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  Login… Password… Connection 
established…
  
  Na pocz¹tku by³a samotność i ciem-
ność. Tylko Ja. Ale po chwili ekran 
rozjaśni³ się blaskiem lamp, modem 
zamruga³ żarówiastymi, zielonymi 
oczami, ³ypi¹c tajemniczo. Po kablach 
pop³ynę³y strumienie – danych, obra-
zów, dźwięków, szeptów. Wszystko 
to zla³o się w jeden wielki hipnotycz-
ny szum. Szum wprowadza³ w hipno-
tyczny trans, a bogowie sieci obiecy-
wali tak wiele. Kobiety... ponętne, ob-
nażone, uśmiechnięte. Lecz to nie by³y 
prawdziwe kobiety, tylko symulakry 
kobiety. Zawsze doskona³e i nieska-
zitelne, anio³y z witraży cyfrowych
świ¹tyń, gdzie jedyn¹ pieśni¹ jest za-
wodzenie osamotnionych i opuszczo-
nych, a jedyn¹ modlitw¹ litania nie-
zaspokojonego poż¹dania. Nie by³o 
w tym ukojenia, nie zape³nia³o to pust-
ki.
  Sieć rozbrzmiewa g³osem tysięcy. 

Romanse interfejsów

  Kolejna, XII edycja MMBC odbyła się 5 marca na Mount Seymour. W zawodach startowało 60 zawodników, a w orga-
nizacji tego przedsięwzięcia wzięło udział 30 wolontariuszy. Sukces organizacyjny imprezy nie byłby możliwy, gdyby nie 
wsparcie Sponsorów i Partnerów. Poniższe słowa napisane przez rodzica jednego z zawodników będą dla nas wszystkich 
motywacją do organizacji kolejnego Memoriału w 2018 roku: „Zorganizowaliście świetną imprezę narciarska. Była to dobra 
zabawa nie tylko dla mojego syna Mateusza, ale również dla mnie.  Mateusz, jak jechaliśmy do domu, stwierdził, że było 
to coś najlepszego, co robił w swoim życiu.”
   Dziękujemy i życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.  
  Organizatorzy XII Małego Memoriału Bronka Czecha

 25 marca 2017 roku w Port Moody odbył się, zorganizowany przez Puppet Theater JESTER Society, Wieczór Poetycki 
Szufladowych Poetów. 
  Przedstawiliśmy Państwu pracę 9 autorów: Elżbiety Mazur Wróblewskiej, Elżbiety Chmielowskiej, Elzbiety Dziewańskiej, 
Elżbiety Borkowskiej, Krystyny Herrgesell, Jolanty Sołowiej, Staszka Janusza oraz dwóch autorów nieznanych.
  Każdy z autorów otrzymał na pamiątkę tego wieczoru tomik poezji Ireneusza Makowskiego pt. „Plankton”.
  Wiersze recytowali: Roman Grzywna, Zbyszek Wiktor, Danuta Janusz i Kasia Cisoń.
  Oprawa muzyczna i ballady: Tomasz Morawski. 
  Zdjęcia: Jakub Jeżwiedzki i Roman Dziewański. 
  Przekąski: Magda Ułasewicz i Ela Chmielowski. 
  Plakat: Ela Chmielowski. 
  Sala: Danusia Pouget. 
  Bardzo dziękujemy.
  Słowami naszych dostojnych gości i autorów: - Wieczór poetycki był bardzo udany, dobrze zorganizowany i bardzo po-
trzebny. Autorom, aby zaistnieć, gościom, aby to przeżyć, a organizatorom, aby to zrobić jeszcze raz.
  Na Wasze pierwsze życzenie: Tak, spotkamy się już niedługo, i to na pewno.
  Na Wasze drugie życzenie: możecie, prosimy, piszcie do nas na adres ptjester@gmail.com
  Na Wasze trzecie życzenie: Magda robi crab dip, mieszając drobno posiekany crab meat i King Crab French Onion 
Heluva Good Sour Cream Dip. Smacznego.
  Pozdrawiamy.
  Zespół Teatrzyku Kukiełkowego JESTER

Chcia³em odnaleźć w tych g³osach Jej 
g³os, choć przecież nie wiedzia³em, jak 
móg³ on brzmieć, ani kim by³a Ona. 
Jednak wysi³ek ten z góry skazany by³ 
na niepowodzenie. W wielkich poko-
jach (czatach) g³osy ludzi zlewaj¹ się 
w jeden wielki jazgot. Strumienie ko-
lorowych liter. Rw¹cy potok radosne-
go be³kotu. Zdania przeplatane innymi 
zdaniami, przeplatane z kolei mono-
tonnymi reklamami automatycznych 
botów. Wulgarność i nuda. Większość 
bywalców siedzi w tych gigantycz-
nych miejscach nie-miejscach, gdzieś 
poza przestrzeni¹, zmęczona w³asnym 
znudzeniem. Zbyt znudzeni, by odejść, 
zbyt zmęczeni, by zostać. Monumen-
talne czyśćce, które nie prowadz¹ ani 
do piek³a, ani do nieba, autoteliczne 
purgatoria. Wszyscy tam jakby na coś 
czekaj¹, ale nic się nie wydarza, Godot 
nie przychodzi.
 Zniechęcony, zmieni³em strategię. O-
puszczaj¹c bez żalu manufaktury non-
sensu, przenios³em się na wyspecjali-
zowane portale. Piękna idea. Opisz się 
jak najdok³adniej, podziel na katego-
rie, rozcz³onkuj i tę uk³adankę pokaż 
innym. Komuś może spodoba się ta 
konstelacja, ktoś do³oży brakuj¹ce ele-
menty puzzli i wreszcie zostaniesz do-
pe³niony. Ale to nie tak, znowu nie tak. 
Katalogi osobliwości i cudów szybko 
okaza³y się pó³kami na targowisku 
próżności, gdzie z uśmiechnięt¹ twarz¹ 
sprzedawca o spojrzeniu trupa wciska 
wybrakowany towar. Przeskakując od
jednej ściany tekstu do drugiej, prze-
mykaj¹c nad po³aciami nieoznaczo-
nych, pustych miejsc (Jestem, jaka 
jestem. Koniec opisu.), widzia³em je-
dynie maski, maski piękne i ozdobne, 
czasem pstrokate, ale czy za nimi kry-
li się ludzie? Jak ma dojść do spotkania 
z Innym, jeśli ów chowa się za swoim
awatarem, nickiem, za swoim kon-

Wieczór Poetycki Szufladkowych Poetów. Podziękowanie organizatorów

Dziękujemy wszystkim firmom i osobom, które wsparły Mały Memoriał Bronka Czecha 2017

struktem. Czy to spotkanie w ogóle jest 
możliwe? Nie można przecież spo-
jrzeć w twarz, można jedynie interpre-
tować s³owa, a ileż w tym wszystkim 
pomy³ek i zawodów. Fantazmaty na-
k³adaj¹ się na siebie, puchną wyobra-
żenia, mutuj¹ projekcje. Czy ekran 
monitora to okno na świat, czy jedy-
nie lustro, w którym odbijamy się my
sami, prowadz¹c narcystyczne dysku-
sje (monologi?), sami z sob¹. A mimo 
to nad tym wszystkim unosi się jakiś 
duch. Tkliwej tęsknoty, marzenia, mo-
że to już nie sami ludzie, ale ich inter-
fejsy prowadz¹ ze sob¹ czu³e rozmo-
wy i gor¹ce romanse? Już nie sterowa-
ni przez swoich twórców, tych, którzy 
przygl¹daj¹ się wszystkiemu z boku 
– voyeuryści w³asnych pragnień, ta-
nich spektakli i wyblak³ych melodra-
matów. Na tej scenie mieszaj¹ się pre-
tensjonalność, kicz, pompatyczność i
kino klasy B.
  Wtedy się podda³em, przyznaję, zre-
zygnowa³em. Może to nie tak, że świa-

ty wirtualne s¹ dla tych, którzy nie ra-
dz¹ sobie z rzeczywistości¹, ale rze-
czywistość jest dla tych, którzy nie ra-
dz¹ sobie ze światami wirtualnymi? 
Ci¹gle sam, choć z kablem utkwio-
nym gdzieś g³ęboko w mojej korze 
mózgowej. Monada dryfuj¹ca bez ce-
lu w światach wirtualnych i niewirtu-
alnych, pozoru i u³udy (który świat jest 
jednak większ¹ u³ud¹?). Nic nie jest
prawdziwe. Wszystko jest prawdziwe.
  Kiedy w końcu otrzyma³em wiado-
mość, by³em zaskoczony. Jak post-
scriptum do listu na d³ugo wcześniej 
wrzuconego do butelki i dryfuj¹cego 
po bezkresnym ocenie (sieć, jak Bóg, 
nie ma końca ani pocz¹tku). Nikogo 
nie znalaz³em po drugiej stronie lustra, 
choć często otacza³o mnie szaleństwo. 
Ja sam zosta³em odnaleziony. Wszyst-
ko to by³o podejrzane (drzewo cyniz-
mu najlepiej rośnie na glebie idealiz-
mu), zbyt proste, zbyt oczywiste. Czy 
znowu k³¹czami w³asnych myśli oto-
czę Tę osobę (równoprawny podmiot) 
i zag³uszę J¹ sob¹ (i stanie się już tyl-
ko przedmiotem poznania pojmanym
w siatkę fantazmatów, dopóki nie u-
cieknie, sfrustrowana, pozostawiaj¹c 
po sobie rozdarcie w sieci?). Dręczy³y 
mnie te myśli nawet wtedy, kiedy je-
cha³em, w deszczu (bardzo roman-
tycznie), na spotkanie. Niezdarnie spo-
jrza³em w Jej oczy, w te oczy (koloru 
szarozielonego, feldgrau, jak niemiec-
kie mundury z drugiej wojny świato-
wej). Czy to by³o naprawdę? Ale wte-
dy Ona wyciągnęła do mnie rękę i zła-
pa³a moj¹ d³oń. I mog³em w końcu 
odetchn¹ć, przesta³em być tekstem,
czu³em wyraźnie bicie serca w swoich 
skroniach. A może to by³o bicie jej 
serca?
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