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Irlandzkie zauroczenia 

Pojechaliśmy sporą grupą do Irlandii po przygo-
dę. Sporą, bo 9 osób z naszego Stowarzyszenia, które 
na własny koszt i samodzielnie buszowało po Dublinie i 
okolicach, to jednak nie byle co. Termin: 4-8 maja 2014 
r. Skąd ten pomysł?  

Irlandia ma długą literacką tradycję. Tylko w 
dwudziestym stuleciu aż czterech pisarzy zdobyło lite-
racką nagrodę Nobla: Yeats, Beckett, Shaw i ostatni, 
niedawno, Heaney, który nawiązał przyjaźnie w naszym 
kraju. Wszędzie, gdziekolwiek byś nie poszedł, napo-
tkasz w Irlandii literackiego ducha. Muzyka także, 
zwłaszcza tradycyjna i grana w pubach, oparta jest na 
literackim tekście. W Dublinie, oprócz Noblistów znaj-
dziemy ślady twórcy horrorów o Drakuli - Stokera, J. 
Swifta - autora Przygód Guliwera (Swift był dziekanem 
w katedrze św. Patryka, którą odwiedziła tylko część 
naszej grupy), poety Patricka Kavanagha, Oscara Wil-
de’a i Jamesa Joyce’a. O Clarensie Manganie pisałam już 
jakiś czas temu na naszej stronie internetowej, bo to 
niezwykły poeta.  

Celem naszej wyprawy było nie tyle poznać 
wielkich pisarzy i poetów, zapisanych w historii Dublina, 
ile zmysłowo odczuć to samo, co oni, gdy pisali swoje 
wspaniałe utwory. Może i nasze talenty się rozwiną w 
tym wilgotnym, nasyconym humorem i guinnessem 
klimacie? 
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Poleciałyśmy Ryanairem do Dublina, Airco-
uchem dojechałyśmy pod słynną „szpicę”, a potem 
pieszo do hostelu, jako że młode duchem zamieszkały-
śmy wśród młodzieży z całego świata. Od razu po przy-
jeździe poszłyśmy na zamówiony obiad w The Brazen 
Head. Jest to najstarszy pub irlandzki, z dobrą muzyką 
graną na żywo. Powstał w końcu XII wieku. Pili tam 
przed nami: Joyce, Swift, O’Connoll i wielu innych. 

Następnego dnia rano wsiedliśmy do auto-
busu, który powiózł nas na całodzienną wycieczkę po 
górach Wicklow. Widzieliśmy torfowiska, przełęcz Sally 
Gap, gdzie wiało solidnie, ale widoki były wspaniałe, 
gdzie podobno spotkać można duchy przeszłości i psot-
ne elfy. Gdzie także jest mostek zakochanych, pamiętny 
z filmu pt. "P.S. Kocham cię." Odwiedziliśmy stary 
klasztor i ośrodek twórczy w Glencree, gdzie wkrótce po 
II Wojnie Światowej przebywała grupa niemieckich 
sierot wojennych (Irlandia była „prawie” neutralna), a 
obecnie jest centrum działań na rzecz pokoju. Głównym 
celem wyprawy było Glendalough (Irlandczycy wyma-
wiają – Glendalok), dolina w górach Wicklow oraz histo-
ryczna osada i średniowieczny klasztor o tej samej na-
zwie, związany z legendą o św. Kevinie. W drodze po-
wrotnej do Dublina zatrzymaliśmy się w wiosce Avoca, 
gdzie zwiedziliśmy zabytkową tkalnię oraz zjedliśmy 
obiad w pubie Fitzgeralds. Avoca znajduje się już na 
mapie Ptolomeusza z Aleksandrii, Greka, któremu 
Rzymianie kazali narysować cały znany ówczesny świat. 
Mapa powstała ok. 160-180 r n.e. 
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Trzeciego dnia poszłyśmy najpierw do Trinity Col-
lege, starej uczelni z długimi tradycjami, aby zobaczyć 
słynną Księgę z Kells, najbardziej znanego  i najznako-
mitszego rękopisu, wytworzonego na początku drugiej 
połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery. Zawiera ona 
cztery ewangelie wraz z komentarzami i wstępami, 
bogato ilustrowane. Z jej powstaniem i dziejami wiąże 
się wiele tajemnic, ciągle jeszcze badanych przez na-
ukowców. Powstał nawet animowany film przygodowy 
pt. Sekret Księgi z Kells. Ale nie tylko Księga z Kells jest 
dumą skarbca uniwersyteckiego, są też inne, drogocen-
ne rękopisy. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy tekście 
wiersza pt. Pangur Ban, do którego mam słabość. 

Obeszliśmy zabytkowe ulice miasta, by po odpo-
czynku przejść się do Biblary, polskiej biblioteki w Du-
blinie, w której mieliśmy umówione spotkanie z czytel-
nikami. Mieszkająca w Irlandii dziennikarka i animator-
ka życia kulturalnego, Pani Aneta Kubas zaprosiła naszą 
małą grupę do prezentacji twórczości w polskiej biblio-
tece w Dublinie, czyli do Biblary. Tak samo nazywa się 
stowarzyszenie, działające na zasadzie non profit,  czyli 
The Polish Community Centre  Biblary, które powstało 
w Dublinie w lutym 2007 roku. Na ośrodek składa się 
biuro porad prawnych i socjalnych oraz polska bibliote-
ka wraz z czytelnią. 

Czwartego dnia pobytu podzieliśmy się na 
dwie grupy, jedna pojechała nad morze do Howth, 
oglądać klify, pirs, wspinać się na góry i jeść świeże 
ryby, a druga zwiedzała zabytki stolicy, w tym Katedrę 
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św. Patryka, patrona Irlandii. Pomijam milczeniem wie-
czory spędzone przy kuflach guinnessa, muzyce w pu-
bach itp., by nie gorszyć młodzieży, która jak wiadomo, 
gorszy się tym, co robią rodzice, a co przynależy według 
niej do młodych. W każdym razie smakowało nam piwo, 
na którym Guinness zrobił majątek. A Irlandczycy 
twierdzą, że nabierał po prostu wodę z Liffey, rzeki 
płynącej przez Dublin, zbierającej ścieki miejskie i nale-
wał do kufli. 

Zofia Prysłopska 
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Dublin 
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Stanisława Jarmakowicz 

Patron  Zielonej Wyspy 

 
Do człowieka wszystko mówi 
trzeba tylko chcieć usłyszeć 
mieć otwarte oczy uszy 
ale i wrażliwą duszę. 
 
Bezmiar łąk Zielonej Wyspy 
i trójlistna koniczyna 
zanurzona w głębię ciszy 
utrwalona w życiorysie. 
 
Patryk porwany za młodu 
zmienia Irlandii zwyczaje. 
Jest orędownikiem kraju, 
patronem jego  zwyczajów. 
Obrońcą ludzi i Boga. 
Rozumiał życie na ziemi 
i ludzie Go rozumieli. 
 
27-05-2014   Bolesławiec 
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Barbara Pawłowicz 

Spotkanie z Irlandią 

 
choć przybywa nam lat 
niezmordowanie wciąż szukamy 
nowych wrażeń 
tej wiosny na skrzydłach Ryanair’a 
poniosło nas do Irlandii 
szczęśliwy kto miejsca nie zagrzeje 
rzec można 
 
w Dublinie powitało nas 
niebo nad parasolem chmur 
wiatr z tryumfem rozwiewał 
na naszych głowach mokre włosy 
 
kiedy zdobywaliśmy wzgórza Wicklow 
modliły się kamienie Glendalough 
zastygłe w niezwykłej ciszy 
niczym klęczący mnisi 
uśpieni na wieki łykiem Guinnessa 
długie nogi słońca od czasu do czasu 
wysuwały się z dziurawych chmur 
by budzić w nas literackiego ducha 
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Barbara Pawłowicz 

Biblary 

 
nad miastem wisiała już noc 
kiedy po spotkaniu literackim z rodakami 
pełni wrażeń wracaliśmy 
zabytkowymi ulicami z Biblary 
polskiej biblioteki w Dublinie 
 
wzruszająca wizyta 
szept deszczu przeplatał się 
z kołatającymi w głowach myślami 
nieśliśmy różne wrażenia 
jakże inaczej brzmiały na obcej ziemi 
ojczyste słowa zamknięte w poezji 
 
kim my byliśmy dla nich 
kim oni dla nas 
ci których los rzucił za chlebem 
nad wody Liffey brakowało Polski 
czekali na nas 
by podzielić się swoją tęsknotą 
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chyba było nam razem dobrze 
rozumieliśmy się 
przywieźliśmy im nasze książki 
zostawiliśmy okruchy Ojczyzny 
 
 

 
  



14 

 

Barbara Pawłowicz 

Wydeptywanie szlaków 

 
w nocy trudno było zasnąć 
radosna atmosfera pubów 
udzielała się również nam 
upajające szanty nasycały 
noc romantyzmem 
 
głowy przepełnione Guinnessem 
analizowały przeżycia które jak taśma 
przesuwały się w pamięci 
 
na chwilę czas się zatrzymał 
kiedy deptaliśmy ślady minionych wieków 
Katedra Jezusa Króla 
Katedra św. Patryka 
z ucieleśnioną historią 
przygniatały swoją potęgą 
 
ciągle z nami wędrowały 
dywany złocistych żarnowców 
zbłąkane wśród mrocznych 
torfowisk Glendalough 
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zapiekłe wrzosowiska 
bez których nie byłoby 
krajobrazów zapierających dech 
 
 
stara uczelnia Trinity College 
ze słynną Księgą z Kells 
w której szukaliśmy tajemnic 
jeszcze nieodkrytych 
i stało się co się miało stać 
zobaczyliśmy radosną 
życzliwą zieloną wyspę 
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Maria Pastor 

*** 

 
Irlandia 
zwana Zieloną Wyspą 
Wyspą Szmaragdową 
fascynuje i urzeka krajobrazem. 
To kraina zielonych pastwisk  
i pasących się czarnogłowych owiec. 
Wieś irlandzka jest świeżo wysprzątana, 
a stare domy naprawione, 
podziwiam gospodarstwo 
pałacyk, otoczony 
śródziemnomorskimi krzewami, 
obsypany bajecznie kwiatami. 
Urokliwe pejzaże, zabytki z ciekawą historią, 
bardzo gościnni i życzliwi mieszkańcy, 
którzy pomagają nam 
wyplątać się z gąszczu dublińskich ulic. 
To kraj do którego wielu z nas pojechało 
szukając szczęścia. 
 
4-8 maja 2014 r. 
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Zofia Prysłopska 

Stara Biblioteka 

 
Biblioteki  
szybko stają się niemodne. 
Stare księgi ustawione w pionowym porządku 
są muzealnymi eksponatami, 
pilnowanymi  
przez popiersia starożytnych filozofów, 
których imiona  
nic nie mówią  
tłumom na ulicy. 
W Starej Bibliotece też nikt  
po książki nie sięga, 
nawet złodziej, 
wbrew naiwnej wierze 
Donny Leon i  
Umberto Eco. 
 
Pachną w świetle wysokich okien, 
wącham i patrzę, 
bo zapłaciłam za wstęp. 
Czy przetrwają następne 
pięćset lat? 
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Dorzucą na półki może kilka  
współczesnych tomów, 
niedbale napisanych na  
gazetowym papierze, 
 
z zaprogramowanym czasem rozpadu 
na dwa lata. 
 
Wzruszam się przy wierszu 
Pangur Ban, 
bo też jestem naiwna 
i stara. 
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Maria Pastor 

Dublińskie klimaty 

 
Temple Bar  
tu jakby czas się zatrzymał, 
w starych pubach tłoczno,  
wąskie uliczki kipią młodzieżą, 
gwarno w lokalach i pod gołym niebem, 
zespoły grają skoczną, melodyjną 
muzykę irlandzką i tradycyjne pieśni. 
Irlandczyk nie lubi się smucić, 
przychodzi do pubu 
by się rozchmurzyć, 
z kuflem piwa Guinness 
lub kieliszkiem whisky. 
 
Po Dublinie jeżdżą kolorowe,  
piętrowe autobusy, 
zatrzymują się przy zabytkach, 
a weseli kierowcy rozdają cukierki. 
Stary pub The Brazen Head wita  
smaczną kolacją i piękną irlandzką muzyką. 
Na małych skwerkach w centrum miasta 
kwiaciarki oferują kolorowe bukiety, 
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wabią przechodniów barwami i uśmiechami. 
Dublin - miasto wielkich  
poetów, pisarzy, artystów - 
tu szukali natchnienia, przekazywali odczucia, 
zapisywali się w historii niezwykłego kraju 
i całego świata. 
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Anna Prysłopska 

Dubliński moskalik 

 

Kto wypali, że Celtowie 

tworzą nadmiar nowych mitów 

ten pożegna swoje zdrowie 

za kościołem jezuitów 

 

Saint Francis Xavier Church 

Upper Gardiner Street 
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Wicklow 
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Ewa Pelzer 

Zielona Ziemia 
 

Na mapie świata 
przypomina poszarpany 
liść koniczyny 
 
Kręta droga 
prowadząca do Glendalough 
pnie się 
mijając nieskończone 
ilości potoków 
rzeźbiących swój przepływ 
w polach brunatnych wrzosowisk 
którymi bawi się wiatr 
przygniatając 
przekwitłe już kwiaty 
 
Ziemia bogata 
w tłusty torf przypomina 
czekoladowe ciasto 
w głębokiej dolinie 
gór Wicklow 
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Otoczone stromymi ścianami 
lśnią dwa jeziora 
wzbudzając podziw i lęk 
 
 
To prastara kraina Celtów 
i Wikingów 
gdzie baśnie 
o gnomach i strzygach 
łączą się łagodnie 
z dzisiejszą Irlandią 
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Zofia Prysłopska 

Kwiaty na Sally Gap 

 
wiatr ustawia pionowo 
kosmyki włosów 
pochyla ciała 
ku sobie 
choć oczy obracają się 
wokół przełęczy  
na rozwieszone daleko góry i łąki 
i w niespodziewanej dziurze  
jezioro Guinnessa 
błękitna szarość 
usypia kolory tej dali 
ale czerwona brunatność wrzosów 
jest intensywna bo 
głosi niepodważalne prawa nieba 
w powietrzu ostrość i czułość wibrują 
 
odchodzę od ludzi 
i zaglądam pod mostek zakochanych 
gdzie rozwydrzone elfy 
łowią stare swetry  
w strumieniu 
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a duchy piechurów 
wloką się wężową wstęgą 
między górami 
od tysiąca lat 
i posyłają mi rubaszne 
komentarze 
 
jest to miejsce do którego 
można uciec z tobą 
od świata 
usiąść pod osłoną 
kamiennego mostku 
w codzienności zostać 
i rozmawiać krótkim zdaniami 
bo kwiaty tu rosną piękne 
wzdłuż jasnego strumyka 
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Stanisława Jarmakowicz 

Na  Zielonej  Wyspie 

 
Krzyżują się cele, spojrzenia i drogi. 
Uśmiechnięta twarz tu znaczy wiele, 
staje się bramą, która cię wita, 
odpowiadasz radością, śmielej oddychasz, 
choć się czujesz jak pod Wieżą Babel 
w drugim człowieku dostrzegasz brata, 
- warunek pokoju, ratunek dla świata. 
 
W porywach wiatru z pokorą patrzysz 
na masywy górskie, torfowisk połacie  
okryte wąskolistną wełnianką, 
jak w pubach Dublina ciemne piwo pianką. 
Aura zmienna - pada deszcz, słońce świeci, 
Kłujące krzewy wabią żółtym kwiatem, 
a ty kochasz już Irlandię - jak kobietę. 
 
Ta ziemia ma smaki, kolory i rytm, 
zatopiona w błękit nieba i morze 
daje radosne uczucie swobody. 
Bez granic świat - tu taka myśl się rodzi 
jest przekazem szczęśliwych, wolnych ludzi, 
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którzy swą ziemią dzielą się jak chlebem, 
na wrzosowych łąkach pod wspólnym niebem. 
 
Polska - Irlandia   2014 maj 4 – 8 
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Magdalena Szczębara 

Wyspiarski kraj 

 

Daleko, na Północy, rzeźbiony wodami,  

jak koronka 

leży kraj bajeczny, stary, z bogatą historią 

 – to Irlandia 

kształtowały ją wieki, odległe od nas 

pełne uroku rozciągają się zielone połacie łąk 

przeplatane wysepkami krzewów 

znaczyli tu swoje ślady, jako pierwsi, Celtowie 

pozostawili trwałe budowle z kamienia  

a Św. Patryk do dziś czuwa nad nimi 

wyżej króluje mistyczna kraina Glendalough 

krajobraz przepiękny, w dolinie jezioro 

a wokół góry Wicklow 

gdzie widoczne są warstwy  

nieco już skamieniałego torfu 

wszystko uporządkowane biegiem czasu 

tak jak chciała matka natura 

kręte górskie drogi, urwiska 

tu w Glendalough turystę zachwyca 
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najstarsza osada klasztorna 

ślady ludzkiej bytności 

powietrze czyste, wieją północne wiatry 

nasycone bryzą Morza Irlandzkiego 

Irlandia – wyspa malarzy, pisarzy i poetów 

tu wszędzie nawiedza ich wena twórcza 
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Bronisława Piskor 

Inne krajobrazy 

 

Obrazy z wycieczki 

grupy pań 

 

torfowiska 

pokryte kłującym żarnowcem 

jeziora 

 mroczna otchłań 

kwitnąca przyroda 

niewiedza 

 wiedzą zastąpiona 

Celtowie przed nami  

zrodzili artystów 

noblistów i... Guinnessa 

 

zdarzyła się wycieczka niezwykła  

w maju 2014 
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Barbara Pawłowicz 

Irlandia  

 
rozzieleniona zielenią 
a zieleń była butelkowa 
i rośliny niby takie same co u nas 
ale jakże dorodne 
 
nad brzegiem jeziora zarośla 
kępiaste sitowie  
i ledworozkwitłe  
siwiuteńkie bielusieńkie  
olchy i graby 
na ich pniach przyklejone porosty 
wskaźniki czystości powietrza 
przysiadły jak srebrzystoszare 
motyle na bieli kwiatów 
 
zaciekawione oczy wypatrzyły palmy 
za murami z granitów 
strzegącymi egzotycznych ogrodów 
a gdzie sprawca tej egzotyki 
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jest i sprawca 
to ciepły klimat morski  
i łagodne zimy 
 
przez chwilę byłam 
w szmaragdowym świecie 
wśród krajobrazów 
malowanych sprawną ręką mistrza 
rozmarzyłam się 
może ta chwila jeszcze kiedyś wróci 
choćby we wspomnieniach 
  



36 
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Maria Pastor 

Wycieczka w góry Wicklow 

 
Trasa wiedzie wstęgą dróg 
obnaża wspaniałe widoki na Glendalough 
pobliskie jeziora i niezwykłe cuda natury. 
Wychodzące zza ciemnych chmur słońce 
odbija w lustrze jeziora swe promienie 
a błękit nieba dopełnia kolorytu 
mitycznej krainy. 
Ponad wyżynami wilgotnymi od rosy 
niebo układa się miękko i perliście. 
Szmaragdowy świat słucha wiatru 
buszującego w soczystej zieleni traw. 
Na zboczach gór połacie  
złocistych żarnowców 
przełamują brunatne torfowiska, 
urzekające barwą,  
a wiatr śpiewa o odległych dziejach  
tego kraju. 
Glendalough - 
malownicza kraina Dwóch Jezior, 
murowana wieża góruje nad krajobrazem, 
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a niedaleko 
kamienne tablice 
i celtyckie krzyże 
strzegą spokoju nieobecnych. 
 
Najpiękniejszy widok 
to ten z przełęczy Sally Gap – 
odsłania doliny i jeziora polodowcowe, 
rozległe torfowiska z bogactwem roślin. 
 
Choć  Święty Patryk, patron Irlandii 
zmarł dawno temu w Armagh, to jego oczy  
w figurkach spotykanych co krok 
i czczonych wiernie 
czule spoglądają na ukochaną wyspę. 
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Anna Prysłopska 

W drodze do Bray 

 

Na szarym piasku 
irlandzkiego przymorza 
blaszany gwizdek 
rozwija dywan fali 
budząc wiosenne serce 
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Przy kuflu Guinnessa 
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Magdalena Szczębara 

Kolacja w The Brazen Head 

 
Dublin dziś wita gości z dalekiej Polski 

przyjmuje serdecznie z tradycją swoją 

a restauracja wiekiem najstarsza  

obfitością jadła uraczyć nas pragnie 

więc stół się ugina od smakowitości 

zupa – krem z kromką razowca i słonego masła 

przesmaczny łosoś i kaszanka – rarytas 

a smaku dodaje pianką Guinness  

 

wystrój wnętrza swoisty,  

wszystko blisko natury 

tyle ciepła w drewnie meblowym, 

siedziska – ławy, stoły matowe 

a obok kominek z drzwiczkami z żeliwa 

wygasły, ale bije od niego ciepło gościnne 

gwar, śpiewy szanty irlandzkie, 

wyciszone, nastrojowe 

każdy się wczuwa w ten klimat niezwykły 
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Irlandia otula każdego z gości 

czas tu wolniej upływa, daje odprężenie 

 

uczta trwa 
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Zofia Prysłopska 

Fiddler’s Green 

 
Szanta kołacze się po mojej głowie 
dniem i nocą, 
zwrotka po zwrotce. 
Na zmianę śpiewają 
The Dubliners, 
i Cztery Refy. 
Rozdeptana  popkulturą 
idea 
nieba  
dla każdego. 
 
Może Bóg rzuci kilka plam 
na płótno naszego po 
a my wpiszemy ołówkiem 
obrysy Fiddler’s Green 
albo matczynej kuchni? 
Nie napisałam jeszcze 
pieśni dla siebie. Nie potrafię. 
Będę pukać do bram 
celtyckiego Tir na nOg? 
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Zofia Prysłopska 

The Temple Bar 

 
pint guinnessa 
jeszcze jedno 
małe piwo 
a, jeszcze po  
jednym 
ale małe, proszę! 
 
ukołysana nawoływaniem 
Molly Malone 
wpatrując się w iskry 
liter nad głowami 
odczytuję drgający napis 
Temple Bar 
oparta o drewno ściany 
ciemnej jak piwo 
w kuflu przede mną 
rozglądam się 
 
czy jesteśmy tu wszyscy 
cały świat? 
kogoś brakuje? 
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poczekamy na ciebie przyjacielu 
przy jeszcze jednym 
pincie guinnessa 
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Anna Prysłopska 

Raz rybakowi z Doolina… 

 

Raz rybakowi z Doolina 
Uschła ważna kończyna. 
Choć kąpał w guinnessie 
Nie chciała mu wznieść się. 
Teraz na noc ją odpina. 

 
              Doolin to nie literówka i nie Dublin,  

ale niewielkie miasteczko turystyczne  
położone w hrabstwie Clare   
na zachodnim wybrzeżu  Irlandii.  
Uznawany jest za jedno  
z najważniejszych centrów prawdziwej,  
tradycyjnej muzyki irlandzkiej.  
Byłam tam w czasie rejestrowanym  
w tym tomiku i wypiłam tam kufel guinnessa,  
lecz nie zaśpiewałam, czego żałuję. 
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Krystyna Susabowska 

Wyjechać 

 
Wyjechać na wyspy szczęśliwe 
zdążyć przed kalendarzem 
ile to emocji 
 
Autobusami, samolotami 
do zielonej Irlandii – Nibylandii 
zobaczyć całkiem realny ale tajemniczy Dublin 
miasto owiane mityczną legendą  
zastygłe w literackich opisach 
 
Stare solidne domy, urocze zaułki 
niemodne schodki do lokali 
tam wystrój nienaruszony 
nowoczesnym trendem 
 
Spokój, czas płynie powoli 
stoły zastawione obficie 
gościnne dla każdego przybysza 
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Na irlandzkiej pocztówce krowa 
całkiem swojska Krasula 
nikt jej nie pilnuje 
stoi pośród bezmiaru traw 
podlewanych częstymi deszczami 
osuszanych atlantyckim wiatrem 
 
Nigdzie się nie wybieram 
podobnie jak nasza podwórkowa kotka 
wygrzewająca się dzisiaj w majowym słońcu 
ułożona z wrodzonym sobie wdziękiem 
na jeleniogórskim podwórku 
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