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Ten numer pisma jest współfi nansowany ze środ-
ków Urzędu Miasta Chełm i Pana Marka Marii 
Pieńkowskiego.
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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk jedenasty numer naszego pisma, a 
właściwie dziesiąty, ponieważ numery czwarty i piąty stanowiły 
jedną publikację. To dla nas mały jubileusz, o którym marzyliśmy 
przy składaniu pierwszego numeru w 2004 roku. A zatem „Egeria“ 
ukazywała się średnio dwa razy w roku. W bieżącym, 2009 roku, 
planujemy wydanie, minimum, jeszcze jednego numeru. Na tyle 
nas stać, przede wszystkim, fi nansowo i organizacyjnie. 

Pismo redagowane jest w całości społecznie, a brak stałe-
go mecenasa zmusza redakcję do nieustającego poszukiwania 
kolejnych sponsorów. Z niemałą nadzieją oczekujemy wieści z 
Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, gdzie złożyliśmy stosowny wniosek o dofi nansowanie 
„Egerii” w roku 2009. 

Na szczęście, w naszej pięcioletniej działalności, spotykaliśmy 
życzliwe instytucje, jednostki samorządowe, a także prywatnych 
darczyńców, których przykładem jest sponsor niniejszego numeru, 
laureat prestiżowej Nagrody KAJ-a w kategorii „Mecenat Kultury” 
za 2008 rok, Pan Marek Maria Pieńkowski. Jemu i wszystkim 
innym składamy serdeczne podziękowanie za hojność. 

Szczególne podziękowania należą się także, a może przede 
wszystkim, autorom prac i utworów literackich, plastycznych 
i fotografi cznych, prezentowanych na łamach naszego pisma. 
Są wśród nich autorzy wybitni, ale są też debiutanci, autorzy 
mieszkający w różnych regionach kraju lub poza jego granicami, 
często związani z Lubelszczyzną, a niejednokrotnie z ziemią 
chełmską. Wspólnie tworzą artystyczną przestrzeń, z której, jak ze 
źródła mitycznej Egerii*, czerpią i czerpać będą wartości obecne 
i następne pokolenia.      

Waldemar Taurogiński 

* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa źródlana, 
wieszczka,  jedna z opiekunek poetów, których obdarzała natchnie-
niem; symbol wykształconej doradczyni, również patronka narodzin. 
Uchodziła za wzór wierności małżeńskiej, była żoną króla Numy 
Pompiliusza, któremu wyznaczała spotkania w pobliżu poświęconego 
jej później źródła. Po śmierci Numy zrozpaczona Egeria przeniosła 
się do Arycji i wylała tam tyle łez za ukochanym, że przemieniła 
się w źródło.
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proza legenda

Longin Jan Okoń

Wyprawa po skarb*

(fragmenty)

Wyprawa w głąb podziemi chełmskich mogła mieć miejsce u schyłku XIX wieku. I dzisiaj znajdują się amatorzy podob-
nych eskapad. W opowiadanie zostały wplecione legendy związane z chełmskimi lochami.

[…] Nie mógł wytrzymać z ciekawości, niecierpliwie czekał, aż Adam zacznie opowiadać o owym sposobie pozbycia 
się biedy. […]

- Chcę zaproponować wam wyprawę po skarb. […]
- Ale cóż to za skarb? Gdzie się znajduje?
- Gdzie? W Chełmie. […] W podziemnych lochach ukryte są skarby. […]
[…]  gdy miasto zapadło w głęboki sen, trzech mężczyzn z plecakami i z przygotowanym sprzętem w rękach znalazło 

się na małym żydowskim podwórku […], podważyli łomem kamienną płytę. Zazgrzytała i oczom ich ukazał się czworo-
kątny otwór.[…] Wykute w kredzie schody prowadziły w dół, w głęboką i czarną czeluść korytarza. […]

- Jak w grobie – szepnął wystraszony krawiec. – Może tu mieszkają złe i nieczyste moce?
- Głupiś – rzekł twardo Adam. – Tu podobno mieszka tylko Bieluch, ale on jest przyjacielem uczciwych ludzi.
- Któż to taki?
- Władca tej podziemnej krainy.[…]
- Powiem szczerze – mówił Stanisław – boję się tych korytarzy. A ten twój Bieluch może nam spłatać jeszcze jakiegoś 

złego fi gla. W takich lochach, jak mówią starzy ludzie, lubią gnieździć się złe duchy.
- Et, głupstwa prawisz – powiedział sarkastycznie Adam. – Nie wierzę w złe moce. A co do Bielucha, to tylko legenda. 

Mówi ona, że Bieluch, władca tych podziemi, jest dla uczciwych ludzi dobrotliwy i łagodny jak dziecko, a tylko dla zło-
dziei, którzy tu często urządzali sobie kryjówki, okrutny i surowy. Potrafi ł tak poplątać ich drogi w korytarzach, że nigdy 
nie mogli wyjść z lochów.

- Żeby nam nie utrudnił powrotu – szepnął z bojaźnią ojciec Jurka. […]
Przeszli przez środek groty i zanurzyli się w jednym z korytarzy. […] posuwali się mrocznym labiryntem, pozostawiając 

za sobą rozwijany sznur. […]
W piątym dniu pobytu w chełmskim królestwie podziemi zaczęli napotykać  na korytarzach porzucone stare rycerskie 

zbroje, jakieś narzędzia i przedmioty. W którymś labiryncie zobaczyli znów walający się szkielet człowieka. […] Podążali 
wciąż dalej. […] 

Oświetlili jaskinię. Większą część jej powierzchni zajmowało jezioro. […] 
Adam uśmiechnął się zadowolony.
- To tutaj! – powiedział. – Tutaj gdzieś w ścianie jest ukryty skarb. […]
Obstukiwali dostępne im ściany jaskini. […] Wszystko daremnie. Podziemia nie chciały zdradzić okutej żelazem 

skrzyni ze złotym skarbem.[…] Pracowali wytrwale, z poświęceniem. W każdej nierówności, w każdym zadrapaniu ściany 
dopatrywali się skrytki ze skarbem. […] 

Adam pracował zapamiętale. Po upływie godziny wykuł pokaźny otwór i… serce zabiło mu gwałtownie. 
- Jest! Jest! – krzyknął. Echo zadudniło po jaskini. […]
Nagle rozległ się szmer. Kilka brył kredy oderwało się od tarasu i z hukiem runęło w jezioro. Fontanna wody bryznęła 

w górę. Pod nogami Adama taras drgnął. Zawilgocony gzyms nie wytrzymał ciężaru człowieka i […] oderwał się od 
ściany. 

Niesamowity krzyk rozdarł ciszę jaskini. Wielkie bryły kredy wraz z postacią ludzką zwaliły się w jezioro. […]
 - Ratujmy wujka! – krzyknął Jurek
Podbiegli z lampami na brzeg stawu. Woda kołysała się […]. Nigdzie ani śladu po odważnym Adamie. […]
- Żegnaj, Adamie! Żegnaj na wieki – szepnął Stanisław.
- Żegnaj! – jak echo powtórzył za nim Jurek.

Longin Jan Okoń

* Longin Jan Okoń, Wyprawa po skarb /w:/ idem., Opowieści z  Niedźwiedziego Grodu, wyd. 4, Wydawnictwo TAWA i CHBP, Chełm, 2003.
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proza reportaż z podróży

Danuta Makaruk       

Wszędzie jest dobrze, ale ...
Nie ma we mnie zacięcia podróżniczego, ani pasji poznawania nowych miejsc. Nie porzuciłabym pracy dla 

odwiedzenia jakiegoś zakątka świata. I nie ryzykowałabym pozbawienia się oszczędności, bo „jakoś to będzie”. A 
mimo to kiedy tylko zdarzy mi się wypad poza granice mojego miasta, tonę w zauroczeniu odmiennością, innością i 
nowością. Każde miejsce zaznacza się we wspomnieniach inaczej, do każdego mam inny sentyment. Są miejsca, do 
których nie wrócę, ale są i takie, za którymi wręcz tęsknię, pamiętając pierwszą chwilę poznania, jak kochankowie 
owładnięci miłością od pierwszego wejrzenia. I choć przypadki zdarzają się w moim życiu rzadko, to tym razem 
właśnie on sprawił, że trafi łam do urokliwej Alzacji, która całkowicie pochłonęła mój umysł i emocje. 

Droga, jak droga. Przez Polskę niezwykle długa, miejscami na granicy wyczynów kaskaderskich. Koła autokaru 
tłukły się na licznych wybojach i dziurach, a resztkę kawy cudem ocaliłam przed wylaniem. Zawsze dziwi mnie ten 
paradoks. Dlaczego inni potrafi ą, a  my nie? Asfalt inny, samochody lżejsze? Hmm… nic z tych rzeczy. Ponoć techno-
logia inna, co szczegółowo objaśnił mi współtowarzysz podróży, Mirek, pokazując przez szybę, jak robią to Polacy, a 
jak Niemcy. Rzeczywiście inaczej. Ba, nawet nie mają minirond, w wydaniu naszego chełmskiego, na Pocztowej. Czy 
więc zaskoczę kogoś, jak napiszę, że przez jedno z takich „wybrzuszeń” przemknęliśmy po prostu przez środek? Na 
szczęście przez środek, bo przy tak małej średnicy okręgu nasz maxiautokar musiałby się złamać wpół, żeby sprostać 
oczekiwaniom pomysłodawców „ronda”. A niech to! Policji nie było, więc pomknęliśmy dalej.

Koleinami, wyżłobionymi wytrwale podążającymi z zachodu na wschód i z powrotem tirami, zbliżaliśmy się 
do granicy Francji, zasygnalizowanej  we wszystkich komórkach sms-ami: „Witamy na terenie Francji”. 

Cel naszej podróży to Strasbourg, gdzie ma swoją siedzibę Europarlament i gdzie, na szczęście, przyjeżdżają 
nie tylko politycy, do których w ogóle się nie zaliczam. Nie miałam okazji wcześniej poznać towarzyszącej mi 
grupy młodych ludzi, więc z niejakim respektem niemo odwzajemniałam uśmiechy, czekając na stosowną okazję 
do bliższego poznania. Nie czekałam zbyt długo.

„Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś.” Zawsze pamiętam o tym opuszczając dom i za każdym razem 
z rozmysłem wybieram lekturę na drogę. Czyżby i moi współtowarzysze pamiętali o tym? Wiktor, cudowne imię, 
zaśmiewał się głośno przy lekturze Cejrowskiego i co rusz czytał głośno wybrane fragmenty (Wojciech Cejrowski: 
Rio Anakonda). Magda przeżywała niepowodzenia życiowe Mańki (Sylwia Chutnik: Kieszonkowy atlas kobiet, 
notabene książka nagrodzona Paszportem Polityki). Joasia, nasza cudowna przewodniczka, czytała w oryginale 
– tego jej zazdroszczę - Toby’ego Younga Jak urazić przyjaciół. Na innych kolanach: Powtórka przed maturą, 
Psychologia rozwojowa, gdzie indziej: James Clavell: Król szczurów, a nawet Wiesław Myśliwski: Traktat o łu-

foto: Wiktor Zięterski, Katedra pw. Najświętszej Marii Panny w Strasburgu
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skaniu fasoli  Matko, co za wybór!  I niech nikt mi nie powie ani jednego złego słowa o młodych ludziach. „Nie 
czytają! Niczym się nie interesują! Nic ich nie obchodzi, poza czubkiem własnego nosa!” I kto to mówi? Chyba 
tylko ci, którzy z foteli przed telewizorami oglądają skandaliczne burdy albo zagłębiają się w lokalnej prasie, po 
brzegi wypełnionej „mordercami, piratami drogowymi, samobójcami”. A tu, prawda – jak zwykle  - leży pośrodku. 
Młodzi, jak w każdej epoce, mają głowy pełne pomysłów i ideałów.  Jeszcze głęboko wierzą, że mogą zmienić 
świat i z Polski „zrobić drugą Irlandię”. Są świadomi szans i wartości polskiego potencjału. Oczywiście nie wszy-
scy, ale moja grupa młodych znajomych to dowód, że z tą polską  młodzieżą wcale nie jest tak źle. Powiem wręcz 
zdecydowanie - znakomicie!

Alzacja wiosną powitała nas słoneczną pogodą i obezwładniającą czystością miast i miasteczek. Po godzinnej 
jeździe równymi francuskimi traktami miałam dosyć powtarzających się zachwytów Mirka:

- Jak czysto. Zobacz, jakie równe krawężniki! Patrz, widzisz? Wychyl się! Niesamowite! Jakie proste pobocze. 
No, nie! Las ogrodzony, no tak, to nie Polska przecież. Ile kwiatów!! Objedźmy to rondo jeszcze raz, zrobię zdjęcie, 
bo mi nie uwierzą. Zwariuję, nawet drzewa obsypane i ogrodzone! Nowość, ale w końcu normalność.

Nareszcie sam stwierdził:
- Ej, tam – machnął ręką zrezygnowany -  już mam dość powtarzania tego samego. Ale jak można się nie za-

chwycać, kiedy wszystko jest zachwycające?! Czy nie może być coś brzydkie i krzywe? 
Zgadzałam się z nim całkowicie. Tym razem patrzyliśmy na to samo i to samo widzieliśmy. Nasz odbiór rze-

czywistości był identyczny
Alzacja zauroczyła mnie całkowicie. Tereny te od zawsze były obiektem konfl iktów pomiędzy Francją i Niem-

cami, przechodziły z rąk do rąk i dopiero po II wojnie światowej na stałe powróciły do Francji. Nic dziwnego, że 
nazwy mijanych miast brzmiały bardziej z niemiecka: Souffelweyersheim, Bernolsheim, Harthouse.

Haguenau (czyt. ageno), małe miasteczko wielkości Chełma na północ od Strasburga, gdzie zarezerwowano dla 
nas noclegi, tonęło w wielobarwności. Całe kobierce tulipanów, bratków, pelargonii i begonii odbijały się jaskrawo 
od równo skoszonej soczyście zielonej trawy. Kiście fi oletowo-niebiesko kwitnących glicynii kaskadami opadały 
z budynków i płotów, które tylko gdzieniegdzie oddzielają posesje od ulic. W przydomowych ogrodach wzrok 
przyciągały dekoracyjne migdałowce trójklapowe o pięknych jasnoróżowych kwiatach, przypominających małe 
różyczki, krzewy pigwowców japońskich o ceglastoczerwonych kwiatach. Kraina jak z bajki. Równo przycięte 
żywopłoty, małe ławeczki, fi gurki, fontanny większe i mniejsze – a w Chełmie jest tylko jedna  - ulice i chodniki 
niczym trakt królewski. Szczotkami wszystko szorują? Dlaczego tak czysto?

Na wieczorny spacer, mimo wielogodzinnej męczącej podróży, poszli wszyscy. Co krok rozlegały się kolejne 
fale zachwytów. Raz mniejsze, raz większe „achy” i „ochy” unosiły się nad naszą polską grupką, przemierzającą 
w nieznane małe skrzyżowania i parki, a wszystko wypielęgnowane z niemal pedantyczną starannością. Chodniki 
równo wyłożone kostką i płytkami, niepołamane krawężniki, drogowskazy i reklamy nieupstrzone grafi kami. 
Hmm… nie zauważyłam nawet wystających studzienek, które na naszej Kolejowej zmuszają mnie do karkołomnych 
slalomowych wyczynów. Ze smutkiem pomyślałam  o Polsce, o mojej ulicy Księdza Brzóski, na której potykam się 
codziennie w drodze do mojego osiedlowego sklepiku. Aż dziwne, że jeszcze nic mi się na niej nie stało. Co druga 
płytka pęknięta, co trzeciej nie ma ogóle. Niczym koszmar dnia kolejnego. A może i u nas mogłoby tak być? Ale 
od czego by tu zacząć? Chyba od siebie i od swojego podwórka, ech.

Kolejny dzień to Strasburg, miasto-symbol pojednania Niemiec i Francji. Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą tu 
do katedry pw. Najświętszej Marii Panny, wzniesionej w latach 1176-1439. Jeszcze w XIX wieku, dzięki 142-metrowej 
wieży,  była ona najwyższym budynkiem świata - do dziś jest widoczna z drugiego brzegu Renu. Gotycka budowla 
góruje nad dachami kamienic, niczym strzała wybija się w samym centrum Rynku nad Starym Miastem, wpisanym na 
listę światowego dziedzictwa kultury. Kiedy stanęłam u jej wejścia i spojrzałam w górę, nie zobaczyłam jednak wieży. 
Budowla jest tak potężna, że jej najwyższe szczyty są widoczne dopiero z pewnej odległości. Poza tym na placu przed 
katedrą trudno się zrelaksować. Po pierwsze dlatego, że z uwagi na doskonałą widoczność wieży umawiają się tutaj 
niemal wszystkie wycieczki i grupy zwiedzające, po drugie – stale wieje tu wiatr, który niemal przeszywa całe ciało. 
Jego zimno, mimo słonecznego dnia,  poczułam natychmiast po wejściu na Rynek.

- Brrr... ale zimno. Stańmy może gdzieś indziej! – krzyknęłam, kiedy wiatr porwał mój błękitny szal na szcze-
gólne okazje.

- Nie ma sensu szukać – wyjaśniła Joasia. – Na rynku zawsze wieje.
Spojrzałam zdziwiona. 
- Zawsze? A cóż za anomalia, chyba czary?
Nie czary, ale legenda, wykorzystująca biblijną przypowieść o pannach roztropnych i głupich,  dała odpowiedź 

na to niespotykane zjawisko:
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proza reportaż z podróży

Panny nierozsądne zobaczyły pięknego młodzieńca i dały się skusić. Kiedy jednak odwrócił się on plecami, 
zobaczyły, że z tyłu ma postać diabła. Osaczone nie potrafi ły znaleźć drogi ucieczki. Wówczas panny roztropne 
wymyśliły podstęp. Poprosiły wiatr, aby pomógł im schwytać podstępnika. Rozpuściły plotkę, jakoby w katedrze 
znajdował się wizerunek pięknego młodzieńca. Ten, zauroczony swym wyglądem, zapragnął zobaczyć swój portret 
i wszedł do katedry. Wówczas wiatr stanął na straży u wejścia i czyhał na diabła, aby go schwytać. Bies, zorien-
towawszy się w niebezpieczeństwie, został w katedrze i siedzi tam do dziś, a wiatr nieustannie na niego czeka, jak 
gdyby pamiętając słowa Jezusa: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny.”  Jest to jednocześnie przestroga dla 
ludzi, aby byli czujni i uważali, bo zło stale tylko czeka, aby nimi owładnąć. 

Diabelska legenda, wyjaśniająca powody nieustannie wiejącego wokół katedry wiatru, zwróciła moją uwagę na 
inny jej aspekt, o wiele bardziej niebezpieczny. Wszak w katedrze nadal przebywa diabeł! Brr… skóra ścierpła mi na 
myśl o spotkaniu z szatanem. Ale zapomniałam o nim natychmiast po przekroczeniu progu monumentalnej świątyni. 
Do ogromnego, mrocznego wnętrza przedzierały się nieznacznie promienie dnia, mieniące się różnobarwnością 
ogromnych witraży. Potężna przestrzeń ginęła gdzieś w górze w wysmukłościach architektonicznych łuków.  Mimo 
wszystko świątynia nie przytłaczała, ale dawała wrażenie lekkości i mistyczności. Tu naprawdę można poczuć potęgę 
Boga, a jednocześnie własną małość wobec wciąż tajemniczego i nieogarnionego wszechświata.  Z fi lozofi czną 
refl eksją nad początkiem i końcem życia ludzkiego pomyślałam, że w naszej chełmskiej późnobarokowej katedrze 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny czuję się jednak lepiej. Tam znam każdą kolumnę, każdy obraz na ścia-
nie i tablicę pamiątkową. Tam przeżywałam różne momenty swojego życia; wzruszałam się widokiem „budzącej 
się”  i „zasypiającej” Matki Boskiej Chełmskiej. I choć dawno zmieniłam już parafi ę, to – jak wielu chełmian - nie 
potrafi ę zaakceptować w swoim życiu innej świątyni.  

W strasbourskiej katedrze wszystko było nowe i nieznane, a ołtarz wydawał się być maleńki, jak szpilka zagu-
biony wśród górujących nad nim ścian, znikających w ciemnej  kopule.  Tu spotkałam wspomniane w legendzie 
panny  rozsądne i nieroztropne, które zdobią południowy portal katedry: po lewicy panny głupie w geście rezygnacji, 
po prawicy panny mądre, w pozach spokojnych, trzymające wysoko światło, o pogodnych i spokojnych wyrazach 
twarzy.

Strasbourg. Miasto liczy ok. 500 tys. Tu mieści się siedziba Rady Europy (od 1949), Parlamentu Europejskiego 
(od 1979), Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tu powstał też 
francuski hymn Marsylianka -  o tym nie wiedziałam. W Strasburgu studiował prawo Goethe, a nad swoją maszyną 
drukarską pracował Gutenberg. 

foto: Wiktor Zięterski, Strasburg, domy szachulcowe (tzw. pruski mur)
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proza reportaż z podróży

Klimat Strasburga tworzą wąskie, kręte uliczki i kamieniczki, najpiękniejsze w dzielnicy Petit France. Można 
zobaczyć stary młyn, mury miejskie i tzw. domy szachulcowe, tj. pruski mur. Stawałam przed każdym domem i z 
analityczną dokładnością badałam konstrukcję tych „dziwnych” domów. Zastanawiające, jak niezwykle dekoracyjnie 
można połączyć impregnowane drewniane belki z murem w różnych kolorach. W ciemnobrązowym drzewie nie 
zauważyłam żadnych śladów kornika, z którym miałam już do czynienia we własnym domu. Jak  niewierny Tomasz 
palcem sprawdzałam, czy może gdzieś uda mi się wygrzebać próchnicę. Nic z tego. Na domiar wszystkiego, to 
co z daleka wyglądało na proste, z bliska okazało się  nierówne. Pionowe, poziome i ukośne belki tworzyły całą 
siatkę, w którą wbudowano krzywe okna i okienka.  Ciekawe, czy są szczelne? – analizowałam, myśląc o naszych 
polskich zimach. Mimo to całość komponowała się świetnie. Pruski mur – warto zapamiętać. 

Moją uwagę zwróciła cała sieć kanałów. Nad jednym z nich znajduje się modernistyczny, szklany budynek  
Parlamentu Europejskiego. Obejrzeliśmy go z każdej strony dzięki wycieczce niewielkim statkiem spacerowym. 
Czysta woda, wypielęgnowane brzegi, wszystkie mosty, oczywiście, kolorowe od kwiatów. A Francuzi.... Ach! 
Urzekający. Spacerujące brzegiem pary, robotnicy naprawiający kładkę, chłopcy odpoczywający na ławce, para 
kajakarzy i wreszcie przechodnie z ulicy. Nie wiedziałam, czy pozdrawiają mnie, czy płynące razem z nami dzieci. 
Przyjaznym gestem machałam więc do wszystkich. Poczułam się jak wśród dobrych znajomych, którzy na mój 
widok z radością podnoszą rękę w geście powitania. 

Jak tu nie pokochać Alzacji, francuskiego savoir-vivru i, oczywiście, francuskich ciasteczek, które kręciły mnie 
tak bardzo, że musiałam je spróbować w jednej z licznych kawiarenek.  Wyjechane w kosmos! Aj, tam z dietą. 
Tym razem przerwę dietę numer XYZ i porozkoszuję się odlotowym smakiem. Dlaczego wszystkie węglowodany 
są takie smaczne?

Stragany, sklepy i sklepiki alzackich miast przeżywają prawdziwe bocianie oblężenie. Bociany na rysunkach, 
kartkach pocztowych, breloczkach, bociany-maskotki. Bociany na kubkach i talerzykach, na czapkach, balonach, 
długopisach i notesach. Bocian, który zawsze wydawał się być tak swojsko polski, zadomowił się w Alzacji i stał 
się jej symbolem. To zabawne, swoją drogą to symbol polskiej wsi, uwieczniony na płótnie Józefa Chełmońskiego. 
Do niego wzdychał też Mickiewicz na odległych stepach Akermanu, tęskniąc za Litwą. A tu taka niespodzianka. 
Zabrakło mi jedynie szczęścia, by tego potężnego ptaka zobaczyć na francuskiej łące. To nic, za to usłyszałam 
kolejną alzacką legendę:

Podobno w podziemiach katedry znajduje się jezioro, w którym przebywają dusze niewinnych dzieci. Wszędzie 
wokół czają się złe moce i dusze. Nie mogąc się wydostać ku niebu, cierpią katusze. Może je wyłowić jedynie bocian, 
by potem zanieść ku iglicy świątyni, aby biedne dusze bezpiecznie zaznawały spokoju.

Oglądałam więc bociany i zastanawiałam się, dlaczego w moim mieście nie ma na ulicach tylu białych niedź-
wiedzi czy duchów Bieluchów. I jeden i drugi na stałe związał się z Chełmem, o obu postaciach spisano legendy, 
znane mieszkańcom miasta i odwiedzającym je turystom. 

Taki sposób promocji nie jest żadnym nadzwyczajnym pomysłem – myślałam, patrząc na turystów obładowanych 
bocianimi akcesoriami. - Nie dość, że można na tym zarobić, to jeszcze region zyskuje popularność, a i literacko 
motyw można wykorzystać. No, no.

W drodze z Haguneau do Colmar jeszcze jedna ciekawostka. Oto na zachód od szosy obserwowałam wschod-
nie krańce łańcuchów górskich, przypominających nasze Góry Świętokrzyskie. Francuskie Wogezy wznoszą się 
i opadają łagodnie. Ale nie to było zaskakujące. Gdzieniegdzie, na ich najwyższych wzniesieniach, przyciągały 
wzrok warowne zamki średniowieczne,  dobrze widoczne nawet z dużej odległości. W dolinach francuskie wioski 
o tęczowej zabudowie. Domki i gospodarstwa tworzą zwarte osady, nierozproszone -  jak u nas – wzdłuż drogi. 
Wokół  winnice, które prowadzą do Colmar, uznawanego za stolicę win alzackich. 

Przy wjeździe do miasta niespodzianka. Gdybym szła na piechotę, stanęłabym jak słup soli. Na środku ronda 
zobaczyliśmy Statuę Wolności, a tak naprawdę jej 12-metrową kopię. Skąd się tu wzięła? Rozglądałam się wokół, 
obserwując takie samo zaskoczenie na twarzach innych. No i co? To nie przypadek. Z Colmar pochodził twórca  
Statuy  Wolności - August Bartholdi i to właśnie na jego cześć ustawiono tu pomnik, który - w znacznie większych 
rozmiarach -  króluje nad Nowym Yorkiem.

Nie byłabym Polką, gdybym podczs „alzackiej wyprawy” nie zwróciła uwagi na pojawiające się motywy pol-
skie. A było ich niemało. Przed wejściem na główny dziedziniec budynku Parlamentu Europejskiego, na potężnych 
masztach łopoczą fl agi państw UE. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że maszty te wykonała Stocznia Gdańska 
i są one prezentem od województwa pomorskiego. Główny dziedziniec nosi imię profesora Bronisława Geremka. 
W centralnym punkcie placu stoi rzeźba szklanej kuli, symbol zjednoczenia ziemi. Wykonali ją wrocławscy artyści 
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i plastycy. Rzeźba jest darem Wrocławia, a jej architektami są Beata i Tomasz Urbanowicz. W dniu naszej wizyty 
w parlamencie wszystkie grupy robiły sobie zdjęcia właśnie przy tej kuli, natomiast wszyscy Polacy uwiecznili się 
przy tablicy, informującej o tym, że dziedziniec nosi imię Geremka. O ile jednak my z prawdziwą dumą oglądaliśmy 
dzieła Polaków, o tyle ekipa przygotowująca jakąś reklamę, wykazała się maksymalnym nietaktem. Wtargnęli na 
dziedziniec obładowani kefi rami i płatkami śniadaniowymi, które ustawiali na kuli, pod kulą – w piramidy, rzędem 
i pojedynczo. W pewnym momencie próbowali wtłoczyć na nieszczęsną rzeźbę wszystkie produkty jednocześnie. 
Czekaliśmy, kiedy ich karkołomne wyczyny zakończy plaśnięcie jakiegoś jogurtu o wybrukowany dziedziniec 
Europarlamentu. Na szczęście nic nie plasnęło.

W drodze powrotnej natknęliśmy się na jeszcze jedną postać Polaka. W zasadzie specjalnie pojechaliśmy na 
stary most graniczny między Starsburgiem a Kehl. Most jak most, nic specjalnego. Ale wśród znajdujących się na 
nim tablic znaleźliśmy jedną, na której znajdował się tekst w języku polskim autorstwa samego Czesława Miłosza. 
Skąd się tu wziął? Otóż z okazji 50. rocznicy powstania Rady Europy poproszono czterdziestu Europejczyków, aby 
napisali okolicznościowy tekst - komentarz do współczesnych przemian w Europie. Polaków reprezentuje właśnie 
nasz noblista, który napisał m.in.:

Jestem głosem innej Europy, obejmującej wiele miast i wiele krajów na wschód od Niemiec. […] Oby ten most 
między Francją i Niemcami przypominał o innych mostach, jakie należy zbudować po to, żeby Europa stała się 
jednością. […] Wbrew dawnym podziałom, jest coś, co nas łączy. Jest to pamięć o Południu, o cywilizacji śródziem-
nomorskiej, która jest stale obecna w naszej religii, fi lozofi i, monumentach języka, malarstwa i architektury […] 

Myślę, że wybór Miłosza nie był przypadkowy. W Alzacji, w małej miejscowości Mittelbergheim, przebywał on 
w 1951 roku, kiedy podjął już trudną decyzję pozostania na emigracji. W tym okresie życia późniejszego noblisty 
powstał wiersz Mittelbergheim, który kończy tomik Światło dzienne. A więc i na Miłoszu senny spokój alzackiej 
wioski, z jej wolno upływającym czasem, wywarł wrażenie. Na niewielką chwilę życia odnalazł na tej ziemi swoją 
przystań i czas na pogodzenie się z samym sobą.

Ach, Alzacja. Żegnałam ją z rozrzewnieniem, 
ale przecież wracałam do domu, do mojego 
Chełma, który zawsze – niezależnie od pory dnia 
i roku - wita mnie widokiem bazyliki na Górze 
Chełmskiej. Czy chciałabym zostać we Francji, 
czy będę za nią tęsknić? Na pewno nie. Zabieram 
ze sobą wspomnienia, nowe znajomości, stertę 
zdjęć i pewność, że wszędzie jest dobrze, ale w 
domu najlepiej. 

   Danuta Makaruk

proza reportaż z podróży

Chełma, który zawsze – 
i roku - wita mnie wido
Chełmskiej. Czy chciała
czy będę za nią tęsknić? 
ze sobą wspomnienia, n
zdjęć i pewność, że wsz
domu najlepiej.

Rys. Ewa Makaruk, 
Wieża Eifella, ołówek, 2009.
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II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka nagroda główna

Natalia Zalesińska 
Katowice
Nagroda główna

Doznanie    

Obrałam owoce ziemi dla ptaków.
Później zaczęłam pisać list do mężczyzny, który
przeczuwa.

…któregoś lipca

W maju na parkingu K. powiedziała, że mam coś
z Melissy Gilbert. Zapewne uśmiech i mamy czym pooddychać.
Różnią nas oczy, miejsca, samotność w zieleni.

Zeszłam na ziemię w przesileniu letnim, w Boże Ciało.
Żeby kochać i dawać ciepło. 2450 gram pełnych siebie,
jakby we wnętrzu obłoku.

A dziś mnie mało. Pod dziką morelą szum owadów,
pomruki burzy. Gra losu, ból w zawieszeniu. 
„Czekam Ciebie po śmierci”.

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka
Siedliszcze 2008
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w kociej kołysce  

mam dołączyć cię do win wytrawnych?
J.M.L

ani odrobiny ciepła. białe ściany - lustra weneckie.
stamtąd spoglądają ci, którzy chcą skończyć tę historię.

a ty kładziesz się z nim na fakturze dywanu
- morskiej trawie. do ucha wrzucasz srebrne grosze.

pojawiają się: pocałunki, pieszczoty, pozycje łyżeczek
i tak dalej, dalej 

nie rozpoznajesz smaku win.

Telepatyczne  

Otworzyły się oczy niebieskie w kolebaniach
i wstrząsach. Wyśnił mnie tamtej nocy. Rozległ się
dzwonek do drzwi, chciał coś powiedzieć.

Rano odbicia w przykrótkim korytarzu, burza
w lustrze. Zmarł Marek w winach i bez win.
Pękła szklanka, na jej dnie grosze.

Latawce, fastrygi; rozmowy z umarłymi.

W październiku 

wracam do lata. widzę dłonie
nie dziwią się fasoli - łuskają historie
jak rok wcześniej i poprzednio. wybieram

suche wiązki z wiklinowego kosza.
białe ziarna podobne kłaczkom śniegu
wpadają do garnka. a brama wzdycha,

czeka na karmin. oznakowanie
na paschę trzeba oswoić, ukochać.
przypadki czy przeznaczenie?

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka nagroda główna
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Mariusz Cezary Kosmala
Legionowo
Wyróżnienie

Klawesyn z lokami, barokowa lutnia

Prędko do ciebie już nie przyjadę.
Bo widzisz, stronię od wariatek.

Poza tym wiesz, bez pieniędzy
to sobie można najwyżej na Księżyc

popatrzeć. Lub na gapę podjechać tramwajem
do Carrefoura po dwie pary wciapnych majtek.

Potem piliśmy piwo, ty nie chciałaś tańczyć,
w pokoju obok dwóch twoich zasrańców

już spało, kiedy ja sprawdzałem, jak na tobie
leżą nowe majtki – i trzeba przyznać, dobrze

się w nich prezentowałaś, zwłaszcza te różowe,
prześwitujące. Następnego dnia wieczorem

zabrałem cię na koniec świata i o mało
wtedy nie wpadłaś do czarnej dziury, pamiętasz? Albo

później, już po połknięciu zingerów, mówiłem -
nie przechodź na czerwonym, zaczekaj! – powinnaś w tyłek

za to dostać jak mała dziewczynka, lecz podjechała
policja, udało ci się jednak wyjść z opresji cało,

ale i tak ci w domu stłukłem tyłek, dostałaś
na goły jak mała dziewczynka. A to fajna

sprawka tak cię łoić, zsuwałem z ciebie majtki,
te różowe, prześwitujące, ktoś powie, że spanking

uprawialiśmy i pewnie będzie miał rację.
Tylko nie mów o tym zasrańcom, bo za wariatkę

cię wezmą. I w ogóle nie mów nikomu,
chyba że o tym, jak zagadałaś radiowóz,

kiedy ci niebiescy chcieli wlepić mandat
za przechodzenie na czerwonym w noc po pasach.

O tym możesz powiedzieć. I o tym też, że tęsknię,
choć się zarzekałem w pierwszym tego wiersza wersie,

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka wyróżnienie
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że prędko nie przyjadę, bo nie mam pieniędzy,
lecz już na pociąg zbieram, sprzedaję butelki

i niepotrzebne rzeczy w aukcjach na Allegro.
I wiesz co, nagrałem ci płytę z tym allegro

Bacha, które tak lubisz i tańczysz jak Indianka
przy nim. Bo tylko ty tak umiesz przy muzyce Bacha,

tak po szamańsku skakać, brykać jak wariatka,
a wyglądasz wtedy jak półnaga aria,

jak klawesyn z lokami, barokowa lutnia - 
a potem śpimy długo, długo – aż do jutra.

Jechać do hipermarketu po drukarkę Lexmark,
by stwierdzić ostatecznie, że Epson będzie lepsza.

Jechać tam miejskim autobusem lub samochodem,
nie tylko po drukarkę, lecz tak, żeby pochodzić,

pogrzebać w koszach z tanią książką, kupić coś na ząb,
wreszcie zabłądzić gdzieś między regałem a kasą -

okrutna sytuacja, bez wyjścia, że tak powiem,
zwłaszcza gdy się człowiek z wolna zamienia w podłogę.

Rys. Ewa Makaruk, 
Tancerka, 

ołówek, 2009.
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Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz
Głuchołazy
Wyróżnienie

chleba naszego
powszedniego
nie przeszkadzaj mi być kobietą
z pierwszych stron gazet
muszę się pozbyć konwenansów
kiedy jeszcze mogę wybierać
między solą w oku a solą na twoich plecach

zawsze lubiłam podglądać biegłe palce
które teraz sztywno trzymają się reguł
dawniej dotykały mnie 
przeświadczeniem całego świata
dziś przecieka przez nie wszystko

ile to lat śledzisz mnie po ciemku
zanim rozbiorę się do ostatniej litery

brukowce też mnie śledzą
ale dla nich jestem chlebem

     

zapalenie 
  stawów
  nie, żebym żałował jej żeber zarysowanych
  w dole listu
  prawie na marginesie
  gdzie poprawione błędy ostatnich
  lat nabierają poprawności

  nie, żebym czytał i żałował
  kiedy stoi przede mną jasna jak słońce
  dziewczyna i jej żebra
  z moich żeber
  z żeber cudu nad Wisłą
 
  ślinię palce i przekładam strony 
  nie znika we mnie ani w liście
  wspólne nasze powietrze 
  wspólne litery
  ten wiersz wspólny
  słowa powtarzane sprawiedliwie
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  data 
  nagłówek 
  post scriptum
  Ewa z Adama ja z niej

  as zamiast leczyć powoduje zapalenie
  stawów, w których można się utopić

do 
     Eugeniusza

kochany
nie będziesz już mój
   choćbyś chciał
   nie zatęsknisz do moich stóp
      które cię niosły
      przez tę miłość 

         nie ucałujesz oczu
         patrzących na zachód 

            a tak mało mamy czasu
            i tak mało się znamy

               chociaż bardzo chcesz
               nie napiszesz już do mnie listu miłosnego
               wymarły serdeczne gołębie

                   tylko tulisz wciąż prawdziwie
                   nawet gdy myślisz o M

                         jak Mickiewicz

Kochana,

kiedyś stałaś przy mnie w białej plisowance
i mogłem liczyć krople mirtu w twoim wianku. 
Razem wąchaliśmy goździki, czytaliśmy Kamasutrę. 
Mimo że byłaś, miałaś coś z Godota. 

 Zanim wejrzałem w twoje ciało, byłaś dla mnie Laurą
 zobaczoną w kościele. Rysowałem twój portret 
 słuchając homilii zza siedmiu mórz i myślałem, 
 że nigdy nie przestanę cię kochać. 
 Szłaś w szmince z Pewexu
 i bonami na miłość w pochodzie pierwszomajowym. 
 Kołysałaś biodrami i patrzyłem na ciebie z podziwem. 

  Teraz dziwnie wyglądasz rozebrana, Polsko.
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Arkadiusz Stosur
Kraków 
Wyróżnienie 

*** kal-ku-la-cja

wyniosłem cały popiół z komina. Zimny, suchy. Nad ranem.
Rozpaliłem piec. Wschodzi słońce. Rozlewa się ciepło.
I czerwień. Śpisz jak kot. Wtulona w kłębek snu. Oblizujesz się.
Słodycz. Spokój. Dotykam twojej skóry. Tatuuję namiętność 
pocałunkiem. Od stóp. Do kolan. Nogi. Biodra. Ciepły brzuch. 
Miękkie piersi. Delikatna szyja. Zmęczone oczy. I usta.
Pełne niewypowiedzianych słów. Czekam. Nie chcę żebyś 
rozpłynęła się we mgle poranka. Bez pożegnania. Wymyślam 

cię przez cały dzień. Obliczam. I kalkuluję. Szukam rozwiązań.
Studiuję rozkłady jazdy pociągów. Badam szlaki podniebne 
ptaków. By nie stracić cię z oczu. Zachowuję ślady szminki
na policzkach. I błysk oczu. Każde słowo dojrzewa. Jak owoc.
Między nami. Sypią się gwiazdy meteoryty i piasek z drzew.
Dopala się świeca. Gdy budzisz się. Czuwam. Otwierasz oczy.
Na świt. Na jasność dnia. Na spotkanie. Siedzimy przy stole.

W kuchni rozpalonej świtem. Smarujemy chleb masłem. 
Pijemy kawę. Z wiecznym aromatem. Patrząc przez uchylone 
niebo. Na ptaki gromadzące się na parapecie. I kwiaty kwitnące
cicho w ogrodzie. Zamiera świat. Pustynia wyrosła w środku miasta.
Upał. Wdziera się spoconym czołem. Wilgocią na szybach. Trzeba
zebrać szybko myśli. Żeby nie stracić całego dnia. Nasłuchujemy.
Oczy nabiegają pejzażem. Czyste dłonie. Soczysty arbuz.
Rozkrojny na pół. Pulsuje słodyczą. Czerwienią. Pełnią lata.

Porządkujemy rzeczy. Otwieramy drzwi. Na oścież. Wieszamy
zasłony. W oknach. By chroniły nas. Jak amulety. Przed słoneczną
wrzawą. Przed kurzem. Z ulicy. Przed wzrokiem niepotrzebnym.
Na nitkę nanizam korale z bursztynu. Nałożysz je. Uniesiesz.
Piękniejsza będziesz uśmiechem. Odprowadzę cię nad rzekę.
Odpłyniesz łódką. Na drugi brzeg. Z rzeki wynurzą się ryby.
Zdobędą horyzont. I zaklęte będą milczeć. Śmiesznie ruszać 
pyszczkami. Odejdziesz ścianą cienia. Aleją topoli. Będę patrzył

do końca. Aż po białą plamę słońca. Ukryją się rysy, pęknięcia
i wgniecenia w błękicie. Wylecą ptaki. Podziurawią łąki  i pola.
Wydłubią z drzew dojrzewające owoce. Zostawia ślady na korze.
Powietrze zagęści się. Zakotłuje. Opadną pióra, lotki i pierze.  
Inna stanie się perspektywa. Skurczy się horyzont. Dłonie 
nienaturalnie grube. Nogi cieniutkie i długie. Ciało pozwijane.
Tylko łzy będą prawdziwe. Płacz i śmiech. Radość. Rozpacz.
I długie listy. W nich nadzieja. Kawałki mądrych słów. 
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Rys. Ewa Makaruk, Katedra w Lincol, ołówek, 2009.

Podarte koperty włożę do szufl ady. Zamknę ją na klucz który 
wyrzucę przez okno. W piasek i kurz ulicy. W zapomnienie.
Zacznę drugie życie. Bez snów. I wiary. Obliczę długość oddechu.
Żeby starczyło powietrza. Zanurzę się w seledynie wody.
Wyrosną mi skrzela. Błona między palcami. Pomięta tafl a wody
przykryje myśli wtłoczone pod niskie czoło. Ukryje je. Zatopi.
Będę pachniał jak lilie wodne. Szumiał jak tatarak
Chodził jak rak. Tyłem. Drzemał na dnie jak kamienie.
                                 
Będę nieustannie płynął. Jak tuńczyk, sum, sardynka... 
Ślizgał się jak węgorz... Wieczorem na brzegu podejdę 
do ognisk. Które zapalisz. Wracając z podróży. Z rękami 
pełnymi kwiatów i owoców. Zapatrzysz się. W podwodny 
świat spokoju. Tęczową harmonię barw. Wiesz jak lubię 
gdy zieleń wtapia się w niebieskość wody. Tracę wagę, 
schnę, zrzucam obcą skórę. Zmieniam się. Oddycham 
równomiernie. Słyszę wszystkie dźwięki. Układam się
                                 
cicho obok. Zasypiamy w sobie. Tylko ślady rdzy na czole. 
Zostają. I sen. Jak prezent od stwórcy. Błogosławieni 
nie widzieli a uwierzyli... próbujemy odnaleźć się na jawie.
Wypatrzyć rzeczy których nie ma. Wiszące mosty. Rajskie 
ogrody. Wodospady. I źródło co nie wysycha.  Pod skórą, we krwi, 
pomiędzy stawami stajemy się. Ręce naśladują lot ptaka. 
Ruszają się wolno. Ciało odrywa się od ziemi. Na milimetr 
W ustach osadzają się słowa. Spiszę je. Gdy nadejdzie poranek.

Kraków, dnia 30 czerwca - 1 lipca 2008 r.

NASZA GALERIA
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Ewelina Kuśka
Dębnica 
Wyróżnienie

We wnętrzu miasta

Czuję się bezpieczna tylko 
w ciemnej alejce między 
czającymi się krzewami 
jaśminu kiedy północ otula
miasto płaszczem gdzie 
kryją się bezpańskie psy 
i zagubieni zboczeńcy 
i oni są bezpieczniejsi od 
niezapłaconych rachunków 
od telewizora z głową trąbiącą 
o tym co boli. 
moje stopy pasują do szarego 
bruku i zdaje się że drzewo 
wyciąga do mnie rękę pełną 
śweżopalczastych liści 
najbardziej ludzką jaką 
widziałam w życiu.

Enter

Myślisz jestem wielka wciskając klawisz enter 
strącasz narody z globusa nieistniejącej ziemi. 
tymczasem pies narobił w przedpokoju akurat 
kiedy sąsiadka wpadła po sól. na dworze minus 
dwa stopnie trzeba założyć czapkę. 

mama mówi że kiedyś odmarzną mi uszy 
posłusznie robię co każe mimo tego że moje 
dzieci nie słuchają mnie wcale. konfl ikt pokoleń. 
na ulicy jakaś mała z ciemnymi lokami pokazuje 
język a stalowy opel astra potrąca mi nogawkę 
na przejściu dla pieszych. 
w kościele wyrywam się za wcześnie gdy wszyscy 
klęczą i czuję jak pąsowieją mi uszy.

mąż patrzy okiem Boga gdy wykłada na stół czek 
bankowy w dniu wypłaty wtedy najbardziej się kurczę 
i czuję że nie pomoże tu ani seks ani dieta ani 
dorastające dzieci. jedynie klawisz enter potraktuje 
na równi małą słabą kobietkę i wielkiego mistrza. strząśnie
ich z mapy dziejów pośród nawoływań domokrążcy 
pod drzwiami i huku przewracanego kosza na śmieci 
przez obce grasujące koty.

Zofi a Grabowska-Andrijew
Chodzież
Wyróżnienie

Migotanie

Mów prawdę
    tylko prawdę                                                                                                                                           
                całą prawdę 
jak poznać całą
gdy dana w odpryskach

prawda to szkiełka kalejdoskopowe
migotliwe układy zmienne jak humory 
cała prawda - złudzenie 

to nie mój i nie twój portret 
człowieka
prawda o nim powoli
jak przez mgłę przecieka 
podzielona na części 
gra wciąż w ciuciubabkę

trzeba zagęścić ciemność 
by wydobyć światło
obiekt zdeformować
rozbić i poskładać

Niebyt

W nierzeczywistej rzeczywistości 
błądzę samotnie 
wzbijam pył gwiezdny 
omijam uważnie trajektorie planet

gdzie Stwórca 
co  wyrzekł sprawcze słowo 
stań się  
i w pozbawionym antraktów teatrze
ludźmi obsadził role w sztuce życia

gramy je zawsze na własny rachunek

idę zdać sprawę z wykonania roli
niech gestem Wielkiego Sędziego
co dobre we mnie od złego oddzieli 

we mnie
to jeszcze ja czy objaw paranoi
kim ja tu jestem 
ja – kosmiczny odpad 
               popiół
oczekiwany gość 
                        intruz 
                              może tylko ślad
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muzyka szkic

Monika Jesionczak

Wystarczy tylko chcieć…
Skromna, cicha, zdystansowana. Nie zabiega o aplauz 
publiczności.  Tłumy wielbicieli przyciąga nostalgiczną 
nutą swojego głosu, nie zaś ekstrawaganckim wyglądem, 
szokującymi wypowiedziami czy nieodpowiedzialnym 
zachowaniem. Jeszcze niedawno nieśmiała absolwentka 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Chełmie, dziś prawdziwy fenomen rynku muzycznego. 
Ania Dąbrowska  -  wokalistka, kompozytorka, autorka 
tekstów.

Czasy „ogólniaka”. Pamiętam je doskonale. Pierwszego 
dnia, z planem w ręku poznawałam tajniki skomplikowa-
nego, jak dla pierwszoklasistki, szyfru rozmieszczenia 
poszczególnych sal lekcyjnych. 

„Będzie dobrze” - powtarzałam po cichu. Znalazłam 
się w tej samej szkole, co Ania, której wówczas jeszcze nie 
znałam. Nie wyróżniała się niczym, no prawie niczym, choć 
„prawie” robi przecież wielką różnicę.  

Po raz pierwszy zetknęłam się z nią podczas dni otwar-
tych. Fajny klimat „pierwszego” zauroczył mnie. W masie 
występujących uczniów wyróżniała się młodziutka woka-
listka, doskonały wokal i zaskakujący repertuar.  

Ania Dąbrowska. Wiąże gumką długie, blond włosy, nosi 
powyciągane swetry, trampki. Miła, pogodna, bez problemu 
nawiązuje kontakty z dużo młodszymi od siebie osobami.  
Nie wywyższa się, nie odtrąca pasjonatów muzyki.  Trudno 
jej nie zauważyć. Bardzo często występuje podczas uroczy-
stości szkolnych i wszelkich imprez na terenie  Chełma. 
Porusza serca szkolnych kolegów, moje także.

Swoje pierwsze kroki stawia w zespole „Spoko Band”, 
potem zostaje wokalistką „4 PÓR ROQ”. Występuje często. 
Bierze udział w Festiwalu Poezji Śpiewanej i Festiwalu 
Piosenki Francuskiej.   

Matura. Ankę interesuje przede wszystkim biologia i 
psychologia.  Dostaje się na psychologię kliniczną w Wyż-
szej Szkole Psychologii Społecznej. Po pierwszym roku 
dochodzi jednak do wniosku, iż jej prawdziwą pasją jest 
śpiewanie.  Postanawia spróbować swoich sił w pierwszej 
edycji „Idola”.  

Czuję się bardzo dumna, widząc ją na ekranie telewizora. 
Znam ją przecież ze szkolnego korytarza. Szkoda, że nie 
zdążyłyśmy się poznać. Szkoda, że mnie nie pamięta.

Cicha i nieśmiała pokonuje setki  wokalistów z całej 
Polski.  W bardzo szybkim czasie zagrabia sobie sympatię 
widzów. Nie kreuje się na gwiazdę, jest zdecydowana i 
spontaniczna. Wie, czego chce. Mimo że dociera do zwy-
cięskiej dziesiątki, niespodziewanie odpada z programu.  
Pogrąża ją disco.  

Ania nie dąży do celu po trupach, dlatego nawet podczas 
fi nałowego występu, nie podskakuje w rytm nielubianej 

przez siebie muzyki. Pozostaje sobą. 
Z zapartym tchem śledzę losy dziewczyny. Trzeba wy-

kazać się niemałą odwagą, by nie dać się skomercjalizować 
przez mass media.  Przegrana szybko przeradza się w wy-
graną, bowiem już na planie „Idola” Ania zostaje zauważona 
przez Biljanę Bakić - dyrektorkę wytwórni płytowej BMG. Z 
prasy dowiaduję się, że artystka podpisała kontrakt. Poznała 
Andrzeja Smolika, który zaproponował jej nagranie chórków 
na płytę Krzysztofa Krawczyka pt.: „Bo marzę i śnię”.  

W tym samym czasie Ania bierze udział w Projekcie SI 
031, śpiewa wraz  z Homosapiens.  W lutym 2004 roku uka-
zuje się jej debiutancki album „Samotność po zmierzchu”, 
który już jesienią osiąga status „Złotej Płyty”. Chełmianie 
bardzo wokalistce kibicują, choć smuci fakt, że tak rzadko 
w wywiadach wspomina rodzinne miasto.

2005 rok przynosi Ani kolejne sukcesy. Zostaje nomi-
nowana do nagrody Fryderyków aż w sześciu kategoriach. 
Otrzymuje statuetki: „Album roku pop”, „Nowa twarz 
fonografi i” oraz „Wokalistka roku”.  Miesięcznik „Sukces” 
docenia starania wokalistki, przyznając główną nagrodę za 
„Debiut roku”. Empik wyróżnił Anię  nagrodą „Wydarzenie 
roku”, Eska Music Award uhonorowuje ją „Albumem roku 
Polska”. To tylko niektóre wyróżnienia i  nagrody. Warto 
zaznaczyć, że już w czerwcu wystąpiła na Festiwalu Top 
Trendy,  a jej płyta lansowała się na trzecim miejscu najlepiej 
sprzedających się albumów w 2004 roku. 

Laureatka nie zasiada na trofeach. Dalej  ciężko pracuje, 
by w październiku 2006 roku ukazać światu kolejny krążek, 
zatytułowany: „Kilka historii na ten sam temat”. Znajdujące 
się na nim utwory nawiązują do muzyki z przełomu lat 60. 
i 70. XX wieku.  Ania otrzymuje cztery Fryderyki i wiele 
innych, prestiżowych nagród.  

Wokalistka unika skandali, nie należy do stałych bywal-
ców nocnych imprez. Ceni spokój, a całą energię poświęca 
nadal wytrwałej pracy.  W 2007 roku  fani otrzymują 
prawdziwą niespodziankę, do salonów muzycznych trafi a 
dwupłytowa edycja specjalna albumu „Kilka historii na ten 
sam temat”, na którym znalazły się nie tylko niepubliko-
wane utwory Ani, lecz także piosenki nagrane wspólnie z: 
Tomkiem Makowieckim, Jackiem Lachowiczem, Arturem 
Rojkiem i Liroy’em.  W czerwcu 2008 roku wokalistka 
wydaje trzecią płytę pt.: „W spodniach czy sukience?”.  
W jej nagraniu biorą udział takie gwiazdy jak: Patrycja 
Jopek, Andrzej Smolik, Kuba Galiński. 

Ania udowodniła, że marzenia naprawdę spełniają się, 
wystarczy tylko chcieć. W obliczu chaosu kultury i braku 
zrozumienia dla polskiej sceny muzycznej, wystarczy tylko 
pozostać sobą. 

Cieszę się, że Ania w końcu zawita do Chełma i na 
koncercie zaśpiewa właśnie dla nas. Życzę jej, aby nadal 
spełniała swoje marzenia, pamiętając, że my – chełmianie 
zawsze będziemy jej kibicować i cieszyć się razem z nią 
z jej sukcesów. 

Monika Jesiomczak
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literaturaproza poezja

Arkadiusz Sann

KOCIOKWIK 
WIOSENNY

Na wiosnę wszystko zarasta i nawet Białe Plamy zostają pokryte 
mchem wielu słów. Na tym skutym niegdyś gołosłowiu wybujało 
wszystko i teraz wielosłowiem się zasnuwa. Czasowniki pracują 
wytrwale, by dać Rzeczownikom przykład, jak pracować należy. 
Rzeczowniki są raczej statyczne i wolą wylegiwać się w słońcu; 
twierdzą, że koledzy Czasowniki to pracoholicy i mają marksistow-
skie podejście do większości spraw.

Przecinki i Kropki niczym mrówki krzątają się pomiędzy słowa-
mi, pilnując Akcentów w sposób jak najbardziej oksytoniczny, nie 
zważając na animozje czasu i przestrzeni. Bo ta wiosna — ech, ta 
wiosna! — szaleństwem semiotycznym się ściele. Języki się plączą 
i Kontekst ulata, przez co dziwne Kody językowe się tworzą.

Przymiotniki, ci okropni plotkarze, przypinają łatkę każdemu 
Dialogowi, choćby sam Wschód z Zachodem się spierał, bo prawdę po-
wiedziawszy nie dbają o etykietę, żądni tanich wrażeń i sensacji. Któż 
zresztą w dzisiejszych czasach dba o etykę słowa? I czy wulgaryzmy, 
proszę Części Mowy, potrafi ą w ogóle wartościować? Toż to pytanie 
jest retoryczne! Z tego wychodzą później brednie, jakieś syczące 
Anakoluty, porażenie mózgowe w typie Nowomowy, Kicze, Reklama 
i jeden Podręcznik Nauki o Języku raczy wiedzieć, co jeszcze.

Jak się już rzekło bezosobowo, wiosna ta semiologią jest podszyta. 
To dlatego Samogłoski i Spółgłoski rozbrat ze sobą wzięły. Co gorsza 
Morfemy się buntują, a Przyrostki zapowiadają, że przestaną pełnić 
swą funkcję. Za ich przykładem Derywaty i Formanty idą, przez co 
tworzą się karkołomne Zrosty i Skrótowce.

O, święta Gramatyko! Zrozpaczona Fleksja załamuje ręce, bo 
jak w takiej sytuacji deklinować i koniugować, kiedy wszystko 
sobiepaństwem żyje, egoistycznie, sobkowato i na własną rękę?! 
Mianownik chce wiedzieć, kto taki rwetes wszczyna, Dopełniacz 
z kolei dopytuje się, czyja to sprawka; Celownik pyta, komu to ma 
zawdzięczać...

Rozpalona wiosennym słońcem piękna Feminina klei się chciwie 
do Maskulina (jakiż to okaz tężyzny fi zycznej!) i w tym niecodzien-
nym zespoleniu coś nijakiego im wychodzi. O ten wybryk oskarża 
się Czas Przeszły, że przymyka oczy i nie potrafi  dopilnować, ale 
cóż — co było, to było i Czas Teraźniejszy gna w te pędy do Czasu 
Przyszłego, bo może będzie jeszcze szansa wszystko to naprawić?

Liczebnik, straszny materialista, z mety poczyna zastanawiać 
się, co z tego mieć będzie, a Zaimek dzieli z nudów włos na czworo. 
I kto wie, czym cała ta semiotyczna ruchawka się skończy? Partykuła 
powołuje specjalną komisję, złożoną ze Spójników. One mają w mig 
połączyć wszystko, a — co najważniejsze — wiosnę z latem zespo-
lić. I, być może, szaleństwo wiosenne ucichnie wreszcie i Składnia 
będzie mogła na koniec powrócić do Związku Zgody.

Arkadiusz San

Anna Nazar
Chełm

Biegnę

Wciąż biegnę
nie patrząc przed siebie
otwieram kolejne drzwi
szturmuję nowy dzień
chwytam słońce w dłonie
snuję pajęczą życia nić
spotykam ludzi
biegnę obok nich
brakuje tchu
kładę głowę
na przydrożnym kamieniu
sny nie przychodzą
biegną razem ze mną
pędzę zawrotnie
odrzucam maruderów
płaczę bezgłośnie
w ciszy nocy 
w szeroko zamkniętych oczach
niosę wspomnienia
co już na zawsze
w bliznach poranionego serca
zakotwiczyły jak statek
na mieliźnie...

Malowanie 

Rozstawiam sztalugi
kładę płótno
chwytam w pędzel
promień słońca
rzucam złotą kulę światła
cienie skradają się cichaczem
rozsnuwają jak pajęcze nici
powstaje tło.
Promień błyska zza chmur
rozpryskuje się kleksem farby
wyłania się jak z mgły
obraz
zapisany w krajobrazie oka
zatrzaśniętym powieką.
Paleta barw tworzy
kolorową tęczę
spod niej jak
z kokonu jedwabnika
wykluje się
przepiękny okaz
- obraz

humoreska
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Waldemar Taurogiński
Chełm

Jak można nie lubić wina?

Półnagi sen owinął myśli kupażem win.
Zazdroszczę winu cierpliwości dojrzewania

w dębowych inkubatorach, gdzie smak i zapach
skrywają szelmowskie uśmiechy, dojrzałego

w kiściach winorośli spóźnionego lata. Jak
leniwie starzone leżakuje, pełne nut:

jedwabistych, miękkich aromatów, zmysłowych
sukni odsłaniających ramiona Ariadne

przed pożądliwymi spojrzeniami Bachusa.
Jak można nie lubić wina? To jakby nie móc

kochać! Nie pamiętać! Nie powstawać z upadku!
Nie radować się! Nie cierpieć! To jakby – nie żyć.

Moje brzozy 

Posiwiały nam stare brzozy, posiwiały.
Przygarbiły się, rozwarkoczyły na wietrze.

Pogodne, choć skore do płaczu, nieświadome
wieku, stanu posiadania, nierozerwalnie

związane z podłożem. Kiedyś smukłe, cierpliwie
znosiły wycinane na swej skórze serca

zalotnych kochanków. Ileż razy karmiły
oskołą wiosny zniecierpliwione owady.

A i z nas, co sprytniejsi, by nie zadać bólu,
misternym nacięciem podbierali przed wczesnym

brzezieniem słodkawe, życiodajne osocze.
Teraz obgłaskuję  zabliźnione czeczoty

moich brzóz. Tę, co na skraju, lubię najbardziej.
Stoi zawstydzona brakiem kompletnej szaty.
 
Wnikam do wnętrza jej tkanek przez uchylone
łyko, wrastam zmysłem dotyku, czuję jej smak.

Świadomi zespolenia, wychodzimy poza 
horyzont czasu na spotkanie – przemijaniu.

zapach dzieciństwa

zegar stuka miarowo o ścianę z dzieciństwa
jak dzięcioł w obolałe tęsknotami drzewo

przywołuje ścieżki i zapachy ogrodów
nabożne dzwonienie w niedzielny rześki ranek

mały ceglany kościółek z bocianim gniazdem
ciche rekolekcje zdobione witrażami

po kwiatach wiśni słodkiej wracam na skraj drogi
lot wierzchołkami olszyn z nurtem Ochli Śląskiej

boisko most kolejowy i dwa następne
pierwszy wąski dla pieszych drugi dla kołowych

a oba wpisane w elipsę wędrowania
zmiennymi kierunkami poza granicę snu 

cierpka wierzba

czuję smak
cierpkiej wierzby
nie piję
bo nie mogę
paciorkami różańca przesuwam
mgnienia wiosny i zapachy lata

żuję smak
cierpkiej wierzby
nie zapalam papierosa
już dawno rzuciłem
paciorkami różańca przesuwam 
złocienia jesieni i dni skulone mrozem 

dotykam smakiem
cierpkiej wierzby
nie krzyczę
zardzewiały mi struny
paciorkami różańca przesuwam
mokrą wiklinową czuprynę słonych łez

żyję smakiem
cierpkiej wierzby
nie odklejam się
od starego pnia
paciorkami różańca przesuwam
listki nadziei zawiązanej 
   w małe supełki
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Odmłodzony
Tak naprawdę, to urodziłem się 1 maja, w tzw. Święto Pracy. Wówczas był to dzień, w którym urzędowo zakazana 

była jakakolwiek praca. Brygady złożone z milicjantów i ormowców potrafi ły skutecznie wyłapywać i karać tych, którzy 
czcili ten dzień jakąkolwiek pracą na własny użytek. W dodatku nie urodziłem się we wsi Zagroble, ale w Żółkiewce – 
lichej osadzie w powiecie krasnostawskim, w której już w połowie lat 50. ubiegłego wieku istniała izba porodowa, gdzie 
zwożono kobiety z okolicznych gmin tuż przed spodziewanym rozwiązaniem. Mama opowiadała kiedyś, jak to przez okno 
porodówki oglądała idące na pochód grupy z kolorowymi kwiatami z bibuły i czerwonymi szturmówkami. W pobliskim 
parku grała strażacka orkiestra dęta i były jakieś występy. Koło południa chwyciły ją bóle, no i potem - wiadomo -  uro-
dziłem się. Tylko dlaczego w papierach zapisano mnie pod datą 2 maja? 

Wszystko wydało się prawie 20 lat później, kiedy w macierzystej gminie szukałem dokumentów o swoim narodzeniu. 
Urzędniczka stanu cywilnego wnikliwie wertowała wpisy mojego rocznika i niczego nie znalazła. Sięgnęła po kolejną 
księgę – i też bez rezultatu. 

– A może urodził się pan rok wcześniej? – zapytała i spojrzała na mnie badawczo. 
– Wykluczone, wcale nie czuję się starszy – odpowiedziałem całkiem poważnie. 
– Nie zaszkodzi sprawdzić – odparowała i sięgnęła po kolejny tom z płóciennym grzbietem. Jednak i tam mnie nie było. 
– No to polecimy dalej, bo chyba kiedyś musiał się pan narodzić – powiedziała, jakby sama do siebie. 
Wtedy okazało się, że fi guruję w roczniku o dwa lata młodszym i to pod datą październikową.
– A może czuje się pan młodszy o ponad dwa lata? – zażartowała z nutką złośliwości, ale dumna z sukcesu w poszu-

kiwaniach..
– Też nie. No… może czasami – starałem się podtrzymać żartobliwy ton rozmowy.
– Nic nie poradzę, nie odmłodzę pana. W uwagach jest dopisek, że urodził się pan w maju, dwa lata wcześniej, tylko 

tatuś „zapomniał” dokonać wymaganego wpisu w urzędzie. 
Po chwili miałem w ręku stosowny dokument o moich prawdziwych – choć jeszcze nie do końca – urodzinach. Trochę 

podirytowany wróciłem do domu i pytam od progu ojca. 
– Przyznaj się, jak to było z moim urodzeniem i rejestracją w urzędzie?
– Normalnie było – odparł bez namysłu. – Takie były czasy i tak się robiło. Miałeś do Żółkiewki jeździć po każdy kwit 

w potrzebie? Fakt, trochę się odwlekło w czasie, aż wypiliśmy z kolegą po ćwiarteczce na odwagę – jako że świadek – i po 
jarmarku wstąpiliśmy do urzędu zarejestrować cię. Mówię do urzędnika, żeś urodzony na wsi, kolega poświadcza i datę, 
że 1 maja też. Z tym z ewidencji znałem się dobrze, bo to miejscowy był i on mówi do mnie: – Niech będzie, że urodzony 
na wsi, ale 1 maja nie wpiszę, bo to robotnicze święto i lepiej, żeby się w tym dniu nie rodził. – Jak to – mówię – to niby kiedy 
miałby się narodzić? - Może 3 maja, w dzień Matki Boskiej? – zaproponował nieśmiało kolega-świadek. A on z krzykiem 
na nas, że rozum nam po wódce odebrało, że krzywdę chcemy dziecku zrobić na całe życie i jemu pracę popsuć, że powi-
nien karę nałożyć za nieterminowe zgłoszenie i takie tam. Więc daliśmy spokój, no i wymyślił: – Cale szczęście, że jeszcze 
jest 2 maja – powiedział i tak cię zapisał. Dlatego nie musiałeś dziś jechać aż do Żółkiewki i sprawę załatwiłeś sobie na 
miejscu – zakończył odpowiedź wyraźnie zadowolony chyba z tego, że jego fortel sprzed lat zaczyna przynosić efekty.

– Mało brakowało, a nie załatwiłbym, gdyby nie upór urzędniczki w wertowaniu ksiąg. A karę wtedy zapłaciłeś? – 
zapytałem z ciekawości.

– Nic podobnego. Litrówkę samogonu dostał za parę dni przy kolejnym jarmarku i na tym się skończyło.
I zadumałem się nad istotą i siłą odwiecznej chłopskiej przekory. Wcale nie mam do nikogo żalu o to, że „odmłodzono” 

mnie zaledwie o jeden dzień. Gdyby nie feralny dopisek na marginesie, mógłbym zaoszczędzić w życiorysie ponad dwa 
lata. A przecież wszystko to nie działo się przed wiekami, tylko w drugiej połowie XX wieku i w samym środku cywili-
zowanej Europy, chociaż skutecznie odciętej wówczas od reszty świata „żelazną kurtyną” marksizmu. Dlatego każdego 
roku świętuję urodziny od 1 aż do 3 maja. Akurat kilka lat temu dzień 2 maja przeznaczono na Święto Polskiej Flagi, 
jednocześnie następnego dnia dość intensywnie, jakby nadrabiając zaległości od II wojny światowej, zaczęto obchodzić 
państwowe święto Konstytucji 3 Maja i kościelne Matki Boskiej Królowej Polski. Trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby 
w to wszystko władować się jeszcze z urodzinami. A 1 maja nadal jest dziwnym Świętem Pracy. 

Henryk Radej

proza opowiadanie
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Ortografi czne dylematy
               Nie wstyd nie wiedzieć, 
                lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełniać.
                             Feliks Chwalibóg

Ortografi a nie zawsze musi być  trudna i nie każdy – o czym nagminnie przekonują nas inni – jest dyslek-
tykiem. Zacznijmy więc od najprostszego. Najmniej problemów sprawia – jak mogłoby się wydawać – pisow-
nia wielkich i małych liter. Już w szkole podstawowej uczą, że nazwy własne piszemy wielką literą, a nazwy 
pospolite – małą. Ba, żebyż to wszystko było takie proste. Przeanalizujmy kilka fragmentów, zaczerpniętych 
z naszej lokalnej prasy:

Mimo słów krytyki oba te kluby, a także radni z PSL i klubu Radnych Rozwój i Demokracja zapowiedzieli, 
że głosować będą za absolutorium dla prezydent.
Wiele zarzutów miał za to radny M.K. z Klubu Radnych PO.

Cóż za galimatias! Raz wielka, raz mała litera, jakby na zmianę i dla urozmaicenia. Jak zatem należałoby 
zapisać? Przede wszystkim warto ujednolicić. Jeśli uznamy, że Klub Radnych PO jest pełną nazwą własną, to 
tak samo trzeba by potraktować Klub Radnych Rozwój i Demokracja – w obu przypadkach wszystkie człony 
zapiszemy wielką literą. Ale jeśli pełna nazwa naprawdę brzmi: Klub Radnych PO Rady Miasta Chełm, wów-
czas wyrazy „klub radnych” należy potraktować jako pospolite. Sądzę, że druga wersja jest prawidłowa i nie 
należy przesadzać z nadużywaniem wielkich liter. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do wielowyrazowych 
nazw typu – Zarząd Miasta Chełm, ale zarząd miasta. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pełną 
nazwą instytucji, w drugim – z określeniem pospolitym.

Podobny błąd pojawił się w poniższym fragmencie:

W sumie utrzymanie samego Zarządu i księgowego kosztuje … zł. Nawet po … zł kwartalnej premii 
otrzymują członkowie Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Pytaliśmy o 
premie dla Członków Zarządu. […] Zabrakło informacji o premiach kwartalnych, jakie dostają człon-
kowie Zarządu.

Bałagan, a na domiar wszystkiego żadnej konsekwencji. „Zarząd Spółdzielni Okręgowej w Krasnymstawie” 
to oczywiście pełna nazwa własna i zapis jest poprawny, ale  „Zarząd” – to wyraz pospolity i powinien zaczynać 
się małą literą.  Nie ma żadnych podstaw, aby przy zapisie ogólnym używać wielkiej litery. A już całkowicie 
niewyjaśniony jest powód zapisania rzeczownika „członkowie” – raz małą, raz wielką literą. Jak powinno być? 
Oczywiście małą literą.  Analogicznie rzecz ujmując, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – zapiszemy wielką 
literą, ale sejm polski – małą, Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie - wielką, ale biblioteka publiczna 
– małą. Przykłady można mnożyć. We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z dwoma rodzajami nazw: 
pełną i skróconą. Jeśli więc stosujemy nazwę skróconą – to zawsze piszemy ją małą literą. Wyjątek! Jeśli zależy 
nam na emocjonalnym zaznaczeniu swojego stosunku do urzędu lub instytucji. Ale czy na pewno zarząd lub 
biblioteka takie uczucia w nas wywołuje? 

Jak jeszcze nie należy pisać?

Od 2 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie rozpoczęła się realizacja projektu 
„Mój zawód – moja przyszłość, atrakcyjne formy podnoszenia kompetencji zawodowych”.

Plany zakładają przebudowę śródmieścia w rejonie kościoła pw. Św. Ludwika do cerkwi i dalej w kie-
runku synagogi oraz czworoboku […].
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Zasady pisowni skrótu „nr” w nazwach indywidualnych urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, nazw 
zespołów muzycznych i sportowych określiła – zresztą na prośbę szkół - Rada Języka Polskiego jeszcze przed 
1999 rokiem. Zaś kolejna zasada nr 18.27 Słownika ortografi cznego PWN wyjaśnia, że występujące w nazwach 
przyimki, spójniki, wyrażenia imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer przeciwko itp. piszemy małą 
literą. Dlatego powinniśmy zapisać: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie, kościół pw. św. Ludwika lub 
kościół pw. Świętego Ludwika. Przy czym „kościół” w znaczeniu ‘budynek’ zapiszemy małą literą, natomiast  
w znaczeniu instytucji i ogółu wiernych - wielką, ale towarzyszące mu określenia odłamów wyznaniowych i 
obrządków zapisujemy małą literą, np. Kościół katolicki. W przypadku nazw budynków i obiektów sakralnych 
stosujemy małą literę, natomiast w nazwach własnych piszemy dużą literą tylko ten człon, od którego zaczyna 
się właściwa nazwa własna, np. kościół Mariacki, sanktuarium Świętego Józefa, ale wyjątkowo: Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli obiekt sakralny jest wpisany na listę zabytków to – 
zgodnie uchwałą ortografi czną Rady Języka Polskiego z dnia 21 maja 2002 roku – wszystkie człony nazwy, 
z wyjątkiem spójników i przyimków, należy pisać dużymi literami. Ale jeśli pierwszy wyraz wieloczłonowej 
nazwy zabytku (kościół, most, plac, pałac, pomnik, zamek) jest odczuwany jako nazwa pospolita, niebędąca 
koniecznym składnikiem pełnej nazwy własnej, to piszemy go małą literą, np.: pałac Łazienkowski, pomnik 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przytoczmy jeszcze jeden zapis z podobnej serii: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. St. Staszica w Chełmie. 
Przede wszystkim „ks.” – małą literą , a poza tym, skąd ten skrót „St.”? Oczywiście – ks. S. Staszica. Podobne 
zapisy – na szczęście poprawne – widnieją na tablicach nazw chełmskich ulic: ks. S. Brzóski, dr. Judyma, gen. 
Władysława Andersa, ks. Ignacego Skorupki.

Inny rodzaj błędu pojawia się w cytacie:

3. koło żywieniowe skierowane do uczniów zainteresowanych uczestnictwem w „Olimpiadzie wiedzy o 
żywieniu” a w dalszej perspektywie kontynuacją  nauki w dziedzinie żywienia człowieka.

Warto pamiętać, że wszystkie człony nazwy  imprez, niezależnie od tego, czy mają one charakter lokalny, 
ogólnokrajowy czy międzynarodowy piszemy wielką literą (Zasada 18.15 Słownika ortografi cznego PWN). 
Prawidłowy zapis powinien więc mieć następującą postać: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu. Tylko przyimki i 
skróty wewnątrz tych nazw piszemy małą literą. Co do zacytowanego zdania to jeszcze jedna mała poprawka, 
niedotycząca ortografi i, ale stylistyki: w dalszej perspektywie kontynuacją nauki – gorzej być nie może. Wy-
starczy pozostawić: i kontynuacją nauki. Krótko i wiadomo, o co chodzi.

A oto dalsza część dylematów związanych z pisownią małą lub wielką literą.  Jak należy poprawnie zapi-
sać nazwy galerii, sklepów, aptek, księgarń, hoteli? Wyjaśniając tę zasadę, odwołam się do do zasady 18.26.1 
Słownika ortografi cznego PWN, w której czytamy:

Wyrazy wchodzące w skład nazwy określającej kawiarnię, hotel, zajazd, aptekę, księgarnię, sklep, bar, 
winiarnię piszemy wielką literą, natomiast jeśli wyraz stojący przed tą nazwą jest tylko nazwą gatunkową 
(rodzajową) przedsiębiorstwa, lokalu, piszemy go małą literą. 

Zatem galeria Atelier, hotel Kamena, hotel Duet, restauracja Relaks, sklep spożywczo-przemysłowy U Elizy,  
salon fryzjerski Kadus.  Ale wielkimi literami zapiszemy np. Galeria Fryzur lub Galeria Malarstwa. Zgodnie z 
objaśnieniami Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Komunikat nr 1(6) z 2000 roku) 
tylko przydawkę, wchodzącą w skład nazwy, można zapisać wielką literą: Galeria → (kogo? czego?) Fryzur, 
Galeria → (kogo? czego?) Malarstwa. Z licznymi nazwami tego typu spotykamy się na co dzień: napisy na 
budynkach, na ulotkach, licznych reklamach. Ich autorzy często uciekają się do małego podstępu i stosują zapis 
całej nazwy wielkimi literami, trudno więc ocenić, „co autor miał na myśli”. Ale są tacy, którzy nie obawiają 
się wykazać znajomością zasad ortografi i. Wśród nazw można – na szczęście - znaleźć wiele poprawnych, np. 
„Salon meblowy Skorek”, „galeria Kuferek”, „Polskie sklepy RAZEM”. 

Żeby poprawnie pisać należy, niestety, wykazać minimum znajomości gramatyki. Czasami przypomina to 
małą krzyżówkę, a któż nie lubi rozwiązywać łamigłówek? Zapraszam więc do współpracy i pomocy w roz-
wiązywaniu kolejnych dylematów ortografi cznych.

    
Danuta Makaruk
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Waldemar Taurogiński
    

  FRYZ 
 

Słońce układało swoją ciężką, rozgrzaną głowę na zmarszczoną sennym wiatrem tafl ę jeziora. Tu i ówdzie dolatywały 
pluski, wyskakującego za tlenem, narybku. Za pasem oczeretów para łabędzi, zajęta bez reszty sobą, zawzięcie udzielała  
pierwszych lekcji pływania gromadce młodych.

Nie odrywając oczu od baraszkujących ptaków, stary człowiek usiadł na małej kładce, wysunął z przydeptanych trze-
wików zmęczone stopy i delikatnymi ruchami zaczął je masować. Co jakiś czas polewał je, nabieraną spękanymi dłońmi, 
wodą. Wyciągał przy tym ogorzałą twarz do góry, obracał ją to w jedną, to w drugą stronę, jak żeglarz szukający rumplem 
choćby najmniejszego powiewu wiatru. Trwałby zapewne w tym błogim nastroju jeszcze przez dłuższą chwilę, gdyby nie 
coraz silniejsze odgłosy końskiego galopu.

Starzec poderwał się z miejsca, odwrócił głowę w kierunku dolatującego tętna kopyt. Na skraju sosnowego młodnika, 
schodzącego do pasa nadjeziornych torfowisk, porośniętych bagienną brzeziną, ujrzał pędzącego rumaka  z jeźdźcem. 
Widać było gołym okiem, że koń i  człowiek stanowią jedną zgraną całość. Na każdy ruch konia jeździec odpowiadał 
właściwym ułożeniem odpowiedniej części swojego ciała i każdemu świadomemu ruchowi ludzkiego ciała odpowiadała 
właściwa reakcja konia. Byli jak dwie części tej samej istoty, zależne od siebie w każdym ruchu i każdym geście. Gdyby 
nie raptowna zmiana kierunku biegu, można byłoby  pomyśleć, że to kelpia, która za chwilę zniknie w torfowym grzęza-
wisku, zabierając w otchłań mokradeł dosiadającego ją jeźdźca. Po kilkunastu sekundach przed starcem, w tumanie kurzu, 
jeździec gwałtownie zatrzymał pędzącego konia. 

– Czego tu szukasz staruchu? –  nerwowo spytał jeździec.
– Niczego – odrzekł starzec.
– Wynoś się stąd, to teren prywatny – wycedził przez zęby.
– Chciałem tylko chwilę odpocząć.
– To nie ośrodek wypoczynkowy, zabieraj się czym prędzej.
– Już, już, idę – spokojnie odrzekł starzec i dodał: – Może mógłbym ugasić pragnienie kubkiem wody – i wskazał na 

ozdobną studnię z żurawiem, oddaloną o kilkadziesiąt metrów od jeziora, stojącą w sąsiedztwie pięknej willi, stylizowanej 
na szlachecki dworek.

– Jeszcze czego! – roześmiał się szyderczo jeździec i kąśliwie objaśnił – Przybłędy trzeba psami szczuć, a nie gościny 
udzielać. Jeszcze mi jakiej zarazy naniosą.

Starzec jakby przestał zwracać uwagę na pogardliwe stwierdzenia jeźdźca i po chwili rzekł z  zachwytem 
– Piękny koń, o gorącej krwi i naturalnym ganaszu, słowem prawdziwy koń fryzyjski. 
Jeździec raptownie zeskoczył z konia i, nie kryjąc sporego zdziwienia, zapytał:
– Skąd znasz się na koniach?
– Miałem kiedyś podobnego, tylko o maści płowej, nie kruczej, jak ten, To był dobry i mądry koń. Kiedy prowadziłem 

go do rzeźni ze skręconą nogą, znajomi wychodzili na ulicę, by choć wzrokiem pożegnać to wyjątkowe zwierzę.
– Do rzeźni? – krzyknął oburzony jeździec.
– Ano do rzeźni – odrzekł starzec i pospiesznie dodał. – Kiedyś koń nie tylko służył do zabawy, ale przede wszystkim do 

pracy, a jak nogę skręcił, to i ciągnąć nie mógł, stawał się bezużyteczny. Taki jego los, tak mu widać było pisane. Zresztą, 
każdy koń ma swój los na dłoni gospodarza wypisany.

– To i mój Kary też ma zapisaną swoją linię życia? – zapytał jeździec i sam zdziwił się tak prosto postawionym  py-
taniem.   

– Myślę, że ma. Proszę podać lewą rękę – zaproponował starzec.
 Jeździec zawahał się przez chwilę, już  był gotów wyśmiać starca za naiwną propozycję, ale jakaś siła wewnętrzna, 

może zwykła ludzka ciekawość, szeptała mu: „Spróbuj, nie trać okazji, może dowiesz. się czegoś ciekawego?”
Starzec ujął, podaną niechętnie, rękę jeźdźca i przypatrując się liniom papilarnym lewej dłoni nagle spochmurniał, 

odwrócił głowę w kierunku jeziora. 
Jeździec zniecierpliwiony ciszą spytał: – Dlaczego milczysz? Co z losem mojego wierzchowca? – ironicznie dodał
– Nie o los konia tu idzie, ale o pański – odrzekł starzec. – Ten inteligentny i nad wyraz spokojny Fryz zapowiada 

śmierć. Musi pan się z nim rozstać raz na zawsze, może wtedy ocali pan swoje życie – dokończył starzec.
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W jeźdźca jakby piorun strzelił, rzucił się na starego człowieka, chwycił za poły jego wytartej marynarki i z całych sił 
popchnął go na szrutową ścieżkę odchodzącą w stronę lasu, krzycząc: 

– Nie chce cię tu więcej widzieć, zramolały dziadygo, a o wodzie z mojej studni zapomnij raz na zawsze i więcej mi 
się tu nie pokazuj! 

Starzec z trudem podniósł się z ziemi, wolno strzepnął z siebie resztki koksowej szlaki.
– Wiem, że trudno panu  w to uwierzyć –  z grymasem na twarzy ciągnął dalej: – Nie mam do pana żalu, może kiedyś, 

w takiej sytuacji, zachowałbym się podobnie. Niech się pan jednak ma na baczności, szczególnie pod koniec czwartej 
kwadry, tuż przed nowiem księżyca. Pana los wszedł w ostatni miesiąc synodyczny, ma pan niespełna trzydzieści dni na 
rozwiązanie swego problemu. Czerwony kur będzie jedynym znakiem ostrzegawczym – rzucił na odchodne.

– Jeeerzyyy, Juuureeeeek, co tak stoisz jak słup soli. Zobacz, Kary tratuje rabaty kwiatowe. Zabierz go do stajni bo nie 
tylko ogród depcze, ale jeszcze ślepaki gryzą go niemiłosiernie – wołała z werandy żona.

* * *
Następne dni i tygodnie mijały niepostrzeżenie. Wir spraw i obowiązków wciągnął Jerzego tak mocno, że zapomniał o 

starym człowieku i słowach, jakie od niego usłyszał podczas  pamiętnego weekendu. Codziennie rano, przed śniadaniem, 
zamiast uprawiać modny w swoim zawodowym środowisku jogging, wyprowadzał Karego na wybieg i spacerując wo-
kół ogrodzenia przyglądał się z zachwytem swojemu czworonożnemu przyjacielowi. Koń instynktownie wyczuwał ów 
podziw i jeszcze bardziej prężył szyję, która wraz z charakterystyczną dla tej rasy, wydłużoną głową i krótkimi uszami, 
dodawała elegancji całej sylwetce. Gęsty ogon, bujne szczotki pęcinowe i wysoka akcja kończyn, szczególnie w kłusie, 
mimo masywnej budowy, uzupełniały wyjątkowe, wręcz barokowe, piękno konia fryzyjskiego. 

* * *
W kolejny piątek, Jerzy wracał do domu, w znakomitym nastroju. Interesy szły dobrze, nowe Audi A-6 z dwulitrowym 

silnikiem TDI multitronic pieściło jego „motoryzacyjne zmysły” i  przyzwyczajenie do luksusu, a sama myśl o niedzielnym 
polowaniu w towarzystwie wojewody, znanych przedstawicieli lokalnego biznesu i wojewódzkich notabli, przyprawiała 
go o dreszcz niesamowitych emocji, tym bardziej, że polowanie miało się zakończyć myśliwską biesiadą z ogniskiem na 
terenie jego posiadłości.

Jerzy wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję dla swoich potrzeb, zarówno zawodowych jak i osobistych. Często 
mawiał, że w interesach nie ma sentymentów, parafrazując tym samym słynne powiedzenie  Stalina – W politikie niet 
sientimientow. Decyzje podejmował szybko i zdecydowanie, kierując się zawsze bezwzględnością w uzyskiwaniu korzy-
ści. Na każdy sprzeciw lub inne zdanie, pracownika, członka rodziny, nawet kontrahenta,  reagował gwałtownym gestem 
pełnym dezaprobaty dla adwersarza. Zupełnie inaczej odnosił się do osób, od których w jakiś sposób był zależny. Umiał 
zgrabnie przytaknąć kiedy i gdzie trzeba, elokwentnie zabrać głos, przekonywać argumentami do swoich racji, bądź do 
racji osoby, na której zdaniu mu szczególnie zależało.

Trasę z miasta do wiejskiej posiadłości pokonał w kilkanaście minut. Zaparkował samochód przed garażem i, jak to 
zwykle czynił, gdy pojawiał się w domu przed zmrokiem, najpierw podchodził do ogrodzenia, przy którym wesoło rżał 
na powitanie Kary. Tym razem było inaczej. Koń zachowywał się niespokojnie, nerwowo kręcił się po wybiegu, co chwilę 
przystawał, kopiąc na przemian  raz przednimi, raz tylnymi kopytami w ziemię. Wydawał przy tym dziwne dźwięki i dość 
głośne chrapanie, połączone z energicznym potrząsaniem głową. Jerzy próbował zbliżyć się do niego, ale ten odstępował 
za każdym razem na kilkanaście kroków, ustawiając się przy tym bokiem do gospodarza. Po kilku nieudanych próbach, 
mocno zaniepokojony, zrezygnował z czynionych zabiegów i wszedł do mieszkania. 

Dom był pusty. Żona z dziećmi wyjechała do swojej matki na kilka dni, a  pan Józef dostał wolne i nie musiał, jak co 
dzień pod wieczór, wprowadzać Karego do stajni. W telewizji z coraz większą zajadłością politycy toczyli, zrozumiałe 
chyba już tylko dla nich samych, spory o nic.

Jerzy, w trakcie podwieczorku, zaczął układać w myślach plan działań na sobotę i niedzielę, gdy nagle z zewnątrz 
zaczęły dolatywać dość wyraźne nawoływania. 

– Pali się, pali się! 
Ktoś zastukał do drzwi z krzykiem. 
– Jest tam kto, halo, jest tam kto? Pali się! 
Jerzy natychmiast otworzył drzwi i, nie pytając o nic, wybiegł na podwórze. Wolno stojąca stajnia wraz z przyległym 

do niej budynkiem gospodarczym buzowały ogniem, który huczał i połykał z ogromną prędkością poszczególne elemen-
ty drewnianego budynku. Kary stał na wybiegu w jednym miejscu i drżał jak wielka czarna porcja galarety. Jerzy ujrzał 
w końskich oczach wykrzywioną grymasem, dziwnie znajomą twarz, która po chwili rozpłynęła się w odbitym blasku 
dopalającego się już pogorzeliska. 
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– Tak, to twarz tego starca... i ten pożar... zaraz...tak... ten pożar to czerwony kur, tak... tak to kur, tak, na pewno...  – 
bełkotał przerażony. 

* * *
Strażacy zwijali ostatnie węże, ktoś poklepał Jerzego po ramieniu, ktoś inny wyraził opinię, że i tak ma szczęście, bo 

mogła się nie tylko stajnia spalić, jeszcze inny próbował żartować, że nie ma się co przejmować, przecież na biednego 
nie trafi ło, zaś komendant miejscowej policji służbowo oznajmił, że sprawę zbada, tylko jutro, bo po nocy i tak  niczego 
nie ustali. Tu i ówdzie, spod zwalonych resztek stajni, unosiły się smużki dymu i swąd spalonego drewna wymieszany z 
końskim łajnem.

Zapadał zmrok, ciężkie chmury dawno już rozsiadły się na horyzoncie. W niedalekiej odległości od siebie nieruchomo 
stali – koń i człowiek. Pierwszy poruszył się człowiek, podszedł do konia, przyłożył jedną rękę do czoła, zaś drugą począł 
gładzić jego szyję. Koń stawał się spokojniejszy, za to ręce gospodarza zaczęły przejmować jego drżenie. Po chwili trząsł 
się cały jak w febrze, w skroniach pulsowała krew, a w uszach jak odbijane echo, błąkały się słowa: „Musisz się z nim 
rozstać jeśli chcesz żyć, wybieraj życie albo śmierć, zostało ci już niewiele czasu.” Przed oczami stawały mu obrazy z 
dzieciństwa: marzenia młodego studenta SGGW, rodzina, żona, dzieci, wspaniale prosperujące przedsiębiorstwo produ-
kujące nowoczesne maszyny rolnicze,  zaszczyty, pierwsze polityczne sukcesy. 

To wszystko miałoby się tak marnie skończyć? – pomyślał. – Nie, nie mogę na to pozwolić! – szybkim krokiem ruszył 
w stronę willi.

Po kwadransie, zapalając nerwowo papierosa  i wszystkie lampy przed domem, ubrany w kompletny strój myśliwski, 
z zawieszonym na ramieniu samopowtarzalnym sztucerem Sauer S 303, niemieckiej fi rmy J.P. Sauer & Sohn, ruszył w  
stronę spalonej stajni. Po kilkunastu krokach ocknął się, uprzytomnił sobie, że jej już nie ma, nie ma też uprzęży, siodła 
i wielu akcesoriów jeździeckich. Ledwo dojrzał na ogrodzeniu, pozostawiony rano, kantar bez wędzideł z dopiętymi do 
niego krótkimi lejcami. Nałożył go na głowę konia, który robił wrażenie jakby tylko na to czekał. 

W.T.

Post scriptum (1)
Na skraju lasu, przy  zwalonym drzewie, Jerzy, wykorzystując pień, dosiadł na oklep konia. Ruszyli w ciemną noc 

bez wytyczonego kierunku, bez celu, bez określonego czasu tej wyjątkowej podróży. Mijały godziny, a koń i jeździec nie 
przerywali wędrówki. Zwykły chód nie męczył konia ani jeźdźca. Może obaj wyczuwali, że postój stanie się kresem ich 
wspólnego wędrowania, może zgodnie odkładali ten fakt nieustannym marszem? 

* * *
Brzask wypychał ciemną noc poza wierzchołki rzednącego drzewostanu. Ścieżka, po której koń niósł jeźdźca, wiodła 

przez znajome trzęsawiska. Jeździec, zorientowawszy się, że znajdują się  na mokradłach po drugiej, niezamieszkałej 
stronie jeziora, zatrzymał konia, wolno zsunął się z jego ciepłego grzbietu. Sięgnął do kieszeni po papierosa i zapałki 
sztormowe, których zwykle używał  przy okazji wypraw myśliwskich, potarł jedną z nich o draskę. Płomień wypłoszył 
nie tylko, odzyskany nocnym marszem, spokój konia, ale także spokój Jerzego. Po raz drugi, w oświetlonych końskich 
oczach, ujrzał twarz starca i zdawał się słyszeć nad grzęzawiskami złowieszczą przepowiednię.

Strach dusił go za gardło, znowu przed oczami zaczęły wirować zdeformowane, jak w krzywym zwierciadle, różne 
twarze. Postaci z dzieciństwa mieszały się z nowo poznanymi ludźmi, pracownicy z urzędnikami, anonimowi przechodnie 
z dalekimi krewnymi, żyjący z umarłymi. Zachodzące na siebie krzyki i szepty, płacze i śmiechy, skargi i żale tworzyły 
piramidalną kakofonię dźwięków trudną do zniesienia. Wyławiane, pojedyncze słowa układały się w przeplatankę – „Śmierć 
za życie, życie za śmierć” – i tak na przemian. To, co wydawało się przypadkiem, przywidzeniem, dawało o sobie znać 
ze zdwojoną siłą. 

– Muszę wreszcie z tym skończyć! – stanowczo oznajmił Jerzy i odruchowo począł szukać suwaka, w przewieszonym 
na ramieniu,  pokrowcu. 

Zimna rękojeść  sztucera wzmocniła tylko nagłą decyzję. Przeładowaną broń przyłożył do skroni Karego.

* * *
Świt uspokajał rozproszone wystrzałem zwierzęta i ptactwo. Gdzieś, w oddali, echo niosło jednostajnie smutny klangor 

stada żurawi. Prawie całe ciało konia wessało torfowe bagno. Tylko głowa nadal pozostawała na kępie porośniętej sitowiem 
i skrzypem błotnym. Jerzy, przykrywając ją  ściętymi gałęziami, nie miał odwagi spojrzeć w mokre oczy czworonożnego 
przyjaciela. 

– Musiałem to zrobić, nie miałem wyboru, ja jestem najważniejszy, nie dam się pokonać – powtarzał w kółko jak mantrę 
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słowa, którymi zagłuszał pojawiające się mimochodem wyrzuty sumienia.

* * *
Tego samego dnia, odwołał niedzielne polowanie. Śledztwo w sprawie pożaru niczego nie wyjaśniło. Pytany przez 

rodzinę, znajomych, a także komendanta o Karego, zdawkowo oznajmił, że następnego dnia po pożarze sprzedał konia 
przejezdnemu handlarzowi, bo nie chciał narażać go na niepotrzebny stres, wywoływany widokiem spalonej stajni.  

* * *
Jesień gubiła złociste barwy, a pierwsze przymrozki obdzierały drzewa z resztek rudych liści. Tygodnie, jeden po 

drugim, prześcigały się w łapczywym pożeraniu uciekającego czasu. Tylko starzy ludzie potrafi ą dokładnie dostrzec to 
niesamowite tempo cykliczności przemijania. W zachowaniu Jerzego powracała dawna pewność siebie. Niejeden miesiąc 
synodyczny upłynął od pamiętnego zdarzenia nad jeziorem. Tym samym rosło w nim przekonanie o słuszności podjęcia 
tak  radykalnej decyzji i wiara w zwycięstwo nad mrocznym przeznaczeniem. Coraz częściej z tryumfem spoglądał na 
drugą stronę jeziora.

* * *
Pewnego popołudnia następnego roku wybrał się na przechadzkę wokół akwenu. Podświadomie czuł potrzebę odwie-

dzenia miejsca, w którym znalazła kres niespełniona przepowiednia, ale też nastąpił kres emocjonalnej i fi zycznej więzi 
łączącej kiedyś obu przyjaciół. Z łatwością odnalazł stos zeschniętych gałęzi, którymi tak skrzętnie zamaskował głowę 
kruczego Fryza. Z wyprężoną sylwetką paradnego wojaka, lewą nogę postawił na stosie gałęzi, zaś prawą ręką ujął się 
pod bok i, jak wielki zdobywca trofeum myśliwskiego, rzekł z nieskrywaną  dumą: 

– Człowiek sam jest w stanie pokonać  nawet śmierć!  

Post scriptum (2)
Słońce układało swoją ciężką, rozgrzaną głowę na zmarszczoną sennym wiatrem tafl ę jeziora. Człowiek poczuł ukłucie 

w nogę, którą opierał o stos zeschniętych gałęzi. Kątem oka dojrzał ponadpółmetrowej długości brunatny ogon, pokryty 
zygzakowatym, delikatnym wzorem, leniwie znikający w stosie drewna. Po chwili poczuł drętwienie, które dość szybko 
postępowało od stopy po pachwinę. Serce niespokojnie zwiększało częstotliwość uderzeń, oddech stawał się krótszy, a 
zdziwienie człowieka coraz wyraźniej malowało się na twarzy, wykrzywionej paraliżem wywołanym wstrząsem anafi lak-
tycznym. Zza pasa oczeretów para łabędzi z niepokojem obserwowała  osuwające się w grzęzawisko ciało człowieka. 

A jednak przegrałem, chciałem przechytrzyć los brutalnym występkiem. Jakie jest, jakie było moje życie? Dlaczego 
tak łatwo i szybko muszę odejść? – z przerażeniem pytał siebie człowiek. Błoto wlewało mu się w otwarte ze strachu usta. 
Resztkami sił pochwycił zbutwiałą kępę sitowia i dławiąc się przeraźliwie krzyczał  

– Nie chcę umierać, ratuuunkuuu! Pomooocy! ja  nie chcę umieraaaać...

Post scriptum (3) 
– Jerzyk, Juuurek, obudź się, co też za koszmary cię dręczą? To ma być poobiednia drzemka? Cały jesteś spocony. 

Wyjdź na werandę, świeże powietrze dobrze ci zrobi – troskliwie radziła żona.  
Jerzy wstał i lekko chwiejnym krokiem wyszedł na podwórze. Po kilku krokach usłyszał znajomy głos i stanął jak 

wryty w ziemię dwuskibowiec. 
– Dzień dobry, czy pozwoli pan ugasić pragnienie łykiem wody z pańskiej studni?– spokojnie zapytał stary człowiek, 

którego Jerzy gdzieś już kiedyś widział. 
Gospodarz rozejrzał się dookoła, zamyślił się przez chwilę, po czym gościnnym tonem rzekł, uśmiechając się serdecznie 

do przybysza: 
– Bardzo proszę, ile tylko zdoła pan wypić. 
Ze stajni dobiegało radosne rżenie konia.  

Chełm, 13 maja 2009 roku      
            Waldemar Taurogiński
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Przemyśl

Dziewczynka zbierająca mlecze

Niech będzie przeklęte moje spojrzenie
Dostrzegające w seledynowych liściach
Martwe kolory jesieni

Moje oczy niech będą przeklęte
Jeśli w dziewczynce
Zbierającej przy drodze puchate mlecze
Widzą starą kobietę
Przygiętą do ziemi ciężarem lat
Lekkomyślnie zdmuchniętych

Cóż mi ze wzroku
Skoro widzę tylko nikogo
Cóż z tego że oddycham
Jeśli chłonę z każdą chwilą
Silniejszy trupi odór

Rynek starego miasta

Na stuletniej fotografi i
Pośród sepii i kurzu
Nie ma jeszcze drzew 
Wyciętych przedwczoraj

Zabytkową kamienicę 
Stojącą na wprost mnie
Właśnie budują

Kobieta w długiej sukni
Staruszek z parasolem
Chłopiec w krótkich spodenkach
Fotograf 
Wszyscy umarli

***
Uśmiecham się
Do małej dziewczynki
Celującej we mnie
Błyszczącym canonem

* * * 
Tego roku bzy pachną nostalgią
Za tym co było i o czym nie potrafi ę zapomnieć
Gdybym tylko mógł tamten zapach 
Razem z tobą przenieść do mojego świata
Pewnie byłoby inaczej
Teraz
Ostrze błyska raz za razem
Ścinam wspomnienia jak kiście liliowych kwiatów
Mam ich już pełne fl akony w których powoli umierają
I tylko nie wiem czy nocą słowiki 
Płaczą czy naśmiewają się ze mnie

Wszystkich nie zdołam zabić

Może więc zatrzymam nóż w połowie drogi
Niech kwitnie wokół samotność
Przecież to jedna z niewielu rzeczy
Które mi po tobie pozostały

Ballada o nocnym żniwiarzu

Niech mi się nie zdaje, że jestem kimś więcej,
że życie mam inne i warte niemało.
Trochę tu postękam, trochę się pokręcę,
ani się obejrzę, gdy do drzwi nieśmiało
stuknie nocny żniwiarz z ostrym sierpem w ręce.

Otworzę bez zwłoki, wszak to nie wypada
gościa nie zaprosić znużonego drogą,
usadzę przy stole, niechaj opowiada
o tym, kogo spotkał wieczorową porą,
z kim ostatnio pijał, z kim wieczerzę jadał.

Odpowie: „Nieważne, posiedźmy tu chwilę,
zanim wybierzemy się w podróż daleką.
Powiedz mi mój bracie co wspominasz mile,
a co w sercu twoim zadrą niepomierną?”
Prędko mu odpowiem: „Jeśli się nie mylę,

najbardziej mnie martwi to, że krótkie życie,
które się starałem spędzić w miarę godnie
skończy się pod ziemi ciężkawym przykryciem
i nie ja określę w którym miejscu spocznę,
nie ja zdecyduję o dalszym pobycie

na tym świecie pięknym.” „Cóż, tak to się zdarza
- on mi na to rzeknie – że tych kilka dekad
jest tylko ułamkiem, cząstką kalendarza, 
która wprost zależy od woli człowieka,
a reszta spoczywa już w rękach grabarza.”
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Chełmskie spotkanie 
z Jerzym Trelą
Z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej gościł w Cheł-
mie Jerzy Trela, znany aktor Teatru Starego w Krakowie. 
Spotkanie z nim odbyło się w kaplicy św. Mikołaja:

DM - Jerzy Trela, aktor, ma w swoim dorobku ponad 300 ról, 
130 ról w teatrze TV i 70 ról fi lmowych. Profesor i wykła-
dowca krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. 
W latach 1984-1990 był jej rektorem. W latach 1986-1989 
członek Narodowej Rady Kultury. 

Przypomnijmy, jak wszystko się zaczęło. Jerzy Trela uro-
dził się w 1942 roku w podkrakowskich Leńczach. Pochodził 
z rodziny kolejarskiej (ojciec, dziadek, wuj), więc i on miał 
zostać w tym zawodzie. Kiedy jednak zdawał do technikum 
kolejarskiego, robił wszystko, aby go nie przyjęto. Nie zdał. 
Zaczął naukę w liceum plastycznym.

Pierwsza praca po maturze, w roku 1961, to Teatr Lalek 
przy Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, gdzie pracował 
jako scenograf i aktor-lalkarz. Potem teatry: Lalki i Maski 
Groteska, STU, a w końcu, od 1970 roku, Teatr Stary w 
Krakowie, gdzie pracuje do dziś.

Tak wyglądały początki. 

JT – Rzeczywiście, zdawałem do technikum kolejowego, 
ale egzaminy poprzedziło przykre zdarzenie. Mój ojciec 
zginął w wypadku kolejowym i nabrałem takiego urazu, 
że postanowiłem nie być kolejarzem. Zdając do technikum 
kolejowego, robiłem więc wszystko, żeby tego egzaminu 
nie zdać. Później dostałem się do liceum plastycznego. 
Pamiętam swoją polonistkę, pasjonatkę konkursów recy-
tatorskich. A ja bardzo nie chciałem uczyć się wierszy. 
W końcu jednak musiałem się przemóc, bo groziła mi 
„dwója” z języka polskiego. Była to Śmierć pułkownika. 
Na lekcji wyrecytowałem, pani profesor wysłuchała, ale 
za chwilę wyszła z klasy, po czym wróciła z książką i 
powiedziała: „No, powiedz jeszcze raz”. Nie dowierzała 
mi, że faktycznie się nauczyłem, myślała, że może impro-
wizuję. I powiedziałem jeszcze raz. Z niedowierzaniem 
kręciła głową i wysłała mnie na konkurs. W zasadzie 
nie miałem wyboru, bo za wiersz dostałem do dziennika 
„czwórkę”, ale ołówkiem. W konkursie doszedłem do 
eliminacji wojewódzkich. A później zaczęła się dla mnie 
i dla moich kolegów katorga, ponieważ na każdej uro-
czystości szkolnej byłem tzw. częścią artystyczną. Ten 
sam wiersz mówiłem na wszystkich uroczystościach, z 
okazji Dnia Kobiet, rozpoczęcia roku szkolnego, 1 Maja. 
Śmierć pułkownika cały czas. I tak by to trwało, ale w 
końcu koledzy powiedzieli, że jak się nie nauczę innego 
wiersza, to mi po prostu wleją. Wtedy zacząłem uczyć 
się innych wierszy. Tak się zaczęło.

foto: Robert Gałan
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DM  - Decyzja o zdawaniu do szkoły teatralnej też nie była 
łatwa?

JT - Kiedy zdawałem egzaminy do szkoły teatralnej, praco-
wałem w Teatrze Groteska. Grałem przedstawienia rano – dla 
dzieci i po południu - dla dorosłych. Nie chciałem zgłaszać 
tego dyrekcji teatru, bo bałem się, że zostanę wyrzucony 
z teatru. W tajemnicy przed panią dyrektor biegałem więc 
pomiędzy teatrem i szkołą. Pamiętam, jak doszedłem do 
ostatniego etapu. Na sali siedzi szacowna, wielka komisja. 
A ja recytuję swój czwarty z rzędu tekst Sokrates tańczący 
Tuwima (przede mną jeszcze dwa następne, których i tak 
nie przygotowałem)  i w tym momencie słyszę tubalny głos 
kobiecy: „A dajcież wy mu wreszcie święty spokój”. Był 
to głos wybitnej, wspaniałej aktorski Zofi i Daraszewskiej. 
Pomyślałem sobie w tym momencie, że to już koniec, że 
nie zdałem. Na drugi dzień sprawdzam wyniki i okazuje się, 
że jestem drugi na liście. Później okazało się, że znakomita 
aktorka już po pierwszym moim tekście wiedziała, że mnie 
przyjmują. Po prostu nie chciało się jej słuchać dalej. 

DM - Czy pamięta Pan swój debiut?

JT - Pojęcie „debiutu” ma wielorakie znaczenie, bo dla ak-
tora każda nowa rola, każda premiera jest swojego rodzaju 
debiutem, pierwszym sprawdzianem, czy to, co staram się 
robić, trafi a do ludzi, przekonuje ich. Taką rolę zagrałem w 
1966 roku. Byłem wówczas związany z Teatrem STU, gdzie 
zagrałem samozwańczego radcę Popryszczona w Pamięt-
niku wariata wg Mikołaja Gogola. Przedstawienie zdobyło 
I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w 
Erlangen w RFN. Byłem wówczas na  II roku studiów. Od 
tamtej pory wiedziałem, że dokonałem słusznego wyboru 
studiów, zacząłem wierzyć w swoje możliwości.

DM  - Jerzy Stuhr określił Pana pracę jako służbę, misję, 
stwierdzając, że jest Pan własnością nie tylko jednego Teatru 
Starego, ale teatru polskiego w ogóle. Jak Pan to rozumie?

JT - Miło mi, że mój kolega tak się o mnie wyraził. W stosun-
ku do siebie jestem bardzo sceptyczny i raczej niepewny, ale 
jest to niepewność twórcza, mobilizująca mnie do ciągłego 
poszukiwania. Rzeczywiście, stale podróżuję po Polsce i 
występuję w różnych miastach. Najbliższy mojemu sercu 
jest jednak Teatr Stary, tam spędziłem najwięcej lat. 

DM - Współpracował Pan z wieloma reżyserami. Wielu 
reżyserów miało przyjemność współpracować z Panem. 
Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski, Jerzy Grzegorzewski, An-
drzej Wajda, Kazimierz Kutz, Krzysztof Kieślowski, Jerzy 
Hoffman, Filip Bajon, Stanisław Różewicz. Jak wspomina 
Pan spotkanie z Konradem Swinarskim? 
JT - Konrad Swinarski wymagałby oddzielnego spotka-
nia, które trwałoby 48 godzin. Spotkanie z nim było dla 

mnie prawdziwym przełomem. U Swinarskiego zagrałem 
najpierw epizod we Wszystko dobre, co się dobrze koń-
czy. Oglądał mnie wcześniej w teatrze STU, po spektaklu 
przyszedł nawet za kulisy podziękować.  To było wielkie 
przeżycie. Taki reżyser! Później grałem Bacusia w serialu pt. 
Janosik (nawet jedna z dziennikarek napisała taki reportaż, 
zatytułowany: Od Bacusia do Konrada). To był sierpień. 
Przyjeżdża mój kolega z teatru, Wiktor Sadecki, i mówi: 
„Słuchaj, masz się zgłosić do teatru, do pana Swinarskiego, 
bo chce cię obsadzić w roli Gustawa-Konrada w Dziadach. 
Myślałem, że on żartuje. Ale okazało się, że to prawda. Taka 
propozycja jest czymś zaszczytnym, propozycja od takiego 
reżysera! Co zrobić? Podpisałem umowę z fi lmem. Wówczas 
Sadecki wpadł na genialny pomysł. Mówi do reżysera: „Ubij 
go!” No i na drugi dzień została wykonana na mnie - Bacusiu 
egzekucja. Tak zacząłem współpracę ze Swinarskim.

DM – Było też spotkanie z Kazimierzem Kutzem i  przedsta-
wienia teatru TV. Szczególnie fascynująca była rola Stalina 
w sztuce Gastona Salvatore. 

 JT – Pamiętam tę rolę. Związana jest z nią ciekawa historia. 
Stalina miał grać Janusz Gajos, ale miał jakieś terminowe 
komplikacje, kontrakt i wycofał się. Trzy tygodnie przed 
realizacją zadzwonił do mnie Kutz z prośbą o ratunek. To 
był listopad. Na domiar 
wszystkiego, dowiedzia-
łem się, że w spektaklu 
gra także Łomnic-
ki, przygotowany 
niesamowicie, 
a przy tym 
n i e z w y k l e 
wymagający. 
To był listo-
pad. Realiza-
cja w grudniu, 
200 stron ma-
szynopisu. Jak 
temu sprostać? 
Ale usłyszałem 
od Kutza: „Ju-
rek, tyle już 
przeżyliśmy 

foto: Robert Gałan
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w życiu razem, że i przeżyjemy jeszcze to”. Zgodziłem się. 
Kiedy w grudniu przyjechałem na próbę przed nagraniem, 
byłem przerażony! Nie wiedziałem, co mam robić? Stalin 
ma być przerażony? Stalin nie może być przerażony. Po 
pierwszym dniu chciałem uciec stamtąd. Realizator, Stasio 
Zajączkowski, przekonywał mnie, żebym nie rezygnował. 
Bardzo obawiałem się Łomnickiego, bo wszyscy mnie stra-
szyli, jak trudno się z nim pracuje, że wymaga od innych 
strasznie, ale przede wszystkim wymaga jednak od siebie. 
Byłem zestresowany maksymalnie. Zaczynaliśmy pracę o 9 
rano, o 20 wracaliśmy do hotelu. Przychodziłem do pokoju,  
kładłem się spać na 2 godziny, nastawiałem budzik, brałem 
tekst, który miałem przygotowany na następny dzień, do-
uczałem się go. Studiowałem materiały o samym Stalinie, 
żeby zgłębić jego osobowość i psychikę. Ciężka praca. Na 
trzeci dzień orki usłyszałem od Kutza, co powiedział Łom-
nicki: „Kazik, ja się go zaczynam bać. Jurek, jest dobrze, 
jest dobrze. Trzymaj tak dalej”. No i tak dobrnęliśmy do 
końca nagrania. 

DM – Aktorzy i reżyserzy, z którymi Pan współpracował, 
podkreślają, że jest Pan osobą niezwykle odpowiedzialną, 
„niezwykle przyzwoitym człowiekiem”, przy którym można 
się czuć bezpiecznie. Czy takie określenie nie zobowiązuje 
do bycia w nieustannej gotowości „bycia” dla innych, a nie 
dla siebie samego? Czy w związku z tym czuje się  Pan być 
w pewnym stopniu altruistą?

JT – Nigdy się nad tym nie zastanawiałem i nie wiem, czy 
jestem altruistą. Należę do tych ludzi, którzy są zawsze w 
gotowości. Przyjmuję świat takim, jaki on jest. Nie potra-
fi ę też  odmawiać. Jest mi głupio, jak ktoś poprosi, żebym 
przyjechał, wystąpił, spotkał się.  Odwlekam odmowę, bo 
myślę, że może jakieś terminy uda się przesunąć, jakoś ina-
czej załatwić. Dzięki temu przyjechałem tutaj. Skończyłem 
wieczorem spektakl w teatrze, wsiadłem do samochodu, o 
3.30 nad ranem zawitałem do hotelu w Chełmie, a po spo-
tkaniu jadę do Krakowa na uroczystość rodzinną. 

DM – Czy jest rola, której Pan nie zagrał, a o której Pan 
marzy?

JT - Czas pozwolił mi wyleczyć się z marzeń o roli. Kiedyś 
bardzo chciałem zagrać Raskolnikowa ze Zbrodni i kary Do-
stojewskiego. Nie udało się. Dziś jest to niemożliwe. Kiedy 
Holoubek przestał grać w teatrze, zapytałem go dlaczego. 
Odpowiedział mi: „To, co chciałbym zagrać, to tego już nie 
mogę. A to, co mi proponują, to ja nie chcę.” I podobnie jest 
ze mną. Więc nie marzę.

DM – Dziękuję za spotkanie i, mimo wszystko, życzę 
spełniania marzeń. 
 

rozmawiała: Danuta Makaruk

foto: Robert Gaan, od lewej stoją: Zygmunt Hojda - przyjaciel aktora z lat szkolnych w Krakowie, Jerzy Trela, Krystyna Mart - dyrektor Muzeum 
Ziemii Chemskiej im. Wiktora Ambroziewicza
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Stefan Darda

Mroczne historie
Szanowny Panie Redaktorze, w ostatnim numerze Waszego miesięcznika ogłosił Pan konkurs 

pod hasłem „Mroczna historia”. Nigdy dotąd nie odważyłem się napisać do gazety, proszę więc o 
wyrozumiałość oraz wzięcie pod uwagę faktu, że zupełnie nie interesują mnie nagrody. Wiem, że w 
szranki stanie wielu autorów, z których twórczością moja opowieść nie może się równać. Mnie chodzi 
jednak o coś zupełnie innego – chcę tylko, aby ktoś przeczytał, co mam do powiedzenia w sprawie 
mrocznych historii, które ostatnio cieszą się tak wielką popularnością (czego pośrednim dowodem 
jest także ogłoszony przez Was konkurs).

Mam siedemdziesiąt osiem lat. Ostatnie cztery z nich spędziłem w domu pomocy społecznej, w 
którym trzymają mnie tylko dlatego, że oddaję im część mojej marnej renty. Mężczyzn (bo mimo 
wszystko wciąż jesteśmy mężczyznami), takich jak ja, są tutaj dziesiątki. Jesteśmy powietrzem, 
z którego można wycisnąć trochę forsy, a okna, którymi mogłoby nas wywiać, nie są otwierane tylko 
ze względu na fakt, że dajemy utrzymanie dyrekcji ośrodka. 

Być może trudno w to uwierzyć, ale każdy z tych pokurczonych, niedołężnych organizmów, zda-
nych na łaskę i niełaskę obojętnego personelu placówki, ma swoją historię. Pomarszczone, przeważnie 
bezzębne już usta bez wahania mogłyby odpowiedzieć na pytanie o najwspanialszą chwilę w życiu, 
czy o najbardziej tragiczne zdarzenie. Młode, śliczne dziewczyny, które zaglądają do nas tylko po 
to, aby ze skrzętnie skrywanym obrzydzeniem zmienić pieluchy, kaczki czy baseny, nawet sobie nie 
wyobrażają, jak wiele mogłyby się nauczyć od każdego z nas. My naprawdę mamy świetną pamięć. 
Może niektórzy z nas nie pamiętają, co było wczoraj albo pięć minut temu, z pewnością jednak do-
skonale przypominamy sobie chwile, kiedy byliśmy młodzi i na tyle przystojni, że młode dziewczyny 
– bardzo podobne do naszych pielęgniarek – kokietowały nas na potęgę. Z takim właśnie okresem 
mojego życia wiąże się historia, do której chciałbym nawiązać w mej opowieści. 

* * *

Moja matka zmarła na gruźlicę, gdy zaczynałem chodzić do szkoły, więc prawie jej nie pamiętam. 
Postrzępione obrazki, które pozostały w dziecięcej świadomości, pozwoliły mi zapamiętać ją jako 
smutną, wiecznie przestraszoną kobietę, która bała się swojego męża (a mojego ojca) bardziej niż 
samej śmierci. Gdy zmarła, jej strach przed silnymi razami przeszedł na mnie oraz dwójkę mojego 
starszego rodzeństwa. Byliśmy regularnie bici, szczególnie gdy ojciec wracał do domu pijany. Ot, 
historia jakich wiele. 

Oprócz bicia najbliższych osób i alkoholu, mój ojciec miał jeszcze jedną pasję – jeśli tak to można 
nazwać. Był człowiekiem niezwykle religijnym. Tak więc, chcąc nie chcąc, do dwudziestego roku życia 
musiałem uczestniczyć w mszach świętych jako ministrant. Rzecz jasna, byłem wdzięcznym obiektem 
docinków swoich rówieśników, pomimo to jednak w każdą niedzielę karnie służyłem w kościele; pasa 
ojca obawiałem się o wiele bardziej niż kąśliwych uwag kolegów ze wsi.

Zbyszek mieszkał w domu naprzeciw, po drugiej stronie drogi i był moim najlepszym przyjacielem. 
Od najmłodszych lat każdą wolną od prac polowych chwilę spędzaliśmy wspólnie. Jak to zwykle bywa 
– kochaliśmy się w tych samych dziewczynach, razem paliliśmy nasze pierwsze papierosy skręcane 
z jakiegoś obrzydliwie śmierdzącego zielska i próbowaliśmy po raz pierwszy alkoholu. 

Gdy miałem dziewiętnaście lat, w jedno z upalnych czerwcowych popołudni, kiedy przygoto-
wywałem się właśnie do wieczornego nabożeństwa, ojciec przyszedł do domu, popatrzył na mnie 
i powiedział:

– Zbych Matlaków wpadł pod kosiarkę. Trup na miejscu.
Poczułem się tak, jakby ktoś zdzielił mnie obuchem w sam środek głowy. Obraz, który miałem 

przed sobą, przykryły ciemne plamy, a do oczu gwałtownie zaczęły napływać łzy. Śmierć przyjaciela 
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zabolała tak samo mocno, jak obojętny ton wypowiedzianych przez ojca słów.
– Pójdę już do kościoła, tato – powiedziałem lekko drżącym głosem.
– Już? Przecież dopiero piąta.
– Muszę przygotować nabożeństwo. No i chciałbym się jeszcze pomodlić za Zbyszka.
– Jemu żadna modlitwa nie pomoże. Do kościoła w niedziele nie chodził, to i w piekle już się 

pewnie smaży.
Ze spuszczonym wzrokiem minąłem ojca w drzwiach. Bałem się wtedy na niego popatrzeć; nie 

chciałem, żeby wyczytał w moich oczach, jak bardzo go nienawidzę.
Na pogrzeb zjechali się ludzie ze wszystkich pobliskich wsi. Śmierć młodego chłopaka, w dodatku 

jedynaka, jak magnes ściągnęła ciekawskich, którzy chcieli zobaczyć, jakie cyrki będzie odstawiać 
przy grobie stara Matlakowa. Nikt tego nie powiedział głośno, ale na pewno wielu było zawiedzio-
nych tym, że matka Zbyszka w ogóle na pogrzeb nie przyszła. Krążyły na ten temat różne plotki, ja 
jednak wiem od ojca mojego przyjaciela, że sama zrezygnowała, mówiąc, że po prostu nie będzie 
potrafi ła tego znieść.

  
We wrześniu tego samego roku, po mszy, organista poprosił mnie, żebym poczekał przed kościelną 

bramą. Gdy pozamykał kościół, podszedł do mnie, zapalił papierosa i powiedział:
– Jest sprawa, Krawczyk. 
Milczałem, czekając na ciąg dalszy. Nie miałem pojęcia, jaką to sprawę może mieć do mnie 

organista.
– Potrzebny jest silny chłop. Ty jesteś silny, to nam pomożesz.
– Ale w czym?
– Trzeba wykopać trumnę i włożyć ją do murowanego grobowca.
– Panie Stasiak, ja nie... Musicie znaleźć kogoś innego...
– Znałeś młodego Matlaka?
– Tak – odpowiedziałem, spuszczając głowę.
– To był twój dobry kolega?
– Był.
– Dla niego to zrobisz.
Na tym dyskusja się skończyła. Organista odwrócił się do mnie plecami i poszedł w kierunku 

swojego domu.
Trzy dni później, bladym świtem stawiłem się ze szpadlem przy grobie Zbyszka. Chwilę później 

dołączył do mnie miejscowy grabarz, organista i Matlakowie. Całą operację należało przeprowadzić 
jak najszybciej i bardzo dyskretnie. Ksiądz dał wprawdzie nieofi cjalną zgodę, ale żadne służby epi-
demiologiczne nie zostały powiadomione, ponieważ najpewniej nie zgodziłyby się na przeniesienie 
trumny. Po prostu od pogrzebu minęło zbyt mało czasu.

Pracowaliśmy bardzo intensywnie. Po kilkunastu minutach pierwszy szpadel głucho uderzył o 
wieko trumny, a dziesięć minut później udało nam się wydobyć ją z dołu. Zabraliśmy się od razu za 
przenoszenie jej w kierunku grobowca, gdy Matlakowa zaczęła nas błagać, aby mogła jeszcze raz, 
choć przez chwilę spojrzeć na syna. Łkając, mówiła, że jeśli tego nie zrobi, nigdy nie daruje sobie, że 
nie była na pogrzebie. Organista początkowo stanowczo oponował, jednak gdy zawodzenie kobiety 
zaczęło być niebezpiecznie głośne, powiedział:

– Pół minuty, pani Matlakowa. Nie dłużej, bo mogą być problemy. Krawczyk – zwrócił się do 
mnie – podważ szpadlem wieko.

Zrobiło mi się słabo, jednak bez szemrania spełniłem polecenie. Wieko odskoczyło z zadziwiającą 
łatwością, a zaraz potem zobaczyliśmy leżącego w trumnie Zbyszka.

Żałowałem, że nie odwróciłem wtedy głowy. W leżącej na białym materiale postaci z trudem roz-
poznawałem swojego przyjaciela. Jego twarz porastała gęsta, biało-zielona pleśń. Najwięcej było jej 
w oczodołach i w ustach, z których obrzydliwa substancja zdawała się wręcz wylewać. Moim ciałem 
wstrząsnęły gwałtowne mdłości, ponieważ jednak, ze względu na Matlaków, nie wypadało reagować 
zbyt gwałtownie, skierowałem wzrok w jakimś innym kierunku, starając się nie myśleć o tym, co 
zobaczyłem. Wtedy to właśnie nastąpiło coś, czego nie zapomnę do końca życia.

Matka Zbyszka, cicho szlochając, uklękła obok trumny i przytuliła rozkładające się zwłoki do 
swojej piersi.
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– Syneczku – szepnęła. – Mój kochany syneczku... 
W powietrzu wyczułem bijący z trumny smród.
– Pani Matlakowa – odezwał się cicho organista. – Musimy już zamknąć wieko. Pani Matlakowa! 

– powiedział głośniej.
Spojrzała na niego nieobecnym wzrokiem.
– Tak, tak, wiem... – szepnęła ledwie słyszalnie, jak nad kołyską śpiącego dziecka. – Jeszcze tylko 

chwilka... Jedna chwileczka...
Z kieszeni podomki wyjęła bawełnianą chustkę i czułymi, opiekuńczymi ruchami zaczęła ścierać 

pleśń z twarzy Zbyszka. Po chwili mój przyjaciel wyglądał niemal tak samo, jak w dniu pogrzebu. 
Matlakowa uśmiechnęła się czule, spoglądając na to, co pozostało z jej syna.
– Śpij spokojnie, skarbie – powiedziała jeszcze, lekko się uśmiechając, po czym spojrzała na 

organistę. – Teraz już możecie zamknąć. Dziękuję, panie Stasiak. Dziękuję wam wszystkim. Do 
widzenia. – To były jej ostatnie słowa, które słyszałem.

Matka Zbyszka wyszła z cmentarza, a my skończyliśmy robotę.
Dwa tygodnie później znów wszyscy się spotkaliśmy w tym samym miejscu. Tym razem na po-

grzebie Matlakowej.

* * *

Dziś jestem już stary. Wiele przeżyłem, ale nie było chyba dnia, w którym bym nie myślał o Zbyszku 
i jego matce. I to wcale nie były niechciane myśli. Coś, co mógłbym pamiętać jako najokropniejszą 
rzecz, pozostało w mojej pamięci jako wzruszająca scena obrazująca matczyną miłość. Pewnie to 
głupie, ale – Bóg mi świadkiem – często wracając do tamtych zdarzeń, najzwyczajniej w świecie 
zazdrościłem Zbyszkowi, że był w jego życiu ktoś, kto kochał go aż tak bardzo.

Gdy miałem dwadzieścia dwa lata ojciec zażądał, abym ożenił się z kobietą, do której nic nie czułem. 
Męczyliśmy się ze sobą kilkanaście lat, aż wreszcie odeszła, zabierając dzieci, które kochałem nad 
życie. Tyle, że one mnie nienawidziły i nienawidzą z całego serca. Dla nich nie istnieje ktoś taki jak 
ojciec. Nie chciały się ze mną widywać, przyjmowały tylko przesyłane przeze mnie od czasu do czasu 
pieniądze. W końcu całkowicie przestaliśmy się ze sobą kontaktować. Do dziś nie wiem, dlaczego tak 
było. Wciąż łudzę się, że nie ma w tym mojej winy, że to moja była żona nastawiła dzieci przeciwko 
mnie. Ale coraz częściej dopadają mnie myśli, że jednak mogłem być lepszym ojcem.

Kiedy zostałem sam, przy życiu trzymała mnie beznadziejnie nudna praca, dzięki której przynaj-
mniej zmuszałem się, żeby każdego dnia wyjść z domu. W końcu jednak zachorowałem i musiałem 
spędzać całe dnie w czterech ścianach, wpatrując się w idiotyzmy, które pokazywała telewizja. Mój 
brat nie żyje od piętnastu lat, siostra wyjechała do Stanów pod koniec lat sześćdziesiątych i słuch po 
niej zaginął. Nie mogłem liczyć na jakąkolwiek pomoc, więc wreszcie musiałem podjąć decyzję o 
przeprowadzce do domu starców, ponieważ moja renta nie wystarczyłaby na opłacenie opiekunki.

Kiedy przeczytałem tytuł konkursu w Waszym piśmie, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, 
była taka, że mógłbym napisać o tym, co wydarzyło się prawie sześćdziesiąt lat temu. Jednak po 
dłuższym zastanowieniu stwierdziłem, że tamto zdarzenie na cmentarzu, w porównaniu z historią 
mojego życia (biorąc pod uwagę hasło przewodnie konkursu), wypada dość blado. 

Dlatego piszę do autorów. Nie wymyślajcie niestworzonych opowieści o duchach, zjawach czy upio-
rach. Gdy idziecie ulicą, spójrzcie w twarz starca niedołężnie zmierzającego w przeciwnym kierunku. 
Spójrzcie w jego oczy, a w wielu wypadkach wyczytacie w nich tak mroczne historie, że trudno wam 
będzie zasnąć wieczorem. A gdy już wam się u da, to śnić będziecie koszmary o czasach, w których 
– za jakieś kilkadziesiąt lat – będziecie sunąć pod murami kamienic, ustępując z drogi młodszym.

Pamiętajcie – Bóg jest doskonały. Wiedzcie, że ponieważ to on wymyślił istnienie takich ludzi 
jak ja, o których w godzinę po pogrzebie nikt nie będzie już pamiętał, to Wy nie jesteście w stanie 
wymyślić nic lepszego. Zamiast ślęczeć z piórem nad kartką papieru, idźcie w świat, aby rozjaśnić 
Waszą historię najmniejszym choćby promykiem.

Stefan Darda
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Sławomir Stalbowski

Poematy prozą
Z morzem
On oddycha jeszcze morzem. Jest w nim go tyle, ile orzeźwienia potrafi  jej dać powietrze. Morze utrzymuje go na dłoni 

i prowadzi ją na koniec drogi. Chłopak milczy, po czym mówi do niej, posłuchaj:
- Morze prowadzi ciebie falami, podobnie jak życie. Słyszysz?
- Tak, ta jego odpowiedź też jest w tobie.
Wiatr odkrył wszystkie ich metafi zyczne wątpliwości. Słońce przebija się przez piasek, tam są szczęśliwe odbicia.

Ze snu
Pojawia się nagle, początkowo niebiesko-biała dwubarwna migawka (snu), jak niewiasta, która jest wyrwana z innego. 

Przez następne chwile zostaje mi ofi arowany trójwymiar, który pozostanie, bo wola moja śni, w takim nieprzyzwoitym, 
nieprawym, bezwstydnym życiu na niby, z którego człowiek nie chce się obudzić. Jest coś obok – matka ziemia, która 
ostrzega przed nagłymi porywami serca, przed anomaliami, huraganami i tym, co przeraża.

Potem powstaje czerwona łuna rozpostarta nad snem. I tak niemo w zachwycie dotykam obrazów, dobrych i złych, 
śmiesznych i przerażających, w ciągłym rozproszeniu i chcę pojednać się z oddechem, który pozostawia mi jeszcze moż-
liwość powrotu, zmiany lub zgody w czasie. Później pozostają błyski.

Poemat bardzo rzeczywisty
Ludzie żyją w elektrowniach, później wychodzą do pracy, rozmawiają z przyjaciółmi i „ładują” przy okazji innych. 

Przyjdą takie czasy, że elektrownie zlikwidują i będzie coś innego.

Dariusz Sułkowski

***
Mozolnie przegryzałem się
przez obszar ostrożności

Złodziejsko zagrożony
spijałem piwo
twoich oczu

Dwóch żołnierzy
z przedniej straży
urzekło mnie
i zatrzymało

Nie mogłem
przez słodko-kolorową
chwilę
wyjść
z tego obrazu

 

***
Z iskier muzyki
pożar wyobraźni
zimna woda słów
gasi pragnienia
zużyte ideały
nie opuszczają
katalogów
więc gramy
na klawiaturze
symbolicznego lata
w chwilowej 
kawiarni
kojący plaster
pachnąco-kolorowego 
napoju
pozwala myśleć
o dawnokwitłych kasztanach
i pięknie pajęczyniącej się
jesieni

wiem dlaczego
nie pragnę
by przyszła
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Waldemar Taurogiński 
Czas pozbierany. Haiku*
Zbiór utworów przygotowanych do druku
(fragmenty)

wiosna

*
tło marcowane 
śnieg z deszczem słońce z kroplą
w marcu jak – zwykle

*
kra za krą rzędem
na płocie siwa wrona
zewsząd kra-kanie

*
pierwsze kaczeńce
i pierwsze zakochanie
jak jedno mgnienie

*
wiśniowe sady
dzień kąpie w miodnych kwiatach
pszczele skrzydełka 

*
majowy rogal 
przytulił się  do chmurki 
będą mieli deszcz

lato

*
ćma szuka światła
panna kwiatu paproci
świętojańska noc 

*
poranek z Hanką
zziębnięta noc kuli się
w gorące słońce

*
łodzie kołyszą
sambę żeglarskich rejsów
odpływa lato

*
strachy na polu
dojrzałe winogrona
a w winie spokój

jesień 

*
dziś miodobranie
szlachetne podbieranie
nie ze swojego

*
ostatnie liście
ułożyły już do snu
ostatnie listy 

*
puste ścierniska
przepełnione spichlerze
droży się jesień

*
na herbacianych
płatkach śpi pocałunek 
uwolnił usta

*
ciężarne kłosy
pokłonione do ziemi
powrócą do niej

zima

*
bałwan na moście
sam pod mostem płynę i
strugam bałwana

*
przez zaspy śnieżne
zaspałem na Roraty
odgarniam pamięć

*
o starą wierzbę
grudzień rozpruł pierzynę  
czas się świąteczni 

* Haiku - krótka, żartobliwa japońska forma poetycka. Jej naj-
większy twórca Matsuo Basho (1644-1694) odrzucił humor na rzecz 
wrażenia i kontemplacji - głównie przyrody. Tradycyjne haiku składa 
się z 17 sylab (5,7 i 5), podzielonych na 3 części znaczeniowe. Podział 
na trzy wersy występuje w utworach pisanych w językach innych niż 
japoński, gdzie często poeci nie stosują japońskiego metrum.

Myślenie obrazami, ukazywanie ulotnej chwili, odczuwanie 
zmysłami tego, co bezpowrotnie przemija - to duch tej sztuki, któremu 
stara się być wierny, zachowując klasyczne metrum, autor prezento-
wanych utworów.
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Monika Jesionczak

4 PORY ROQ
Zespół 4 PORY ROQ  powstał w 1989 roku w Chełmie. 

Założycielami amatorskiej grupy był Robert Maik oraz Grze-
gorz Sykuła, którzy zainspirowani piosenkami Wojciecha 
Bellona, postanowili propagować muzykę amatorską. Od 
tej pory zespół przechodził szereg reaktywizacji, bowiem 
zmieniali się nie tylko jego członkowie, lecz również 
wokalistki. W zespole śpiewała między innymi: Grażyna 
Nowosielska, Katarzyna Łobejko, Agnieszka Dąbrowska i 
Anna Dąbrowska. Z grupą prawie od samego początku są 
związani:  Anna Bobruś - autorka  tekstów  oraz kompozy-
torka linii melodycznych; Grzegorz Sykuła - gitarzysta oraz 
Marcin Wójtowicz - gitarzysta basowy.  Od sierpnia 2006 
roku na akordeonie gra Emil Tarnowski. Muzycy wspólnie 
komponują muzykę do autorskich utworów i aranżują je. 
  

4 PORY ROQ brały udział w licznych konkursach oraz 
koncertach na terenie całej Polski. Podczas Ogólnopol-
skich  Prezentacji  Muzycznych  Chrypa’92 w Krakowie 
zespół zdobył  I miejsce. W czasie XIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Studenckiej Tartak ‘93, który odbył się 
w Warszawie, grupa wywalczyła Honorowe Wyróżnienie. 
Przegląd Piosenki Turystycznej Yapa ‘93 w Łodzi zaowo-
cował pierwszym miejscem. Na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Studenckiej Łykend ‘94  członkowie zespołu zo-
stali uhonorowani również nagrodą główną. W 1994 roku 
4 PORY ROQ wystąpiły jako jeden z czternastu podmiotów 
wykonawczych, debiutujących w stolicy polskiej piosenki w 
Opolu. W październiku 1994 roku  na festiwalu w Myślibo-

rzu grupa zdobyła drugi Dębowy Szczebel  do Kariery oraz 
Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Warto wspomnieć także 
o VI Koszalińskich Spotkaniach z Poezją Śpiewaną Bursz-
tynowa Łezka, podczas których przyznano grupie Nagrodę 
Główną Grand Prix.  Artyści pracowali ze sławnymi nauczy-
cielami śpiewu, choćby np.: z Elżbietą Zapendowską czy 
kompozytorami i aranżerami, m.in.  Zbigniewem Górnym. 
Jubileuszowy koncert zespołu, który odbył się w marcu 2007 
roku,  był jednym z najważniejszych imprez kulturalnych 
w Chełmie. W czerwcu 2008 roku, podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Chełm, zespołowi została przyznana Nagroda 
im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. 

Efekty pracy zespołu 4 PORY ROQ można poznać, 
słuchając płyty Collage. Dziesięć utworów wprowadza 
odbiorcę w nastrojowy klimat refl eksji nad samym sobą 
oraz topiących się w lawinie rzeczywistości uczuciach. 
Szczególny charakter krążka podkreślają autorskie teksty 
Anny Bobruś, które sprawiają, że piosenki stają się poetycką 
ucztą dla duszy. 

* Składam serdeczne podziękowania Annie Bobruś 
za udostępnienie informacji, dotyczących zespołu. 

Monika Jesionczak

Anna Bobruś

Collage

Dziś znów się przestraszyłeś, gdy mnie zobaczyłeś
A ja nie mogłam ostrzec Cię patrząc, jak bezmyślnie w 
moją stronę brniesz
Przymierzałam tylko szybko zmieszanych min kolekcję 
Abyś czuł, że z tym, co się teraz wydarzy
Jest Ci przynajmniej do twarzy

I teraz przy mojej Twoja twarz – collage

Ach, gdybyś mój szept usłyszał na czas 
Nie byłoby tu teraz nas
Ach, gdybyś w porę niebezpieczeństwo wytropił 
Zdematerializował się, w obce ciało wtopił
Ja bym udawała, że wcale Cię nie widziałam
Minęłabym kamienicę i drzewo a potem skręciła w lewo
Ty wyłoniłbyś się wtedy zza rogu za oczy dziękując Bogu

A teraz przy mojej Twoja twarz – collage

A tak jest jak na bibce przy rybce
Gdy  gość ma dość, rusza gdzieś w bok 
Niestety jest tłok i ktoś do tego się pcha – to ja

I teraz przy mojej Twoja twarz – collage
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Śniegiem onego roku tak sypnęło, że Jańcy mniemał z 
początku, iż to kres ostateczny na cały świat był przyszedł 
i że ten śnieg przeklęty nigdy już padać nie przestanie. 
Atoli — matce Kulturze dziękować — wnet zawierucha 
ustała, lecz wtedy znowuż tak tęgie mrozy ścisnęły, że się 
Jańcemu zdawało, iż wcale już nóg nie czuje, bo właśnie 
badał je swoją laską. W onej to właśnie chwili głos go zza 
smreka doleciał:

— Czemu tak tą laską stukacie, dziadku?
Jańcy obejrzał się i przy świerczku dojrzał męża w sile 

wieku. Gębę miał ogorzałą, jakby co dopiero z pieca jakiegoś 
wylazł i tak jakoś mu dziwnie z oczu patrzyło.

— Nóg nie czuję! — jął biadolić Jańcy. — Stukam w nie 
swą laską i stukam i wybadać nie mogę, czyżem w łydkę 
stuknął, czy może w kolano.

Ogorzały głośno zarechotał.
— Dziadku — postukał się w czoło — przecie wy tą 

swoją lagą w dwa niedawno ścięte pieńki walicie!
Jańcy trochę się zawstydził i zmełł w ustach przekleń-

stwo.
— A ktoś ty? — rozpaczliwie zmienił temat.
— Pustak, syn Pauperyzatora. A wy kto?
— Jańcy, apostoł Kultury.
— Kultury? — skrzywił się Pustak. — A ona kto?
— O tym właśnie rozgłaszam wszędy — wytłumaczył 

rzeczowo Jańcy. — Lecz w tej zawierusze nie wiem nawet, 
dokąd mnie łaskawa Kultura zawiodła.

— W Bieslandii, Jańcy, jesteś — wyjaśnił Pustak. — Tu 
ludzie spokojne, ino trochu z ruska zaciągają; ale co to komu 
szkodzi, no nie? Chodź, do grodu naszego cię zaprowadzę, 
a tam się dobrze ogrzejesz i łykniesz grogu dla kurażu.

I poszli obaj.
A był w onym grodzie zabobon straszny i niewiedza, 

co dla Jańcego jawnym znakiem było, że trzeba mu w tym 
miejscu zaraz Kulturę szerzyć. Ponieważ gdzie indziej ludzie 
Kulturę już znali, sądził Jańcy, że tu ją z radością przyjmą i 
wielce hołubić poczną. Zebrał tedy Jańcy starszyznę całą, z 
samym kasztelanem na czele, i dalejże im naukę o Kulturze 
wygłaszać! Po pierwsze pouczył ich, że ona — Kultura — 
zbawieniem jest dla każdego narodu i że kto ją ma, ten ma 
wszystko, a bez niej zgoła niczego uczynić nie można.

Plemię Biesaków — bo oni to właśnie Jańcego przyjęli 

— słuchali w szczerym podziwieniu, kiwając głowami, to 
znowu cwyrkając przez zęby. Bo jak świat światem, a ich 
kraina Bieslandią, nigdy dotąd nie słyszeli, żeby posiadając 
jedno, móc otrzymać wszystko! Zapytał więc jeden z Rady 
Starszych:

— A u ciebie, Jańcy, kultura jest?
— Jest! — i Jańcy walnął się kułakiem w pierś.
— Znakiem tego — rzekł kasztelan — że masz wszyst-

ko...
— Zgadza się!
— A żonę masz? — chciał wiedzieć Pustak.
Jańcy nie miał, bo śluby czystości złożył, ale dla dobra 

Kultury skinął głową.
— A dom? — wypytywał inny członek Rady.
Nie miał Jańcy swego domu, bo w zakonie kulturianów 

służył, ale dla dobra Kultury przytaknął niemrawo. Pytano 
go potem na wyścigi o to, czy i inne rzeczy posiada, a apostoł 
Kultury odpowiadał zawsze twierdząco. Zmówili się tedy 
Biesacy, jak by tu Jańcego zagiąć, bo to niemożliwe — 
szeptali — żeby człowiek wszystko mógł mieć. Na koniec 
jeden z nich zapytał, biorąc się pod boki:

— To i syfa pewnie masz?
Zatrwożył się Jańcy wielce, bo zrozumiał, że go miesz-

kańcy tej krainy w kozi róg zapędzili. Tym razem jednak — 
również dla dobra Kultury — zaprzeczył odważnie. Sądził, 
że po takim oświadczeniu Biesacy z grodu go wygnają, ale 
ku swemu zdumieniu lud cały głośno począł wiwatować, 
że Jańcego potrafi ł zbałamucić. Wzięli go zaraz pod ręce, 
za stołem posadzili i gościli przez trzy dni. W czwartym 
dniu zaprowadzili go do dziwnej świątyni, gdzie pełno było 
bożków od przeróżnych czynności. Jańcy pobladł strasznie 
i złapał się za głowę.

— Bracia! — uderzył w lament. — Toż wy ciemni jeste-
ście jak tabaka w rowie! W co wy tu wierzycie!!??

— Ano w Vodkovida, w Żarłacza, w boginię Snu, 
w bóstwo od pierdzenia...

— Dość, dość! — zagrzmiał Jańcy. — To wszystko fałsz, 
powiadam wam!

— Jeśli to fałsz — powiedział kasztelan — to pokaż 
nam prawdę.

— Kultura! — wrzasnął histerycznie Jańcy. — Tylko 
ona jest prawdą!

Arkadiusz Sann

JAK ŚWIĘTY JAŃCY KULTURĘ
W BIESLANDII SZERZYŁ

Jankowi Niedźwiedziowi
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— To postaw ją gdzieś tutaj, na pewno się zmieści.
Jańcy schwycił się za skronie.
— O, nierozumni!! — zawył nieludzkim głosem. — 

Azali nie mówiono wam, że poza Kulturą jest jeno barba-
rzyństwo?!

— Nie, nie mówiono — odparł poważnie Pustak — ale 
Barbarzyństwo też chętnie do naszej świątyni przyjmiemy.

Jańcy padł przed nimi na kolana i zaskomlał:
— Poza Kulturą nie ma nic!
— Nic a nic? — pragnął się ktoś upewnić.
— Zupełnie nic! — bił się Jańcy w piersi.
— I tej tu świątyni też nie ma?
— Nie ma!
— Ani nawet grodu naszego nie ma?
Jańcy zapowietrzył się i nie odpowiedział od razu, ale 

dla dobra Kultury odparł:
— Nie ma!
— I nas nawet nie ma? — zdziwił się kasztelan.
Odpowiedzią Jańcego było tylko skinienie głowy. Zno-

wu więc poczęli się między sobą naradzać i na koniec tak 
doń rzekli:

— Skoro nas nie ma i w ogóle niczego, to i Kultury być 
nie może!

Znowu się Jańcy zatrwożył, ale dla dobra Kultury po-
stanowił Biesaków tym razem przechytrzyć.

— Bracia moi — przemówił, wstając z klęczek — Kul-
tura mieszka wszędzie!

— Wszędzie! — podłapała starszyzna. — W naszych 
więc domach również?

— Oczywiście! — potwierdził Jańcy z entuzjazmem.
— I w lesie też?
— Też!
— I nawet w źdźble trawy?
— Nawet tam!
Oni więc znowu zaczęli się namawiać, po czym zapytali go:
— A w domu Nędzy?
— Również i u niej ona mieszka — potwierdził Jańcy.
— Jakże to może być, skoro Nędza domu swego nie 

ma?
Zrezygnowany apostoł Kultury spuścił nos na kwintę. 

Już na pewną banicję się szykował, gdy niespodziewanie 
przystąpił do niego sam kasztelan i tak mu powiedział:

— Nie przejmuj się, u nas taki zwyczaj panuje, że zawsze 
na nasze wyjść musi. No, a teraz o Kulturze nam trochę 
poopowiadaj. 

Rozwinął więc Jańcy mowę swą o świętej Kulturze, tak 
iż nawet baby się pozłaziły, by onej pięknej oracji posłuchać. 
Biesacy kiwali głowami, to znowu spluwali na podłogę albo 
siąkali silnie nosami.

— Kultura to postęp — prawił Jańcy uczenie — a po-
stęp to jest coś takiego, że z czegoś gorszego powstaje coś 
lepszego.

Znowu się Biesaki zebrali i dalejże pomiędzy sobą py-
tlować. Na koniec wysłali Pustaka z zapytaniem.

— Czyli że jak ktoś ma starą chałupę i wybuduje nową, 
to to jest Kultura?

— To jest Kultura — przyznał Jańcy.
— I jak ktoś je owsiankę i przerzuci się na mięsiwo, to 

to też jest Kultura? — badał Pustak.
— Też!
— A jak się kto z wina na okowitę przerzuci? To też?
— No... owszem.
Biesacy jakby tylko na to czekali.
— Dalej, bracia, samiście z ust Jańcego słyszeli, jak 

należy Kulturę robić!
I dalejże hurmem wszyscy do karczmy po gorzałkę! A 

trzeba w tym miejscu powiedzieć, że wcześniej baby za 
picie samogonu grabiami ich po plecach młóciły, ale teraz, 
kiedy sam Jańcy, apostoł Kultury, tak im pięknie i mądrze 
rzecz o Kulturze wyłożył, nawet baby usta pozamykały. 
Chłopy tymczasem pili na umór przez trzy tygodnie. Jańcy 
zaklinał ich, że go źle zrozumieli, ale pijaniusieńcy Biesacy 
nie chcieli go wcale słuchać. Zabrał się tedy Jańcy z grodu 
Biesaków i powędrował w inne strony, by tam naukę o 
Kulturze szerzyć.

A na pamiątkę pobytu świętego Jańcego w onym grodzie, 
do dziś w całej Bieslandii świątki się struga, a żony w Dzień 
Świętego Jańcego okładają mężów kłonicą.

Arkadiusz Sann

Arkadiusz Sann

DYLEMAT ŻMII

Żmija w gnieździe wygodnie się mości
i cicho wylicza, do kogo pójść w gości:
Do dzika nie pójdę, bo dureń się ślini,
a zresztą gdzież mi do dzikiej świni!
Do wilka? Szelma perwersją podszyty,
a znowuż zając zbyt pospolity.
Do lisa iść w gości to obciach straszny...
Może do jeżyka?... E, nie, zbyt rubaszny...
Sarna? Zbyt dumna, przesadnie grzeczna...
Łasica? Za sprytna i zbyt niebezpieczna...
Nie można już dziś zaufać nikomu;
cóż robić? Trudno, zostanę w domu...

bajka
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Jerzy B. Sprawka

ULUBIONA WIRÓWKA
Po wielogodzinnym spinningowaniu Grzegorz postanowił odpocząć. Marszruta wzdłuż krętej, w wielu miej-

scach niedostępnej rzeki, połączona z nieustannym wyrzutem błystki, dała mu się porządnie we znaki. Nogi obute 
w gumiaki piekły straszliwie od gorąca, a stopy, chociaż starannie okręcone flanelową owijką, doznały odparzeń 
i boleśnie uwierały.

Uczucie zniechęcenia narastało. Miał dość przedzierania się przez gęste zarośla i uwalniania spodni od czepli-
wych jeżyn, zwłaszcza, gdy po dotarciu na skraj rzeki okazało się, że dobrnął do zakrzaczonego brzegu, skąd wyrzut 
błystki jest niemożliwy. Plątanina bujnej roślinności oplatała wiatrołomy drzew, na których pasożytowały olbrzymie 
huby, tylko gdzieniegdzie wyłysiałe po spłynięciu wód place, pokrywały grube kłącza z mięsistymi liśćmi trującej 
czermieni.

Objuczony plecakiem, obficie ociekający własnym potem opuszczał takie, przypominające dżunglę, miejsca 
i kuśtykając wypatrywał dogodnego do spoczynku miejsca.

Po prawej stronie dostrzegł gospodarstwo ogrodzone prymitywnym, wiklinowym parkanem. Przedłużeniem 
tego sczerniałego od starości, lichego ogrodzenia były osikowe, odarte z kory żerdzie. Spoczywały one poziomo w 
rozwidlonych na końcu, wbitych pionowo w ziemię kołkach. Na obwiedzionym drągami terenie wylegiwało się parę 
sennych krów i cielaków.

Kilka metrów dalej natknął się na schodzącą w stronę rzeki ścieżkę. Stromy, ocieniony olchami brzeg zachęcał 
do odpoczynku. Wartko płynąca rzeka tworzyła w tym miejscu zatokę o zwrotnym prądzie, który leniwie zataczając 
łagodny łuk łączył się z głównym nurtem, by z wielkim impetem pognać w dół za inną, gniewnie wzniesioną falą.

Nauczony wieloletnim doświadczeniem wędkarskim wiedział, że natrafił na wyjątkowe stanowisko. Decyzja 
spławikowego wędkowania zapadła natychmiast. 

Niepotrzebny już spinning oparł o żerdzie ogrodzenia. Z uczuciem zawodu popatrzył na połyskującą w słońcu 
wirówkę, która w jaskrawoczerwonym chwaściku kryła niezwykłą groźbę – trójramienną, wyostrzoną na końcach 
kotwiczkę.

Dzięki dotychczasowej niezawodności tej właśnie błystki, odnosił sukcesy, wydzierając z toni wodnej niejednego 
dorodnego drapieżnika. Dzisiejszego dnia okazała się nieskuteczna. Za to wiele sobie obiecywał, widząc przed sobą 
wymarzone łowisko. O stałym nawiedzaniu tego miejsca przez wędkarzy świadczył poczerniały okrąg wygasłego 
ogniska oraz pozostawione w ziemi wierzbowe podpórki.

Uradowany zrzucił ciążący plecak.
Najważniejszą czynnością było zmontowanie odpowiednich zestawów i dokładny pomiar głębokości wody. Do-

piero po zarzuceniu wędek ściągnął gumowe buty, wystawiając na pół ugotowane stopy na dobroczynne działanie 
powietrza. Z zatroskaniem obejrzał olbrzymie, wypełnione przeźroczystą cieczą bąble, obiecując sobie, że po raz 
ostatni włożył na nogi przeklęte gumiaki.

Czujnie obserwował spławik przystawki, której przynętą był pęczek białych robaczków, nanizanych na haczyk 
renomowanej japońskiej firmy. Umiejętnie podany smakołyk nie budził najmniejszego zainteresowania!

Po godzinnym oczekiwaniu tracił nadzieję na jakiekolwiek branie. Tym bardziej, że drugiej wędce, gruntówce bez 
spławika, służyła przecież niezawodna dotąd w połowie grubych sztuk przynęta w postaci dorodnej, żwawej rosów-
ki. To ona miała skusić najbardziej wybredną rybę, ale jak dotąd szczytówka tego kija nie zdradzała najmniejszych 
drgań, co byłoby sygnałem do zacięcia.

– Nareszcie – mruknął Grzegorz, widząc niespokojne ruchy przelotowego spławika, chytrze zastawionej przystawki. 
W poprzednim sezonie tą metodą złowił wiele okazów jazia. Taki zestaw uważał za jeden ze skuteczniejszych.

– Może tym razem będzie to leszcz? – łudził się z uczuciem dużego podniecenia. – Chociaż wolałbym jazia albo 
klenia – rzekł do siebie, oczekując dogodnego momentu do zacięcia ryby.

Podrzut kija i wielki zawód. Ściągana kołowrotkiem żyłka nie napotkała na żaden opór. Uczucie rozczarowania 
i zdumienia znacznie wzrosło, gdy okazało się, że łupem padła błotniarka. Ślimak wessał uzbrojoną haczykiem 
przynętę w głąb skorupy tak, że niemożliwe było wydobycie go bez zniszczenia kruchego domku.

Nagle dał się słyszeć charakterystyczny terkot kołowrotka, a właściwie jego urządzenia hamującego. W pierwszym 
odruchu Grzegorz pochwycił wędkę gruntową, ale nic nie wskazywało na branie ryby. Terkot powtórzył się, z tym 
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że teraz trwał nieprzerwanie przez jakiś czas.
Rozejrzał się przekonany o obecności innego, niezauważonego wcześniej wędkarza. Gdy wyprostował ciało 

i obejrzał się, dostrzegł swój pozostawiony spinning. Jego węglanowa szczytówka, wygięta w maksymalny sposób, 
skierowana była w kierunku gospodarstwa. Kołowrotek przymocowany do uchwytów spinningowego kija sygnali-
zował, że ze szpuli wyciągana jest z dużą siłą wytrzymała na zerwanie żyłka.

Grzegorz poderwał się ze swego miejsca, niczego nie rozumiejąc. Zanim zdążył dobiec do ogrodzenia, przy którym 
pozostawił wędkę, nastąpiło mocne szarpnięcie i kij znalazł się po drugiej stronie.

Ktoś próbuje ukraść mi spinning – pomyślał ze złością. Bez wahania przecisnął się pomiędzy żerdziami i popędził 
za sunącą po trawie własnością. Nawet nie poczuł dotkliwego otarcia pleców o gruby wystający sęk.

Udało się pochwycić oklejony korkiem dolnik kija, który natychmiast został mu wyrwany. Nienawistnym wzro-
kiem starał się odszukać sprawcę kradzieży, by głośno wyrazić swoje oburzenie, ale nikogo poza rozleniwionym 
bydłem nie dostrzegał. Po raz drugi dopadł wędziska i chwytając korbkę kołowrotka stwierdził, że na szpuli pozostała 
tylko pętla zaciskowa, a cały zapas żyłki jest wybrany i ginie w trawie. Dopiero dziwne zachowanie młodego buhaja 
nasunęło Grzegorzowi podejrzenie.

Kilkumiesięczne, niecierpliwie potrząsające łbem cielę usiłowało uwolnić się od czegoś, czego z dużej odległości 
nie było widać. Grzegorz zbliżał się do cielęcia, przez cały czas nawijając wysnutą ze szpuli żyłkę. Gdy zbliżył się  
na odległość kilku metrów, bez trudu rozpoznał tkwiącą w pysku wirówkę.

Niezwykle zaskoczony tym faktem zastanawiał się nad sposobem uwolnienia byczka od zdradzieckiej blaszki, 
ale nic nie przychodziło mu do głowy. Niespokojnie zachowujące się zwierzę czuło ból i strach przed zbliżającym 
się z kijem w ręku człowiekiem, toteż cofało się, by znienacka skoczyć do ucieczki.

Na widok obcego zareagował drzemiący dotychczas pies. Donośne ujadanie rosłego kundla i gwałtowne skoki, 
ograniczone długością łańcucha, spotęgowały panikę. Nie widząc ratunku, przestraszony buhaj skoczył do obory. 
Znajdujące się wewnątrz kury, wystraszone nagłym wtargnięciem, wyfruwały ponad głową Grzegorza jedna za drugą, 
czyniąc straszliwy hałas na całą okolicę.

Niefortunny wędkarz miał cichą nadzieję, że gospodarzy nie ma w domu, bo do tej pory nikt nie wyjrzał na podwór-
ko, ale jego rachuby zawiodły. Pomimo jazgotu rozwścieczonego psa i gdakających kur, usłyszał wyraźny okrzyk. 

– A czego tam szuka? Złooodziej! Luuudzie, pomooocy! Złodzieje, ratuuunkuuuu!!!
Zanim cokolwiek zdołał uczynić, w progu obory stanęła kobieta, dzierżąc w obu rękach motykę. 
– Co tu, cooo tuuu? – pytała przystępując bez żadnej trwogi, gotowa w każdej chwili zadać cios trzymanym 

narzędziem.
Grzegorz próbował sprawę wyjaśnić, coś tam bąknął na usprawiedliwienie, ale kobieta już zdążyła się zorientować 

w sytuacji i rozpoczęła lament.
– Cóżeś narobił człowieku? Laboga! Byczkaś mi popsuł, Matko Święta! – Po tych słowach porzuciła motykę 

i odważnie chwyciła cielę za kark. Broniące się zwierzę miotało uwieszoną szyi kobietą na wszystkie strony.
Brnąc po grząskiej ściółce, Grzegorz podszedł do dziko patrzącego zwierzęcia. W szerokiej przegrodzie mięsistych 

nozdrzy tkwiła głęboko wbita kotwiczka rewelacyjnej błystki.
– Trza jakoś wyciągnąć to świństwo! – krzyknęła zrozpaczona kobieta. – To kontraktowany buhaj! Jak zdechnie, 

to kto mi pokryje szkodę?! Niech no tylko mój powróci, a zaraz powinien być! Fraaaneeek! – wydzierała się poru-
szona do najwyższego stopnia.

Zanosiło się na nieprzyjemną awanturę.
Grzegorz wolał nie czekać aż powróci ten jej Franek. Ujął dłonią zwisającą blachę i zdecydowanym szarpnięciem 

wyrwał kotwicę z krwawiących nozdrzy. Buchaj przeraźliwie ryknął i niespodziewanie uwolniwszy się z objęć, 
wyskoczył na zewnątrz. Grzegorz wypadł za nim, nie oglądając się na unurzaną w gnojowicy kobietę. Rozpędzony 
przeskoczył płot i nie marnując czasu, chwycił pozostawiony plecak. Teraz uciekał z tego miejsca ponaglany groźnym 
szczekaniem szalejącego na uwięzi brytana.

Był już daleko. Z poczuciem względnego bezpieczeństwa zwolnił tempo biegu. Dopiero teraz obolałe stopy dały 
o sobie znać. Rozpamiętując zajście, zorientował się, że nie zdążył zabrać gumiaków i zastawionych na rzece wędek. 
Zrobiło mu się żal pozostawionego na pastwę losu dosyć drogiego sprzętu, więc odczekawszy dłuższą chwilę, po 
stwierdzeniu, że nie jest ścigany, postanowił wrócić po swoją własność.

Ukrywając się przed ludzkim wzrokiem, dotarł na porzucone w panice łowisko. Jakież mogło być jego zdumienie? 
Po przybyciu nie znalazł pozostawionych rzeczy. Będąc w stanie najwyższego napięcia, zwrócił uwagę na dochodzący 
nad rzekę, wrzaskliwy głos kobiety i lament dzieci.

Nie mógł opanować ciekawości. Wspiął się na skarpę i ukryty w kępie czarnego bzu z ciężkim sercem patrzył na 
to, co działo się nieopodal.



41 nr 1 (11) 2009

proza opowiadanie

Rozsierdzona gospodyni szarpała się z dwoma rozbeczanymi wyrostkami. Gdy wreszcie udało się jej wydrzeć z 
ich dłoni jego wędki, ujęła je obiema rękami i trzasnęła o uniesione kolano. Potem, poprawiając rozwichrzone włosy, 
odrzuciła żałosne szczątki pomiędzy jakieś rumowisko. Nie zwracając uwagi na błagalne prośby chłopców, podniosła 
leżącą motykę i z niesłychaną zajadłością rąbała pozostałe resztki, dokonując kompletnego zniszczenia.

Strata, jaką poniósł w wyniku niefrasobliwie pozostawionego spinningu, była nieodżałowana. W pierwszym od-
ruchu złości zamierzał wyjść z ukrycia i nawymyślać rozsierdzonej babie, a nawet domagać się zwrotu kosztów za 
zniszczony sprzęt. Powstrzymał się jednak. W ostatniej chwili dostrzegł wynurzającą się zza węgła postać barczystego 
mężczyzny. Kobieta złorzecząc podniosła z ziemi, należące przedtem do Grzegorza, gumiaki i, trzymając je przed 
sobą, szła naprzeciw niczego nierozumiejącego męża.

Wyrzekając się wszystkiego, opuszczał kryjówkę z pragnieniem ratowania skóry. Zauważył bowiem reakcję męż-
czyzny. Po chaotycznych wyjaśnieniach żony nawet nie próbował obejrzeć zranionego cielęcia. Bez zwłoki skierował 
się w stronę barłogu, na którym się wił zniecierpliwiony, dający skomleniem sygnał do podjęcia natychmiastowego 
pościgu, pies.

Ponaglany przez kobietę chłop chwycił po drodze kawał sękatej lagi i potrząsnął nią z jednoznacznym zamia-
rem.

Jak na ironię losu, w niewielkiej odległości od ukrytego Grzegorza, z konarów nisko rosnącego drzewa zaczęły się 
wydzierać zaniepokojone sroki. Podrywając się do lotu i spadając w karkołomnych zwrotach próbowały donośnym 
skrzekiem odstraszyć intruza od ukrytego w gałęziach gniazda.

Dla obeznanego z przyrodą było to wystarczającym drogowskazem, dla Grzegorza zaś, sygnałem do natychmia-
stowej rejterady.

Jerzy B. Sprawka

NASZA GALERIA

Rys. Ewa Makaruk, Most w Yorku, ołówek, 2009.
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Ewelina Kuśka 
Katowice

Czasym diobły sie przidajom

Wiycie, terozki na świecie
to aut tela niy znojdziecie,
wiela kiedyś diobłow boło,
jako ludzi moc kusiło.
Kole diobłow – tych łokropnych
boło Mocka myńszych, drobnych
wodnych, leśnych i kudłatych,
blank ryszawych, takich w łaty,
a nojwiyncyj czornych fest.
Teroz to ich mało jest,
bo ich ludzie niy wołają.
Kiejś to czynsto sie godało:
„Ach, do czorta!”, „Ach, do dioska!”
- i już dioboł mynczoł wioska
albo chałpa sztyjc nawiydzoł
i śnik z powiek ludziom spyndzoł.

A boł taki Jorg Watoła,
co sztyjc yno pioł gorzoła.
Choć padajom, że we fl aszce,
we kieliszku, abo w glasce
kaj gorzałka na dnie leży
czorny dioboł (kto chce, wierzi),
to niy widział go tyn Jorg.
Pioł gorzołka cołki rok!

A mioł baba piykno, miło,
życi fest jom doświadczyło
przi pierzińskim ożyroku,
co boł krzyźby roz do roku.
Aż padała w końcu: „Dość!
Dom jo ci pieronie w kość!”
I oblykła kożuch krympy,
na kark dała dwie knisztrymfy
i fuzekla czorno wziyna
i zrobiła ś ni czupryna.
Troszka słomy, gutaliny,
krymy, piyrzo ze pierziny
i z momyntki łogon dłogi.
Poszła na rozstajne drogi
wele karczmy i tam czako
choćby czorno mara jako.

Jak zawrzili karczma w nocy,
Jorg ożarty du dom kroczy.
Naroz widzi – ktojś tam stoji;
stanył chłop, bo fest sie boji.
Dyć zaglondo – czarny dioboł,
rogi, kożuch, dłogi łogon.

- Ty pierziński ożyroku!
Już powiesza cie na hoku!
Zrobia zaroz tu fojera
i ze skory cie łobiera!
Byda cie widłami bod,
a ze skory zrobia hut
i pochwola sie kamratom,
że to z ciebie! Cóż ty na to?
Podyndź bliżyj pora krokow,
co naboda cie na hoku!
- Jezderkusie! – ryczy chłop.
- Każ tyn dioboł mnie tu znod!?
Zlituj Boże sie kochany,
wiym, żech dzisio je naprany,
ale łoszczyndź życi, prosza,
a już nigdy Cie niy zgorsza
i gorzołki sie niy chyca.
Jutro byda siyk pszynica,
a pojutrze ciepło gnoj,
yno łoszczyndź, Boże mój!
Wtedy cofnył sie tyn dioboł,
a Watoła leciał do dom.
I tak wartko du dom gnoł,
choćby skrzidła jaki mioł.
Flot wykrzyźbioł, rzykom fest.
Teroz chłop porządny jest!
Starzi ludzie powiadają:
Czasym diobły sie przidajom.

literatura poezja

Rys. Ewa Makaruk, Anioł upadły, ołówek, 2009.

NASZA GALERIA
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Waldemar Taurogiński

Modlitwa Dura 
vel Burackiego
(minigroteska)

Baśka mówi, że targuję się z Tobą, Panie, jak 
przekupa, jak cygański handlarz koni, a ja prze-
cież  muszę trzymać rękę na pulsie, negocjacje na 
porządku dziennym uprawiać, więc daj mi, Boże, 
stówkę – lat, oczywiście, bo drobnych nie biorę, 
a także brykę przysadzistą, najlepiej czarną. Czarna 
pasuje do ciemnych okularów i strach na konkuren-
cję lepiej rzuca.

Daj, Boże, dużo zdrówka, no pewnie że końskie-
go, tyle jeszcze mam do ciągnienia, wwóz – prze-
wóz, rzut - przerzut, a i pociągnąć trza, kiedy trza, 
to i zdrowie mieć trzeba, no nie.

Boże, daj mi tego no, no, o - tego szczęścia, bez 
szczęścia ciężko jest, Panie, żyć i dbać o interesy. 
Ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, i że 
to rzecz nabyta. Panie Boże, spraw, bym je nabywał 
i nabywał, by mi to źródełko nie wysychało, a z ka-
piącego zamieniło się chociaż w  strumyk, nawet taki 
mikry jak chełmska Uherka, bo strumyk to zawsze 
strumyk, a ja już sam ocenię – dają czy też nie?

A żonie to by się nowe futro przydało. Że ma 
już kilka? No ma, ale  w tym roku zdaje się już 
niemodne. Nie wiem, kolor jakiś nie taki, czy nie 
z tych norków. Że co? że  „z norek”? Aha, a co? to 
nie to samo paskudztwo? 

Ach, bym zapomniał o dzieciach. Daj im, Panie 
Boże, te tam szmery-bajery, laptopy - komputery 
i komórki, no te markowe. Zdzicho się na tym zna, 
to se z wujasem coś wybiorą. No i żeby się zdrowo 
chowały, a szkoły to niech se takie wybiorą, żeby 
po mnie interesy dobrze umiały kręcić. Odpocznę se 
wtedy. A co nie należy mi się za tę harówkę? 

Baśka ciągle gdera, że coś mam Ci, Panie Boże, 
obiecać w zamian. Kretynka! Co też Ci, Panie, 
potrzeba? Wszystko masz, czego dusza zapragnie, 
pewnie jeszcze dobrze nie pomyślisz, a już to masz. 
No więc, będę już kończył, bo mi się komóra roz-
ładowuje. 

Jutro wylatujemy z Baśką do Pekinu, teraz 
chińszczyzna strasznie opłacalna. Jak wrócę, to 
znowu sobie pogadamy. Zawsze coś się nowego 
przyda. Coś mi się zdaje, że o czymś zapomniałem? 
No, może następnym razem...nara. Tyle przecież 
mam jeszcze na głowie.

Waldemar Taurogiński

  

Robert Gałan

Oda do Niej

Gdzie się podziałaś moja ukochana,
znikłaś tak nagle, nawet nie wiem kiedy.
W sercu po Tobie pozostała rana,
mej duszy wielkiej napytałaś biedy.

Jak mam odnaleźć Ciebie i gdzie szukać,
czy Cię ktoś ukradł, czy też wypożyczył?
Może porywacz do drzwi dziś zastuka,
a może różdżkarz Twój ślad mi wytyczy.

Bez Ciebie jeść nie mogę, ni się upić.
Szans nie mam żadnych z  taką małą rentą,
by tak po prostu pójść i drugą kupić,
więc znajdź się proszę, moja Sztuczna Szczęko.

Stanisław Koszewski 

Milion

Pewien mąż, zamiast na koncie,
milion swój wpisał na prącie.
Teraz patrzy nań radośnie,
jak naocznie milion rośnie.
Jedna, druga, trzecia zdrada,
a milionik nie przepada.
Może chuci zaspokoić, 
bo milionik da się doić.
Dzięki temu ma też z głowy
cały organ… (podatkowy).
Wiedzą od Tatr po Kołobrzeg,
że milionik ma się dobrze.
Ale to nie koniec na tem,
trzeba szybko zdobyć patent,
bo jak państwo sami wiecie,
czeka nań dziura w budżecie

groteska literatura
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Robert Gałan

Nowoczesność
Laska stukała miarowo, wybijając na kostce brukowej 

parku dziarski rytm. Właścicielka laski wcale nie wyglądała 
tak dziarsko. Każdą cząsteczką osiemdziesięcioletniego 
ciała czuła swój wiek. To piękne, wiosenne słońce wymu-
szało jej radość i taki właśnie, przypłacony artretycznym 
bólem, sposób chodzenia. Gdzieś, głęboko w myślach, 
pani Małgorzaty, bo tak właśnie miała na imię właścicielka 
laski i artretyzmu, kołatały się fragmenty piosenki „Wesołe 
jest życie staruszka”. Na cały tekst, pełna przepastnych luk 
pamięć, nie mogła już sobie pozwolić. 

Serce pani Małgorzaty rosło, kiedy parzyła na zasnuty 
ulotną mgiełką chmur błękit nieba i nie chodzi tu bynajmniej 
o chorobliwy, spowodowany nadciśnieniem, przerost lewej 
komory, ale o uniesienie towarzyszące rzewnym widoczkom 
i „kosmatym myślom”, które, pomimo wieku, nawiedzały 
ją jeszcze czasami. 

Widok par spacerujących alejkami przywoływał wspo-
mnienia i chociaż mieszały się w nich imiona, obrazy i daty, 
główny wątek wrył się w pamięć na stałe. Przypominały 
się jej czasy, gdy sama miała niewiele ponad dwadzieścia 
lat, a miłość tętniła w żyłach i uderzała do głowy mocniej 
niż wino.

Kiedyś to były romanse – mówiła do siebie w myślach. 
– Nie to, co dzisiaj. Teraz im tylko komputery, internety 
i te ich komórki w głowach. A im mniejsze, to tym lepsze 
i więcej kosztuje. 

Przystanęła na skrzyżowaniu alejek, nie wiedząc, którą 
z dróżek pójść dalej. Pewność siebie nigdy nie była jej 
mocną stroną, a niezdecydowanie i obawa przed brakiem 
akceptacji uczyniły z niej osobę, którą była obecnie; żyjącą 
pośród nie zawsze autentycznych wspomnień i w świecie 
„co by było gdyby”. 

Wybory, jakich dokonywała w życiu, nie należały może 
do najgorszych, ale wybór parkowej alejki okazał się fatal-
ny. Nawet nie zauważyła, że za krzewem dzikiej róży czai 
się niebezpieczeństwo, odziane wyłącznie w ortalionowy 
płaszczyk koloru surowego i podziurawionego w dodatku 
betonu. 

Mężczyzna wyskoczył zza krzaka tak nagle, że pani Mał-
gorzata nie zdążyła się nawet przestraszyć. Rozchylił poły 
płaszcza i wyszczerzył zęby, czego nadwątlone i pozbawione 
ostrości oczy staruszki nie mogły, niestety, zauważyć. 

– Wszędzie coś reklamują – mruknęła do siebie i sięgnęła 
do torebki po okulary. 

Nie bez kłopotu wsunęła je na nos i podeszła do stojącego 
przed nią mężczyzny. Pochyliła się lekko i płynnym (jak na 
swój wiek) ruchem przebiegła wzrokiem między rozchylo-
nymi połami płaszcza, po czym westchnęła:

– Ach, ta japońska miniaturyzacja.
Robert Gałan

Tersa Pyc
Tańcząca

Pewna panna rodem z Chełma
była wszelkich zalet pełna.
W tańcu lekka, także w mowie,
lecz kto wie, co miała w głowie.

Każdej nocy bal za balem,
więc nie spała prawie wcale.
Dionizosa wciąż chwaliła;
przestała, gdy ciut przytyła.

Znowu po kilku miesiącach
tańczyła, kołysząc brzdąca.
Wspomina chwile minione;
kto weźmie ją dziś za żonę?

Andrzej Matuła

***
w pałacu zagłady:
uczta (wężowe istoty tną mięso
i pochłaniają je przerażająco
szybko -
trzeba zaspokoić głód)

w pałacu zagłady:
uczta (modliszki zjadają swych partnerów)...

...sennie... skrzydlaty statek
wylądował, wyrzucając na  ląd
beczki z winem i mięsem

pan bólu zasiadł przy stole
zastawionym suto:
winem i mięsem

głód -
trzeba go zaspokoić:
śnić o beczce -
o winie

mroczne istoty w swej warowni
wciąż pytają...
w karczmie bólu wciąż piją, by
zagnieść swój smutek...

humoreska literatura
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FRASZKI
Iwona Chudoba

Przyszłość
Jak masz z nim spędzić resztę życia,
sprawdź, czy nie ma co do ukrycia.

Diablica
Chociaż była miła,
to diabłu służyła.

Lek
Wiagra niczym magia
z potulnego czyni diabła.
Niech wynajdą coś takiego,
co z diabła zrobi potulnego.

Dziurawa kieszeń
Pieniądze to do siebie mają,
że nie zawsze w kieszeni bywają.

Paweł Kiernikowski

Zachęta
-Ucz się, dziecko, ucz!- 
mówię do swych żaków.
- Tylko ludzie mądrzy 
zbudowali Kraków.
Ci, co nie umieli,
szybko przeminęli.

Pochwała życia
Choć minęło tyle lat,
ciągle cieszy mnie ten świat.

Obietnica
Mój Adamie – rzekła Ewa -
zerwij dla mnie jabłko z drzewa.
Gdy je zerwiesz, to ci dam,
gdy będziemy sam na sam.

Dobre małżeństwo
W tym małżeństwie kłótni nie ma,
gdy mąż jest „ślepy”, a żona „niema”.

Maria Janina Okoń

Karierowicz
„Zero”, choć zrobi karierę,
zostanie „zerem”.

Neofi ta
Był w zwadzie z klerem i Kościołem,
teraz poddańczo bije czołem.

Zabójca
Zegar, odliczając czas,
zabija nas.

Zwycięzca
Dzięki zgranej sitwie
wygrywa
o stanowisko bitwę.

Stanisław Koszewski

Studia
Jej poezja to za mało, 
chce studiować także ciało.

Modnisia
Czy wygląda arcygodnie, 
gdy pośladki żują spodnie?

Wartość władców
Gdy u władzy durniów kupa,
zimny żurek, zimna dupa.

Przepowiednia
I nadejdzie chwila taka,
będzie myto od siusiaka. 

Lekkomyślność
Początek niewinny,
i koniec dziecinny.

Nieśmiały
Był tak nieśmiały,
że one musiały.

Wapniak
Prysła odwaga,
gdy stanęła naga.
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Danuta Agnieszka Kurczewicz
          
Agrafka

warkocze splatać przestałam
puściły szwy kołnierzyka
w wiosenny wieczór ujrzałam
prującą nitkę stanika
wtedy wezbrały rozkosze
strach w oku szarpał źrenicę
myślałam dobrze poproszę
i ustalimy granicę

co można zszyć
co zostawić
z czego się cieszyć
a czym bawić
gdzie spiąć agrafką
gdzie haftka tylko
jak walczyć z czkawką
pędzić za chwilką

przy falbance spódniczki
problem był nie lada
na drodze są trzewiczki
więc jak się je wkłada

medytował sąsiad
nie trudząc sąsiadki
dość długo to trwało
więc zrzuciłam szmatki

Halina Graboś

Satyra na udany wiersz

Sztuczny twór
wymysł wyobraźni o niczym
nieudaczne dzieciątko
na kartce papieru

różowy pokraczny bobasek
a tiu tiu
pączuś
wierszoklątko
nie zbawiające nikogo
a już najmniej mnie samą

sztuka dla sztuki
sztuka dla słowa
sztuczne bicie piany wiersza
sztukowanie obcinanie łatanie
miary rymu
łokcia rytmu

na strój błazna-wierszoklety
groteskowy śmiech i płacz
przy leniwej muz batucie

a kysz bezsenność
Klio gdzie jesteś?
błagam przybądź!

Limeryki
Stanisław Koszewski

Godne uwagi

W Tuligłowach, chłop z Zastawia,
Przy gospodzie puszczał pawia.
Widać głowę, czuć samogon,
Ale gdzie jest pawi ogon?
Tak do dziś się zastanawia

Podstępny skromniś

Gdy się babcia w stawie kąpie
Stronią od niej nawet krąpie.
A gdy jest to dziewczę hoże
Może liczyć na węgorze
I ja także nie poskąpię.

Teresa Pyc

Cwaniak

Pewien cwaniak z Chełma rodem
zmieniał samochód za samochodem.
Za długi auto zabrali,
lecz inni już nie ścigali.
Pokwitowania drań nie dał – mimochodem.

Waldemar Taurogiński

Skoczny kawaler

Wychwalała kawalera szczerze,
że silny w barach, że mocny w wierze.
A on choć niewysoki, 
lubił na boki skoki.
Wspomnienia fruwają w eterze. 
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„Stoję na stacji”
Lokomotywa

Lepiej późno niż..

Sporadyczne informacje i próbki 
twórczości Stanisława Bojarczuka 
zaczęły pojawiać się w prasie lokal-
nej i regionalnej – za sprawą Józefa 
Nikodema Kłosowskiego i Józefa 
Czechowicza – jeszcze w latach 20. 
i 30. minionego stulecia. Nie wywo-
łało to jednak żadnego oddźwięku 
w środowisku literackim, czy też 
szerszego zainteresowania osobą pe-
trarkowego epigona. Z jednej strony 
gniotła go chłopska dola, a z drugiej 
ciągnęło się za nim, niczym jesienne 
mgły, odium niebytu artystycznego. 
Sytuacja owa trwała do końca, nie 
tak znowu poetycznego, życia. 

Autor Blasków i dźwięków oraz 
Linii liryki nie znał zapewne pojęcia 
autokreacji. Nie było go komu pro-
mować, ani tym bardziej czuwać nad 
jakością PR-u. Zaiste trudno wyobra-
zić sobie Bojarczuka zabiegającego o 
łaskę i względy jemu współczesnych. 
To bardziej trąciło stajnią Augiasza 
niż Olimpem, któremu poświęcił tyle 
uwagi w swoich sonetach. Nieodrod-
ny syn wieku XIX świadomie wybrał 
arcytrudną sztukę tworzenia właśnie 
tego gatunku literackiego. Wyszedł z 
założenia, iż skoro ma zacząć w ogóle 
pisać, powinien naśladować wzorce 
pozostawione przez wielkich mistrzów 

antyku i renesansu. Nie chciał w jaki-
kolwiek sposób „eksperymentować”. 
A miał przecież wielką szansę zaini-
cjowania na przykład awangardowego 
lub wręcz futurystycznego kierunku w 
poezji ludowej. Nie zainteresowała go 
bliżej jednak żadna z tych opcji.

Być może i za bardzo nie było 
dla kogo czynić podobnych literac-
kich wolt w ówczesnym, nad wyraz 
„partykularnym”, Krasnymstawie? 
Dzisiaj poeta pokroju autora 500 
„syriuszek” (czyli podwójnych so-
netów), miałby do udźwignięcia na 
swych barkach całkiem uzasadnioną 
misję zwołania okolicznej gawiedzi 
na miejski rynek – mniejsza o to, że 
w trakcie jego rewitalizacji – w celu 
wykonania jakiegoś performance; 
chociażby rytualnego pokrojenia wła-
snych wierszy kozikiem, a następnie 
wrzucenia uzyskanych skrawków do 
chłopskiego kapelusza, skąd wyciąga-
łaby je nadobna krasula. Dzięki temu 
z jednego sonetu dałoby się pozyskać 
surowiec na kilka niezłych haiku. O 
ile mi wiadomo, Bojarczuk nie stoso-
wał tego typu socjotechnik, ale sam 
pomysł jak najbardziej nadaje się do 
praktycznego zastosowania. 

Jakieś drobne wyrazy uznania i gra-
tyfi kacje, które spłynęły na Bojarczuka 
tuż przed  jego śmiercią, dowiodły 
tylko po raz kolejny braku wyczucia i 
rozeznania sytuacji przez czynniki od-
powiedzialne za sprawy kultury. Gdy-
by nie praca wykonana przez Józefa 
N. Kłosowskiego i Zbigniewa Stepka, 
zapewne nigdy nie doszłoby do druku 
pierwszego (i przez 51 lat jedynego!) 
wyboru sonetów krasnostawskiego sa-
mouka. Przez te wszystkie lata należało 
mieć całkiem uzasadnione przekona-
nie, że w całej sprawie nie „wypłynie” 
już na powierzchnię nic nowego. 

Owszem, od czasu do czasu, napi-
sano coś o intrygującym oryginale z 
zapomnianej przez Boga i krytyków 
mieściny, lecz na tym właściwie po-
przestawano. Debiutanckie Blaski i 
dźwięki przeszły niemal bezdźwięcznie 
przed oczyma potencjalnych czytel-
ników. Dopiero na początku lat 80. 
XX wieku dr Józef Zięba z Lublina 

przyjrzał się bliżej spuściźnie po Bo-
jarczuku, zgromadzonej w Oddziale 
Literackim Muzeum Lubelskiego im. 
J. Czechowicza. Przyjrzał się, przejrzał 
i stwierdził, że ma oto przed sobą klej-
not literacki pierwszego blasku!

Praca nad rękopisami autora 
Burzy, Sielańskich sielanek, Świtu 
i setek innych sonetów do łatwych 
i wdzięcznych bynajmniej nie należała. 
Trzeba było poświęcić wiele czasu 
i cierpliwości na ustalenie ostatecz-
nej wersji wielu utworów. Ale cały 
wysiłek przyniósł nadspodziewanie 
owocne rezultaty. Doktorowi J. Zię-
bie udało się „przebrać” z nich około 
300 najbardziej reprezentatywnych 
i wartościowych literacko wierszy. 
Poprzedził je obszernym wstępem 
i „egzegezą” najważniejszych wątków, 
charakteryzujących wyjątkowe do-
konania twórcze quasi-dziwaka znad 
„Wielgiego Dołu”. Po tych zabiegach 
pozostał jeszcze tylko jeden „drobny” 
problem – wydanie całego zbioru, 
zresztą pod tytułem zaproponowanym 
jeszcze za życia przez samego Bojar-
czuka, tj. Linie liryki. 

No i tutaj zaczęła się prawdziwa 
batalia o doprowadzenie całej historii 
do szczęśliwego końca. Powszechna 
inercja, która otoczyła niewidzialnym 
woalem Bojarczuka, jego sonety i 
pracę Józefa Zięby poczęła z czasem 
przypominać klątwę jakiegoś faraona 
lub urok rzucony przez ociemniałego 
aparatczyka. A wystarczyło choćby tyl-
ko na chwilę wczytać się w następujące 
słowa, by przejrzeć nieco na oczy: Jam 
mocarny, demonom swą moc przeciw-
stawię. / Nie mam współzawodnika tu, 
w Szczekarzewstawie, / a ślad mego 
istnienia w sonetach zostawię (Świt).

Przez długie lata nie pomagały 
żadne zabiegi mające na celu uświa-
domienie lokalnym władzom i opinii 
publicznej doniosłości danego zagad-
nienia. Jakoś nikomu nie mogło przyjść 
do głowy, że na Bojarczuku można 
zrobić po prostu „dobry interes” dla 
miasta i okolicy (parafrazując słowa 
Andrzeja D. Misiury). W lutym 2007 
roku dr J. Zięba złożył swój bezcen-
ny maszynopis w depozycie WBP 
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im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 
Wydawało się, że wszystko zostało 
stracone i pogrzebane. Znalazła się 
jednak grupka zapaleńców, którzy nie 
mogli pogodzić się z takim właśnie 
obrotem sprawy. Nie dysponując co 
prawda środkami na wydanie obszernej 
pracy lubelskiego literaturoznawcy, 
przedstawiciele krasnostawskiej Gru-
py Literackiej „A4” (P. Grądkowski, 
M. Jasińska, M. Kargul, D. Włodar-
czyk) wydali własnym sumptem drugi 
numer kwartalnika „Poetyckie Łany”. 
Cała monografi a została  poświęcona 
życiu i twórczości bohatera niniejszej 
historii. Promocja pisma miała miejsce 
8 maja ub. roku w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Krasnymstawie. Nakład 
wyniósł 300 egzemplarzy i do czytel-
ników trafi ł za darmo, co z pewnością 
wpłynęło na podniesienie stanu świa-
domości o tym, kim był i co robił tutaj 
ten nieco dziwny pan od „pasania krów 
i pisania sonetów”. 

Musiało jeszcze upłynąć trochę 
wody w Wieprzu, aby światło dzienne 
ujrzały w końcu Linie liryki (wybór 
sonetów). Fakt, że jego autor ma w 
Krasnymstawie swoją ulicę, ale jak na 
twórcę tego kalibru, to chyba jednak 
za mało. Swego czasu na sesji Rady 
Miasta padł pomysł, aby na rewita-
lizowanym obecnie rynku ustawić 
„ławeczkę Bojarczuka”. Pomysł ze 
wszech miar godny i chwalebny, 
lecz w żaden sposób przez lokalnych 
włodarzy niepodtrzymany. Nałęczów 
dysponuje „ławeczką Prusa”, a Sanok 
posiada podobny „mebel” ze starym 
dobrym wojakiem Szwejkiem. Są też 
w Krasnymstawie dwie biblioteki – 
jak na razie „bezimienne”, czyli po-
zostające bez jakiegoś patrona… Już 
dłużej nie będę ględził i przeciągał, 
powiem tylko tyle – dość słów, do 
książki Panowie i Panie!

Mariusz Kargul 

Stanisław Bojarczuk. Linie liryki 
(wybór sonetów). Z rękopisów wy-
dobył, opracował i wstępem opatrzył 
Józef Zięba, Wyd. „Polihymnia”, Kra-
snystaw-Lublin 2008, s. 206 (czarno-
białe ilustracje). 

„Z mapą w sercu”. 
Polskie pielgrzymki na Wołyń 

W bieżącym roku w lubelskim 
wydawnictwie „Norbertinum” uka-
zała się książka Leszka Wójtowicza1 
pt.  Później szatan wstąpił w ludzi. 
Zapiski nie tylko z Wołynia (wyd. I i 
II). Jest to zbiór reportaży, będących 
owocem podróży autora na Ukrainę. 
Wiele z nich odbył Wójtowicz w 
towarzystwie Wołynian, pielgrzymu-
jących „z mapą w sercu” w „nasze 
niegdyś strony”, do kraju lat dzie-
cinnych, do miejsc pochówku swoich 
bliskich – ofiar „wołyńskich czerwo-
nych nocy” z lat 1943 – 1945. 

Podróż na Wołyń w recenzowa-
nym zbiorze reportaży przybiera for-
mę pielgrzymki do miejsc świętych, 
do miejsc kaźni tysięcy Polaków, 
do miejsc, których nie ma, bo wir 

1. Leszek Wójtowicz (ur. 1970) jest absolwentem fi lologii 
polskiej KUL, dziennikarzem i poetą (autorem dwóch 
tomików poezji: Drobnonastroje, 1999; trzydzieści jeden, 
2001 oraz tomu pt. Fraszki do fl aszki, 1999). Mieszka w 
Zamościu i pracuje w „Dzienniku Wschodnim”. Niektóre 
z reportaży zamieszczonych w książce  „Później 
szatan wstąpił w ludzi”. „Zapiski nie tylko z Wołynia” 
ukazały się w magazynowych wydaniach „Dziennika 
Wschodniego”, zaś dwa z nich (To moja ostatnia 
misja, Podróż z mapą w sercu) otrzymały honorowe 
wyróżnienia w Konkursie Dziennikarskim im. Mirosława 
Dereckiego. Wychował się w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych – dziadek, Paweł Wójtowicz, ps. „Sosna” 
(1901-1971) i ojciec Mieczysław  Wójtowicz (1925-2006) 
działali w placówce AK w Tyszowcach.

historii zmiótł je ze współczesnych 
map...  Wójtowicz towarzyszy w tej 
wędrówce ludziom najczęściej sędzi-
wym, ludziom, dla których wyprawa 
staje się „ostatnią misją” 2 - misją 
upamiętnienia przodków i oddania 
sprawiedliwości historii, misją nada-
nia tożsamości bezimiennym ofiarom 
pochowanym na katolickich cmen-
tarzach, które w czasach sowieckich 
były wysypiskami śmieci3.

Książka Wójtowicza wprowa-
dza czytelnika w skomplikowaną 
problematykę polsko-ukraińskiego 
dziedzictwa – pojawiają się w niej 
pytania i padają odpowiedzi, które 
wciąż dzielą Polaków i Ukraińców. 
Jest wśród tych pytań także to, które 
stawia jedna z bohaterek cudem oca-
lałych z wołyńskiej rzezi: „Mówili, 
że o wolną Ukrainę walczyli, ale kto 
walczy siekierami, kosami i widłami 
z małymi dziećmi, kalekami, kobie-
tami i starcami?”.4 Historii nie da 
się wymazać, należy ją zrozumieć, 
odkryć i odkłamać – oto główne 
przesłanie tomu Wójtowicza.

Jest wielką zasługą autora i zna-
mieniem jego warsztatu pisarskiego, 
że pomimo tego, iż porusza  się 
w obszarze „czarnej karty” historii 
stosunków  polsko-ukraińskich, to 
w książce dominuje idea wspólnoto-
wego dialogu, w którym to nurt ob-
rachunku z przeszłością współistnieje 
z przejaśnioną ekumenicznie ideą 
porozumienia ponad nacjonalistycz-
nymi antagonizmami. Sprzyja temu 
wyeksponowanie postaci papieża 
Jana Pawła II pielgrzymującego na 
Ukrainę w roku 2001 i niosącego 
„słońce i pojednanie”5, a także do-
strzeżenie działań tych, którzy za 
Bugiem, wbrew wzajemnym animo-
zjom „budują mosty” 6 . 

Na uwagę zasługuje tu zwłasz-
cza Opowieść o dobrym człowieku, 

2. Zamysłom ideowym sprzyja kompozycja – książkę 
inicjuje reportaż pt. To moja ostatnia misja, s. 11-16.
3. Por. L. Wójtowicz,  Później szatan wstąpił w ludzi. 
Zapiski nie tylko z Wołynia, Lublin 2008, s. 44 i in.
4. Tamże, s. 40.
5. Por. szkic pt. Papież przyniósł słońce i pojednanie, 
s. 17-23.
6. Por. szkic pt. Budujemy mosty, s. 61-63.
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w której bohaterem jest Ukrainiec, 
Ołeh Szymonowicz, odznaczony 
prestiżowym Złotym Krzyżem Za-
sługi za działania na rzecz Polski 
i Polaków. Opowieść o „dobrym 
Ukraińcu” rozbija narodowe ste-
reotypy i otwiera perspektywy na 
polsko-ukraiński dialog, w którym 
martyrologia winna prowadzić oby-
dwa narody do  dokonywanego 
bez nienawiści historycznego roz-
rachunku. Bo – jak eksplikuje w 
jednym z reportaży hrubieszowski 
ksiądz, Andrzej Puzon – „Mamy z 
Ukraińcami skomplikowaną historię 
i musimy sobie wzajemnie przeba-
czyć. Ale przebaczenie nie równa 
się zapomnienie. Po to właśnie tu 
przyjeżdżamy”7. 

Agnieszka Prymak-Lewtak

Poszukiwanie uporządkowanego 

Kosmosu
Tom wierszy Andrzeja Dawida 

Misisury pt. Mandala klucznika 
zdecydowanie wyróżnia się na tle 
dość masowej współczesnej pro-
dukcji poetyckiej, szczególnie jeśli 
chodzi o produkcję wydawniczą w 
mniejszych ośrodkach. Oczywiście, 
mam na myśli przede wszystkim jego 
problematykę i sposób jej podania. 
To głos twórcy, który doskonale zdaje 
sobie sprawę, że tradycja artystyczna 
7. Później szatan wstąpił w ludzi, op. cit., s. 18.

może być bardzo ważnym elementem 
współczesnej wypowiedzi, że może 
ona w mniejszym czy większym stop-
niu kształtować psychikę człowieka. 
Przez tradycję artystyczną poeta 
rozumie przede wszystkim sztukę 
starożytną i chrześcijaństwo.

Podstawowym zagadnieniem 
artystycznym, do którego poeta 
powraca wielokrotnie, jest dla niego 
poezja, jej funkcje i zadania w życiu 
człowieka. W rozumieniu Misiury 
jest ona spowiedzią „w imię bytu 
sztuki i trwania”. Zasygnalizowana 
w tej metaforze podstawowa war-
tość tych pojęć – życie - staje się 
myślą przewodnią zbioru. W tym 
kontekście dochodzi do nieustannego 
sąsiedztwa sztuki i człowieka; jego 
zwycięstwa i przegrane, satysfakcje 
i gorycz, mogą być celem działania 
i przekleństwem. 

Pisanie jest zaspokajaniem pod-
stawowego głodu człowieka - prze-
życia estetycznego - poetyckiego 
(Głód). To on bywa źródłem uniesień 
i depresji (Ze snu), nieustannego bólu 
„błądzenia” w słowach, niemal bólu 
fizycznego. Stąd częsta obecność 
w utworach różnych, widzianych 
aluzyjnie, dualizmów, jak szpitala, 
śmierci, nadrannych godzin, niespo-
kojnych snów, ale i szczęśliwego 
sadu, raju. Poeta w tej sytuacji po-
szukuje złotego środka, „klucza” do 
otwarcia wszystkich drzwi raju. Sam 
się uważa za klucznika, który klucze 
znajduje w antycznych i chrześcijań-
skich odwołaniach (sztuki, filozofii, 
egzystencji), biblijnych zdarzeniach 
(Wino). „Klucze” te łatwo można 
przełożyć na współczesność. 

Przeciwstawnym odwołaniem 
są ucieczki w sferę makrokosmosu, 
w którym usytowane jest miejsce 
człowieka (Mandala kuszenia). Ko-
smos jako pojęcie astralne i kosmos 
przestrzeni, którą możemy pomie-
ścić w sobie. Wtedy najważniejszą 
obecnością w nas jest drugi człowiek 
(najczęściej kobieta). Takie części 
kobiety, jak oczy, włosy, dłonie, 
czarujący uśmiech są podstawową 

materią poezji, co znamy i czego 
nie do końca rozumiemy, chyba od 
prapoczątków liryki.

Jaką lotność niosłyby
w mojej poezji
ziarenka twoich oczu
gdybym umiał czytać z nich
podniebność znaków

Drugi człowiek może być rajskim 
sadem, ale również niedostępnym 
zamkiem, do którego trudno odna-
leźć klucz (W krainie odgadywa-
nych myśli). Ta rzeczywistość jest 
sytuowana na pograniczu różnych 
zaświatów, wiecznego odchodzenia 
i wiecznych powrotów, wreszcie 
sennej maligny (pełnej niezrozu-
miałych lub nieczytelnych obrazów) 
i rzeczywistości dnia powszedniego 
- jakby szpitalnych wspomnień lub 
tylko ich wyobrażeń (List, Do czasu). 
W rzeczywistości tej człowiek często 
jest „tułaczem”, rozumianym jako 
wędrowiec myśli, błądzący po me-
tafizyce, poszukujący transcendencji, 
klucza-uniwersum do zrozumienia 
makrokosmosu, ale również jako po-
dróżnik zwiedzający miasta Europy 
(cykl wierszy włoskich). „Wędro-
wiec” to jedno ze słów-kluczy dla tej 
poezji, obok takich pojęć, jak: sen, 
czas, myśli. 

Psychika człowieka i nasze byto-
wanie to studnia, którą trudno zgłę-
bić - mówi poeta w wierszu Dialog z 
cieniem.  To poszukiwanie uporząd-
kowanego Kosmosu, którego zna-
kiem graficznym oraz zjednoczenia 
dualizmów (choćby psychiki i ciała) 
jest w buddyzmie mandala. W poezji 
koncentruje się boska energia.

Częste są odwołania do czasu, 
który jest najbardziej obiektywny, 
ale i najbardziej okrutny, bo (zgodnie 
z antycznym przekonaniem) nie-
ustannie ubiega, przepływa, nierzad-
ko naśmiewając się z wysiłków po-
ety. On jest okrutnym sprawdzianem 
dla sztuki.

Takie myśli, skryte w wierszach 
i wnętrzu człowieka, a jednocześnie 
starające się ogarnąć wszechświat, 
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w połączeniu z bardzo eliptyczną 
metaforą, powodują, że poezja Mi-
siury jest trudna w odbiorze. Wier-
sze stają się hermetyczne, niemal 
mroczne i trudno „dopasować” do 
nich klucz. Ale jednocześnie jest 
to poezja bardzo konsekwentna 
w swoim poszukiwaniu, osadzona 
w bogatej tradycji i wymagająca od 
odbiorcy nie tylko szerokiej wiedzy 
kulturowej, ale przede wszystkim 
uważnego skupienia.

Stanisław Rogala

A. D. Misiura, Mandala kluczni-
ka, Lublin 2008, s. 67.

PRZENIEŚĆ WILNO DO SERCA 
(PORTRET MIASTA ZNAD 
WILII)

Szczęśliwe to miasto, o którym 
opowiada się legendy, pisze powieści 
i wiersze, śpiewa pieśni, uwiecznia 
się jego piękno słowem, pędzlem 
i muzyką. Do grona magicznych 
grodów niewątpliwie należy Wilno, 
wysławiane w ciągu wieków w róż-
nych językach i na różne sposoby. 
Poetyckie vilniana są niezwykle 
bogate, gdyby je zebrać do jednego 
miejsca – wypełniłyby z pewnością 
regał całkiem pokaźnej biblioteki.

Wilno obdarzało natchnieniem 
wielu artystów nie od wczoraj. I nadal 
oczarowuje, zachwyca, a czasami 
– niepokoi i boli. Obdarza natchnie-
niem kolejne pokolenia miejscowych 
twórców, inspiruje przybyłych do 
niego artystów i poetów. Wierszy o 
grodzie nad Wilią jest bardzo dużo, 
bywają jednak rozproszone w róż-
nych wydaniach, często przypadko-
wych, w prasie. Od dawna miałem 
zamiar zebrać ciekawsze utwory – nie 
da się przecież wszystkiego wrzucić 
do jednego kosza. Inaczej Wilno 
widzi współczesny Polak, inaczej 
Litwin, Żyd, Białorusin czy Rosjanin. 
W tym bogactwie tworzenia portretu 
miasta z perspektywy naszych cza-
sów, zdarzają się, co naturalne, rzeczy 
stereotypowe i wtórne. Zdaję sobie 
doskonale sprawę, że i w tej antologii 

nie da się ich uniknąć, że wybór wcale 
nie wyczerpuje zagadnienia i może 
mieć znamiona przypadkowości. Nie 
do wszystkich autorów, dotykających 
„wileńskiej struny”, mogłem dotrzeć, 
nie miałem możliwości przetłuma-
czenia wielu ciekawych utworów z 
innych języków, a przede wszystkim 
z litewskiego. Myślę, że do tej inicja-
tywy warto powracać, ażeby poetycki 
„portret Miasta” pozyskiwał wciąż 
nowe barwy i kształty. 

W Portrecie Miasta ograniczy-
łem się do twórców współczesnych. 
Wyjątek stanowią wiersze Sławomira 
Worotyńskiego, poety na wskroś wi-
leńskiego i kolegi, który przedwcze-
śnie odszedł w roku 1983. 

Trzeba powiedzieć, iż w widzeniu 
i przeżywaniu Wilna przez Polaków 
większość z nich odbywa niejako 
pielgrzymki poetyckie do miejsc 
uświęconych tradycją i historią. 
Łączy to twórców bez względu na 
różnice pokoleniowe i warsztato-
we, a także tych z Polski, Niemiec, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Sta-
nów Zjednoczonych. Z ich strof 
ostrobramskich dałoby się uczynić 
oddzielną antologię (taka inicjatywa 
była realizowana w Białymstoku 
przez ks. Tadeusza Krahela pt. Po-
ezja ostrobramska, wyd. 4, Białystok 
2002). Ważne miejsce w wileńskich 
refleksjach zajmuje Cmentarz na 
Rossie, często także przywoływane 
są w wierszach miejsca związane 
z obecnością tu Mickiewicza. 

Bardziej uniwersalnie do tematu 
Wilna podchodzą Litwini, miasto 
tutaj często jawi się nie tylko w wy-
miarach topografi cznych, ale także, 
i może przede wszystkim, sytuacyj-
nych. Jeszcze inne i ciekawe są źró-
dła inspiracji Wilnem jako pięknym 
miastem europejskim twórców innych 
narodowości – Białorusinów, Tatara, 
Rosjanina, Czecha czy Estończyka.

Pragnę podziękować poetom za 
nadesłane utwory, pomoc w przekła-
dach i wyrozumiałość wobec przed-
sięwzięcia. 

 W antologii  znalazły się wier-
sze 48 autorów. Oto ich nazwiska 

w porządku alfabetycznym: Ihar 
Babkou, Vladas Braziūnas, Tadeusz 
Chabrowski, Wiesław Ciesielski, 
Marek Dettlaff, Leszek Długosz, 
Józefa Drozdowska, Karol Grenzler, 
Barbara Gruszka-Zych, Ignacy Fiut, 
Bogdan Hildebrandt, Marek Soczak, 
Ludmiła Janusewicz, Georgij Je-
fremow, Antanas A. Jonynas, Anna 
Kajtochowa, Hanna Karp, Wojciech 
Kawiński, Anna Kielan, Krystyna 
Konecka, Vytautas Landsbergis 
(Jonas Žemkalnis), Dariusz Tomasz 
Lebioda, Krystyna Lenkowska, Jonas 
Liniauskas, Jacek Lubart-Krzysica, 
Romuald Ławrynowicz, Wanda Łom-
nicka-Dulak, Aidas Marčėnas, Mar-
celijus Martinaitis, Libor Martinek, 
Henryk Mażul, Waldemar Michalski, 
Romuald Mieczkowski, Elżbieta 
Musiał, Janina Osewska, Stefan 
Pastuszewski, Zianon Pazniak, Woj-
ciech Piotrowicz, Aarne Puu, Daniel 
Ratz, Tadeusz Rawa, Alicja Rybałko, 
Ramutė Skučaitė, Anna Sołbut, Józef 
Szostakowski, Wiesław Szymański, 
Tomas Venclova, Marek Wawrzkie-
wicz, Sławomir Worotyński.

Każdy z autorów został zapre-
zentowany co najmniej jednym 
wierszem. Ci, którzy pisali o Wilnie 
więcej, mają ich po kilka, a nawet 
kilkanaście. Przy opracowaniu wy-
dania starałem się zrezygnować 
z utworów wtórnych, choć nie wiem, 
czy to mi się udało – serdeczny 
i ciepły stosunek do miasta nad Wilią 
niektórych autorów mógł sprawić, 
że mniej surowo podchodziłem do 
ich strof wileńskich. Ponadto są to 
wiersze twórców bardzo różnych 
pokoleniowo.

W zbiorze umieściłem zdjęcia 
własnego autorstwa, starając się 
dopełnić ów Portret Miasta, poprzez 
fragmenty jego tkanki architektonicz-
nej i pejzażowej.

Romuald Mieczkowski

Przenieść Wilno do serca. Portret 
Miasta, zebrał, opracował i zdjęcia 
wykonał Romuald Mieczkowski, wyd. 
„Znad Wilii”, Wilno 2009, s.160. Bi-
blioteka „Znad Wilii”, tom 3.
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Miłość, pamięć i sny z wieży
milczenia Stanisława Popka 

Sny z wieży milczenia stanowią 
zbiór dziesięciu opowiadań Stanisła-
wa Popka, profesora zwyczajnego 
– psychologa, eseisty, poety i malarza 
o uznanym i cenionym dorobku ar-
tystycznym i naukowym, od 1973 r. 
pracującego na Wydziale Pedagogiki 
i Psychologii UMCS w Lublinie. W 
latach 1998 –2002 także prezesa Lu-
belskiego Oddziału ZLP.

Sny z wieży milczenia są książką 
bardzo ważną nie tylko w twórczości 
lubelskiego pisarza i naukowca. I nie 
dlatego, że są w zasadzie opowiadania-
mi autobiografi cznymi. Autor urodził 
się w Korytnie w powiecie hrubie-
szowskim, w czasie wojny i okupacji 
mieszkał – jako dziecko – w Majdanie 
Starym koło Wojsławic w powiecie 
chełmskim. Pracował jako pedagog w 
Leśnej Podlaskiej, Zamościu i Cheł-
mie. W pracy naukowej, od ponad 35 
lat, zajmuje się psychologią różnic 
indywidualnych, psychologią twórczo-
ści, sztuki i psychodydaktyką. 

Nie przytaczam tych faktów bez 
powodu. Opowiadania Stanisława 
Popka dzieją się w miejscach i wśród 
ludzi znanych mu doskonale z okresu 
dzieciństwa i młodości (miejscowości 
na  terenie powiatów: zamojskiego, 
hrubieszowskiego i chełmskiego) oraz 
w Lublinie i Nałęczowie. 

Czas w tych utworach odgrywa 
bardzo ważną rolę; występuje w trzech 
wymiarach. Pierwszy dotyczy czasu 
akcji poszczególnych opowiadań, prze-
ważnie nieokreślanego datami, lecz 
możliwego do ustalenia, chociażby ze 
względu na autentyczne osoby w nich 
występujące  oraz opisywane wyda-
rzenia historyczne (realnie czas ten 
obejmuje lata od 1941 – opowiadanie  
Rozdarte drzewo do 1983  – opowia-
danie Nieuleczalnie chory na altruizm, 
a nawet do bliżej nieokreślonego czasu 
po 1989 r. – opowiadanie Pan w oku-
larach i Pani Lulu).

Drugi czas – historyczny to lata 
wojny i okupacji, szczególnie od 
1942 r. oraz okres powojenny do 
końca  1956 r., relacjonowany przez  

bohaterów opowiadań. Wreszcie czas 
trzeci – to czas pisania książki (lata od 
1 marca 2000 r. do 26 listopada 2007 
r.), niezwykle istotny do zrozumienia 
intencji autora oraz głębi psychologicz-
nej opowiadań i ich ponadczasowego 
przesłania.

Opisywane wydarzenia autor re-
lacjonuje niejako w trzech perspekty-
wach, odpowiadających trzem czasom 
i odnoszących się do przeżyć i świa-
domości bohaterów, występujących 
w opowiadaniach. Ich narratorem 
jest przeważnie ta sama osoba, ale w 
zależności od opisywanych wydarzeń 
Stanisław Popek rekonstruuje  świado-
mość postaci, żyjących w owych trzech 
czasach i reprezentujących różne poko-
lenia Polaków, objętych czasem akcji 
Snów z wieży milczenia. Perspektywa 
ta, widziana z wieży milczenia, sięga 
daleko w przeszłość i przyszłość, od-
nosi się też do współczesności.

Pisanie opowiadań, obejmujących 
tak rozległy obszar czasowy i pokole-
niowy, zwłaszcza gdy od opisywanych 
wydarzeń dzieli nas przeszło półwie-
cze, jest rzeczą niezwykle trudną, 
wymagającą od pisarza znajomości nie 
tylko realiów historycznych, społecz-
nych i politycznych, ale przede wszyst-
kim doskonałej znajomości psychiki 
ludzi w nich występujących.  

Trzeba podkreślić, że autor tę 
sztukę pisania opanował znakomicie. 
Sny z wieży milczenia napisał nie tyl-
ko świadek i uczestnik opisywanych 
wydarzeń, czy znakomity pisarz, ale 
przede wszystkim wielki humanista, 
naukowiec, pedagog  i psycholog, do-
skonale znający zachowania ludzi uwi-
kłanych w ciąg dziejowych wydarzeń. 
W tym zakresie książka Stanisława 
Popka mocnymi akcentami wpisuje się 
w krąg naszej literatury narodowej wy-
rastającej z najbardziej szlachetnych, 
ale i bolesnych kart historii Polski, 
z naszych narodowych doświadczeń 
oraz pokoleniowych przemian spo-
łeczno-moralnych, rozgrywających się 
często w bardzo różnych, lecz zawsze 
polskich, realiach geografi cznych (np. 
niektóre powieści Juliana Kawalca, 
Edwarda Redlińskiego, Wiesława 

Myśliwskiego).
Podkreślając walory artystyczne i 

ideowe opowiadań Stanisława Popka, 
zaakcentujmy raz jeszcze, że Sny z 
wieży milczenia napisał właśnie profe-
sor psychologii o ogromnym dorobku 
twórczym, liczącym kilkadziesiąt prac 
i rozpraw naukowych. 

W opowiadaniach Stanisława Po-
pka, w miarę jak zagłębiamy się w ich 
lekturę, szczególnego znaczenia nabie-
ra narracja. Jest ona wszechobecna w 
tej książce. Autor świetnie rekonstruuje 
świadomość i odtwarza psychikę kil-
kuletniego chłopca,  przeżywającego 
tragiczne wydarzenia  z lat wojny i 
okupacji (w tym ukraińskie mordy 
dokonywane na Polakach), partyzanta 
Mietka, Koniokrada ze Złodziejówki,  
gwałconej i mordowanej przez Ukra-
ińców Natalki, samobójczyni Alicji, 
zdradzanej przez męża Zofi i, namiętnej 
i dzikiej Ukrainki Olgi, rozpitego Pani-
cza, Pana Wiktora z młyna nad Tanwią, 
Pana Z., Pana w okularach, Pani Lulu, 
altruisty Andrzeja.

Galeria postaci z tych opowiadań 
jest zdumiewająca i różnobarwna, tym 
cenniejsza, że są to osoby rzeczywiste, 
ukazane w codziennych aspektach 
historii minionej i współczesnej,  z 
naturalistyczną, ale wyważoną cha-
rakterystyką psychologiczną.  Autor 
nie przedstawia ocen, nie komentuje 
współczesności, na przeszłość nie 
patrzy przez pryzmat  historii, ale po-
przez osobiste losy swych bohaterów, 
dopuszczając ich do głosu. Ukazuje ich 
przywiązanie do tradycji religijnej z 
wieloma tragicznymi konsekwencjami 
natury moralnej, społecznej i politycz-
nej (np. konfl ikt polsko-ukraiński). Z 
premedytacją odwołuje się do wyda-
rzeń z własnego życia, wprowadzając 
na zakończenie opowiadania refl eksję 
narratora dotyczącą osób bądź wyda-
rzeń w nim występujących.  Narracja 
i dialogi są beznamiętne, wyraziste, 
jakby obojętne. Pod tym względem Sny 
z wieży milczenia są doskonałą książką 
dokumentalną.

Najcenniejszych walorów arty-
stycznych i poznawczych opowiadań 
Stanisława Popka szukać należy w 
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aspektach psychologicznych tej książ-
ki, odbiegających od stereotypowych 
opisów psychologicznych postaci we 
współczesnej literaturze.  Kluczem 
do zrozumienia głębi psychologicznej  
utworów, pomieszczonych w Snach 
z wieży milczenia,  jest opowiadanie 
tytułowe, w którym narrator (Stani-
sław Popek) spotyka się ze zmarłym 
25 grudnia 1980 r. bratem, znanym 
artystą malarzem, Janem Popkiem. Ich 
rozmowa to jeden z najpiękniejszych 
i najgłębszych dialogów w polskiej 
literaturze, zakończony słowami: 
Pozostawiłeś siebie we wszystkim, co 
stworzyłeś, a tylko małostkowość i 
ślepota, pogoń za błyskotkami i owo 
późne przecieranie oczu ze zdziwienia 
powodują, że ludzie długo pozostaną 
ślepi i głusi, Twoje niepowatrzalne  i 
aluzyjne dzieła są jeszcze samotne, bo 
są  trudne... Wnuki dojrzewają do myśli 
swoich dziadów.

Ten sam narrator w końcowym 
opowiadaniu Młyn powie: 

Oto pojedynczy prosty człowiek, 
człowiek skromny, bez roszczenia sobie 
uprawnień do bohaterstwa, niemal za-
gubiony tu nad Tanwią, na skraju Pusz-
czy Solskiej, jak w zwierciadle odbija 
losy tysięcy ludzi tej ziemi [...]. Jak to 
dobrze, że Wiktor odnalazł w sobie siłę 
witalną, która w samotności człowieka 
daje mu siły tworzenia i przetrwania. 
Czym jest miłość? Ta miłość odrodzona 
dzięki pamięci i dzięki snom? Czym 
staje się pasja tworzenia, ta intymna 
rozmowa z samym sobą. Jak potężna 
jest siła miłości wobec zła, upodlenia, 
nienawiści i zbrodni...

Sny z wieży milczenia trudno jest 
zamknąć w jednolitej formule recen-
zenckich ocen. Jest to dzieło, wobec 
którego nie można przejść obojętnie, 
zwłaszcza  na Lubelszczyźnie, gdzie 
wciąż żywe i aktualne pozostają 
wartości i problemy opisywane przez 
autora. Komplementować je należy 
zarówno za ich  realizm i dokumen-
talizm, ale przede wszystkim za ich 
aspekty psychologiczne. Listę zalet 
tych opowiadań należałoby też uzu-
pełnić stwierdzeniem, że są to utwory 
będące hołdem złożonych przez autora 

bohaterskim mieszkańcom tej ziemi, 
których piękno duchowe, dojrzewanie 
psychiczne,  rozterki i dramaty moral-
ne, przemiany charakterologiczne, wia-
ra w Boga  i  umiłowanie Polski stały 
się głównymi motywami i nośnikami 
artystycznymi i ideowymi tej książki.

Zbigniew Waldemar Okoń

III edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu im. W. Iwaniuka

Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Siedliszczu, 
Pismo Literacko-Artystyczne 

„Egeria”  
Wydawnictwo TAWA 

ogłaszają 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
POETYCKI 

IM. WACŁAWA IWANIUKA 
NA ZESTAW WIERSZY 

III edycja 

REGULAMIN KONKURSU 
I. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs adresowany jest do wszyst-
kich zainteresowanych osób, zrzeszo-
nych i niezrzeszonych w związkach 
twórczych, zamieszkałych w kraju i 
za granicą, którzy ukończyli 18 lat i 
posiadają obywatelstwo polskie. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest 
nadesłanie zestawu wierszy (minimum 
15 maksimum 30), nie publikowanych 
w książkach i nie nagradzanych w in-
nych konkursach literackich. Wszystkie 
utwory powinny być polskojęzyczne, 
oryginalne i w żadnej swej części nie 
mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie 
większej lub mniejszej (od wyma-
ganej) ilości wierszy dyskwalifi kuje 
zestaw. 
3. Do konkursu będą przyjmowane 
tylko utwory napisane na papierze 
o formacie A-4, opatrzone godłem i 
złożone w 3 egzemplarzach wraz z 
zapisem elektronicznym (na jednym 
nośniku). W osobnej, zamkniętej 
kopercie, oznaczonej tym samym go-
dłem, należy umieścić dane o autorze, 

(imię i nazwisko, wiek, adres zamiesz-
kania, telefon kontaktowy, ewentualnie 
e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie. 
4. Do konkursu nie mogą przystąpić 
laureaci (zdobywcy głównej nagrody) 
Konkursu im. W. Iwaniuka poprzed-
nich edycji. 
5. Całość należy przesłać do 15 sierp-
nia 2009 roku na adres: Wydawnictwo 
TAWA, ul. Plac Łuczkowskiego 15, 
22-100 Chełm z dopiskiem na koper-
cie: Konkurs poetycki im. Wacława 
Iwaniuka (III edycja)

II. Nagrody i wyróżnienia: 
1. Oceny zestawów wierszy dokona 
jury powołane przez organizatorów. 
2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest 
nią: druk najlepszego tomiku poetyc-
kiego ufundowany przez Urząd Gminy 
w Siedliszczu. Autor nagrodzonego 
tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy 
autorskich. 
3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mają pamiątkowe dyplomy i publikacje 
związane z Wacławem Iwaniukiem – 
patronem konkursu. 
4. Ponadto wybrane wiersze publiko-
wane będą w Piśmie Literacko-Arty-
stycznym „Egeria”.

III. Postanowienia końcowe:
1. Podsumowanie konkursu nastąpi we 
wrześniu 2009 roku. O formie, miejscu 
oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyni-
ków uczestnicy zostaną powiadomieni 
pisemnie lub pocztą elektroniczną. 
2. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. 
odbywa się raz do roku, z podsumo-
waniem każdej edycji, dla uczczenia 
patrona - Wacława Iwaniuka. 
3. Organizatorzy nie zwracają nadsyła-
nych wierszy i zastrzegają sobie prawo 
do promocyjnego druku nagrodzonych 
i wartościowszych utworów bez wypła-
cania ich autorom honorariów- dotyczy 
także publikacji w „Egerii” i innych 
zbiorowych antologiach. 
4. Dane osobowe wszystkich uczest-
ników związane z konkursem nie będą 
udostępniane osobom trzecim. 
5. Nadesłanie utworów jest równo-
znaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

literatura recenzje/konkurs
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Dyskusyjny Klub Książki 
w Chełmie

Dyskusyjny Klub Książki działa 
w naszym mieście od niedawna i mało 
kto wie, że spotkania jego członków 
odbywają się raz w miesiącu w sali 
konferencyjnej Biblioteczki Publicz-
nej na ul. Partyzantów.

Podzielona z kimś radość 
- to radość podwójna,

Podzielony z kimś smutek 
- to połowa smutku.

Moje przeczytane ileś tam książek, 
czy przewędrowane gdzieś tam drogi 
nie miały szansy na opowieść. Siedzia-
ły sobie w domu, cicho i nieruchomo. 
Zastygłe, z nikim niedzielone, blakły 
z miesiąca na miesiąc. Stawały się 
coraz mniej ważne.

Pewien majowy dzień, nagle, obu-
dził we mnie pomysł. Stwórzmy klub 
książki! Gdzie, jak nie w bibliotece? 
Człowiek jest zwierzęciem stadnym, 
garnie więc do grupy. I tak nieśmiała 
propozycja zaowocowała wkrótce 
ogłoszeniami w prasie: „Zapraszamy 
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki wszystkich miłośników li-
teratury”.

Pierwsze spotkanie, na razie 4-o-
sobowego (ja, Halinka W., dwie Anie z 
biblioteki) zespołu odbyło się 23 mają 
2008 roku. Wkrótce dołączyła kolejna 
osoba. Wspaniale! Jest już piątka. 
Opowiadałyśmy o przeczytanych 
książkach, o ulubionych autorach, 
ekranizacjach powieści, o wydarze-
niach kulturalnych. O wszystkim, co 
komu się podobało. 

Kolejne spotkania i kolejne po-
mysły. Jeden pomysł rodził następny. 
Atmosfera w klubie swojska, nawet 
rodzinna.   Nic dziwnego, że właśnie 
tu, postanowiłam świętować swo-
je urodziny. Czemu nie? W końcu 
odnalazłam grono ludzi, z którymi 
mogłam porozmawiać o tym, co mnie 
interesuje.

Kolejna osobą, która dołączyła do 
babskiego grona, był pan Modest. Tra-
fi ł akurat na imieninowo-urodzinowe 

„przyjęcie” i, zdziwiony, nabrał prze-
konania, że tak jest na każdym spo-
tkaniu. Z tym większą chęcią został z 
nami i od razu opowiedział, co czyta. 
Jedyny „rodzynek” wśród nas, kobiet, 
zyskał specjalne względy. Wspomniał 
o tym swojemu koledze i przestał 
szybko być jedynym. Pan Franciszek 
przyszedł na następne spotkanie i już 
ich nie opuszcza. Są zatem wśród nas 
„starsi panowie dwaj”.

Każdy z członków naszego klubu 
czymś się wyróżnia. Niezastąpiona 
Ania P. to osoba o przemiłym uśmie-
chu, ciepłym tembrze głosu, szerokim 
intelekcie i wysokiej kulturze osobi-
stej. Irenka G. wszystko skrupulatnie 
rejestruje na zdjęciach i opisuje. Irenka 
W.  to znawca Biblii. Zosia G., żona 
chełmskiego artysty grafi ka, wiele lat 
spędziła wśród książek, pracując w bi-
bliotece. Jest naprawdę oczytana. Ania 
M. zawsze ma dla nas ciekawe infor-
macje literackie i kulturalne. Niedawno 
dołączyła do nas Ala B. Połknęła bak-
cyla i nie opuszcza żadnego spotkania i 
wieczoru autorskiego. A było ich wiele. 
Z poetką i dziennikarką Wandą Sie-
radzką, z poetami: Danutą Kurczewicz, 
Dariuszem Włodarczykiem, Krystyną 
Igras, z powieściopisarzami: Jackiem 
Dehnelem, Hanną Kowalewską i Stefa-
nem Dardą., z felietonistą Zbigniewem 
Lubaszewskim oraz z nowym klubowi-
czem,autorem powieści Biały kamyk, 
Arkadiuszem Sannem. Ten ostatni, 
ni stąd, ni zowąd przyszedł któregoś 
popołudnia i już został.

- Gdzie jest w końcu moje miejsce, 
jeśli nie w klubie książki? - odpo-
wiedział bezpretensjonalnie, kiedy 
my, zwyczajni czytelnicy, poczuli-
śmy się zażenowani, a jednocześnie 
zaszczyceni obecnością znanego 
pisarza, członka Związku Literatów 
Polskich.

Na zakończenie o sobie. Równo 
po 30 latach nieobecności w Chełmie, 
po wielu latach mieszkania za grani-
cą, wróciłam do rodzinnego miasta. 
W 2009 roku zaczęłam pisać po-
wieść Malenta. W końcu czuję się 
spełniona.

Marlena Maria Chłopicka

Nagroda KAJ-a w kategorii 
„twórczośc literacka i artystyczna” 
dla chełmskiego artysty 
plastyka za rok 2008

Franciszek Ryszard Mazurek, 
urodzony w 1951 r. w Wolawcach. 
Ukończył Wydział Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Uprawia zawód artysty 
plastyka. 

Od 1979  roku jest członkiem 
Klubu Absolwentów Związku Pol-
skich Artystów Plastyków, a od 1984 
-  Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Plastycznej. 

Uprawia malarstwo realistyczne, 
głównie pejzaże. W swoim dorobku ma 
wiele wystaw indywidualnych, m.in. 
w: Chełmie, Warszawie, Łucku, Za-
mościu, Wrocławiu, Lwowie, Lyonie, 
Monachium, Marsylii, Paryżu, Abu 
Dhabi i Dubaju (Zjednoczone Emiraty 
Arabskie), Kiszyniowie (Republika 
Mołdawii), Sinaia (Rumunia). Brał 
także udział w zbiorowych wystawach 
w Polsce i za granicą w: Bułgarii, Cze-
chach, Niemczech, Rosji, Rumunii i na 
Węgrzech.

Prace F. Mazurka znajdują się w 
zbiorach muzealnych w:  Chełmie i 
Łucku (Ukraina) oraz w zbiorach pry-
watnych w kraju i za granicą między 
innymi: w Danii, Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich, Holandii, Francji, 
Kanadzie, Niemczech, Szwecji, USA 
i na Ukrainie.

  red.
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Nagroda KAJ-a 
dla regionalisty i historyka, 

członka redakcji „Egerii”
        w kategorii 

„ANIMATOR KULTURY” 
za 2008 rok

Zbigniew Lubaszewski - absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału 
Historii. Od 1989 roku uczy historii (Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej, Szkoła Podstawowa nr 6 
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6). Od 1999 roku uczy także fi lozofi i w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Jest adiunktem w Dziale Historii Muzeum Chełmskiego. 

Działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, od 2001 roku prezes Zarządu 
Oddziału PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie. Posiada uprawnienia przewodnika terenowego, 
pilota wycieczek oraz instruktora krajoznawstwa i ochrony przyrody. 

Z. Lubaszewski to społecznik, jakich mało, o czym świadczy aktywne wspieranie pracy różnych 
stowarzyszeń. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Eduka-
cyjnych FIBULA, wiceprezesem Stowarzyszenia „Miasteczko” oraz członkiem Zarządu Chełmskiego 
Towarzystwa Naukowego. Wchodzi w skład Rady Muzeum Chełmskiego. 

Od 1992 roku publikuje w prasie regionalnej („Kresy Literackie”, „Super Tydzień Chełmski”, 
„Nowy Tydzień” „Rocznik Chełmskie”, „Egeria”). Od 2005 roku jest członkiem redakcji Pisma 
Literacko-Artystycznego „Egeria”. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych 
oraz informatorów i przewodników turystycznych. Współpracuje z Radiem BON TON w Chełmie 
(członek redakcji, autor audycji historycznych). 

Z. Lubaszewski niestrudzenie popularyzuje wiedzę o regionie i jego historii. „Zaraża” innych 
swoją pasją, imponuje wiedzą historyczną i przyrodniczą. Chętnie dzieli się nią z mieszkańcami 
regionu w cotygodniowych audycjach radia BON TON oraz na łamach lokalnej prasy. Niedawno 
„Nowy Tydzień” zakończył druk serii Spacerkiem po Chełmie, obecnie rozpoczęła się kolejna seria 
- Chełmski słownik biografi czny. Z. Lubaszewski jest także autorem licznych publikacji o tematyce 
regionalnej, przyrodniczej i historycznej: Chełm, przewodnik (), Parki podworskie powiatu chełmskie-
go (2005),: Przewodnik. Chełm i okolice (2005), Pomniki podworskie powiatu chełmskiego (2005), 
Chełm. Przewodnik (2006) Chełmskie krajobrazy (2007), Chełmskie osobliwości przyrodnicze (2008), 
W cieniu Trzech Dębów (2009).

.  Laureat nagrody KAJ-a za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany: Brązowy Krzyż Zasługi 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Nagroda Zarządu Miasta Chełm, Nagroda Prezydenta Miasta Chełma. Posiada 
także odznaki honorowe i wyróżnienia PTTK, m.in.: Złota Odznaka  „Zasłużony w pracy z młodzie-
żą”, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK.

Sądzimy, że nikogo z chełmian nie trzeba przekonywać, że nagroda Kazimierza Andrzeja Jawor-
skiego w kategorii „animator kultury” trafi a we właściwe ręce. 

Zbyszku, gratulujemy kolejnego lauru i życzymy następnych. 
       Zespół redakcyjny „Egerii”:
       Danuta Makaruk 
       Waldemar Taurogiński
       Longin Jan Okoń
       Arkadiusz Sann

laureatNagroda KAJ-a
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Marek Maria Pieńkowski, urodził się na Lubelszczyźnie, na co dzień mieszka w stanie Tennessee 
w USA, dokąd wyjechał w latach 70., aby ukończyć studia podyplomowe. Był profesorem na Michigan 
State University Medical School. Prowadził badania z zakresu immunologii, inżynierii genetycznej i onkologii. 
Stworzył przełomową pracę w leczeniu chorób nowotworowych o sprawdzaniu wrażliwości nowotworów 
na leki. Obecnie posiada pięciu prywatnych klinik alergii i astmy, w których leczy się 30 tysięcy pacjentów. 
Jest też członkiem Senatorial trust, grupy konsultacyjnej amerykańskiego Senatu. W 1994 roku otrzymał 
Medal Wolności - najwyższe odznaczenie niemilitarne przyznawane przez Izbę Reprezentantów. 

 Dr Marek Pieńkowski jest także inicjatorem i fundatorem stypendium (5 tysięcy dolarów) dla 
młodych artystów z Polski, USA, Ukrainy, Czech, Niemiec, Francji i Białorusi. Założona przez niego 
fundacja od 2002 roku organizuje w Uhrze i Pieńkowie Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla ab-
solwentów uczelni artystycznych. Dom Pracy Twórczej został stworzony w odrestaurowanych czworakach 

rodzinnego dworu Pieńkowskiego w Uhrze przez  małżeństwo malarzy, 
Teresę Chomik i Ogenesa Kazariana. Ci, którzy choć raz odwiedzili to 
miejsce, przyjmowani są do artystycznej rodziny „Pieńków Art. Group”. 
Dla polskich uczestników pleneru przeznaczona jest oddzielna nagroda 

-  półroczne stypendium w jednym z artystycznych ośrodków w USA 
zakończone wystawą w prestiżowej galerii. M. Pieńkowski zapra-
sza także  grupy młodych artystów na okres sześciu tygodni do 
pracy artystycznej w Ameryce Północnej, organizuje wystawy 

w galeriach w Stanach, co w pewnym stopniu umożliwia im  
start artystyczny.

Z roku na rok międzynarodowe warsztaty rozrastają się 
poza Pieńków i Uher. Panel dyskusyjny, któremu towarzyszyła 

wystawa prac poplenerowych, odbył się ostatnio w Muzeum Ziemi 
Chełmskiej. Poplenerową ekspozycje prac można było zobaczyć 
także w Krakowie i Lwowie.

Pieńków jest także miejscem spotkań kapituły przyznającej 
Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia im. prof. Stefana Pieńkowskiego 

i dyskusji nad przyszłością polskiej nauki. Nagroda w postaci jed-
norocznego stypendium w wysokości 10.000,00 zł, została ufundo-
wana przez dr. Marka Pieńkowskiego i jest przyznawana corocznie 
za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej 
fi zyki, astronomii, chemii i biologii, które przyczyniły się do rozwoju 
krajowego środowiska naukowego. 

Laureat Nagrody KAJ-a, w kategorii „mecenat kultury”, to postać 
wyjątkowa. Cieszy fakt, że mimo opuszczenia kraju, nie zapomina 
o Polsce i swojej ziemi rodzinnej. 

red.
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Dr Marek Maria Pieńkowski wraz z synem Markiem

Marek Maria Pieńkowski
laureat nagrody KAJ-a
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Na terenie trzech gmin: 
Kamień, Żmudź, Dorohusk, 
na 5000 hektarów 
(4000 ha ziemi uprawnej 
i 1000 ha terenów leśnych), 
M.M.Pieńkowski założył farmę 
Suchekownaty-Pieńków. 

Uprawia się tu pszenicę, 
rzepak, jęczmień i kukurydzę. 
Hodowla obejmuje około 1000 
sztuk rasowego bydła, głównie: 
American Black Angus i French 
Limousine. 
Łąki są uprawiane 
ekologicznie, od 20 lat 
nie stosuje się 
nawozów sztucznych.  

Ferma Suchekownaty Pieńków
Andrzejów 30
22-113 Kamień Lubelski
woj. lubelskie
tel./fax +48 (82) 567 15 65

http://farm
.pienkow

.com

Rezydencja dr Marka M. Pieńkowskiego

Pełnomocnikiem dr. Marka Marii 
Pieńkowskiego w Polsce jest od 7 lat 
zarządca fermy Suchekownaty dyrektor 
Piotr Kryszczuk.


