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Nie uciekniemy
od kultury
i historii

(Dokończenie ze strony 15)dzynarodowej. Podkreślanie takich elemen-tów jak dorobek polskich twórców kultury,wkład Polski w tożsamość cywilizacji euro-pejskiej, udział naszego Narodu w kształto-waniu historii Europy może wspomóc wy-promowanie spójnego i atrakcyjnego wize-runku naszego kraju.Jednak promocja polskiej kultury i dzie-dzictwa narodowego nie może ograniczać siętylko i wyłącznie do głoszenia własnychpoglądów i próby zarażania tym innych,uznając przy tym, że kto nie z nami – przeciwnam.Na władzach państwowych spoczywawięc obowiązek pilnowania, by nie rodziłysię pomysły niezgodne z Konstytucją RP.Przecież wiadomo, że niektóre środowiskanie z szacunkiem odnoszą się do zamieszku-jących w naszym kraju mniejszości narodo-wych, które mają pełne prawo do podtrzy-mywania swojej tożsamości oraz kultywo-wania tradycji. Państwo nie może ograniczaćich dążeń do kreowania własnych instytucjispołecznych, kulturalnych i oświatowych.Kultura, obok gospodarki i bezpieczeń-stwa, to „trzeci filar” w funkcjonowaniupaństwa. W dobie globalizacji polityka kultu-ralna państwa staje się dobrym nośnikiemwartości kulturowych – sprzyja dialogowipaństw, społeczeństw i narodów, umożliwia-jąc poznawanie i przyswajanie wartości orazdokonań innych a także promowanie wła-snego dorobku na arenie międzynarodowej.Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdyżnazbyt często nasz kraj postrzegany jest wświecie przez pryzmat historycznych i kultu-ralnych stereotypów.
Andrzej Dębkowski

Barbara
Medajska

Dialog z Zamordowanym*Witaj miło mi że patrzysz na moją twarzwidzisz, zamordowali mnie w Meksykuwidzę po co się tam pakowałeś trzeba byłouciekaćja uciekałemto bardzo bolałoa teraz?wiem, już nie wróciszto tak mało, ale jednak chcę ci przekazaćże kwitną bzyucięli mi głowę i wyrwali serceWitajwciąż są morderstwa?Sąnikt się nie opamiętał z nichkomu mamprzekazać że cię zamordowano?Bogużeby czuwałnad nimi którzy mordująspotkają się ze mnątwarzą w twarzi nie będą umielipo raz drugi zamordowaćtego samego człowiekaco świat będzie miał z tegoże ktoś się zmieni po śmiercinigdy nie milczmam coś przekazaćświatu który nie czuły jestna niczyją śmierć?zostali ludzie którzy mnie kochająi oni muszą czekać żeby zobaczyć mnieżywegoprzydrożny słup na którym zawieszono twójrowerczaszka z dziurą po kulii siostra która widzi okrucieństwobył pięknykwiecień byłem radosnywiem nie wskazuje się winnychza to

mnóstwo tam zielenijakby chciała zagłuszyć złoświat żywy raniBóg umie go wskrzeszaćprzez cierpienie i śmierćjest nas tu wieluwitaj co słychać?po nic byłaapoteoza morderstwaznam ichchodzą tędy codziennieprzez zielone pola narkotykóww miejscu gdzie zostałem zamordowany_________________________* Polski podróżnik Krzysztof Chmielewski zamor-dowany w Meksyku pod koniec kwietnia 2018 r.

Justyna
Koronkiewicz

OdludzieWrastam w tę ziemię korzeniami drzew,zapachemlata, w którego miękkim wnętrzu lęgną sięnasze przyszłe jesienie i zimy. Nad głowąświatło przepowiada kolejny dzień.Myszołowy zniżają lot.Dają nurka w trawę. To dla nich czaspolowań. Jutroo tej samej porze, te same ptaki złapią innemyszy.Pasuje mi ta powtarzalność. Zmienność pórroku,oznaczanie cyklów księżyca. Co dwa dnipiekę bochen chleba, co trzy koszę trawę.Pamiętam żeby zrobić świeży zakwas.Zanieśćsuche kromki sarnom. Uczę się określaćwiek jelenipo wielkości poroża. Poznaję nowe gatunkiptaków.Już wiem, który z nich budzi mnie co rano.Wbijam paznokcie coraz głębiej w ziemię,zakopuję cebulkiwłosów, fragmenty naskórka. Wiję gniazdoz traw i patyków. W zeszłym rokuwidziałam bociany. Może tej wiosnyzamieszkają po sąsiedzku.
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