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Życie kulturalne Kłobucka od zawsze było ważne dla jego mieszkańców.
Na kartach historii możemy przeczytać o licznych przedsięwzięciach artystycznych,
koncertach, przedstawieniach, czy innych grupach twórczych. Ponieważ rozwój kulturalny stanowił ważny trzon społeczny, ówczesna władza wyszła na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i w 1969 roku rozpoczęto prace budowlane nad samodzielnym
budynkiem przeznaczonym na cele kulturalne miasta. Nowo otwarty dom kultury rozkwitał i budził powszechny zachwyt. Dopiero zmiana ustroju spowodowała zmiejszenie
dofinasowania na kulturę, a tym samym, ex aequo, doprowadziła do zahamowania i rozwoju ośrodków kulturalnych w całym kraju – zlikwidowano jednostki słabiej działające,
aktywowano działania i starania dyrektorów, kierowników oraz władz samorządowych
w pozyskiwaniu mecenasów kultury. Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
od 2015 roku pozyskał licznych sponsorów, nawiązał współpracę z innymi ośrodkami,
z mediami, otworzył się na współpracę i współdziałanie z NGO. Systematycznie zawiązują się też nowe formy aktywności, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie w naszym ośrodku, który oferuje mieszkańcom powiatu kłobuckiego aktywne spędzanie wolnego czasu. To również miejsce, gdzie
kształtują się postawy młodych ludzi, którzy w Miejskim Ośrodku Kultury odnaleźli
lub nadal odkrywają swoje pasje. Nieustannie dążymy do doskonalenia naszej oferty
i zakresu działań, proponujemy alternatywne formy aktywności i rozwoju.
To zaszczyt dla Miejskiego Ośrodka Kultury – dla pracowników oraz dla
mnie, Dyrektora tejże placówki – że naszym Patronem jest tak wybitna postać polskiej
literatury, a przede wszystkim tak wyjątkowy, zasłużony mieszkaniec naszego miasta.
Władysławowi Sebyle poświęcono wiele miejsca w naszym ośrodku, aby każdy odwiedzający widział i pamiętał o naszym Patronie.
Od zawsze Miejski Ośrodek Kultury krzewił pamięć o Władysławie Sebyle
– męczenniku katyńskim i orędowniku polskiej poezji. Miejski Ośrodek Kultury jest
organizatorem wieczornic, spotkań, koncertów poświęconych autorowi. Ponadto organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły i Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny im. Władysława Sebyły. I te dwa ważne wydarzenia zrodziły pomysł Gali
Poetyckiej. Pragniemy, aby te projekty, krzewiące i propagujące poezję oraz postać Władysława Sebyły, na stałe wpisane zostały w przestrzeń kulturalną naszego miasta.
Publikacja „Łowco słów, zapomniany i smutny” jest poświęcona Władysławowi Sebyle. Pragniemy zachować pamięć o nim i wspólnie się cieszyć, że ten wybitny
Poeta był, jest i będzie z nami poprzez swoją twórczość i wspomnienie o nim.

Olga Skwara

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Władysława Sebyły

Historia i dzieje Kłobucka są bogate i wyjątkowe dla nas, mieszkanców.
Choć Kłobuck nie jest dużym miastem, to na pewno wyjątkowym, bo królewskim.
Kłobuck stanowił zawsze istotny punkt, w którym krzyżowały się drogi z Krakowem,
Wieluniem i szlakiem bursztynowym. Ten progres, który dziś możemy poznawać dzieki
historii, dał podwaliny do tworzenia nowoczesnego miasta.
Kłobuck był i jest ważnym ośrodkiem miejskim stanowiącym centrum
wymiany handlowej, doskonale prosperujące firmy, inwestorzy i wciąż rozwijający się
sektor przedsiębiorczy na naszym terenie są wizytówkami handlowo-ekonomicznymi
naszego miasta. Jednak gdyby nie ludzie, którzy żyją, mieszkają i tworzą nasze kłobuckie
społeczeństwo, nie byłoby rozwoju na tak różnorodnych płaszczyznach
życia. Mieszkańcy posiadają olbrzymi potencjał, co widać szczególnie wśród młodych, zdolnych
kłobucczan, osiągających fenomenalne wyniki oraz zdobywających pierwsze nagrody,
tytuły i wyróżnienia w różnych dyscyplinach sportowo-naukowych. Należy również
pamiętać o tych, którzy swoim życiem i swoją postawą zapoczątkowali rozwój naszego
miasta i jego kultury: o Janie Długoszu, Teofilu Władysławie Brzozowskim, Kazimierzu
Kosińskim, Barbarze Brandys, Zenonie Borkowskim, Janie Gajzlerze. Nie sposób wymienić wszystkie te wyjątkowe osoby.
W tym roku wypada 115. rocznica urodzin jednego z naszych najznakomitszych mieszkańców Władysława Sebyły. To wielki zaszczyt dla burmistrza Kłobucka,
że wśród nas byli i są takie osobistości. Kłobuck pamięta o tym zapomnianym przez
historię poecie. Na skwerze przy Miejskim Ośrodku Kultury 29 maja 1982 roku postawiono pamiątkowy obelisk w 80. rocznicę urodzin Władysława Sebyły, na którym
w urnie znajduje się ziemia katyńska.
Uchwała Rady Miejskiej z 1990 roku przyznała Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury patronat Władysława Sebyły. A ta publikacja jest hołdem złożonym temu wielkiemu poecie, jego życiu i twórczości.

Jerzy Zakrzewski
Burmistrz Kłobucka

Ostatni wiersz epoki był w druku.
A jego autor, Władysław Sebyła,
Lubił wieczorem wyjąć z szafy skrzypce
Kładąc futerał przy tomach Norwida.
Haftki munduru wtedy miał rozpięte
(Bo na kolei pracował, na Pradze).
W tym swoim wierszu, jakby testamencie,
Do Światowida przyrównał ojczyznę.
Zbliża się do niej świst i werbli trzask
Od równin wschodu i równin zachodu
A ona śni o brzęku swoich pszczół,
O popołudniach w hesperyjskich sadach.
Czy za to strzelą w tył głowy Sebyle
I pochowają go w smoleńskim lesie?
Czesław Miłosz
Traktat Poetycki
część II Stolica,
wyd. Signum,
Warszawa 1981.

Rzecz o Władysławie Sebyle

Władysław Stefan Sebyła poeta krytyk literacki, a także malarz i muzyk urodził się 6 lutego 1902 roku w Kłobucku. Pierworodny
syn Henryki i Michała Sebyłów, przeszedł niełatwą drogę z prowincjonalnego Kłobucka na wyżyny literackiego Parnasu. Gorzką ironią
historii było to, że jego męczeńska śmierć w Katyniu stała się przyczyną niemal wymazania go z dziejów literatury. Przerwana pieśń
poety milczącym echem odbiła się na popularyzacji jego twórczości,
na pomijaniu go w opracowaniach literackich i antologiach, w niewznawianiu jego utworów. Władysław Sebyła stał się poetą przemilczanym, a w konsekwencji zapomnianym.
Ojciec Władysława Michał Sebyła, nauczyciel i kierownik
szkoły w Kłobucku, zaangażowany był w działalność polityczną
i niepodległościową. Blisko współdziałał w tej mierze z Antonim
Burakiewiczem, swoim przyjacielem, a także miejscowym lekarzem,
doktorem Władysławem Brzozowskim.
Matka poety Henryka z Radłowskich, kobieta wrażliwa,
uczuciowa, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.
Sebyłowie mieszkali na Wałach, w domu Smolińskich, niedaleko rynku, przy którym, obok kościoła parafialnego, mieściła się
niewielka szkoła powszechna. Poniżej Wałów rozciągał się rozległy
staw miejski ze starym już i zmurszałym młynem wodnym pamiętającym odległe czasy.
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Rodzina Sebyłów szybko się powiększyła: 15 marca 1903 roku
przyszedł na świat drugi syn - Stefan Michał, 12 czerwca 1904 roku
urodziła się córka Antonina, która wniosła do domu Sebyłów wiele
radości i nadziei, ale też niebawem pogrążyła całą rodzinę w wielkim
smutku i bólu, gdyż po czternastu miesiącach życia niespodziewanie
zmarła.
Ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie

W trzy miesiące po jej pogrzebie, 29 listopada 1905 roku urodziła się Maria
Halina. Po porodzie u matki wywiązały
się komplikacje. Mimo dobrej opieki lekarskiej dra Brzozowskiego 26 grudnia
1905 roku o godzinie piątej po południu
Henryka Sebyłowa, córka Józefa i Wiktorii Radłowskich, umarła przeżywszy
26 lat. 3 marca 1906 roku odeszła również Maria Halina. W ciągu siedmiu miesięcy Michał Sebyła i jego dwaj synowie
przeżyli śmierć trzech najbliższych osób.
1.
Czteroletni Władysław i trzyletni Stefan
zostali nagle pozbawieni ukochanej i kochającej matki, jej uśmiechu,
pieszczot i matczynego ciepła, za czym tęsknili przez całe życie. Po
latach poeta poświęcił matce jeden z najpiękniejszych swoich wierszy
„O matko! Ty zrozumiesz...”, w którym wyraża głęboką miłość i tęsknotę oraz ból dziecka, że nigdy już czołem w kolana twoje nie uderzę.
Ojciec kochający swoich synów nie mógł im zastąpić matki. Dzielił teraz swój czas między nich, szkołę i cmentarz. Prowadził
często Władysława i Stefana na grób matki i siostrzyczek. Modlił się
z nimi za dusze zmarłych. Chłopcy zanosili kwiaty zerwane na pobliskich łąkach i polach.
Od najwcześniejszych lat Władysław wykazał wszechstronne
uzdolnienia i zainteresowania, dlatego też ojciec poświęcał mu najwięcej czasu. W domu uczył chłopców czytać i pisać. Ponadto Władysław uczył się grać na skrzypcach, a w 1908 roku rozpoczął systematyczną naukę w miejscowej szkole powszechnej. Osiągał dobre

14

Ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie

wyniki, za co otrzymał w nagrodę od ojca
skrzypce. Odtąd grał na nich i muzyka towarzyszyła mu przez całe życie.
Bracia często razem biegali do starego młyna na pobliskie stawy, aby zbierać
przy ich brzegach zielone żabki, ryby i raki.
Władysław interesował się przyrodą. Przesiadywał nad stawem i obserwował
jego tajemnicze życie. Słuchał śpiewu ptaków, szumu drzew, zbóż i spadającej wody
2.
na młyńskie koła.
Po latach w wierszu „List do brata” (1929, pierwodruk
w „Bluszczu” nr 2) tak będzie o tym wspominał:
Mój bracie! Nie jesteśmy już od dawna razem,
Wartki nurt dni nas dzieli jak szumiąca rzeka,
Nie myślimy już razem nad tym, co nas czeka.
Rzadko grają nam szyny dzwoniącym żelazem.
Ale nieraz pójdziemy pod koła do młyna,
Aby brodzić po śliskim, omszałym korycie;
Utkniemy w stawie pełnym wody jako wina.
Zaszyjemy się w żółtym, już dojrzałym życie.
Wykąpiemy się w wodzie zmąconych glinianek,
Będziemy łapać żaby zielone i raczki,
Zapolujemy z łukiem na domowe kaczki,
A wrócimy ze słojem skrzeku i kijanek.
Nasze pułki z papieru uparte w obronie
Będą sterczeć na stole w sztywnym pogotowiu,
Gdy my będziemy dumać, co jest okrętowi,
Który w morzu miednicy beznadziejnie tonie.
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3.

Około 1910 roku powstał pierwszy wiersz ośmioletniego
ucznia kłobuckiej szkoły („Przygody po pensji”), pieczołowicie przechowywany przez ojca. Liczył 64 wersy, a przedstawiał perypetie nauczyciela Żukowskiego zbyt często zaglądającego do kieliszka.
Na końcu wiersza namalował akwarelą kieliszek i butelkę.
Tym wykazał również uzdolnienia malarskie.
Latem tego roku, po zakończeniu roku szkolnego Michał Sebyła wraz z synami, opuścił Kłobuck i wyjechał do Będzina, zatrzymując się na krótko w Częstochowie. Otrzymał pracę nauczyciela
w Będzinie-Warpie, gdzie również kontynuowali naukę szkolną jego
synowie, którzy nadal, podobnie jak w Kłobucku, cieszyli się swobodą.
Sytuacja zmieniła się, gdy Michał Sebyła ożenił się powtórnie. Macocha nie rozumiała i nie kochała chłopców. Nie kryła swojej niechęci do nich. Nic przeto dziwnego, że chłopcy okazywali jej
swoją wrogość. Po latach poeta powie, iż wolałby o niej w ogóle nie
wiedzieć.
W 1913 roku Wła4.
dysław Sebyła ukończył będzińską szkołę podstawową.
Od burmistrza tego miasta
otrzymał zaświadczenie zezwalające mu na ubieganie
się o przyjęcie do szkoły
średniej. Rozpoczął wówczas naukę w szkole realnej w pobliskim Sosnowcu,
znanej z wysokiego poziomu nauczania i surowego
kierownictwa rosyjskiego
pedagoga
L.Diakonowa.
Kiedy po wybuchu I wojny światowej Sosnowiec
znalazł się pod okupacją
niemiecką, szkoła realna
5.
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została zamknięta i zlikwidowa- 6.
na. Sebyła przeniósł się do nowo
powstałej szkoły polskiej w Sosnowcu-Sielcu. Uczył się dobrze.
W roku 1917 uchwałą Rady Pedagogicznej I Ośmioklasowego
Gimnazjum
Męskiego
w Sosnowcu promowany
został „cum laude” do klasy szóstej. W tym samym
czasie jego młodszy brat
Stefan, nie mogąc znieść
atmosfery
stworzonej
przez macochę, jako czter7.
nastoletni chłopiec opuścił
dom rodzinny, by rozpocząć samodzielne życie.
Władysław Sebyła w czasie nauki w gimnazjum pisał wiersze,
z czym się jednak krył, ponieważ obawiał się szyderstwa i złośliwości kolegów, którzy przezywali go wierszokletą. Z tamtych szkolnych
czasów nie dochował się żaden wiersz. Władek stał się chłopcem zamkniętym.
Siedemnastoletni Władysław, jeszcze wówczas uczeń gimnazjalny, kierowany pobudkami patriotycznymi, chcąc wziąć udział
w I powstaniu śląskim zmienił datę na świadectwie urodzenia i dodał
sobie dwa lata. Po zakończeniu walk powstańczych wrócił do gimnazjum, które ukończył w 1921 roku.
Mając świadectwo maturalne opuścił dom i za namową
ojca podjął studia na Politechnice Warszawskiej. 21 października
otrzymał obywatelstwo akademickie. Po roku przeniósł się jednak
na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego podejmując
studia polonistyczne, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Coraz
bardziej zaczęła go wciągać poezja, malarstwo i muzyka. Słuchał wykładów wybitnych profesorów Ujejskiego, Gubrynowicza, Kotarbińskiego, Ajdukiewicza, Tatarkiewicza. Uczęszczał również na wykłady z historii malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych. Ponieważ znalazł

8.
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się w trudnej sytuacji materialnej, jeździł
po Polsce w celach zarobkowych.
10.
Nadal pisał. W 1923 roku powstały
niedrukowane dotąd takie utwory poetyckie jak „Preludium deszczowe”, „Opowieść
o Stalowookim” czy „Bunt ludzi”. Utwory mało oryginalne, zdradzające wpływy
młodopolskie, ale sprawne językowo, melodyjne i rytmiczne, pełne metafor i wizji, poruszające problemy, jakie występować będą
w późniejszej jego twórczości. Przestałem
się bać tajemnicy – pisał w „Opowieściach
Ze zbiorów Muz
Literatury
im. A.Mickiewiceum
o Stalowookim” – bo jest spokojna i wabiąza w Warszawie
ca. Wiem, że jest taka. Nie boję się jej teraz
i idę zawsze na jej spotkanie drżący nie ze strachu, a z chęci poznania.
Bo wiem, że kiedyś sama odchyli swój płaszcz i weźmie mnie w mrok.
Życie studenckie Sebyły było niezwykle pracowite. Chodził
na wykłady, zdawał kolokwia i egzaminy, zarabiał na życie odczytami, aktywnie uczestniczył w kole literackim Złocień, a wieczorami
i nocą, odgradzając się od akademickiego zgiełku namiotem zrobionym z koca, przy świeczce pisał swoje wiersze. Poezja pochłaniała
go coraz bardziej. W roku 1924 jako członek koła literackiego Złocień poznał Aleksandra Maliszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Włodzimierza Słobodnika.

11.
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W 1926 roku z inicjatywy Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego i Mieczysława Bibrowskiego powstała grupa literacka Kwadryga, która od następnego roku poczęła wydawać czasopismo literackie pod takim samym tytułem. Do grupy tej i w skład redakcji
wszedł również Władysław Sebyła. Za namową Jana Sobczaka, Aleksander Maliszewski i Władysław Sebyła w roku 1927 wydali wspólnie
tomik „Poezje”. Sebyła zamieścił w nim cykl „Modlitwa”, Maliszewski
„Oczy, usta, serce”. Tomik został przychylnie przyjęty przez krytykę.
Cykl „Modlitwa” prezentuje poezję społecznikowską. Bohaterami wierszy są ludzie pokrzywdzeni i poniżeni, dotknięci przez
los, różnego rodzaju nędzarze: górnicy pracujący pod ziemią w trudnych warunkach, inwalida wojenny, woźnica i jego stary koń połączeni ze sobą wspól13.
nym nędznym losem,
podwórzowy
grajek,
ślepiec, głuchy Beethoven. Wiersze te, pisane równozgłoskowym
dystychem, w swojej treści i formie są tradycyjne, ale już tutaj zaznacza
się pewna indywidualna
cecha jego poezji, która
rozwinie się w późniejszej twórczości: pesymistyczna wizja świata.
W życiu poety rok 1927 był przełomowy. Oprócz wydania
debiutanckiego tomiku poznał swoją przyszłą żonę Sabinę Krawczyńską. Latem tego roku, przed ukończeniem studiów, miał do zdania końcowe egzaminy, ale został powołany na dwa lata do Szkoły
Podchorążych Piechoty w Krakowie. Czuł niechęć i wrogość do wojny, do zabijania, stąd dwuletni pobyt w wojsku był dlań niezwykle
przykry i uciążliwy. Kochając wolność i swobodę tutaj po prostu się
dusił. Był bezsilny i bezradny.
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Zaraz na początku pobytu w Szkole Podchorążych pisał
do narzeczonej:

Denerwują mnie – donosił w następnym liście – te nauki o najlepszym sposobie zabijania, o tym tylko uczą nas od rana do wieczora.
Wojsko pogłębiło w nim niechęć do militaryzmu i wojny, czemu
da wyraz w swoich pacyfistycznych i antywojennych wierszach.
Nie traci jednak kontaktu z przyjaciółmi, interesuje się żywo
Kwadrygą. Koresponduje z Maliszewskim, Sobczakiem, Bibrowskim, Flukowskim, którzy informują go, co dzieje się w literackim
świecie Warszawy. Koledzy i przyjaciele narzekali na obniżenie poziomu kwadrygantów i Kwadrygi.
9 września 1928 roku Władysław Sebyła zawarł związek małżeński z Sabiną Marią Krawczyńską w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Krakowie.
16.
14.
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Odbywszy służbę wojskową latem 1929 roku powrócił do Warszawy włączając się od razu do nurtu życia literackiego
i do intensywnej pracy nad redagowaniem i wydawaniem Kwadrygi.
Niebawem został jej naczelnym redaktorem. Pod jego redakcją pismo stało się miesięcznikiem literackim o wysokim poziomie, drukującym poetów, pisarzy i krytyków różnej orientacji. Ze względu
na trudności finansowe wychodziło nieregularnie do 1931 roku.
4 listopada 1929 roku Władysław Sebyła został szczęśliwym
ojcem jedynego syna Witolda Macieja, którego otoczył troskliwą
opieką i miłością, jakiej sam nie zaznał od chwili śmierci swojej matki.
Dopiero wiosną 1930 roku wyszedł samodzielny tomik poety „Pieśń szczurołapa”, „Cztery wiersze o wojnie”, „Modlitwa”, „Ryby
na piasku”. Tom ten ugruntował czołową pozycję autora. Sięgnął
w nim Sebyła do średniowiecznej legendy o szczurołapie, który przy
pomocy gry na flecie wywabia szczury z miasta. Takim szczurołapem uczynił poetę:
Ja jestem szczurołapem, gram słodko na flecie,
Chodzę, lunatyk nieba, po ogromnym świecie,
szczury tropię i tropię.
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Owe szczury ubrane w mundury, sutanny i fraki są symbolem
wszelkiego zła tkwiącego w człowieku, panoszą się wszędzie, ukrywają się pod mundurem, frakiem i sutanną gryzą i niszczą wszystko,
co im pod pysk wpadnie:
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Boże! Luń świetną jasność świetlistą strugą z wiadra
Rybie, schnące skrzela na ostrym piasku targa. (…)
A matkom suchotnicom pierś słodkim mlekiem odmij,
By mieli co ssać nadzy synkowie pierworodni.
Pozrywaj swoje gwiazdy i rozrzuć je po ziemi,
Dzwoń w nie, by trzaski iskier usłyszeć mogli niemi! (…)

20.
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W „Czterech wierszach o wojnie” wystąpił poeta zdecydowanie przeciwko wojnie jako największemu nieszczęściu. Poezja
pacyfistyczna rozlała się wtedy falą w literaturze polskiej i europejskiej. Sebyła był jej wybitnym przedstawicielem. Najpiękniejszym
wierszem antywojennym jest „Żołnierz nieznany”. Powstał w ciągu
jednej nocy. Gdy jednego ranka obudziłam się – pisze Sabina Sebyłowa w „Okładce z pegazem” – Władysław pogodnie patrzył z balkonu na drogę do żegiestowskiego dworca, z której jaskółki nabierały
papkę na budowę gniazd. Na stoliku
miał przed sobą już napisany wiersz
(…) Moim pierwszym odruchem
po przeczytaniu „Żołnierza nieznanego” było pocałowanie ręki Władysława…
W styczniu 1931 roku Sebyła – podobnie jak wielu pisarzy,
uczonych i działaczy – podpisał
protest w sprawie brzeskiej, która zbulwersowała społeczeństwo.
W marcu wyjechał do Zakopanego,
gdzie spotkał się z Karolem Szymanowskim. W „Atmie”, dokąd zapraszał go Szymanowski, godzinami
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rozmawiali o muzyce i poezji. Poeta był oczarowany osobowością
wielkiego kompozytora. Pamięć o nim zachował do końca życia. Na
wieść o śmierci twórcy „Harnasiów” napisał o nim piękny wiersz.
29 kwietnia 1931 roku wyjechał do Włoch. Po wydaniu „Pieśni
szczurołapa” Fundusz Kultury Narodowej przyznał mu stypendium
na wyjazd za granicę. Trasa wiodła
przez Wiedeń, Tyrol, Semmering
do Włoch, gdzie zwiedził Wenecję,
Florencję, Sienę, Rzym i wiele innych
pięknych miejscowości włoskich.
22.
21.
Teraz chodzę do Watykanu – pisał
do żony z Rzymu – Są tam cudowne
zbiory. W ciągu pięciu dni zaledwie
część zwiedziłem, i to pobieżnie. Takie arrasy Rafaela albo Stanze – przy23.
puszczam, że doskonalszych dzieł malarskich nie znajdę nigdzie. A Kaplica Sykstyńska… Był na audiencji
u Papieża. Duże wrażenie zrobił na nim fresk Luki Signorellego „Sąd
ostateczny” w katedrze w Orvieto. Signorelli przedstawił kłębowisko
splątanych ciał ludzkich, skrzydlatych aniołów i szatanów, zniszczenia, trzęsienia ziemi, pożary. Nagie postacie strącane w otchłań
wyobrażają okropności ostatecznego dnia. Przywiózł z podróży
do Włoch reprodukcję fragmentu fresku Signorellego. W późniejszych „Młynach” wykorzystał niektóre jego motywy. Zwiedził wiele
kościołów, katakumb i grobów. W wierszu do żony nieco żartobliwie
pisał, że gdyby dbał o to, mógłby do końca życia mieć odpuszczone
wszystkie grzechy, bo nie jest o to trudno we Włoszech.
Po trzech miesiącach włoskich podróży wyjechał do Paryża, który początkowo go rozczarował. Wydał mu się nawet okropnie
brzydki, ale z biegiem czasu polubił to miasto. Im bliżej je poznawał,
tym bardziej go fascynowało. Spędził tam trzy miesiące i miał ochotę
pozostać dłużej.
W Paryżu zrodził się pomysł i powstał poemat „Młyny” –
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szczytowe osiągnięcie poetyckie Sebyły. Żonie przesłał jeden wiersz
z tego poematu zatytułowany „Apostrofa do nocy”, zaczynający się
od słów:

Ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie

O, nocy, daj mi sen i wyzwól mnie od snów,
którymi jawa darzy.
Niech ciemny wiatr, wiejący od samotnych gwiazd
maskę mi zedrze z twarzy…

24.

Tamże powstała „Elegia dla synka”
wyrażająca ojcowską miłość i tęsknotę za ukochanym dzieckiem. We
Francji Sebyła kolosalnie podciągnął się we francuskim do tego
stopnia, że zaczął tłumaczyć bajki
de La Fontaine’a. Po sześciu miesiącach pobytu za granicą, pełen wrażeń, niezwykłych przeżyć i planów
na przyszłość, wrócił do Warszawy,
aby od razu włączyć się w nurt życia literackiego. Brał znowu udział
w wieczorach autorskich Kwadrygi,
intensywnie pracował nad ostateczną redakcją „Młynów”, które ukończył i wydrukował w kwietniu 1932

roku w czasopiśmie „Zet”.
W grudniu tego roku został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Kandydował też do „Nagrody Młodych” Polskiej Akademii Literatury, ale otrzymał ją wówczas inny kandydat.
Wszedł również, obok J.Bystronia, St.Czubka, B.Suchodolskiego,
w skład redakcji czasopisma „Znak”. W ostatnich dniach 1933 roku
tygodnik społeczno-literacki „Pion” wydrukował jego poemat „Koncert egotyczny”.
Jesienią następnego roku wydał tom poezji, na który złożyły się wyżej wymienione dwa poematy oraz nowe cykle „Osiem

24

26.

Ze zbio
rów M
im. A.M
ickiewuiczeum Liter
za w W atury
arszaw
ie

25.
nokturnów”, „Trójśpiew
prosty” i inne wiersze pod
wspólnym tytułem „Koncert egotyczny”. „Młyny” są to światy obrazów
i wzruszeń – pisała Sabina Sebyłowa w „Okładce
z pegazem” – od realizmu
dnia do wizji nocy. Jest
za tą wizyjnością męka ży- 27.
cia. W „Młynach” sięgnął
autor do przeżyć i obrazów zapamiętanych z lat
dzieciństwa i młodości,
kiedy mieszkał w Kłobucku tuż obok stawu i starego młyna oraz do wrażeń
i motywów oglądanego
w Orvieto fresku Signorellego „Sąd Ostateczny”. Bowiem głównym motywem poematu jest
młyn – taki zresztą był roboczy tytuł – lub młyny oraz staw i noc
rozciągająca się nad stawem i światem.
„Młyny” w tytule mają drugi człon – „Sonata nieludzka”.
Kiedy poeta zastanawiał się nad tytułem poematu odczuwanym jako
sonata, żona podsunęła mu myśl, aby dać podtytuł „Sonata nieludzka” i to właśnie było to, na co poeta czekał. Oddaje on istotę poematu.
Świat „Młynów” jest obcy i wrogi, nie ma w nim miejsca dla
człowieka. Króluje tutaj martwota mroźnej nocy, groza, siwa mgła,
ciemne wiatry i gwiezdne wichry zza światów. Owe młyny mają charakter wielkiej metafory i symbolu, oznaczają zagładę, zniszczenie,
koniec świata, przemijanie i czas, który wszystko niszczy i w popiół
zamienia, w wymiarze jednostki ludzkiej.
W 1935 roku podjął poeta pracę w Polskim Radiu. Co dwa
tygodnie prowadził Kwadrans Literacki, w którym omawiał nowe
pozycje poetyckie.
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W lipcu 1937 roku Władysław Sebyła omawiał na antenie
tomik wierszy „Na cmentarzu biły dzwony” z podtytułem „Śpiewy
demoniczne”. Autor tych płodów, aplikant sądowy Stanisław Szwajcer, poczuł się dotknięty krytyką i wystąpił do sądu ze skargą i roszczeniami, ponieważ Sebyła nazwał jego utwory grofomańskimi i nienormalnymi płodami. Sąd uznał poetę winnym i skazał go na dwa
tygodnie aresztu w zawieszeniu oraz pięćdziesiąt złotych grzywny
i sto złotych pokutnego, mimo że powołany na biegłego wybitny
krytyk K.Zawodziński nie uznał, by granice dozwolonej krytyki były
przekroczone przez Sebyłę. Sąd jednak nie wziął tego pod uwagę.
W roku 1938 ukazał się nowy i ostatni tom poezji Wł.Sebyły
„Obrazy myśli” obejmujący oprócz tytułowego poematu cykl wierszy „Ojcze nasz”, „Mity” oraz „Fraszki”. Poeta żyje teraz w ciągłym
niepokoju, lęka się nadchodzących złowieszczych czasów, niepokoi
się o przyszłość kraju, swoją i swojej rodziny. Dał temu wyraz właśnie w przejmujących kilku wierszach tego tomu. W „Ojcze nasz”
powie o nadciągających groźnych czasach, w których śpiewa krew
oceanami, i w których powstaje strach i mord i głód widma potwornych lewiatanów. Współczesność nazywa światem bez marzeń, gdzie
krzyczą tłumy szaleństwem wodzów zagrożone, gdzie wyje zwierz wypłoszony głodem z legowiska i Nadchodzą noce ognia, dnie od krwi
czerwone. Pora, gdy skały pójdą w proch, już bliska. To już nie lęk
metafizyczny, egzystencjalny czy eschatologiczny, ale realne niebezpieczeństwo i lęk człowieka zdającego sobie sprawę ze zbliżającej się
katastrofy dla Polski i świata. Poeta nie tyle przeczuwa, co widzi i słyszy zbliżający się...
Tupot nóg sołdackich
I grzmiących sotni gwizd kozackich,
Gwiaździsty nad Europą but…
A na zachodzie werbli trzask,
Rozgwar motorów z nieboskłonu...

...niosących Polsce i społeczeństwu zniszczenie i tragedię.
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W listopadzie tego roku Akademia Literatury odznaczyła
Sebyłę „Złotym Wawrzynem Akademickim za wybitną twórczość
literacką”. Na początku 1939 roku w ogłoszonym w „Pionie” wierszu
„Gdy patrzę na Ciebie” poeta napisał:
Z szklanych fałd nocy nagle się wyłania,
Spada ze świata krzywda, mord i gwałt.
29.
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W maju niespodziewanie powołany został na ćwiczenia wojskowe do Pułtuska. Na zaproszenie Wakacyjnego Instytutu Sztuki,
od 14 do 16 sierpnia przebywał w Gdyni, gdzie miał swój ostatni
wieczór autorski.
28 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i wziął udział
w kampanii wrześniowej. Bez pożegnania z żoną i synem, w nocy
odjechał na wojnę, by nigdy już z niej nie wrócić…
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W liście pożegnalnym, pozostawionym w domu, pisał do żony:

Niestety nie przebrnął.
Gdy w 1966 roku częstochowski oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza zorganizował retrospektywną wystawę
„Życie i twórczość Władysława Sebyły”, program ekspozycji zdobił
napis: „Władysław Sebyła. 1902-194…?” Rok śmierci poety był przemilczany. Choć fakt śmierci Sebyły pośród ofiar zbrodni katyńskiej
jest już odtajniony, milczenie to trwa nadal...
Już we wrześniu Władysław Sebyła dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie w Starobielsku, skąd przesłał dwa
listy. Pierwszy z 29 listopada 1939 roku, w którym pisał, że jest zdrów
i czuje się dobrze oraz wyrażał swój niepokój o los syna, żony i prosił ją, by przysłała mu sweter i rękawiczki, kilka chusteczek do nosa,
zmianę bielizny i jak zawsze przesyłał ucałowania dla niej i syna, pozdrowienia dla dziadków. Kolejny list z 9 marca 1940 roku, a więc
miesiąc przed śmiercią, w którym pisał o ciężkiej zimie i późnej wiośnie, że wygląda i czuje się dobrze, że rysuje kolegów i trochę czyta
po rosyjsku i ukraińsku, gra w szachy, rozmawia i rozmyśla, czasem
przez radio słucha muzyki. Nie przeczuwał zbliżającej się tragedii.
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W kwietniu 1940 roku został, razem z innymi więźniami starobielskimi,
zamordowany strzałem w tył głowy przez
oprawców NKWD w Piatichatkach pod
Charkowem, ale o tym świat dowiedział
się oficjalnie dopiero w 1991 roku.
Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka w 50. rocznicę tragicznej śmierci poety
wystąpiło do władz miejskich o nadanie
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku imienia Władysława Sebyły. Proces
nadania patronatu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury trwał około roku. Uchwałą
Rady Miejskiej z 26 czerwca 1991 roku Miejski Ośrodek Kultury
przyjął imię Władysława Stefana Sebyły.
Po wojnie o Sebyle niewiele się pisało, nie wydawano jego
wierszy. Dopiero w 1956 roku wyszły „Poezje wybrane”. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził przyjaciel poety, twórca Kwadrygi
St.Dobrowolski, potem znowu nastąpiło długie milczenie. Jeżeli pisano o Sebyle, nie wymieniano prawdziwej daty i sprawców oraz miejsca tragicznej śmierci, chociaż wszyscy wiedzieli, że zginął wraz z innymi ofiarami rzezi katyńskiej w 1940 roku.
W 1972 roku ukazał się drugi wybór poezji w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ze wstępem H.Michalskiego i notą biograficzną J.Bandrowskiej-Wróblewskiej i znowu musiało upłynąć prawie
10 lat, nim w roku 1981 Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie wydał „Poezje zebrane” ze wstępem i opracowaniem A.Makowieckiego. Jest to jeden z piękniejszych zbiorów poezji Władysława
Sebyły. W wolnej Polsce ani z okazji 50. rocznicy śmierci ani 90. urodzin nie uczczono wydaniem jego utworów. Wydawnictwa milczą.
Władysław Sebyła nie doczekał się żadnej monografii, dającej pełen
obraz jego życia i twórczości jako poety, krytyka literackiego i malarza.

Jan Borkowski
31

Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Władysława Sebyły
Prace laureatów
2006 - 2017

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Sebyły

Nagroda specjalna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Izabella Pudłowska

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Władysława Sebyły

Janusz Lisicki
Poezja

I

Poezjo! Wracam do ciebie pokorny,
Nie wyżebrawszy żadnej prawdy światu,
choć wiem,
żeś tylko kołami na wodzie.
Widziałem tyle miasteczek, poupychanych w odludziach, skulonych
jak piąstki dziecka. Wchodziłem w ich ulice, w trzewie
ich domostw, ale znajdowałem tylko niepewność, ludzkie usta
gadające plotki i niesprawdzone legendy.
Żyłem we wsiach, których ciszę rozrywało jedynie szczekanie
rozwścieczonych psów, a mężczyźni i kobiety schylali się w kierunku
ziemi, w niej odnajdując nabożność i nieskalanie. Ale mnie to nie
wystarczało.
Wędrowałem palcem po mapach lądów poprzecinanych rzekami, które
rozpościerały się jak drzewa genealogiczne planety, chciałem wyczytać z nich
prawdę o początku, o pierwszym krzyku
narodzonego wszechświata.
Byłem taki dosłowny, jak telewizyjny gwiazdor, który narkotyzuje się
w garderobie przed każdym występem. Czekałem na brawa, zamiast
samemu złożyć ręcę do oklasków.
Szukałem cię, poezjo, pod nogami i w odbiciach lustra,
a może ty kołami, które wzbudził
plusk kamieni lecących z zaświata?
II
Katarzyna Mikołajczyk
Tak banalnie
Odfrunęły mi marzenia na latawcach kolorowych,
tak banalnie i zupełnie bez polotu.
Przelatując nad drzewami odwróciły jeszcze głowy,
pomachały skrzydełkami niknąc w mroku.
Opłakałam je przykładnie, serce żalem zaskomlało,
łzy zebrałam do pudełka po landrynkach.
Bez nich lepiej – pomyślałam, prościej będzie mi się żyło,
chociaż szarzej, lecz w szarości jest logika.
Spakowałam wszystkie słowa, co się w wersach uzbierały,
metafory przewiązałam, mocnym drutem.
Leżą teraz w ciemnym kącie, z pająkami plotą żarty
o poetce, która z życia chciała uciec.
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III

Katarzyna Mikołajczyk
Fumum vendere

Słowa sperlone nawlekam niedbale
na nici wspomnień, między łzy i żale
– dym wam sprzedaję.
Płoche radości, uparcie niestałe,
chwiejne zachwyty motam w wonne szale
– dym wam sprzedaję.
I tylko czasem dopieszczam nadzieję,
karmię złudzenia, z mgłą fioletowieję
– dymem się staję.
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Niewiarę ślepca wplotłam w wersy bajek,
malując palcem wielobarwne dale
– dym wam sprzedaję.

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Sebyły
I miejsce
Ewa Wręczycka
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Julia Matraszek
Majowy zefirek
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W piękny majowy wtorek,
zefirek do okna zapukał,
z wesołą miną dzieci przywitał.
Wpadł do kwiaciarni,
bukiet ze stu tulipanów kupił.
Obok szkoły przemknął radosny wiaterek
i każdej mamie kwiat miłości podrzucił.
Aleksandra Wawer
Wierszyk

II

Mój wierszyk będzie krótki,
lecz czytaj go ze zrozumieniem:
Jedno masz życie niejedno marzenie.
Julia Kamola
Listek

III

Jesienną porą pod liści warstwą,
mchu i ziemi zimnej,
brudny, deszczem zapłakany,
bez przyjaciół,
leżał mały listek poszarpany.
Dolą złą oburzony,
samotny i porzucony
ze smutkiem
przez dziurkę wyglądał
i na piękne słońce spoglądał.
Dnia pewnego
przez szczelinę wyjrzał,
lecz słońca już nie ujrzał.
Gdy białe płatki na ziemię spadały,
w smutku zasnął nasz listek mały.
I nigdy już do nas nie powróci,
bo równowagę w przyrodzie przywróci

I

Przeszedłem obok
czegoś niepokojącego
nie zatrzymałem się
nawet się nie obejrzałem
pomyślałem tylko
- może to coś ważnego,
może minąłeś marzenie
uśmiechnąłem się z politowaniem
głupcze ziemia jest okrągła
kiedyś tu wrócisz.
Ramona Wiora
Trudniej

II

Za oknem rudy kot bez ogona
Wpatrzony w szybę czeka
Na uśmiech
Na miskę z whiskasem
Na mleko
Wyciągam rękę, by go pogłaskać
On mruży rude oczy
Pręży się
Wyraźnie czeka
Na mój gest
To takie proste pogłaskać kota
O ile trudniej będzie
Wyciągnąć
Przepraszającą dłoń
Do Ciebie.
Katarzyna Korkus
Kołysanka
Nie odprowadzaj mnie słowem
Nie żegnaj różą
Nie próbuj nawet zrozumieć
dlaczego
Wyszeptaj swą miłość
Zaczaruj wspomnieniem
Zanim brzask odsłoni moje
wybladłe ramiona
Rozsiej konwalie
Niech rozdzwonią się majem
Ukołyszą do snu
naiwne marzenia

I
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Waldemar Pogodziński
…
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II

Prakseda Noszczyk
Krótki metraż
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w realu liczy się uśmiech Giocondy (fałszywy)
czytaj tylko instrukcję miłuj bliźniego
któremu ponumerujesz zmysły (od 1 do 6)
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liczby naturalne są jak memento vita
powtarzaj za mną: to be, to have, to love
tango nie musi takie być
ludzi najbardziej łączy materac
profilowany pępowina i komórki macierzyste
nawlekam kręg za kręgiem wychodzi szubienica
serial jak obszar mineralny (M jak Miłość)
najlepiej zapaść w śpiączkę przeczekać
- co będzie jak się nie wybudzę
- wybudzę jako niemowlę
a ciebie przy mnie nie będzie
Marcin Sztelak
Zabawy po zmroku

III

Twoje dłonie są półprzeźroczyste,
aż chciałoby się powiedzieć zjawiskowe,
ale jesteś tylko numerem telefonicznym
natrętnie dzwoniącym kiedy śpię.
Zmęczony brakami, także liryki,
więc czytam wiersze przygodnie spotkanym
pluszakom. To takie niemęskie
- twierdzą koledzy w butelce.
Otwieram następną. I obłąkaniczo tęsknię,
nawet za twoim głupim uśmiechem.
Bo tak naprawdę nie potrafisz odejść,
ewentualnie trzymam się kurczowo
ostatniej normalności.

I

Ze wszechwidzącym okiem Bóg zegarowy
daje nowe życie przewodnikom po czasie.
Pomoże każdej minucie,
Krótkim kwadransom,
Okrągłym godzinom.
Koło zębate naprawi lub wymieni martwe serduszko,
Wygładzi zardzewiałe zmarszczki,
Odmłodzi stare, zatrzymane wskazówki.
Bystre oko, zręczne ręce,
Już nie cieszą się czcią zegarów.
Odeszły z biegiem niedającego się zatrzymać czasu.
Siebie zostawił wśród wskazówek,
Jego zegar – martwe serce.
…
Został tylko czarny kapelusz…
Natalia Wiśniewska
Kraina snu
Wieczoru każdego,
gdy do snu układam się,
do krainy tej się udaję.
Tu wszystko jak z bajki jestpiękne i kolorowe.
Słońce jak ogień na niebie,
chmury jakby z waty cukrowej,
kwiaty kolorowy dywan tworzą.
Korony drzew niczym kapelusze
na pniach z czarnej kory,
gdzieniegdzie mchem pokrytej,
spokojnie spoczywają.
Trawa drzewa ozdabia dookoła,
a nad nimi wesoło krążą ptaki,
flirtują i radość rozgłaszają.
Wieczoru każdego
oczom moim
kraina ta się ukazuje
i swym niepowtarzalnym pięknem
mnie zaskakuje.

II
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Ewa Kałkowska
O dziadku zegarmistrzu
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Agata Jura
Życie
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III

Życie jest jak wstęga,
przecięta w pewnym miejscu
By zawiązać prezent.
Wstęga nasza nie jest tęga,
ale zmieści się w niej trochę kleju i szpilekczyli radości i pomyłek.
Życie jest jak ranek pełen nowych wyzwań.
Codziennie wysiadasz na innym przystanku.
Codziennie poznajesz nowe gesty miny i osoby
lub nie nadążasz za nieprzewidywalnymi zjawiskami pogody.
Życie jest wielką wędrówką.
Ma początek drogi, ale musi mieć też koniec.
Bądź tym wytrwałym,
niekoniecznie człowiekiem wspaniałym.
Nie ucinaj sam tej pięknej wstęgi,
Bo nasze życie to niby namiastka oddechu
Lecz i worek uczynków pełny.
Eliza Gładysz
***
Chciałam głośno krzyczeć
Lecz nie miałam sił
Chciałam wydusić dźwięk
Zwykłej ludzkiej klęski
Dziecięcego przerażenia
Runął deszcz
Na zapłakane oczy
Równo z pierwszym suwem smyczka
Moja pieśń wyzwolenia
Ściemniały przestworza
Wyciągnęłam rękę
By nasycić
Spragnioną duszę
Ale znów
WYSZŁO SŁOŃCE
Jak gdyby nic
Nie odrywam wzroku
Od pustego okna
Czekając na
Burzę
Co we mnie uderzy

I

II

Widziałam Twoją twarz
W tych wodach błękitnych
Kaskadach wodospadów
Wielobarwnej tęczy
Wapiennych zboczach
Szumiącej trzcinie
Jak zwykle przechadzałeś się
Po jeziorze
Boso
W zgrzebnej sutannie ze słońca
Piłam haustami
Twój delikatny uśmiech
Zatopiona w ciszy nasłuchiwałam
A echo odbijało bicie Twego serca
W rwącym strumieniu
Ujrzałam
Oblicze Boga
Piotr Fałczyński
W drodze

III

Ty co dałeś wygodną sześć krzyżyków przenieść
drogą z której dyskretnie usunąłem Ciebie
nim pusta ścieżka moja za widnokrąg zbieży
proszę pozwól raz jeszcze dziecięco uwierzyć
że porwany z niebytu Twej miłości tchnieniem
pyłek więcej wart jestem niż lśniące kamienie
co niebo przemierzając cicho nocą jasną
za horyzontem z oczu nikną lecz nie gasną
by wrócić że też miłość z prochu oczyszczona
wrócę i cel swej drogi znajdę w Twych ramionach.
Marzena Przekwas
Kobieta zbiera na śmierć

I

staruszka spod piątki nie nosi skrzydeł
czasem wyręcza się zwodzonymi mostami
wyciera nosy spotkanym dzieciom
by mieć coś do powiedzenia o kuleniu w sobie
spotykam ich kiedy razem wyławiają chleb z rzeki

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Władysława Sebyły

Katarzyna Korkus
***

staruszka włożyła koszule w spodnie
na wypadek ucieczki
nie czas na zacieśnianie więzi
cokolwiek zrobi i tak ktoś potraktuje kamieniem
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Marian Lech Bednarek

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Władysława Sebyły

poemat o patyczku

42

II

Tadeuszowi Różewiczowi

Wszystko się kręci wokół patyczka
słońce planety gwiazdy obłoki
i to co niemożliwe
nawet jak skreślam linijkę wiersza
to wychodzi mi z tego patyczek
niezgody
by zacząć wszystko od nowa
tak robię od lat
cały zeszyt w patyczkach
pogryzmolony
teraz jest niedziela chuda i cienka
jak patyczek
pusto na ulicach i na gałęziach
bo pora patyczka nastała
i przełamuje w nas wszystkie
pokrewne mu dusze
może patyczki pożegnania?
bo lata mi po cyferblacie patyczek
czerwony sekundnika i goni te czarne
ptaki godzin
i czego on jeszcze nie goni?
ludzie lecą na mszę
Tereska też jak anioł
z obrazu Chagalla
leci w tej swojej brązowej spódnicy
może coś wyprosi dla mnie?
bym zostawił lepsze miejsca dla
patyczka
bo może do mnie przyjść
o tej patyczkowatej godzinie
więc muszę być gotów

mojego serca
nie patyczkować się
3
Wypalać się jak patyczek
pomedytować nad nim
teraz od patyczka przechodzę do rdzenia
w moim kraju to bardzo bolesny zabieg
bo w moim kraju wszyscy chorują
na dwa kręgosłupy
a jak te kręgi zawodzą
jak uderzają o siebie
głucho
definicja biegunki to mało
by to wyjaśnić
wyśpiewać
wykrzyczeć
4
Ciało patyczka błogosławione jest
i spływa na nas
tego się nie da nie zauważyć
gdy parasole aż się gną do ziemi
ani zaprzeczyć
prędzej nawias pęknie
od nadtreści
kawałki nawiasów
unoszą się w powietrzu jak połamany
uśmiech tego narodu
tego narodu który powinien trzymać
się patyczka
gdzie patyczek patyczka patyczkiem

2
Inna sfera patyczkowania się
to jakieś pierwsze drugie
trzecie czwarte dno
oto sens wiary
w zależności jak na patyczka spojrzysz i Święta Trójca Patyczkowa
gdzie jedno wyłazi
ja patrzę na niego poprzez chmury
a drugie się chowa
słońce i wiatr
bo reszta jest w ludziach
oto śpiew maszyn stolarskich
dlatego ciężko czasami patyczkowi
gdzie drzazga za drzazgą

mój język chce się już przewietrzyć
patyczku
kończę więc bo złoty kolczyk
przechodzi przez ucho
jak przez pole
“ ....i już po wszystkim...
a teraz idź, pobaw się”
dziewczyna idzie w świat
przewraca go
lingwistycznie i stycznie
jak się da
podobają ci się Polki?
pyta i przepada
reszty możemy się domyśleć z czarnych gazet
i z czarnej telewizji
bo abonent jest poza zasięgiem
babci
oto zbieram liście kolorowe
dębowe
lipowe
klonowe
i czuję
twój zbliżający się chłodny dotyk
patyczku
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w pokornym drzazgocie
dopełniają twardy sęk
tej klasycznej kompozycji
ale niewiele z tego śpiewu wynika
95 % to wstyd
a reszta to gołębica
no może przesadzam
znalazłoby się coś jeszcze
gdyby ktoś rozmiękczył mi serce
ale czym?
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Edyta Wysocka
„Płochliwi”
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jak ptaki z lękiem o skończoność,
z eksplozją strachu w przełyku,
w czasach szybszych od dźwięku,
w czasach lotów astralnych,
bezdrożami świata,
wczoraj – dzisiaj – jutro…

II
„Na chwilę tu jestem”
W. Szymborska

samookaleczenia, blizny ran,
igły umysły, kolce nienawiści,
łapanie sensu jak wiatr
i miłość – psychodeliczna ułuda.
wszystko przemija,
w listowiu nerwów,
w snach dzikich zwierząt,
jak chełbie na piasku,
po ciemność jednej barwy,
w jedną wspólną przeszłość.
jeszcze podzwonne
w żywym słowie…
i zrodzą się inne ptaki,
takie podobne.
III
Adam Adamkiewicz
Bajka o podróży z patrzącym Chrystusem
szedłem raz
z patrzącym na mnie Chrystusem
czasem do niego zagadywałem
częściej myślałem, że nie słucha
pokazywał swoje rany
chwalił się jak małe dziecko
ja milczałem pokornie przytakiwałem
nie wiem czy ludzkie cierpienie
zasługuje w jego odczuciu na pochwałę
- jeśli się do niego przyzwyczaić
i przyjmować spokojnie
bez Judasza
jak grypę

Ireneusz K. Korpyś
modlitwa Marii Magdaleny

III
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załamuje się
pościel
krzyżem dociśnięta
słowa ciążą
uratuj mnie Panie
ode mnie samej
i błagam byś się narodził
w kolebce moich ud
żarliwie się modlę
powstając
i upadając
Tobie do stóp
Pan jest mi posłuszny
i staje się
o co proszę
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II miejsce
Dorota Smolińska
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Leszek Jaraczewski
***

I
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Dni podchodzą na palcach
w oczach mają pożegnanie
niebo nabrało wody w usta
oszczędza na kolorach
skąpi światła
pośród niejasnego widnokręgu
szukam ścieżki
chce iść
ale boję się spojrzeć
czy wiatr pod stopą jeszcze rodzi się
czy już umarł
II
Marek Czuku				
Słuch
ma oczy i uszy otwarte gdy
słyszy wokół rożne głosy
zwłaszcza ten wewnętrzny który
mówi mu ze musi się podnieść
poderwać i stanąć do walki
w klatce bije dzwon serca
świergocze woda w czajniku
szczeka kot i miauczy pies
nagle uruchamia silnik
swojej żarliwej woli
i rusza przed siebie byle
gdzie byle do wiosny
zabierze głos w dawnej
sprawie o której nie ma
zielonego pojęcia a jest to
rzecz z góry przegrana
małgorzata go wcale nie słucha
mimo że stara się zrozumieć
wie tylko że bez niej byłby nikim
ten werter józef k pan cogito
Marek Dudziński
Jaki jest jak

46

Ano – tak:
jak jak jak

III

I

dobre słowa przychodzą po białym piasku
pełzną z pustyni na grzbietach pracowitych mrówek
przenoszą okruchy egzotyczych smaków
układają mozaiki zamknięte w twardej oprawie grubą skórą
towarzyszą w porze deszczowej i suchej
pod zachodzącym horyzontem
czystość bialych kart jest drogowskazem
na przeoranych zorzami łąkach dotykam
każdej strony oswojonej jak czlowiek
serdeczny papier przylega wrasta w skórę
kiedy w sen odlatują strony jasnych twarzy
noc staje się czarną dziurą
wiatr unosi biale kartki wysoko w niebo
na ostatnią stronę zamiast kropki spadnie łza
na zamkniętą okładkę sypną ziemię
Eliza Gładysz
Utracone za dnia

II

Jakie ubogie moje życie!
Nie łapię liści spadających z drzew
Nie patrzę jak czerwienią się w moich dłoniach
Widzę jak gniją pod moimi stopami
Ach! Ja nieszczęsna!
Nie dane mi było ususzyć bukietu
Nie umiałam wdychać woni szczęścia
Otulić się radością
Wiatr bucha w twarz bez wyrazu
Dłonie rozpaczliwie wodzą po śnieżnej pokrywie
Szukają.
Poszukują pod nią
Góry utraconych szans
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Piotr Zemanek
Książka
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Ireneusz Korpyś
***
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III

upaść w pokusie
ze skrzydłami złożonymi w geście wyczekiwania
i o potępienie
błagalnym głosem modlitwy
do jednej jedynej bogini
choćby wiara plemienna i zup nie było
błogosławieni
głodni grzechu
błogosławieni
otwarci na nuty sfer nadziemskich
błogosławieni
głośni pieszczotami
błogoslawieni
a niebo posiądzie
kto upada
upaść niżej
pod stopy
którym w swej pysze pragnę rozwiązać rzemyki
i upaść z aiołem rozbitym o owoc leszczyny
w ramiona które blogoslawią
sacrum
od Słońca i Księżyca
tam gdzie wróble relikwie gubią
symbol świąt
czasu świętego
i na powrót
powroty pokusy trzeszczącej

Marzena Przekwas
Niczyja

I

Napiwek zostawiony w autobusie
dla niestworzonego
Pestka zamordowanej wiśni
do kompotu
kawa poparzona na zapas przed snem
Niczyja jak mżawka na poduszce
po nie tej nocy
Urszula Dawczyk
***

II

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego
ale wierzę też
w zachód słońca
w płatki śniegu przykrywające cichutko świat
w zielone liście na drzewie za oknem
wierzę w Ciebie, siebie
w nich
wierzę w nas
Wierzę w Stworzyciela Nieba i Ziemi
wierzę
...
Bogdan Nowicki
Quid est veristas
Stukać laską w powierzchnię rzeczy,
Odgadując ich bezwład i ciężar.
Kontemplować spustoszenia ludzkich
Sylwetek, w naturalny sposób
Oddalających się, aż do szorstkości
Na języku,
Żeby wreszcie truchtem przebiec
Prawdę polnej myszy,
Żeby wreszcie wchłonąć obecność,
Odkryć prawdziwy smak nieczułości
Ziemi, suchych liści...
I patrzeć jak bezpańskie wozy
Na polach, dopiero wtedy zamiast
Siana, nabierają
Życia.

III
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Niczyja jak
książeczka po nabożeństwie
włożona pomiędzy obiad a rodzinę
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Ireneusz Korpyś
filologia erotyczna

I

wsuń we mnie
słowa lubieżne
wsuń
głęboko
głębiej
energicznie wypowiadaj
każdą sylabę
szybko szybciej
dokładnie artykułuj
skrawki ciała
nie pomiń żadnego
i nie szczędź
języka
ani warg
zużyj
aparat mowy
zużyj go
na mnie
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III miejsce
Zuzanna Gancarek
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Bóg miał ręce mojej babci
niebiesko-czarne
z żyłami rozlewającymi się w Drogi Mleczne
wyskakiwały z nich
główki żółciutkich pisklaków
jak nowo narodzone słońca
ryż rozsypywany kurom
przeświecał przez zakrzywione palce
mgławicami śniegu
kuleczki jagód czerniały w babcinych dłoniach
niebiańskim smakiem wczesnego lata
pośród rajskiej dębiny
kręcąc korbą u studni
wyciągała ciężkie jak nieboskie stworzenie
wiadra żywej wody
nocami gdy rojbrowaliśmy w łóżkach
stukała zrogowaciałym paznokciem
w okno przymknięte na haczyk
i straszyła
idzie wiedźma idzie
a my uciekaliśmy z piskiem
na gliniany zapiecek
gdzie anioł mruczał
zupełnie jak kot
na widok sękatych palców z naroślami
rosochatych wierzb
Piotr Zemanek
Stolarnia

III

szukam pomieszczenia na warsztat literacki
w sobie – najbardziej czułych organach
mój dziadek miał warsztat stolarski w podwórzu
robił dobre stoły drzwi albo okna
gdy heblował deski mówił
okna nie mogą wychodzić na wschód
ani tylko na zachód
nie może być w nich tylko sam świt
ani tylko zmierzch by można dzielić świat
przez wszystkie odcienie szarości
zanim umarł długo żegnał się ze stołem
łóżkiem schodami po których wstępował
do swojego raju – cztery ściany z bali
trochę światła i narzędzi które dobrze leżą w dłoni
taki warsztat jest mi niezbędny do życia
tego wiersza i kilku innych drew
chętnie nawiążę współpracę z samym sobą
gdy będzie trzeba – razem na pewno dokonam
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Zofia Staniszewska
gdy świat był jeszcze młody
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Iwona Startek
***

52

I

jeszcze
noc oddycha naszą krwią
gdy przez zamknięte powieki
niepokój
wdziera się świtaniem
ze snu mnie budzi
łomot w klatce uwięziony
bolesna zachłanność
zmartwychwstałego ciała
Ireneusz Korpyś
lekcja antropologii

II

jest w nas
mięso
soczyste
ociekające
krwiste
smacznego
Urszula Dawczyk,
***
dziecięce marzenia
kruche jak bombki
pękają
tysiącem kłujących
odłamków
ranią

III

z tysięcy kłujących kawałków
budują nowy
(nie) wspaniały świat
Zofia Staniszewska,
spotkania na peronie

III

na semaforze
powiesił się chwiej bez butów
podobno wcześniej zadźgał konkubinę
i jej dwoje dzieci
które żebrały na Komandosa jabłkowego
wtedy jeszcze byłam szczęśliwą posiadaczką
skasowanych biletów
i nocy na bocznicy
zakwitały róże z graffiti na murze
pociągi odchodziły zupełnie bezboleśnie
a puste butelki
jak głupie wybuchały chichotem
gdy biegnąć trącałam je czubkiem buta

I

Aniele Samotności
Aniele Samotności
Weź mnie w opiekę
Usiądź przy kuchennym stole
I pomóż zjeść
Tę drugą połówkę jabłka
Sylwia Chwalana

II

Produkt nietrwały
Nie tnij
bo wytrącę ci nóż z ręki
Nie szlifuj
bo mnie się nie da zmienić
Nie trzyj
bo będzie iskrzyć
Nie naciskaj na mnie
bo i tak nie zmiażdżysz
Po prostu ogrzej
lecz uważaj, by nie spalić
bo spłoniesz ze mną
Ogrzej
tak, by stopić…
Anna Krztoń

III

Kraków o szóstej nad ranem...
Kraków o szóstej nad ranem
zmyśla mnie przestarzałymi pamiątkami
w abażurze kurzu i zszarzałych koronek
staję się tancerką z bajki
opowiadanej przez rozsypujące się kobiety
w milknących kamienicach
zapomniałam urodzić się na dobre
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Urszula Dawczyk
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Dominik Skiendziel
Tragedia w 3 aktach
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I

AKT PIERWSZY
Lato – bo dla mnie zawsze przed
wiosną już będzie

się zachwycić
czymś więcej niż zapachem tylko
rozgryźć niechcący je może

Z ziół i przypraw
przeróżnych
dziś staram się stworzyć
list pachnący
Jak Ty w snach
Moich
których czasem się wstydzę

Tak kończę
list
I wiersz ten właśnie
śląc go do Ciebie

Bo Ty właśnie
to mój zapach
miłości
Szczypta lubczyku
(bo to symbol
powszechnie znany)
Listek mięty wraz z liściem laurowym
(Kto czuł kiedyś miętę
do swojej Laury
ten o powód nie pyta)
Wawrzyniec
(bo co drugi listek
właśnie
Twoje ma imię)
Sok z pokrzyw
(bo czasem boli)
I ziarnko goryczy
(Nie zawsze Laura chce
znać swojego Filona)
Gałązka Bzu
(Ilekroć przechodzę drogą
wypełnioną po brzegi
tym właśnie zjawiskiem
Nie potrafię zapomnieć)
Na koniec
(tym razem żałuję)
Zapomnieć nie sposób
o ziarnku
pieprzu
Gdyby ktoś chciał

Mam nadzieję że
odpowiesz
z wystarczającą ilością
lubczyku i mięty
AKT DRUGI
„Wiosna – bo i wiosna wtedy była”
Nie znałem
traw zieleni
Ni czerwieni
zachodzących słońc
po dniach dobrze przeżytych
Nie zachwycił
mnie nigdy
cierpki smak wiśni
Ni słodycz
minionych chwil
Nie liczyłem nigdy dni
za pomocą kalendarzy
Ni godzin przy pomocy
śmiesznych z natury
wskazówek
Nie pokazywały mi kiedy
Być
Gdy Ty nadeszłaś
nocy szeptem
zakłócanym tylko
naszym wspólnym
urywanym oddechem
Nie poznałem nadal
Kolorów
smaków
życia

Czy czasu odmierzanego
maszyn bez serca

Ale dziś

snując marzenia senne
na Mojej poduszce
Sprawiasz że
wcale mnie to nie obchodzi
Nie budź się
prędko
Lauro wiosenna
Ty
Ja
My wiemy że
po przepięknych chwilach
zawsze nadchodzą
barbarzyńcy
AKT TRZECI
„Jesień – tak krótka bo tego roku dla
mnie jej nie było”
Kto by pomyślał
W nocnych majakach
Lub za dnia choćby
z piętnem szaleństwa
że
barbarzyńcy
przyjadą samochodem?
EPILOG
„Zima – bo wszystko straciło barwy”
Lauro zimowa
w szacie szronu
Czemu Mi witać
przyszło porę roku taką
że słońce
ciepła nie daje
Gdy dzień się budził
Tyś już za horyzont zachodziła
Za daleko bym
mógł się wykąpać
w twoich oczu
złocistych refleksach

Pisk opon
i zgrabny kurhanik
Zapalam świeczkę
co wieczór
Gdy zań
zachodzi słońce

Urszula Dawczyk

II

***
Dopóki wiara
nadzieja
milość
Dopóki
[ trwają te Trzy ]
Dopóki
Trwam

Sylwia Chwalana

III

Bez tytułu
***
Póki istniejesz
Istnieję i ja
Póki czujesz
Czuję i ja
Jeśli odrzucisz
I ja Cię odepchnę
Jeśli przewrócisz
Ja Ciebie podepczę
Jeśli powrócisz
I ja tu zostanę
Jeśli odejdziesz
Ja za Tobą nie pójdę...
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sercem
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I miejsce
Sylwia Janik
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II miejsce
Julia Nowak
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III miejsce
Maja Mroczek
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Medytujesz nad głuchą rzeką,
Nad bezdennym, szalonym nurtem,
Wyrzucony falą daleką
Na podmytą deszczami burtę.
Niestworzone wymyślasz słowa
Dla fal plusku, bulgotu wirów,
Dla najmiększej trawy po rowach.
I dla nieba ttkanego z szaaru.
Jakim słowem z pluskiem rozmawiać?
Jakim śpiewem mówić z płonieniem?
Jakich szumów musiałby wiatr nawiać,
By nie były tej rzeki cieniem?

w ije
bez przerw
m słow
yik

Urzeczony jesteś, urzeczony,
Mój szczuplutki chłopcze, poeto!
Śpiewający wiatrem zielonym
Za zapadłym w otchłań kometą.

Jakże mówić z płynącą rzeką,
Gdy się wije bez przerwy i kłębi?
Jakim słowem, wydartym wiekom,
Zmierzyć mętne fale do głębi?
Może lepiej w nurt się zanurzyć
I nie mówić, nie mówić, a płynąć,
Tonąć w wielkiej, pienistej burzy,
Na słoneczne zalewy zawinąć?
Może lepiej zapomnieć – zagubić
Słowa wiatru i rzeczne słowa?…
Zanurzone w słów złoty łubin
Bolą oczy i biedna głowa…

Łowco słów, zapomniany i smutny,
Zaśpiewajmy razem przy ecie
Zaśpie
O tej rzece żywej, okrutnej
I tonącym, tonącym poecie.

Gdy się
Jaki

Władysław Sebyła
Poeta

