
Towarzyska impreza na łonie przyrody zakończyła się 
koło północy. Gdy gospodarze i goście zaczęli rozchodzić 
się na odpoczynek, postanowiłem zostać jeszcze trochę przy 
dogasającym ognisku, aby nacieszyć się chwilą, letnią porą i 
widokiem nocnego nieba migającego gwiazdami. 

Znajdowałem się w jednym z tych przyjaznych miejsc, 
które przynoszą ulgę zmęczonej psychice, a napływającym 
myślom pozwalają przyglądać się bez zbędnych emocji i 
przywiązania. Siedziałem na granicy chłodu napływającego 
z pobliskich łąk i ciepła z tlących się 
kawałków drewna. Wyczulonymi ciszą 
zmysłami, z dala od wielkomiejskiego 
gwaru, chłonąłem nocne odgłosy natury. 
Niespodziewaną wizytę złożył mi jeż. 
W poszukiwaniu pożywienia, a może 
towarzystwa, przybliżył się bardzo 
blisko i po obwąchaniu moich butów, 
zniknął gdzieś w mroku. Ucieszyłem 
się z tego spotkania i pomyślałem o 
jeżu z sympatią 

Nieopodal czernił się las. Kiedyś, 
przed laty, nadzorował go w ramach 
obowiązków nadleśniczego, brat mamy, 
wujek Marian. To był dobry człowiek i 
mądry gospodarz lasu. Opiekował się 
zwierzętami, które ranne lub osierocone, 
przynosili do niego leśni robotnicy, 
pomagał innym w potrzebie. Gdy byłem 
małym chłopcem, często zabierał mnie 
na przejażdżki po lesie motocyklem, 
który podziwiałem za każdym razem, 
gdy nabywał nową markę. Dzięki temu, 
wiedziałem jak wyglądają i sprawują 
się: WSK-a, SHL-ka, Junak, Jawa i MZ-
-tka. Popisywałem się tą wiedzą wśród 
kolegów, zyskując uznanie i oznaki 
przyjaźni. Często majstrował coś przy 
motorze, a ja lubiłem wdychać zapach 
spalin, szczególnie wtedy, gdy podkręcał 
obroty silnika. Jeździliśmy po leśnych 
dróżkach, a on doglądał drzewostanu, 

sprawdzał szkółki sadzonek, kontrolował pracowników. Znał się 
na drzewach. Na przykład podchodził do któregoś, wyjmował 
z kieszeni scyzoryk i podważał nim korę. Natychmiast wysy-
pywały się spod niej: próchno, larwy, jakieś owady. - Widzisz 
- mówił - wygląda na zdrowe, a już choruje. Wujek cieszył się 
poważaniem i ludzie przychodzili do niego po rady w różnych 
sprawach. Dla podlegających mu pracowników był jak ojciec: 
opiekuńczy, ale surowy i wymagający dyscypliny. Pamiętam, 
jak kiedyś z leśnej gęstwiny wyłonił się gajowy i w postawie 
na baczność, jakby ze strachu, odpowiadał na jakieś pytania. 
Dziwiłem się, że wujka można się bać.

Pewnego dnia zabraliśmy ze sobą Mikę - niedużą suczkę, 
którą wujek cenił za mądrość i odwagę. Mika siedziała z przodu 
na baku, ja z tyłu, i tak jechaliśmy przez las. Na postoju bawili-
śmy się rzucaniem patyków, które Mika natychmiast przynosiła 
i kładła pod nogi, czekając na następne zlecenie. Gdy zlecenie 
się opóźniało, ponaglała nas znaczącym szczekaniem i mer-
daniem ogona. Po kolejnym rzucie, gdy Mika pobiegła, wujek 
wyjął z pokrowca myśliwską dwururkę i... strzelił do niej. Mika 
nawet ranna próbowała przynieść patyk, wtedy wujek... strzelił 
jeszcze raz. Stałem jak osłupiały, nie mogąc wydusić słowa, a 
w głowie kłębiło się pytanie: dlaczego? Jak dowiedziałem się 
później, podobno przestała sprawdzać się na polowaniu. Była 

też stara, schorowana i 
ten czyn miał uwolnić ją 
od cierpienia i niedołężnej 
starości. - Nie mów o tym 
babci - odezwał się - będzie 
się niepotrzebnie denerwo-
wać. Przytaknąłem oszoło-
miony i niemal natychmiast 
odczułem, że w jego oczach, 
stałem się jakby ważniejszy, 
bardziej doceniony. Oto na-
gle, z biernego obserwatora 
i uczestnika wycieczek, 
awansowałem na strażnika 
wielkiej tajemnicy, a uczucia 
bólu, żalu i strachu, ustąpiły 
miejsca konieczności soju-
szu ze sprawcą w sprawie, 
w której byłem jedynym 
świadkiem. Wracaliśmy w 
milczeniu z martwą Miką w 
torbie, którą wujek zakopał 
gdzieś w sekrecie przed 
babcią i dziadkiem. Nadal 
był wujkiem, ale już innym. 
Bywają chwile w których 
wydaje mi się, że słyszę 
echo tego strzału.

- A gdzie Mika? - za-
pytała babcia gdy wjecha-
liśmy na podwórko. Bardzo 
bałem się tego pytania, 
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Mika zapłaciła życiem. 
Została zastrzelona, bo swo-
im zachowaniem przestała 
pasować do innych psów, 
do miejsca i ról jakie wy-
znaczają im ludzkie stada
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Wzdłuż płotu
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Zrobić zdjęcie? Nic trudnego. Wyciąga się komórkę, dotyka i już. Każdy 
może fotografować, bo i telefony komórkowe to rzecz powszednia, i aparatu 
fotograficznego nie trzeba mieć. Po co więc młoda dziewczyna z Warsza-
wy jeszcze trzy lata temu proponowała robienie zdjęć mieszkańcom wsi? 
Sam pomysł wydaje się nierozsądny, a jednak Agnieszce Pajączkowskiej 
udało się go zrealizować. Tak powstał „Wędrowny zakład fotograficzny”

bo musiałbym, może pierwszy raz w życiu, okłamać kochaną 
osobę po to, by chronić inną kochaną. - Pobiegła gdzieś w las 
- odpowiedział wujek, jakby odgadując moją rozterkę. Pewnie 
wróci później, jak to z psami bywa. Tylko kiwnąłem głową.

Od tego zdarzenia upłynęło wiele lat. Gdy dziś o tym 
myślę, nie mogę powstrzymać się od refleksji nad naturą 
człowieka. Szczególnie o tym poziomie na który wyniosły go: 
pycha, zarozumiałość, chęć panowania nad wszystkim, prze-
konanie o własnej mądrości. Czyni on człowieka niezdolnym 
do spostrzeżenia, że zwierzę posiada walory nie tylko użytko-
we, ale jest wartością samą w sobie, zdolną do odczuwania i 
myślenia. Może to nie starość czy zdrowie Miki zadecydowały 
o jej nieprzydatności do polowania, lecz jej świadomy wybór, 
bunt, potrzeba zmiany. Mika okazała swą wartość, bo może 
w swojej psiej duszy, postanowiła nie brać więcej udziału w 
nagonce na inne zwierzęta i zastrajkowała, tak jak umiała, 
pozorując wykonywanie obowiązków psa myśliwskiego. Być 
może jej śmierć uniemożliwiła reprodukcję nowej rasy pokojowo 
usposobionych psów, które przeciwnie do ludzi, potrafią w 
każdej sytuacji, opanowywać tkwiącą w nich od wieków chęć 
zabijania, przeciwstawić się skutecznie morderczej stronie swojej 
natury. Niestety, zapłaciła za to życiem. Została zastrzelona, 

bo swoim zachowaniem przestała pasować do innych psów, 
do miejsca i ról jakie wyznaczają im ludzkie stada.

Noc wciąż była nocą i zamierzałem już przyłożyć się 
do snu, gdy uwagę moją zwrócił dziwny odgłos. Dochodził 
z nieoświetlonej, najciemniejszej części sąsiedniej posesji i 
przypominał naturalny szelest, ale połączony z jakimś metalicz-
nym łoskotem. Przesuwał się, raz w jedną, raz w drugą stronę 
wzdłuż ogrodzenia, którym był drewniany płot spleciony gęstymi 
zaroślami. Już dawno minęła północ, dokoła panowała cisza, 
zamilkły nawet okoliczne psy. Był tylko ten odgłos tajemniczy, 
niepokojący, niemal metafizyczny. Gdy z ciekawości podchodziłem 
do płotu - ustawał, gdy wracałem do ogniska, ponawiał się. 
Byłem zaintrygowany i zdziwiony, że nie potrafię dociec jego 
przyczyny. Zagadka wyjaśniła się nazajutrz. Sprawcą odgłosu 
był pies sąsiada, którego właściciel przywiązał tak, że mógł 
przesuwać się razem z łańcuchem wzdłuż metalowej rurki. W 
ten sposób zapewniał kontrolę długiego odcinka płotu, mając 
krótszy łańcuch. Sprytnie - pomyślałem - i cóż w tym dziwnego. 
Płot, pies, buda, łańcuch, są ich tysiące. - To spokojny sąsiad, 
dobry człowiek - usłyszałem.

Zdzisław Opałko
Częstochowa
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Agnieszka Pajączkowska: 
„Wędrowny zakład fotograficzny”

W 2019 roku ukazała się książka „A co wyście myślały? 
Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi”, Agnieszki Pającz-
kowskiej i Aleksandry Zbroi, będąca zapisem letniej wyprawy 
samochodem, w roku 2017, dwóch trzydziestolatek z Warszawy 
na spotkanie wiejskich kobiet i ich opowieści o życiu. W tym 
samym roku jedna z autorek udała się też na inną wiejską 
wyprawę, pod granicę z Ukrainą. Była to końcowa podróż 
z projektu „Wędrowny zakład fotograficzny”, zakończonego 
także napisaniem książki, o tymże tytule, również wydanej 
w roku 2019. Obie książki są cennym świadectwem świata 
wiejskiego - tego, który jest, i tego, który już odszedł, a żyje 
tylko we wspomnieniach. 

Pierwszą wyprawę ze swoim wędrownym zakładem 
fotograficznym Agnieszka Pajączkowska odbyła w roku 2012, 
wzdłuż granicy z Litwą i Białorusią. Rok później zaczęła po-
nownie od pobliża Białorusi i jechała na południe, przy granicy 
z Ukrainą. W roku 2014 była wyprawa na pogranicze Litwy, 
Rosji, znów Białorusi i Ukrainy, a w roku następnym ponownie 
Rosji i Białorusi. Lato roku 2016 było odmienne, bo autorka 
pojechała na Dolny Śląsk, ale ostatnią podróż, rok później, 
odbyła ponownie na granicę z Ukrainą. Kilka razy wracała do 

tych samych wsi, ale zwykle jechała w nieznane. Najlepiej tłu-
maczy to we wstępie do książki sama Agnieszka Pajączkowska: 
„Wędrowny Zakład Fotograficzny powstał z chęci spotykania 
nieznajomych ludzi w słabo mi znanych rejonach Polski. To 
nie fotografia była celem, ale bycie w drodze. Gdy pierwszy raz 
ruszyłam w kierunku wschodniej granicy z zamiarem robienia 
zdjęć portretowych i wymieniania ich na jedzenie, miałam 
dwadzieścia sześć lat. Nie przypuszczałam wtedy, że będę 
to powtarzała przez kolejnych pięć letnich sezonów. Choć co 
roku wybierałam inny kierunek, działałam w podobny sposób: 
mieszkałam w samochodzie, drukowałam zdjęcia na miejscu i 
na wyłączny użytek fotografowanych osób, nie spieszyłam się. 
Mapa służyła mi do bieżącego odnajdowania się w terenie, a 
nie do planowania trasy. W niektórych miejscach zostawałam 
dłużej, do innych wracałam. Zwykle byłam w drodze mniej 
więcej przez miesiąc. Ta książka powstała na podstawie rozmów 
z osobami, które wtedy spotkałam”.

Pod koniec lat siedemdziesiątych starsza, samotna kobieta 
jeździła pekaesami po wsiach i robiła ludziom zdjęcia. Mało kto 
miał wtedy aparat fotograficzny, telefon był jeden u sołtysa, o 
komórkach i powszechnym robieniu nimi zdjęć nikomu się nawet 
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bo była to wtedy jeszcze rzadkość i cenna pamiątka. Zofia 
Rydet wysiadała zatem na przystanku z autobusu, wchodziła 
do pierwszego z brzegu domu, mówiła zwykle „jak tu u pani 
ładnie” i proponowała zdjęcie. Fotografka miała zdolność zjed-
nywania sobie ludzi, którzy wpuszczali ją do swoich domów i 
pozwalali się fotografować we wnętrzach. Tak powstał „Zapis 
socjologiczny” - zbiór zdjęć, na których mieszkańcy wsi pozują 
w swoich kuchniach i pokojach. Zofia Rydet utrwaliła ubogie 
często izby, kaflowe piece, makatki, ściany malowane wzorem 
z wałka, i gospodarzy tych miejsc, patrzących poważnie w 
obiektyw, świadomych doniosłości chwili, bo, jak określiła 
to autorka zdjęć, „fotograf był jakby magiem potężnym, bo 
mającym możność zatrzymania czasu, pokazującego choć na 
krótko hydrę śmierci. A aparat był tym głównym instrumentem, 
czarodziejską skrzynką zatrzymującą obraz”.

Agnieszka Pajączkowska poznała „Zapis socjologiczny” 
Zofii Rydet najpierw na zajęciach w studium fotograficznym, 
a później na kursie antropologii wizualnej na uniwersytecie. 
Zainteresowała się projektem i samą autorką, przeczytała jej listy, 
spotkała krewnych. I choć Zofia Rydet od dawna nie żyje, to, 
jak pisze autorka „Wędrownego Zakładu Fotograficznego”, „im 
bardziej ją poznawałam, tym bliższa mi była - przez potrzebę 
bycia w drodze, odrębność, samotność i strach przed przemi-
janiem (cudzym i własnym), który pchał ją do fotografowania”. 
Po kilku latach Agnieszka Pajączkowska także ruszyła w drogę. 
Kupiła na aukcji internetowej volkswagena transportowego z 
wysokim, kempingowym dachem. Pan Ryszard, właściciel auta, 
przerobił go gruntownie: „wstawił duży, dwuosobowy materac, 
zamontował kuchenkę gazową, nad nią maleńki okap, z którego 
na dach wyprowadził komin zrobiony z miski przyspawanej do 
góry dnem do kawałka rury. Obok kuchenki pan Ryszard zrobił 
zlew złożony z dwóch emaliowanych misek wpuszczonych 
jedna w drugą. Woda dzięki grawitacji płynęła rurką prosto z 
umieszczonych nad głową kanistrów”. Gdy autorka pojechała, 
w towarzystwie ojca i brata, kupić ten samochód, właściciel 
zwracał się wyłącznie do mężczyzn, bo, jak stwierdził, „to nie 
jest auto dla kobiety, ma mechanikę i silnik do samodzielnych 
napraw, trzeba mieć siłę i łeb na karku, a to męskie sprawy”. 
Dziewczyna jednak nie poddawała się i wreszcie auto było jej: 
„Nalegałam, by to mnie pokazywał, jak działają ukryte przez 
niego patenty, gdzie odkręca się koło zapasowe i jak skutecz-
nie wrzucić wsteczny w stawiającej opór skrzyni biegów. Po 
kilku dobrych godzinach upominania się o uwagę udało mi 
się wczołgać z panem Rysiem pod podwozie i obejrzeć silnik. 
Utargowałam samochód za trzy tysiące osiemset złotych”.

Samotna dziewczyna w takim samochodzie wszędzie 
zwracała uwagę. Czasem w drodze dołączała do autorki na 
kilka dni jedna z koleżanek, ale na ogół Agnieszka Pajączkowska 
jeździła po drogach i bezdrożach wschodniej granicy sama. 
Często słyszała: „A nie boisz się?”. Jak pisze, pytali ją o to i 
bliscy, i nieznajomi, ci napotkani w drodze i ci w Warszawie. 
Zawsze odpowiadała: „A czego?”. Dalej rozmowa przebiegała 
zwykle podobnie: „Ano tego, że ci samochód nie odpali”. 
Mówiłam: „Wtedy będzie przygoda z naprawą”. „Albo tego, 
że cię zgwałcą, jak tak sama jeździsz po wioskach i lasach”. 
Odpowiadałam: „Bez przesady, niebezpieczniej jest w war-
szawskich parkach po zmroku”. Tak więc, nie zważając na 
przestrogi, dwudziestosześcioletnia dziewczyna wyruszyła na 
wschodnie rubieże. Spotkały ją i problemy z samochodem, i 
zagrożenia ze strony mężczyzn. Nic jej się stało, ale ile miała 
szczęścia, pokazują dwie opisane przez nią rozmowy. Jedna 
z kasjerem na stacji benzynowej i jego słowa: „Takim autem? 
Sama? - Nic nie odpowiedziałam, a on po chwili ciszy dodał, 
całkiem poważniejąc: ¬- Pani żartuje”. I druga rozmowa, ze 
strażnikiem granicznym tuż pod Ukrainą, który na słowa 
dziewczyny, czego miałaby się bać, stanowczo i patrząc jej 

w oczy, powiedział: „Nie będę wspominał o gwałtach ani o 
kradzieżach, bo o tym sama pani wie. Ale czy pani pomyślała, 
że śpi na sześćdziesięciu litrach benzyny? - Zbladłam a on kon-
tynuował - A czy pani wie, co się dzieje z samochodem, gdy 
do baku wrzuci się tlący papieros albo zapałkę? - Pokręciłam 
przecząco głową. - No właśnie. Proszę więc na siebie uważać 
i pod żadnym pozorem nie zatrzymywać się na noc w lesie. 
Przemytnicy nie lubią nieznanych dostawczaków na swoim 
terenie. Nawet jeśli to auto z firankami”.

Po co więc, mimo groźby niebezpieczeństw, młoda warsza-
wianka wyruszała po raz kolejny do zapadłych wsi pogranicz-
nych? Już wspomniała, że celem jej podróży było samo bycie 
w drodze i chęć spotykania nieznajomych ludzi oraz rozmowa 
z nimi. Oferowanie fotografii, wymienianej na kilka jajek, miskę 
pomidorów czy cały obiad, miało być pretekstem do spotkania, 
do spędzenia czasu 
razem. Do zatrzymania 
upływającego czasu, a 
raczej do czasu, który 
już upłynął. Niektórzy 
napotkani ludzie odga-
dywali, po co Agniesz-
ka jeździ po wsiach: 
„Ja wiem, czego pani 
szuka, ale spóźniła się 
pani. Starzy poumierali 
i nic z tamtej dawnej 
wsi już tu nie zosta-
ło, tylko lasy, rzeka 
i czyste powietrze”. 
Bolesnego odchodzenia 
w przeszłość dawnej 
wsi doświadczyła też 
sama autorka, gdy 
po zaledwie roku czy 
dwóch ponownie za-
jechała do jednego 
z miejsc: „Wróciłam 
do wsi, w której latem mieszkało tylko siedem osób, a zimą 
trzy. Chciałam zapytać o historię tego znikania. Wymierania. 
Zarastania. Skręciłam w wąską drogę kończącą się pasem 
granicznym. Ledwo poznałam dom, w którym mieszkali 
kinooperator z przyjaciółką. Został odnowiony, zamieniony 
na daczę i stał pozamykany. Pojechałam dalej. Nie było już 
przyczepy kempingowej, w której mieszkał samotny mężczyzna 
po tym, jak spłonął mu dom. Nie było starego małżeństwa 
na końcu drogi. Wtedy mówili, że mają „białoruskie serca”, a 
w ich kuchni stał nadal używany kołowrotek. Nie było pana 
z zeszytem, w którym zapisał dziewięćdziesiąt trzy nazwiska 
dawnych gospodarzy. W jedynym zamieszkanym jeszcze domu 
zastałam starą kobietę, która się mnie zlękła i szybko zamknęła 
drzwi. Za późno - pomyślałam”. 

Dawna wieś odeszła, ale Agnieszka Pajączkowska zatrzy-
mała jej część w swojej książce: opowieści starych ludzi, w tym 
dzieje wojenne, bolesną historię przesiedleńców, zadawnione 
konflikty, Wołyń i akcję „Wisła”, wytyczanie granic państwa, 
niejednokrotnie przez podwórko z sąsiadami. Jest także wieś 
dzisiejsza, z zarobkami za granicą i gipsowymi krasnalami 
w ogrodach. Autorka pracowała ze swoimi gospodarzami, u 
których parkowała samochód, w polu i obejściu, innym razem 
szła do cerkwi, nawet wyciągała ciągnik z błota. Zawsze 
uważnie słuchała ludzi i robiła im zdjęcia. Portrety swoich 
bohaterów drukowała, w przenośnej drukarence, tylko dla nich. 
Pozostałe fotografie można obejrzeć w książce oraz na stronie 
http://wedrownyzakladfotograficzny.pl.Agnieszka Pajączkowska 
zatrzymała w nich czas; i z tym się jeszcze nie spóźniła. 

Jolanta Betkowska, Słupsk
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Ewa Demarczyk, Bernard 
Ładysz, Piotr Szczepanik 
to artyści naszego ostatnie-
go prawie 100-lecia, których 
twórczość i zaangażowanie 
przeżywała cała Polska. 
Wiele pokoleń okazywało 
im wdzięczność za wielki 
talent i wykonywane utwo-
ry. Odeszli w jednym roku
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Pożegnanie 
trójki wielkich 
artystów

Byli naprawdę wielcy. Uprawiali różne gatunki muzyczne, 
rozsławiali Polskę na estradach festiwalowych, scenach opero-
wych, kabaretowych. Wychowywaliśmy się na ich utworach 
muzycznych i wokalnych. 

Ewa Demarczyk, jedna z najbardziej cenionych polskich 
piosenkarek, wykonywała utwory z nurtu poezji śpiewanej i 
aktorskiej. Z książki „Czarny anioł” autorstwa Angeliki Kuźniak 
i Eweliny Karpacz-Oboładze dowiadujemy się wiele o jej życiu i 
dokonaniach. Zasłynęła z występów w znanym kabarecie „Piwnica 
pod Baranami”, z którym się związała w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych ub. wieku. Urodziła się w Krakowie. Odebrała 
staranne wykształcenie podstawowe i średnie. Studiowała w 
krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Zadebiu-
towała w „Cyruliku”, czyli w krakowskim studenckim kabarecie 
Akademii Medycznej. Występując w „Piwnicy pod Baranami” 
współpracowała z Zygmuntem Koniecznym. Powstały wówczas 
takie przeboje, jak: „Tomaszów”, „Taki pejzaż”, „Groszki i róże”, 
„Jaki śmieszny”, „Pocałunki”. Na opolskim Krajowym Festiwalu 
Piosenki w 1963 roku zaśpiewała „Karuzelę z madonnami” do 
słów Mirona Białoszewskiego, „Taki pejzaż” do słów Andrzeja 
Szmidta i „Czarne anioły” do słów Wiesława Dymnego. Rok 
później wystąpiła na sopockim Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki. Wykonała wówczas utwór „Grande Valse Brillante” 
do słów Juliana Tuwima. Otrzymała drugą nagrodę. W 1966 
rozpoczęła współpracę z kompozytorem Andrzejem Zaryckim, 
aby później, po dziesięciu latach, rozstać się z „Piwnicą pod 
Baranami”.

Ewa Demarczyk pierwszy swój album wydała w 1979 
roku, był zatytułowany „Ewa Demarczyk - Live”. W 1986 była 
współzałożycielką Państwowego Teatru Muzyki i Poezji Ewy 
Demarczyk. Ostatni koncert dała w 1999 roku, po 2000 wycofała 
się całkowicie z życia publicznego. Ceniono ją za artystyczną 
ekspresję. Posiadała niebywałą osobowość estradową oraz zdol-
ność do wybitnych interpretacji. Występowała z powodzeniem 
na całym świecie. Na występ do Olimpii Paryskiej zaprosił ją 
sam właściciel obiektu - Bruno Coquatri. Gościła w Carnegie 
Hall w Londynie oraz w Genewie z okazji dwudziestolecia 
istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

W 2010 roku Ewa Demarczyk otrzymała Złotego Fryde-
ryka za całokształt osiągnięć artystycznych. Pięć lat wcześniej 

uhonorowano ją Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Krytyka wypowiadała się o niej entuzjastycznie. Była 
porównywana do Juliette Greco, Edith Piaf. Jej interpretacje 
stawiano obok kunsztu takich geniuszy, jak Jacques Brel. 
Pierwszy przebój „Karuzela z Madonnami” jest uznawany za 
prawdziwe arcydzieło. 

Artystka zmarła 14 sierpnia br. w Krakowie, przeżywszy 
79 lat. Przez dziesięć ostatnich lat żyła z daleka od życia pu-
blicznego - w samotności, w ukochanym Krakowie, ale przez 
wielbicieli nigdy nie była zapomniana. O swoich koncertach, 
pracy artystycznej, pokonywaniu różnych przeszkód mówiła: 
„Dawniej zdarzało się, że część słuchaczy przychodziła na moje 
koncerty, bo wypadało na nie przychodzić. Teraz przychodzą 
już tylko ci, którzy rzeczywiście potrzebują spotkania ze mną. 
Wydaje się, że moim wielkim zwycięstwem jest to, że mój 
niełatwy przecież repertuar zyskał sobie tak wielu zwolenników. 
A przecież początki były bardzo trudne, tak długo nie mogliśmy 
przekonać z Zygmuntem Koniecznym ludzi do tego, co robimy. 
Jeżeli potrafiłam sobie zdobyć aż tylu zwolenników, to mój 
sukces jest rzeczywiście wielki. Zawsze zakładam, że śpiewać 
będę w wąskim, a w każdym razie niekomercjalnym gronie.” (...) 
Zdumiało mnie na przykład entuzjastyczne przyjęcie „Walca” 
na festiwalu w Sopocie. A już zupełnie niezrozumiały był dla 
mnie sukces „Wierszy Baczyńskiego” na następnym sopockim 
festiwalu. Przecież takie festiwale są zupełnie odmienne od 
warunków, w których zazwyczaj występuję.” (...) Mieszkam w 
Krakowie, który kocham i którego nie chcę opuścić, a koledzy - 
piosenkarze w stolicy albo jeszcze gdzie indziej. Czasem tylko 
ogarnia mnie autentyczna rozpacz i wściekłość, gdy widzę jak 
bezmyślnie moja praca jest marnowana.”

Bernard Ładysz to legendarny śpiewak operowy, aktor i 
fenomenalny bas. Urodził się w Wilnie. Był synem Adama 
i Jadwigi z Kłyszejków. Od najmłodszych lat pobierał nauki 
śpiewu w Wilnie, później na studiach wokalnych w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem 
prof. Wacława Filipowicza. W okresie okupacji radzieckiej i 
niemieckiej służył jako sierżant w Armii Krajowej - w obwodzie 
wileńskim. Uczestniczył w akcji Burza na Wileńszczyźnie. Był 
aresztowany przez NKWD i uwięziony w Kałudze nad Oką. 

W 1946 roku B. Ładysz został solistą w Reprezentacyjnym 
Zespole Wojska Polskiego. Przez wiele lat był solistą Opery 

4 wieś tworząca dodatek literacki 



W
SP

O
M

N
IE

N
IE

Fo
t. 

A
le

ks
an

de
r-L

ad
ys

z 
/ 

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Fo
t. 

w
w

w.
yo

ut
ub

e.
co

m

Warszawskiej i Teatru Wielkiego w Warszawie. Przełomowym 
momentem w jego karierze był rok 1956. Zwyciężył wówczas 
w międzynarodowym konkursie śpiewaczym w Vercelli. Zdo-
był na nim najwyższą nagrodę „Il primo premio assoluto”. 
Został zaangażowany do Teatro Massimo w Palermo i mógł 
zadebiutować w mediolańskiej La Scali. Odnosił sukcesy na 
wszystkich kontynentach. Jako pierwszy polski artysta został 
zaangażowany do partii solowej w nagraniu opery przez świa-
tową firmę fonograficzną Columbia. Wystąpił obok Marii Callas 
w nagraniu Łucji z Lammermooru pod dyrekcją Tullio Serafina. 
Firma Columbia zaprosiła potem go do nagrania całej płyty z 
ariami operowymi Verdiego i kompozytorów rosyjskich. Wyko-
nywał nagrania radiowe i płytowe. Brał udział w festiwalach, w 
prapremierze opery „Diabły z Loudun” i w prawykonaniach „Pasji 
według św. Łukasza” oraz w „Jutrzni” Krzysztofa Pendereckiego. 
Występował też w lżejszym repertuarze, na przykład w partii 
Tewjego w musicalu „Skrzypek na dachu”. Osiągnął karierę 
światową. Igor Bełza, wybitny muzykolog, autor kilkunastu 
monografii poświęconych muzyce polskiej, po występach w 
Moskwie warszawskiego Teatru Wielkiego napisał na łamach 
„Prawdy”: „Teatr Wielki dysponuje takimi świetnymi śpiewakami, 
jak jeden z najlepszych basów świata - Bernard Ładysz”. 

Bernard Ładysz występował na Festiwalu Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze, w filmach „Ziemia Obiecana”, „Znachor”. Za 
swoje osiągnięcia muzyczne otrzymał wiele nagród polskich i 
zagranicznych oraz najwyższe odznaczenia państwowe. Został 
doktorem honoris causa Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Zmarł 25 lipca br. w dzień po swoich 
dziewięćdziesiątych ósmych urodzinach. Został pochowany w 
Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej został 
pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Posiadał 
stopień podpułkownika w stanie spoczynku za zasługi w latach 
1946-1950, kiedy był solistą Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego i żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego. 

Piotr Szczepanik był najpopularniejszym polskim piosenka-
rzem, aktorem i gitarzystą. Urodził się w Lublinie. W twórczości 
wokalnej wylansował ballady, które, bez przesady, śpiewała cała 
Polska. Był też wykonawcą poezji śpiewanej. Stworzył jeden 
z najpiękniejszych polskich przebojów - piosenkę o miłości 
„Kochać”. Nuciło ją wiele pokoleń Polaków. Pozostałe po nim 
utwory: „Goniąc kormorany”, „Żółte kalendarze”, „Nigdy wię-
cej” są uznawane za standardy polskiej muzyki rozrywkowej. 
Apogeum swojej twórczości osiągnął w latach 1960-1970, ale 
koncertował do końca swojego życia. Był absolwentem historii 
sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I tutaj rozpoczynał 

swoją działalność artystyczną w kabarecie „Czart”, występując w 
kultowej kawiarni „Czarcia łapa” i kabarecie „Dren 59” Akademii 
Medycznej. Debiutował w 1963 roku w Krakowie na Konkursie 
Piosenki Studenckiej, został jego laureatem. W tym samym roku 
wystąpił na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Nagrywał dla 
Polskiego Radia z grupą „Tajfuny” i zespołem „Ricercar”. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku 
wraz z Bohdanem Łazuką i Jackiem Fedorowiczem występował 
w programie „Popierajmy się”. Potem zmienił repertuar na po-
ważniejszy i zaczął śpiewać piosenki do tekstów poetyckich 
Leśmiana, Miłosza, Lechonia i Zagajewskiego. Występował solo 
w programach muzyczno-poetyckich oraz recitalach pieśni i 
romansów. Śpiewał także utwory Adama Nowaka. Zagrał jako 
aktor tytułową rolę w telewizyjnej adaptacji „Chama” Elizy 
Orzeszkowej” w 1979 roku. 

W 1980 roku Piotr Szczepanik został członkiem „Solidar-
ności”. Współorganizował i wziął udział w kilkuset koncertach 
poetyckich w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i w kościo-
łach na terenie całego kraju. Współorganizował też koncerty 
poetyckie na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Muzeum Ar-
chidiecezji Warszawskiej i w kościołach. Muzeum to mieściło 
się w poklasztornym budynku ojców trynitarzy przy kościele 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej przy ulicy Solec 61 w 

Warszawie. Było skromne, miało ograniczone warunki lokalowe. 
Pamiętam jak w niewielkiej sali odbywały się występy i zawsze 
była ona pełna, często brakowało miejsc. Program obejmował 
„Rozmaite premiery - wieczorów poezji, pieśni i muzyki”. Było 
ich ponad pięćdziesiąt, a wszystkich przedstawień w latach 
1983-1989 około siedmiuset. Pierwszy koncert był połączony 
z wystawą obrazów Jacka Malczewskiego i Piotr Szczepanik 
wykonał na nim utwór „Bogurodzica, Ojców moich śpiew”. 
Program ten powtarzano co tydzień, dwa razy w sobotę i raz 
w niedzielę. 

W 1990 roku Piotr Szczepanik został szefem Zespołu 
Współpracy ze Środowiskami Twórczymi w Kancelarii Prezydenta 
Lecha Wałęsy. W 1992 występował ponownie na estradzie z 
repertuarem poetyckim. W latach 2005-2007 był członkiem 
honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego i zasiadał 
również w komitecie honorowym poparcia PiS-u w wyborach 
parlamentarnych. Został odznaczony Złotym Medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis.” Zmarł 20 sierpnia br. w Lublinie. 
Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. W pamięci 
wielu pokoleń Polaków pozostanie jako jeden z największych 
bardów poetyckiej piosenki. Jego utwory ciągle są powtarzane, 
nie tracą na aktualności.

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk
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Matka Mieczysławy Buczkówny - Helena pochodziła z 
rodziny Mojżeszków. Matecznikiem Mojżeszków była właśnie 
Biała. Dziadek Mieczysławy był burmistrzem Kęt. Wedle niego 
córka popełniła mezalians i poślubiła jakiegoś legionistę, oficera 
Wilhelma Matterna, ewangelika, który zmienił przy ślubie 
wyznanie na katolickie. Właśnie w Białej odbył się ich ślub. 
Dziadkowie Tomasza Jastruna chcieli mieć chłopca, a urodziła się 
dziewczynka, więc nadali jej imiona: Mieczysława, Stanisława, 
Aleksandra - wszystkie pasują do chłopca. Siostra Mieczysławy 
to Zofia Karaśkiewicz - była potem lekarzem pediatrą, jej brat 
Adam Buczek został adwokatem.

Przed wojną Buczkówna rzadko bywała z rodzicami w 
Białej. Jej ojciec był oficerem, wcześniej legionistą. Z pochodzenia 

był Austriakiem, synem aktorki z Wiednia, która 
objeżdżała teatry w Galicji i zaszła w ciążę. Był 
więc nieślubnym dzieckiem. Jego ojciec, austriac-
ki oficer, podobno zginął w pojedynku. Ojciec 
Mieczysławy w wieku kilku miesięcy został od-
dany na wychowanie polskiej rodzinie Buczków 
w Tomaszowie Lubelskim, stąd jego przybrane 
nazwisko Buczek.

Uciekł ze szkoły, wstąpił do legionów, w 
1920 roku był kilka razy ranny, miał Order Virtuti 
Militari i wiele innych odznaczeń. Należał do 
zagorzałych piłsudczyków. Rodzina jego żony 
miała endeckie poglądy. Ojciec Mieczysławy jako 
zawodowy oficer zmieniał miasta i garnizony. Do 
1936 roku był z rodziną w Zambrowie, a potem 
już do końca w Warszawie. Buczkówna uczyła się 
grać na skrzypcach w tamtejszym konserwatorium. 
Wspomina, że pierwsze dziecinne jeszcze próby 
pisania miały miejsce w szkole. Ojciec jej poległ 
śmiercią bohatera broniąc Warszawy. Napisała o 
tym wiersz: „Jak w piosence”:

Kiedy mój ojciec szedł na wojnę
Pamiętam - śmiało błyszczały 
Guziki w jego mundurze
- Kule nie będą się mnie imały -

Śmiał się - pamiętam - przedtem
W Legionach ranny pod Beresteczkiem
Medale Krzyż miał...Virtuti
Pamiętam - niebieską wstążeczkę

Kiedy mój ojciec szedł na wojnę
Wyglancowane buty
W słońcu wesoło błyszczały
Pamiętam - długośmy się nie żegnali

A potem ranny hełm pamiętam
Krzyże w sosnowym lasku
Na siwych piaskach sosnowy polowy cmentarz
I hełm bez rzemiennych pasków

W czasie okupacji Buczkówna blisko była związana ze 
słynną potem grupą poetów skupionych wokół miesięcznika 
Sztuka i Naród na czele z Andrzejem Trzebińskim, Tadeuszem 
Gajcym i innymi. Dzięki jej inicjatywie wydano dziennik Andrzeja 
Trzebińskiego. W czasie powstania pracowała w powstańczym 
szpitalu i w kuchni. Po latach nadano jej stopień porucznika 
Armii Krajowej.

Wojna to okrutne lekcje okupacji. Umieranie dawnego 
świata, ludzi, wszelkich prawd, łamanie praw ludzkich, wiary, 
wierzeń. Zostawało prawo walki i azyl lektur - był jedynym 
terenem niekontrolowanym przez okupanta. Nawet myśli, sen 
i pamięć musiały świadczyć o współczesności. 

Buczkówna czytała Słowackiego, błądziła w labiryncie 
Norwida. Słowa odsłaniały swoją siłę. Otwierały się księgi na-
rodu, „Noc listopadowa”, „Kordian”, „Warszawianka”, „Z dymem 
pożarów” - ożywały słowa ucichłej poezji. Jednocześnie wszelkie 
słowa traciły dawną siłę. Z dymem krematoriów otwarło się 
puste niebo i piekło ziemi. Pamięta arkusiki tajnych gazetek 
czytanych przy trupim świetle karbidówek. Pamięta akademie, 
inscenizacje sztuk teatralnych, teatrzyki poezji, gdy aktorzy 
milkli, nasłuchując huku wystrzałów, łoskotu żandarmskich 
butów na bruku, na schodach.

Bezsens wojny Buczkówna opisała w niezwykłym, krótkim 
wierszu: „Na polach chwały”:PR
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12 grudnia 1924 roku, Biała Kra-
kowska (obecnie Bielsko-Biała) to 
miejsce i czas narodzin Mieczysławy 
Buczkówny - późniejszej matki Mie-
czysława Jastruna, z domu Buczek. 
Poetycki debiut poetki przypadł na 
rok 1947. Podpisywała się zawsze 
jako Mieczysława Buczkówna

Ceniona poetka i autorka 
książek dla dzieci
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Dojrzałe w kwiatach spojrzenia 
Wysuszonych oczu

Trawy na bohaterstwie wyżej urosły
Przegrana 
bitwa

Chrzęści w żołądku krów

Perturbacje wojenne dały się we znaki 
także rodzinie Buczkówny z Bielska Białej. 
Są to bowiem niezwykłe okolice, w których 
mieszały się nacje i prądy polityczne. Dwóch 
jej kuzynów walczyło w czasie II wojny 
światowej. Jeden w Anglii był mechanikiem 
RAF-u. O drugim, jego bracie, krążyły różne 
wersje wojenne. Niedawno, po jego śmierci, 
córka mieszkająca w Kanadzie znalazła 
zdjęcie ojca w niemieckim mundurze. Był to 
mundur Wermachtu. To też są polskie losy. 

Łódź przygarnęła Buczkównę po wojnie, jak wielu miesz-
kańców zburzonej Warszawy. Studiowała polonistykę, uczyła 
w szkole religii, chodząc jednocześnie na wykłady marksisty 
Stefana Zółkiewskiego. Takie były czasy. Była katechetką w 
Szkole Podstawowej nr 49. Jej uczniowie mieli od 7 do 15 lat 
i niełatwo było ich uczyć. Na polonistyce jej przyjaciółką była 
m.in. Misia, czyli Maria Janion. Ona i jej komunizujące koleżanki 
szybko ją zdemoralizowały. Pewnego dnia poszła do biskupa 
i poprosiła o zwolnienie z nauczania religii. 

Debiutowała wierszem na łamach Wsi w 1946 roku. Potem 
drukowała w piśmie Kuźnica, gdzie pracował Mieczysław Jastrun. 
Tomik „Rozstania” ukazał się w 1949 roku. Szalał stalinizm. 
Buczkównie udało się wyjść z tego czasu bez wierszy prze-
sadnie zaangażowanych. Nieco tylko nagięła liryczną poetykę 
do wymogów czasu. 

Drugi zbiorek wierszy „Chleb i obłok” ukazał się po sześciu 
latach milczenia, w 1955 roku. Poetka często mówiła: „Moje 
wiersze nie napisane / Jak ziarna przenocowały w milczeniu”.

W Łodzi chadzano do klubu Pickwicka. Tam bawiła się 
i piła ówczesna elita. Tam spotkała Mieczysława Jastruna - 
słynnego już wówczas i cenionego poetę, eseistę, tłumacza i 
biografa Adama Mickiewicza. I tak to się zaczęło:

Fajerwerki lampiony muzyka
Noc - jak kula czarnoksiężnika
Noc - jak muszla pełna muzyki
A ja sama tutaj ja z nikim

Tańczą piją pod ręce się wiodą
Lśnią płomyki wina w krysztale
A ja siedzę nad szklaneczką z wodą
Duże papierosy palę

I wybuch śmiechu rozbłysnął jak raca
Złoty pierścień po stole się toczy
Ścianę muzyki na ziemię przewracam -
To ty spojrzałeś mi w oczy
(Spojrzenie) 

Buczkówna z Mieczysławem Jastrunem poznali się na 
wieczorze autorskim. Była na nim z atrakcyjnymi koleżankami, 
ale poeta tylko na nią patrzył. Bardzo była przejęta, że wpadła 
w oko wybitnemu pisarzowi. Dla niej sztuka była wtedy święto-
ścią, a koleżanki zazdrościły jej spojrzeń poety. Podczas spaceru 
umówili się na kawę i tak to się zaczęło. Między nimi było 21 
lat różnicy, ale nie dzieliło ich to, lecz co innego. Jastrun nie 

potrafił opuścić swojej 
ówczesnej partnerki 
Krystyny. Obiecywał, 
że zerwie z nią, ale 
zmieniał zdanie i tak 
to trwało jakiś czas. To 
był początek pięciolet-
niej szamotaniny. Do 
końca dręczyły go wiel-
kie wyrzuty sumienia, 
które skupiały się wokół 
dwóch, jak sądził, wiel-
kich grzechów swego 
życia. Pierwszym było 
opuszczenie Krystyny, 
która uratowała mu 
życie w czasie wojny. 
Drugim był jego udział 
w stalinizmie. Z tym 
poczuciem winy żył jak 
z dwiema minami, które 
co jakiś czas wybuchały, 
najczęściej rankiem, gdy podczas golenia był zmuszony patrzeć 
sobie w twarz. Z okresu ich romansu pochodzi piękny wiersz 
inspirowany fotografią zrobioną w 1947 roku pt. „Dana fotografia”:

Siedzimy obok siebie
Nad strumieniem w górach
Zatrzymany we włosach wiatr
W oczach lecący blask

Usiedliśmy naprzeciw
I nie widzimy się

Dzieli nas zmarłych oddechów
Ośnieżona góra
Głośno spada woda
Z dziesięciokrotnym echem lat

Kiedy na świat przyszedł ich jedyny syn -Tomasz Jastrun, 
jego rodzice przeprowadzili się do domu przy Iwickiej, w którym 
zamieszkało kilkunastu znanych pisarzy. Dom stał pośród ruin.

Trzeci tomik Buczkówny „Wigilie” ukazał się w 1958 roku, 
gdy już otworzył się kosmos, zaczęły latać pierwsze sputniki. 
Tom przyniósł pierwsze wiersze o kwiatach i wiele wierszy o 
dziecku. Oto utwór „Dziecko” o synku Tomaszu: 
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Samotnik rzucony na pastwę przeciwności losu. Odarty ze 
złudzeń, zgorzkniały, pozornie cyniczny bohater. Gdy to koniecz-
ne, (prawie) zawsze jednak wybiera jasną stronę. Właśnie takie 
były postacie kina noir kreowane przez Humphreya Bogarta. 

Widać to we wpomnianym już „Mrocznym przejściu” 
Delmera Davesa oraz w „Wielkim śnie” (1946) Howarda Hawk-
sa, ale przede wszystkim w legendarnym „Sokole maltańskim” 
Johna Hustona z 1941 roku.

Amerykanie twierdzą, że Bogey skupia w sobie wszystkie 
cechy amerykańskiego everymana przełomu lat 30. i 40. To 
człowiek, który prześnił już swój amerykański sen o szczęściu 
i dobrobycie. I nie wierzy już w zbawienną moc New Dealu 
Roosevelta. Choć utracił bezpowrotnie złudzenia w szlachetne 
odruchy drugiego człowieka - jednak niemal zawsze w osta-
tecznym rozrachunku stanie po jasnej stronie ulicy. Jak w „On 
the sunny side of the street” Benny’ego Goodmana. Mimo 
wszystko. Przykładem może być choćby właśnie „Mroczne 

5 września 1947 roku 
miało premierę „Mroczne 
przejście” („Dark Passa-
ge”) - emblematyczny obraz 
tzw. filmu noir, w którym 
Lauren Bacall ratuje od 
opresji ściganego przez 
wszystkich Humphreya 
Bogarta. To świetna oka-
zja, żeby przypomnieć, czym 
jest „czarne kino” i kim był 
nie tylko dla tego nurtu 
Bogart. Humprey Bogart

Zaledwie dostrzegalny w pocałunku
Odezwałeś się z głębokiego cienia
Wyprowadziłam cię na światło
I poruszyłam twoje serce

Ze źródła twojego płaczu
Począł się świat

Gdy z zaciśniętej piąstki
Uwolniłeś noc
Drgnęło powietrze
I deszcz wydarł ziemi
Pierwszy kiełek zieleni
Dla twoich pustych oczu

Lata mijały. Tomasz Jastrun odbywał służbę wojskową i 
Buczkówna znów poświęciła mu wiersz zatytułowany „Kupo-
wanie butów”: 

Od małej stópki
Która mieściła się w dłoni
Do takiego żołnierskiego buta

Moja czułość w odciskach
Tak twardo obuta

Buczkówna stała się znana dzięki wierszom lirycznym. Krytyk 
Ryszard Matuszewski pisał m.in.: „Mieczysława Buczkówna 
uprawia lirykę refleksyjno-nastrojową o dyskretnych środkach 
ekspresji i epigramatycznej zwięzłości stylu, utrwalającą w 
formie miniatury ulotne spostrzeżenia i doznania (zwłaszcza 
miłosne), osadzone w realiach codzienności.” Poetka była 
jedną z inicjatorek powstałego w 1936 roku Związku Literatów 
Polskich - klubu poetów. W latach 1965-1972 kierowała działem 
poezji w ważnym wtedy piśmie „Poezja”. Przyjaźniła się z 
Tadeuszem Borowskim. Z Jastrunem bywała u Juliana Tuwima 
w Aninie, znała Kazimierę Iłłakowiczównę, która lubiła jej 
wiersze. Przyjaźniła się również z Tadeuszem Różewiczem. 
Buczkówna jest nie tylko cenioną poetką, ale także autorką 

książek dla dzieci. Napisała ich kilkanaście, zarówno wierszem, 
jak i prozą. Jej wiersze dla dzieci znajdują się w podręcznikach 
szkolnych, a niektóre książki wznawiane są do dzisiaj. Z prozy 
dla dorosłych znane są jej opowiadania, częściowo oparte na 
wspomnieniach, wydane w książce „Wszystko zasypie śnieg”. 
Dokonała też wielu przekładów poezji z kilku języków. O swym 
pisaniu pisała w wierszu „Czarne i białe” :

Kiedyś - pisałam
Czarnym zwątpieniem
Na białej kartce nadziei

Dzisiaj - piszę
Białą nadzieją
Na czarnej kartce zwątpienia

Na początku lat 70. Buczkówna zaczęła cierpieć na chorobę 
dwubiegunową, podobnie jak Zbigniew Herbert. Z Herbertem 
zresztą się przyjaźniła i często spotykała. Często podkreślano 
kameralność poezji Buczkówny, jej wykwintność, skłonność 
do paradoksów i przekorę, ale też aurę baśniowości. Krytyka 
nie poświęca jej wiele uwagi, rzadko też wymieniana jest w 
leksykonach. Sama poetka tak charakteryzowała swoją sytuację: 
„Prawie pół wieku wytrwałego pisania wierszy i opowiadań, 
kilkanaście zbiorków. Żadnych nagród, na szczęście. W dodatku 
wiele lat nieobecności na rynku wydawniczym. Ostatni zbiorek 
nowych wierszy „Jak bajka o wilku” ukazał się na początku lat 
80. Długa choroba (nawracające depresje) sprawiła, że moje 
(świecenie nieobecnością) uczyniło miejsce dla innych. Takie 
prawo natury”... („Topos”, nr 5-6 2000 r.). Czytelnicy cenią 
przede wszystkim kunsztowne wiersze miłosne Mieczysławy 
Buczkówny. Wiele z nich splata się z motywem rozpadu i 
przemijania. 

Poetka zmarła 3 maja 2015 roku w Warszawie, w wieku 
91 lat. 

Jadwiga Michalak
Naćmierz 

Tekst powstał na podstawie artykułu w Culture.pl i arty-
kułu Tomasza Jastruna „Poetka z Białej”.
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Trzydniowy zarost Bogarta 
w mrocznym przejściu kina noir
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Książka ta koniecznie chce być zauważona, może dlatego 
odwlekam czas lektury „na serio”. Jak małe dzieci woła: „teraz 
ja, teraz ja”, chociaż nie opisuje świata, opisuje własne emo-
cje w ponowoczesny sposób: krótkim zapisem, fragmentacją, 
paradoksem, skojarzeniem, prowokacyjnym odwołaniem do 
kontekstu kulturowego, balansując na granicy nie tylko poezji, 
ale „literackości” w ogóle. To nie odkrycie. Żegnaliśmy język 
„literacki” w prozie Doroty Masłowskiej. 

- „Język powinien nazywać świat - tak wygląda zasadni-
czy pogląd na temat prozy. Proza Masłowskiej demontuje to 

przekonanie.” - pisał Przemysław Czapliński. A jak nasze wyobra-
żenia o poezji demontuje, jakie strategie wykorzystuje Żaneta 
Gorzka w debiutanckim tomie zbudowanym z 65 utworów? 

Szatą graficzną z pewnością korzysta ze strategii marke-
tingowych, co nie jest w żadnej mierze zarzutem. W sytuacji, 
kiedy następuje marginalizacja poezji, a szeroko pojęta kultura 
musi się odnaleźć na globalnym „rynku”, kiedy pisarzowi, 
szczególnie poecie, odebrano „rząd dusz”, poszukiwanie stra-
tegii dotarcia do czytelnika, generalnie odbiorcy kultury, jest 
pomysłem godnym wsparcia.

Żaneta Gorzka zaskakuje, prowokuje formą miniaturo-
wych utworów, testuje stopień pruderii, burzy nasz „święty 
czytelniczy spokój”, zmusza do odszukiwania zapomnianych 
znaczeń słów i frazeologizmów, potrafi nimi grać; słowo, jego 
wieloznaczność, czyni „języczkiem u wagi”.

Niektóre wiersze - wciąż piszę „wiersze” z powodu wy-
znaczników formalnych, takich jak wers i rytm - mają zawartość 
tekstową krótszą niż tytuł.

Rozmowa na statku do połowu wielorybów na tle 
zachodzącej epoki. Treść udramatyzowana: 

- Widzisz?
- Wal się 
zbliża.

Oto cały wiersz! A metafora została w tytule. Znacząca, 
adekwatna do aktualnych ekologicznych dyskusji, obrazująca 
ponadto stan społecznej świadomości o naszym dekadenckim 
czasie, kiedy problemami stają się 
klimat, 5G, ginące gatunki, obawy ciąg dalszy na str. 12

przejście” - film noir o niewinnym człowieku uciekającym z 
więzienia. Uwikłany w zabójstwo, walczący z piętrzącymi się 
przeciwnościami bohater może jednak liczyć na pomoc nie-
znanych mu ludzi. Przede wszystkim jednak konsekwentnie 
wierzy, że może odwrócić zły los i osiągnąć osobiste szczęście.

Kiedy wytwórnia filmowa Turnera zaproponowała w latach 
80. pokolorowanie niektórych filmów noir z przełomu lat 30. i 
40., wielu miłośników kina zaprotestowało. Nic dziwnego. To, 

co widzimy z ekranu i to, w jaki sposób mówi do nas bohater 
filmu noir - jest nierozerwalną częścią tamtej mrocznej rzeczy-
wistości. „Granice mojego języka są granicami mojego świata” 
- odpowiedziałby na to filozof języka, Ludwig Wittgenstein.

Bogart w kinie noir mówi do nas słowami, które opisują 
zmagania bohatera z wrogim mu światem, jego skomplikowane 
emocje i wewnętrzne rozterki. Bohater odtwarzany przez Bogarta 
nie jest jednoznaczny. Jego czyny i język często odbiegają od 
ogólnie przyjętych przez społeczeństwo norm. Dzieje się tak 
dlatego, że Bogey zawsze toczy walkę nie tylko z otaczającą go 
wrogą rzeczywistością ciemnych zaułków ulic obcego miasta. 
Walka toczy się również, a może przede wszystkim w nim 
samym. I zawsze jest to walka na śmierć i życie. 

Kino noir - jakie są jego znaki szczególne? Człowiek w 
czarno-białej konwencji noir zawsze jest osamotniony i musi 
sam stawić czoło przeważającemu niebezpieczeństwu. Często, 
choć nie zawsze, gdy sytuacja jest beznadziejna, zjawia się ktoś, 
kto mu pomaga: przypadkowo poznany przechodzień, kobieta o 
złotym sercu, dawny kolega. Zanim (lub jeśli w ogóle) bohater 
odniesie mroczne zwycięstwo w mrocznym czarno-białym 
świecie mrocznego czarno-białego kina noir, musi zaniechać 
ucieczki. W końcu odważnie stawia czoło niebezpieczeństwu. 
Czasem udaje mu się przetrwać w świecie zła i ocalić siebie. A 
czasem nie. Happy end nie jest znakiem szczególnym kina noir. 
Dobro nie zawsze tu wygrywa, a mroczna natura bohatera - jak 
w „Pustce” Nicholasa Raya - doprowadza go do życiowej klęski.

Filmy gatunkowe w stylu noir są właśnie takie. Czarno-
-białe, chropowate jak trzydniowy zarost Bogarta, ostre jak 
brzytwa i bezkompromisowe jak postacie przez niego grane. 
Kino noir to Bogey, Bogey idący donikąd ciemną ulicą, w po-
miętym kapeluszu i starym prochowcu - to właśnie kino noir. 
Jeśli chcecie przekonać się sami, zapraszam do kina. Tego w 
stylu noir, oczywiście.

Magdalena Kubiak
Wicko
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„Łokieć jelenia”
Mam tę książeczkę od kilku 
miesięcy. Razem 65 stron 
formatu szkolnego zeszytu 
w miękkiej oprawie. Krzyczy 
kolorami, kłuje oczy okładką 
z kobiecym profilem w „le-
nonkach” rysowanym ostrą 
kreską; nie dowierza moim 
zmysłom, zaskakując kro-
jem i wielkością czcionki
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Ireneusz Borkowski, Słupsk

DZIŚ JEST ŚWĘTO 

dziś nie piję trzeba być trzeźwym by 
móc świętować
butelki z wódą odłożyłem na jutro
jutro święta nie będzie
znowu powróci dzień powszedni
żona przywita mnie krzykiem i wyzwiskami
a może tylko mi się wydaje że ona krzyczy

***

Pod księżycem tańczący motyl
wkręca się jak świder w tajemniczym 
mroku bezkresu
skrzydlaty wampir właśnie usłyszał 
wibracje
już się zbliża na małą przekąskę
nastawi radary posłucha
może znajdzie też coś na kolację

Bogumiła Skomoroko, Słupsk

U SIEBIE 

Niebo umyte deszczem
spokojna przestrzeń
piasku i wody
i ta chwila
jakby zatrzymało się życie.
Za mną wydmy
pełne powietrza
i słonecznego oddechu
od lat te same -
wybielone morskim wiatrem
miękkie
falujące
z pióropuszami traw
na szczytach
i zszarzałą zielenią u podnóży.

Zapatrzona
w nieskończoność
nieba i morza
w to piękno - jak okiem sięgnąć
czuję harmonię z miejscem
znanym mi od lat -
z samotnością brzegu
który porzuca
cofająca się fala
z łodzią
czekającą na żeglarza
i tą chwilą
zamyślonego szumu
mojego Bałtyku.

Palcem na piasku
kreślę hymn pochwalny
dla tego miejsca.

Jestem u siebie.

Aldona M. Peplińska, Motarzyno

DZISIEJSZA
 
Jakież to dumne spojrzenia
Rozdaje rozświetlone złotym 
promieniem
Oblicze barwnej panny
 
W rozkloszowanych falbanach
Błękitnej puchowej śmietanki
Wręcza rozbieganym pogodę
 
Krzykiem żurawi droczy się
Z tłumem śmiechów i pisków
Beztroskich latorośli szkolnego skweru
 
Pod cieniem srebrnogrzywej kory
Szeleszczącego błogiego snu ogrodu
Kołysze pierwsze kosze ziemniaczanego 
szczęścia
 
Niczym najukochańsza matka
Smaruje miodowym bzykiem rogale
Pierwszych zroszonych koronek 
zachodzącego dnia
 
Jak nie poddać się kuszącej pieleszy
Cieplutkich ramion miłosnych
Obietnic spełnienia Jesieni...
 
Emilia Zimnicka, Izbica

MYŚL O POŻEGNANIU 

Skroń posiwiała
Srebrne pasemka we włosach
Cicho, cicho młodość odeszła
Tylko żałość po niej pozostała
Głos drżący został
Strach o mus pożegnania
Tego najpiękniejszego ze światów
Choćbyś odjeżdżała najbogatszą karetą
Limuzyną najdroższą
Nie będzie już srebra gwiazd
Złocistości słońca
Dlatego głos drży
Dusza płacze, bojąc się końca

SAMOTNOŚĆ 

Spoczywa sama
W najczarniejszym pokoju
Czyta kolorowe pisma
Wycina obrazki
Z cudzego życia
Już dawno zapadł zmierzch
Otula ją ciepłą szarością
Ona tam zawsze siedzi
Przykleja kolorowe obrazki
Jak plakaty
Na nagich ścianach
Wpatruje się w zamknięte drzwi
Zimowe zmrożone okno
Następnie układa się do snu
Z beznadziejną samotnością
Lęk jej nie opuszcza
Może te kolorowe obrazki
Spełnią się jutro
Jak udawana wesołość

Margot Słotwińska, Bydgoszcz

ZŁODZIEJ CZAS 
 
Nad taflą wody pochylona
Siedzę i milczę
A złodziej czas zatacza krąg
I chichot słyszę 
Bo ten wodzirej coś mi skradł
Ponagla mnie
By w jego tańcu się zatracić 
 
Wody spokojne
Nade mną pochylone 
Szepczą zaklęcia uroki rzucają
I chichot cichnie
I dobroczyńcą staje się czas
Słychać śpiew fal
Ubywa dnia znów ukradł coś...

Halina Staniszewska, Słupsk

W MROKU DNIA 

gdy już usiądziesz na zimnej otchłani
rozpostrzesz ramiona ku traktom we mgle
milczące echo wskaże dalszą drogę
zbłąkany umysł
serce w kleszczach złudy
szuka zachwytu
w mroźnym westchnieniu
ku innym szczytom
szczytom nowych zdarzeń

Emilia Maraśkiewicz, Darłowo

ODESZŁO LATO

rozgościła się jesień
w ogrodzie moich marzeń
coraz mniej życia

wiersze najnowszewiersze najnowsze
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drzewo wyrwane z pożaru
na jego liściach osiadł płomień
a górą poszedł dym

czy zdołam
natłok własnych tęsknot
pogodzić z szarugą

w pełgającym mroku
umarły malwy pod oknem
choć pragnęły żyć

za krótka była chwila słońca
by przetrwać tę długą noc jesieni
bez buntu i szmeru

kocham ciebie
lecz tego właśnie słowa
nie rzekłam nikomu

Zenon Marian Lasoń, Słupsk

JESIEŃ NADCHODZI 

O zmroku wiatr cicho chodził
po lesie
i nucił jesienne pieśni
na skraju lasu zapłakanym wierzbom
czesał włosy
i w zapachu jesieni przytulał je 
do serca

Obudzony rankiem pająk
zakładał sieci
i strącał krople kryształowej rosy
z lin na gałęziach drzew

Pod dębem okazały borowik
wychylił głowę
i spojrzał z ciekawością na świat
nagle usłyszał jak dzięcioł
stuka w drzewo
tak to już jesień puka do drzwi
- pomyślał borowik

Anna Karwowska, Dobieszewko

JEDEN DZIEŃ 

Minie jeden dzień 
minie noc 
księżyc zblednie 
i życie straci sens. 
Trwa tylko w miękkich 
kokonach chwili
ma zapach starej pokrzywy.
Na zakręcie stary pień 
przecina drogę.

W tym krajobrazie 
czas jest bezwzględny 
serce zatrzepoce strachem 
i zniknie ślad po życiu.

WIATR WRONĄ KRĘCI 

Deszcze rozgościły się we wsi
na polach wieczny wiatr
wroną kręci
i rozwiewa pamięć.
Drzewa zrzucają liście
na cmentarzach gwarno 
w kościele zimno 
tylko świece grzeją. 
Płyną strumienie wody 
nikogo nie widać
jeśli ktoś idzie to 
przemoczony do szpiku.
Ponuro, szaro smutno.
Tylko na polach wieczny wiatr 
wroną kręci. 
 
Teresa Nowak, Łupawa

SKRZYDŁA

Czasami rosną skrzydła
Unosząc lekko dni 
Chociaż nie wiadomo dokąd
Szumem sprowadzają 
Dobry sen
Chociaż nie wiadomo skąd
Czasami rodzą się skrzydlate myśli
Unosząc się wysoko
Rozkołysane wiatrem
Rozpieszczone słońcem

Aż nieopatrzna iskra 
Co pojawia się nie wiadomo skąd
Spopiela skrzydła
Upadek jest bolesny

Jan Stanisław Smalewski, Gdańsk

BIAŁA ŚCIANA 

Leżąc patrzę na białą ścianę
odgradza od nadmiaru myśli
za nią moja biblioteka
czekam na sen
nie wiem gdzie mnie poprowadzi

za tą białą ścianą drzemią od wieków
wielcy tego świata
może któryś mi się przyśni
a może ja wyśnię jak na zwojach papirusu
pisze on swój wiersz

ściana jest jak czysta kartka papieru
można pisać po obu stronach
on
poeta zza ściany ma pierwszeństwo
może dowolnie pogrążać się w bieli

boję się tej bieli snów
boję się że kiedyś utopię się w jej głębi
strach mnie ogarnia gdy pomyślę
że ci zza ściany też kiedyś zasypiali
z wierszem w głowie

że nawet będąc po drugiej stronie
mogę nie dać sobie rady
nie mam uczulenia na wielkość
jedynie o czym marzę
to raz jeszcze wejść do tej samej rzeki

Gdańsk, 25 stycznia 2019

Zofia Maria Smalewska, Gdańsk

CÓŻ, ŻE LATO MINĘŁO 

Cóż, że minęło lato? Jak moja młodość.
Jak czar kwiatów. Że wiatr ścieli 
kobierce liści pod nogi. Stąpam po nich 
z przyzwyczajenia od dawna, jak też od 
zawsze lubię korale z jarzębiny.

Udajesz, że cię to nie bawi. Nie 
jesteś wrażliwy na umizgi jesieni. 
Zapomniałeś o gorących pocałunkach
letniego słońca. Wyciągasz rękę, by 
pochwycić nić babiego lata. Też mi 
baba - myślę o sobie.

Wiem, wpisano mnie w jesień. 
Wpisano nas w nią od dawna. Jak 
w klamry podwyższonego ryzyka 
zagrożeniem szalejącą pandemią. Ty 
też nic na to nie poradzisz - to biologia. 
I wstrętna zaraza.

Nasza jesień nie zaraża, zbędne są 
maseczki. I cóż, że wieczór wcześniej 
nadchodzi? Że wcześniej milknie 
gwar ulic. Trzymając cię pod ramię, 
czuję ciepło bliskości. Zaprosiłeś mnie 
kochany na spacer po jesieni.

Chłonąc resztki letnich rozkoszy 
wrócimy do domu. Napijemy się mojego 
wina z porzeczek i czereśni. Zaufamy 
nadziei. Odpędzimy smutki. Trzymając 
się za ręce pokonamy tę drogę ufni, 
że zdążymy.
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o nasze przetrwanie. „Za-
chodząca epoka”. Zwykły 
frazeologizm, oklepany, 
potoczny, kiczowaty o 
zachodzącym słońcu 
przez wymianę jednego 
leksemu otwiera cały 
rejestr problemów, od 
codzienności po ontolo-
gię. Materiał na rozprawę 
naukową ujęty w poetycki 
paradoks.

Nowy język poezji 
polega na zwrocie ku codzienności, na porzuceniu patosu, 
odejściu od strof z wielkimi ideami w tle - Żaneta Gorzka 
przećwiczyła tę strategię doskonale.

Weź się zastanów
Ewa Chodakowska
ćwiczy.
Eugeniusz Tkaczyszyn -
Dycki ćwiczy.
Święci Augustyn i Monika
ćwiczą.
A ty?

I jak? Podoba się? Ćwiczymy? Tylko co mamy ćwiczyć? Co ja 
mam ćwiczyć? Ciało jak Chodakowska? Jak Tkaczyszyn-Dycki - („To 
poeta niepodobny do nikogo, sam kształtujący własną tradycję, 
na własną rękę poszukujący sobie precedensów w dawnej liryce. 
I ufający niepowtarzalności swojej psychicznej i egzystencjalnej 
konstrukcji - Piotr Matywiecki.”) - poetycki język? Jak święci - matka 
i syn - poszukiwanie prawdy własnego życia w religii?

Mamy więc wszystko i nic przypadkowego. Co trzeba 
wiedzieć, by dotrzeć do istoty poetyckiego zamysłu, by odpo-
wiedzieć na pytanie wewnątrztekstowego „ja”? Kto jest odbiorcą, 
„ty”- wewnątrztekstowym - wiersz (tekst ma wszystkie formalne 
wyróżniki) jest zamkniętym kompozycyjnie mikroświatem, a 
kto jest adresatem poza tekstem, czyli po prostu czytelnikiem? 
Czemu służy prowokacja i w jaki sposób obnaża powszechną 
ignorancję? 

Odpowiemy najprościej: nasza wiedza o świecie jest 
fragmentaryczna, nie sposób wiedzieć wszystkiego, mieszać 
przeszłości z teraźniejszością, Kultury z popkulturą, filozofii i 
religii z „profanum”. Wielu odłoży tomik z ulgą. Szkoda. Autorka 
„Łokcia jelenia” zdaje się mówić coś innego. Czas i miejsce w 
poezji zawsze są teraz, każdorazowo, gdy wchodzisz w świat 
wiersza. Porzuć dotychczasowe symboliczny kody, poddaj je 
rewizji, po prostu - ćwicz - własny plan aksjologiczny, odszukuj 
wartości na nowy czas.

Podpowiedzi szukam również u Fredericka Jamesona: 
„Zdaniem amerykańskiego krytyka i socjologa, nostalgiczność 
postmodernizmu powodowana jest nieumiejętnością radzenia 
sobie zarówno z teraźniejszością, jak z historią. A zatem to 
nie historia stała się obiektem naszych tęsknot, ale jej (...) 
przetworzenie, konstrukt będący efektem działania stereotypów 
estetycznych i społecznych wmówień. To nie historia, ale tak 
pojęty historyzm wywołuje zatem falę nostalgii. - Nie tęskni-
my - mówi Jameson - za przeszłością, ale za jej kulturowo, a 
dzisiaj: popkulturowo, przetworzonymi obrazami” - przywołuje 

Jamesona Alina Świeściak w publikacji „Melancholia w poezji 
polskiej po roku 1989” .

A Żaneta Gorzka pyta:

Kim jestem

Miotaną wątpliwościami rodzicielką ery kenozoicznej.
Toaletką z powyłamywanymi nogami.
Świętą siostrą przełożoną w stanie rozkładu.
Jabłonią purpurową obsikiwaną przez wiejskie kundle.
Członkinią załogi pierwszego bezzałogowego lotu na Marsa.
Moreną czołową walącą na oślep.
Kangurzycą rudą pragnącą zapuścić długie włosy.
Sypialną bez łóżka.
Mini do kostek.
Czterdziestą pierwszą rozbójniczką Ali Baby.
Wychowaną przez cipki lisicą.
Zakorkowaną arterią twojego serca.
Wykasowanym bitem twojej pamięci.

Zawsze w dialogu, w odniesieniu do wewnątrz i czytelnika, 
by go sprowokować, zachęcić do współtworzenia, ze świado-
mością, że poezja staje się w odbiorze, a świadomy, dojrzały 
czytelnik jest jej współtwórcą. Poszukiwanie tożsamości jest 
wspólną strategią pokolenia.

Zygmunt Bauman w „Wieloznaczności nowoczesnej, 
nowoczesności wieloznacznej” (Warszawa 1995) pisał: „(...) 
przyczyn wyobcowania człowieka współczesnego z teraź-
niejszości i relacji społecznych upatruję w jego uwikłaniu w 
sprzeczne strategie tożsamości - nowoczesności z jej chęcią 
panowania i dążeniem do racjonalnego ładu (gdzie tożsamość 
jest przedmiotem ścisłej konstrukcji) oraz ponowoczesności z jej 
ucieczką od trwałych, jednoznacznych projektów, zastąpionych 
dryfem tożsamościowych możliwości. Sprywatyzowana jaźń, 
twierdzi Bauman, jest obiektem rynkowych targów i eksperckich 
uzgodnień tak jak wszystko inne.” 

Sześćdziesiąt pięć utworów, w sam raz na tomik poezji 
„Łokieć jelenia”, ale skąd ten nieoczywisty tytuł? Jest w nim 
gra w jelenia? Kim jest autorka? Nie wiem. Wiem, że jej wier-
sze prowokują, przeczą temu, co powszechnie i tradycyjnie 
uznajemy za poetyckie. Obnażają moje (nasze) wyobrażenia 
o sprawach wielkich i małych, z zaznaczeniem, że oznaczenie 
wielkie - małe jest sprawą indywidualną.

Języczek u wagi jest (z) rodzaju męskiego

Przypodobaj mi się języczku u wagi.
(Języczek u wagi staje się posłuszny).

Wejdź na mnie języczku u wagi.
(robi co mu się każe).

Liż mnie wszędzie języczku u wagi.
(A każe mu się robić dobrze).

PS
Jeżeli przygody to z poliestru.
Jeżeli trzewia to japońskie.
Jeżeli mężczyzna to rocznik 2045.

Poezję ostatnich kilkunastu lat, szczególnie poezję Żanety 
Gorzkiej, trzeba bowiem traktować jako głos sprywatyzowany 
- strawestuję zdanie Aliny Świeściak („Melancholia w poezji 
polskiej po 1989 roku”).

Czesława Długoszek, Objazda
Żaneta Gorzka: „Łokieć jelenia”, Wydawnictwo Autorskie, 

Warszawa 2020, ISBN 078-83-938647-1-3.

„Łokieć 
jelenia” - ciąg 
dalszy ze str. 9
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Co gra w duszy młodego autora?
Z krótkiego przeglądu wynika, że w tekstach literackich pojawia się często 
zbliżona tematyka, ważna dla młodych ludzi niezależnie od miejsca, w którym 
mieszkają, a nawet niezależna od wieku - problem może być ujęty trochę „doroślej” 
czy bardziej metaforycznie przez starszych autorów. Ważne, aby uczniowie mieli 
możliwość pisania o tym, co im w duszy gra, a nie tylko wiersz lub opowiadanie 
na zadany przez nauczyciela temat.

Młodzi ludzie - uczniowie 
- często słyszą od swoich poloni-
stów zachętę, aby brali udział w 
konkursach literackich, ponieważ 
mają wtedy możliwość poddania 
swojej amatorskiej twórczości 
ocenie profesjonalistów, uzyskania 
wskazówek co do dalszego pisania, 
poznania wierszy i prozy rówie-
śników. Przeglądając listę takich 
imprez, można zauważyć, że ich 
organizatorzy proponują uczest-
nikom pisanie tekstu o dowolnej 
tematyce lub ją ściśle określają, 
inspirują do tworzenia w określo-
nym gatunku literackim, ustalają 
odbiorcę turniejów literackich, 
czyli podają wiek autorów, którzy 
mogą wziąć w nich udział, oraz 
wyznaczają zasięg - stąd konkursy 
od szkolnych po międzynarodowe.

Niedawno podsumowaliśmy 
wyniki pierwszego Międzynaro-
dowego Konkursu Literackiego dla 
Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska 
i Polonia”. Dziesięcioosobowe jury 
oceniło 600 prac pisanych wierszem i prozą, które dotarły do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce (organizatora konkursu) z 
różnych zakątków Polski oraz z Litwy i USA. Autorami byli 
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz licealiści i 
uczniowie techników. Zaproszenie do konkursu dzieci i mło-
dzieży ze szkół polonijnych i polskich za granicą miało służyć 
spotkaniu młodych ludzi, mieszkających w różnych miejscach 
świata, na wspólnej twórczej płaszczyźnie. To także uznanie 
dla pracy nauczycieli polonijnych, którzy dbają o zachowanie i 
rozwój języka ojczystego poza granicami kraju. Często podkre-
ślają oni, że dzieci nawet w codziennych domowych sytuacjach 
posługują się językiem obowiązującym w kraju osiedlenia, choć 
gdy ujawniają pozytywne lub negatywne emocje, sięgają do 
polszczyzny. Cóż więc daje większą możliwość powiedzenia 
o tym, co cieszy, denerwuje, nie pozwala pozostać obojętnym 
niż wiersz lub tekst prozatorski napisany po polsku?

Oceną prac zajęli się profesjonaliści - literaturoznawcy 
na co dzień pracujący w Akademii Pomorskiej w Słupsku: 
dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis, dr hab. prof. AP Sławomir 
Rzepczyński, dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski (przewod-
niczący jury), nauczycielki języka polskiego: Maria Drapalska, 
Beata Górna, Żaneta Miąskowska-Dusza, Marzena Roszman, 
dr Klaudia Sołoduch i bibliotekoznawca dr Marianna Borawska. 
Swoim literackim doświadczeniem wsparła to zacne grono pi-
sarka Grażyna Kamyszek, autorka trzytomowej sagi „Zobaczyć 
iskry”, „Zatrzymać iskry” i „W cieniu iskier” oraz powieści „Łzy 

starej sosny”, opublikowanych przez Wydawnictwo Literackie 
Białe Pióro.

W jurorskich recenzjach nagodzonych prac można prze-
czytać sformułowania: „ciekawe ujęcie tematu”, „oryginalne 
spojrzenie”, „pogodna, ciepła opowieść”, „twórczo potraktowane 
zagadnienie”, „spostrzeżenia nadspodziewanie dojrzałe jak 
na wiek piszącego”, co świadczy o docenieniu przez komisję 
wrażliwości, umiejętności podpatrywania świata, ogromnej 
dziecięcej wyobraźni, a równocześnie refleksji przy formuło-
waniu myśli przez autorów.

Warto przyjrzeć się temu, o czym piszą młodzi poeci i 
prozaicy, czy jest to podyktowane miejscem zamieszkania, czy 
dotyczy uniwersalnych wartości. Zacznijmy od prac nadesła-
nych przez autorów mieszkających w Polsce. Tematyka tekstów 
młodszych poetów (z klas IV-VI) odnosi się do relacji dziecka z 
najbliższymi - mamą, tatą, babcią i dziadkiem. Jeden z uczniów 
zachwyca się swoim miastem - Lublinem, pięknym „za dnia i 
nocą”, inny zwraca uwagę, jak istotna jest waga słowa („mimo 
tego że ludzie tak sobie poczynają/ jakby nie tylko wagę i sens 
straciło/ ale w ogóle przestało być”). Wielu młodych twórców 
główną myślą swoich tekstów uczyniło wartości ponadczaso-
we: życzliwość, dobro, szczęście, uśmiech. W kilku wierszach 
pojawia się ojczyzna, kojarzona z obrazkami z Polski (Bałtyk, 
Wisła, Giewont), ale też z bliskim podwórkiem i szkołą oraz 
Wolnością, czyli domowym szczęściem („zapach babcinych 
naleśników z serem,/ codzienny całus mamy na dobranoc/ 
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i słowa: Na zawsze będziesz moim bohaterem”). Wyrażana 
jest duma z własnego kraju, jego historii i ludzi, ale i poczucie 
obowiązku wobec ojczyzny („A teraz tylko od nas zależy/ Czy 
będą wiedzieć, gdzie Polska leży”). Jeden z wierszy nawiązuje 
do powstańczej Warszawy, gdzie na pewnej ulicy ginie Mały 
Powstaniec, symbol dzieci, które „Nie dla sławy walczyły/ za 
Warszawę, ale/ za swoją i naszą Ojczyznę,/ Za Nią”. 

Wdzięcznym tematem poetyckim jest przyroda (zmieniające 
się pory roku, zabawy na łonie natury), o którą trzeba dbać, 
dlatego niektóre wiersze to apele o jej ochronę i wzywanie do 
działania: „Nie ma lasu, nie ma liści, skąd wziąć tlen, ktoś się 
zamyśli”./ „Poukładaj swe odpady, bo przyroda nie da rady!”. 
W niektórych tekstach rysuje się też obraz młodego pokolenia 
błagającego rodziców o nowe gry komputerowe i pochłoniętego 
nimi przez długie godziny, dla którego lekcja w szkole to nuda, 
jednak „bez niej nie umiałbyś czytać świata”.

Z kolei siódmo- i ósmoklasiści są autorami emocjonalnych 
wierszy dotyczących śmierci („Przychodzi tylko na chwilę,/ 
Zostawiając ogrom bólu”), odchodzenia bliskich („Ci, którzy 
odchodzą/ Wciąż rozpalają serca tych,/ Co po nich zosta-
li...”), ale piszą też o codzienności - o dorastaniu, zakochaniu 
(„Miłość przyszła do mnie zimą...”), o zwykłych przedmiotach 
(„Żarówka”). W wierszach „rozmawiają” z poetami (nawiązanie 
do „Dlaczego ogórek nie śpiewa?” K. I. Gałczyńskiego) i mówią 
o kraju, z którego pochodzą, na przykład o Armenii.

Tematykę prozy najmłodszych uczniów da się zamknąć 
w kilku kręgach: poczucie samotności, inność i brak tolerancji 
ze strony rówieśników, ucieczka w świat fantazji i szukanie w 
nim pocieszenia. Dzieci mają też potrzebę zwrócenia uwagi 
na ochronę przyrody. O opowiadaniu „Niezwykłe spotkanie” 
Martyny Śledź jurorka Beata Górna napisała: „Oryginalna pra-
ca na temat ekologii. Przeszłość splata się z teraźniejszością, 
a świat realny z fantastycznym. Bohaterka opowiadania ma 
możliwość rozmowy z długowieczną lipą, która prezentuje jej 
swoje wspomnienia. Pod wpływem tych wydarzeń dziewczynka 
postanawia podjąć działania ratujące drzewa w parku. Ciekawe 
są również nawiązania do lipy czarnoleskiej”. Ale prezentowane 
uczniowskie wizje związane z brakiem troski o planetę są też 
dużo dramatyczniejsze - nasze nieodpowiedzialne działania 
mogą się skończyć dla nas tragicznie: będziemy musieli opuścić 
zniszczoną Ziemię! 

Jeden z nagrodzonych tekstów nawiązuje do legend o 
Bałtyku, a współcześni bohaterowie opowiadania wkraczają do 
baśniowego świata, w którym wszystko jest możliwe i szczę-
śliwie się kończy. Inna praca odnosi się do wierzeń dawnych 
Majów, które zostały wplecione w relację z wycieczki chłopca 
spełniającego swoje marzenie o podróżach. Uczennica piątej 
klasy napisała „pogodne, pełne ciepła opowiadanie o zaczaro-
wanym lesie i jego mieszkańcach, którzy strzegą kręgu życia, 
czyli nikogo nie krzywdzą, ale mają odwagę przeciwstawić się 
złu” (z opinii Klaudii Sołoduch).

Czternasto-, piętnastolatkowie również poruszają tematy 
samotności, braku akceptacji, biedy, wykorzystują motywy II 
wojny światowej i powstania warszawskiego, wplatając je w 
życie rodziny, sięgają do opowieści z Kielecczyzny (do legend 
o Łysej Górze). Jurorzy docenili w prozie uczniów ostatnich 
klas szkoły podstawowej zdolność kreacji bohaterów, tworzenia 
ich portretów psychologicznych. Tadeusz Sucharski napisał, że 
autorka „Pamiętnika choinki” Julia Osińska ma „umiejętność 
połączenia dziecięcej, baśniowej perspektywy ze sztuką »bo-
lesnego realizmu«, chyba jednak trudną dla czternastolatki. Na 
pochwałę zasługują na pewno trafne obserwacje realistyczne 
(bieda rodziny, alkoholizm ojca), sztuka empatii, psychologiczna 
przenikliwość. Autorka przezwycięża pragnienie ucieczki w 
świat piękna i marzenia, nie poddaje się złudzeniom. Dotyczy 
to zarówno »przeżyć« tytułowej choinki, jak i życia rodziny 
przez tę choinkę opowiedzianego”.

Wiersze autorek starszych koncentrują się wokół uczuć, 
poszukiwania miłości („utrzymane w klimacie liryki Haliny 
Poświatowskiej”), relacji międzyludzkich, jedności człowieka z 
naturą. Jest też poezja zaangażowana, apelująca, ale nie nachal-
nie dydaktyczna. Są teksty ironiczne, ukazujące egoizm ludzi 
klaustrofobicznie zamkniętych w swoich umysłach. Uczennice 
posługują się poprawnym językiem, potrafią organizować tekst 
literacki według zasad poetyki. Stosują grę słów, paradoks, celnie 
puentują. O „Zdystansowaniu” Katarzyny Kenig Bernadetta Żynis 
napisała w recenzji: „Wiersz z dużą dozą humoru i dystansu 
o problemach wagowych młodzieży, można by go nazwać 
»odą do utraconej czekolady«. Dieta winna być zbilansowana, 
ale stosunek do wszelkich wymogów odnośnie do wyglądu 
najlepiej przybrać zdystansowany”.

Wyróżniona proza licealistek to teksty odnoszące się do 
przeżyć bohaterów, mamy zatem wnikliwe studium psychiki 
osoby homoseksualnej, poetycką formę opisu zachowań czło-
wieka zmagającego się z traumą, wspominającego doznane 
krzywdy, snującego przemyślenia o przemijaniu i kresie życia, 
czy „miniaturę podporządkowaną patologicznej obsesji śmierci 
w duchu Hitchcocka” (z opinii Sławomira Rzepczyńskiego). 
Można też przeczytać opowiadanie w monologowej formie 
narracyjnej, będące nawiązaniem, również tytułem, do te-
atralnego gatunku sainete. Wypowiedzi aktorki skierowane 
do publiczności charakteryzują się dość dosadnym językiem, 
co jest typowe dla wspomnianego gatunku dramatycznego.

Jedna z nagrodzonych autorek porusza w opowiadaniu 
tematykę ekologiczną, która - jak się okazuje - jest ważna dla 
wszystkich grup wiekowych uczniów, którzy przysłali prace 
na konkurs. „Koniec świata” to praca o oczekiwaniu na „bunt 
Ziemi”, której ludzkość wyrządziła wielkie krzywdy („Nie sły-
chać ptaków ani żadnych innych zwierząt. Siedzimy na trawie. 
Chociaż raczej na tym, co z niej zostało. Żywych stworzeń nie 
ma, zostali ludzie, coraz mniej ich, ale wciąż są”.). Jak będzie 
wyglądał kres planety? Na pewno kataklizm „przerośnie nas 
wszystkich”.

Prace uczniów ze szkół polonijnych oceniano zarówno 
w kategorii poezji i prozy, jak i ze względu na wiek twórców. 
Młodsi uczniowie chętniej tworzą poezję niż prozę. Ich teksty 
dotyczą Bożego Narodzenia, ubierania choinki, wigilii, pór 
roku, zwierząt. Dzieci piszą także o najbliższych, również 
tych, których odwiedzają w Polsce. Spośród poetek nieco 
starszych doceniono Agatę Romanowską, uczennicę klasy IX 
z Rudomina na Litwie, która, jak napisała Grażyna Kamyszek, 
„zaprezentowała wiersze najbardziej dojrzałe, dotykające pro-
blemów egzystencjonalnych, szczególnie widoczne jest to w 
wierszu »Zagubiona«. Tytuł jest adekwatny do treści, autorka 
poprzez liczne pytania próbuje odnaleźć własną tożsamość w 
dzisiejszym świecie. Pyta, kim jest człowiek dla siebie samego 
i dla innych, jak jest postrzegany, co go trapi, jak widzi ota-
czającą rzeczywistość. Poprzez liczne pytania, szuka siebie, a 
brak jednoznacznych odpowiedzi tworzy klimat prowokujący 
do refleksji. Sama sięga w głąb własnego rozumienia świata, by 
pogodzić się z faktem, że wszystkich spotyka równy koniec, bo 
takie jest życie”. Uczennica poświęciła też jeden tekst wielkiemu 
pożarowi buszu w Australii z początku tego roku.

Wyróżnione opowiadania licealistek poruszają problemy 
ważne dla młodych ludzi: życia postrzeganego jako bieg za 
sukcesem i uznaniem, w czasie którego trudno dostrzec bar-
wy życia, kwestię własnej tożsamości czy bezinteresownej 
pomocy drugiemu człowiekowi. Warto zauważyć tekst „Wada 
serca” Poli Kandybowicz z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. 
Henryka Sienkiewicza na Brooklynie w USA, która narratorką 
opowiadania uczyniła dziewczynę urodzoną i wychowaną w 
Stanach Zjednoczonych. Nastolatka zastanawia się, czy jest 
Amerykanką czy Polką, ponieważ w domu rodzice mówią po 
polsku, ona codziennie chodzi do amerykańskiej szkoły, ale w KO
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soboty staje się uczennicą w szkole polskiej. Rozdarte serce 
uspokaja się, gdy dziewczyna uświadamia sobie, że pielęgno-
wanie języka ojczystego nie przeszkadza w życiu w Ameryce 
(„Moja wewnętrzna Polka i Amerykanka pogodziły się ze sobą, 
a nawet zaprzyjaźniły się”).

Z zaprezentowanego krótkiego przeglądu wynika, że w 
tekstach literackich pojawia się często zbliżona tematyka, ważna 
dla młodych ludzi niezależnie od miejsca, w którym mieszkają, 
a nawet niezależna od wieku - problem może być ujęty trochę 
„doroślej” czy bardziej metaforycznie przez starszych autorów. 
Ważne, aby uczniowie mieli możliwość pisania o tym, co im 
w duszy gra, a nie tylko wiersz lub opowiadanie na zadany 
przez nauczyciela temat. Wówczas przemyślenia będą szczere, 
a emocje autentyczne.

Wagę naszego konkursu docenili przedstawiciele instytucji, 
którzy objęli nad nim patronat: Burmistrz Miasta Ustka, Prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Starosta Słupski, Wójt 
Gminy Ustka, a wielu z nich ufundowało także nagrody dla 
wyróżnionych młodych autorów i ich nauczycieli: Burmistrz 

Miasta Ustka, Starosta Słupski, Wójt Gminy Ustka, a ponad-
to Henryk Bienenstok, Wydawnictwo Literackie Białe Pióro i 
Wydawnictwo Literatura. Niestety, pandemia przeszkodziła w 
zorganizowaniu finału w Ustce, gdzie planowaliśmy zaprosić 
wszystkich nagrodzonych. Zamierzamy zorganizować kolejną 
edycję konkursu, ponieważ został uznany za pożyteczny i ciekawy, 
czemu dawali wyraz nauczyciele w e-mailach i bezpośrednich 
rozmowach przez telefon. Doświadczenie uczy, więc planujemy 
wprowadzić pewne zmiany, na przykład dostarczanie prac tylko 
w wersji elektronicznej - ponieważ chcemy być eko - a poza 
tym łatwiej wtedy sprawdzić, czy tekst jest oryginalny oraz 
wcześniej nienagradzany - na co zawsze liczymy.

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce 
opublikowaliśmy wszystkie prace laureatów i autorów wyróż-
nionych. Tutaj prezentujemy wybrane wiersze uczennic klas 
licealnych, zachęcając czytelników „Wsi Tworzącej” i „Powiatu 
Słupskiego” do ich lektury.

Iwona Perużyńska
Ustka

Wiersze nagrodzone i wyróżnione
Hanna Filipek, II LO, Słupsk, Nagroda

CZŁOWIEK 

Tam, gdzie wiatr poniósł wydech życia,
W górach, obok lasu i łąki,
przy rzece noszącej paletę barw świata 
Stanął dumny człowiek.
Czy góry skłoniły przed nim wysokie głowy? 
Czy każde drzewo z lasu upadło przed nim na kolana? 
Czy zwierzęta z łąki okazały swoją gotowość?
Czy rzeka powierzyła mu swoje przejrzyste barwy?
Nie znajdziesz stworzenia które uległo, 
Nikt nie oddał swojej duszy ani piękna swojego. 
Zabrać ktoś chciał coś człowiekowi? 
Ktoś mu coś odebrał? 
Może patrząc na drzewo nie zauważył gniazda? 
Może nie widział ptaków na niebie? 
Przeglądając się w wodzie nie ujrzał płynącej duszy?
Może przechodząc nie dostrzegł mrówki, 
Wędrującej do cichego mrowiska...
Nic z tego nie było darem.
Jesteśmy jednym światem.

PIERWSZY PŁATEK ŚNIEGU 

Płuca drzew zaszumiały.
Stanęła krucha jak gałązka, złamana 
Pod ciężarem tajemniczego wędrowca,
Który chodząc przez lasy ludzi,
Omijając fartem niektóre gałązki 
Zatrzymał się u niej.
Stanęła obok dębu. 
Z czasem marszu ciepłych promieni lata 
Utraciła rudy warkocz,
W który przeplótł się wiatr Samhain.
Tak jakby oddała dębu swoje kolory 
Usiadła oparta o swego brata. 
Zanurzył w swym cieniu ją całą,

Zapłakał kilkoma liśćmi, spadającymi wolno płomieniami.
Blada usnęła gałązka złamana,
spadł pierwszy płatek śniegu.

JEST CIĘ WIĘCEJ 

Twoje odejście sprawiło, że jest cię więcej. 
W szumie drzew słyszałam twój głos, 
A w tłumie ludzi znowu dostrzegłam twoją twarz.
W pościeli poczułam twój dotyk. 
Pijąc łyk kawy, pouczyłam twoje usta. 
W zapachu róż wyczułam twoją skórę. 
Ptak dzisiaj śpiewał mi twoją piosenkę.
Dzięcioł wystukał rytm twojego serca.
Dziecko spojrzało na mnie twoimi oczami.
Może wcale nie odeszłaś?

Ewa Kowalczyk, I LO, Krasnystaw, Nagroda

TOŃ 

Zapalmy
Podpalmy ten tytoń.
Ty
toń,
a ja utonę razem z tobą.

24 GRUDNIA 

W wigilię
złożymy sobie te same życzenia
co w zeszłym roku.
Pokażemy, jak bardzo
możemy być dla siebie mili.
I przede wszystkim...
Połamiemy się opłatkiem.
To wyjątkowa czynność.
W każdy inny dzień roku
łamiemy przecież
tylko serca
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OWOCE MIŁOŚCI 

Można by powiedzieć, 
że ta miłość zaowocowała.
Zbierali więc jej plony.
Rzędy malin,
które on posadził na jej ciele.
Były słodkie i cudowne.
Niestety, później posadził też śliwy.

Natalia Pietruszka
I LO, Wałbrzych, Nagroda

KOŁYSANKA 

Zaśpiewaj mi
Odurzona szczęściem, beztroską i pięknem
będę podziwiać twoje usta
tańczące w akompaniamencie muzyki 

świerszczy
w blasku ogniska

Chcę usłyszeć kołysankę
Zapisaną w cichych dźwiękach historię
o kroplach deszczu na rozgrzanej skórze
włosach przesiąkniętych sosnowym dymem
O niemym życzeniu w pogoni 

za spadającą gwiazdą

UWIELBIAJ

Zjawiasz się
Bezimienna sylwetka 
na tle ostatnich odcieni pomarańczy 

dzisiejszego nieba
Nie pytam a ufam
twojej wyciągniętej dłoni

Nie potrafię tańczyć
Niezdarnie stawiam nagie stopy na asfalcie
rozgrzanym schowanymi już za linią 
drzew ramionami słońca
Gdy na moment wypuszczasz mnie z objęć
obserwujesz jak wiruję samodzielnie
potykam się
panikuję
zamieram
Jesteś.

Uwielbiasz mnie - mogę tańczyć dalej

O ŚWICIE 

Niczym nie różni się to miejsce
od obrazu z moich wspomnień
Chłodny piasek u brzegu spokojnej tafli 
na której kołyszą się różowe promienie
łaskocze bladą skórę

Stary pomost pod ciężarem kroków
zakłóca jękiem harmonię dźwięków świtu
Wybrakowana melodia wdziera się 

w uszy, umysł, serce
powoduje zawroty głowy

Niczym nie różni się to miejsce 
od obrazu z moich wspomnień
a jednak
drżę
Lecz to co rozedrgane powiewem letniego 

poranka
maskuje jedynie to co drży wewnątrz
na wspomnienie chwil gdy gorące bicie 

serca zwalczało chłód

Agata Romanowska
Gimnazjum im. F. Ruszczyca
w Rudominie, Litwa, Nagroda

ZAGUBIONA 

Czym jest dla człowieka świat?
Miejscem, gdzie jesteśmy wolni
Przygodą, gdzie powinniśmy być spokojni
Czy po prostu przestrzenią
Gdzie jesteśmy nikim?
Nie wiem.

Czym jest dla człowieka rodzina?
Miłością, która się nie zmieni z biegiem lat
Wsparciem bez limitu, przyjaźnią bez wad
Czy po prostu obcymi ludźmi?
Nie wiem.

Czym jest dla człowieka ojczyzna?
Ziemią, gdzie być sobą możemy
Domem, gdzie zawsze powrócić pragniemy
Czy po prostu snem
Który zniknie z naszego umysłu
Dość tylko otworzyć oczy?
Nie wiem.

Kim jest człowiek?
Gwiazdą w nocnym niebie
Która magicznie oświetla drogę
Czy po prostu przeciętną rośliną
Rosnącą pośród identycznych roślin?
Nie wiem.

Umiłowania
Powoli się zmieniają.
Rodzą się nowe cele
Coraz trudniejsze do wykonania.
Przykładamy mnóstwo starań,
By zostawić swój ślad w świecie
Fakt, że każdego spotka koniec równy,
Nic nie znaczy

Życie.

PRZYJAŹŃ 

Czy ta prawdziwa przyjaźń,
Która jest bohaterką wszystkich filmów
Naprawdę istnieje?
Czy nie znika,
Gdy chłodny wietrzyk powieje?
Czy nie jest to słowo 
ludzkim wymysłem?
Wciąż pisanym od nowa
Nietreściwym listem

Zagubionym gdzieś w morzu
Głęboko między falami
Bez uczuć pisanym
Miernymi słowami?

Czasem znika ...
Czasem jest...

AUSTRALIA 

Tak piękny kontynent
Tak śliczna przyroda
Któż by pomyślał,
Że woda
Będzie jedynym ratunkiem
Dla Australii - matki milionów dusz,
Którą rozpacz i płomienie ognia
Wypaliły już.

Zwierzęta niczym wojownicy -
Bohaterzy swej ojczyzny
Biegły do walki ze strachem
Słabi i wycieńczeni dymu zapachem.

Módlmy się wszyscy!
Niech odrodzi się życie,
Niech zieleni się trawa,
Niech zniknie łez lawa...

Aleksandra Florczak
II LO Tarnów, Wyróżnienie

SZAROŚĆ

te same masy przelewają się ulicami
te same matki z płaczącymi bachorami
jedyne co ważne to kupić
to, co najważniejsze to, co materialne 
a to co już mało użyteczne
to te wszystkie myśli zbyteczne
czy się zabić czy bóg istnieje
to tylko twoje zamroczenie
patrz co ci wyświetlają na billboardzie 
nie zastanawiaj się czy sprawiedliwi są 

w sądzie 
kup bierz połykaj 
agresywnie ją dotykaj
i pamiętaj, że jesteś tu tylko po te trucizny
na które nikt już nie wypisuje recepty

SZÓSTY ZMYSŁ 

ledwo przekroczyłeś próg 
a ja już czuję słyszę i widzę

oczarowana twym widokiem
rozpalona przez delikatny dotyk
otumaniona zapachem działającym jak 

narkotyk 
słysząc obelgi dookoła 
czy naprawdę jest ze mnie aż taka zła żona?
i choć przy tobie mym szóstym zmysłem 

jest strach
tatuś powtarzał - nie wolno się bać KO
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Dla samotnej wdowy była mozolną wyprawą w nieznane. 
Wśród grupki turystów z wyspy czuła się obco, jak zwykle, gdy 
musiała przebywać w tłumie nawet znajomych twarzy. Jednak 
z zaskoczeniem stwierdziła, że skupieni wokół przewodniczki 
mieszkańcy Albionu dawali Margaret namiastkę tego, co zosta-
wiła w swoich zaściankowych stronach starej walijskiej wioski. 
Poczucie dziwnego bezpieczeństwa, jakiego doznawała od 
dziecka, gdy poruszała się wąskimi ścieżkami swojego osiedla 
i czuła na sobie taksujące spojrzenia wścibskich mieszkańców 
Meadow. W końcu wszyscy zgromadzeni turyści, tak jak ona, 

byli tu zupełnie obcy. Oglądali 
jak za niewidzialną szybą świat 
arabskiej cywilizacji, odległej 
lata świetlne od mentalności 
ludzi europejskiego Zacho-
du. Z zaskoczeniem poczuła 
nić wspólnoty podskórnie 
wyniosłych Europejczyków, 
tym mocniejszą, im bardziej 
doświadczali źle skrywanej 
niechęci pozornie uległych 
tubylców. Poddała się surreali-
stycznemu nastrojowi. Wszyst-
ko tutaj było tak nierealne, a 

jednocześnie prawdopodobne w dziwacznej nierzeczywistości 
postępujących po sobie zdarzeń i rzeczy. Nie byłaby zbytnio 
zaskoczona nawet i tym, gdyby nagle - dysząc ciężko na środku 
ronda w prawie pięćdziesięciostopniowym słońcu pustynnej 
Zagory - usłyszała głośne i piskliwe „dzień dobry” z ust małego 
Collinsa czy grubej piegowatej Peggy, wrzaskliwych dzieciaków 
sąsiada z Meadow. Wszystko było tu równie możliwe, co 
zbędne. Miała dziwną pewność, że tak samo może pojawić 
się tutaj kosmita z Marsa albo znikną dosłownie wszyscy i 
zostanie tu sama na zawsze. 

cichutko wysłuchaj 
czasem przymknij oko 
tylko on jest tu tym który może mierzyć 

wysoko 
masz przecież tyle zbędnych zmysłów 

które możesz schować
gdy robi znów coś co ci się nie podoba

KLAUSTROFOBIA 

zamknięty w swoim ciasnym umyśle 
skanduje najgłośniej hasła 
zamknięty w swoim własnym ciele 
płacze gdy dorasta 
wszystko co odmienne - złe
wszystko co niecodzienne - unicestwić 
jedyne co dobre to to co moje 
więc nie mów głośno swych poglądów 

przy stole 
zamknij się bo pani nie wypada mówić 
uśmiechnij się bo gejów nie można lubić 
obojętnie przejdź bo to mąż i on może 
nie zawracaj sobie głowy gdy o kilka 

centymetrów 
urośnie znów morze 
kochaj swój kraj to najważniejsze 
i nie pozwól wpuścić tu tych zwierząt
z odmiennym kolorem skóry 
przecież oni nie zmieszczą się 
w twoim ciasnym umyśle

Katarzyna Kenig
II LO Słupsk, Wyróżnienie

ZDYSTANSOWANIE 

jak pysznie było jeść Cię w kółko
nabierać kilogramów dwadzieścia
wykarmiać śmiechem wszystkie śródmieścia
nazywać Cię swoją przyjaciółką

lecz przyszedł dzień, w którym niestety
zachciałam pozbyć się kilogramów
więc wyrzuciłam Cię z moich pokarmów
by znów powrócić do ciała kobiety

i powróciłam - do zgody, skromności,
do kierowania się tarczą zegara
osobowości, co pasją się para
do niehamowanej wrażliwości

nie będę Cię przecież nazywać raną
bo nauczyłaś, by mieć ciało kobiety
należy starannie prowadzić dwie diety
zbilansowaną i zdystansowaną

Zuzanna Madurska
XIV LO, Wrocław, Wyróżnienie

INVIDIA ODIUM

plantacja róż
sztuk blisko osiem miliardów
pozornie podobnych

przyszedł człowiek wybrać jedną
to była okazja szczególna
wymagała decyzji przemyślanej
wskazał jeden kwiat
i odszedł

na plantacji wrzało
w różanym języku
wielki szum wśród sztuk ośmiu miliardów

- wcale nie była najczerwieńsza
- i najdorodniejszych płatków nie miała
- taka wątła do pięknych kwiatów 

nawet niepodobna

tylko gdy róża wróciła uprzątnąć
ziemię po sobie
ucichły krzyki na chwilę
płatki kwiatów serdecznie się uniosły
rozłożono liście

- odchodzę miło było z wami 
powiedziała na pożegnanie i ruszyła

za plecami słyszała cichy szept

róże też zaatakował wirus invidia odium
tak szybko się rozprzestrzenia

aż kolce opadają

Anna Walczak
VIII LO, Łódź, Wyróżnienie

REVE LUCIDE 

Nikogo nie boję się bardziej niż kobiet, 
które pokochałam we śnie,
Bo co, jeśli spotkam je na jawie, a one 
powiedzą mi: Nie?
Co, jeśli nie sprostam wymaganiom 
przyziemnych tańców
I wrócę do domu z gwiazdozbiorem sińców? 
Co jeśli moje muzy na zawsze 
pozostaną tylko w snach,
A ja przez całe dnie będę odliczać 
sekundy, by w nocy do nich powracać?
A jak zapomnę smak ich ust i harmonię 
ruchów
I w myślach nigdy więcej nie wyjdę poza 
granice z murów?
Nikogo nie boję się bardziej niż kobiet, 
które pokochałam we śnie,
Bo co, jeśli spotkam je na jawie, a one 
mnie miną bezgłośnie? KO
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Podążaj w ślad za mną
Dla zmęczonej Margaret ta wycieczka miała 
być spokojnym pobytem w jednym z nadatlantyc-
kich kurortów. Okazała się męczącą objazdówką 
po wszystkich kątach najpierw pustyni południo-
wej, a później po odległych dziurach północno-
-zachodniego skrawka arabskiego Maghrebu.
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Dla meadowczyków była nieszkodliwą, tolerowaną wa-
riatką, która nie psuła im zabawy tylko wtedy, jeśli się wśród 
nich nie pojawiała. Z końcem lutego postanowiła na chwilę 
zerwać z monotonią dni podobnych do siebie jak bułeczki 
pana Kreespa z miejscowej piekarni i - ku zaskoczeniu sąsia-
dów - wybrała się do marokańskiego Agadiru. Nie planowała 
wcześniej żadnego urlopu. Traf chciał, że oferta biura podróży, 
na którą stać było ją w wyniku kilkumiesięcznych finanso-
wych wyrzeczeń, przypadła właśnie na tę część afrykańskiego 
kontynentu. Z równym zaangażowaniem skierowałaby się w 
stronę Italii, greckiego czy portugalskiego wybrzeża, gdyby 
starczyło jej oszczędności. Koniec końców, przyszło jej suszyć 
swoją koszulę na afrykańskim balkonie, co prędko okazało się 
czynnością równie bezsensowną, jak mozolne wydeptywanie 
kamienistej ścieżki przez achajskiego Syzyfa. Powietrze znad 
Atlantyku przesiąkało obleśną słoną wilgocią, która skutecznie 
uniemożliwiała turystom wysuszenie choćby małego skrawka 
modnych opalaczy. Zgromadzeni w podmiejskim hotelu ob-
cokrajowcy chodzili w niedosuszonych strojach kąpielowych 
i roztaczali wokół siebie skwaśniałą woń zwilgotniałego potu 
zmieszanego z wonnościami olejków do opalania, oferowanych 
przez Marokańczyków na każdym rogu ulicy.

Zresztą nie lubiła chodzić na plażę. Była tam tylko zaraz 
po przyjeździe, żeby pierwszy raz w życiu zobaczyć ocean. 
Patrzyła na walające się wśród fałd brudnoszarego piasku resztki 
zgniłego jedzenia i niedopałków, swobodnie przemeblowywane 
przez siły natury. Obojętnie spoglądała na tłum spacerowiczów. 
Potem zasnęła ciężko na brudnym leżaku. Mewy wrzeszczały 
jak mewy, ludzie chodzili wte i wewte niczym mrówki w nie-
odgadnionym kierunku. Tylko pies patrzył na nią z daleka, jakby 
sam był jedynym człowiekiem, który ją rozumie. Westchnęła 
przeciągle. Uwolniony w ten sposób wyblakły ciąg celuloidowych 
klatek wspomnień odbijał się w jej źrenicach jak dawny seans 
w przestarzałym fotoplastikonie: romantyczne spacery z mężem 
tuż przed inwazją wojsk alianckich w Normandii i mobilizacją 
Steve’a do armii. Kornwalijskie niedostępne skały nadbrzeżne 
stanowiły dla nich skuteczną ucieczkę od wojennej rzeczy-
wistości, nietknięte, odosobnione i piękne w swym surowym 
dostojeństwie. Byli wtedy tuż po ślubie i świat - mimo trwającej 
nieprzerwanie od kilku lat wojennej zawieruchy - wydawał 
im się kalejdoskopem wielobarwnych pocztówek, które będą 
niebawem wysyłać wszystkim znajomym z podróży poślubnej. 
Do miesiąca miodowego nigdy jednak nie doszło, gdyż po paru 
dniach Steve został nagle wezwany do powrotu i niebawem 
zginął wraz z innymi gdzieś na plażach Normandii. 

Jarmarczny folwark agadirskiego turyzmu był jak niedomyty, 
oblepiony cuchnącym jadłem kocioł, wrzaskliwie bulgocący i 
nie dający o sobie zapomnieć żadnym zmysłem. Jedyna dro-
ga, która prowadziła z hotelu do oceanu, została osaczona 
handlowymi stoiskami wszelkiego asortymentu: od złotych 
i srebrnych wytworów sztuki jubilerskiej po marokańskie 
stroje i zwyczajne artykuły plażowe. Żwirowa, hojnie cuch-
nąca moczem, ścieżka prowadziła wzdłuż wąskiego labiryntu 
schodów i muru obwarowującego sąsiednie hotele; częściowo 
zabrukowana, była również spontanicznym rynsztokiem dla 
spływających zewsząd fekaliów. Margaret musiała być w cią-
głej gotowości, by jej ociężałe nogi obute w letnie pantofle, 
które sprawiła sobie tuż przed wyjazdem w jedynym sklepie 
wielobranżowym u Gustave’a Bilda, nie zostały zbrukane 
bezpośrednim zetknięciem z psimi bądź ludzkimi odchodami. 
Zarówno turyści, jak i rdzenni mieszkańcy tych stron, nie mieli 
oporu przed załatwianiem swoich potrzeb fizjologicznych na 
zewnątrz, mimo dość sporej liczby szaletów. Z oddali wciąż 
czuła na sobie dokuczliwy wzrok arabskiego kundla, który nie 
wiedzieć, czemu przypomniał jej o wystawie sklepowej pana 
Bilda. Przed odjazdem dostrzegła wówczas w witrynie, prócz 
świeżej dostawy emaliowanych baniek na mleko oraz nawozu 

do kwiatów, także plakat filmowy z wizerunkiem ogromnego psa 
Baskerville’ów, z Peterem Cushingiem w roli Sherlocka Holmesa.

Postanowiła, że po powrocie do Meadow wypożyczy jedyny 
egzemplarz Conan Doyle’a z autokarowej biblioteki i wtuli się 
w ciepło swojego fotela na kilka spokojnych godzin czytania.

- Powinnam sprawić sobie psa - pomyślała, obiecując sobie 
solennie, że już nie wypuści się w stronę plaży i osiądzie w 
hotelu jak boja aż do momentu rozpoczęcia objazdu. 

Następnego ranka po skromnym śniadaniu w hotelowej jadło-
dajni, szumnie nazwanej restauracją, wraz z innymi pasażerami 
autokaru wyruszyła w trasę krajoznawczą przygotowaną przez 
biuro podróży. Następne dni spędzone między autokarowym 
siedzeniem a sypialniami w kolejnych przejezdnych hotelach 
utwierdziły ją, że objazdówka w Maroku nie należała do jej 
najlepszych pomysłów w życiu. Z początku Margaret intere-
sowały barwne opowieści o arabskich zwyczajach, zasadach 
islamu, o mijanych po drodze kazbach i medinach, ale upał 
i kurz do cna ją osłabiły. Słomkowy kapeluszy i butelkowana 
woda wcale nie przynosiły ulgi.

- Chyba nie zamierzasz zdejmować tej czapki! Popatrz, 
wszyscy mają coś na głowie. Nie rób z siebie pośmiewiska - ro-
dzice rozkapryszonej nastolatki bezskutecznie próbowali ochronić 
niesforną latorośl przed ostrymi objawami słonecznego udaru. 
Słońce rzeczywiście prażyło niemiłosiernie i bardzo szybko 
ostudziło początkowy zapał autokarowiczów do zwiedzania 
malowniczych uskoków górskich Atlasu Wysokiego. Jedynie prze-
wodniczka - niczym rdzenna Marokanka, choć przecież Angielka 
z krwi i kości - z niesłabnącą energią oprowadzała turystów po 
zabytkach Zagory, Marrakeszu, Fezu i Casablanki. Wiedza tej 
kobiety budziła w odbiorcach niekłamany podziw, ale i tak naj-
chętniej pobiegliby do najbliższego hotelu i utopili się w basenie. 

Podczas zwiedzania starożytnych ruin rzymskiego miasta 
Volubilis zrobili sobie chwilowy postój.

- To typowy starorzymski drogowskaz. Tuż za rogiem 
znajdował się lupanar - bez mrugnięcia okiem ciągnęła swoją 
opowieść przewodniczka. 

Na skraju drogi pośród skalnych bloków wygrzewał się 
bezpański pies bliźniaczo podobny do tego napotkanego w 
Agadirze. 

- Dziwne - Margaret mruknęła półgłosem. - Kotów w tym 
kraju jest zatrzęsienie, a to już kolejny pies spotkany przeze 
mnie w Maroku. O
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Zaintrygowana jego zachowaniem - zdawał się wpatrywać 
uważnie tylko w nią, ignorując obecność kolorowego tłumu 
gapiów - w końcu zagadnęła przewodniczkę. Ta od niechcenia 
podjęła temat, jakby ciągnęła niedokończony wątek własnej 
opowieści, a nie odpowiadała na pytanie.

- Marokańczycy bardzo lubią koty, bo z Koranu i legend 
o proroku wynieśli szacunek do tych zwierząt. Kot pomagał 
wielokrotnie Mahometowi, a psy ugryzły go w rękę. Ale są też 
fragmenty chwalące psa w islamie - ciągnęła z przyjemnością 
kobieta. - Jednak Arabowie stanowczo wolą koty.

Przelotny pobyt w Casablance okazał się dla Maggie wy-
jątkowym przeżyciem. Nie spodziewała się, że przywoła to 
wspomnienie uroczych w swej nieudolności zalotów Steve’a 
lata temu po wyjściu z kina w Hinslow. Wtedy po raz pierwszy 
i zarazem po raz ostatni odczuła raptowny impuls, że przestała 
być dla kogoś obca. I że ten zupełnie obcy człowiek w jednej 
chwili stał się częścią jej własnego krwioobiegu.

- Wszystkie psy w Maroku wyglądają tak samo... - pomy-
ślała przelotnie na widok kundla z błyszczącymi ślepiami, stojąc 
bezradnie w jakimś zatęchłym zaułku miasta, które kojarzyło się 
wszystkim przyjezdnym zupełnie bez sensu z romantycznym 
melodramatem, zrealizowanym przecież w całości w filmowym 
studio Warner Brothers.

Powrót okazał się równie surrealistyczny i monotonny, jak 
cała ta afrykańska objazdówka. Właściwie sama nie pamiętała 
już, jak znalazła się w samolocie do Anglii. Była senna i szybko 
poddała się temu stanowi. Wydawało jej się wówczas, że nadal 
krąży wśród labiryntu żwirowych uliczek jakiejś opustoszałej 
mediny, które doprowadziły ją w końcu pod drzwi jej małego 
domku w Meadow. Ani przez chwilę w tej sennej wędrówce 
nie obawiała się, że zabłądzi. Odczuwała bliskość niesprecyzo-
wanej, choć przecież przyjaznej istoty, dyskretnie czuwającej 
nad jej bezpieczeństwem.

Tego uczucia nie pozbyła się nawet wówczas, gdy sta-
nęła pośród zbiegu trzech wąskich ulic Meadow, a miejscowy 
autokar Daimler CVD6 otworzył szerokie drzwi i wypuścił ją 
w centrum wioski. Nie miała sporego bagażu, więc swobodnie 
skierowała się w stronę piekarni pana Kreespa i sklepu Bilda. 

Ludzie płynęli wzdłuż szosy niczym pobliski strumień przy 
Pieskim Wzgórzu. Właśnie skończyła się msza w kościele. Ich 
twarze, choć przecież tak dobrze znane Margaret, zlały się w tej 
chwili w jeden ciąg obcych, obojętnych wizerunków. Poczuła 

się nieswojo i postanowiła przekroczyć próg sklepu. Plakatu z 
podobizną psa Baskerville’ów już tam nie było. Grało radio i 
parę osób targowało się z Bildem o cenę marchwi i groszku.

Głos Jackiego Wilsona, śpiewającego hit ostatnich miesięcy 
„In the Blue of Evening”, rozpływał się kojącym barytonem z 
tranzystorowego radioodbiornika Ferranti PT-1010, zamontowanego 
nad ladą Gustave’a Bilda. Wnętrze magazynu przypominało 
teraz ciemnobrązowy przytulny olbrzymi humidor z zestawem 
kubańskich cygar. W środku pachniało trafiką i cynamonem.

„Podajemy komunikat z ostatniej chwili” - w kojący szmer 
piosenki wdarł się znienacka głos radiowego lektora, przez 
ułamek sekundy lekko drżący, lecz w porę zamaskowany za-
wodową flegmą, gdy radiowiec odczytywał szczegóły newsa:

„Jak już wcześniej Państwu podawaliśmy, siedem dni 
temu w Maroku z ogromną siłą zatrzęsła się ziemia. Miejscami 
wstrząsy sejsmiczne w otwartej skali Richtera oceniono na 8 
stopni. Wciąż nieznana jest liczba ofiar kataklizmu. Wiadomo 
jedynie, że najbardziej ucierpiała północno-zachodnia część 
Maroka z turystyczną infrastrukturą nadoceanicznych kurortów. 
Nie wiemy, ilu Brytyjczyków przebywających obecnie w Maroku 
na urlopie mogło ucierpieć. Kolejne relacje z afrykańskiego trzę-
sienia ziemi będziemy Państwu podawać na bieżąco. Prosimy 
nie wyłączać odbiorników.” 

Po czym niemal bez pauzy, na jednym oddechu nastąpiła 
prognoza pogody.

„Zachmurzenie duże z lekkimi przejaśnieniami. Mimo 
pochmurnej niedzieli, warto iść na spacer.” - podał monotonny 
głos lektora, jakby wcześniejsza informacja o trzęsieniu ziemi 
nie zrobiła na nim żadnego wrażenia.

Margaret westchnęła ciężko, jak gdyby wypłynęła właśnie 
z topieli. Przez moment próbowała uspokoić oddech, który 
żelazną obręczą ściskał jej gardło. Poczuła przemożną chęć 
ucieczki z zaludnionego miejsca i znalezienia się we własnym 
fotelu. Nie obserwowała klientów ani ich reakcji na wiadomość 
z Maroka. Ten koszmar przecież jej nie dotyczy. 

- Jestem tu bezpieczna i tak już pozostanie - tłumaczyła 
sobie jak spanikowanemu dziecku porzuconemu na drodze. Nie 
patrząc w stronę ludzi w sklepie, trzęsącą się dłonią chwyciła 
za klamkę. Wychodząc, odniosła wrażenie, że nikt nie zwrócił 
na nią najmniejszej uwagi. 

Spojrzała ukradkiem na swój kruchy Patek-Philippe, po-
darowany jej 16 lat temu przez Steviego. Jej zegarek milczał. 
Wieczór już dawno wygonił dzień do mrocznego lamusa. 
Przyspieszyła kroku, żeby prędzej znaleźć się w bezpiecznej 
przestrzeni swojego pokoju. Drzwi do jej mieszkania były za-
mknięte, ale tuż pod kołatką w kształcie psa dostrzegła białe 
resztki zerwanego niedawno papieru.

- Może jakieś kartki z ogłoszeniem - pomyślała ukradkiem. 
Trochę niepewnie, jakby nie do swojego miejsca, zanurzyła się 
w ciemność korytarza. Dziwny lęk, niczym skradający się cień 
w półmroku latarnianego światła naprzeciw okna, zataczał coraz 
ciaśniejsze kręgi wokół jej szyi. Nagle otulił ją spokój, jakiego 
nie doznała wcześniej nigdy. Poddała się pod jego dotykiem, jak 
okryta znienacka cudownie miękkim szalem. Nie czuła już zimna 
ani tego, że nie oddycha. Łaszący się do niej pies patrzył na nią 
przeciągle i delikatnie pociągnął w kierunku lustra, znajdującego 
się nieopodal łóżka szczelnie przykrytego ciemną kapą.

Jakby na pożegnanie spojrzała w zwierciadło. Prócz starej 
bieliźniarki i sfatygowanego biurka, znajdujących się za jej 
plecami, nie odnalazła tam nikogo. Pokój był pusty. Jej samej 
też już tu nie było. Od dwóch dni ciało Margaret Swanton 
spoczywało w kwaterze nr 34 miejscowego cmentarza przy 
kościele St. Dominic’s Church, o czym donosiła sfatygowana 
od deszczu klepsydra, której żałosne skrawki odklejały się coraz 
mocniej od tablicy ogłoszeń parafialnych. Dzień był wietrzny. 
Psy w okolicy szczekały niespokojnie.

Magdalena Kubiak, Wicko 
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Prace nagrodzone w konkursie „Krajobraz mojej małej ojczyzny”.

Ziemowit Szafran, I Nagroda

NA ŁAWECZCE U PANA 
WALDORFFA 
 
Dzień dobry panie redaktorze
Nie smutno panu samemu w parku?
Dzień dobry
Ja tu usiadłem z psem Puzonem
My zawsze razem
Za pan brat
Nam tutaj dobrze
I tak nam blisko do Karola
To niebywałe
Że przybył tutaj aż spod Tatr
Tu naprzeciwko
Gra nam orkiestra filharmonii
Nie wierzy pan że słychać wszystko?
Kiedy orkiestra zagra pierwszy takt
W parku jak na widowni cisza
I gry orkiestry słucha wiatr
Bo widzi pan
Słupsk to muzyka
Ona łagodzi obyczaje
Tutaj mi dobrze
I Karol blisko
Tu zostanę

Maria Kuczkowska, II Nagroda

NASZA PIĘKNA SŁUPIA 
 
Przez kwieciste łąki i lasów gęstwiny
płynie rzeka pokręcona jak warkocz 
dziewczyny.
Przecina w pół miasta i wiejskie ogrody,
wartko biegną w dół doliną niepokorne wody.
 
Miejscami spokojna, w jezioro rozlana,
wsłuchana w szum topoli i śpiewy 

ptaków z rana.
Ogrzewa swe lico łapiąc promyk słońca,
znów zwęża się i przyspiesza, przez chwilę 

jest rwąca.
 
Skacze po kamieniach, na dnie ma ich 

mnóstwo,
a tuż przed tamą unosi pomarszczone lustro.
Pręży się jak ramię atlety w siłowni,
by za chwilę wpaść w turbiny wodnej 

elektrowni.
 
Jej niebieska wstęga w krainie kaszubskiej
rozciąga się też dumnie na pięknej 

ziemi słupskiej.
Płynie pod mostami, między Spichlerzami,
mija Basztę Czarownic i stawek z łabędziami.

A za miastem znowu jak piskorz się zwija
i taką zawiłą drogą do portu dobija.
Lekko zwalnia, kutry rybakom obmywa,
czasem zawadiacko pirackim statkiem pokiwa.
 
Na moment przystaje przed ścianą wzburzoną
i nagle - wbija się dzielnie w otchłań 

niezmierzoną.
Bałtyk bierze Słupię na morskie salony
i suną falistym krokiem w taniec nieskończony.
 
Anna Boguszewska, III Nagroda

W ZIMOWEJ SZACIE

Bałtyk w zimowej szacie
zamarznięte morze
pływające kry
lód zmierza w głąb morza 

w maleńkim porcie paradnie
na kutrze bandera lodowa
kod flag rzeźbiony wiatrem
uwięziona flota rybacka 

mróz się skrzy 
wiatr szlifuje lodowe rzeźby

ślady mew na śniegu...

Seniorzy spotkali się już na plenerowych 
warsztatach malarskich w Smołdzinie, a także z 
pisarką Jolantą Nitkowską-Węglarz w słupskiej 
Herbaciarni, z którą podsumowali konkurs literacki 
zorganizowany w ramach realizacji projektu. Mieli 
wierszem zaprezentować piękno swojej małej ojczyzny. 
Okazali się nie tylko zaskakująco pomysłowi, ale 
przede wszystkim dzięki konkursowi poezja, która 
zwykle trafia do szuflady, mogła ujrzeć wreszcie 
światło dzienne. 

Poniżej drukujemy nagrodzone wiersze senio-
rów. Przed ich lekturą warto jeszcze zaznaczyć, że 
motto jakie przyświeca słupskiej Fundacji Imperio 
brzmi: Siła zmiany! - Każde nasze działanie ma 
„ukryty” podtekst. Nie tylko organizujemy spotkania, 
wyjazdy, konkursy czy wystawy. Przede wszystkim 
chcemy inspirować do podejmowania wyzwań, do 

realizowania skrywanych marzeń i podejmo-
wania decyzji o pozytywnej zmianie w swoim 
życiu. Wielu seniorów podjęło to wyzwanie, 
dzięki czemu odkrywają nową przestrzeń życia: 
twórczą, pogodną, interesującą - mówi Piotr 
Sikorski, założyciel fundacji i jej prezes, słupski 
wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży, 
poeta. - W jesiennej odsłonie „Akademii Kultury” 
współpracujący z nami seniorzy poznają kulisy 
pracy aktorskiej, obejrzą spektakl w Nowym 
Teatrze, wezmą też m.in. udział w warsztatach 
artystycznych w Galerii Bursztynu. (z)(z)

Fundacja Imperio ze Słupska realizuje projekt „Aka-
demia Kultury” dofinansowany ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury i zaadresowany do seniorów 
ze Słupska i powiatu słupskiego, którzy mają być nie 
tylko odbiorcami, ale również sami tworzyć kulturę

Piękno małej ojczyzny
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