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21:37 – zegar stop – naród stop

Cztery lata temu, 2 kwietnia o 21:37 po¿egnaliœmy wielkiego cz³owieka. Polacy pokazali, ¿e potrafi¹ byæ 
razem. Œmieræ Jana Paw³a II wyzwoli³a w nas poczucie wspólnoty, której potrzebujemy… w³aœnie, potrzebujemy 
na co dzieñ.

Bo o Polakach mo¿na powiedzieæ jedno: Naprawdê czujemy siê jednym narodem prawie wy³¹cznie wtedy, 
gdy dzieje siê coœ z³ego, smutnego, tragicznego. I celebrujemy te tragedie rokrocznie z wielk¹ pasj¹, nie zapomina-
j¹c u¿alaæ siê nad naszym biednym losem. Bo czemu zawsze g³oœno mówimy o powstaniach listopadowym, stycz-
niowym, czy warszawskim, zapominaj¹c np. o wielkopolskim, które siê uda³o? Czasami mam wra¿enie, ¿e dlatego 
i¿ lubimy cierpieæ. Nasz wspania³y naród wspania³ych ¿a³obników i widm przesz³oœci, lubuje siê przecie¿ w 
pokucie. I kiedy nadchodzi kolejna smutna rocznica wyci¹gamy z szafy swoje w³osienice i pêdzimy na miasto 
biczowaæ siê batem, spl¹tanym z naszych narodowych kompleksów. Byle nas tylko zobaczyli. Ale poniewa¿ tych 
smutnych rocznic okazuje siê za ma³o, postanawiamy uczyniæ takimi i te, które maj¹ byæ z pozoru radosne. Nie 
szukaj¹c daleko, 11 listopada. Teoria: mamy niepodleg³¹ Polskê! Cieszmy siê! Praktyka: wieñce, marsze i coroczna 
monotonia…

To samo obserwujê niestety podczas rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Wspominamy zmar³ego – dobrze; 
modlimy siê za niego – bardzo dobrze. Ale przy okazji wielu z nas zapomina w czym tkwi wielkoœæ tej postaci. Bo 
wielkim uczyni³a go nie œmieræ, ale piêkne ¿ycie. I to ¿ycie powinniœmy pamiêtaæ przez ca³y czas. Teatralne, rocz-
nicowe gesty to tylko powierzchowne wspomnienie. Pamiêtamy kiedy zmar³, ale ju¿ nie zawsze wiemy kiedy 
dok³adnie zosta³ wybrany papie¿em. A jeszcze gorzej jest ze znajomoœci¹ tego, co nam powiedzia³. A to w³aœnie 
stanowi esencjê tego kim by³ i jakim by³. I nie chodzi o to, aby 2 kwietnia obowi¹zkowo umieœciæ zdjêcie Jana 
Paw³a II na portalu „nasza-klasa”, ale by czasami, niekoniecznie w rocznicê, siêgn¹æ po jakieœ dzie³o papieskie i 
w³asnorêcznie odkryæ to, czego naucza³. Bo chyba trochê za ma³o stwierdziæ: „B¹dŸ dobry”. Mo¿emy modliæ siê o 
beatyfikacjê, ale wiedzmy chocia¿ dlaczego tego chcemy. Tylko dlatego, ¿e by³ tak radosny, otwarty i umia³ z nami 
rozmawiaæ? A mo¿e dlatego, ¿e obali³ komunizm? Choæ ja powiedzia³bym raczej, ¿e nie obala³ niczego, a raczej 
tworzy³ coœ nowego. Nowych ludzi, nowy naród… Solidarny.

A my? Czasem zachowujemy siê niczym p³acz¹ce dzieci, które ju¿ dawno powinny wydoroœleæ. I jak na gro-
bie ojca synowie op³akuj¹ go, aby za chwilê pobiæ siê o spadek, tak my w tej erze komercji sp³ycamy ka¿de wypo-
wiedziane s³owo, robi¹c z niego reklamowe slogany i mno¿¹c puste symbole. A g³os ojca tonie pod piaskiem grobu 
narodowej ¿a³oby…

Marcin Sumowski

Witam!
Prawdziwy poeta nie przejmuje siê egza-

minami. Prawdziwego poetê nie kusz¹ laski w 
mini, ani w bikini. Prawdziwego poetê nie ci¹gnie 
na dwór, na piwo ani do znajomych. Nie lubi 
morza, s³oñca, opalania, gry w noge i sanda³ów. 
Mimo ¿e mamy maj, matury, piêkn¹ pogodê (i 
zwi¹zane z ni¹ profity) latoroœl obrodzi³a doœæ 
materia³u na kolejne M³ode Wino. Do grona 
dotychczasowych winiarczyków (Jan Winiarek, 
Maria, Olga Byliñska, Agnieszka Lendzion, 
Tomasz Kowalski, Marcin Sumowski) do³¹czy³o 
kilku nowych, z których tekstami polecam siê 
zapoznaæ. Mamy miêdzy innymi kilka k¹œliwych 
ciosów w sierpeckie spo³eczeñstwo, pierwsz¹ 
czêœæ dobrze zapowiadaj¹cego siê opowiadania, 
refleksje na temat przemijania i wiele, wiele 
innych.

Zapraszam do lektury! 

Janek Winiarek

M³ode wino

Dzia³ „Sierpeckich Rozmaitoœci” nazwany przez 
nas dosyæ romantycznie „M³ode Wino” jest redago-
wany przez ucz¹c¹ siê m³odzie¿. Autorami tekstów s¹ 
gimnazjaliœci, licealiœci i studenci. Tematyka 
zamieszczanych tekstów jest dowolna, a wiêc samo-
dzielna twórczoœæ literacka - proza i poezja, felieton, 
reporta¿. Sami tez ilustrujemy nasze teksty.

Zachêcam ka¿dego, kto chce debiutowaæ swoj¹ 
twórczoœci¹, kto chce zaistnieæ publicznie, kto chce 
zrobiæ pierwsze kroki, kto ma odwagê wyst¹piæ przed 
szereg, zrobiæ karierê literack¹, dziennikarsk¹ lub 
artystyczn¹ do przesy³ania swoich tekstów, rysun-
ków i fotografii do „M³odego wina”. My idziemy „na 
ca³oœæ” - od czegoœ trzeba zacz¹æ!
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