa³a po ziemi! Jak nie tylko z powodze-
niem funkcjonowa³a w owej, jak¿e trudnej
wówczas, rzeczywistoœci, ale przecie¿ j¹ po
prostu tworzy³a! I to w czasach, gdy po-
wszechnie uwa¿ano, i¿ kobiety, dzieci i ryby
g³osu nie maj¹ … Maria Konopnicka mia³a
i z powodzeniem go u¿ywa³a. I to nie tylko

na obszarze swojego kraju. Wybiega³a my-
œl¹, s³owem i (nie wahajmy siê u¿yæ tego
s³owa) krzykiem (!), siêgaj¹c na ca³y œwiat.
Z ogromnym skutkiem, z dobrymi konse-
kwencjami, które sprawiaj¹, i¿ obecnie mo-
¿emy j¹ nazwaæ prekursork¹ polskiego,
a nawet europejskiego, mo¿e te¿ œwiatowe-
go feminizmu. 

Zaklasyfikowanie to nabiera dziœ
szczególnych barw, bo w dobie, gdy wspó³-
czesne feministki walcz¹ g³ównie o paryte-
ty na listach wyborczych, zajête (s³uszn¹!)
walk¹ o w³adzê, stanowiska i mo¿liwoœci
dominacji nad permanentnie spychaj¹cymi
kobiety tam, gdzie maj¹ nad g³owami tzw.
szklany sufit, autorka jej biografii ukazuje,
i¿ poetka mia³a go ni¿ej i pewnie wcale nie
by³ szklany. 

Wspó³czesne, ju¿ wyemancypowane
kobiety nie mia³y dot¹d czasu na opracowa-
nie krótkiego chocia¿by zarysu historii fe-
minizmu polskiego, a tymczasem obszerne
fragmenty recenzowanej ksi¹¿ki s¹ po pro-
stu takim zarysem. A¿ szkoda, ¿e autorka
nie posiada copywrite’u na tê ksi¹¿kê, bo
mo¿na by (wy³¹czaj¹c czêœci opracowania)
u¿yæ je do przedstawienia tej¿e historii. 

Dzia³alnoœæ Marii Konopnickiej bo-
wiem, chocia¿ z jednej strony przepe³niona
liryzmem, empati¹ dla najubo¿szych, uci-
œnionych, potrzebuj¹cych pomocy, z drugiej
strony zawiera w sobie ca³y konglomerat
wszystkiego tego, co w historii nazwano
walk¹. Walk¹ o emancypacjê, o wcielanie
w ¿ycie idei sufra¿ystek, sawantek itp.
i mo¿na by na tym poprzestaæ, bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ termin feminizm siê w ostat-
nich dziesiêcioleciach u nas jakby skompro-
mitowa³. Chocia¿by wskutek jednostronno-
œci spojrzenia na owe problemy. Dziœ wkro-
czy³ termin gender i g³osi siê: Nikt nie rodzi
siê kobiet¹; Nie natura, lecz kultura stwo-
rzy³a kobietê – tymczasem, niestety, od zde-
terminowania biologi¹ nie uciekniemy, co
w sposób szczególny dotknê³o te¿ Konop-
nick¹ niejako ka¿¹c jej rodziæ – jak ró¿nie
podaj¹ Ÿród³a – dwanaœcioro lub oœmioro
(?) dzieci. A potem pe³ne znoju ich wycho-
wanie, troska o wykszta³cenie i nale¿yte
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie, które
przecie¿ bardzo ró¿ni³o siê od dzisiejszego.
Doœæ wskazaæ na mêki matki-poetki, gdy
pragnê³a uchroniæ jedn¹ z córek od kome-
dianctwa, bo przecie¿ tak pogardliwie nazy-
wano zakwalifikowanie do – jak¿e dziœ sza-
nowanego i uwielbianego – zawodu aktor-
skiego. Dziœ po stu latach mamy przecie¿
miast kultu Autora kult Aktora! 

A fakt ten przecie¿ musi boleæ prawdzi-
wych mi³oœników literatury, a tak¿e zwy-
k³ych czytaczy gazet (¿eby nie u¿yæ innego
s³owa na okreœlenie tego, co dziœ siê do po-
wszechnej konsumpcji podaje). Natomiast
niewyrobiony czytelnik z chêci¹ kupuje –
czêstokroæ nie zdaj¹c sobie sprawy, i¿
w kiosku (ale pod spodem!) znajduj¹ siê
czasopisma ambitniejsze, kszta³tuj¹ce nie
tylko umys³, ale i serca. 

Ale nie tylko takie k³opoty mia³a poet-
ka ze swymi latoroœlami. Poœród otaczaj¹ce-
go j¹ licznego drobiazgu znalaz³a siê te¿
córka-z³odziejka, przysparzaj¹ca wiele k³o-
potów samotnej matce (bo przecie¿ tak¹ by-
³a po rozstaniu siê z mê¿em, z którym –
zgodnie z pryncypiami ówczesnych obycza-

jów – formalnego rozwodu nie przeprowa-
dzi³a). A wówczas, przypomnijmy, nie by³o
takich udogodnieñ dla samotnie wychowuj¹-
cych jak dziœ – nawet w rodzinach wielo-
dzietnych. Mo¿na dodaæ, by³o wrêcz od-
wrotnie: ostracyzm dotyka³ te, które – mê-
skim ramieniem wzgardziwszy – dzielnie
same kroczy³y przez ¿ycie, stawiaj¹c czo³o
nawet obiektywnym przeciwnoœciom. 

Autorka swe wywody uwierzytelnia cy-
tatami z pism Konopnickiej (jak¿e aktualny-
mi i dziœ), np. Kobiecy œwiat (str. 134-139).
Na podkreœlenie zas³uguje fakt wyekspono-
wania w ksi¹¿ce w¹tku przyjaŸni Konopnic-
kiej z Eliz¹ Orzeszkow¹. Dziœ – w dobie za-
mierania kontaktów osobistych, komunika-
cji SMS-ami itp. – pokazanie tego nabiera
szczególnej barwy, rodzi chêæ naœladownic-
twa… przez niektórych zwanego niestety re-
gresem. 

W ksi¹¿ce nie brak te¿ bardziej osobi-
stych odniesieñ, do których – mam nadziejê
– z luboœci¹ siêgnie czytelnik znaj¹cy poet-
kê tylko ze szkolnych (nie zawsze cieka-
wych) lekcji, przez co kojarzy mu siê tylko z
Wolnym Najmit¹ lub Jaœkiem, który nie
doczeka³… a fakt, i¿ s¹ to najczêœciej wier-
sze sylabotoniczne, ka¿e je spychaæ na mar-
gines bardziej wyrafinowanej twórczoœci
poetyckiej (zw³aszcza wspó³czesnej).
Tymczasem tu pokazana jest Maria Konop-
nicka nie tylko jako symbol, œwiêtoœæ naro-
dowa o dawno zlekcewa¿onym ¿yciu osobi-
stym. I choæ upozowano j¹ na matronê, au-
torka siêga do zakamarków duszy poetki,
pokazuj¹c jak los czasem krzy¿uje drogi,
gdy na œcie¿ce ¿ycia poetki stan¹³ m³ody
mê¿czyzna, dla którego sta³a siê tragiczn¹
pasj¹, szaleñstwem, a nawet niestety… przy-
czyn¹ œmierci. 

Znajdziemy tu te¿ odniesienia ukazuj¹-
ce, jak wa¿n¹ i piêkn¹ spraw¹ by³o uprawia-
nie sztuki epistolarnej. Wa¿nym, a ma³o zna-
nym, okresem ¿ycia poetki jest jej praca
dziennikarska. Prof. Chyra-Rolicz ukazuje
meandry tej dzia³alnoœci i wielki trud, jaki
w³o¿y³a poetka nie tylko w pracê redakcyjn¹. 

Wiele miejsca poœwiêca autorka podró-
¿om poetki, które by³y bardzo liczne
i ogromnie owocne. 

Dziêki tej ksi¹¿ce wiele osób siêgnie
ponownie, a w³aœciwie na nowo, bo tak¿e do
tych wierszy, które nie zdobi¹ kart podrêcz-
ników szkolnych, zainteresuje siê biografi¹
kobiety niezwyk³ej, a jednoczeœnie wkroczy
na nowo do jak¿e ciekawej i nie zawsze do
koñca poznanej historii Polski i Europy. 

Bo – jak na uczonego historyka przysta-
³o – ca³a ksi¹¿ka skomponowana jest
z ogromnym szacunkiem do Ÿróde³ histo-
rycznych. Posiada bardzo bogat¹ bibliogra-
fiê, w tym tak¿e opracowany jest obszerny
indeks nazwisk, spis ilustracji (a jest ich
bardzo wiele, bo a¿ 73 – tak¿e barwne, co
podnosi walory ksi¹¿ki. Na koñcu podaje
Ÿród³a pochodzenia tych¿e ilustracji. 

Wszystko to sprawi, ¿e bêdziemy mogli
doznaæ i powiedzieæ: Poeci wracaj¹… 

Dziwiæ mo¿e tylko nak³ad ksi¹¿ki: 200
(s³ownie: dwieœcie) egzemplarzy. Nie, to nie
jest pomy³ka – nie 200 tys. Egzemplarzy, ja-
kie zapewne przyda³yby siê zwa¿ywszy na
to, i¿ ta pozycja winna znaleŸæ siê w biblio-
teczce ka¿dego licealisty. 

Felicja Borzyszkowska-Sêkowska



Odt¹d dot¹d  i…
I tu, i tam… 

Jest to tomik wierszy dwóch autorek.
Obie s¹ cz³onkami Robotniczego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury województwa
opolskiego. Nale¿¹ tak¿e do Konfraterni
Poetów w Krakowie i Nyskiej Grupy Lite-
rackiej, której wspó³za³o¿ycielk¹ i prze-
wodnicz¹c¹ jest Renata Gajos-Mangold. 

W czêœci tomiku zatytu³owanym Od-
t¹d dot¹d i… poetka Renata Gajos-Ma-
ngold zaprezentowa³a 23 wiersze. Doty-
kaj¹ one spraw codziennych, wspomnieñ,
zadumy nad przemijaniem. Refleksje po-
trafi u poetki wzbudziæ nawet przedmiot
codziennego u¿ytku: „Na moim stoliku/fi-
li¿anki stoj¹ (…) Któr¹ wybraæ do tañca,
/z któr¹ noc nied³uga…” (wiersz Fili¿an-
ka). Renata Gajos-Mangold zna swoj¹
wartoœæ: „Kierujê siê sumieniem/ I poczu-
ciem wartoœci. /Moja duma nie pozwala
mi /Zrezygnowaæ z czêœci siebie. /Pozo-
stanê cz³owiekiem!” (wiersz Totem cz³o-
wieczeñstwa) i radzi, aby zamiast „prosto-
waæ œwiat”: „Mo¿e lepiej prostowaæ sie-
bie, /A ¿ycie potoczy siê piêkniej” (wiersz
Refleksje nad prostowaniem œwiata). 

W czêœci tomiku zatytu³owanym I tu,
i tam..., autorka Danuta Babicz-Lewando-
wska umieœci³a 36 wierszy o ró¿nej tema-
tyce. Poetka pisze o szukaniu szczêœcia;
sprawy dnia codziennego s¹ dla niej im-
pulsem do snucia refleksji nad sensem
i wartoœci¹ ¿ycia, nie brak równie¿ eroty-
ków. Wydaje siê, ¿e szczególnym senty-
mentem autorka darzy poezjê Leœmiana:
„Odkrywa³am Ciê stopniowo/Wers po
wersie” (wiersz Niebieskiemu Wycieru-
chowi… Boles³awowi Leœmianowi) i za
nim wzywa: „My te¿ porwijmy m³oty!
/Walczmy o marzenia!” (wiersz „Odpo-
wiedŸ do „Dziewczyny” Leœmiana”). Da-
nuta Babicz-Lewandowska pisze równie¿
o swojej twórczoœci i ma nadziejê, ¿e:
„gdy czasu zabraknie/mój grób nie bêdzie
opuszczony” (wiersz bez tytu³u Jestem…). 

Polecam ten tomik i myœlê, ¿e warto
porównaæ spojrzenie na podobne sprawy
dwóch ró¿nych poetek, które dzieli poko-
lenie. Zw³aszcza, ¿e obie autorki maj¹ pió-
ra lekkie, a z wiêkszoœci zamieszczonych
utworów przebija optymizm i nadzieja. 

Renata Gajos-Mangold urodzi³a siê i mieszka
w Nysie. Z zawodu jest in¿ynierem budownictwa l¹-
dowego. Za animacjê kultury by³a nominowana do

statuetki „Lira Ziemi Nyskiej 2001”. Wyró¿niona
przez Ministra Kultury Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia-
³acz Kultury” i Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ony Dla
Kultury Polskiej” w 2008 roku Jej wiersze by³y dru-
kowane w licznych almanachach i antologiach.
Dwukrotnie otrzyma³a wyró¿nienie w Turnieju Jed-
nego Wiersza „Powrót z U” w G³ucho³azach.

Danuta Babicz-Lewandowska urodzi³a siê
w 1985 roku w Nysie. Mieszka w Magnuszowicach
w Gminie Niemodlin. Po uzyskaniu dyplomu mgr
filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim uczy
w szkole jêzyka polskiego. Otrzyma³a Dyplom Ra-
dy Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców
Kultury za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w ruchu kultural-
nym i szczególne osi¹gniêcia (2009 r.). Jej wiersze
ukaza³y siê w wielu almanachach poetyckich. Swój
pierwszy tomik poezji Spod kalcytowej polewy wy-
da³a w 2003 roku. 

Rozmiary s³ów Almanach
poetów Ziemi Prudnickiej

Ide¹ powstania almanachu by³o
przedstawienie twórczoœci poetów zrze-
szonych w Klubie Ludzi Pisz¹cych
w Prudniku. Klub powsta³ 35 lat temu,
a od 22 lat dzia³a przy Prudnickim
Oœrodku Kultury. 

Autorzy zamieszczonych w almanachu
wierszy ró¿ni¹ siê wiekiem i wykszta³ce-
niem. Mieszkaj¹ w Prudniku lub w powie-
cie prudnickim. Goœcinnie wyst¹pili
w Rozmiarach s³ów poeci z zaolziañskiego
œrodowiska literackiego. Obie strony maj¹
nadziejê, ¿e bêdzie to pocz¹tek wspó³pracy
miêdzy klubami z obu œrodowisk. 

W almanachu mo¿emy poznaæ 19 po-
etów, którzy w 4 wierszach ka¿dy, starali
siê pokazaæ próbki swojej twórczoœci.
Ciekawym zabiegiem jest przedstawienie
motta ka¿dego z autorów, zaczerpniêtego
które jest wyci¹gniête z jednego z opubli-
kowanych wierszy. 

Oto niektóre z nich: 
Daniela D³ugosz-Penca: „dopóki s³o-

wa nie rozumiem, /jego sens nie istnieje”. 
El¿bieta Dziewoñska: „…nie ma ta-

kiego nieba, skrojonego/na miarê mojej
wyobraŸni”. 

Piotr Horzyk: „… z popio³ów prze-
sz³oœci/podnosimy diamenty poznania”. 

Renata Putzlacher: „… trzyma³am siê
mocno ziemi i tej kuchni/jak na kobietê
przysta³o”. 

Wachlarz tematów poruszanych przez
poetów z Rozmiarów s³ów jest bardzo

ró¿norodny, od wspomnieñ, poprzez re-
fleksje chwili czy erotyki. A wszystko to
przepe³nione wiar¹ w ludzi, pobudze-
niem marzeñ i mi³oœci. 

Myœlê, ¿e poezja spe³nia bardzo wa¿-
n¹ rolê w naszym ¿yciu, daje wytchnienie
od pêdu dnia codziennego i pozwala wró-
ciæ do marzeñ. Niech tê radoœæ i swobo-
dê znajdzie ka¿dy z czytelników, podob-
nie jak znalaz³a je Joanna W¹sowska, au-
torka wiersza Kolory: „Tañczê z czerwie-
ni¹/br¹z zazdrosny z³ot¹ chryzantemê
wpina w moje w³osy/sukienka rozmywa
siê w barwach pomarañczy/w s³oñcu nie
zauwa¿am siwej skroni.”

Jesienne oczekiwanie
Gra¿yna Drobek-Bukowska

Tomik Jesienne oczekiwanie jest ko-
lejnym tomikiem poetyckim autorki. Jest
to zbiór 87 wierszy zebranych na prze-
strzeni wielu lat. S¹ wœród nich wiersze
bia³e i rymowane. Wiersze podzielone
zosta³y na 4 rozdzia³y odpowiadaj¹ce po-
rom roku: „Zimowe nostalgie”, „Wiosen-
na radoœæ”, „Weso³e lato”, „Jesienne
oczekiwanie”. Króluje w nich przyroda,
mieni¹ siê barwami stworzonymi przez
naturê. S¹ t³em dla wspomnieñ, refleksj¹
nad up³ywem czasu i przemijania, nie-
spe³nionych nadziei: „Tyle rw¹cych ma-
rzeñ wiosn¹/ale nie wszystkie siê spe³-
ni¹” (wiersz Tyle), „liczê/przep³ywaj¹ce
rzek¹/marzenia i dokonane straty”
(wiersz Nad Odr¹). 

Jednak to przyroda nadaje sens ¿yciu,
pozwala na wyciszenie i spokój. Dlatego
te¿ autorka namawia: „Chcesz z³apaæ
muzê? JedŸ na wieœ! /Tam z ni¹ sobie od-
p³yniesz.” (wiersz Na wieœ pora). 

Ja równie¿ namawiam do przeczyta-
nia tomiku, poznania „muzyki pól i ³¹k”,
i duchowego po³¹czenia siê z autork¹. 

Gra¿yna Drobek-Bukowska urodzi³a
siê 30 lipca 1948 r. w Krzyszkowicach
w województwie lubuskim. Od 1993 r.
mieszka w Raciborzu. Z zawodu jest pie-
lêgniark¹ dyplomowan¹. Od 1983 r. wy-
chowuje dzieci w rodzinie zastêpczej.
Jest cz³onkiem Stowarzyszenia „Akant”
w £odzi, Przewodnicz¹c¹ Raciborskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ho-
ryzont”, cz³onkiem SAP w Warszawie
oraz cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Pol-
skich Oddzia³ Dolnoœl¹ski. Od 2000 r.
jest Naczelnym Redaktorem pisma lite-
racko-artystycznego „Horyzont” z Raci-
borza. Promuje i wyszukuje m³ode talen-

ty. Otrzyma³a liczne nagrody i wyró¿nie-
nia w Ogólnopolskich Konkursach Lite-
rackich. Wyda³a 11 tomików wierszy
i jedn¹ powieœæ. Jest wspó³autork¹ wielu
antologii i almanachów. W roku 2002
otrzyma³a nagrodê Prezydenta Miasta
Raciborza za twórczoœæ literack¹ i upo-
wszechnianie kultury w Raciborzu. W ro-
ku 2008 jej biogram zosta³ zamieszczony
w encyklopedii WHO IS WHO W POL-
SCE. W roku 2010 otrzyma³a medal za
d³ugoletni¹ pracê z dzieæmi w rodzinie
zastêpczej: „Wyró¿niony Herbem Powia-
tu Raciborskiego”.

Zas³uchany w ciszê
Wybór wierszy

Publikacja ta, to zbiór wierszy inspi-
rowanych pobytem w Prudniku w latach
1954-55 Prymasa Tysi¹clecia, Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. Pomys³odawcami
byli prudniccy twórcy, którzy w ten spo-
sób postanowili uczciæ 110 rocznicê uro-
dzin kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. 

Podczas XXII Ogólnopolskich Prud-
nickich Spotkañ Modlitewno-Formacyj-
nych, poœwiêconych myœli spo³ecznej
Prymasa Tysi¹clecia, które odby³y siê
w Prudniku-Lesie 13 czerwca 2010 r.,
Klub Ludzi Pisz¹cych, zrzeszonych przy
Prudnickim Oœrodku Kultury, przedsta-
wi³ program nawi¹zuj¹cy do czasu od-
osobnienia Kardyna³a. W ramach Progra-
mu Operacyjnego Wspó³pracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007-2013 Przekraczamy
Granice, do projektu do³¹czyli czescy po-
eci polskiego pochodzenia z Zaolzia. 

Miejscem odosobnienia Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego by³ klasztor Ojców
Franciszkanów. Swój pobyt w klasztorze
Prymas uwa¿a³ za najbardziej przykry i po
odzyskaniu wolnoœci nigdy do Prudnika
nie przyjecha³. W Prudniku powsta³a naj-
obszerniejsza czêœæ Zapisków wiêzien-
nych, w których Kardyna³ zawar³ swoje
prze¿ycia, duchowe zmagania, listy, roz-
wa¿ania, spostrze¿enia. To w³aœnie one
sta³y siê zal¹¿kiem zbioru wierszy. 

W zbiorze „Zas³uchany w ciszê” znaj-
duj¹ siê wiersze 12 autorów. Ka¿dy
z wierszy wydrukowany jest w wersji
dwujêzycznej: polskiej i czeskiej. Publi-
kacja zawiera równie¿ sentencje i myœli
z rozwa¿añ Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego z Zapisków wiêziennych, z roz-
dzia³u o Prudniku Œl¹skim. Ksi¹¿kê
wzbogacaj¹ zdjêcia zabytków sakralnych.

Z pó³ki RSTK 
Stanis³aw Dominiak
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Jolanta Placzyñska – urodzi³a siê w Sosnowcu, tutaj mieszka, pracuje i tworzy. Od naj-
m³odszych lat jej pasj¹ jest malarstwo. Absolwentka Uniwersytetu Œl¹skiego na Wydzia-
le Pedagogiczno-Artystycznym. Ukoñczy³a studia podyplomowe z plastyki na Wydziale
Artystycznym w cieszyñskim Instytucie Sztuki Uniwersytetu Œl¹skiego. Pracuje w szko-
le, prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y, jest autork¹ i organizatork¹ Re-
gionalnego Festiwalu Plastycznego w Sosnowcu, autork¹ ok³adki do ksi¹¿ki Roberta
Mo³dysza „Dziobem do fali”. Malarstwo sta³o siê jej g³ówn¹, wielk¹ pasj¹. Zajmuje siê
malarstwem sztalugowym olejnym i akrylowym, rysunkiem oraz maluje porcelanê. Jej
prace znajduj¹ siê w prywatnych kolekcjach w kraju i za granic¹ g³ównie w Anglii, Niem-
czech. Jej malarstwo rodzi siê z fascynacji piêknem natury, kolorów, œwiat³a i ulotnych
chwil. Kocha przyrodê i œwiat barw. Inspiracje czerpie z otaczaj¹cego j¹ œwiata. Jej pra-
ce oddaj¹ urok miejsc, w których by³a, z którymi mia³a stycznoœæ i które urzek³y j¹ na
drodze twórczych poszukiwañ. Maluje g³ównie pejza¿e, a tak¿e kwiaty, martw¹ naturê,
ukochane anio³y a czasem abstrakcje. Ma na swoim koncie liczne wystawy zbiorowe i in-
dywidualne. Zajmuje siê równie¿ fotografik¹. Od 2012 jest cz³onkiem Stowarzyszenia
Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego. W czerwcu 2013 zdoby³a Grand Prix w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Sztuki Art Passion Festival. 

Jolanta Placzyñska

Wa¿niejsze wystawy:

2013

Galeria Szyb Wilson, Katowice, „Artisma”

Muzeum Saturn, CzeladŸ, Finisa¿ Art  Passion Festival

Expo Silesia, Sosnowiec, Art Passion Festival – Grand Prix 

Pa³ac  Kultury  Zag³êbia, D¹browa Górnicza

Galeria Sztuki KANA Art, Sosnowiec

SDK ODEON, CzeladŸ

2012

MBP, Sosnowiec, „Wszystko ma swój jesienny sens”

Muzeum Zag³êbia – Pa³ac Mieroszewskich, Bêdzin, „Sztuka w Oku Czasu”
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Felicja Borzyszkowska-Sêkowska

Na zbereŸnika
W jego ³o¿u ju¿ le¿a³o

niejedno apetyczne cia³o

A on?
Prawdê wciska³ kochankom i sobie

i o dziwo wierzy³y mu obie

I
fortuny jego obie u¿ywa³y
bo na zmianê z nim le¿a³y

Krystyna Sylwestrzak  

Uzasadnienie

Budujemy, oddajemy…
Autostrady i stadiony –
Wiêc b¹dŸ cicho, p³aæ podatki,
B¹dŸ zadowolony!

Reforma szachów

Mówicie o szachach, mo¿e to s¹ bzdury, 
ale jakieœ dziwne maj¹ te figury. 
Warto im siê przyjrzeæ uwa¿nie, a¿eby 
zreformowaæ szachy pod nasze potrzeby. 

Choæby taka wie¿a: stoi jak na stra¿y, 
wicie rozumicie to siê Ÿle kojarzy, 
zaraz nam powiedz¹ te kar³y zaplute, 
¿eœmy siê od œwiata odgrodzili drutem. 

Albo nawet konik – popularny skoczek; 
dwa kroki do przodu, jeden krok na boczek,
pozornie niegroŸny, ale b¹dŸmy œciœli, 
czemu on tak skacze i co sobie myœli? 

Goniec jest potrzebny, tu by siê przyda³o, 
¿eby móg³ on chodziæ raz czarno raz bia³o, 
spokojnie, dyskretnie, po cichu, na szagê, 
móg³by nam siê bardzo przydaæ taki agent. 

Z hetmanem ten problem wygl¹da ju¿ gorzej: 
po co nam figura, która wszystko mo¿e? 
Do przodu, do ty³u, na ukos, na boki, 
a zreszt¹, to relikt minionej epoki. 

Pionków ma byæ du¿o, nawet ca³e krocie, 
tylko bym skasowa³ to bicie w przelocie. 
W przelocie, to mo¿e robiæ susy zaj¹c, 
a niby dlaczego oni biæ siê maj¹? 

Po co wie¿a, hetman, po co nam te konie? 
Zupe³nie wystarcz¹ król, pionki i goniec. 
My nie pozwolimy dmuchaæ sobie w kaszê, 
mamy szachy inne, ale za to nasze! 

Przegrana partia

Gracz co go zowi¹ „mistrz œwiata”, 
ruchy dok³adnie obliczy³, 
królowi zrêcznie da³ mata
i armiê zmiót³ z szachownicy. 

Przegrany w meczu szachowym
z wojskiem siê znalaz³ za bram¹, 
bo mu nie przysz³o do g³owy, 
aby œwiêtowaæ przegran¹. 

Zgodnie z werdyktem jurorów, 
zabrzmia³a zwyciêska salwa, 
nikt nie kreowa³ horrorów
i nikt nie krzycza³, ¿e hañba. 

Nikt nie powiedzia³ zwyciêzcom, 
¿e s¹ przestêpcy, oszuœci, 
nikt nie postraszy³ ich klêsk¹ 
i nikt siê nie da³ podpuœciæ. 

Z przegran¹ parti¹ tak bywa, 
przecie¿ nie robi¹ nam ³achy; 
jak ktoœ nie umie przegrywaæ, 
niech siê nauczy graæ w szachy! 

Królewskie szczytowanie

Gdy siê skoñczy³y boje szachowe
w popo³udniow¹ sobotê, 
pod nieobecnoœæ 
¿ony – królowej, 
goñcem wysy³a król notê: 

Królowa wysz³a, nie ma jej w domu, 
temat zatrzyma³ j¹ babski, 
a my mo¿emy –
tu po kryjomu –
urz¹dziæ szczyt pañstw arabskich. 

Konik wyskoczy zaraz po flachê, 
wspólnie walniemy wiêc halbê
bo dbam o nasze – 
jakem jest szachem –
stosunki bilateralne! 

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

Rada na DZIŒ

Masz byæ giêtki
– jak sprê¿yna
Wiedzieæ przed KIM
Siê wyginaæ…

Moda na pogodê

Doœæ powszechnie wesz³o w modê –
Za niedostatki winiæ pogodê.

Wnet pop³ynê³y d³ugie oracje
oraz biesiadne uciechy, 
liczne fortele 
i kombinacje, 
¿e niech siê schowa Alechin! 

Wraca królowa niespodziewanie, 
przerywa wa¿k¹ naradê; 
na bladym niebie 
majaczy³ ranek
– Ju¿ ja wam zrobiê roszadê! 

Siêga zza pieca masywn¹ lagê, 
wywija rêk¹ i krzyczy: 
Piæ ci nie wolno, 
bo masz nadwagê
oraz pocz¹tki cukrzycy! 

Król da³ siê zwa¿yæ smutny jak burak, 
z ukosa zerkn¹³ na ¿onê, 
bo wprawdzie z niego 
ciê¿ka figura, 
lecz przy królowej jest pionek. 

Wolne pionki

Po d³ugiej bitwie na szachownicy, 
gdy oddzia³ wojska poleg³ strudzony; 
wszyscy dowódcy i wojownicy, 
a ocala³y dwa wolne piony. 

Zjaœnia³o niebo, odesz³y chmury, 
jeden z kompanów wyj¹³ pó³ basa; 
ju¿ nam niestraszne ciê¿kie figury, 
teraz mo¿emy zdrowo pohasaæ. 

¯adne tchórzostwo siê ich nie ima, 
wypijmy stakan wiêc samogonu, 
musimy zgodnie razem siê trzymaæ, 
by pion odchyleñ nie mia³ od pionu. 

IdŸmy ochoczo do nowej ery, 
wolnoœæ jest darem i ma swój urok, 
pól teraz mamy szeœædziesi¹t cztery, 
ka¿dy z nas bêdzie ciê¿k¹ figur¹. 

Ju¿ poza nami jest dola harda, 
niech brzmi¹ fanfary, niech œwieci s³oñce, 
wreszcie mo¿emy zdrowo siê nagraæ, 
boœmy s¹ piony samograj¹ce! 

Ciê¿ki pionek

Pewnego razu na szachownicy, 
piony bêd¹ce lichej postury, 
w powszechnej zwar³y siê koalicji, 
by zablokowaæ ciê¿kie figury. 

Wszystko dograne i obmyœlone, 
wa¿na narada trwa³a do rana, 
niestety jeden skuszony pionek
z tej koalicji im siê wy³ama³. 

Ktoœ mu obieca³, ¿e bêdzie gór¹
i bajerowa³: pionku kochany! 
Wkrótce siê staniesz ciê¿k¹ figur¹, 
z nami do pola dojdziesz przemiany. 

On siê da³ nabraæ na tanie plewy, 
robi³ imprezy, zaprasza³ goœci, 
zjednywa³ pionków prawych i lewych, 
choæ ciê¿ki raczej mia³ tylko dowcip. 

A gdy nadesz³a pora przemiany, 
sojusznik wy³ga³ siê z obietnicy, 
pionek niestety sta³ siê przegranym
i goniec sprz¹tn¹³ go z szachownicy. 

M¹droœci z bajki dawno wiadome: 
dla tych maluczkich i dla tych z góry, 
dopóki jesteœ zwyczajnym pionem
lepiej nie zgrywaj ciê¿kiej figury!

Ferdynand G³odzik
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Jadwiga Piliñska


