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Satyryk
na zakręcie

(Dokończenie ze strony 3)u wozu. Opowiadali mi rysownicy z Iranu, żeu nich jest jedyna na świecie szkoła rysunkusatyrycznego przy… akademii wojskowej.Domyślam się, że kształci propagandzistów.
– Od niemal siedmiu lat nieprzerwa-

nie pełnisz funkcję wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Karykatury
(SPAK). Z jakimi ona wiąże się obowiąz-
kami?– Odkąd zostałem wiceprezesem SPAK w2011 roku, zajmuję się działalnością or-ganizacyjną i promującą to stowarzyszenie.Zorganizowałem konkursy ogólnopolskie,plenery międzynarodowe. Promuję satyrępolską za granicą. W październiku ma byćwystawa w USA, a za rok w Londynie.

Rys. Sławomir Łuczyński

– Czy aktywność i twórcze dokonania
zostały docenione w sposób Ciebie satys-
fakcjonujący?– Za działalność artystyczną zostałemuhonorowany nagrodą SPAK – dwukrotnieMałym Erykiem, w 2002 roku Dużym Ery-kiem. Wśród nagród znalazły się odznaki„Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Za-służony Działacz Kultury”. Cenię sobie bar-dzo tytuł przyznany przez kapitułę RuchuPiękniejsza Polska w 2014 roku „Za two-rzenie piękna, którym możemy szczycić sięprzed światem”.

– Co czuje, co myśli Sławek Łuczyński
stawiany poprzez liczne nagrody i wysta-
wy w gronie artystów najczęściej wysta-
wianych i oglądanych przez widzów?

– Okres, w którym wdrapałem się naszczyt góry, mam już za sobą. Pozostało midreptać w miejscu lub zejść z tej góry, couważam, że jest większą sztuką. Mój dorobekto 79 wyróżnień i nagród w konkursachmiędzynarodowych i 61 w polskich. Ponad153 wystawy indywidualne. Zbiorowych jużod lat nie liczę. Czuję się człowiekiem speł-nionym i to, co robię, sprawia mi wielkąprzyjemność. Inaczej już nie potrafię. Idącwciąż do przodu, nawet nie mogę się zesta-rzeć. Może tylko czasami ciało za mną nienadąża…
– Dziękuję za rozmowę.

Rys. Sławomir Łuczyński

Małgorzata
Hrycaj

Wyznaniemuszę ci coś powiedziećnie mogę zwlekać bo odejdzieszzacznę pięknie od/ko/skończę brzydkoale kiedy szybko wypowiemnie dostrzeżesz zadry kiedy dodam /ciebie/miękkim głosem
Erotyk morskinocąprzywołują mnietwe szeptybryzyzawodzące nokturnamiaż napływaszprzełamujesz tamyi nawadniaszskorupki jajeczekzagrzebane w piaskachmojej plażyranowyciszony i łagodny

stroisz moje piersiszmaragdamii otulaszw delikatny poszumkołysanyna wysepkach pianymilknie we mniezgiełkostatniej bitwydźwięki buczkówgasnąw mojej głowierozpalonaczekamna twój przypływbyś kochałkochał nieprzytomnie
Erotyk górskikocham błotniste ścieżkimiędzy pagórkamitwoje pośladki to najpiękniejszewypiętrzenia mówiłeśsławiłeś ruchy górotwórczewilgoć jaskiń krągłość wzniesieńwodę siklaw zamieniałeś w winow ekstazie roztapiałeś skałyi godziłeś się na cudownerozmnożenie naszych ciał
Utopiachwila oddechugór przezroczyste objęciewszystko jest tak jak w hilalnie straszy jeszczena sąsiedniej górze bogowieśpią w pokojunie ma o co toczyć bojówświat zbawiony pięknemmogę kochać cię jak siebiekimkolwiek jesteś* * *leżymy w trawiepod baldachimem krwawnikausta mam pełne pocałunków jeżynznasz wszystkie nazwy ziółktórymi czarowałamikstur i zaklęćhalucynogennychw kokon pajęczyn wplecenizanurzamy się w ziemia nad baldachimem krwawnikapodtrzymuje niebieskie sklepienie


