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 Półkowniczki: 

Jak kobiety tworzą kulturę i dlaczego czasem są w tym niewidoczne? Poprowadzimy was od diagnozy 

do remedium: opowieści o nas-kobietach, o wymianie między nami a miastem – jak współtworzymy 

miejsce i jak ono współtworzy nas. Zamiast wędrówki szlakami literackiej przeszłości Olsztyna, 

zapraszamy na wejrzenie w Teraz. Oddamy głos kobietom, które opowiadają miasto, swoją miłość 

i nienawiść do niego. Powiemy o działaniach kobiet budujących lokalne społeczności, pokażemy, w jaki .

sposób wnoszą żywą zmianę do zastanych miejsc.

Symboliczne przystanki na drodze prowadzą do światów wewnętrznych piszących kobiet. 

To my jesteśmy miastem. 

Trasa:

1. Monika Stępień, Miejsce, w którym 2/3 to nie większość – Scena Staromiejska

Miejsce, w którym 2/3 to nie większość

Na przykład z jakiegoś powodu lubiła mnie całować [przedszkolanka].
 

A to uwierzcie było o wiele gorsze od jej wrzasków, gróźb i szantaży. Ściskała mnie pomiędzy swoimi 

miękkimi, obwisłymi piersiami (…). I szeptała coś czule, umiejętnie opryskując mnie śliną.
 

Znosiłam to. Znosiłam w życiu wiele podobnych rzeczy, bo myślałam tak: jeśli ja mogę wytrzymać
 

a komuś bardzo się to podoba, to dlaczego nie sprawić człowiekowi przyjemności?

Siomga, Sofija Andruchowycz

..........W środę czytam: „W Australii dzięki przeprowadzonym niedawno badaniom wykazano, 

że sytuacja piszących kobiet nie jest zbyt różowa. Okazało się, że chociaż dwie trzecie wydawanych .

autorów to kobiety, wśród pisarzy recenzowanych dominują mężczyźni (również dwie trzecie), 

i ta relacja jest właściwie niezmienne od 30 lat”. Myślami zahaczam o Tokarczuk, o Nobla. Do roku 2020 . .



Nagrodę otrzymało 948 laureatów i 28 instytucji. Spośród wszystkich tylko 57 stanowiły kobiety. 

To zaledwie 6 % wszystkich nagrodzonych.  .

..........Literaturze, jako bytowi, zaczyna obijać się czkawką wykreowany mit idealnej kobiety. 

Kulturowe matryce i stereotypy łączą kobietę z rzeczywistością tylko poprzez jedną drogę – 

intuicji/emocji. Kobieta to nie usta, nie mózg i nie głos. To oburzenie, smutek, miłość, rozterki 

i porywiste instynkty. Kobieta powinna poznawać swoje potrzeby i siebie w granicach patriarchalnej .

prasy, aby kształt końcowy nie odbiegał od tego, co zostało dotychczas wdrukowane i wydrukowane. 

Wrze zatem w środku pytanie – gdzie w takiej literaturze, niestety często przekarmionej mieszczańskim 

myśleniem – miejsce dla Tokarczuk, Dziewit-Meller, Fiedorczuk, Gierak-Onoszko, Lipskiej czy 

Hartwig? Wydawać by się mogło, że w lawinie kobiet stojących w kwiatach na pomoście, bo to ostatnio 

najmocniejszy trend w okładkach książek napisanych przez kobiety, wyżej wymienione Panie nic sobie 

nie robią z narzucanych przez społeczeństwo ram i śmiałą myślą oraz jasno wyrażanym zdaniem nie 

„odnajdują siebie”, a kreują i dążą do świata, który już nie chichocze i nie ukazuje obłudnego 

zażenowania tylko dlatego, że nie potrafi poradzić sobie z myślą i słowem kobiet i o kobietach. Piszę tu 

jednak tylko o jednej z gałęzi szerszego drzewa. Problem lub jego brak rozgrywa się już w korzeniu – 

w języku. W języku bez rodzaju gramatycznego, języku przemilczeń, półuśmiechów i hierarchizowania. .

Doktorka prawa, psycholożka i  chirurżka, na której można połamać język, to przecież jest nowomowa 

wymyślona przez lewaków, ośmieszająca osoby, o których mówi. Zabawnych i kreatywnych słów 

i określeń jest w naszym języku wiele i nic nie powstrzymuje nas to od używania ich: jest kuciapka, .

bebzol, nogogłaszczki, hulajnoga, cipka, glebogryzarka, trytytka. O ile z kuciapką jesteśmy już 

oswojeni, tak jak z lękiem, cmentarzem, zombie i święconą wodą, to nic nie budzi w wielu takiego lęku 

jak chirurżki. Chirurżki wyłaniają się w nocy spod paternalistycznych łóżek i swoimi pazurami próbują 

rozerwać co bardziej konserwatywne umysły. I daruję sobie tutaj polemikę o tym, że pilotka to czapka, 

a reżyserka to miejsce w studiu. Na żart zawsze jest miejsce, ale nie przyduszajmy nim spraw ważnych. .

Zaznaczę tylko, że zawody postrzegane w społeczeństwie jako powszechne, niewyjątkowe (sekretarka, 

kasjerka, kosmetyczka) nie budzą w swoim żeńskim nazewnictwie sprzeciwu. Problem pojawia się przy 

zawodach „prestiżowych”.

..........Dlatego nie chce mi się śmiać, kiedy czytam na stronie księgarni tak bezczelnie binarne opisy: 

o męskiej literaturze: „Masz ochotę na książkę, w której akcja nie zwalnia nawet na moment? Wybuchy, .

pościgi i strzelaniny? A może jesteś fanem skomplikowanych kryminałów, wielowątkowych thrillerów 

psychologicznych lub reportaży o prawdziwych facetach? Sprawdź nasze zestawienie 10 tytułów, które 

po prostu kipią testosteronem. (Dziewczyny! To także świetny pomysł na walentynkowy prezent!)”, 

a o kobiecej: „Dobra kobieca literatura to prawdziwy balsam dla duszy. (…) Jest w nich wszystko, czego . .

potrzebujesz, by zrelaksować się i przezywać życie bohaterek i bohaterów, jak swoje własne. Miłość 

szczęśliwa i nieszczęśliwa… Zdrady, gorące romanse czy magia codzienności? Specjalnie dla Ciebie 

zebraliśmy najciekawsze „kobiece” historie w jednym miejscu. Poszukujesz klasycznego, rzewnego 

romansu? A może bardziej współczesnej historii z dodającym skrzydeł przesłaniem? Te powieści 

właśnie takie są. Z nimi odkryjesz i cienie, i blaski życia. To historie, które nieraz Cię zaskoczą i… wiele 

nauczą”. 

..........I tu nie chodzi również o parytety w publikacjach, nagrodach czy miejscach w drukarni, bo 



 niemożliwe jest ich sztuczne i sztywne ustawienie, choć niepokojącym wydaje się fakt, że m.in. Nagrodę 

Bookera (ang. The Man Booker Prize for Fiction) – najbardziej prestiżową nagrodę literacką w Wielkiej 

Brytanii – na 53 razy tylko 15 przyznano kobietom. Chodzi o niehierarchizowane ze względu na twoje 

cechy fizyczne czy tożsamość. Myśląc o kobiecości i męskości, nie tylko w literaturze, traktujemy często 

cechy te jako zależne od siebie, wzajemnie utrzymujące się na swoich pozycjach. Takie binarne 

rozmyślania zawsze skończą się na przyklaśnięciu któremuś ze stereotypów. Dlatego tak często 

w kontekście literatury, czy szerzej sztuki, spierają się wciąż ze sobą hiperbolizacje subtelności .

i wyjątkowości kobiecych przemyśleń i protesty co do tego typu generalizacji. .

..........Co zatem zrobić z faktem, że to, co męskie, jest uniwersalne, a to, co kobiece, potrzebuje 

specjalnego traktowania i warunków? Możesz na przykład następnym razem, kiedy koleżanka lub 

kolega powie do ciebie, że mężczyźni są o wiele bardziej dyskryminowani od kobiet, pod płaszczem 

troski i szacunku kultywować będzie seksizm i schematyzowanie, zachęci do konkurowania i widzenia 

wroga w drugiej kobiecie, umniejszać będzie osiągnięciom lub otoczeniu, oceniać poprzez cielesność 

lub strój, mówić, co ze względu na płeć wypada lub nie – zabierać głos. Nie udawać, że nie słyszysz.

..........Nie musisz być śmiała/śmiały. Fakty mówią same za siebie. Czytaj, podważaj, zadawaj pytania. 

Polecaj książki warte uwagi, opowiadaj, dlaczego takie są, miej własne zdanie na temat literatury i zadbaj 

o uzasadnienie go. Literatura kobiet to nie 3M – mężczyźni, menstruacja, miłość – to śmiałość 

filozoficzna, nowatorskość naukowa, brutalne studium sytuacji i przewrotna metafora. Funkcje 

społeczne, biologia i uczucia nie muszą być wyjątkowe, delikatne i romantyzowane. To, co męskie, 

rozumiane jako właściwe, prawe czy ostatecznie osądzające, jest takie samo w wydaniu kobiet. 

Nie klasyfikuj wartości myśli ze względu na to,  jakiej płci mózg ją zrodził. I pamiętaj – nie udawaj, że .

nie słyszysz.

2. Olga Żmijewska, Carpe diem – promenada w stronę Wysokiej Bramy 
    (w pobliżu Restauracji Staromiejskiej)

CARPE DIEM

Idzbark, 13.12.2017 r.

Wczoraj po wsi hulał wiatr.

Wiało grozą 150 km/h i chmury gnały przez kadr okna niczym dzikie mustangi.

Przedwczoraj kompletnie nie wychodziło mi zasypianie, więc wczorajszy dzień zaczął się zbyt szybko.

Przy kominku chwytałam kawałki rzeczywistości, kiedy znów zawyły syreny karetek.

Co za czas dziwny.

Dużo ludzi mówi o depresji.

Jako że wszyscy byli już umówieni, po prostu weszłam w ten dzień jak w przemokłe gumofilce:

instalator grzewczy,

monterzy drzwi,

fachowiec od wykończeń.



O 15. sama byłam już wykończona tym całym trzymaniem się,

ale nie odmówiłam DKF-u w szkole.

Przyszły dwie osoby i nawet obejrzeliśmy ten film.

Kiedy o 20. wyszłam przed szkołę,

pierwszy raz od tygodni zobaczyłam gwiazdy.

Tyle gwiazd.

Wyszłam na sam środek ronda.

Chłopcy już dawno pobiegli do domów,

więc byłam tam sama, a wiatr dudnił w domostwach i za tym przeklętym GS-em.

Co za dziwny czas.

Groźny czas na odejście.

Ludzie nie mogą sobie miejsca znaleźć

3. Aleksandra Tchórzewska, Przebudzenie – Wysoka Brama

przebudzenie
 
to miasto wyprowadza mnie ze

snu od kiedy krążą mi w żyłach

różne ulice zamykam szczelniej drzwi

i okna składam dłonie ażeby tak powyrzynać w pień budynki

wyburzyć drzewa i lasy wysadzić rzekę

zostanie tylko ta cholerna struna światła

przedświt ramion i ust

napięcie mięśni

czy zdążę na autobus zimnym rankiem

żeby pisać na szybie

pokaleczonym palcem?

4. Ewa Schilling, Poranne wyrzucanie śmieci – początek Targu Rybnego 
    (z widokiem na kontenery)

Poranne wyrzucanie śmieci

Myślą, że noszę maseczkę, bo covid. A ja nie chcę wdychać tego miejsca. Środki dezynfekcyjne 

stosowane na tęczę, ostatnie oddechy drzew, życie ludzkie, które nie zostało zatwierdzone w systemie, 

ścinki duszy rozsypane wokół kontenera. To naprawdę mocno żre płuca.

Palą się jeszcze mdłe żarówki koszmarów, a demony parzą kawę i rozprostowują plecy. Kobiety poznają 

swoje miejsce, tak dobrze jak własny grób. W kontenerach wszystko gnije: wątpliwości i wspomnienia, 

przemieszane ze skórkami bananów, na których poślizgnęły się nadzieje. I obierki z dnia, który minął 

niezauważony, bo tyle było zbędnych rzeczy do zrobienia, i słowa, którym skończył się termin 



 przydatności, i przyjemności z plamkami grzechu.

Zasypany starannie leży tam bunt w butach o tak zdartych podeszwach, jakby przeszedł całą drogę 

od początku świata i padł właśnie tutaj. Jego ręka zaciska się na książce, w której litery nie .

odpowiedziały na wezwanie i nie ułożyły się w bardziej polskie, bardziej heteronormatywne, bardziej 

nic nie znaczące opowieści.

Przyjeżdża śmieciarka w kolorze lęku; sprzątnie, sprzątnie, sprzątnie. Wszystko trafia do środka tak jak 

należy. Patriotyzm pali papierosa, oparty o drzwi, patrzy na niebo, w którym odbija się on sam. 

Coś sprawdza w telefonie. Rozdeptuje peta, jakby to było elgiebete. Odjeżdża..

Nic już nie ma.

5. Tamara Bołdak-Janowska, [Ty mów, królowo...], z cyklu Fioletowy umysł – Targ Rybny

Z cyklu Fioletowy umysł

Ty mów, królowo

To jest moja Ziemia, mój Księżyc. Moja strefa.

Jestem poddaną koncernu wiadomości,

barwnej, strasznej baśni, która dzieje się mocami ustaw.

Jej prysznice powlekają trupem,

komentarza są zadaniem popełniania samobójstw,

wanny brudzą krwią.

Jestem poddaną Boga, który opowiada niebo jak baśń.

Bo ma usta z nieba. Bo ma ręce, stopy i głowę z nieba.

Cały jest niebem.

Niebo jest czyste

i wydziela własne powietrze – 

czystych aniołów o uskrzydlonym oku.

I są tu chłopcy, przez niebo opowiadani.

Najpierw butni, ciemni, niebezpieczni,

a potem lekcy i lotni. Bo się poddają

władzy czystych aniołów o uskrzydlonym oku.

To uskrzydlone oko człowieka stwarza.

Jestem poddaną chłopców o uskrzydlonym oku.

Albo przytroczeni do rączych wierzchowców swej historii,

do ciężkich skrzyń swej historii, chrzęszczą tlenem ze złomu.

Ten tlen człowieka stwarza.

Jestem poddaną tej historii.

Dziś wyczułam pod palcami moje oczodoły,

nigdy przedtem tak się nie namacywałam.

Jest tam uśmiech, który się pogłębi.



Ten uśmiech, pogłębiony, ustawiczny, człowieka stwarza.

Drobna. Horyzontalna. Biała. Biała klawiaturo podziemi.

Słyszę muzykę wewnątrz twarzy, gdy dotykam białej

klawiatury podziemi pod oczodołami. Dźwięczy piach,

trochę jak filc fajansowy.

To jest moja Ziemia, mój Księżyc. Moja strefa.

Jestem tu poddaną

białej klawiatury.

To jest moja Ziemia, mój Księżyc. Moja strefa.

Gdybym miała korzenie, nie mam korzeni, stworzyłabym alfabet.

Gdybym miała alfabet, nie mam alfabetu, stworzyłabym schody z poręczami.

Gdybym miała już schody i poręcze, nie mam schodów ani poręczy,

wspięłabym się. Gdybym już się wspięła

                                 Nie mogę się wspiąć,

nie mam korzeni.

Jestem poddaną tego braku.

6. Iwona Bolińska-Walendzik,  #5_oclock_olsztyn – przy pomniku św. Jakuba

#5_oclock_olsztyn

Jakub Starszy wędrowiec 

Założył kapelusz z szerokim rondem, zasłoniło mu kark. Stanął skupiony i spojrzał na ryby na bruku.

Studnia

Niektóre słowa mają wiele znaczeń, które czasami się zazębiają. Tak jest ze studnią. Wąskie podwórko 

w śródmieściu, głęboka studnia z drzewem pośrodku. .

Klon rósł coraz wyżej i wyżej. Nie pozwalano mu rozrastać się na boki. Czubek wzrostu piął się, a niższe 

konary ucinano i ucinano. Czubek dotyka już prawie nieboskłonu i modli się, żeby te ostanie wybujałe 

gałęzie zostały. Zielony parasol osłania studnię.

Chmury

Zeszły bardzo nisko. Wieżowiec, na którego dachu stanęła, otulała mgła. Zza chmur w osi połyskującej 

deszczem ulicy Alojzego Śliwy rysowała się neogotycka wieża Serca Jezusowego, po lewej gotycka 

katedra i neobarokowy ratusz, po prawej niebo podbijał Centaurus.

Spojrzała w dół, gdzie kwitł kasztanowiec. Pomyślała – matur w tym roku w maju nie będzie.

Łąki łan

Susza w końcu stała się faktem. Co prawda od paru dni pada i od majowego deszczu wszystko wybujało, 

zwłaszcza myśli, ale zieleń miejska również. Któregoś dnia kosiarki pójdą w ruch. Na razie napaja oczy 

łąką w samym centrum miasta i puszcza myśli na wiatr.



Niespodziewany atak spawacza

Wszedł do galerii przez okno. To, że znajdowała się ona na wysokim pierwszym piętrze najpiękniejszej 

w Olsztynie secesyjnej kamienicy, nie przeszkadzało mu wcale. Miał przecież moc spawacza i łańcuch, 

którym posługiwał się niczym lassem. Przez niedomknięte okno wsunęła się najpierw jedna, potem 

druga jego głowa. Zeskoczył na dębowy parkiet i zamarł w plamie światła, bo właśnie ktoś otwierał 

drzwi Amfilady.

Mała Holandia

Obiecywała sobie, że przejdzie się ul. Partyzantów, zobaczy kilometry tulipanów, zatonie w nich. 

Bo przecież kątem oka widziała je codziennie. Codziennie też, zapominając o kwiatach, biegła w inną .

stronę prosto na spotkanie...

Ćma bukszpanowa

Rok 2020 to przede wszystkim COVID, ale nie tylko my ludzie mamy problemy z przybyszami z Azji. 

Zimozielone bukszpany giną jeden po drugim, atakowane przez ćmę azjatycką. Tego lata krzew 

za krzewem nikną w oczach, znikają z olsztyńskich zieleńców za sprawą tego nocnego motyla. Nasze .

ptaki powoli przyzwyczajają się do smaku gąsiennicowego rarytasu, tak jak my do sushi.

7. Monika Stępień, [Ty, który dotykać będziesz jej brzucha] – przy ścianie Carpenter Inn

Ty, który dotykać będziesz jej brzucha,

musisz wiedzieć, że ma rany postrzałowe całą serią spojrzeń w ciało wciśnięte,

przez to, co wieczór, odmawia dziesięć zdrowasiek, co rano przekonuje się, 

że nie jest jeszcze wierząca. 

Z tego wszystkiego brzuch jest zły i wzdęty. Trzeszczy 

jak kładzione na język musujące oranżadki.

Tam jest najcieplej. Tam oddycha. Tam rodzi żyzną krew.

Ciała jak surowe ciasto więc głowy wciskacie w pępki. 

Odkrywasz przestrzenie miękkie, rzesze obcych kobiet, 

wody obce w smaku, genetyczne.  

Ścianę jakbyś znał, miękką, dobrą. Ścianę nie krzywdzącą. Trwałą i silną.

Definiującą bezpieczeństwo izolacji ale…

Ciemność jest głodna, uciekasz korytarzami jelit, do góry, do światła.

A tam ty. To ty psujesz brzuch. Ty stoisz w gardle.

I tak trwacie.

Ona sama.

Ty soma.

8. Hanna Brakoniecka – podcienie przy Galerii Usługa

POWRÓT

Szybko ogarniałam, to co było do ogarnięcia. Podlanie kwiatów, spakowanie rzeczy, kanapki jakieś. 



Jagusia zaraz przyjdzie, więc obiad, kotleciki lubi mocno przypieczone ku rozpaczy swojej matki, 

że takie niezdrowe, ale bladych nie zje. Wszystko już chyba. Zmywarka załadowana, po obiedzie talerze .

umyję ręcznie. Nauczyłam się tym razem używać tego potwora. Za dużo tu tych naczyń, ciągle tylko 

zmywać i zmywać, tym bardziej, że zawsze biorą kolejny kubek. I jak pięć razy piją wodę czy sok, to stoi 

pięć kubków od każdego. Nie mogę. A, jeszcze śmieci. Wysokie, cholera, te schody. Nie to, że wysokie 

piętro, tylko same schody wysokie. Wrzeszczą moje kolana, że nie podobają im się te wysokości. 

Och, babciu, którą jestem, babciujesz coraz bardziej. Chociaż Tobiasz powiedział, że jestem babcią .

niekonwencjonalną. Nie dopytywałam za bardzo, traktując to jako komplement. Lubię rzeczy 

niekonwencjonalne, więc chyba i u niego to pozytywne. Zresztą, jak dałam mu mój pamiętniczek, żeby 

mi się wpisał, powiedział, nie wiem co, to mówię, napisz - kocham cię babciu. No i tak napisał, naprawdę. 

Lubię się tym różowym, miał pod ręką tylko różowy flamaster, literkom przypatrywać. 

Jagusia zgadza się zjeść kotlecik, tylko jeszcze muszę zsypać ziemniaki z talerza na patelnię, bo za mało 

je  podsmażyłam. Dźwięczy mój telefon przypomnieniem. Co ma mi przypomnieć? Żadnej ważnej 

audycji o tej porze nie ma, a Iza, moja synowa, chyba też mi nic nie kazała na godzinę przed wyjazdem. 

Jemy. Babciu, mam mieć angielski, mówi Jagienka znad kotleta,tylko nie wiem, o której. 

Matkotybożajedyna, wołam. Przecież miałam pół godziny temu połączyć się zdalnie z twoim 

nauczycielem! Telefon od Izy, Haniu, co się dzieje, dzwoni facet od angielskiego, że nie ma połączenia. 

Nie, nie już jest, Izuniu, lekcja się zaczęła. Uf. Opóźniona piętnaście minut. Jagulka z kotletem 

na widelcu, napomyka panu, że to właśnie na Filipinach umarł Magellan. On nie wiedział, a jej o tych .

Filipinach opowiada. Ech, ta moja wnuczka, mądrutka, jak nie wiem.

Wpada Iza. Jak mija ci dzień, pytam rozpędzoną. Ciągnie ze sobą wielką torbę, biegnąc do pokoju. 

Poszłam do Karoliny, żeby zanieść rzeczy po Tobiaszu dla jej syna i zapomniałam zostawić. Och, 

te rozpędzenia, myślę, nie nadążamy za własnymi myślami. Teraz szybko, zbieramy manatki. .

Pojedziemy po Tobiasza do szkoły, a potem do Miłosza do pracy i wyruszamy do Olsztyna. Kiedy 

włączyłaś zmywarkę, nagle ona. Dawno, co najmniej godzinę temu, już powinna się wyłączyć. 

To poczekamy jeszcze chwilę, nie możemy jej tak zostawić. Tylko że się nie wyłącza. A powinna, mówię, .

nastawiłam na godzinę, sześćdziesiąt minut. Tam nie nastawia się na minuty tylko na temperaturę, woła 

Iza. Na sześćdziesiąt stopni nastawiłaś. Ale w pralce nastawia się na minuty. Tam są napisane minuty, 

próbuję się tłumaczyć. No dobrze, jedziemy, zabierzemy Tobiasza i wpadniemy, żeby sprawdzić, czy się 

wyłączyła.

Pod szkołą robię zdjęcia dzieciaków. Jakie śliczne.Chłopcy, dziewczynki. Licealiści. Tacy jak zawsze. 

I ja taka byłam ponad pięćdziesiąt lat temu i Iza prawie trzydzieści. Może inaczej ubrani, w maseczkach, .

ze smartfonami, ale tacy sami. Opętani burzą hormonów. Piękni. Rozczulam się jak to ja. Tylko czy ten 

świat będzie im sprzyjał…

Jest Tobiasz, wracamy do domu, trzeba sprawdzić, czy się wyłączyła. Biegnij na górę synu i sprawdź. 

Czekamy, co tam? Jeszcze się kręci? No to i ja pójdę jeszczem mówi matka mojego wnuka. Przynieś mi 

książkę mamo, zapomniałam, prosi Jagulka. Dzwoni Miłosz, zmieniłaś wodę chomikom, dałaś im nowe 

jedzenie? Tak, wczoraj wszystko im dałam. O rany, jaką jej robi awanturę od razu! Ależ one mają tam 

pełno jedzenia, mówię. Ale nieświeże. Krzyczy na dziewczynkę. Ech, to ja pójdę zrobić jeszcze siku. 

Jagienka biegnie ze mną. Musi nakarmić chomiki. Tobiasz rozebrany wykonuje jakieś działania przed 

komputerem. Iza też grzebie w swoim pokoju, Jagienka karmi, zmywarka myje. Wracam, może i dobrze, 



 że ją włączyłam na sześćdziesiąt, tyle jeszcze rzeczy trzeba zrobić. Śmieję się, jak nie widzą.

Schodzą. Wyłączyła się wreszcie. Siadamy. Teraz ja z tyłu. Wielkolud Tobiasz z przodu. Niełatwo się 

jedzie po Poznaniu, wszędzie jakieś roboty, ogrodzenia. Teraz czekamy na Miłosza. Jest, zaczynamy 

wyjeżdżać. Najpierw krzyczą na siebie. Bo każde z nas czegoś nie dopełniło, czegoś nie zrobiło, 

zapomniało. Kłócą się. Myśmy się też tak kłócili o głupstwa. Nawet teraz nam się zdarza. Ech.

Jedziemy. Gdy wyjeżdżamy na szosę, jest już dobrze. Zmywarka wyłączona, Poznań za nami.

Wszyscy, oprócz Miłosza, który prowadzi i ziewa rozpaczliwie, smartfonują. Nie, ja najpierw siedzę 

przy nim. Coś muszę mówić, żeby nie zasnął. Mówię, opowiadam, co mi przyjdzie do głowy. Ściemnia 

się powoli. Jeszcze tylko na stację benzynową, bo kończy się paliwo. Tutaj zaraz trzeba skręcić. 

O cholera, zagrodzone, trzeba było wcześniej, a nie ma jak zawrócić na tej drodze szybkiego ruchu. .

Pędzimy dalej. Rośnie napięcie. Ja nie będę pchał! woła Tobiasz. Trzy smartfony szukają najbliższej 

stacji paliw. Nie szukaj Miłosz, bo tracisz panowanie nad kierownicą, woła żona. Zaczynam powolutku 

umierać ze strachu, rzeczywiście traci. Jest, Iza znalazła. Miły głos jakiejś Czeszki z jej smartfona każe 

nam się skierować w lewo. Więc się kierujemy. Długo to trwa, bo dróg w lewo ciągle nie ma. A benzyny 

coraz mniej. Już zupełnie ciemno. Do Olsztyna jeszcze trzy godziny. Uf. Jest! Hurra. Miłosz do baku, 

ja do toalety. Rany, jakie fajne napisy na drzwiach. .

To jest wspólny nasz kibelek,

Zostaw deskę bez kropelek.

Zrobisz kupkę - odwróć głowę,

Użyj szczotki i gotowe.

Thanks!

Ach, jak ja lubię taką inwencję obywateli. Uśmiecham się wtedy od ucha do ucha. Tak jak uwielbiam te 

kicze ogródkowe, pełne pajaców, krasnali i wiatraczków.

Żenada, mówi Tobiasz.

Wysiusiani, nakarmionym samochodem jedziemy dalej. Teraz już naprawdę Tobik przy kierowcy, 

ja między matką i córką z tyłu. Słuchamy festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej i ślicznego dżezzowania .

Zuzanny Babiak, nauczycielki śpiewu Jagienki. Panowie się przy tym nudzą, więc włączamy głos 

Kazimierza, który wczoraj opowiadał w bibliotece miejskiej, zdalnie oczywiście, o swoim wierszu 

Metafizyka. I nie tylko o nim. Słuchamy, ja się cieszę, że jedzie z nami. Bo prawdę mówiąc coraz bardziej 

niewygodnie. Znów wołam o postój. Długo go nie będzie, bo nagle policja przekierowuje sznur 

samochodów w jakąś boczną drogę wśród drzew. Może był wypadek. Droga malownicza, ślicznie 

wyglądają te szpalery jesiennych drzew migających za oknami w świetle samochodowych świateł. Tylko 

że prawie ocieramy się bokami o ogromne tiry jadące w przeciwną stronę. Znów dramatycznie się robi. 

Po kolejnym siusianiu ponownie siadam przy kierowcy i już mogę wołać radośnie, że za pół godziny, 

za dwadzieścia pięć, za dwanaście minut dojedziemy! Pierwszy przystanek przy domu rodziców Izy, .

od których Miłosz przynosi mi chlebek roboty Eli, orzechy i szarlotkę. Rodzinne prezenty. Tutaj Iza .

i Tobiasz będą nocować. Potem do nas. .

We mnie euforia. Będę w moim domku, na moim strasznie wygodnym łóżeczku. Z mężem, psem. 

Razem. Wysiadamy, podbiega do nas Entuzjazm, Radość, Szczęście. To Tutulek, ślepota jedna, który 



wyczuł nas z takiej odległości i przyciągnął swojego pana w to miejsce. Rzucamy się na siebie 

nieprzytomnie. 

No i koniec, to wszystko. Dojechaliśmy. Kropka.

18.10.2020r.

9. Katarzyna Kokot-Góra, Nowe Guty – przy dawnej Awangardzie

Nowe Guty

Marina Śniardwy, woda na plakacie w kolorze

Karaibów, moje oko rejestruje jednak srebrzysto-szarą,

Jak brzuch mazurskiej ryby.

Śniardwy wygląda chłodno, czasem nawet wrogo i zimno,

Jak burki obszczekujące zza płotu, trochę barbarzyńsko, 

Otoczone starymi, opuszczonymi, nieokiełznanymi mazurskimi chatami.

Przypomina chyba prawdę.

Dla kogoś metafizyka miejsca odzyskanego, 

Przez kogoś innego utraconego. Fascynuje i przeraża.

Zapisał się tam klimat szorstkości, indywidualności i wolności, 

W czerwonych cegłach, w pięknych, wysokich, różowych

I samotnych malwach, które są jak spódniczki śmiejących się bosych dziewczynek,

Ich radość mogła już dawno zamienić się w nostalgiczny płacz

Pośród jeszcze dziewiczych, a może już dawno zapomnianych ogrodów

W podtopionych drewnianych łodziach naiwnie czekających na

Wypłynięcie na jezioro i w czerwonym, niewoskowanym,

Soczystym i słodkim jabłku, którego smaku nie zapomnę na długo

W tajemniczych firankach tutejszych domów, które jak panna młoda

Ukrywają i zasłaniają coś przed nami, odchodząc w niepamięć jak stare,

Niemodne garsonki w skrzypiącej starej szafie, do której klucz już dawno obrósł mchem

Nowe Guty kołyszącą się w trawie, nad drewnianą kładką, która przeniesie nas na drugi brzeg

Obyśmy nie ocinając korzeni, rośli, twórczo unosząc swoją lokalność,

Ocierali się o nieboskłon wszechświata.

Fragmentaryczna, nieciągła tradycja, urata stron rodzinnych,

Odzyskanie stron rodzinnych, splot uzależnień, lokalno-uniwersalne dziedzictwo

Telenowela zmusza do refleksji, ale tylko wyrafinowanego odbiorcę,

Ten przeciętny nie wyjrzy poza skorupę, kiczowate, momentalne uniesienia,

I wpadnie jeszcze głębiej w fotel wygodnej iluzji

Trawi w was strach, że stajecie się częścią świata, że utracicie 

Tożsamość kulturową, językową i duchową? Nic bardziej mylnego!

Czy palec i jego funkcjonowanie oderwane jest od ciała?

Zdrapcie „farby olejne kłamstwa, lamperie komunizmu”



Oraz powierzchownego katolicyzmu. 

Mało tego, nie próbujcie tapetą przykryć pękających murów,

Zburzcie stare domy uprzedzeń i próżnych upodobań.

Nie obawiajcie się postawić nowego.

Czyż każda cegła nie jest wypalona ze wszystkich elementów wszechświata?

Czyż nie tam tworzy się jej siła?

Nowe Guty – Olsztyn,  listopad 2017

10. Bożena Kraczkowska, Miasto – przy makiecie Starego Miasta

Miasto

Brzuchata stara otchłań z rynsztokiem uniesienia.

Sknerliwa i zazdrosna w pogoni, do znudzenia tak woła:

           - Prędzej, prędzej! 

Zatacza się matamor. 

Tak łatwo mnie sprzedaje, nie-rozum ma za darmo.

Więc jestem pępkiem świata: jabłonią, muchą, chwastem.

Tętnicą rozbuchaną! 

Połknęło mnie to miasto.

11. Urszula Kosińska, Stek klęsk – przy ozdobnych drzwiach Starego Ratusza

stek klęsk

wszystko wstrzymało bieg

niezamieszkałe miasta

nie chcę widzieć na piasku

odcisku człowieka

śladów stóp stygmatów

przechodnia

teraz tylko zawiesina mgły

kolor marca

usta w usta z wilgotną porą

i agonią

królestwo niesplamione ludźmi

noc

uparta urywana gwieździsta

sama

wymiata resztki

każdego martwego dnia



12. Justyna Artym, Woda – przy kamienicy Stare Miasto 18

Woda

Dwa dni temu leżeliśmy w bieliźnie nad jeziorem, ze stopami w miękkiej, pachnącej od słonecznego 

ciepła trawie, a dziś śnieg.

- Bóg podsłuchał naszą wczorajszą rozmowę o strukturze wody i zesłał nam z nieba pobłogosławioną, 

zamrożoną wodę - powiedział Jarek i nakrył się kołdrą, a ja wyszłam złapać to zjawisko, zanim się 

rozpłynie. W końcu jest środek maja.

Bajka. Śnieg na świerkach topniał w słońcu. Weszłam między drzewa. Pieszczotliwy poszum wody 

skapującej przez gęste gałęzie i liście, dużo łagodniejszy od deszczu. Rozświetlone, błyskające krople. 

Szłam wąziutką ścieżką poprzez dziki sad, pod skraplanym śniegiem. Ubita w dłoniach kulka puchu 

zebranego z trawy szybko zmieniała się w bryłkę lodu, twardą i konkretną, którą można było rzucać. 

Kiedy podeszłam do torowiska, zaparło mi dech. Ziemia parowała. Ze skarp wzdłuż całego wąwozu 

kolejowego szła w górę biała mgła.

Jestem wszystkim, jak woda. Jesteś wszystkim, jak woda. Delikatnością, płynnością. Pociskiem 

i konkretem. Znikającą parą, nie do uchwycenia, nie do zatrzymania..
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