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Drodzy Czytelnicy!
To już trzecia odsłona magazynu literackoemigracyjnego Obszary Przepisane, magazynu
redagowanego w warunkach permanentnej
emigracji i egzystencjalnych jej odmian, warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i gotowości do
działania, warunkach zbliżających się sztormów,
które często nawiedzają to portowe miasto.
Dziękując autorom trzeciego numeru zapraszamy
do artystycznej i literackiej konsumpcji oraz do
dzielenia się tym pokarmem ze wszystkimi, którzy
zechcą zajrzeć Wam w talerz.
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Marta TOMCZYK-MARYON
wiersze
NAD ZATOKĄ W FORNELLS
jem homara
za 60 euro (już teraz żadnej nagrody literackiej w Polsce nie dostanę)
manipuluję
szczypcami
nożem
widelcem
chrobot miażdżonych skorupek przeszywa mnie leciutkim dreszczem
kiedy kelner zabiera puste talerze ogarnia mnie błogość
zastanawiam się co jest jej przyczyną:
cena?
chirurgiczna precyzja?
a może ta zatoka o drugiej po południu?
cokolwiek to jest nie wymaga odpowiedzi
(Minorka, 30.07.2014)

EMILY DICKINSON
zdobyła drugie miejsce w konkursie wypieku chleba
źródła nie podają co było nagrodą
ani jaki rodzaj chleba upiekła
nie wiemy również czy była niepocieszona
że nie zajęła miejsca pierwszego
ale skoro nie dbała o brak rzeczy mniejszych
może nie miało to dla niej znaczenia
dziewczyna w jasnej sukience
z rękami oblepionymi ciastem
stoi nad wielką misą
w której rośnie coś
niepojętego
– Emily, Emily – krzyczy Lavinia – obudź się, wszyscy już wkładają swoje
chleby do pieca!
4
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OSIEM (ELEGIA NA ODEJŚCIE PRZYJACIELA)
Dla K., 22.06.2015
1.
Nic nie zapowiadało,
że tego dnia umrzesz.
Moje serce stanęło,
a jednak nadal biło.
Moja śmierć była na niby,
twoja naprawdę.
Nigdy nie byłam mocna z paradoksów życia,
teraz czas podszkolić się w paradoksach śmierci.
2.
Przyjaciele odchodzą,
zostają po nich:
miski, zabawki, koce
i dziura w ziemi,
którą pośpiesznie zasypujemy.
3.
Jak mamy żyć,
my, którzy zostajemy
opuszczeni na zawsze?
Co zrobić z ubraniami,
z których powoli ulatnia się wasz zapach?
Miłość to ziarnko piasku
w zatrzaśniętej na głucho muszli.

5
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4.
Kiedy umarłeś,
stanęłam pośrodku lasu i powiedziałam o tym drzewom.
One też muszą wiedzieć,
że stało się coś strasznego.
5.
Pamiętać, aby jeść
(najlepiej trzy razy dziennie),
zmieniać ubranie
(przynajmniej co drugi dzień),
karmić tych, którzy zostali,
być w kuchni,
w łazience.
Gdy tymczasem tak naprawdę jest się w tej ziemi,
którą od tygodnia siecze zimny deszcz.
6.
Wy którzy nigdy nie powrócicie
(nie licząc naszych wspomnień
danych nam na pociechę lub przekleństwo) choć odeszliście dni/tygodnie/lata temu,
umieracie w nas każdego dnia.
My którzy dostaliśmy wyrok życia każdego dnia stawiamy jeden krok
w waszą stronę
7.
Co czują zmarli,
gdy dotykamy ich na pożegnanie,
gdy kładziemy ręce na ich
głowach, włosach, futrze?
8.
W pierwszym śnie przyszedłeś w cudzej postaci:
radosny szczeniak oblizujący moją twarz.
Zastanawiam się, dlaczego wysłałeś właśnie jego?
Zapewne ciało nie ma tu żadnego znaczenia,
skoro miłość przybiera formy dowolne.

6
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W drugim śnie byłeś we własnej postaci:
bardzo zimny i skulony
powiedziałeś:
Nie zakopuj mnie głęboko,
tak, abyś mogła dotknąć,
sprawdzić,
że jestem martwy.
Zjawiłeś się w całej swej śmierci,
na urągowisko
pięknych wspomnień,
pocieszeń,
spokoju.
Który sen jest prawdą?
A jeśli obydwa są prawdziwe?
Nigdy nie byłam mocna z paradoksów życia,
teraz czas podszkolić się w paradoksach śmierci.

Marta Tomczyk-Maryon
Poetka, prozaik, blogerka i dziennikarka. Z urodzenia
i zamiłowania krakowianka. Od roku 2010 mieszka
w Norwegii. Autorka książek edukacyjnych m.in.
Jak czytać wiersze? (Interpretacje wierszy) (2006),
Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? (2010) oraz biografii
Wyspiański (2009).
Pisuje horrory i opowiadania kryminalne. Dla równowagi
psychicznej prowadzi dwujęzyczny blog „Trolle i misie”
poświęcony skandynawskiej literaturze dla dzieci
i młodzieży http://trolleimisie.blogspot.no/.
W roku 2015 zdobyła I nagrodę w konkursie poetyckim
im. Kazimierza Ratonia. Rok później ukazał się jej
debiutancki tomik Sto par bytów.
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Grzegorz WRÓBLEWSKI
wiersze

POSTPUNK
Działamy dalej... Pasy do pończoch?
Raczej obraz świętego Klemensa!
A gdzie podziały się otwarte miseczki?
Co oznaczają te smutne czapki i lisie
kołnierze? Człowieku! Zmieniło się
w Warsaw brzmienie. Ponieważ łysienie
androgenowe lub plackowate. Kadzidło.
Zamiast koronkowej bielizny. (Oczywiście
ważna jest również pielęgnacja skóry
na wygolonej czaszce...)

HODOWLA
Kolejna strefa subdukcji...
Mam dla pana rozdzielczość 2600x1450.
A wszystko dzięki królikom i skutecznej
walce z islamem. Wyrosła ci nowa skóra?
Czy słyszeliście? Przemienili 75-latkę
w uroczą Barbie, tworzącą wiersze
o wiecznej młodości. Minął tydzień odkąd
stosuję. Kupiłem udo szaraka. Chcę jutro
jechać do miasta Ramallah.

8
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BUNT STRAŻNIKÓW
Silne zapachy, tłuczone szkło.
Czyżby ponownie szpitalne
korytarzyki? Tak, to początek
nowego sezonu... Chodzimy
znowu na czterech łapach.
Ktoś wypróbował wehikuł
czasu. Na zewnątrz kwitną
pierwsze jabłonie...

ASTRAL
Zakończyłem dziś misję w sarkofagu,
ponieważ
prezydent szykuje nas na wojnę.
We will rock you,
nie tak szybko z tym
radiem bez cenzury. A ja wolę life after
life.
Właśnie nadają przesłanie pozaziemskiej
cywilizacji.
Znowu ci patrioci? Nagranie duszy,
która uchodzi z ciała. Pierwszy kontakt już
wkrótce!
Prezydent szykuje nas
na wojnę.
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Grzegorz WRÓBLEWSKI

CZEKALIŚMY NA NICH 200 MILIONÓW LAT
Chodziło mi zawsze o wewnętrzną konieczność.
O słowika, awanturującego się z niesprawiedliwymi
stróżami prawa. (Poezja nie mająca nic wspólnego
z bezmyślnością?) Ptaki wracają z reguły do swoich
gniazd. I bardzo często łączą się w pary. Podobnie
jak twórcy z południowej części naszego ekologicznego
kraju. Nie ma dokąd uciekać. Chowamy się za frazesy!
Ach, ta rezolutna pani profesor, która zwróciła uwagę
na liryzm i na tryb retrospektywny. Na słowika, choć
równie dobrze mogłyby to być płaczące, oszukane przez
nachalnych komorników cyprysy. Słowik nie wywołuje
tak silnych wrażeń jak kopulujący słoń...
Ptaki wracają z reguły do swoich gniazd.

Grzegorz Wróblewski – ur. 1962 r. w Gdańsku,
w latach 1966–1985 mieszkał w Warszawie, od 1985 r.
w Kopenhadze. Artysta wizualny, autor książek
poetyckich, prozatorskich i dramatów; m.in.
Ciamkowatość życia (1992/2002), Planety (1994),
Dolina królów (1996), Prawo serii (2000), Pomieszczenia
i ogrody (2005), Hologramy (2006), Noc w obozie
Corteza (2007), Nowa kolonia (2007), Hotelowe koty
(2010), Pomyłka Marcina Lutra (2010), Dwie kobiety
nad Atlantykiem (2011), Wanna Hansenów (2013),
Gender (2013), Kosmonauci (2015), Namiestnik (2015),
Choroba Morgellonów (2017). Wspólnie z Wojtkiem
Wilczykiem (fotografie) artbook Blue Pueblo (projekt
prezentowany był w BWA Zielona Góra, krakowskim
MOCAK-u, Muzeum Literatury w Warszawie, Bałtyckiej
Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce, BWA Katowice).
Tłumaczony na kilkanaście języków, m.in. na język
angielski, zbiory: Our Flying Objects – selected poems
(2007), A Marzipan Factory – new and selected poems
(2010), Kopenhaga – prose poems (2013), Let’s Go Back
To The Mainland (2014), Zero Visibility (2017). W Bośni
i Hercegowinie Pjesme (2002). W Danii w ostatnich
latach wybory wierszy: Digte (2015) oraz Cindys Vugge
(2016). Wraz z Bobim Peru płyta Projekt1 (2005). Udział
w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych
(malarstwo, mixed media) w Polsce, Danii, UK i Niemczech.
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Ewa OLEJARZ
proza

WSZYSCY PISZĄ, ŻE JESTEM MĄDRA
Wymachujesz flagą. Mówisz, że jestem wolna. Potem nazywasz mnie dziwką.
Śledzisz powoli. Skalpujesz. Skutecznie chwytasz za słowa. Zdania obracasz na moją niekorzyść.
Są takie Chile w tygodniu, że mam absoluta. Drwisz, gardzisz, pomiatasz. Toksyzujesz. Łapię
telefony, szukam obcych, by cię odnaleźli. A potem się okazuje, że odbiera twoja matka.
Twoja zmęczona matka.
Trzymam moją wolność na uwięzi. Dziad z ciebie. A jednak wracam, odbieram przebrzydłe maile,
wonty, zniewagi. Szukam logicznego wytłumaczenia ciebie. Staję się lektorem w wyobraźni.
Zaliczam fazy koreańskie. Włączam milczenie.
Brzuch sztuki mnie boli. Boli mnie głowa, ręce, nos. Bolę się, odwracam z boku na bok. Piszę
do pramatki. Do twojego największego wroga. Nie do ciebie. Mam wolny wybór. Mogę pisać do
kogo chcę. Mogę pisać jak chcę. Mogę nie pisać też. Też do ciebie. Tytą-tą ty mi. Zwadą. Raczysz
zbluzgać, okazać odwłok, mościć wyrzut, wrzód, alkohol, przedalkohol, poalkohol, przeponę,
presyna, premnie.
W tej podłej i niewolnej grze idziesz na całość. Na mnie idziesz. Warczysz. A ja?
A ja śledzę każdy twój krok. Oswajam, znoszę, pragnę. Jesteś najsroższym ogniwem mej
płodności. Masz mnie w sobie. Wrzeszczysz! Rajski monolog. Gdybyś choć raz dopuścił mnie do
głosu, co bym powiedziała?
– Spakuj się. Masz ponad pięćdziesiąt lat. Nie możesz już mieszkać z matką.
Co byś odpowiedział?
– Mogę. Mogę cię, suko, wywalić na wrocławski bruk, tam skąd nadeszłaś.

12
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Ewa Olejarz (1974)
Autorka Milczenia placu zabaw (Biblioteka Toposu,
Sopot 2015), Pfu (Fundacja Duży Format, Warszawa
2015), Wszystko jest inaczej (Fundacja na Rzecz Kultury
i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2016).
Pisze też opowiadania i dramaty. Mieszka w Zabrzu.
Tom wierszy Milczenie placu zabaw zdobył drugą
nagrodę XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na
najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2015 – Złoty
Środek Poezji, Kutno 2016. Debiutancki monodram
Wundeba powstał i był czytany w ramach Szkoły
Lokalnych Opowieści, Teatr Śląski, Katowice 2017.
Publikowała m.in. w „Arteriach”, „Cegle”, „LaVie”,
„Migotaniach”, „Okolicy Poetów”, „Przewodniku po
zaminowanym terenie”, „Śląsku”, „Toposie”, „Wakacie”.
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Grzegorz TOMICKI
wiersze

CZYTELNIK Z WYSYPISKA
1.
„On chyba pisał. Wyobrażasz sobie, pisać przez sen!” – zawołała Miriam.
„Wyobrażam sobie”, wyobraziła sobie Dorothy. Pisarz piszący przez sen.
W innych okolicznościach. Wyobrażony autor wyobrażonych snów.
„Ja też, też sobie wyobrażam”, zawołał pisarz przez sen, ale pisarz nie
liczy się w opowieści. Pisarz nie bierze udziału. Pisarz nazywa się Juan Diego,
bo tak się nazwał. Kocha się z Miriam, kocha się z Dorothy – o matko
i córko – bo tak je nazwał. Bo nazywa we śnie. Bo tylko sen jest jego
udziałem w świecie, z którego odchodzi, wołając kogoś
przez sen. Pisarz pogrążony we śnie, pisarz zanurzony w sobie.
2.
Pisarz pogrążony w sobie, pisarz zanurzony we śnie. Autor pogrążony
i zanurzony. Po cóż śnić więcej? Ale czy można wierzyć w sny pisarza?
W snach Juan Diego wyobrażał sobie, co myślał i czuł brat Pepe.
Ale z czyjego punktu widzenia mogły mieć znaczenie sny Juana Diego?
(Na pewno nie z punktu widzenia Pepe). „Wyobrażasz sobie, mieć punkt widzenia
w nie swoim śnie?”, wyobraził sobie pytającą we śnie zwiastunkę wszystkiego.
O, Miriam. O, Dorothy. I gdzież to się one podziały, kiedy sam chciał. Kiedy
sam jest. Czy można chcieć więcej? Lecz co to znaczy, kiedy nasi aniołowie
śmierci odchodzą? Gdy osobiste widziadła przestają nas prześladować?
14
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3.
To nic nie znaczy, kiedy nasi aniołowie życia i śmierci odchodzą.
Gdy osobiste widziadła przestają nas prześladować, zaczynamy pisać
przez sen, aby je przywołać. Wyobrażasz sobie pisać przez sen?
Wyobrażamy sobie, że wołamy je po imieniu. Piszemy, że mają imiona
nadane im we śnie. Wyobrażony autor wyobrażonych snów nadający rzeczom
imiona ze snu. Nic więcej. O, Miriam. O, Dorothy. Która z was jest bardziej
aktualna erotycznie, ta bierze wszystko. Tylko pisarz nie bierze udziału
w śnie, z którego odchodzi. Pisarz nazywa się Juan Diego. Autor pogrążony
i zanurzony w ciemności bez świateł. To nic nie znaczy. Ale tak jest.
4.
Pozostała tylko ciemność bez świateł. Tak Dorothy nazwała widok z samolotu
na Zatokę Manilską: ciemnością bez świateł. Wyobrażasz sobie, pisać ciemność
bez świateł przez sen? To nic nie znaczy. Avenida de los Misterios, Circo
de la Maravilla i el gringo bueno. „Ależ el gringo bueno kochał Ulice Laredo
– mógł śpiewać przez sen!”. Lupe zaś wciąż powtarzała: No es buen momento
para un terremoto – „To nie jest właściwa chwila na trzęsienie ziemi”. Lupe,
siostra Juana Diego mówiąca językiem, który rozumiał tylko on, pisarz śniący
snami, które rozumiała tylko ona. Rozumieć cudze sny na własna zgubę
mogła tylko siostra pisarza, autora, który odchodząc, nie bierze udziału.
5.
Juan Diego, pisarz, autor, czytelnik z wysypiska, poznający świat ze słów
ocalonych z ognia. Z czyjego punktu widzenia mogły mieć znaczenie
jego sny? (Na pewno nie z punktu widzenia Pepe). Sny nie mają litości
dla szczegółów. Usuwają to, co zbyteczne. Ale o czym mogą śnić
los pepenadores, zbieracze, dzieci wysypiska? O tym, że każdy niechciany
przedmiot, każda niechciana osoba były kiedyś potrzebne? Że kiedyś, w innych
okolicznościach, znów będą komuś potrzebne? Pisarz, autor pogrążony
i zanurzony śni o innych okolicznościach. Zbieracz pozostanie zbieraczem,
sortuje odpadki jeszcze długo po tym, gdy zaprzestaje ich szukać.
15
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6.
Zbieracz pozostanie zbieraczem, los pepenadores sortują odpadki
jeszcze długo po tym, gdy zaprzestaną poszukiwań miedzi, książek i szkła.
Każda wyrzucona rzecz, niechciany przedmiot, niechciana osoba będą kiedyś
komuś potrzebne: chłopiec ze zmiażdżoną nogą, dziewczynka, której
nikt nie rozumie, transwestyta, były zakonnik, człowiek guma, pijany el gringo
bueno, Miriam i Dorothy, aniołowie śmierci, czytelnicy z wysypiska.
„On chyba pisał”. Każdy będzie kiedyś komuś do czegoś potrzebny
jak sen. Jak aluminium i miedź. „Wyobrażasz sobie, ktoś był mu potrzeby
we śnie”? W innych okolicznościach. Jak kilo złomu. Jak stary gwóźdź.
z tomu Być jak John Irving (Łódź 2017)

Grzegorz Tomicki (ur. 1965)
Poeta, prozaik, krytyk literacki. Elektromechanik
urządzeń przemysłowych. Doktor nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa. Absolwent Uniwersytetu
Wrocławskiego. Stale współpracuje z miesięcznikami
„Twórczość”, „Odra” i „Nowe Książki”, kwartalnikiem
„FA-art” oraz Polskim Portalem Psychologii Społecznej:
PsychologiaSpołeczna.pl. Opublikował tomy wierszy:
Miasta aniołów (Bydgoszcz 1998), Zajęcia (Kraków
2001), Pocztówki legnickie (Katowice 2015) i Być jak John
Irving (Łódź 2017) oraz monografię naukową Po obu
stronach lustra. O twórczości Eugeniusza TkaczyszynaDyckiego (Szczecin-Bezrzecze 2015). Prowadzi stronę
literacką Inne Lektury (innelektury.pl) oraz strony
psychologiczne: Psychologia Życia Codziennego
(pzc.innelektury.pl) i Autoprezentacja (autoprezentacja.
innelektury.pl). Mieszka w Legnicy.
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Anna BŁASIAK
wiersze

WAKACJE U BABCI
Wysoka wierzba
tańczyła z wdziękiem na wietrze.
Jej witek można było dotknąć
z huśtawki. Wystarczyło mocno się rozbujać.
Dalej rósł orzech,
na którym zbudowaliśmy cały świat.
Jego owoce babcia suszyła
w tekturowej walizce na strychu. Podkradaliśmy.
Na środku podwórka wiśnia.
Ciemnokrwiste owoce
brudziły palce, język i duszę.
W rogu wkopana w ziemię piwniczka
na ziemniaki.
Za domem druga,
której chłód zawsze pachniał jabłkami
rozłożonymi pojedynczo na półkach.
Do bramy prowadził rząd akacji.
Wspinaliśmy się na nią
i z tej wieży strażniczej
oglądaliśmy przewijający się film.
Tego wszystkiego już nie ma.
Spełniła się groźba ciemnej studni
między akacjami a chlewem.
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PŁYWANIE PODCZAS BURZY
Jechaliśmy na rozklekotanym motorze,
bez prawa jazdy,
przez pola nad kanał pod lasem.
Zbierało się na burzę.
Woda była lepka i groźna jak melasa.
Pierwsze błyskawice spuszczały strach ze smyczy.
Ciepłe, tłuste krople wciskały nas w głąb,
brzeg nagle robił się bardziej stromy.
Na boso,
na rozklekotanym motorze
przez pola
płynęliśmy z powrotem.

KAWIARNIA PRZY ST JAMES WRENA W PORZE LUNCHU
Siedzę cicho,
zaczajam się.
Gołąb nagle skręca,
zatacza koło,
drepcze pod inny stolik.
Zostaję sama
ze swoimi okruchami.

19

Anna BŁASIAK

ZBIORY

RAKARZ

Miąższ truskawek
nagrzanych słońcem
był jak krew.
Zlizywałam łapczywie.

Na szczęście
kieszenie mam
zawsze pełne
rachunków ze sklepów,
starych biletów.

Zaraz przyjdą wiśnie.

Inaczej tyle słów
by się ode mnie uniezależniło

Anna Błasiak – tłumaczka, poetka, historyk sztuki.
Pisze po polsku i po angielsku. Poezję publikowała
w „Więzi”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Dekadzie
Literackiej”, „Odrze”, „ArtPapierze”, „Szafie”, „Śląskiej
Strefie Gender”, „Nowym BregArcie” (po polsku) oraz
na stronie wydawnictwa „Off_Press” i „Women Online
Writing” (po angielsku). Finalistka VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicz w 2016
oraz V Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy
Duży Format w 2017 roku. Przełożyła ponad 40 książek
z angielskiego na polski (przede wszystkim prozę dla
dzieci i młodzieży, w tym Szpiega mimo woli Anthony’ego
Horowitza) oraz kilka pozycji z polskiego na angielski
(prozę Mariusza Czubaja, Wioletty Grzegorzewskiej, Jana
Krasnowolskiego, Kai Malanowskiej, Daniela Odiji, Anny
Augustyniak, Mirki Szychowiak i Irit Amiel, a także poezję
Mirki Szychowiak i Radosława Wiśniewskiego [jako Anna
Hyde]; katalogi wystaw muzealnych, filmy). Wspólnie
z Wiolettą Grzegorzewską i Pawłem Gawrońskim
przełożyła na polski poezję Marii Jastrzębskiej.
Tłumaczyła również wiersze Mary O’Donnell, Nessy
O’Mahony, Martiny Evans i Vesny Goldsworthy.
Pracowała w muzeach i w radiu, redagowała pisma
kulturalne, pisała o sztuce, filmie i teatrze. Współtworzy
European Literature Network w Wielkiej Brytanii.
Redaktorka Babińca Literackiego.
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il. Ada Rudyk
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Piotr GAJDA
wiersze

POETA. REMAKE
Każda egzystencja wymaga wyniszczenia. Unicestwić
w sobie poetę jak zadeptuje się jedyną parę butów.
Wyłącznie to, co zostało wzięte pod obcas, kopnięte
w twarz lub w nerki, zadba o trwałość szwów.
Swoją drogą to zabawne, że do scalania ciała z duszą
najbardziej przydatny jest szew daleki-bliski-bliski-daleki.
Przyjaciele, szyłem jak umiałem, ostatecznie powołując
do życia Frankensteina. W rzeczywistości nie znam
nikogo, kto byłby ze mną na tyle blisko, żeby zauważyć
blizny. Zresztą, choćby był wewnętrznie bogaty,
nie wyszedłbym mu naprzeciw. Jak już wspomniałem
znosiłem obuwie, skazany od urodzenia na minimum
egzystencji, o której stanowi koszyk dóbr,
niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych.
Mój jest pełny, skoro uwzględnia jedynie te potrzeby,
jakich zaspokojenie nie może być odłożone w czasie.
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UNIWERSUM TO JEST SERWIS
To działo się tyle razy i w tylu kobietach,
że dziecko tej pierwszej trwa już całą wieczność,
zalegając w myślach jako koncept życia,
z którego dusza pruje się niby płaszcz
ziemski w otwartej na oścież szafie
tej ostatniej. Lecz praojciec musiał być
maszyną, bo jakże inaczej można
wytłumaczyć, że bękartowi dał wiano
w postaci łożyska? Wynalazł kulkowe
na swoje podobieństwo, aby mógł się
obracać zgodnie z kopernikańską zasadą
wokół jego błogosławionych narzędzi:
mitologii, teologii i filozofii, po obrzeżu
koła na karuzeli wirującej wokół własnej osi,
dopóki nie połknie własnego języka.
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WIERNE ODBICIA
Podobno w chwili zgonu całe życie przelatuje
przed naszymi oczami jak 7520 odcinków
„The Bold and the Beautiful”. Lecz kiedy wciskasz
pauzę, śmierć się zatrzymuje. Możesz ją sobie
do woli przewijać, aż straci wątek. Nie ona jedna,
skoro drzewo genealogiczne rodziny Forresterów
nie posiada innych korzeni oprócz zamulonych
dialogów Brooke i Ridge’a. Biegli w piśmie
nawet w takiej breji odnajdą morfemy,
aby objaśniać ich skatologię, skoro język
to ja, a ja to wydzielina ściekająca po napiętej
łydce, jakbym szykował się do skoku w za-świat-y.
Stop. Istnienie w postaci czystej jest w zasadzie
umieraniem w brudzie. Z brudu powstałem
i w brud się obrócę przyjmując go jak niewiasta,
która na kalwaryjskiej drodze przedarła się
przez eskortę i chustą otarła z potu i krwi twarz
Chrystusa. Gdy odjęła płótno, pokazało się na nim
odbicie umęczonego oblicza. Odbicie wierne –
vera icona – Weronika, tak wymawiano jej imię.
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BALLADA O CZŁOWIEKU BEZ-BOŻNYM
Wracać do domu przez rzekę błogosławieństw,
błogosławiony dom, w którym nie trzeba się modlić,
modlitwa jest jak pobożne życzenie,
aby w tym domu nikt nie umarł przedwcześnie,
ani zawczasu postanowił żyć wiecznie.
Wiecznie to zbyt krótko, żeby pamiętać wszystko,
wszystko to za wiele, żeby mieć akurat,
dokładnie tyle, by nie iść w objuczonej karawanie,
co nie znaczy, że psy nie będą szczekać niecierpliwie.
Cierpliwie znosić życie po stromym stoku,
ślimak na zboczu, tyle dał nam Bóg,
tę jedną postać, jaką przybiera szatan,
przywołując do siebie słowami: „ślimak, ślimak, pokaż rogi”.
Rogi rosną, rogi bodą i do zguby przywiodą,
przywiodą nas do domu przez rzekę błogosławieństw,
w którym zachłannie zajęliśmy wszystkie kąty.
Piec krematoryjny piąty.
Piotr Gajda (ur. 1966) — poeta, autor książek
poetyckich Hostel (Łódź 2008), Zwłoka (Łódź
2010), Demoludy (Mikołów 2013), Golem (Mikołów
2014) oraz Śruba Archimedesa (Łódź 2016). Stały
współpracownik Kwartalnika Literacko-Artystycznego
„Arterie”.
Współpracuje
również
z
Gazetą
Literacką „Migotania”. Wiersze publikował m.in. w „44”,
„Tyglu Kultury”, „Opcjach”, „Toposie”, „Frazie”, „Redzie”, „Gazecie Wyborczej”, „Odrze”, „Cegle”, „Nowym
Zagłębiu”,
„Ricie Baum”, „Arteriach”,
„Czasie
Kultury”, „Dzienniku Łódzkim”, „Fabulariach”, „Pressjach”,
„Migotaniach”,„Afroncie”, w pismach internetowych:
„sZAFa”, „Inter”, „Helikopter”, „Fragment”, „biBLioteka”,
art.-zinie „Nowy BregArt”, w antologii łódzkich
debiutantów Na grani (Łódź 2008) oraz w antologiach:
Pociąg do poezji. Intercity (Kutno 2011), Węzły, sukienki,
żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna (Kutno
2013), Przewodnik po zaminowanym terenie (Wrocław
2016), Ani ziemia jałowa, ani obiecana / Weder wüstes
Land noch gelobtes (Dom Literatury w Łodzi, 2016).
Laureat Nagrody Otoczaka 2014 przyznanej przez
Jerzego Suchanka. Stypendysta Funduszu Popierania
Twórczości ZAIKS w roku 2016. Jego wiersze
przetłumaczono na język niemiecki.
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Krzysztof BOJKO
wiersze
ALKOHO(CH)LIK
gdyby zamienić skacowane dni na czas do przemyśleń
byłbym teraz nadętą stolicą mądrości
nie rozróżniając swojego cienia
od twojej siostrzanej duszy
budziliśmy się bez potrzeby ostrości smaku
i znalezienia odpowiedzi na ważkość tu i teraz
jednak życia nikt nie cofnie a usłyszane kiedyś wyzwiska
dzisiaj są jak sól
prawda i fizjologia utworzyły zbiór pusty
zapełniamy go wieczorami po których nie pęka głowa
nie drżą i nie szarpią wyciągnięte ręce

LULAJ PIKSELE
wigilijną wieczerzę rejestrowały
kamera na statywie i dwa aparaty
w rękach ojca i brata
dodatkowo zaraz po zjedzeniu potraw
wyświetlono na wielkim ekranie
zapis przedszkolnych jasełek
z najmłodszym wnukiem
w roli narratora
to na pamiątkę
– powiedziała matka
gdy wychodziłem z żoną i córkami
żeby pośpiesznie wrócić do naszych czterech kątów
gdzie jedyny flesz rozbłysnął od ciepła
betlejemskiej gwiazdy
26
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BOOM

ŁONO

planując wakacyjne odludzie
oglądasz album
w którym śmiejecie się z matczynej nadopieki
i mojego przyzwolenia na zielone jabłka

ludzie pokorni przywiązują się do miast i wsi
żeby kiedyś utrzymać równowagę
wyglądając przez okna
czy ktoś inny strawi jednostajność widoku
z dźwiękami samochodów
jadących coraz szybciej
w kierunku nowych dzielnic
albo pod ciemny las

twój anioł stróż wydoroślał w tobie
a nawet jeśli coś jeszcze
mówisz opryskliwie
wiedz że nam nie wolno
powstrzymywać waszych skrzydeł

to wszystko w mgnieniach wyuczonego pacierza
gdy zapominają o bożym świecie
– zapętleni okolicznym powietrzem od którego
najpłytszy sen będzie pochwałą
swojego miejsca

może to jeden z kluczy do niebanalnego
boom
jaki by nie był świat
i jego domowa tęsknota

Krzysztof Bojko – rocznik 1967.
Inżynier budownictwa, mieszka i pracuje w Gorzowie
Wielkopolskim. W 2011 roku wydał debiutancki
tom Patykiem. W następnych latach otrzymał kilka
wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich.
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Tomasz MADEJ
wiersze

DZIECI JEDNEGO BOGA
wszyscy jesteśmy dziećmi jednego boga
staramy się żyć w pokoju
który dzielimy
z córami koryntu i skurwysynami

***
Patrzyłem na was z daleka
tak sprawnie przepływaliście
kolejny i kolejny już basen
wypełniony wódką, dymem i dragami
Stałem, zanurzony po kostki
Przypominając sobie dzieciństwo
i helupiarzy na klatkach
mojego małego miasta
Bałem się skoczyć na główkę
bałem się skoczyć i złamać
mój i tak krzywy już kręgosłup
moralny. Pilnując się tak
nie zauważyłem momentu
w którym się zachłysnąłem
chciałem złapać się brzytwy
żaden z bogów nie podał mi ręki
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AUDYT

ZŁA ZMIANA

Stoją dumnie nade mną
dyktując mi warunki
mojej wolności

nawet nie wiem kiedy zamieniliśmy
kluby piłkarskie i sprint
w stronę światła bramki na
kluby nocne i
sprint w stronę
światła bramek tych klubów

Audyt moich czynów
przeprowadzony skrupulatnie
w białych rękawiczkach

nawet nie wiem kiedy zamieniliśmy
kluby nocne i taniec
w ich mroku
na kluby ze striptizem
taniec na róże i
mrok tych wszystkich pokus

spod których nie widać
brudu pod paznokciami
którymi wcześniej mnie rozdarli

Tomasz Madej – rocznik ‘92.
Od urodzenia mieszka w Brzegu Dolnym (z przerwą
na 2,5 letnią emigrację do Arendal w Norwegii).
Publikował w Angorze, OBOK-u, Helikopterze,
Poezji Dzisiaj, Poezji XXI. Pisze i rozsyła w świat.

29
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proza

POWRÓT (FRAGMENT)
(...) A jednak po jakimś czasie, może już nawet będąc w kraju przypomnisz sobie
wiosnę po kolejnym powrocie z Kanady, kiedy dzień po lądowaniu założyłeś garnitur i zupełnie
nowe buty do tego garnituru, które piły niemiłosiernie w pęciny. Była szansa na pracę, podobno
potrzebowali w wojewódzkim mieście kogoś do wydawnictw promocyjnych i kulturalnych.
Dlatego skróciłeś swój pobyt, pisałeś ostatni egzamin na studiach podyplomowych w dniu
wylotu i prosto z egzaminu jechałeś na lotnisko, a teraz niemal prosto z lotniska po kilku
godzinach snu stałeś na peronie dworca kolejowego w Brzegu (...) buty piły niemiłosiernie
w pęciny, a zarazem czułeś nieodpartą potrzebę spacerowania wzdłuż peronu, wdychania
ciepłego kwietniowego powietrza z lekką nutą nagrzewającego się żelaza, stali, drewnianych
podkładów – pierwszymi zapachami polskiej wiosny jakie poczułeś po roku. Czułość do tego
całego bajzlu. Świat odsłaniał ci się na nowo we fragmentach, które przecież zawsze musiały
być obecne, ale brane za oczywistość, były niedostrzegalne. Maki wzdłuż nasypu, czerwieńsze
były bo w polski wrosły syf; ptaki, ptaszyny dające wszelkie możliwe głosy właściwe swoim
gatunkom, psa szczekanie gdzieś w oddali, zapach papieru, farby drukarskiej z gazety kupionej
w kiosku. Potem obite dermą siedzenia pociągu lokalnego, szum dworca miasta wojewódzkiego,
taksówki przed wejściem, peron z pomieszaną numeracją, gdzie peron pierwszy wcale nie był
obok drugiego, a trzeci nie następował po drugim. Jednak rozumiałeś to miejsce i jego tajemną
mowę. Poprosiłeś taksówkarza, czy nie mógłby cię podrzucić o tu zaraz do urzędu koło wieży
piastowskiej.
– Panie, a co ja zarobię na panu dziesięć złotych i spadnę na koniec kolejki?! Na piechotę
pan idź i nie zawracaj pan głowy! – odezwał się taksówkarz stojący na czele pokaźnej kolejki
taksówek przed dworcem.
Tak miało być, miałeś te kilkaset metrów jednak przejść z narastającym bólem w obu
stopach, zupełnie jakby pierwsze kroki po ojczystej, dziadowskiej ziemi po długiej nieobecności
miały kosztować cię zdarcie skóry. Miałeś przeżyć wylinkę ze skóry węża, łuski smoczej. Kiedy
doszedłeś na miejsce, znajomi poinformowali cię jeszcze na korytarzu, że niepotrzebnie
się trudziłeś i wracałeś przez pół świata, bo dzisiaj właśnie, dwie godziny przed spotkaniem
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z tobą, na posiedzeniu sejmiku ziemi, tej ziemi – gwałtownie zmieniła się koalicja. Marszałek,
który zapewniał ciebie, że kiedy wrócisz znajdzie się dla ciebie praca, przestał być kimkolwiek,
a wszelkie dobre rekomendacje, jakie do tej pory posiadłeś z godziny na godzinę, stały się złymi
rekomendacjami. Mimo tego rozmowa kwalifikacyjna się odbyła i komisja powiedziała nawet,
że owszem skontaktujemy się z Panem, co oznaczało, że nikt się z tobą nie skontaktuje.
Po powrocie do domu zobaczyłeś, że wnętrze obu butów jest czerwone od krwi jak ten szkolny
trampek, wiele lat temu, kiedy uciekaliście z torów przed obławą SOK-istów. Wtedy nie wiedziałeś
jeszcze co boli, ale widziałeś krew, teraz bolało i kształt tego co boli stawał się wyraźniejszy
chociaż nie do końca jasny. Czułość do tego całego bajzlu. Mimo wszystko. W całej jaskrawości
ujrzane zaszczane schody na peron drugi nigdy niemal nieużywany, wiecznie cieknący dach
hali głównej prowincjonalnego dworca, kwitnący rzepak, chmury pierwszej wiosennej burzy
wzbierające nad nim. Byłeś wtedy ciężko raniony, nie wiedziałeś po co wracałeś, a nie mając
stałego zajęcia w poszukiwaniu tej odpowiedzi snułeś się od Gdańska przez Warszawę, Świętą
Górę Grabarkę, błękitną Holę, wreszcie Kraków, miasto twoich porażek i kolejnych porzuceń.
Ciężko zraniony, ale tak jak zwierzę – czułeś się bezpieczny wśród znajomych konturów miast,
zapachów i dźwięków. Raniony, ale spokojny i pogodzony z losem (...) Odganiałeś złe myśli
zatem odwiedzając kolejne dworce i ogarniając myślą, mową, uczynkiem tę Polskę. W miarę
tych wędrówek znikały maki przy nasypach, koszenie rzepaku, wzrost innych zbóż, pojawianie
się i znikanie kolejnych chmur burzowych.
I oto znalazłeś się wczesną jesienią na dworcu w Krakowie. Przed dworcem nie było jeszcze
opasłego centrum handlowego, nazywanego jak wszędzie indziej w Polsce kłamliwie i obłudnie
„galerią”. Tak jakby sklepy za szybami były dziełami sztuki, wyrazem najgłębszych i najbardziej
wyrafinowanych myśli i konceptów ludzkiego ducha i umysłu i nic ponad nimi już nie istniało. To
dlatego w tym nieszczęsnym kraju nad Wisłą trzy czwarte wyfiokowanych trzpiotek i lampucer
noszących demonstracyjnie torebki na zgiętym łokciu z dłonią wyciągniętą ku górze, zna nazwę
Stradivarius, ale kojarzy ją z bluzeczkami oraz spódniczkami, a nie z legendarnym brzmieniem
instrumentu. Bo co komu po brzmieniu instrumentu w kraju gdzie domy kultury sponsorują disco
polo, gdzie przedszkola prowadzą lekcje umuzykalnienia zapraszając weselnych grajków aby uczyli
dziatwę songu „Ona tu jest i tańczy dla mnie” czemu nikt się nie przeciwstawia, bo i po co, skoro
Stradivarius to dla większości tylko sklep z lepszymi lub gorszymi szmatami? Do pociągu powrotnego
był jeszcze spory kawałek czasu, a tym razem szlak miał wieść przez Radom, do Dęblina, a potem
dalej stopem przez lubelskie, aż do Włodawy. Tak sobie wymyśliłeś, skoro nie przynależałeś do
nikogo i niczego, nikt na ciebie nigdzie nie czekał, ani nikt za tobą nie tęsknił. Było jednak równie
prawdopodobne, że kiedy obudzisz się w Radomiu, kupisz paczkę „Radomskich” w kiosku, takich
bez filtra, dobrych i zmienisz kierunek na północ, na przykład na Białystok, Suwałki albo Olsztyn,
Ornetę, Pieniężno. Myśląc nad tymi ewentualnościami zszedłeś do przejścia podziemnego w stronę
miasta z solennym postanowieniem spożycia dwóch sadzonych, ziemniaków z buraczkami oraz
barszczu ukraińskiego w barze mlecznym „Górnik”, do którego szybkim krokiem, omijając zawsze
zatłoczony o tej porze roku Rynek było jakieś dwadzieścia pięć minut. Nie byłeś więc zachwycony
kiedy przy wyjściu na stronę miasta zaczepił cię rozchełstany, wysoki żul z wytatuowanymi
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ramionami, z płaszczem przewieszonym przez ramie w upaskudzonych ziemią i błotem spodniach
w pionowe pasy czarne i białe o luźnym rzec by się chciało, łowickim kroju.
– Nie, no sory ale nie mam kasy do rozdania kierowniku – zaznaczyłeś od razu, żeby nie
przeciągać niezręcznej sytuacji, a zarazem nie wykazywać się obojętnością oraz znieczulicą
społeczną.
– Nie, no co ty... – nachylił się do ciebie na chwiejnych nogach – Ja nigdy o nic nie proszę, ja
daję, od siebie. Jestem... eeeep, Aniołem...
Czknął potężnie. Wionęło od niego wszystkim, czym powinno wionąc w umiarkowanie ciepły
dzień od faceta, który co najmniej od kilku dni żył na wolnym wybiegu. Sięgnął do kieszeni
prawie łowickich portek i wyciągnął zmiętą paczkę mentolowych fajek, być może były to LM-y
w każdym razie kartonik, wyglądający całkiem świeżo.
– Zapalisz ze mną? – zapytał i wydłubał ci brudnymi, tłustymi paluchami jednego papierosa.
– A chętnie – odpowiedziałeś przejmując pojedynczą fajkę z rąk nieznajomego i wyjąłeś
z kieszeni zapalniczkę odpalając sobie i jemu.
– Jesteś w porządku – powiedział nieznajomy zaciągając się dymem – Wziąłeś coś ode
mnie... – tutaj czknął potężnie i przez chwilę łapał powietrze jak ryba, może powstrzymywał
przemożną chęć zwymiotowania – Normalnie ludzie się mnie brzydzą i nie biorą... Kiedyś
chciałem z kimś zjeść śniadanie, bo wiesz, miałem śniadanie, zrobili mi w monarze na drogę,
ale nikt nie chciał, a ja nie lubię sam palić, sam jeść.
– Ja też nie lubię sam palić. – zaciągnąłeś się mocno, do dna.
– Z pierdla wracam, wiesz, odsiedziałem dwanaście lat z dwudziestu pięciu i wypuścili... –
spojrzał tobie głęboko w oczy – Zabiłem człowieka, wiesz?
– Domyśliłem się, dwudziestu pięciu za nic się nie daje.
– No... Nazywali mnie pod celą Anioł. Anioł Śmierci. Bo jak mnie taki jeden wkurwił w pierdlu
to też go zabiłem. Udusiłem o, tymi rękami – tutaj wystawił dłonie wnętrzem w twoją stronę
żebyś mógł ocenić ich siłę po budowie. – Za to na wolności dostałem dwanaście, za te w pierdlu
po dwadzieścia pięć, ale wypuścili mnie na warunku...
– To ich było więcej? – zapytałeś udając spokój.
– Taaak – zgasił papierosa i sięgnął po następnego – jeszcze jeden?
– Dobra, chętnie – powiedziałeś, a Anioł cuchnący potem i nieodmytym ciałem oparł ci się na
ramieniu i poklepał niezdarnie.
– Jesteś w porządku – powiedział, kiedy znowu odpaliliście – Coś ode mnie wziąłeś. Anioł
tego nie zapomina... Tak, było ich więcej, dlatego pod celą mówili na mnie Anioł. Anioł Śmierci.
To nie jest łatwa sprawa – śmierć...
– Nie jest – odpowiedziałeś ni to pytaniem, ni to potwierdzeniem, bo cóż mogłeś wiedzieć
o zabijaniu i śmierci.
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– Nie, nie jest – potwierdził Anioł. Paliliście dziwnie szybko, a Anioł ciągle wisiał na twoim
ramieniu, jakby chciał się wesprzeć, chociaż z drugiej strony poklepywał cię od czasu do czasu, co
robił jakby zamiast wypowiadania krzepiących serce słów, których najwyraźniej mu brakowało.
– Wiesz co? – powiedział Anioł Śmierci, kiedy skończyliście palić drugiego papierosa – Nie
będę cię zatrzymywał, masz pewnie jakieś swoje sprawy, nie przyszedłeś w końcu się ze mną
spotkać. Nie umawialiśmy się na nic. To... to taki przypadek jest...
Przez uprzejmość nie zaprzeczałeś, ale nauczony doświadczeniem ze spotkań z cieniami
miast i miasteczek wiedziałeś, że zaraz nastąpi puenta tego przypadkowego rzekomo spotkania
i ona może nie być wcale taka przypadkowa. Twój umysł miał teraz wszystko odnotować, wyryć
na trwałe. Ciepłe popołudnie, Kraków, bilet do Radomia w kieszeni, jeszcze ulgowy, smak
mentolowego papierosa.
– Ale jesteś w porządku – podjął znowu przerwany wątek Anioł – Wziąłeś coś ode mnie,
a teraz ja ci coś dam... możesz to sobie zapamiętać i kiedy będzie źle, przypominać sobie... co ci
powiedział Anioł. Anioł Śmierci...
Zrobił pauzę, nabrał powietrza, wyprostował się, już nie wspierał się na twoim ramieniu, ale
patrzył ci w oczy: – Będziesz żył.

Radosław Wiśniewski ur. 1974, z wykształcenia
psycholog, wieloletni pracownik administracji
publicznej. Autor kilku zbiorów wierszy – ostatnio
„Inne Bluesy” (Olkusz 2015), „Psalm do św.
Sabiny” (Brzeg 2016), „Dzienniki Zenona Kałuży”
(Łódź 2017). W przygotowaniu zbiór tekstów
„Kwestionariusz putinowski oraz inne wiersze
publicystyczne” oraz powieść „trans-migracja”.
Współtwórca Stowarzyszenia Żywych Poetów,
pisma literackiego „Red.”. Stały współpracownik
„Odry” a niegdyś „Studium”, „Undergruntu” i kilku
innych nieistniejących już pism literackich. Mieszka
w Kiełczowie opodal Wrocławia. Pracuje w hurtowni
urządzeń niskoprądowych.
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Piotr KASPEROWICZ
wiersze

MALINIAKI ZWYCZAJNE
Elastyczna garderoba w paski
i transparenty niechlujnie zarzucone na oczy
koronkowy sztab decyzyjny
do spraw nienawiści
u podstaw
pozbawiony grzechu uczynku czy zaniechania
sporo za dużo
przesady dla posiadania śniadych karnacji
mało za dużo
też byłoby za dużo
kogo pytać czy można
w razie wewnętrznej potrzeby zmiany
pasy szlacheckie przerobione na gustowne pasy szahida
maliniaki zwyczajne
wrzucono w nie patriotyzm warstwowany patosem
z kunsztownie emblematycznymi aksamitkami
podczas gdy w malinowym chruśniaku
amunicja.
PRÓBY SZCZĘŚCIA
Na tej samej stronie wojna i reklamy
próby szczęścia w pewnym sensie
ekskluzywne półprzeźroczyste obudowy sprzętu hi-fi
dla ludzi
na których nie łamie się praw człowieka
darmowe saszetki doskonałych kremów
dla tych o niewątpliwej morfologii i perfekcyjnych przychodach
fragmenty poradników wiecznej szczęśliwości
dla wszystkich
którzy już oswoili się z wojną.
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Piotr KASPEROWICZ

PRZEMIŁA APARYCJA
Boże uśmiechy wybielone octem
i zdeptane boże krówki
chityna to kiepska kryjówka
100% natury
sam ekstrakt
kość słoniowa na dowód śmierci
wokół szyi oraz rąk
zakrywająca blizny
wpięta w uszy i klapy
stojąca na etażerkach
upinająca włosy
oprawiona w skórę z ektodermy
szkoła ludzkiego wdzięku
z odprężonym układem współczulnym
zaraz po odrąbaniu siekaczy.

Piotr Kasperowicz, rocznik 1978.
Debiutował pod koniec lat 90. Zamieszkuje
w Krakowie. Poeta, prozaik, aforysta, krytyk,
felietonista. Od roku 2012 redaktor działu poezji
wydawnictwa Lost & Found prezentującego sztukę
i kulturę. Współpracował z rozgłośniami radiowymi
jako realizator dźwięku. Zajmuje się także grafiką
i fotografią. Na potrzeby prezentacji poezji dokonuje
obróbek graficznych, dźwiękowych oraz filmowych,
tworzy animacje komputerowe. Przedstawiciel
współczesnego nurtu poezji audiowizualnej.
Nonkonformista flirtujący z
mainstreamem.
W swojej twórczości słynie z bycia w nieustającej
opozycji do braku wartości. Jaskrawo wytyka ludzkie
ograniczenia. Musztruje przywary. Odrywa lukier
z poezji pięknej. Słowa zmienia w amunicje. Emocje
rozkłada na czynniki pierwsze. Szydzi z hipokryzji.
Publikował w prasie krajowej i zagranicznej.
Autor 7 tomików poezji.
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Sylwester GOŁĄB
wiersz
LISIE ŁĄKI
Biała kartka jak twarz trupia
nawet w domach publicznych znajdziesz
kogoś kto zepsuł
ostatni monolog zastygł we wnętrzu
uniósł brwi na wysokość ślinianki
przywlokłem z gór urządzenia potrzebne do
życia
w szczęściu
piłę Tajga szczenięta od Maurycego Mrowcy
kilku świętych od chorób
poniewieranych po starych domach
wiosną zbuduję kurnik na skraju lisich łąk
uchylę rąbek twojej sukienki
blado wypadam na tle świata jak kartka trupia
a co za tym idzie dziękuję ci poezjo
tak bardziej wierzę ziemi i piskom kuropatwy

Sylwester Gołąb (ur. 1980 r.)
Pedagog, animator kultury, redaktor magazynu
literacko-emigracyjnego „Obszary Przepisane”. Wiersze
publikował m.in. w czasopismach: „Czas Kultury”,
„Migotania”, „Nowy BregArt”, „Cegła”, „LiteRacje”,
„Tekstualia”; na stronach internetowych czasopism:
„Latarnia Morska”, „Helikopter OPT”, „2Miesięcznik”,
„Odra”, „Pisarze.pl”, w antologii czasopisma Helikopter
„Przewodnik po zaminowanym terenie”(2016);
na stronie Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji
im. Tymoteusza Karpowicza oraz w norweskich
magazynach literackich. Autor tomiku poetyckiego
Garda (2016). Mieszka w Stavanger w Norwegii.
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www.behance.net/adarudyk
www.instagram.com/adarudyk_art/
adarudyk85@gmail.com

Ada RUDYK
art
Urodzona w Chorzowie w 1985 roku. W 2011 ukończyła
Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych,
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Uprawia rysunek, malarstwo oraz działania artystyczne
łączące różne konwencje i style.
Uczestniczyła w kilkunastu wystawach i akcjach plastycznych.

Ważniejsze wystawy:
2009 – „Granice rysunku”. Wystawa pokonkursowa, Galeria Miejska ZSP, Rzeszów.
2009 – „Granice rysunku”. Wystawa pokonkursowa, Galeria PWST-ASP, Kraków.
2009 – „Człowiek w interpretacji rysunkowej”. Wystawa zbiorowa, Teatr Mały, Tychy.
2010 – „Twarze, portrety, maski”. Wystawa zbiorowa, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn.
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn, Polska – Czechy.
2012 – „Before the end”, AdaRudyk&Platkovsky, Malcownia, Czeski Cieszyn, Czechy.
2013 – „Warstwy”. Wystawa indywidualna, Galeria Negatyw, Katowice.
2013 – „Exhibition”. Wystawa zbiorowa, Galeria GKV, Oslo, Norwegia.
2013 – „Tak żyjemy”. Wystawa zbiorowa, Galeria OCK, Oświęcim.
2013 – „Untitled/Ohne Titel/ Bez Tytułu”. Wystaw zbiorowa, Galeria OCK, Oświęcim.
2013 – „Untitled/Ohne Titel/ Bez Tytułu”. Wystaw zbiorowa, Dachau, Niemcy.
2014 – Hausmania Festival. Wystawa zbiorowa, Galleri Podium, Oslo, Norwegia.
2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – Pejzaż współczesny. Wystawa pokonkursowa, Miejska Galeria Sztuki, Czestochowa.
2014 – Ada Rudyk&Platkovsky, Bridge Art Space, Bangkok, Tailandia.
2014 – Forest 4:8 Gallery, Edynburg, Szkocja.
2014 – Gallopperiet Stadens Museum for Kunst, Kopenhaga, Dania.
2015 – „Cutting Edges”. Wystaw zbiorowa, Galeria GKV, Oslo, Norwegia.
2015 – Paradise Kultur Raum. Wystaw zbiorowa, Berlin, Niemcy.
2015 – Hausmania Festival. Wystawa zbiorowa, Galleri Podium,Oslo, Norwegia.
2015 – I Oświęcimski Salon Sztuki 2015. Wystawa zbiorowa, Galeria OCK, Oświęcim.
2015 – „Out of frame”. Wystaw zbiorowa, Galeria GKV Oslo, Norwegia.
2015 – Performance. Wystaw zbiorowa, Anagra, Tokio, Japonia.
2016 – Gatekunst Vernissasje Utsmyking RIFT. Wystaw zbiorowa, Colloseum, Oslo, Norwegia.
2016 – Decentre Gallery. Wystaw zbiorowa, Londyn, Anglia.
2016 – „At the edge of city”. Wystaw zbiorowa, Galeria GKV, Oslo, Norwegia.
2016 – „Maximum Diversity in Minimum Space”. Wystaw zbiorowa, Galeria13, Cieszyn.
2016 – „Deconstruction”. Wystaw zbiorowa, Galeria GKV Oslo, Norwegia.
2016 – IX Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Test, Czestochowa.
2017 – I Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda, Galeria Szyb Wilson, Katowice.
2017 – „Urban Art Exhibition – Forms”. Wystaw zbiorowa, Galeria13, Cieszyn.
2017 – Festiwal Sztuki – 5 STACJA, Galeria Negatyw, Bahnhof KTW, Katowice.
2017 – II Oświęcimski Salon Sztuki 2017. Wystawa zbiorowa, Galeria OCK, Oświęcim.
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