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Jerzy Alski

MUZO! 
MĘŻA WYŚPIEWAJ!*)

Dwa znaczące wydarzenia jesieni. 
Bob Dylan otrzymał Nagrodę Nobla  
w dziedzinie literatury. Odszedł Le-
onard Cohen. Poezja została uhono-
rowana nagrodą i pogrzebem. Poe-
zja? Tak. Wyśpiewaj, Muzo, niewiastę  
i męża!

Ulokowawszy się po ciemnej stro-
nie mocy, rozsiadłszy w fotelu Dartha 
Vadera, oświadczam współczesnej poe-
zji, że tak daleko zabrnęła w studnię 
samej siebie, w formalizmy tak izola-
cjonistyczne, w wyalienowane egocen-
tryzmy o wiwisekcyjnych tendencjach, 
że do odtłumaczenia siebie potrzebuje 
teraz osobnej egzegezy i osobnej her-
meneutyki. Nie jest to wcale śmieszne. 
Wyśpiewaj, Muzo, niewiastę i męża – 
ale jak? I kto to pojmie, bez instrukcji 
obsługi w trzech tomach oraz czwar-
tym, z odnośnikami do kapłanów i eg-
zorcystów, wtajemniczonych w rytua-
ły i obrzędy prowadzące do odczytania 
ukrytych znaczeń. Żebyż to jeszcze 
była wina poezji! Sama jest ofiarą tego, 
co od niepamiętnych czasów próbowa-
ła opisać – jest ofiarą porządku świata,  
w którym istnieje, jak istniała i przed-
tem – tyle że teraz uduszona uporząd-
kowaniem owego porządku do ostat-
niego źdźbła trawy – i ciekawe, co by 
Whitman na to powiedział. Wyczer-
paliśmy wszystko, wyjąwszy wolność, 
wyjąwszy własną naszą radość – a nie 
przypadkiem zabrano je nam, posłu-
gując się łagodnym potworem, a zosta-
wiając jeno ogryzki wolności i radości? 

Komitet Noblowski, przyznając 
Dylanowi nagrodę w dziedzinie li-

Władysław Łazuka

WIGILIA
Gęstnieje mrok – świeci śnieg

niebo wschodzi pierwszą gwiazdą
wieś patrzy długo w czarny bór

słychać w ogrodach wnętrza drzew
Siedzimy razem – pachnie świerk

i jadło pachnie i podłoga
dzielimy rybę – płoną świece

dymią wraz z jadłem jak wspomnienia
Zwierzęta w pola

idą brodem
łamią się z rzeką

lodu krą

W
 T

YM
 N

U
M

ER
ZE

: O
 B

O
B

IE
 D

YL
AN

IE
 i 

N
AG

R
O

D
ZI

E 
N

O
B

LA
 –

 J
ER

ZY
 A

LS
K

I 
i I

W
O

N
A 

ŻY
T

K
O

W
IA

K
 –

 W
IE

R
SZ

E 
G

O
R

ZO
W

-
SK

IC
H

 P
O

ET
Ó

W
: T

ER
ES

Y 
B

O
R

K
O

W
SK

IE
J,

 Ł
U

C
JI

 F
IC

E,
 I

R
EN

Y 
ZI

EL
IŃ

SK
IE

J,
 J

O
AN

N
Y 

ZI
EM

B
IŃ

SK
IE

J 
i L

EC
H

A 
JA

K
U

B
O

W
SK

IE
G

O
 

– 
 D

R
U

G
A 

SE
R

IA
 W

IE
R

SZ
Y 

PO
ET

Ó
W

 Z
 K

R
ĘG

U
 „

PO
EZ

JI
 D

ZI
SI

AJ
”:

 B
EN

ED
YK

TA
 K

O
ZI

EŁ
A,

 M
IŁ

O
SZ

A 
M

AN
AS

T
ER

SK
IE

G
O

 I 
JO

AN
N

Y 
K

AL
IN

O
W

SK
IE

J 
– 

 M
AŁ

A 
PR

O
ZA

 A
RT

U
R

A 
W

O
D

AR
SK

IE
G

O
,  

W
IĘ

K
SZ

A 
M

AR
K

A 
B

U
C

H
O

LS
K

IE
G

O
 –

 A
G

N
IE

SZ
K

A 
M

O
R

O
Z 

i I
R

EN
E-

U
SZ

 K
. S

ZM
ID

T
 O

 G
O

R
ZO

W
SK

IC
H

 S
PO

T
K

AN
IA

C
H

 T
EA

T
R

AL
N

YC
H

  –
 K

RY
ST

YN
A 

K
AM

IŃ
SK

A 
O

 N
O

W
YC

H
 K

SI
ĄŻ

K
AC

H
 A

U
TO

R
Ó

W
 

G
O

R
ZO

W
SK

IC
H

 i 
O

 JU
B

IL
EU

SZ
U

 B
IB

LI
O

T
EK

I H
ER

B
ER

TA
, O

 N
O

W
YC

H
 P

O
W

IE
ŚC

IA
C

H
 A

LF
R

ED
A 

SI
AT

EC
K

IE
G

O
 i 

IW
O

N
Y 

M
. Ż

YT
-

K
O

W
IA

K
 –

 W
IA

D
O

M
O

ŚC
I K

U
T

U
R

AL
N

E 
i L

IT
ER

AC
K

IE
 –

 P
R

O
M

O
C

JE
 K

SI
ĄŻ

EK
 Ł

U
C

JI
 F

IC
E 

I F
ER

D
YN

AN
D

A 
G

ŁO
D

ZI
K

A 
– 

JU
B

IL
EU

-
SZ

E:
 3

5 
LA

T
 G

O
R

ZO
W

SK
IE

G
O

 R
ST

K
 i 

55
 Z

LP
 W

 Z
IE

LO
N

EJ
 G

Ó
R

ZE
 –

  N
A 

O
ST

AT
N

IE
J S

T
R

O
N

IE
  J

AK
 Z

W
YK

LE
 S

AT
YR

A.
 

Agnieszka Drzewiecka – z konkursu 
LUW na kartkę świąteczną



� OD RED. NACZ.  Jerzy Alski

  NADZIEJA
Kończy się rok i chciałoby się podsumować go pod ką-

tem świątecznych i noworocznych życzeń, spełnienia marzeń 
i obietnic składanych sobie i innym oraz nam przez innych.  
No i spełnionych postanowień noworocznych. Naszemu 
„przechernemu” poecie ze strony 28 nic z tego, co sobie po-
stanowił, się nie spełniło, więc w tym roku postanowił nicze-
go nie postanawiać… Już dwa zaprzeczenia stanowią twier-
dzenie, a co dopiero aż tyle?

Na każdym kroku w domu, na ulicy, w autobusach, 
tramwajach, szynobusach słychać jak jeden drugiemu za-
przecza słownie, a nierzadko fizycznie. Naród stał się kłót-
liwy jak nigdy. Jak jeden mówi TAK, to drugi od razu NIE. 
Jak jedna partia ZA, to druga od razu PRZECIW. I odwrot-
nie.  Czyżby taka była natura Polaków? 

Zważywszy na zasób słów i pojęć związanych z wyraża-
nia wszelakich emocji, jesteśmy bez wątpienia na czele na-
rodów świata. Znajdźmy je w słowniku synonimów: Kłócić, 
pokłócić kogoś z kimś. Waśnić. Dzielić, dzielić przyjaciół. 
Poróżnić kogo z kim. Wywoływać nieporozumienia, kłót-
nie, spory. Siać ziarno niezgody, szerzyć niezgodę. Zakłócać, 
mącić zgodę. Rzucać kość niezgody, jabłko niezgody. Robić 
intrygi. Stawiać, wznosić ścianę, mur, przeszkodę między 
kim a kim. Wykopać przepaść między kim a kim.

A z zaimkiem zwrotnym? – Kłócić się: kłócić się o dro-
biazgi, zajadle, ząb za ząb. Wadzić się: wadzić się o pieniądze. 
Spierać się: spierać się z zasady. Sprzeczać się. Waśnić się. Prze-
mawiać się: z kim. Targować się o pięć groszy. Zadzierać z kim. 
Wykłócać się z lada powodu. Ciąć się: z kim. Gryźć się: jak 
dwa psy. Żreć się: z sąsiadami. Użerać się. Ujadać się z kim  
o co. Wszczynać. Wywoływać kłótnię, sprzeczkę. Wdawać się 
w zwadę, kłótnię. Wieść – toczyć spór: z kim. Ściąć się na sło-
wa. Drzeć koty. Iść na udry: z całym światem. Skakać do oczu. 
Mieć przeprawę: z kim. Poróżnić się, Złościć się: na kogo.

I jeszcze człowiek: Kłótliwy. Niezgodny. Swarliwy. 
Awanturniczy. Czupurny. Zadziorny. Zadzierzysty. Gderli-
wy. Porywczy. Zaczepny.

A zobaczcie, co kryje się pod hasłami: „Nienawidzieć”  
i „Nienawiść”, „Niezgoda” i „Niezgodność”. Włosy stają dęba…

To się musiało z czegoś wziąć w języku Narodu, który 
kiedyś przez swego wieszcza marzył, by być Mesjaszem Na-
rodów. Co się z nami stało, że tak daleko odbiegliśmy od 
idei wspólnoty?   

Chyba już nigdy w tym kraju nie zapanuje normalna 
ludzka zgoda, przychylność jednego obywatela drugiemu, 
siostry siostrze, brata bratu etc. Czasami się zdarza, ale coraz 
rzadziej: przy wigilijnym stole. Tyle że Naród coraz bardziej 
rozjechany za chlebem, za kasą, za sukcesem. Dzieci zostają 
w miastach, gdzie kończyły szkoły lub gdzie znalazły zatrud-
nienie. Może przyjadą na wigilię, a choćby na pierwsze lub 
drugie święto…

Zostańmy jednak przy nadziei. Powtórzę piękną meta-
forę: „Nadzieja umiera ostatnia”, którą – zanim zbanalizowa-
ła się w piosenkach – jako pierwsza sformułowała Halina 
Birenbaum, autorka wstrząsającej i wzruszającej powieści  
o Holokauście (1967, przeżyła warszawskie getto, Majda-
nek i Oświęcim).

    Red. nacz. Ireneusz Krzysztof Szmidt  

teratury za „tworzenie nowych form poetyckiej 
ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykań-
skiej pieśni”, dokonał wolty przyznającej, że nie rozumie poezji 
współczesnej en tout i pragnie, aby poezja wróciła na to miejsce, 
w którym można ją było znaleźć (i odczytać!) przez kilkadziesiąt 
ostatnich stuleci. Współcześnie jakby się trochę zagubiła. Albo 
też, co wydaje się bardziej prawdopodobne, wypierana z obsza-
rów jej przynależnych przez rozrastającą się stugłową hydrę po-
prawności politycznej (to właśnie jest ów łagodny potwór) uciekła  
w dostatecznie mroczne miejsce, aby tam prowadzić eksperyment 
z chowu wsobnego na bazie „Finnegans Wake”. Już widzę te dzieci! 
Co miałeś synku na myśli mówiąc: zaś wchodząc, aby odchodzę do 
upaść wysoko? Dekonstrukcjonizm, psze pani, dekonstrukcjonizm. 
Tylko to nam w tej ponurej norze pozostało, na nikogo już nic złe-
go powiedzieć nie można, winien jest nikt i o tym właśnie piszemy.  
A taki Dylan, psze pani, to śpiewał: just a crazy nigger! I nikt go do 
sądu nie podał za obrazę Afroamerykanina. A teraz dostał Nobla. 
Cholera jasna!

    
To niesłychanie trudne do opowiedzenia. Patriarchalni i mi-

styczni Ojcowie Założyciele z Longfellowem i Whitmanem na 
szpicy królowali sobie spokojnie, aż nastał T.S. Eliot i oświad-
czył, że jesteśmy próżni, wydrążeni i wypchani, jakie tam z nas 
gwałtowne dusze. Madame Sosostris w „Ziemi jałowej”, w karcie  
z utopionym Żeglarzem Fenickim widzi: – Oto Pana Karta – mar-
twego od wody świętego Augustyna, aby ten nie spłonął z miłości do 
Boga. Potem przyszedł ten najbardziej szalony, szaleństwem czy-
stym aż tak bardzo, że zostało mu wszystko wybaczone, a pokuta 
nadana dla dobra jego i jego poezji – Ezra Pound. Ten w miejsce 
Madame Sosostris przywołał madame Hyle i kazał jej powiedzieć: 
„Honor? Brednie! Bierzcie te dwa miliony i udławcie się nimi”. 
Mógł nie robić nic – światu wystarczyłoby, że odkopał Arnaut Da-
niela, ale nie! On musiał jeszcze pisać Cantos: „Niczego już się 
czysto nie zabije / Lecz wszystko gnije”. Prorocze słowa. Mogę tyl-
ko za nim samym powtórzyć: „Kalon aoidiaei – pięknie śpiewa”. 
I rzeczywiście wszystko się rozleciało, narodził się Allen Ginsberg 
i biorąc pod uwagę jego niszczycielski rozmach – a mam na myśli 
treści zawarte w poematach – musiała jakaś zgnilizna zaistnieć, 
być może ta pierwsza zarzucona polityczną poprawnością (kiszon-
ka, mierzwa po wierzchu, widły, maska gazowa), jeszcze mało do-
strzegalna, włączona w zajęcia gospodarskie rządów i korporacji, 
ale już efektywna. Ale też rozwścieczająca niedoszłych lokatorów 
worków foliowych z wietnamskiej wojny – Pierwszej Telewizyjnej 
– do tego stopnia, że symbolika hydroterapii Augustyna została 
zastąpiona równie egzotyczną psychoterapią. Ginsberg napisał: 
„Cykle krzyku i śmiechu / twarzy i dup Chrystusów i Budd / 
każdy z własnym wszechświatem”. Biorąc pod uwagę dedykację 
tego akurat zbioru Peterowi Orlovsky’emu wyrażoną słowami „ta-
ste my mouth in your ear”, poprzednio cytowana strofa nabiera 
znaczenia co najmniej dziwacznego. Tak sterapeutyzowani u pro-
gu Ery Wodnika amerykańscy prowincjonalni wielbiciele poezji  
(a Ameryka to przeważnie prowincja) odwrócili się od niej nie-
co i zaczęli słuchać radia. A tam zastali… Nie, nie, nie, jeszcze 
nie Boba Dylana. Robert Allen Zimmerman zmieniał pseudonim 
artystyczny jedenaście razy, zanim stał się Bobem Dylanem, nie 
kryjąc zresztą pochodzenia pseudonimu i w końcu nazwiska, które 
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przyjął od imienia poety Dylana Thomasa. Tenże, Walijczyk  
z pochodzenia, sławny już za życia po obu stronach Atlanty-
ku, tworzący w pierwszej połowie dwudziestego stulecia, de-
klarując zainteresowanie awangardą poetycką, sam trzymał się 
tradycyjnych sposobów obrazowania i wersyfikacji, osiągając 
w swoich utworach metafizycz-
ne niemal mistrzostwo. Było to 
zamierzone: „Usta mi daj teraź-
niejsze i trąbkę kłamstw słodko 
dętą, / Oblicze kpa wyciosane  
w starym pancerzu i dębie”. Scho-
dząc w dół, był kontynuatorem 
Hardy’ego, Swiburne’a, a nawet, 
co uchwytne jest podskórnym 
zmysłem (te same dreszcze), Joh-
na Donne’a. A nasz Robert jede-
nastu pseudonimów Zimmerman 
zmienił nazwisko na jego imię, 
nie kryjąc podziwu dla jego poe-
zji. W swojej autobiografii Dylan 
deklaruje, że nigdy nie czuł się 
wyrazicielem idei swojego pokolenia – i teraz proszę przeczy-
tać jeszcze raz zacytowane dwie linijki Dylana Thomasa. 

Bob Dylan jest niepoprawnym politycznie tworem samego 
siebie – tworem Roberta Zimmermana. Komitet Noblowski nie 
ma żadnego wpływu na kierunek, w jakim ewoluuje literatura, 
natomiast swoimi wyborami może sugerować, jaka droga, we-
dług niego, najbardziej byłaby się literaturze przysłużyła. Za-
tem spróbujmy odczytać, co zasugerował tym razem. Wracając 
do prześmiewczej części pierwszej, z pewnością zasugerował, 
że jego członkowie są w stanie odczytać i pojąć twórczość Boba 
Dylana i że uznają, że jest to poezja – to, co Bob Dylan tworzy.  
W odróżnieniu od czegoś innego, co w ich oczach poezją nie 
jest, albo jest poezją gorszą. Prześledziwszy, jak to uczynili-
śmy, ostatnie stulecie poezji amerykańskiej, trudno nie przy-
znać im racji. (Dla zamknięcia tamtych rozważań chciałbym 
jeszcze dorzucić, że współcześnie poezja amerykańska, obok 
nurtu hermeneutyczno-dekonstrukcjonistycznego, zajmuje 
się jak najchętniej ekologią: plastikowymi butelkami, jedze-
niem z McDonald’s i tak dalej, czyli tym, czym może się zaj-
mować bez ryzyka wezwania do sądu za obrazę czyichś uczuć 
w jakimś zakresie.) Poezja amerykańska przeszła zatem dro-
gę od poezji jako takiej, poprzez antypoezję, do niby-poezji.  
A obok pisał, komponował i śpiewał Dylan, który, jak sam 
zadeklarował, nigdy nie uważał siebie za wyraziciela idei swe-
go pokolenia. On wyraża siebie i to właśnie odróżnia go od 
tych, którzy wyrażają coś za, albo przeciw. Jest poetą, a nie 
trybunem. Kieruje się swoim sumieniem, swoją wrażliwością, 
posługuje się swoim talentem i z pewnością śpiewa swoim 
głosem, a nie z playbacku. Niepoprawność polityczna Boba 
Dylana pochodzi z niego samego, a nie z jakichś ustalanych 
przez kogoś norm poprawnego zachowania. Jest humani-
zmem, bo wychodzi z sumienia – z sumienia Dylana i od wie-
lu lat robi to tak, że wciąga w postawę humanistyczną coraz 
to nowe osoby, jeszcze przed chwilą pewne, że poprawność 
polityczna to jest właśnie to. Nie jest – zapewniam. Jest róż-
nica pomiędzy utuleniem przerażonego dziecka a napisaniem  

MUZO, MĘŻA WYŚPIEWAJ!

o tym na facebooku. Dylan uczy pierwszego i tylko tego. I robi 
to z wrażliwością mającą szanse dotknąć duszy każdego z nas. 
Czy jest poetą?

Tak. Jest kimś więcej – jest trubadurem, bardem, aojdem. 
Nieszczęściem Dylana jest to, że śpiewa, w związku z tym 

nikt nie zawraca sobie głowy prze-
kładem tekstu, tylko pomrukuje 
„How many years” albo „Sara”. 
Poetycka wartość jego tekstów za-
mknięta jest w kręgu anglojęzycz-
nym, bo przecież żaden z wziętych 
tłumaczy nie będzie sobie zawracał 
głowy jakimś zapiewajłą. Wielkim 
fanem i znawcą śpiewanej poezji 
Dylana jest Filip Łobodziński, ale 
na wnikające w głąb tekstu prze-
kłady przyjdzie nam trochę pocze-
kać. Przedstawię fragment – ostat-
nie cztery wersy z ballady „Każde 
ziarnko piasku”:

Słyszę zmęczone kroki jak pogłos morskich fal,
Odwracam się – ktoś idzie, odwracam się – ja sam.
A czym prawdziwy – nie wiem, 
ciepły – jak każdy z nas,
Jak każde ziarnko piasku, 
jak każdy w locie ptak.**)    
          
Pogrzeb Leonarda Cohena był uroczystością kameralną. 

Poeta był innym rodzajem Boba Dylana – choć pisał i śpie-
wał podobną poezję, używał innych słów, innych fraz, innych 
dźwięków. Słucham Leonarda Cohena od czterdziestu pięciu 
lat; nie raz był on moją jedyną nadzieją na niesamotność. Na-
uczył mnie jednego: jeżeli zawiedzie Dylan, zawsze pozostanie 
nam to, co zaproponował Cohen. First, we take Manhattan, 
then we take Berlin. W imię jednej i tej samej idei: dobra nas 
wszystkich, małych i dużych, garbatych i chorych, zdrowych  
i silnych, dzieci, kobiet i mężczyzn. 

Nas wszystkich.                       
                                                                        Alski

*) Tytuł eseju został zaczerpnięty z pierwszego wersu „Odysei”.    
**) Przełożyłem ten fragment sam. Intuicyjnie wyczuwałem 

jego wieloznaczność, ale nie przypuszczałem, że zabierze mi on do-
brą godzinę, zanim jako tako oszlifuję te cztery linijki. To jeszcze 
jeden dowód na tezę, że jest to poezja prawdziwa i wielkiej warto-
ści. Ewentualnie dowód na moje w tej materii raczkowanie.  

        

Od redaktora
Tę samą hermetyczność, którą autor, prozaik i eseista, za-

rzuca poezji współczesnej, poeta może zarzucić jego prozie  
i esejom. Niech rozsądzi czytelnik.

Zapraszam do lektury na dalszych stronach drugiego teks-
tu o Bobie Dylanie pióra też powieściopisarki, ale i poetki, 
Iwony Małgorzaty Żytkowiak. 



� WIERSZE POETEK I POETÓW GORZOWSKICH

TERESA
BORKOWSKA

* * *
 
dzień w dzień patrzę przez okno 
                                      na Wartę
a ona jak gdyby nigdy nic
płynie
wciąż płynie
 
chciałabym aby choć chwilką 
przystanęła
 
to wtedy opowiedziałabym jej
o swoim życiu
a ona być może zaszemrałaby
o swojej historii
 
tak wiele w nas podobieństw
choć z innych źródeł początek
że nieprawdopodobnym jest
abyśmy kiedykolwiek spotkały się
u tego samego ujścia

JOANNA
ZIEMBIŃSKA

* * *
Chcesz wiersza 
który jak krem śmietankowy 
po czubku łakomego palca 
leniwie spływa na różowy 
                                  płatek języka? 

Oddalona w czasie 
oddalona w słońcu 
na leżaku konwaliowych myśli 
macham stopą w ażurowym 
                                      pantofelku 
Chcesz wiersza 
który otworzy powietrze 
w szklanym kloszu miasta 
hermetycznie przypiętym 
do brunatnej ziemi 

Mijam roztopione ulice 
mijam zachłyśnięte deszczem twarze 
trawniki z dogorywającymi 
po lecie badylami 

Równoległość myślenia 
słowa równoległe 
substytut miłości 
w czyichś oczach kiedyś 
w supermarkecie. 



LECH JAKUBOWSKI
pierwszy listopada
dziś salon miasta na cmentarzu
proszę pani
tak trzeba
tak wypada

gospodarze cisi
na poziomie
w porządku
wcześniej dołączyli do większości
i na własność posiedli ziemię

goście wpadli tu na chwilę
nieco wywyższający się wertykalnie
z przesadnym patosem
w plastikowej paradzie próżności
zapatrzeni melancholijnie
w migotliwe światło świec
pytają retorycznie
o sens spiritus  movens

jednych i drugich
różni tylko czas

siedem miliardów oczekujących 
w kolejce po ciszę

MAREK 
PIECHOCKI
Miasteczko G.
Od lat
słucham pulsu tego miasta

Przyspieszony w centrum
zwalnia dopiero
w bocznych uliczkach Zawarcia

    Dźwigi
    które pamiętam nad Rzeką
    dawno przetopione w hutach

    Gdzie kiedyś „Wenecja”
    w której poznawaliśmy nasze
                                             żony
    teraz parking

Czasem zatrzymuję się nad 
                              wodospadem
który Kłodawkę chowa 
                                 pod jezdnię
ulicy Sikorskiego
         
       Szum wody zagłusza zgiełk
       a ja wspominam Andrzeja
       Pawlukowca
       i jak grał na saksofonie 
      „tanga-przytulanga”
      można było poczuć jędrność 
      piersi wybranki

 Teraz Andrzej gra aniołom
 a „Wenecję” mam na starej 
                                   pocztówce
 i we wspomnieniach

IRENA ZIELIŃSKA
Gorzów
Miasto rzeźbione światłem
smugi domów 
widzę ich pulsującą strzelistość
i jeszcze
wzdłuż murów maleńkie ludziki 
jak mrówki
ciągną się i krwawią 
ku rzece

W jej dorzeczu puste miejsce
po poecie nic nie zostało 
z gwaru
tylko cisza 
i powietrze
przypięte do skrzydeł
ptaka który misternym przelotem
głaszcze
śliskie pędy chmur

ŁUCJA 
FORNALCZYK-FICE
Modlitwa za kobietę
Na emigracji
Czuję się jak wędrująca Cyganka
Od domu do domu
Z kraju do następnego kraju
Cyganów tęskniących za rodzinami
weź w swoją opiekę, Boże!
Oświeć mnie i nie odbieraj rozumu
w chwilach słabości
Niech kwiaty z ogrodu 
przemówią do mnie ludzkim głosem
Boże! Dodaj tej kobiecie blasku nadziei
Co jak skrzydło wiary zmieli potok
   jej złych myśli
Nie wykonuj inkwizycji
Boże! Stoję przed Tobą i proszę Cię
Zlikwiduj moje piekło
Zastukaj w niebieskie okno



�

ks. Jan Twardowski
WIERSZ STAROŚWIECKI

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło –
było zwyczajne – proste sobie –
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
na zawsze wzięła w swoje ręce.

ARTUR WODARSKI

Biegacz
Możesz nie mieć niczego, ale jeśli 

nagle na chodniku zauważysz wymię-
toszone dziesięć złotych, na krótką 

chwilę stajesz się panem świata. I nieważne, jak marny to 
świat: ty jesteś jego królem. 

Dycha porusza się powoli popychana wiatrem, więc po-
chylasz się, by ją schwytać, lecz znowu podskakuje na betonie 
i nieuchronnie zmierza w kierunku ulicy, a tam złapanie jej 
będzie bardzo trudne, więc szybkim ruchem wyciągasz nogę  
i w ostatniej chwili, gdy pęd powietrza unosi ją do góry, przy-
deptujesz banknot do podłoża. Ulga, którą czujesz, jest prawie 
namacalna. I wszystko skończyłoby się dobrze, gdybyś kątem 
oka nie dostrzegł trzech par oczu, wpatrzonych w twoją stopę. 
Przez głowę przelatuje tysiąc myśli i już wiesz, że zostanie pa-
nem świata nie będzie łatwym zadaniem. 

Oczy, obserwujące twoją stopę, należą do dwóch męż-
czyzn i kobiety. Chciałbyś z nich odczytać zamiary właścicieli, 
ale widzisz tylko desperację. Dycha parzy i wwierca się przez 
podeszwę, aż do dziurawej skarpetki. Stamtąd już tylko mo-
ment, by sięgnęła nagiej stopy. Prawie czujesz jej ciepło i moc; 
pragniesz, by była twoja, ale dzisiaj to nie będzie łatwe i pro-
ste. Cała obserwująca cię trójka przesuwa się w kierunku przy-
deptanego banknotu. Robią to powoli, ale z każdą sekundą 
są coraz bliżej. Myślisz, że wykorzystasz swoje doświadczenie, 
gdy byłeś dobrze zapowiadającym się biegaczem: postanawiasz 
poderwać dychę z ziemi, skoczyć w stronę ulicy i zniknąć w gę-
stwinie samochodów. Plan jest ryzykowny, ale każda inna op-
cja prawdopodobnie doprowadzi do utraty pieniądza. Spinasz 
się w sobie. Najszybciej jak potrafisz, pochylasz się i wyrywasz 
banknot spod podeszwy. Jeden sus i już jesteś na ulicy. Cieszą 
cię zdumione trzy pary oczu, pozostawione na chodniku. Już 
nie biegniesz, tylko płyniesz pomiędzy samochodami. Ich trą-
bienie i piski opon nie robią na tobie wrażenia. Widzisz metę  
i jest jak kiedyś, gdy na zawodach byłeś najszybszy. Jeszcze krok 
i nagroda byłaby twoja, ale niestety wszystko jest tak jak kie-
dyś: wtedy potknąłeś się na ostatnich metrach i upadek skazał 
cię na najgorsze, czwarte miejsce; teraz złoty samochód trafia 
cię na wysokości bioder, a siła uderzenia wyrzuca twoje ciało, 
aż na kraniec ulicy. Ręka, w której ściskasz banknot, przekra-
cza umowną linię mety: leży już na chodniku. Trzy pary oczu, 
obserwujące najpierw banknot, a później twoją ucieczkę, są 
daleko za tobą. Tym razem jesteś pierwszy. Jesteś najlepszy.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym 

Związku Literatów Polskich na swoim jesiennym posie-
dzeniu, na wniosek ZO ZLP w Gorzowie, przyjęła do gro-
na członków ZLP Artura Wodarskiego, poetę i prozaika  
z Wyszanowa pod Międzyrzeczem. W protokóle KK czyta-
my uzasadnienie: „Nadesłał trzy tomiki wierszy i powieść.

Wiersze odkrywcze. Poezja soczysta. Piękna polszczyzna. 
Interesująca lektura. Przyjęty na członka ZLP jednogłośnie”.
   

Tym samym gorzowski Oddział liczy obecnie 
27 członków. Arturowi serdecznie gratulujemy!

   Ireneusz K. Szmidt
   Prezes Zarządu Oddz. ZLP w Gorzowie
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O Bobie Dylanie, Nagrodzie 
Nobla, o poezji w ogóle...

Tegoroczny Nobel zaskoczył wielu. Jedni nie kryli zdumienia: 
że niby kto, że niby za co, że niby co to w ogóle ma być? Literacka 
nagroda dla piosenkarza? Daleko zresztą niewspółczesnego. Kto 
zacz ów Dylan? On jeszcze żyje? Dylan? Bob czy Thomas.? Bo 
ten drugi – i owszem: na Freudzie się wzorował, mistyczny był… 
inspiracją był dla śpiewaka żydowskiego Roberta Zimmermana. 
Ale Bob? Ukraińsko-żydowsko-litewski „konglomerat”. Zlepek. 
Odszczepieniec. Odsądzony od czci i wiary przez Żydów, z pewną 
dozą nieufności przyjęty przez chrześcijan. Trochę – legenda, tro-
chę – anachronik, trochę psychodeliczny rockman. 

I dlatego jest! Szok! Zaskoczenie! I taki Bob Dylan! Muzyk 
czy poeta!?

Tak więc ja – na przekór wielu 
adwersarzom puchnącym z nieza-
dowolenia na okoliczność tegorocz-
nego werdyktu Akademii – może  
i nieświadoma cokolwiek stanu rze-
czy – cieszę z tego swoistego powro-
tu do „zwyczajności”… 

Była Nagroda Nobla dla an-
typatycznej, kontrowersyjnej Je-
linek, którą Watykan okrzyknął 
nihilistyczną neurotyczką. Marcel 
Reich-Ranicki, niemiecki krytyk 
literacki polsko-żydowskiego po-
chodzenia, który w kręgu znawców 
literatury zyskał miano papieża lite-
ratury, miał jakoby rzec, że Jelinek 
jest wspaniałą kobietą, ale dobrej książki jeszcze nie napisała. 
Gazety rozpisywały się, że atramentem w piórze Jelinek była 
nienawiść do mężczyzn, atramentem współczesnych kobiet jest 
radość życia. Niech pani weźmie swoją nagrodę i wyda ją na te-
rapeutów. Wtedy będzie szczęśliwa. Joerg Haider – nacjonalista, 
wykrzykiwał, że Jelinek jest dla niego ptakiem kalającym własne 
gniazdo, któremu społeczeństwo płaci za to jeszcze wysokie gaże. 
I co z tego?! 7 października 2004 roku o 12.30 Akademia podała 
lakoniczną informację: literacka Nagroda Nobla dla Elfriede Jeli-
nek za „demaskowanie absurdalności stereotypów w powieściach 
i dramatach”.

Był nieco wcześniej – w 1997 roku – Dario Fo, którego wy-
różniono Literacką Nagrodą Nobla za to, że rywalizuje z błazna-
mi średniowiecznymi w krytykowaniu władzy oraz popieraniu 
godności uciskanych. I też nie wszystkim ten wybór się podobał: 
Decyzja Akademii ośmiesza tę instytucję, ale pośrednio także 
poprzednich laureatów – skomentował wtedy Gustaw Herling-
Grudziński, a Czesław Miłosz miał powiedzieć, że Fo „nie znosi”. 
No cóż, wola Pana, Panie Miłosz! Nota bene. Dario Fo zmarł 13 
października 2016 roku, czyli w dniu ogłoszenia Nagrody Nobla 
dla Dylana. Umarł król! Niech żyje król!

Herta Müller to jedna z najwybitniejszych współczesnych pi-
sarek niemieckich. Urodziła się w niemieckiej wsi w rumuńskim 
Banacie, dzieciństwo i młodość spędziła więc w kraju komunistycz-
nej dyktatury. Tam rozpoczęła się jej kariera literacka, którą szybko 
przerwał zakaz publikacji jej książek. Prześladowana przez władze, 
wyemigrowała do Niemiec, gdzie rozpoczęła ożywioną działalność 
literacką. Pisze powieści, opowiadania, eseje. Najczęściej wraca  
w nich do swego życia w Rumunii, przeżycia osobiste traktując jako 
punkt wyjścia do opowieści o sprawach uniwersalnych. Jest laure-
atką wielu prestiżowych nagród, w tym Nagrody Nobla. Noblistka 
od mrocznych spraw. Akademia Noblowska napisała w uzasadnie-
niu, że wyróżnia Müller jako autorkę, „która łącząc intensywność 

TEŻ O DYLANIEIWONA MAŁGORZATA 
ŻYTKOWIAK

poezji i szczerość prozy, przedstawia 
świat wykorzenionych”.

Była Alice Munro – zwracano 
uwagę na kameralność jej prozy, na 
zwyczajność, może nawet szarość. 
Snująca opowieści z pozycji zwyczajnego człowieka. Nic szczegól-
nego, samo życie. I chociaż zżymała się, gdy krytycy rozpisywali 
się, że nikt tak jak ona nie potrafi dostrzec niezwykłości życia 
zwykłych ludzi mówiąc: Nie rozumiem pojęcia zwykli ludzie. 
Wszyscy jesteśmy wyjątkowi to nie ulega wątpliwości, że Munro 
nie wywróciła literackiego świata do góry nogami.

Wreszcie był Modiano – melancholijny, znany ledwie we Fran-
cji, na literackiej arenie świata właściwie w ogóle nierozpoznawal-
ny, pozwalający całkiem zanurzyć się w klimacie Paryża spowite-
go mgłą, przedwieczornego, tajemniczego, który niesie opowieści 
na pozór zwykłe, a jednak szalenie niezwykłe, piszącego prostym, 

oszczędnym stylem krótkie powieści, 
dalekie od epickiego rozmachu.

Ano… Wiele by pisać i wymie-
niać… 

Może ubiegłoroczna Nagroda 
Nobla dla białoruskiej Świetłany 
Aleksiejewiczowej nie budziła kon-
trowersji, nie elektryzowała orygi-
nalnością wyboru. Dość przykładnie 
wpisywała się w Noblowską ideę. 
Prawdziwa, uniwersalna, aktual-
na, budząca sumienia, żywiąca się 
trudnymi sprawami na Wschodzie, 
oscylująca wokół sytuacji kobiet  
w obliczu konfliktu… Została doce-
niona „za polifoniczny pomnik dla 

cierpienia i odwagi w naszych czasach”.
Mniejsza-większa… Jakoś owe nominacje zostały przyjęte, 

choć w zasadzie wiadomo, że zawsze ktoś inny był faworytem, na 
kogoś innego stawiano. W tej edycji: Roth, Murakami, a nawet 
bywało, że nasza Tokarczuk była wymieniana. Tu jednak Szwedz-
ka Akademia pozostawała konsekwentnie szczelna, nie zdradziła 
się z niczym, podjęła decyzje niezależne, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami… BOB DYLAN. I tyle! 

 W końcu lat pięćdziesiątych wyjechał z rodzinnego Hibbing 
i niebawem znalazł się w Nowym Jorku w centrum artystycznego 
świata dzielnicy Greenwich Village. To tam zetknął się z muzy-
kami nie do końca wpisującymi się w meinstream tamtejszych 
artystów, pozostając pod silnym wpływem jednego z nich – Wod-
di Guthry’ego, któremu nieobca była sprawa społeczna, dla któ-
rej tenże Guthry znajdował surową formę songów wywodzącą 
się wprost z pieśni kowbojskich. Sam Dylan pośpiewywał sobie 
folkowe kawałki w pubach i barach Greenwich Village. Pierw-
szy napisany utwór powstał jako wyraz lęku obudzonego przez 
rosnącą społeczną psychozę związaną z wybuchem atomowym. 
Była to piosenka Let me die in my footsteps. Potem już poszło! 
Pierwsze kontrakty z wytwórniami, albumy, za którymi posypały 
się sukcesy. Dylan opowiadał w swoich piosenkach o problemach 
społecznych, o polityce, zyskując poparcie struktur lewicowych 
i walczących o faktyczne równouprawnienie dla czarnoskórych 
Amerykanów, śpiewał o ciężkiej wyrobniczej pracy, o legendar-
nych bohaterach Ameryki… Mniejsza o to! Zapewne niejedną 
biografię Dylana już popełniono. Dość wspomnieć, że Bob Dy-
lan przez lwią część życia uciekał przed zaszufladkowaniem go, 
manewrując między stylami, formami, nie poddawał się, wciąż 
niestrudzenie obalał narastające mity. One jednak nie dawały się 
unicestwić… Bob Dylan – chciał nie chciał – stał się legendą. Czy 
potrafiłabym zanucić wiele jego piosenek, czy umiałabym je umo-
cować w czasie…? Zapewne nie, kilka zaledwie, ale przecież został 
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Mam nieodparte (kolejne zresztą) wrażenie, że prześciganie 
się w udziwnianiu języka poetyckiego, w odrealnianiu poszcze-
gólnych znaczeń konkretnych, leksemów, totalna desemantyzacja 
prowadzą donikąd. A z drugiej strony nikt nie ma odwagi krzyk-
nąć: Król jest nagi! Lepiej, bezpieczniej dla swojego emploi, dla 
owego poczucia bycia traktowanym jak oryginalny poeta, otwarty 
na nowe formy wyrazu lub jako oryginalny odbiorca otwarty na 
nowe formy wyrazu siedzieć cicho albo piać peany pochwalne. 
I co z tego, że król nagi! Jego nagość, jego wstyd! A mnie tam 
– parafrazując Wieszcza niech na całym świecie wojna… ja swo-
je wiem i Słowacki wielkim poetą był, ale się przebrzmiał. I co  
z tego, że znany i zrozumiały. Anachroniczny jest i basta!

A taki Słowacki z Mickiewiczem i z Norwidem i Herbertem 
nawet – to jak kocha, to mówi, że kocha, jak walczy, to pisze, że 
walczy… Bez owijania w bawełnę (chociaż Norwid i Herbert tro-
chę jednak przecież owijają).

A tu proszę bardzo! Taki Bob Dylan! Ze swoimi oczywistoś-
ciami, bez konfabulacji, bez odległych metafor, jakiejś konceptu-
alizacji nie do ogarnięcia… Nobel! Przez ile dróg musi przejść 
każdy z nas, by móc człowiekiem się stać… Pytanie tyle banalne, 
co ważne. Albo to: Cóż mogę rzec, me człowieczeństwo odchodzi 
precz / Z każdym pięknem w parze idzie również bolesna rzecz 
(przekład z wymuszonym rymem, bo w oryginale:Well, I’ve been 
to London and I’ve been to gay Paree / I’ve followed the river 
and I got to the sea).

Proste? Proste!
Uwielbiam interpretacje. Szczególnie te, gdzie w niczym 

znajduje się coś. I to nie byle jakie coś. Oprawione w słowo, tak 
wybrzmiałe, tak mądre, że strach zakwestionować. Bo co znowu, 
trzeba by krzyknąć, że król jest nagi. Ale jeśli miał taki być, taka 
jego maniera? A może to wcale nie jest odkrywcze…

I cóż tak czy siak stało się: Amerykanin Bob Dylan został 
laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 
tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej 
tradycji amerykańskiej pieśni – ogłosiła w pewien październiko-
wy czwartek Akademia Szwedzka.

                             Małgorzata Iwona Żytkowiak
PS. Bob Dylan nie przyjechał do Sztokholmu po odbiór na-

gdody Nobla...

dla mnie głosem, sumieniem pokolenia, amerykańskim bardem 
wymykającym się jakiejkolwiek syntetyzacji, poetą, którego ja 
– zwykła kobieta – odczytuję wprost. I mimo że wielu rzuca ka-
lumnie tak na Boba Dylana, jak i na członków szwedzkiej aka-
demii – choćby Kurt Vonnegut, który powiedział, że Bob Dylan, 
jest najgorszym żyjącym poetą. Być może jest w stanie stworzyć 
jeden dobry wers w utworze, ale pozostałe wersy to bełkot – ja 
natomiast jestem „za”. Nobel dla Dylana!

Ej! Lata przeszłe, życie minione! Śpiewało się za czasów 
świetlanej młodości Boba Dylana. Któż nie śpiewał z uniesie-
niem w harcerstwie, na biwakach, na studiach Przez ile dróg 
może przejść każdy z nas, któż nie kolebał się w sennym, 
transowym rytmie przy Knockin’on Heaven’s Door (nieważne  
w wykonaniu samego Boba czy Guns N’Roses), być może nie 
do końca rozumiejąc ów pacyfistyczny podtekst. Bob Dylan był, 
ba! jest nadal dla mnie „znakiem czasów”. Nie bardzo potrafiłam 
/ potrafię skonkretyzować ów znak, ale podskórnie miałam /
mam wrażenie, że w dzieje się coś ważnego, co nie pozostawi po 
sobie jałowej pustki, co będzie ważne, i będzie wracać.

 Bob Dylan w znaczący sposób wpłynął na całą kulturę 
amerykańską i najważniejszych twórców muzyki popularnej. 
Wyprzedza o wiele długości wszystkich tekściarzy i poetów, 
mógłby być dla nich wzorem – powiedział PAP Muniek Stasz-
czyk – Wcześniej Beatlesi śpiewali tylko rzeczy pokroju She loves 
you – dodał muzyk.

Głowę dałabym sobie uciąć, że gdyby podać współczesnym 
poetessom, poetom tekst Dylana, ledwie by okiem rzucili, wy-
dając zaraz potem sąd: Banał, dosłowność, doczesność. I ozwa-
łyby się głosy trąb, że przecie nie o to chodzi w literaturze, by 
przetwarzać wtórnie, by stać w miejscu. Wszak wszystkim wia-
domo, że kto stoi w miejscu, ten się cofa, więc skąd ten pomysł! 
Bob Dylan! Kto zacz? Jakie ma literackie kompetencje? W jakim 
miejscu znajduje się ze swoimi „tekścikami” o prostej konstruk-
cji, jasnej wymowie, prostych konotacjach w zestawieniu z poe-
tami uprawiającymi wielką, współczesną poezję, z tymi, którzy 
za prawdę pojmują fakt, jakoby poezja, która wciąż potrzebuje 
zadziwienia – im bardziej skomplikowana, im metaforyka bar-
dziej odległa, tym lepsza i jako jedyna ma rację bytu! A do tego 
jeszcze należy dodać poszukiwania oryginalnej formy! I tu już 
nawet nie wystarczą li tylko kaligramy, tu do głosu dochodzą 
coraz oryginalniejsze pomysły. Chociażby poezja konkretna, 
która sięgając do letryzmu, czerpiąc z niego, z jego doświadczeń 
związanych ze znakiem w letrycznych obrazach, tekstach, filmie, 
wizualnej poezji Wschodu, staje się coraz mniej poetycka (wier-
sze Ho Szi Mina). Coraz częściej – takie moje wrażenie – śla-
dem letryzmu, nawiązań do dadaizmu, słowu-tworzywu, dzięki 
któremu poezja jest tym, czym jest – odbiera się jego prymarną 
funkcję, zastępując je brzmieniem, obrazem ułożonym z liter 
– czystych znaków graficznych, które jako takie same w sobie 
niewiele przekazują.

Może to i ciekawe, na pewno odkrywcze, ale gdzie w tym 
wszystkim pole dla tych, którzy w poezji poszukują pewnego od-
bicia siebie, świata, refleksji, uczuć, doznań, przeżyć…

Bo dla mnie w poezji to ważne. Bo dla mnie w poezji win-
no się stawiać ów podmiot mówiący naprzeciw owego „podmiotu 
odbiorczego”. I chyba nawet ten drugi jest bardziej istotny. Konsy-
tuacja, w której zaistniał pretekst do poetyzowania, nawet jeśli do-
tyczy tylko podmiotu lirycznego, czy niepersonalnie autora poezji, 
powinna być odczytywana – oczywiście mniej lub bardziej ksobnie, 
mniej lub bardziej zbliżona do zamysłu twórczego. Ale, na Boga ży-
wego! Nie może być zupełnie nieodczytywalna. Bo gdzie wówczas 
owa rola poezji, która o tyle ma sens, o ile znajdzie odbiorcę. Poezja 
sama dla siebie, jako sztuka dla sztuki, przestała być, bo zwyczajnie 
skurczyła się przestrzeń, na której mogła funkcjonować jako test 
kultury. Wskrzeszanie umarłych idei na nic się nie zda. 

NASZYM AUTOROM  
I WIERNYM CZYTELNIKOM
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

i realizacji w Nowym Roku
najśmielszych pomysłów twórczych
oraz spełnienia wszystkich marzeń

tak ze sfery życia prywatnego, jak i publicznego
– życzą wydawcy Pegaza Lubuskiego
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Wiersz pt. „Nic 
takiego” Marka 
Stachowiaka na-
grodzony takąż  
STATUETKĄ
w VI Turnieju 
Jednego Wiersza na 
VI Ogólnopolskim 
Festiwalu Poezji  
w Kaliszu w listopa-
dzie 2016 r. 

NIC TAKIEGO 

Niektórzy mówią na mnie nieładnie   
ale żadnej tu twojej winy mamo 
no nie porywają mnie żołnierze wyklęci 
czytuję Grossa gazetę wiadomą obejrzałem Pokłosie 
polubiłem Franciszka papieża 
i jeszcze wszystko co ludzkie nie jest mi obce 
wiesz – zawsze byłem niespokojnie dociekliwy 
czasem dywagowałem nawet teraz mam nieracjonalną wiarę 
że gdzieś wiedziesz żywot wieczny tylko amen jest już świeckie 
ale mam nadzieję że tam nie jesteś z tej przyczyny zakłopotaną 
jak wówczas gdy twa ręka nie stwierdzała gorączki
choć zaliczyłem trzy msze zupełnie bez przymusu pod rząd 
zbyt gorliwie jak na dwa lata od pierwszej komunii 
i miałem jeszcze pamiątkowy zegarek z datownikiem 
niedziela w nim była chrześcijańska – czerwona  
bo bóg odpoczął siódmego dnia chyba także u ruskich 
a tego wieczora to i ojciec przy stole dokonał cudu 
w drżących palcach utrzymał trzycentymetrowy popiół 
                                                                            papierosa 
i nie sprofanował bieli obrusa od majestatu lichtarzy 
tatko widywał wariatów ale żadnego świętego jak Dominik Savio  
a dni pańskie celebrował na rybach szczególną estymą 
                                                                 darzył karpia 
zapewne  pamiętasz jak spodobał mi się Jehowa 
i mówili za mną Judasz a może tylko głośniej powtarzali twój szept 
jednak pragnę cię uspokoić po latach już nie naskórkowo 
sądzę że Jezus zamówił sobie Iskariota na ostatnią wieczerzę 
jak danie główne bez którego nic dobrego by nie zaszło 
jeśli zaszło 

„Mimośród”  – wiersz 
Beaty P. Klary nagro-
dzony STATUETKĄ 
(projekt i wykonanie 
Włodzimierz Ćwir) 
– główną nagrodą II 
Turnieju Jednego Wier-
sza im. Wandy Karczew-
skiej – na II Ogólnopol-
skim Festiwalu Poezji  
w Kaliszu w 2012 roku.
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Do tej pory rozdano sześć statuetek, które posiadają:  
Karol Samsel, Beata P. Klary, Barbara Janas-Dudek, Andrzej Szaflicki,  

Anna Maria Wierzchucka i Marek Stachowiak.

GORZOWSKIEJ POETYCKIEJ PARZE 
„PEGAZ LUBUSKI” SERDECZNIE GRATULUJE



�

Święta pani 
ze znakami zapytania

Oczywiście chodzi o Matkę Teresę z Kalkuty. Założycielka 
Zgromadzenia Misjonarek Miłości swoją działalność rozpo-
częła w ówczesnej Kalkucie (obecnie Kolkacie). Dom zakonny 
położony jest w wąskiej, malutkiej uliczce w dzielnicy Entally. 
Ledwo tam można trafić. Po prawej stronie jest pomieszczenie 
z sarkofagiem Matki Teresy, po lewej, trzeba wejść po schod-
kach, znajduje się jej pokoik, w którym spała. Poza łóżkiem nic 
więcej się tam nie mieści.

A w głębi, w podwórku, gdy tam byliśmy, mieścił się jakiś 
lokal z daniami rosyjskimi, a na jego ścianie wymalowany był 
sierp i młot. Zresztą symbol sierpa i młota jest w Bengalu dość 
powszechny.

Pomimo że w 1979 roku Matka 
Teresa otrzymała pokojową nagrodę 
Nobla, szereg nagród, wyróżnień, 
doktoratów honoris causa uczelni, 
mnóstwo orderów różnych państw, 
jej działalność spotyka się z coraz 
większą krytyką, ale krytyką ska-
nalizowaną, nie powszechną. Bo 
powszechnie dominuje stereotyp 
dzielnej, „dobrej siostry”. Z drugiej 
strony, wraz z latami upływającymi 
od jej śmierci, Matka Teresa odpły-
wa w błogie zapomnienie i jej dzia-
łalność, jaka by ona była, nie wzbu-
dza już większych emocji. Jej historię znają badacze i Watykan. 
Ale głosy badaczy nie przebijają się, a Watykan może budować 
mit Wielkiej, Dobrotliwej Pani. Legenda ma się dobrze.

Moi kolkaccy rozmówcy potwierdzili, że pomoc jej Zgro-
madzenia chorym i biednym ograniczała się do tworzenia 
umieralni. Nie leczono tam, bo według Matki Teresy cierpie-
nie zbliżało do Jezusa. Im kto więcej cierpiał, tym bliżej był 
zbawienia. Dość swoista i przewrotna interpretacja, ale kto in-
terpretatorom i interpretatorkom w sutannach i habitach za-
broni głosić, co Jezus woli? Widocznie mają doń bezpośrednie 
łącze. To po kiego grzyba szpitale i dlaczego ci interpretatorzy 
„walą” do nich, gdy coś im dolega? Nie tylko brak logiki w tym 
„logicznym” rozumowaniu, ale nade wszystko brak wiary. Oj, 
nieładnie panie i panowie…

Nie stawiano zatem w umieralniach Matki Teresy diagnoz 
lekarskich, nie rozdzielano chorych rokujących nadzieję na wy-
zdrowienie od śmiertelnie chorych, co skutkowało infekcjami  
i wzmożoną śmiertelnością. Praktycznie działalność sprowadza-
ła się do tego, że ludzie (oczywiście, że nie wszyscy) nie umierali 
na ulicach, a w umieralniach, bo trudno te obiekty było nazwać 
hospicjami. Zakazywano nawet pacjentom czytania świeckich 
książek i gazet. Mieli umierać w bólach, ale w spokoju ducha, co 
było kompletną utopią.

Zgromadzenie nie walczyło z przyczynami nędzy, ale  
z jej objawami i na bardzo małą skalę nie tylko ilościową, ale 
i jakościową. Przeglądając materiały związane z działalnością 
Zgromadzenia, doszedłem do wniosku, że trudno w ogóle 
mówić o jakiejś jakości. Zarzuty wobec Matki Teresy dotyczą 
też nachalnej tzw. ewangelizacji ludzi, dla których chrześcijań-
stwo było kompletną abstrakcją, wręcz tworem z kosmosu, ale  
w obliczu bólu godzili się na wszystko, także na chrzest, wie-
rząc, że cokolwiek im to pomoże. To nawet krwawi Anglicy, 
po zdławieniu powstania sipajów, odstąpili od chrystianizacji 
Indii, ale nie Matka Teresa.

 MAREK BUCHOLSKI – PODRÓŻE DO KRAIN NIEZWYKŁYCH

Poważne zarzuty wobec Zgromadzenia z czasów, gdy za-
wiadywała nim Matka Teresa, dotyczą przyjmowania pienię-
dzy z podejrzanych, a nawet przestępczych źródeł i nierozli-
czanie się z tych darowizn. Zarzuca się, że pieniądze szły do 
Watykanu, a nie na ratowanie ludzi. I chociaż w umieralniach 
Zgromadzenia nie stosowano nowoczesnej aparatury medycz-
nej, nie przeszkodziło to jego założycielce, gdy po raz pierwszy 
poważnie zachorowała (atak serca podczas wizyty u papieża 
Jana Pawła II w 1983 roku i następny w 1989), by wszcze-
piono jej rozrusznik serca, ani w korzystaniu z nowoczesnych 
klinik.

Oczywiście te zarzuty zostały przez Watykan, który wy-
stępował jako sędzia we własnej sprawie, odrzucone i Mat-
kę Teresę wyniesiono w 2016 roku na ołtarze. W krajach  
o tradycji katolickiej tzw. złe opinie o Matce Teresie, choćby 

były prawdziwe, nie przebiją się do 
świadomości szerszej opinii publicz-
nej. Zresztą tzw. szersza opinia pub-
liczna ma to gdzieś, jak wszystko, co 
jej bezpośrednio nie dotyczy. „Łyka” 
gotowizny i fajno jest.

Ale tak jest zawsze i wszędzie. 
Puszcza się tylko takie informacje, 
które takiej czy innej władzy są 
wygodne. A ludzie w swej masie, 
zagonieni po same uszy, by jakoś 
przetrwać w tym podarowanym im 
ziemskim raju, nie mają czasu na 
szersze rozmyślania. A im bardziej 
grzęźniemy w tzw. cywilizacji, tym 

nasz poziom świadomości też grzęźnie coraz bardziej w bagnie 
nieświadomości.

Najlepiej nam wychodzi pójść do hipermarketu, kupić 
mrożonkę, włożyć do mikrofali i gotowe. A skąd to, dlaczego, 
po co, to już za duży wysiłek umysłowy. Za nas myśli np. te-
lewizja, która podaje danie już odgrzane. My mamy to tylko 
przełknąć. 

Do boskości  
dochodzi się samemu

   
Usłyszałem dość ciekawą opinię pewnego, „oblatanego”  

w świecie Hindusa, który dowiedziawszy się, że jestem z Pol-
ski, od razu wiedział, że to najbardziej katolicki kraj w Europie. 
Hindus ów stwierdził, że katolicyzm to pewien fenomen, jeśli 
idzie o religie światowe, gdyż wiernym nie pozwala się myśleć 
samodzielnie, a decyduje za nich kościelny „rząd” w Rzymie 
lub jego lokalni „gubernatorzy”. Są to wszystko bardzo starsi 
panowie, co jest dobre, bo stary człowiek to doświadczenie, ale 
ci katoliccy staruszkowie nie mają pojęcia o życiu rodzinnym, 
bo nigdy nie mieli rodziny, więc nie mają pojęcia, co to jest ro-
dzina ani nie znają trudów życia rodzinnego. Oni są oderwani 
od życia zwykłych ludzi. Z kolei swoje życie mają już za sobą,  
a próbują je ustawiać innym. I oni nie nauczają, jak nasi, ale 
narzucają swoje racje, wmawiając ludziom, że te racje są bo-
skie. A do Boga, do boskości trzeba dojść samemu. Nikt tego 
nie załatwi, nawet bramini tego nie załatwią…
– No, ale jeśli ci „inni” godzą się na to, na to narzucanie, na to 
ustawianie im życia przez kompletnie obcych ludzi, przez tych 
starców bez własnych rodzin, to o co chodzi? – spytałem.

Nie odpowiedział, ale po jego spojrzeniu zrozumiałem, że 
nie zrozumiał. No cóż, miał prawo, bo to zupełnie inne zacho-
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wanie kulturowe, że jakiś areopag, jakaś rada starców, decy-
duje o moim życiu, o życiu mojej rodziny, o mojej przyszłości  
i o dojściu do boskości.

Takiego „rządu” nie ma np. islam. Tam nie ma kapłanów 
w naszym rozumieniu. Urzędy religijne w islamie sprawują: 
imam – przewodzi modlitwom piątkowym, mufti – znawca 
prawa i kadi – sędzia w sprawach re-
ligijnych. Nawet w starożytnych Ate-
nach ograniczono w końcu wszech-
władzę Areopagu, co pozwoliło na 
demokratyzację społeczeństwa. Ale 
to było jakieś 2500 lat temu, gdy 
ludzkość stała na progu rozwoju. 
Dziś ludzkość, wbrew temu, co nam 
się wmawia, zaczyna się zwijać.

Ilościowo rośniemy na potęgę  
i bez sensu. Za to jakościowo, w swej 
masie, jesteśmy coraz bardziej ogra-
niczeni umysłowo. Poza nieliczną 
grupą, wiemy po prostu coraz mniej, 
a że wszystko coraz bardziej nas prze-
raża i przytłacza, oddajemy się pod „zarządy” jakichś grup, które 
nami rządzą ku swemu zadowoleniu i swej chwale.

                           

     Decydują zwyczaje i obyczaje
       

Mój znajomy Hindus wspomniał o braminach. Ta grupa spo-
łeczna, licząca dziś około sześciu procent społeczeństwa indyjskie-
go, to nie zawodowi kapłani, jak nam wmówili Anglicy, którzy po 
latach przebywania, ale nie panowania w Indiach, i tak niczego się 
nie nauczyli o tym kraju, jego narodach, a jeszcze mniej go rozu-
mieli, a my w to wierzymy.

Bramini to elita intelektualna społeczeństwa. Są kapłanami, 
gdy uczestniczą w jakichś uroczystościach, gdy gotują są kucha-
rzami, gdy nie mają pracy, są biednymi braminami. Nie wolno 
im wykonywać pracy fizycznej, więc wielu z nich jest profesorami, 
prawnikami, urzędnikami.

Bramini nie tworzą zwartej grupy społecznej. Żenią się, zakła-
dają rodziny, żyją jak wszyscy inni. Nie są oderwani od życia. Dążą 
do mokszy, a więc do wyjścia poza krąg samsary (kołowrót życia  
i śmierci), czyli zaprzestania przyjmowania kolejnych wcieleń. Ten 
stan to stan jedności z Bogiem. Moksza jest religijnym celem w hin-
duizmie. Można do niej dojść przez medytacje lub przez bhakti, 
czyli całkowite oddanie Bogu.

Zapoznając się z hinduizmem, uznałem tę religię za naj-
bardziej skomplikowaną i najtrudniejszą do zrozumienia dla 
mnie. Islam w tym sensie jest bardziej zrozumiały. Z tym, że  
w obu religiach jest dużo miejsca na interpretacje i wolną wolę 
w działaniu człowieka.

A tak na marginesie, to z tą wolną wolą zaczyna nie być 
taka sprawa oczywista. Rozwój neuronauk sprawia, że czło-
wiek zaczyna być postrzegany jako podmiot mózgowy. Nie 
ma tu miejsca na wolną wolę czy świadomość. Przystosowu-
jemy się do tego, co wcześniej zadecydował nasz mózg. Nam 
się tylko wydaje, że to my decydujemy. Rozwój technologii  
i neuronauk, i to już niedługo, w tym wieku, sprawi, że nie bę-
dziemy mogli nadążyć za sztuczną inteligencją. A tym samym 
człowiek, tak, jak go rozumiemy dzisiaj, stanie się zbędny. Idąc 
dalej, można przyjąć, tak jak to jest w literaturze SF, że istnieć 
będą mózgi, bez człowieczej postaci.

Wracając do tematu, nie dziwi więc, że chrześcijaństwo 
tak szybko się rozprzestrzeniło, gdyż jest niesamowicie pro-

ste, klarowne, wiele historii brzmi jak bajki i wszystko podaje 
się „na tacy”. A do tego w wielu fundamentalistycznych odła-
mach protestanckich i katolicyzmie wszystko jest pilnowane 
przez kapłanów. Ludzie Zachodu to lubią. Taka mentalność. 
Nie narobić się, a zarobić na zbawienie, czyli dojść do za-
chodniej mokszy.

W hinduizmie zatem obyczaje  
i zwyczaje są bardzo różne w różnych 
częściach kraju. Ba, są nawet sprzecz-
ne wierzenia. Jedni chronią wszelkie 
żyjące stworzenia, inni z nich robią 
ofiary, nie wyłączając nawet ludzi. 
Jak mówią hindusi, w świecie ludzi, 
jak w świecie zwierząt i roślin, co jest 
dobre dla jednego, nie musi być do-
bre dla drugiego.

Podobnie jest z wierzeniami  
w różnych religiach. Jeden wielbi du-
chy, inny fetysze, jeszcze inny modli się 
do posągów, figur i obrazów, ten skła-
da ofiary ze zwierząt, inny z roślin.

W hinduizmie nie ma diabła, więc się diabłem nie straszy. 
Zło bierze się z człowieka. Zasłużyłeś sobie, to masz to, na co 
zasłużyłeś. 

Może w następnym życiu będzie inaczej. Nie, że będzie 
lepiej w naszym pojęciu, ale że inaczej. Jest co prawda niebo 
i piekło, ale dusza nie trafia do piekła na zawsze. Po jakimś 
czasie, gdy może już się odrodzić w innym ciele, rusza ku no-
wemu życiu.

Z kolei różni bogowie to nadprzyrodzone wcielenia czło-
wieka. Ale żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, w hin-
duizmie jest jeden Bóg. To, co nam się wydaje, że bogowie są 
tam w sile przynajmniej pułku, to są jedynie wcielenia tego 
samego Boga. Te wcielenia to symboliczne przedstawienie 
różnych cech Boga, czy też nadprzyrodzone odzwierciedlenie 
człowieka.

I stąd, w oczekiwaniu na to „inaczej”, bezdomni na ulicach 
Kolkaty to nie brudne, śmierdzące obdartusy budzące strach  
u przechodniów, ale ludzie czyści, ubrani w to, co mają, ale nie są 
wyglądem swoim odpychający, z reguły uśmiechnięci i patrzący 
życzliwie, o czym się przekonaliśmy. Niepojęte? Być może.

Ale znów mierzymy to naszą rodzimą miarką zapitych, 
śmierdzących obszczymurków z ulic i dworców naszych miast, 
którzy zwykle są nachalni i agresywni, budzą strach, a policja 
nie może sobie z nimi poradzić, bo nie może naruszyć swobód 
i wolności obywatelskich. Natomiast prawo do życia w spokoju 
normalnych obywateli akurat nie jest istotne.

Ale my swoim europejskim, a w zasadzie wschodnioeu-
ropejskim, zarozumiałym, ale jednak zakompleksionym umy-
słem ciągle niewiele pojmujemy z tego, co się na świecie dzieje. 
Ciągle tkwimy w erze kolonialnej, ciągle kolonialne widzenie 
świata wypacza nam jego obraz. A tamtego świata już dawno 
nie ma. Mało tego. My za współczesnym światem zaczynamy 
nie nadążać.

                                                  Marek Bucholski

Na zdjęciach: 
1. Przed klasztorem Rumtek w Sikkimie 
2. Nad świętym jeziorem Khechuperi, to jest to z pomostem, 
   po którym idę i kręcę młynkami
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Punkt wyjścia 
      Rodzicom

Malowałem obraz
mężczyzny i kobiety

on 
otwierał
ściany widnokręgu
budował
słoneczne zegary podwórza
bezpieczne czekania

ona
wchodziła w sad
niosła zapach
drugiej strony lustra
białą sytość
czekała

ja znaczyłem punkt wyjścia

To co jest
To co jest rzeką
rzeką nie jest
jest motylem

to co most stawia
most znosi

to co jest myślą
myślą nie jest
jest kruchym czołem

w brzegach oczu
powieką trzaska
z tamtej strony
kluczem wypada
słowem w wodę

BENEDYKT KOZIEŁ 
Urodził się w 1959 roku w Połańcu, gdzie obecnie mieszka. Jako poeta debiutował w 1981 

roku. Wiersze publikował w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, wydawnictwach zbiorowych 
oraz Polskim Radiu. Wydał zbiory wierszy: „Przestąpiłem progi patrzeń” (1986), „W agrafce 
przestrzeni” (1992), „Ty mówiłaś słowa wieczne” (1992), „To co jest” (2000), „W Niekurzy 
i gdzie indziej” (2007), „Otoczyła mnie miłość” (2009), „Słowem w wodę” (2010). Laureat 
ogólnopolskich konkursów poetyckich. Współpracownik pism społeczno-kulturalnych, anima-
tor kultury. Tłumaczony na język angielski, rosyjski, bułgarski, rumuński, jakucki, białoruski, 
grecki. Za działalność kulturalno-literacką oraz osiągnięcia twórcze został wyróżniony Święto-
krzyską Nagrodą Kultury 2010 oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Członek ZLP. 

       POECI Z KRĘGU „POEZJI DZISIAJ” (II)

W środku tajemnicy
W środku tajemnicy
narysowałem linię
jakbym przekreślił noc
czarną kreską

po obu stronach
te same zachody
krzyżują się słowa

postawienie kroku
zmienia
tylko względną strefę czasu

stąd się zaczynam

Cokolwiek czynię
 
Nie jestem pająkiem
zabitego dnia
prorokiem
ósmego cudu
ani żadną rzeczą
która jest

słyszę
własny bezgłos

tak jest dobrze
cokolwiek czynię
jestem

Przy jednym stole
Siedzimy przy jednym stole
rodzice dzieci wnuki
patrzymy sobie w oczy

bywało różnie
bliscy i dalecy
opowiadamy pokolenia
poszturchujemy się słowami

chcemy śmiać się z tego
co mieliśmy sobie za złe

chcemy doświadczać 
jednego czasu
uzupełniać obecność
koniecznej miłości

„Poezja Dzisiaj” należy do pism niszowych, ale 
zamieszczone tam teksty mają długą żywotność. 
Redaktorem naczelnym jest Aleksander Nawrocki,  
a wydawcą Wydawnictwo Książkowe IBIS w War-
szawie. Pismo ukazuje się co kwartał, a aktualna edy-
cja, nosząca numer 118-119, świadczy o jego długiej 
obecności na rynku. Ostatni numer został wydany  
z okazji IX Festiwalu Poezji Słowiańskiej, jaki odby-
wał się w dniach 10-12 października w Warszawie.  
W części jemu poświęconej w piśmie zaprezento-
wano 20 poetów, którzy zapowiedzieli swój udział 
w imprezie. Pochodzą z Rosji, Ukrainy, Białorusi, 
Serbii, Bułgarii, a także z Włoch, Anglii, Litwy, Nie-
miec, bo choć mieszkają w różnych państwach, wszy-
scy czują się poetami ze słowiańskimi korzeniami.  
W numerze ich wiersze w tłumaczeniu na język pol-
ski. Wszyscy oni dostali ten numer pisma i zabrali do 
swoich krajów, a w nim także wiersze gorzowskich 
poetów, jako że w cyklu Prezentacje na 21 stronach 
(49-72) znajdujemy wiersze autorów gorzowskich 
związanych z czasopismem literackim „Pegaz Lubu-
ski”. Każdy ma notkę o swoim dorobku literackim, 
zdjęcie, a próbkę jego twórczości stanowi kilka wy-
branych wierszy. Jako pierwszy zaprezentowany zo-
stał prezes Oddziału ZLP i redaktor naczelny „Pegaza 
Lubuskiego” – Ireneusz Krzysztof Szmidt, dalej Jerzy 
Gąsiorek (Gąsior), Zygmunt Marek Piechocki, Roman 
Habdas, Aldona Robak, Artur Wodarski i Agnieszka 
Kopaczyńska-Moskaluk. W sumie to sympatyczna pre-
zentacja twórczości zrodzonej w Gorzowie i okolicach. 

Na stronie internetowej www.
poezja-dzisiaj.eu wiersze go-
rzowskich poetów. W 3 i 4 
numerze z 2016 r. „Pegaz Lu-
buski” odwzajemnia się publi-
kacją poetek i poetów z kręgu 
czasopisma „Poezja Dzisiaj”.  
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nie wie
kiedy przechodzi korytarzem

na jej widok
świetlówki tracą oddech

żaluzje w oknach
nerwowo szeleszczą

windy zjeżdżają się
z wszystkich pięter

automat do kawy
wrze

ściany powtarzają
jej kroki

zakwitają w doniczkach
plastikowe rośliny

mężczyźni tracą wątek
kobiety zyskują temat

ochroniarz na parterze
wodzi za nią kamerą

i tylko ona zdaje się
nie zauważać
niczego

 gra na wielu 
  uczuciach

gra jest strategiczna
bardzo fabularna
zawsze emocjonująca

za zdobyte punkty
kupujemy nowe właściwości
przydatne w następnej rundzie

MIŁOSZ KAMIL MANASTERSKI
Urodzony w 1977 r. poeta, prozaik, prelegent, menedżer kultury, tłumacz poezji. Autor dzie-

sięciu książek poetyckich, w tym dwie wydane za granicą (Chiny i Bułgaria) i zbioru felietonów 
„Byłem ochroniarzem księdza Twardowskiego”. Laureat nagród literackich, m.in. Nagrody Nadny-
skich Spotkań Literackich (1999), nagrody za debiut książkowy Światowego Dnia Poezji UNESCO 
(2006), Nagrody Prezydenta Płocka (2009), Nagrody Redakcji „Poezji Dzisiaj” – stypendium  
w Paryżu (2009). Jego tom poezji „Sepia” otrzymał tytuł Książki 41. Międzynarodowego Festiwalu 
„Warszawska Jesień Poezji”. Tom wierszy „Tuwim. Inspiracje” został jedną z pięciu książek poety-
ckich roku 2013 – według jury XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu. 
W 2014 r. otrzymał tytuł „Człowieka zasłużonego kulturze”, polonijnej organizacji Głos Polskiej 

Kultury w Wielkiej Brytanii. Jako najmłodszy z Polaków był gościem China Writers’ Association w 2009 r. Reprezentował 
Polskę na wielu międzynarodowych festiwalach literackich, m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Tatarstanie, Wielkiej Bry-
tanii i  Rumunii. Był redaktorem naczelnym Magazynu Związku Literatów Polskich (2007-2012). Jego wiersze przełożono 
na kilkanaście języków (m.in. chiński, jakucki, białoruski, węgierski, rumuński, ukraiński).  

Prowadzi blog www.zyciejakpoezja.pl. Od 2012 r. jest Dyrektorem Centrum Kultury w Łomiankach. 

POECI Z KRĘGU „POEZJI DZISIAJ”

najlepsi uczestnicy
radzą sobie doskonale
na wszystkich poziomach

wychodzą cało z mieszkań
w których powinien ktoś zginąć

zastają otwarte drzwi
tam gdzie miały ich witać
żelazne sztaby

utalentowani gracze
nigdy nie ulegają histerii
z uśmiechem na ustach
przyjmują nowe utrudnienia

najzdolniejsi mają kilka szans
w nieskończoność wybaczamy 
                                    im błędy

przełykamy pastylki żółci
jakby to była aspiryna

żadne zło
nie może przynieść dobra

dama bije waleta
król bije damę

 poeci i poetki
mówili:
nie kochaj poetki

będziesz szukał
w jej wierszach mężczyzn
przeszłych i teraźniejszych

będziesz zdradzał ją
w erotykach których
sama czytać nie zechce

będziesz pragnął jej
ciepłego milczenia
bardziej niż słów
rozdawanych wszystkim

ostrzegali -
miłość i poezja
tak mało mają wspólnego
w praktyce

mieli rację –

już jestem zazdrosny
o każdą kartkę papieru

nie mam praw
autorskich do żadnego
uczucia

ARCHITEKTURA                                
                                                            Żonie

to może wydać się bardzo zabawne ale od ciebie 
                                                                      właśnie
oczekuję że zbudujesz mój dom wskażesz miejsce
gdzie posadzić jabłonie

możesz pomyśleć że próbuję się wymigać 
                                              od zwykłych męskich
obowiązków ale przecież wiesz – jestem poetą –
ty architektem

spróbuj zaprojektować naszą sypialnię jadalnię
pokój dziecięcy korytarz dużo okien
drzwi którymi wpuścisz mnie do środka

tylko proszę – żadnych krat
prócz tych na twojej spódnicy
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                      JOANNA KALINOWSKA
Urodzona w Elblągu. Nauczycielka, poetka, tłumaczka, przewodnicząca Stowarzyszenia 

„Amici Italia-Polonia”. Mieszka i pracuje w Taranto, w Italii. Organizuje wydarzenia kulturalne  
i stara się pobudzać wymianę kulturalną między dwoma narodami na wszystkich polach.

Pisze po polsku i po włosku – kocha oba kraje i w tym duchu wyraża swoje uczucia i myśli. 
Jej książka „Ascoltando Azzurro – Wsłuchana w błękit” została napisana po włosku i polsku 

zgodnie z założeniem, że nawet mówiąc różnymi językami, czujemy i myślimy tak samo.
Jest współpracownikiem magazynu literackiego „La Valissa”, który wychodzi w Bari od po-

nad trzydziestu lat.

POECI Z KRĘGU „POEZJI DZISIAJ”

Zapomniana świątynia
opadające płatami mury
pokryte roślinnością w miejscu tynków
zaplątane w liany, popękane, w ruinie,
gliniaste, zardzewiałe i błotniste,
a wokół ani żywej duszy
gdzie się wszyscy podziali?

wszystko jest jak było od tysiącleci
nie wiadomo dlaczego
tak było od zawsze od czasów
kiedy bytował tu cały naród
lecz pewnego dnia
zamilkł śpiew na stopniach
ołtarzy niegdyś tak ludnych
kto modlił się przy nich ostatni?

czy była to świątynia pierwotnej Bogini,
czy też duchów
od których zależy dobro i zło,
szczęście, choroba lub śmierć?

a przecież zdarzały się cuda
pod spojrzeniami oczu wpatrzonych w niebo
zdumionych i zaskoczonych błyskami światła
i rozbrzmiewała boska muzyka
czy dawni Bogowie umarli?

nikt nie pamięta ich imion
rytuałów i mitów
i tylko wiatr jak zawsze przechadza się tutaj
zjawiający się znikąd
i w nicości ginący

Radość życia
ulicą przechodzą ludzie 
każdy niesie kosz swoich zmartwień
przecież nic nie jest łatwe
życie jest trudne mówią 
wciąż brakuje pieniędzy
nie widzą blasku słońca
w oknach sklepowych wystaw
nie rozumieją dlaczego
uśmiecham się do obcych

Czas gdy rozkwitają maki
a gdybyś był wiatrem
schodzącym z wierzchołków gór
delikatnie rozwiewającym obłoki po niebie
unoszącym z sobą całą tę przestrzeń
wypełnioną kolorami i zapachami
wtedy zrozumiałbyś wreszcie
ile szczęścia daje jedno tylko spojrzenie
i że twoje żywe serce
co jest bogactwem pomiędzy bogactwami
zawiera mądrość większą
od wszystkich zasobów rozumu

nadchodzi czas kwitnących maków
czerwień ich płatków przebija z zieleni
jak wykrzyknik w zachwyconym sercu

Wieczność
chciałabym cię mieć tu obok siebie
przez jedno mgnienie wieczności
na czas oddechu, spojrzenia
zanim rozpłyniesz się w powietrzu
moje zmęczone serce
rozkwitło w tym wibrującym świetle wiosny
dotknąć cię znaczyłoby ułamać rąbek tajemnicy
ukryty za siódmym welonem prawdy
kolory, zapachy i słoneczna muzyka
i mogę ulecieć w górę jak ptak
nawet, jeśli jesteś tylko złudzeniem

Astral
wiem, że wkrótce odejdę
tańczyć pomiędzy chmurami
cudownie lekka i świetlista
może kiedyś cień mojej bosej stopy dotknie
refleksu słońca na ścianie twojego pokoju
i będzie to jak pozdrowienie zza zasłony czasu
i odpowiesz uśmiechem sam nie wiedząc czemu
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Gorzowski Teatr im. Juliusza Osterwy ogarnęło dorocz-
ne teatralne szaleństwo. Największe gwiazdy polskiej sceny, 
komplet sprzedanych biletów, tłumy teatromanów, kwiaty, 
falbanki, wachlarze, a nade wszystko imponujący zestaw 
różnorodnych teatralnych propozycji z całej Polski. O ja-
kim wydarzeniu mowa? Oczywiście o XXXIII Gorzowskich 
Spotkaniach Teatralnych!

Mistrzowska liczba 33 towarzysząca tegorocznej edycji 
przeglądu jest niczym zwiastun nadchodzącego sukcesu. Ale 
czyż mogłoby być inaczej, gdy w grę wchodzi festiwal z tak 
długoletnią tradycją i osiem różnych spektakli, a pośród nich 
same perełki, jak choćby jedna z najbardziej widowiskowych 
polskich produkcji ostatnich lat – „Frankenstein” Bogusława 
Lindy, brawurowe starcie aktorskich osobowości – Jadwigi 
Jankowskiej-Cieślak i Jana Peszka w „Kto nas odwiedzi?” czy 
odgrywany na dwóch planach Tarantinowsko-TwinPeakso-
wy „Samotny Zachód”?

Spotkania zainaugurowała 
przygotowana przez gospodarzy 
premiera pt. „Żona potrzebna 
od zaraz”, w reżyserii Zdzisława 
Derebeckiego. Przedstawienie 
jest niebywale dynamiczną, bły-
skotliwą komedią kłamstewek  
i drobnych szantaży, które pię-
trzą się jak krzywa wieża do 
niebotycznych rozmiarów, by  
w końcu z impetem runąć na 
głowy oszustów. Sztuka Edwarda 
Taylora opowiada o wizycie szefa 
międzynarodowej korporacji i jego żony w domu Jima (Jan 
Mierzyński) – jednego z ważnych zagranicznych pracowni-
ków firmy. Bill McGregor (Krzysztof Tuchalski) jest wpraw-
dzie przyjazny i elegancki, a jego żona Nancy (Beata Cho-
rążykiewicz) zabawna i dystyngowana, jednak oboje mają 
bardzo poważną wadę – nie tolerują życia w samotności,  
a już tym bardziej w konkubinacie. Nieprzestrzeganie ka-
tolickich tradycji może oznaczać dla Jima utratę pracy albo,  
w najlepszym razie, oddelegowanie do filii w Kabulu. Męż-
czyzna musi więc znaleźć sobie żonę, a na realizację tego pla-
nu ma zaledwie... kilka godzin.

Wspaniałe kreacje tworzą w spektaklu dwie aktorki – Jo-
anna Ginda (jako Terry Pringle), która doskonale oddaje 
charakter – z pozoru tylko niewinnej – pracownicy i ama-
torki „sceny alternatywnej” (wymierzając przy okazji lekki 
prztyczek pozerskiemu środowisku hipsterskich performe-
rów), oraz Anna Łaniewska (w absolutnie fenomenalnej roli 
Edny Chapman), budująca bardzo wiarygodny portret głoś-
nej, jowialnej i nachalnie prymitywnej sprzątaczki. Całości 
dopełnia bogata scenografia Wojciecha Stefaniaka, muzyka 
opracowana przez Adriana Adamowicza oraz kostiumy Na-
talii Kołodziej, szczególnie dobrze odwzorowujące poczucie 
stylu Edny, który sprawia wrażenie wyjętego z lat 90., gdy 
najmodniejszą fryzurą była trwała, a makijaż oznaczał zwy-
kle intensywnie niebieskie koła na powiekach.

A imię jego Trzydzieści i Trzy
Agnieszka Moroz i Ireneusz K. Szmidt 

33. GST i DRUGA PREMIERA SEZONU 2016/2017  
w Teatrze im. J. Osterwy „Żona potrzebna od zaraz” 



Drugiego dnia Gorzowskich Spotkań na scenie Teatru 
im. Juliusza Osterwy wystąpili aktorzy Teatru Lubuskiego, 
którzy zabrali widzów w oniryczną podróż do pogrążone-
go w mroku i mgle irlandzkiego miasteczka, skrywającego 
ponure tajemnice. I rzeczywiście „Samotny Zachód” okazał 
się męski i brutalny, intrygował jednocześnie odrealnionym 
tańcem topielców bądź ekscentryzmem bohaterów, którzy 
dom ozdabiają kolekcją figurek Maryi, a babeczki najchętniej 
zapijają bimbrem.

Przedstawienie wyreżyserowane przez Roberta Cze-
chowskiego jest realizacją czarnej komedii Martina McDo-
nagha. Sztuka opowiada o losach mieszkańców zapomnia-
nego przez świat i Boga miasteczka, które lata klęsk, porażek  
i straconych złudzeń zmieniły w przeklętą krainę wygnańców 
bez moralności. To miejsce, w którym z zazdrości się okrada, 
okalecza, a nawet odcina uszy cudzym psom. Jedno nieprzy-

chylne słowo jest zaś wystarczającą 
pobudką do morderstwa. Pierwszy 
plan jest tymczasem królestwem 
dwóch pozbawionych skrupułów 
braci Connor (Janusz Młyński i Je-
rzy Kaczmarowski), którzy licytują 
się w popełnionych przez siebie ok-
ropieństwach. I choć wcielający się 
w nich aktorzy dają popis scenicznej 
charyzmy, bohaterowie nie budzą 
sympatii widzów, a ich przesycony 
wulgaryzmami język i obsceniczne 
zachowanie (m.in. nieustanne splu-
wanie na scenę) wyraźnie balansuje 

na granicy wytrzymałości części odbiorców.
Trzeci dzień Spotkań i widowisko „Lilka, cud miłości” 

złożone niczym kolaż z wielu słodko-gorzkich obrazów, 
dźwięków i słów, przywołujących (nieco już dziś zapomnia-
ną) postać wybitnej poetki, która mogła mieć wszystko,  
a pragnęła jedynie miłości, dostarczył widzom wiele uśmie-
chu i jeszcze więcej wzruszeń.

Przedstawienie wyreżyserowane przez Waldemara Śmi-
gasiewicza jest mozaiką niezwykle trafnie dobranych frag-
mentów dziennika, notatek, listów oraz wierszy poetki. 
Przechodzenie od jednej do drugiej sceny odbywa się tu jak 
za obrotem kalejdoskopu, przenoszącego widzów przez czas 
i przestrzeń do kolejnego obrazu (...).

Przewodniczkami owego pędu przez życie w bezna-
dziejnej pogoni za uczuciem są cztery wspaniałe aktorskie 
osobowości: Magdalena Zawadzka, Krystyna Tkacz, Joanna 
Żółkowska i Afrodyta Weselak. 

Historię wojennych dramatów, miłosnych zawodów  
i rozczarowań poetki świetnie podsumowuje (poza przywo-
łanym mottem) rozbrajające pytanie Lilki, które zapewne 
wielu z nas chciałoby czasem wysłać w przestrzeń: „A więc 
nikt mnie nie przeprosi za to wszystko, co się stało? Nikt mi 
nie będzie tłumaczył, że nie mógł wymyślić lepiej?”.

Czwarty dzień u Osterwy to popisowe role Jadwigi Jan-
kowskiej-Cieślak i Jana Peszka w sztuce Igora Sawina „Kto 

„Żona potrzebna od zaraz”



1�33. Gorzowskie Spotkania Teatralne 

Zręcznie skonstruowana współczesna komedia, zapew-
niająca widzom doskonały relaks, zarówno za sprawą scena-
riusza pełnego zwrotów akcji, operującego różnymi formami 
komizmu, jak i dzięki brawurowej grze aktorów. Odrębną 
rolę grają w tym spektaklu walizki, sprawczynie wielu pery-
petii i źródło komicznych sytuacji.

Na pochwałę zasługuje z pewnością autorka przekładu, 
Beata Geppert, która wykorzystała polskie frazeologizmy 
do uwydatnienia komizmu postaci, obnażenia ich ograni-
czoności i dyletanctwa językowego (np. boksera-masażysty  
i panienki Barnier).

    
W ostatnim dniu zobaczyliśmy godny finału imprezy 

spektakl Jacka Głomba pt. „Przerwana Odyseja”, stworzony  
w koprodukcji legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejew-
skiej i Macedońskiego Teatru Narodowego w Skopje. Dwu-
języczne przedstawienie naświetla zapomniany (ale też latami 
zatajany) epizod z polsko-macedońskiej historii, jakim był 
dziecięcy exodus z 1948 roku, wywołany grecką wojną domo-
wą pomiędzy popierającą monarchię prawicą a komunistycz-
ną Demokratyczną Armią Grecji. Z pogrążonych w chaosie 

partyzanckiej wojny górskich 
wiosek ewakuowano wówczas 
aż 28 tysięcy dzieci, które prze-
wieziono do Europy Środkowej  
i Wschodniej, w tym również do 
Polski. Dzieci, które trafiły na 
tzw. ziemie odzyskane, umiesz-
czono w poniemieckich ośrod-
kach sanatoryjnych w Lądku 
Zdroju, a ich historię otoczono 
tajemnicą, by uniknąć oskarże-
nia o porwanie. Tymczasowa  
(w założeniu) ewakuacja nie-
oczekiwanie zamieniła się 
jednak w stały pobyt, nadając 

małym przybyszom status dzieci niczyich i nastręczając im 
poważnych problemów tożsamościowych.

W dwóch częściach spektaklu śledzimy poruszające ko-
leje losów bohaterów – najpierw jako dzieci, a później zagu-
bionych dorosłych, którzy po dziś dzień nie mogą powrócić 
(ani nawet pojechać z wizytą) do miejsca swojego urodzenia, 
czyli do Macedonii Egejskiej, jeżeli nie zgodzą się przyjąć 
greckiego obywatelstwa.

„Przerwana Odyseja”, uzupełniona o prawdziwe zdję-
cia macedońskich dzieci i fragmenty oryginalnego filmu  
z ich przybycia, uwiarygodniona dodatkowo udziałem ma-
cedońskich aktorów, wywołała wśród widzów wiele emocji  
i wzruszeń, stając się doskonałym zwieńczeniem tegoroczne-
go przeglądu.

Bogactwo repertuaru XXXIII edycji Gorzowskich Spot-
kań Teatralnych, w którym każdy z widzów mógł odnaleźć 
coś z palety ulubionych barw i obrazów, zapewniło całe-
mu festiwalowi wielkie zainteresowanie publiczności. Jeśli 
przez następne lata Teatrowi im. Juliusza Osterwy uda się 
zachować ten cykl na takim samym poziomie, Gorzowskie 
Spotkania mają szansę dołączyć do grona polskich festiwali 
teatralnych o najdłuższej tradycji, czego sobie i innym mi-
łośnikom Spotkań serdecznie życzymy!   

nas odwiedzi”. Wysłał ją na Gorzowskie Spotkania Och-Te-
atr z Warszawy firmowany przez Krystynę Jandę. Spektakl 
ustawił Cezary Tomaszewski, dając się do maksimum wygrać 
w rolach kilku gości, Janowi Peszkowi – lokajowi w zamku 
arystokratki. Autor akcję komedii zręcznie wplótł wątek kry-
minalny: czy mąż pani domu umarł śmiercią naturalną?  

Następną propozycją Spotkań była wyjątkowo mroczna 
jak na standardy warszawskiego Teatru Syrena produkcja 
„Frankenstein”, w reżyserii Bogusława Lindy. Przedstawie-
nie przyciągnęło do gorzowskiego teatru komplet widzów 
ciekawych nowej interpretacji popularnej powieści Mary 
Shelley. Elementy pirotechniczne, efekty specjalne, nagroma-
dzenie wyjątkowych rekwizytów, takich jak butelka ledejska,  
a nade wszystko monumentalne i nowoczesne fragmen-
ty scenografii (m.in. industrialne lampy czy laboratoryjny 
stelaż budowały bardzo filmowy krajobraz, przywodzący 
na myśl połączenie wysmakowanego dzieła kostiumowego 
z horrorem. Plastyczne obrazy, uzupełnione elektryzującą 
muzyką Michała Lorenca, stanowiły tło dla kreacji aktorskich 
Eryka Lubosa (niezwykle przekonującego w roli Potwora), 
Wojciecha Zielińskiego (doktora Frankensteina) czy Katarzy-
ny Zielonki (której epizodyczna 
kreacja Potwora żeńskiego poraża 
nawet doświadczonego widza). 

Niezwykle aktualna – w dobie 
Internetu, w przestrzeni którego 
tak chętnie wyśmiewamy, napięt-
nujemy i wykluczamy Innego – 
opowieść w bolesny sposób przy-
pomniała odbiorcom, że potwory 
nie powstają w laboratoryjnych 
probówkach ani pod łóżkami 
dzieci o nazbyt bujnej wyobraźni, 
ale gnieżdżą się w umysłach ludzi, 
których spotykamy codziennie  
w pracy, autobusach, sklepach, a może nawet w lustrzanych 
odbiciach. 

Kolejny dzień i powrót Callas. Po latach, po wielu 
nowych opracowaniach Jej życia, setkach materiałów za-
mieszczonych przez ostatnie 20 lat, wywiadów i filmów na  
youtube, po dwóch biograficznych filmach kinowych i kilku 
telewizyjnych, nowa interpretacja niezwykłego tekstu tea-
tralnego Terrence’a McNally’ego. I znów reżyseruje Andrzej 
Domalik, w roli Marii Callas Krystyna Janda, w nowym 
ujęciu. To wielokrotnie nagradzany, grany na całym świecie 
tekst. O miłości do sztuki. Do muzyki. Opowieść o artyst-
ce, która sztuce oddała wszystko. Sztuce, która uczyniła ją 
szczęśliwą i podziwianą, a jednocześnie samotną i zawiedzio-
ną życiem. Wielka opowieść o pracy, warsztacie i relacji arty-
sty z publicznością. Długie brawa na stojąco.

W przedostatni wieczór GST wystąpił zespół aktorów Te-
atru Scena Prezentacje z Warszawy z komedią „Lady Oscar” 
w reżyserii Romualda Szejda. Scenariusz napisał Guillaume 
Mélanie na podstawie sztuki „Oscar” Claude’a Magniera.

W głównej roli wystąpiła Katarzyna Figura (w nie naj-
lepszej dyspozycji głosowej, niestety), która wcieliła się  
w postać sławnej dyktatorki mody, dawnej top-modelki, 
Clary Barnier. To ona musi godzić obowiązki szefowej firmy, 
matki nastoletniej córki i pani domu. Niestety, trudno ten 
cel osiągnąć, gdy na drodze piętrzą się liczne przeszkody. 

„Przerwana Odyseja”



1� 45. WARSZAWSKA JESIEŃ POEZJI

ZA TRAWĄ WSZECHŚWIAT  
 

45. Warszawska Jesień Poezji trwała od 3 do 6 paździer-
nika. Rozpoczęły ją lekcje poetyckie „To lubię” pod patro-
natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
w szkołach Warszawy i Mazowsza. 

Inauguracja Jesieni odbyła się 6 paź-
dziernika w Domu Literatury przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Warszawski festi-
wal poezji, przed oficjalnym powitaniem 
gości, otworzył spektakl teatralno-muzycz-
ny pt. „Leśmian” w reżyserii Małgorza-
ty Kaczmarskiej. Aktorzy teatru „Scena” 
oczarowali widownię interpretacją wier-
szy czołowego przedstawiciela literatury 
międzywojnia, Bolesława Leśmiana, który 
był patronem duchowym 45. WJP. Pod-
czas inauguracji zostały wręczone nagrody 
im. J. Słowackiego i im. J. Iwaszkiewicza. 
Nagrodę im. J. Iwaszkiewicza otrzymali: 
Wojciech Kawiński z Krakowa i Euge-
niusz Kurzawa – prezes Zielonogórskiego 
Oddziału ZLP. Laureatem Nagrody im.  
J. Słowackiego został poeta, tłumacz poezji 
angielskiej Krzysztof Boczkowski. Nagro-
dę dla młodego twórcy do 30. roku życia 
„Zamiast recenzji”, ufundowaną przez Al-
donę Borowicz i Andrzeja Tchórzewskie-
go, otrzymał Karol Samsel.

Po oficjalnym rozpoczęciu WJP roz-
poczęły się imprezy literackie w różnych 
miejscach Warszawy: w Klubie Księga-
rza wybrzmiała poezja poetów-lekarzy 
„Molekuły wrażliwości” (prowadziła 
Maria Żywiecka-Luckner). Równolegle 
w Muzeum Literatury im. A. Mickiewi-
cza odbywał się wieczór galowy poetów 
zagranicznych, który poprowadził Marek 
Wawrzkiewicz. Uczestnicy WJP każdego 
dnia od 18.00 do 20.00 odbywali spot-
kania poetyckie w bibliotekach i domach 
kultury: w Galerii „Szuflada” przy ul. 
Kawęczyńskiej 4 w klimatycznym wnę-
trzu wiersze czytali: Piotr Dumin, Wal-
demar Hładki, Irena Kaczmarczyk, Zofia 
Mikuła, Zbigniew Milewski i prowadzą-
ca spotkanie Maria Żywiecka-Luckner;  
w Klubie Księgarza Małgorzata Kacz-
marska i Anna Buczek zaprezentowały 
wiersze miłosne kobiet, oprawione mu-
zycznie przez Jolantę Mórawską.

Wieczorem, 6 października, odbyła 
się promocja antologii WJP „Za trawą – 
Wszechświat”, którą poprowadzili Aldona 
Borowicz i Zbigniew Milewski.

7 października od godz. 11.00 do 
16.00 trwała sesja krytycznoliteracka, 
zatytułowana „Koniec międzyepoki 
– nowe źródła wyrazu”. Przewodniczy-

I nagroda 
w Turnieju Jednego Wiersza

VĚRA KOPECKÁ
  Ubywanie

Ubywa mnie i ciebie
rok po roku
jest nas mniej
jak Księżyca
gdy od pełni się cofa
do domku za drogą
I jest nas mniej
o pocałunek innej 
o cudze dotyki
że każdy śpi gdzie indziej
i śnimy inne sny
I jest nas mniej
o przysięgi co związały 
same siebie
o niedopisane listy
Mróz wodę dotkliwie dziobie
i próżna filiżanka tęskni
I jest nas mniej
kruszyna tylko została
w szparze stołu ukryta
rozlana kropla wina
i smutek nam pozostał
i nie ubywa

z czeskiego przełożył 
Antoni Matuszkiewicz

li jej Andrzej Tchórzewski i Aldona Borowicz. Zaprosze-
ni reprezentanci krajów słowiańskich czytali swoje wiersze  
w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury. Spotkanie popro-
wadził Marek Wawrzkiewicz. Piątkowy wieczór „Noc poe-
tów: Wiersze i jazz” uświetnił zespół jazzowy, który porwał 

poetów do tańca.
W sobotę organizatorzy WJP umoż-

liwili uczestnikom wyjazd do Żelazowej 
Woli. Zwiedzaliśmy Dom Fryderyka 
Chopina i przy dźwiękach muzyki spa-
cerowaliśmy po pięknym parku. W cha-
rakterze przewodnika wystąpiła Barbara 
Śliwonik. Dla pozostających w Domu 
Literatury uczestników trwały otwarte 
warsztaty literackie prowadzone przez 
Andrzeja Tchórzewskiego.

Sobotnie popołudnie zdominował 
Turniej Jednego Wiersza im. Krzysztofa 
Gąsiorowskiego. W konkursie mogli brać 
udział wszyscy poeci zrzeszeni i niezrzesze-
ni. Konkurs poprowadził Jerzy Jankowski. 
Podobne Turnieje odbyły się też w niedzie-
lę: Turniej Jednego Wiersza im. Jarosława 
Zielińskiego i Turniej Jednego Wiersza na 
Pradze dla niezrzeszonych poetów.

W sobotę, po konkursowych emo-
cjach, odbył się spektakl słowno-mu-
zyczny zatytułowany „Z minionych zda-
rzeń ścieram kurz” w wykonaniu RSTK 
i UTW w Gorzowie Wielkopolskim  
w reżyserii Czesława Gandy.

Organizatorzy WJP nie zapomnieli  
o nieżyjących twórcach, uczestnikach 
Warszawskich Jesieni Poezji. W sobotni 
wieczór do godziny 22.30 wspominano 
Krzysztofa Gąsiorowskiego, Ryszarda Uli-
ckiego, Romana Śliwonika, Zbigniewa Je-
rzynę i innych zmarłych poetów. Opowia-
dali o nich: Marek Wawrzkiewicz, Aldona 
Borowicz, Barbara Śliwonik, Zbigniew 
Milewski i Maria Żywiecka-Luckner.

W niedzielę w Domu Literatury 
przygotowano śniadanie pożegnalne. 
Uczestniczyli w nim twórcy krajowi i za-
graniczni z dziesięciu krajów. Podziękowa-
niom nie było końca: za ogromny wkład 
pracy, wspaniałą organizację, integrację 
środowisk twórczych i domową atmosfe-
rę, która panowała w sekretariacie Domu 
Literatury, w miejscu zakwaterowania 
oraz w restauracji, gdzie uczestnicy WJP 
spożywali posiłki. Organizatorzy WJP: 
Aldona Borowicz, Marek Wawrzkiewicz, 
Zbigniew Milewski otrzymali wiele cie-
płych, serdecznych słów, bo taką też wy-
tworzyli atmosferę podczas wszystkich dni 
45. Warszawskiej Jesieni Poezji. Należą im 
się wielkie gratulacje!
                                                                    

          Irena Kaczmarczyk                                                



1�ARTUR DANIEL LISKOWACKI O WIERSZACH WŁADYSŁAWA ŁAZUKI

CORAZ WIĘCEJ CISZY

NAJNOWSZY tom wierszy Władysława 
Łazuki mógłby się przy pobieżnej lekturze wy-
dać wznowieniem któregoś z jego tomów po-
przednich (a było ich dotąd piętnaście) lub wy-
borem tekstów już tam zamieszczonych. Tyle 
w nim bowiem motywów, tropów i metafor 
typowych dla poezji mieszkającego w Chosz-
cznie poety, który obchodził niedawno swoje 
70. urodziny.

Ale „Chwila z kosem i inne wiersze” – przy 
wszystkich swych podobieństwach i nie zawsze 
ciekawych kontynuacjach, wpisujących jej utwo-
ry w charakterystyczny dla Łazuki ton i prze-
strzeń liryczną, którą tworzy las, rzeka, przyroda 
w ogóle – jest książką odmienną. Mocniej odzy-
wa się w niej nuta elegijna – pozbawiona pato-
su, ale przecież pożegnalna, obrachunkowa.  

Poeta spogląda na swe życie z perspekty-
wy lat, przenosi się w krainę dzieciństwa i młodości (wiersze 
„Piosenka”, „Było i jest” należą do najpiękniejszych w tomie), 
a równocześnie podkreśla niezmienność miejsca, które posta-
nowił uczynić własnym. To miejsce realne, ale i symboliczne: 
dom na prowincji świata. Z którego się wyrusza na wędrówki po 
okolicy i do którego się zawsze wraca. Tak jak on sam wraca do 
słów i obrazów, z których od lat tworzy swe wiersze; układające 
się w pejzaż na pozór sielski, łagodny, przesycony światłem, po-
wietrzem, zapachami i dźwiękami; po trosze wiejski, po trosze 
leśny, ożywiony obecnością zwierząt raczej niż człowieka, ale też 
– co najnowszy tom ujawnia szczególnie – podszyty niepoko-
jem, melancholią.

Wiersze Łazuki są tu, jak zwykle u niego, proste, wydawać 
by się mogło – rezygnujące z poezji jako takiej. Unikają rozbu-
dowanych porównań i opisów. Przypominają rysunki tuszem, 
oszczędne, ograniczone do szczegółu, który tworzyć ma wizję 
całości i nastrój. Ale ta wstrzemięźliwość werbalna i emocjonal-
na intensyfikuje się dzięki temu, ulega lirycznej kondensacji. Jak 
w wierszu „Zima”, będącym jednym zdaniem: „Sarny zgryzają 
gałązki podszytu”.

Podszyt, niskie poszycie lasu, to jedno z tych słów, które 
swym konkretem urealniają opisywany świat; są w nim i inne 
– „pola sardeli”, „mygły i sągi” drewna, „karpina pełna żywicy”; 
na ogół jednak mamy tu obrazy szkicowane słowem najprost-
szym, rozpoznawalnym, obecnym w powszechnej wyobraźni. 
Są brzozy i buki, motyle i komary, pola i las; jest wiatr, jezioro, 
śnieg, pojawiają się chmury, rzeka, pagórki; swój ślad zostawiają 
zające, gronostaje, sarny...

Z tych gotowych, znanych, a czasem i banalnych skład-
ników tworzy się w tych wierszach krajobrazy uniwersalne,  
a zarazem niepowtarzalne; te właśnie, których jedyność uchwycił  
w ulotnej chwili – rysując je słowem – poeta. Co przywodzi na 
myśl nie tylko japońskie haiku, ale i sztukę malarską Kraju Wiś-
ni z jej klasycznymi pejzażami, stworzonymi z paru motywów.

„Chwila z kosem...” stanowi jednak głos w twórczości Łazu-
ki inny nieco niż niosły poprzednie tomy, w których fascynacja 
Naturą była podstawowym argumentem, by tę Naturę zamykać 
w słowach. W najnowszych wierszach Łazuka mierzy się z nim, 
przyjmując go ponownie, ale i odrzucając. Dowodząc, że słowo 
może zakłócić harmonię widzianego świata przyrody, zburzyć 
jego ład i odrzeć go z uroku tajemnicy. Rodzi to z kolei silne 
w całym tomie wątpliwości co do sensu opisywania, pisania  

w ogóle. To świat jest wierszem – poezja tylko go zuboży – mówi 
poeta i staje na granicy milczenia.

W „Bieli krajobrazu” ta myśl przybiera postać tyleż skraj-
ną, co przejmującą. Bo już nie tylko sam proces 
twórczy – pisanie wiersza – jest w nim ingeren-
cją w Naturę, ale i wchodzenie w pejzaż, spacer 
po śniegu, staje się tej ingerencji znakiem: Pola 
/ pagórki lasu / zamarznięte jeziora/drogi i pobo-
cza w śniegach // dalej nie idę / niech przestrzeń 
/ zostanie bez śladu // taki dzień // zawracam /  
w puchu po kolana // zanurzam się w ciepło / i ci-
szę domu // odkładam / kartkę i ołówek / żadnego 
znaku // żeby nie zranić // bieli / krajobrazu.

Zrównanie bieli kartki ze śnieżną przestrze-
nią, na której widać litery, ślady zwierzęcych łap 
i kopyt oraz ludzkich stóp – to częsty – nomen 
omen – trop u Łazuki. I gdyby szukać najbar-
dziej znaczącego tonu jego nowych wierszy, 
to słychać go tu, moim zdaniem, w owej dy-
chotomii. W podobieństwach, które się coraz 
bardziej wykluczają. W jedności, rozsadzanej 

od wewnątrz. W zmaganiu się z potrzebą zapisu i świadomoś-
cią, że może on „zranić”, a i zniszczyć to, co ujrzane i przeżyte.  
A właśnie to napięcie dynamizuje i przydaje dramaturgii no-
wym, na pozór statycznym i spokojnym wierszom Łazuki.  
W których nieobecne są – wydać by się mogło – ból, żal, cier-
pienie. Ale że są, wystarczy się wczytać uważnie. A ja zacytuję 
tu tylko finał wiersza „Samotność”, która jawi się w nim jako 
brama i pies / co czekają na kogoś / kto nie wraca.

Te wiersze pozostają jednak świadectwem trwałych i świa-
domych wyborów; nie tylko literackich. Zakładających osob-
ność i skromność życia na uboczu, sytuujących piękno w urodzie  
i prawach przyrody, a poza wszystkim niosących w sobie zgodę 
na taki porządek rzeczy.

Wyborów pogłębiających się zresztą w „Chwili z kosem...”. 
Jako że dominującym w tomie motywem wizualnym jest śnieg, 
a z nim klimat i nastrój zimy (co podkreśla okładka i grafika 
tomu, autorstwa Zbigniewa Olchowika); głębiej – uśpienia, 
zamierania, pod którym przecież tli się życie. Kończące się, ale  
i czekające powrotu narodzin. Łazuka nie jest na szczęście na-
chalny w tej symbolice, pozostawia ją na ogół w obrazach, nie-
dopowiedzeniach, przekonującą czyni ją zresztą nie sama – mało 
przecież oryginalna – metaforyka, ile wyrazistość i przejrzystość 
rysunku, umiejętność chwytania nieuchwytnego, czasem zaś 
– co poeta sugeruje wielekroć – puste miejsca między słowami 
i wersami.

Nie bez kozery najważniejszym słowem tomu jest cisza. 
Pośród stu (!) wierszy w nim pomieszczonych w aż trzydziestu 
kilku słowo to pojawia się wprost („coraz więcej ciszy” to zresz-
tą cytat z jednego spośród nich), a w wielu innych pośrednio. 
Śnieg, zima, mróz, biel stanowią tu skądinąd synonimy ciszy. 
Która jest nie tyle nieobecnością dźwięków (wyostrzoną poja-
wianiem się „szeptu”, „szelestu”, „szumu”, „plusku”), ile prze-
strzenią wewnętrzną, stanem duszy, miejscem do wypełnienia, 
czasem na refleksję.

W „Chwili z kosem...” to także refleksja o odchodzeniu, 
pozbawiona jednak goryczy i lęku. To, co dzieje się „w ciszy  
i bieli”, stanowi o harmonii świata. W zakończeniu „Powrotu” 
czytamy: „posiwiał las i ja”. Nasze życie jest częścią Życia.

Recenzja opublikowana w „Kurierze Szczecińskim” (nr 1��/�01�). 
Władysław Łazuka, „Chwila z kosem i inne wiersze”, Gorzów Wlkp.,  
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, �01�, 1�0 s. 



1� ANDRZEJ WŁODARCZAK O „MAŁYM PARYŻU”

Jak śremianin rodakowi z Mosiny
II nagroda w konkursie na recenzję książki  

zorganizowanym przez WiMBP

Do opowiadania Romana Habdasa 
„Mały Paryż’’ mam stosunek bardzo 
osobisty. Wychowywaliśmy się w podob-
nym środowisku i w tym samym czasie. 
On – w Mosinie, ja w odległym o 30 km 
Śremie, w Wielkopolsce. On – rocznik 
1956, ja – 1954. Zdumiewających mnie 
podobieństw jest znacznie więcej. Cho-
ciażby fakt, że w tym samym – 1978 roku 
– opuściliśmy ,,pyrlandię’’, by osiedlić 
się na stałe w Gorzowie Wielkopolskim. 
Potem – by bywać tu w tych samych re-
stauracjach, wejść głęboko w środowisko 
dziennikarskie czy… niespecjalnie dobrze 
znosić menopauzę małżonki.

„Mały Paryż’’ to dla mnie opo-
wiadanie o klimatach wielkopolskiej 
prowincji przaśnych lat 60. minionego wieku. Bohater 
Habdasa Staszek cieszy się tym, co ma. Procą zrobio-
ną z wentyla do rowerowej dętki, strzelającego klucza  
z gwoździem, zabawek typu piłeczka wypchana trocinami 
na długiej gumce. Boi się Cyganów, którzy mogą go ukraść 
do swojego taboru, pyszni się długą fryzurą, później degu-
stuje zapomniane dziś wina Lacrima czy Mistella.

Ja też w tych latach szczenięcych cieszyłem się tym 
samym. Nie bardzo zdawałem sobie sprawę, że można 
lepiej żyć, czyli bardziej bogato. Choć równie szczęśliwie, 
beztrosko. Zresztą, gdy się ma 10-15 lat, nie przykłada 
się wagi do pieniędzy, bardziej do wspólnych przygód  
z koleżankami i kolegami czy do szkolnych kłopotów, jak 
chociażby z lekcjami matmy czy wuefu. Taki jest Staszek 
z „Małego Paryża’’.

W latach 60., przynajmniej w moim Śremie, żyło się 
jako tako. Głodny nie chodziłem, jako najstarszy z rodzeń-
stwa miałem zawsze nową odzież. Wiedziałem natomiast, 
że może być znacznie gorzej niż jest. Czytałem wszak 
książki o wojnie, słuchałem wspomnień ojca o ciężkich 
przedwojennych czasach.

Na swój sposób podziwiam Staszka, że przyznaje się do 
słuchania Radia Maryja. W moim środowisku nie byłby 
to powód do dumy. Sporo miejsca w ,,Małym Paryżu’’  
o praktykach religijnych bohatera, chociażby o wypadach 
na oazy czy pielgrzymki albo o wspólnych modlitwach  
z żoną. Moim zdaniem jednak – i to wytyk w stronę autora 
– mało rozbudowany jest wątek o tym, jak Staszek docho-
dził do owej religijności. Jakie przeżycia czy przemyślenia 
go do niej skłoniły. Jak wynika z opowiadania, ani I Ko-
munia, ani bierzmowanie nie zrobiły na nim większego 
wrażenia. Nie był też ministrantem, co przynajmniej  
w moim środowisku było powszechne.

Wyczerpująco psychologicznie – przynajmniej dla 
mnie – uzasadniony jest natomiast bardzo szlachetny gest 
Stanisława i jego żony o przyjęciu Chineczki pod swój 
rodzinny dach. Tak, to także rezultat owej religijności, 

współczucia dla niewinnego, bezbron-
nego dziecka. Ale to skutek, lecz nie 
przyczyna ponadprzeciętnej w naszym 
środowisku religijności.

Teraz przytyk z innej beczki. Prawda, 
opowiadanie jako utwór literacki ma swo-
je prawa. W tym do zmiany nazw miej-
scowości, które odwiedza nasz bohater. 
Tu jednak widzę pewną niekonsekwencję. 
Skoro autor pisze wprost o Mosinie czy 
Poznaniu, to po co modyfikuje nazwy 
tak pięknych wielkopolskich miasteczek 
jak Kórnik czy Puszczykowo (na Kornik 
i Piszczykowo)? A może jako poznański 
tradycjonalista jestem przewrażliwiony 
na tym tle, bo ciągle pozostaję pod uro-
kiem obu miasteczek i ich klimatu…

„Mały Paryż’’ napisany jest sprawnie językowo, 
przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Z pewnością 
w jakimś stopniu jest to także zasługa – co zaznaczono 
na wewnętrznej stronie okładki – konsultacji literackiej 
samego prezesa Oddziału ZLP w Gorzowie. Czyta się to 
przyjemnie, zajmująco.

A tak konkretnie, to jestem panu Romanowi Habdaso-
wi wdzięczny za to, że przypomniał mi w ,,Małym Paryżu’’ 
takie zapomniane, ale ważne drobiazgi z dzieciństwa jak 
to, że chociażby:

– też musiałem jak Staszek odpoczywać po obiedzie, 
by ,,zawiązać sobie sadełko’’,

– proce robione z wentylów od kół rowerowych ciskały 
kamienie dalej niż te z gumek od majtek,

– klucz z siarką w środku i przywiązanym do niego 
gwoździem też mi jakoś nie chciał strzelać,

– miasto Gorzów nie zrobiło też na mnie dobrego 
wrażenia, gdy podobnie jak Staszek przyjechałem tu koleją 
w 1978 roku, ale zostałem w nim do dziś.

Na koniec pół żartem: – Panie Romanie, a gdzie  
w opowiadaniu te słynne wielkopolskie szneki z glancem? 
Czyżby pan ich nie jadał? Bo ja wcinałem je z przyjemnoś-
cią i wyszły mi na zdrowie. 

Andrzej Włodarczak – dziennikarz na emerytu-
rze, wieloletni publicysta tygodnika „Ziemia Go-
rzowska” i „Gazety Lubuskiej”. Teraz członek sekcji 
twórczej na Uniwersyetcie Trzeciego Wieku. 

Konkurs adresowany był do członków Klubu Do-
brej Książki, których aż 57 funkcjonuje w bibliote-
kach Gorzowa i w północnych powiatach wojewódz-
twa lubuskiego. 
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różnych bibliotek naukowych i pub-
licznych, ale bez wskazywania co skąd 
pochodzi. W ten sposób rozproszony 
został księgozbiór niemiecki, a do gro-
madzenia polskiego trzeba było dopie-
ro przystępować. Początki polskiej bi-
blioteki miały charakter spontaniczny,  
a budowanie organizacji i zasobów trwa 
do dziś. 

W drugiej części książki dominują 
fotografie prezentujące najcenniejsze 
i najważniejsze eksponaty, zarówno  
z przeszłości, jak i wydawnictwa bieżą-
ce samej biblioteki. Całość jest ładnie 
graficznie zakomponowana przez Zbi-
gniewa Olchowika i Sebastiana Wrób-
lewskiego. Stosunkowo niewielka, bo 
licząca tylko 70 stron książka jest bardzo 

ładną wizytówką biblioteki z interesującym spojrzeniem 
na jej nawet dość odległą historię.  

„Z kart historii…”, wyd. Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wlkp., red. nacz. Edward Jaworski, �0 s. 

 

NOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE KRYSTYNA KAMIŃSKA

Z KART  HISTORII 
(WiMBP)

Wizytówka biblioteki  
na 70-lecie 

Jako że każdy fetowany jubileusz 
dobrze jest wzbogacić książką, mamy 
książkę „Z kart historii…” wydaną 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliote-
kę Publiczną im. Zbigniewa Herberta 
z okazji jej 70-lecia. Już sam tytuł su-
geruje, że to nie jest monografia, a do-
konano pewnego wyboru informacji  
i ilustracji. 

Choć biblioteka obchodzi jubileusz 
swojej powojennej, 70-letniej działalności, najobszer-
niejszy rozdział dotyczy początków bibliotek Lands-
bergu od 1898 do 1946 roku. Pierwszy raz w historii 
naszego miasta tak wnikliwie pokazano rodzenie się idei 
upowszechniania książki, z pełnym uznaniem dla Maxa 
Bahra i powołanego przez niego Towarzystwa na rzecz 
Biblioteki i Czytelni, z inicjatywy których powstała 
pierwsza biblioteka publiczna. 

Punktem zwrotnym dla bibliotek było zakończenie 
wojny i zmiana ludności zamieszkującej miasto z nie-
mieckiej na polską. Na całym obszarze ziem zachodnich 
początkowo do książek nie przywiązywano wagi, wszak 
były one wydrukowane w obcym, wrogim języku.  
W tym czasie zniszczono wiele księgozbiorów. 

W Gorzowie landsberską biblioteką zajął się Stefan 
Paternowski, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki. Bi-
blioteka miejska liczyła wtedy ok. 30 tys. woluminów. 
Pod kierunkiem Stefanii Jodko uporządkowano księ-
gozbiór. W 1947 roku przejęła go Zbiornica Księgo-
zbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu z magazynem  
w Krotoszynie. Różne źródła podają różne liczby wy-
wiezionych z Gorzowa tomów, zapewne zależne od po-
łączenia wszystkich bądź wydzielenia właścicieli. Mogło 
to być nawet 47,5 tys. tomów o charakterze naukowym 
oraz 100 starodruków i rękopisów na cielęcej skórze. 
Zbiory zgromadzone w Krotoszynie przydzielono do 
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jak londyńska, lecz miło wspominam ją przede 
wszystkim ze względu na ogromne zaintereso-
wanie polską książką. Zabrałam ze sobą trochę 
egzemplarzy, ale książki są ciężkie, więc nie za 
wiele. Sprzedałam wszystkie, a mogłabym jesz-
cze więcej, mimo że Niemiec dotyczyły tylko 
wiersze z tomu „Opiekunka”, bo dwie książki 
prozatorskie traktują o Anglii. W Berlinie po-
znałam kilka osób bardzo zainteresowanych 
polską literaturą, między innymi panią Ewę 
Slaski, która później także przyjeżdżała do bi-
blioteki w Gorzowie. 

–  Czy jesteś równie chętnie zapraszana 
na spotkania w kraju? 

–  Miałam spotkanie w moim rodzinnym 
Krzyżu, gdzie się urodziłam, często uczestniczę 
w spotkaniach organizowanych przez RSTK, 
bo tam także należę, miałam wieczory w go-
rzowskich bibliotekach, zaproszono mnie na 
spotkanie z nauczycielami w Legnicy. Niedaw-
no zaproszono mnie na sympozjum w Gródku 
koło Białegostoku, ale nie wiem, czy pojadę. 
Daleko, dojazd trudny, choć polsko-niemie-
cka tematyka spotkania interesująca. Dopiero 
od niedawna zdecydowałam, że dość już pracy 
z dala od Gorzowa, że więcej nie wyjeżdżam. 
Teraz będę więc miała więcej czasu na kontakty 
z czytelnikami.   

–  Byłaś także na spotkaniu w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku z bardzo interesującą prezentacją swojej twórczości. 
Dziękujemy. A co ostatnio wydałaś lub nad czym pracujesz? 

– Bardzo się cieszę, że jeszcze w tym miesiącu nasz gorzow-
ski Oddział Związku Literatów Polskich wydał mój kolejny tom 
wierszy pt. „Boska matryca”. Powstały one głównie w Niem-
czech podczas kontaktów z chorymi. Takie relacje inspirują do 
poważnych przemyśleń, które trzeba zapisać w formie wierszy. 
Do tego tęsknota. Pracując tam, ogromnie tęskniłam do domu, 
do męża, do Gorzowa, do Polski, więc wiersze o takich uczu-
ciach także musiały powstać. Ponadto 1� moich wierszy we-
szło do antologii „A duch wieje kędy chce” niedawno wydanej  
w Lublinie. Zawiera wiersze o tematyce religijnej. Co prawda 
w moich jest więcej pytań niż modlitw, ale je włączono. Ciągle 
pracuję nad książką prozatorską, do której wejdą moje doświad-
czenia z pracy w Niemczech. Nazbierałam sporo informacji  
i refleksji. Mam nadzieję, że znajdzie ona dobrego wydawcę. 

–  Jestem o tym przekonana, bo drogę przetarły Ci po-
przednie książki.   

                Rozm. Krystyna Kamińska 

NOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE

Łucja Fornalczy-Fice, „Boska matryca”, vol. �� w serii Biblioteki 
Pegaza Lubuskiego, Gorzów Wlkp. �01�,  �� s.

Londyn, Berlin, Gdynia, 
Łódź – literackie przystanki

Rozmowa z Łucją Fornalczyk-Fice, autorką 
książek prozatorskich „Przeznaczenie” i „Wyspa 
starców”, tomów wierszy „Opiekunka” i ostat-
nio wydanego „Boska matryca”

–  Książki o opiece nad starszymi i chorymi 
w Anglii i w Niemczech przyniosły duże zainte-
resowanie Twoją twórczością. Gdzie byłaś zapro-
szona ostatnio?   

–  Tematyka, którą podejmuję, okazała się nowa 
i ciekawa dla wielu osób nie tylko w Polsce. Moi-
mi książkami zainteresowała się pani doktor Anna 
Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi 
ona projekt „Polska literatura emigracyjna w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii po roku �00�”. Książek na 
ten temat jest już sporo, ale piszą je przede wszyst-
kim ludzie młodzi, którzy decydują się na zamiesz-
kanie poza Polską. Ja wyjechałam do Anglii jako 
prawie �0-latka i wiedziałam, że na pewno wrócę 
do Polski. Okazało się, że nie ma książek pisanych  
z tej perspektywy, że tylko ja ją przedstawiam. 

– Poznałaś panią doktor Annę Kronenberg?
–  Tak. Najpierw nawiązałyśmy koresponden-

cję przez interent, a potem ona zaprosiła mnie na 
spotkanie w Domu Literatury w Łodzi. Przyszło dużo ludzi.  
W ogóle tematyka moich książek budzi zainteresowanie szcze-
gólnie osób starszych. Miałam bardzo ciekawą dyskusję, bo  
w moich książkach w zasadzie nie ma fikcji, a materiał do nich 
czerpię z życia, z moich doświadczeń podczas pracy z ludźmi 
chorymi. Także prezentuję tam formy pomocy państwa w Wiel-
kiej Brytanii i w Niemczech. Taka tematyka automatycznie ro-
dzi porównanie z polskimi warunkami. 

–  Wiem, że ostatnio byłaś w Gdyni.
–  Także z rekomendacji Anny Kronenberg zostałam zapro-

szona na sympozjum „Emigrantki własnym głosem” zorganizo-
wane przez Muzeum Emigracji w Gdyni w dniach � - � listopada. 
To była duża impreza z udziałem polskich autorek tworzących 
w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii i w Niemczech. Moje na-
zwisko podane było w bezpośrednim sąsiedztwie pisarki Sylwii 
Chutnik i prof. Ingi Iwasiów, także pisarki i badaczki literatury 
kobiecej. Znakomite towarzystwo. To były trzy dni wypełnio-
ne dyskusjami, spotkaniami, ale także koncertami i różnymi  
formami kontaktów z publicznością. Oczywiście obejrzałam 
bardzo ciekawe Muzeum Emigracji i trochę Gdyni. Miałam 
długi wywiad do zasobów Muzeum Emigracji i sesję zdjęciową, 
także rozmowy dla „Radia S” i dla miejscowej telewizji. Nie mu-
szę dodawać, że organizatorzy zapewnili bardzo dobre warunki 
hotelowe i żywieniowe. Czułam się tam znakomicie. 

–  Na łamach „Pegaza Lubuskiego” w 2014 roku zdawa-
łaś relację z udziału w Światowych Dniach Poezji w Londy-
nie, na które także byłaś zaproszona. 

–  To była wspaniała impreza z udziałem poetów z całego 
świata, a z Polski, obok mnie, uczestniczyła ekipa z kręgu „Poe-
zji Dzisiaj” Aleksandra Nawrockiego z Warszawy. Miałam wów-
czas okazję zobaczyć Londyn z całkiem innej perspektywy niż 
polscy pracownicy i ja sama, gdy przez to miasto przejeżdżałam 
kierując się do pracy w Walii. Byłam gościem, a nie petentem. 

–  Zaproszono Cię także do Berlina. 
–  Przed dwoma laty Wspólnota Polska zaprosiła mnie na 

Dni Polonii w Berlinie. Ta impreza nie miała takiego rozmachu 

BOSKA MATRYCA

Tkanina co niewidoczna dla oczu
Widzialna dla trzeciego oka
Święta obecność połączenia wszystkiego ze wszystkim
Utkana z harmonii i pięknych wzorów
Szukam do niej klucza

„BOSKA MATRYCA”
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My i inni wokół nas
         

Wydawnictwo Prószyński i S-ka wydało „Świat Ruty”, 
kolejną, już szóstą powieść Iwony Żytkowiak, autorki z Bar-
linka, która jest członkiem gorzowskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich. Tytułowa Ruta w powieści nie mówi ani 
słowa. Mimo że czytelnik zna myśli Ruty, jednak 
ważniejsze od nich okazuje się to, co wokół. 

Pewnego dnia, Irena, około 50-letnia na-
uczycielka, potrąciła kobietę, która z otaczającej 
wszystko mgły jakby wyrosła przed maską samo-
chodu. Tą kobietą była właśnie Ruta. W zasadzie 
nic jej się nie stało, lekarze stwierdzili, że wszyst-
kie życiowe parametry ma dobre, tyle że się nie 
chce wybudzić. Irena ogromnie przeżywa to 
zdarzenie. Stara się przypomnieć sobie Rutę, bo 
jako nauczycielka języka polskiego uczyła chyba 
wszystkie dzieci w miasteczku. Nie pamięta jej 
ze szkoły, ale ma w oczach obraz tej dziewczyny 
malującej niebieskie obrazki z ptakami. Zastana-
wia się, dlaczego nic nie wie o Rucie?   

Iwona Żytkowiak napisała książkę osadzo-
ną we współczesnym Barlinku, ale wykorzystała 
także to, co zdarzyło się wcześniej. Właścicielami sąsiedniego 
majątku, niemieckiego Siede, obecnie Żydowa, była rodzina 
Kalcksteinów wyraźnie sympatyzująca z Polakami zesłany-
mi tam na przymusowe roboty. W powieści hrabina Gudrun 
Kalckstein roztacza opiekę nad dziećmi: Esterą z żydowskimi 
korzeniami i Anzelmem – sierotą po polskim przodku. Dzieci 
wzrastają w obcym sobie, niemieckim środowisku w poczuciu 
niższości. Po wojnie ratuje je Polka, ale żyjąca w odosobnieniu, 
znachorka, trochę szamanka. Młodzi zakładają rodzinę, ale 
ciągle żyją poza społecznością miasteczka. Dla polskich miesz-
kańców, niezależnie skąd przyjechali, pozostają obcy, bo nowi 
nie akceptują tych z niemieckimi lub żydowskimi korzeniami, 
tych, których zastali.  

Ruta jest dzieckiem Estery i Anzelma, należy więc do na-
stępnego pokolenia, ale na niej także ciąży piętno odszczepień-
ca. Nie było przypadkiem, że Ruta zakochała się w chłopcu  
o równie pogmatwanych korzeniach, w synu Niemca i Cygan-
ki. Ten chłopiec bardziej niż ludzi lubił ptaki... 

Nie będę opowiadać tu, co było dalej. Autorka obudowuje 
swoje bohaterki sytuacjami potęgującymi ich rozterki: od Ireny 
odchodzi mąż po wielu latach wspólnego życia, blisko finału 
dowiadujemy się o nieudanym związku małżeńskim Ruty. Au-
torka zadbała o magiczną wymowę wątku kobiet samotnych, 
nadając im moc nadprzyrodzoną. Historie dawne lub bliższe 
wypadkowi na ulicy wzmacniają najważniejszy problem. Iwo-
na Żytkowiak pyta: Dlaczego ciągle nie akceptujemy nieco 
odmiennych ludzi, którzy jednak żyją blisko? Na tożsamość 
każdego z nas ogromny wpływ ma pochodzenie, rodzina, jej 
tradycje. Ale dlaczego odmienność nie oznacza różnorodności, 
a łączy się przede wszystkim z odrzuceniem? 

Iwona Żytkowiak napisała kolejną książkę o kobietach, 
ale z refleksjami bardzo ważnymi dla nas wszystkich. „Świat 
Ruty” naprawdę warto przeczytać.     

  
             Krystyna Kamińska 
     

Iwona Żytkowiak, „Świat Ruty”, wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa �01�, ��� s. 
                                      

Świat nie wybacza zbrodni i inności –

 O nowej Żytkowiak słów kilka
ŚWIAT – jakże to pojemne słowo! Ten ogromny i ten 

mikroskopijny, ten pojedynczy i ten zbiorowy – wszystkie one 
wzajemnie się przeplatają. W dziele literackim zawsze mamy 

kilka światów, ale czy zawsze owe światy nas po-
ciągają? Bywa różnie. W tym wypadku – w naj-
nowszej powieści  Iwony Małgorzaty Żytkowiak 
– każdy ze światów wabi tajemnicą, pociąga nie 
oczywistością, urzeka perfekcyjną prezentacją. 

Świat tytułowej Ruty Wittchow – córki An-
zelma Wittchowa (imię ojca Józef, imię matki 
Irma) oraz matki Estery Naumowicz (imię ojca 
Jakub, imię matki Rachela) – przenosi czytelnika 
w oniryczne studium człowieczeństwa. Bohater-
ka, która nie wypowiada w powieści ani jednego 
słowa, mówi poprzez wewnętrzny poetycki mo-
nolog słyszalny tylko dla pochylającego się nad 
kolejnymi stronicami czytelnika. Zupełnie inny 
świat prezentuje bohaterka Irena Podkowińska 
– nauczycielka języka polskiego, matka Kornelii 
i Gabrysi, żona Wiktora. Jej świat jest codzien-

nością, szczegółem każdej godziny, każdego dnia, z którym 
przychodzi się zmagać bohaterce. To świat pełen kobiecych 
sprzeczności, domowych obowiązków, wewnętrznych pora-
żek, pragnień i najzwyklejszego strachu. Ale światy osobiste 
postaci to nie wszystko. Mamy bowiem w tej powieści również 
światy minione. Historyczny świat Żydów, Niemców, Cyga-
nów – światy powikłane, powiązane, tragicznie zespolone. Ich 
główne umiejscowienie to Berlinchen (Barlinek) i jego okoli-
ce: Arnswalde (Choszczno), Bernstein (Pełczyce), Soldin (My-
ślibórz), a przede wszystkim Siede (Żydowo). Kłania się więc 
Nowa Marchia lat przedwojennych, gdy ziemie te należały do 
Rzeszy. A czasy wtedy były dziwne, niosące w sobie zapowiedź 
wojennej pożogi. 

Ci, którzy byli inni – choćby Żydzi, musieli zmierzyć się 
z fanatyzmem niemieckiej maszyny śmierci. Precyzja opisu 
tego świata choćby poprzez język – niemiecka wersja jidisz 
– to ogromny walor „Świata Ruty”. Pozwala poczuć klimat, 
posmakować rugelach i hamantasz (żydowskie ciasto), usłyszeć 
szeptanie halachy (wykładni prawa Mojżeszowego) i dźwięki 
szofar (instrumentu dętego). Wobec nadciągającej wojny,  
a później jej trwania Loci horridi, jakie wyłania się w tej powie-
ści, to przede wszystkim rozdarcie, bezradność, swoiste poczu-
cie niepokoju i sytuacja dotykania nagłej niezasłużonej śmier-
ci. Ciarki potrafią przechodzić po plecach, gdy się to wszystko 
czyta. A przecież to nie koniec odsłon powieściowych światów. 
Kolejnym jest choćby miejsce współczesnej akcji – Barlinek. 
Jego kamienice z wykuszami, lizenami, gzymsami, jego uliczki, 
nadjeziorne domy zachowane jeszcze po Niemcach, jego Pałac 
Cebulowy, czyli Willa Důlfera – cały ten specyficzny klimat 
miasta, które kiedyś było nazywane perłą Nowej Marchii. 

Wszystko to i jeszcze więcej nawet –  powoduje, że „Świat 
Ruty” czyta się z wielką przyjemnością i emocjonalnym za-
angażowaniem. Docenia się przy tym rozeznanie autorki, jej 
elokwencję i nadzwyczajną skrupulatność. A zdolność zabrania 
czytelnika w świat nadrealności, wręcz magii, zaświadcza o ta-
lencie prozatorskim Żytkowiak. 
                                                   
                                                 Beata Patrycja Klary



�� KRYSTYNA KAMIŃSKANOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE

Z dystansu osoby dojrzałej
MĄDRY WAŚKIEWICZ

Andrzej K. Waśkiewicz zmarł w 2012 roku, ale dobrze, że jego 
artykuły zostały niedawno przypomniane. Dba o to zielonogór-
ski Oddział Związku Literatów Polskich, a szczególnie jego prezes 
Eugeniusz Kurzawa. Bo na pewno Andrzej Waśkiewicz był naj-
bardziej wnikliwym krytykiem literackim związanym z naszym 
regionem. 

Urodził się w Warszawie w 1941 roku, ale tuż po wojnie za-
mieszkał z matką na południu naszego obecnie województwa. 
Najpierw skończył Technikum Rolnicze, ale nie ten fach był mu 

pisany. Mając 20 lat debiutował wierszem w ogólno-
polskim piśmie „Zarzewie”, a już rok później cenione 
pismo literackie „Współczesność” przyjęło do druku 
jego szkic krytyczny o literaturze. Jeszcze wtedy na-
wet nie rozpoczął studiów polonistycznych, dopiero 
potem ukończył Uniwersytet Poznański. Dość szybko 
przeniósł się do Zielonej Góry i związał z ukazują-
cym się tam dwutygodnikiem społeczno-kulturalnym 
„Nadodrze”. W latach 60. dopiero rodziło się życie 
literackie województwa zielonogórskiego, do którego 
także należał Gorzów. Andrzej K. Waśkiewicz śledził 
wszelkie jego przejawy i oceniał ukazujące się książki. 
Recenzje drukował przede wszystkim w „Nadodrzu”, 
ale także w pismach dziś całkowicie zapomnianych. 
Po latach te recenzje sprzed lat wydobył Eugeniusz 
Kurzawa i przypomniał w książce „O literaturze 
lubuskiej. Szkice, recenzje i inne teksty”. 

W tamtych latach w lubuskim pejzażu literackim 
ważne miejsce zajmowali związani z Gorzowem Papu-
sza, Włodzimierz Korsak, Zygmunt Trziszka, Zdzisław 
Morawski i Kazimierz Furman. Artykuły o ich twór-
czości zajmują pierwsze strony w książce. Choć pisane 
były w latach 60. i 70., nic nie straciły na wartości. Za-
skakują erudycją autora dwudziestoparolatka, znako-
micie oczytanego w poezji XX wieku i celnie analizu-
jącego nowe wiersze. Choć Zdzisław Morawski był na 
początku drogi twórczej, już po trzech tomikach wier-
szy Andrzej Waśkiewicz potrafił wskazać nowatorstwo 
jego poezji, ale także nawet może mało przez autora 
uświadamiany konserwatyzm formy. 

Na podstawie dwóch książek Papuszy znakomicie 
przeprowadził analizę przekładów jej wierszy, których 
dokonał Jerzy Ficowski. Ponieważ nie mógł skon-
frontować tych przekładów z oryginałami pisanymi 

po cygańsku, poddał w wątpliwość nie tyle autorstwo Papuszy, co 
osobisty wkład poety Ficowskiego. Podjętych wtedy problemów 
nikt dotąd nie rozstrzygnął. 

Miał dużo życzliwości dla Korsaka, nestora pisarzy i myśli-
wych, choć już wtedy Korsak nowatorem nie był. Cenił twórczość 
Zygmunta Trziszki, a poezję Kazimierza Furmana przedkładał 
nad literackie dokonania Zdzisława Morawskiego. 

Gdy po latach czytam teksty Andrzeja Waśkiewicza, nachodzą 
mnie dwa zdziwienia. Pierwsze, że tak wnikliwe oceny przeprowa-
dzał tak młody człowiek. I drugie – że tak erudycyjne recenzje dru-
kowały nie tylko literackie pisma, ale nawet gazety codzienne. Żal, 
że nie ma takich krytyków i takich form popularyzacji książek.        

Andrzej K. Waśkiewicz, „O literaturze lubuskiej. Szkice, recenzje i inne 
teksty”, wyd. Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Zie-
lona Góra �01�, ��� s.   

Trzy trupy, a inni porąbani 
Tytuł mówi o jednym „Porąbanym”, ale w powieści jest ich co 

najmniej kilkunastu. I nie tylko bohaterowie: porąbany jest wątek 
kryminalny, akcja, pomysły, instytucje, cały świat. I tylko jeden bo-
hater jest poważny, mądry i sprawiedliwy. Tyle że na żużlu się nie 
zna, a więc może też nie aż taki mądry. 

Trwa moda na kryminały. Wszyscy piszą kryminały. Ale naj-
częściej nie chodzi w nich, kto zabił i dlaczego, lecz o literackie od-
malowanie świata, w którym zdarzają się zbrodnie, czyli o przedsta-
wienie świata, w jakim żyjemy. 

Alfred Siatecki jest autorem kilkunastu powieści, zbiorów 
opowiadań, opracowań bio- i bibliograficznych, autorem cyklu 
fikcyjnych rozmów o dziejach ziem woje-
wództwa lubuskiego, o których zawsze chętnie  
i pochlebnie pisałam. Od lat mieszka w Zielo-
nej Górze, ale warto pamiętać, że urodził się  
i wychowywał w Kostrzynie nad Odrą, a wy-
brał liceum nie w Gorzowie, a w Chojnie, bo 
mu bardziej pasował rozkład jazdy pociągów.  

Bohaterowie książki Alfreda Siateckiego 
„Porąbany” żyją w Zielonejgórze, wielu pra-
cuje w „Gazecie Zielonogórskiej”. Co prawda, 
nie ma miasta Zielonagóra ani „Gazety Zielo-
nogórskiej”, więc autor jest kryty, ale czytelnik 
od razu wie, gdzie jest i z kim ma do czynienia. 
Również tajemnicą nie jest, kto dokonuje aż 
trzech zbrodni, w tym dwóch na dziennika-
rzach. Ale ani policjanci, ani koledzy dzienni-
karze o tym nie wiedzą i teraz dopiero zaczyna 
się powieściowe „porąbanie”. Jest lipiec, więc 
wszyscy mądrzy ludzie są na urlopach albo cho-
rują, i to długoterminowo, żeby nie mogli się 
włączyć do akcji. Policjanci z dochodzeniówki 
nie potrafią postawić podstawowych pytań, 
nie mówiąc o odpowiedziach. Świat dzienni-
karski reprezentowany przez zastępczynię na-
czelnej jest równie głupi, choć ona chełpi się 
tytułem doktorskim. Mamy jeszcze atrakcyjny 
dla czytelnika świat żużlowców, ale zawodnicy 
są tu tylko pionkami w rękach właściciela klu-
bu i jego przydupasów. 

Przy nich wszystkich sprawca zbrodni, choć 
ciemniak nad ciemniaki, może wydawać się 
orłem. On przynajmniej ma uzasadnioną przy-
czynę dokonywania zbrodni: chce, aby jego syn 
Łukaszek wystąpił w reprezentacji klubu żużlo-
wego, więc zabija tych, którzy w tym przeszkadzają. A zbliża się 
najważniejszy mecz: zielonogórscy żużlowcy mają rozegrać finał  
z drużyną nazywaną potocznie Jancarzami. Podoba mi się ta na-
zwa. I niech tak zostanie. Sporo Gorzowa jest w „Porąbanym”, ale 
wyłącznie jako rywali „naszych”, rywali groźnych, z którymi trzeba 
się liczyć. No tak.    

I tylko jeden bohater jest poważny, dociekliwy, umie wiązać 
fakty i to on wskazuje mordercę: nasz człowiek z redakcji, dzien-
nikarz dochodzeniowy, który wcześniej pracował dla policji,  
a więc dobrze zna metody pracy. Ideał. Czy naprawdę są tacy?

Alfred Siatecki zabawił się napisaniem kryminału. Choć 
wszystko w wymyślonym świecie stoi na głowie, powieść nie jest 
ani satyryczna, ani złośliwa. Raczej groteskowa, a na pewno za-
bawna. Tyle że ta zabawa na 420 stronach wydaje mi się nazbyt 
rozciągnięta. 

Alfred Siatecki, „Porąbany”, Gdańsk �01�, ��0 s.



��

Oddział Związku Literatów Pol-
skich w Zielonej Górze obchodził 
25 listopada br. jubileusz 55-lecia.  
Z tej okazji do Winnego Grodu 
udała się nasza gorzowska delegacja: 
prezes Oddziału Ireneusz K. Szmidt  
z żoną Krystyną Kamińską, wicepre-
zes Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk  
i członek Zarządu Roman Habdas. 

Uroczyste spotkanie miało miej-
sce w szacownych murach Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, w pięknej Sali Wi-
trażowej, a jego gospodarzem był 
prezes zielonogórskiego Oddziału 
Eugeniusz Kurzawa. Odnosząc się do historii Związku, przypo-
mniał, że wśród sześciu założycieli było dwóch gorzowian: Wło-
dzimierz Korsak i Zdzisław Morawski. Nadal bardzo aktywny 
jest jeden z sześciu założycieli Oddziału, Janusz Koniusz, nestor 
literatów lubuskich. Ten, powitany brawami, ograniczył się do 
zaprezentowania nominowanych do Nagrody im. Waśkiewi-
cza, jako że przewodniczył zespołowi jurorskiemu. Nagroda ta 
od kilku lat przyznawana jest pisarzom związanym ze Środko-
wym Nadodrzem. Pretendentami w tym roku byli: Mirosława 
Szott, Robert Rudiak i Krzysztof Jeleń. Nagrodę im. Waśkie-
wicza otrzymał z rąk wdowy po literacie, Anny Sobeckiej, Ro-
bert Rudiak. Wręczono także Zielonogórską Nagrodę Literacką 
„Winiarka”, fundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonej 
Góry „Winnica”. Spośród nominowanych: Haliny Bohut-Stą-
pel, Agnieszki Leśniewskiej i Alfreda Siateckiego, nagrodzona 
została A. Leśniewska. Nagrodą jest sfinansowanie wydania zgło-
szonej książki. 

W trakcie tego wieczoru wyrazisty akcent położono na 
wspomnienie o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu. Można było 
obejrzeć wystawę fotogramów z Jego życia autorstwa poetki 
Krystyny Koneckiej z Białegostoku i otrzymać książkę Andrzeja 
K. Waśkiewicza „O literaturze lubuskiej (szkice, recenzje i inne 
teksty)”. Opracowaniem zebranych materiałów, przygotowa-
niem do druku i napisaniem wstępu zajął się Eugeniusz Kurzawa. 
Świetnie się stało, że ta wartościowa i potrzebna pozycja ukazu-
jąca dorobek krytycznoliteracki cenionego poety, krytyka i lite-
raturoznawcy (kilkukrotnego konsultanta Interdyscyplinarnych 
Warsztatów Artystycznych odbywających się w Lubniewicach  
i Garbiczu, a organizowanych przez RSTK w Gorzowie Wlkp., 
co warto zaznaczyć) ukazała się na jubileusz zielonogórskie-
go ZLP. Zawiera ona teksty napisane przez A.K. Waśkiewicza  

WIADOMOŚCI LITERACKIE

i wydrukowane w krajowych i regio-
nalnych czasopismach literackich, 
zwłaszcza „Nadodrzu”, którego jed-
nym z założycieli i naczelnym redak-
torem był obecny na imprezie Janusz 
Koniusz. Są w tej książce wnikliwe 
analizy, oceny i refleksje krytyczne 
o pisarzach i poetach tworzących 
lubuskie życie literackie, które AKW 
przez 33 lata uważnie obserwował.  
O twórcach, którzy przetrwali do dziś 
i o tych, którzy dziś są zapomniani. 
Papusza, Zdzisław Morawski, Cze-
sław Sobkowiak, Eugeniusz Wacho-

wiak, Janusz Koniusz, Zygmunt Trziszka, Michał Kaziów, Euge-
niusz Kurzawa – to najczęściej powtarzające się nazwiska.  

Do Zielonej Góry na święto zielonogórskich literatów przy-
jechał z Warszawy prezes główny ZLP Marek Wawrzkiewicz,  
a z nim Joanna Rawik, która częścią artystyczną, monodramem 
pt. „Edith Piaf – ptak smutnego stulecia” zakończyła piątkowe, 
oficjalne spotkanie. Ale już w przeddzień jubileuszu odbył się 
jej wieczór autorski jako pisarki, z promocją jej książki. W tym 
samym dniu zielonogórscy przyjaciele pisarzy i oni sami spotkali 
się z autorką wystawy, Krystyną Konecką, na jej wieczorze zaty-
tułowanym „Świat sonetem scalony”.

W sobotę impreza przeniosła się do Wilkanowa. Tam  
w Ogrodzie Sztuk, w magicznym miejscu u Państwa Kurzawów 
odbyło się długie, nieoficjalne, bardziej prywatne świętowanie 
pamięci o Andrzeju, ze wspominkami o nim i jego związkach  
z Ziemią Lubuską, o życiu, przyjaźni i literaturze.    

Gorzowska delegacja literatów podarowała Przyjaciołom 
zza miedzy list gratulacyjny na czerpanym papierze i oryginalny 
upominek: pełną skrzynkę piwa o nazwie „Gorzowiak” wyraź-
nie podkreślonej na etykietach, choć samo piwo wytwarzane jest  
w Witnicy. To była nasza odpowiedź na przywożone do nas prezen-
ty zielonogórzan – zawsze wino. Nasz podarunek przydał się bardzo 
w nostalgicznej słocie jesiennej na wilkanowskich Andrzejkach...

                                                     Roman Habdas

Na zdjęciach – u góry: dwaj prezesi lubuskich Oddziałów ZLP 
– Eugeniusz Kurzawa i Ireneusz K. Szmidt, na dole: wystawa fo-
tografii Krystyny Koneckiej z życia A.K. Waszkiewicza z prezesem 
honorowym Januszem Koniuszem i biesiadowanie u p. Kurzawów 
w wilkanowskim Ogrodzie Sztuk.

Jubileuszowo w Zielonej Górze



�� WIADOMOŚCI KULTURALNE
   

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Gorzowie Wielkopolskim ob-
chodzi w tym roku 35-lecie działalności. 
Z tej okazji w gościnnych progach Miej-
skiego Centrum Kultury odbyło się w so-
botę 22 października 2016 r. spotkanie 
jubileuszowe. 

Do sali widowiskowej oprócz człon-
ków Stowarzyszenia i uczestników 
XXXIV Interdyscyplinarnych Warszta-
tów Artystycznych, które rozpoczęły 
się wcześniej, przybyli przedstawiciele 
władz miejskich i wojewódzkich: dyrek-
tor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego – pani Ewa Hornik, oraz dy-
rektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Urzędu Wojewódz-
kiego – pan Paweł Klimczak, głównie 
dla wręczenia odznaczeń i dyplomów 
przyznanych przez ministra kultury  
i dziedzictwa narodowego. Całej imprezie 
towarzyszył przegląd zdjęć z minionych 
lat, które prezentowali członkowie sekcji 
fotograficznej.

Spotkanie rozpoczął Czesław Ganda, 
prezes Stowarzyszenia, który przypo-
mniał genezę Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury, z pierwszym, 
warszawskim na czele. Uczestniczką tam-
tych wydarzeń była nam bliska, nieżyjąca 
już Maria Przybylak, poetka, suwnico-
wa gorzowskiego „Stilonu”. Zachęcona 
przez spotkanych w stolicy podobnych 
jej, piszących robotników utwierdziła się  
w przekonaniu, że identyczną grupę nale-
ży powołać w Gorzowie Wlkp. Zaraz po 
powrocie zaczęła działania, które w nurcie 
toczących się przemian społecznych 1981 
roku znalazły akceptację. I tak, twórcy – 
robotnicy  usamodzielnili się, pozyskując 
własne stowarzyszenie, a Maria Przyby-
lak została pierwszym prezesem. Przy na-
stępnych wyborach wybrano na prezesa 
Zenona Cichego – nauczyciela. Kolejnym 
został, pełniący funkcję do dnia dzisiej-
szego, Czesław Ganda. 

Wręczenia odznaczeń oraz dyplo-
mów ministerialnych przyznanych wy-
różniającym się twórcom dokonał dy-
rektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego 
– pan Paweł Klimczak. 

Odznaczenie Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej otrzymali literaci: Krystyna 

35-LECIE GORZOWSKIEGO RSTK 
czyli  kultura tworzona na uboczu świata

Caban, Łucja Fice, Ferdynand Głodzik 
i Roman Habdas, filmowiec Ryszard 
Kućko, muzyk Jarosław Mielcarek oraz 
wokalistka Marzena Szumlańska-Śron. 
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego Za Szczególne Zasługi 
w Upowszechnianiu Kultury przyznano: 
Zenonowi Cichemu, Barbarze Latoszek, 
Bolesławowi Malickiemu, Krystynie 
Woźniak, Grażynie Zarębskiej oraz Ire-
nie Zielińskiej. Wielu członków Stowa-
rzyszenia wyróżniono ponadto srebr-
nymi odznakami RSTK i dyplomami 
honorowymi Rady Krajowej RSTK. 

Prezes Zarządu Głównego  Związku 
Literatów Polskich, Marek Wawrzkie-
wicz, który przybył na jubileusz oraz 
XXXIV Warsztaty Artystyczne Gorzów 
– Garbicz, powiedział m.in.: Wydarzenia 
kulturalne Paryża i to, co dzieje się w in-
nych wielkich miastach, nie jest wcale naj-
ważniejsze czy pierwszorzędne. Warto sobie 
uświadomić, że często wszystko to, co dzieje 
się na uboczu wielkiego świata, ma wielką, 
a nawet większą wartość. Z czymś takim 
mamy do czynienia choćby tutaj, w Gorzo-
wie, w RSTK. Bardzo sobie cenię uczestni-
ctwo w organizowanych przez stowarzysze-
nie warsztatach. W tym roku jestem tutaj 
bodaj czwarty raz. Z wielką przyjemnością 
zapraszam również do uczestnictwa w war-
sztatach, jako konsultantów, swoich przyja-
ciół. Proszę mi wierzyć, nie żałują podjętej 
decyzji o przyjeździe. 

Myślę, że słowa Marka Wawrzkiewi-
cza są wystarczającą puentą oraz zachę-
tą do dalszych poczynań gorzowskiego 
„eReSTKu”, na rzecz kultury miasta, 
regionu i kraju.  

Ostatnim punktem rocznicowych ob-
chodów była prezentacja programu słow-
no-muzycznego pt. „Z minionych zdarzeń 
ścieram kurz”, w reżyserii Czesława Gan-
dy. Zanim jednak do spektaklu doszło, 
znalazł się czas na antrakt, w trakcie któ-
rego zaproszono gości do obejrzenia wy-
stawy malarstwa z bogatych, rstk-owskich 
zbiorów. Przy tortowym cieście, kawie  
i herbacie uczestnicy mogli porozmawiać 
o rozpoczętych warsztatach, wspominać 
minione i dywagować o dniu jutrzejszym 
„Kultury tworzonej na uboczu świata...”.             

              Roman Habdas 



��

Promocja 3 (66) „Pegaza Lubuskiego” 
Wojewódzka i Miejska Biblio-

teka Publiczna im. Z. Herberta  
Gorzów, � X �01� r.

Promocja  trzeciego numeru  
(��. od początku istnienia) „Pegaza 
Lubuskiego” rozpoczęła się bardzo 
smutnym akcentem. Minutą ciszy 
uczciliśmy odejście kilku ważnych 
osób: Romany Kaszczyc, artystki 
plastyczki i ceramiczki, księdza Marka Grewlinga, członka ZLP O/
Gorzów, poety, felietonisty, eseisty, prozaika i krytyka literackiego, 
Zbigniewa Bociana, muzyka i pedagoga, Ryszarda Ulickiego, pisarza, 
poety, autora tekstów piosenek i Ryszarda Fice, męża powieściopisar-
ki i poetki Łucji Fornalczyk-Fice. 

Spotkanie, jak zwykle, prowadził prezes O/ZLP Ireneusz K. 
Szmidt. Numer „Pegaza” był w dużej części poświęcony Markowi 
Grewlingowi, który przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa 
Oddziału i był autorem esejów wstępnych w naszym czasopiśmie.  

Ważnym punktem tego spotkania była  promocja najnowszego 
tomiku „Metamorfozy” Aldony Robak, pięknie wydanego jako �0. 
pozycja w serii Biblioteki Pegaza Lubuskiego przez ZLP O/Gorzów. 
Kilka utworów z tego tomiku przeczytała autorka. O swojej najnow-
szej książce „Trzecie oko” dość długo mówił Jerzy Alski. Mimo że 
zachęcał do sięgnięcia po tom, to sam powiedział m.in. że „to nie 
jest łatwa powieść, choć pouczająca nawet samego autora...”. Na ko-
niec przeczytał dwa fragmenty powieści. Krystyna Kamińska omó-
wiła inne wydawnictwa, zatrzymując się nieco dłużej na tłumaczach 
i sztuce tłumaczenia. Krótko przedstawiła trzy książki: prozę Łucji 
Rajchel-Marczyk „To cię wzmocni” oraz tomiki poezji: „Mikrocha-
os” Marii Borcz i „Usłyszeć ciszę” Gąsiora. 

W „Pegazie” można  jeszcze poczytać dość dużo wierszy, wywiad 
z Dominiką Cieślą-Szymańską i refleksje Karla Dedeciusa o sztuce 
tłumaczenia. Także o premierze w teatrze sztuki „New Year’s Day” 
oraz o różnych zjawiskach  kulturalnych, jakie miały miejsce w Go-
rzowie i w okolicy w okresie kanikuły. 

Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem
Tego samego dnia, tylko godzinę później (o 1�.00), w innej sali 

biblioteki p. Mariola Merxmüller-Jakubik zaanonsowała: „Przed pań-
stwem Krzysztof Daukszewicz”. Tak rozpoczęło się ponad dwugodzin-
ne spotkanie z tym znanym satyrykiem, autorem chyba �0 książek  
i  kilku płyt. Jest on także felietonistą i  piszącym teksty piosenek, ale 
tylko dla siebie. Jest też piosenka-
rzem, kompozytorem i gitarzystą.  
Ilustratorem jego 1� książek jest Jerzy 
Bogdanowicz, którego prace znajdu-
ją się na wystawie w Galerii Satyry 
WiMBP.  Bardzo smutno zabrzmiała 
piosenka ze słowami „jak pięknie się 
rozwija nasz kraj...”.  Na zakończenie 
tego spotkania zapamiętałam taką 
sentencję jego autorstwa: „Dziś – to 
dar losu, który trzeba pięknie przeżyć. Wczoraj – to historia, a jutro 
– to tajemnica”. No i była kolejka po książki z autografami. 

Promocja tomiku poetyckiego 
Marii Borcz pt. „Mikrochaos”

Klub „Jedynka”, � X �01� r.

Przyjazny poezji nastrój stworzył przy fortepianie  Zbigniew Ra-
miniak. Spotkanie poprowadziła Beata P. Klary, która jest redakto-
rem i projektantką okładki tego tomiku, a była także pomysłodaw-
czynią wieczoru. Spotkanie rozpoczęło się minimontażem poetyckim 
z tekstów Marii Borcz. Na tomik składają się wiersze o miłości napi-
sane przez dojrzałą kobietę. Podczas spotkania Maria odpowiadała na 

zadawane pytania. Mówiła, że czuje 
się uzależniona od pisania. Poezja 
to dla niej pewien rodzaj leku. Sta-
ra się mówić o sprawach trudnych 
przystępnym językiem. A Leszek 
Żuliński tak spuentował ten tomik: 
„Nazwałbym ten rodzaj poezjowa-
nia ontologiczno-etycznym”.

Motyle pofrunęły na Teatralną
1� października �01� r., podczas inauguracji sezonu kulturalnego 

w Filharmonii Gorzowskiej, po raz 1�. wręczono nagrody Prezyden-
ta Miasta Gorzowa dla twórców kultury, których wyrazem są piękne 
Motyle autorstwa Andrzeja Moskaluka. Do nagrody nominowano: 

Beatę Chorążykiewicz, Annę 
Makowską-Cieleń, Marka Za-
lewskiego, Beatę P. Klary, Zespół 
Tańca Ludowego „Mali Gorzo-
wiacy”, Władysławę Staryszak  
i Renatę Ochwat. Nagrody przy-
znano Beacie Chorążykiewicz, 
aktorce Teatru im. J. Osterwy  
w Gorzowie, i muzykowi Mar-
kowi Zalewskiemu, nauczycie-
lowi w Szkole Muzycznej przy 

ul. Teatralnej oraz współpracownikowi teatru. Podczas tej uroczy-
stości wręczono także Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury 
Polskiej: Barbarze Schroeder, Tadeuszowi Szyferowi, Orkiestrze Dę-
tej OSP Siedlice i DKF „Megaron”. W części artystycznej wystąpił 
Adam Bałdych ze swoimi muzykami.

Rocznicowe czytanie i warsztaty literackie
Klub „Jedynka”, 1� X i �� XI �01� r. 

„Oczy złote czułej dziew-
czyny” to tytuł kolejnego, rocz-
nicowego czytania, tym razem  
w 1��. rocznicę urodzin rosyj-
skiej pisarki Mariny Cwieta-
jewej (1���-1��1). Te  kame-
ralne spotkania, mające na celu 
upowszechnienie nawyku czy-

tania poezji, ale też ocalenie od zapomnienia bardzo wielu poetów, wy-
myśliła i z powodzeniem je realizuje gorzowska poetka Beata P. Klary.

Z kolei warsztaty literackie liczą sobie już ponad 1� lat. Począ-
tek miały w Wojewódzkim Domu Kultury, potem przez kilka lat 
realizowane były w Grodzkim Domu Kultury, a teraz, już drugi 
rok, odbywają się w Klubie „Jedynka”. Zajęcia prawie od początku 
prowadzi szef ZLP O/Gorzów – poeta Ireneusz K. Szmidt.

Psychoteatr – „Las”
Spektakl autorski Angeliki Pytel z Wrocławia

Klub „MagnetoFFon”, �1 X �01� r.

Psychoteatr (projekt niezależny) z Wrocławia przyjechał do Go-
rzowa na zaproszenie Malwiny Atras, gorzowianki zajmującej się fo-
tografią. To studium samotności współczesnego młodego człowieka, 
który nie może się przystosować. Świat mu przeszkadza, bezsens znie-
chęca. Samotność (w tłumie) osacza. Smutek, wycofanie się  i izolacja 
to w pewnym sensie broń, a młodość, piękno, potencjał wcale nie są 
atutem. „Obraz bardzo poetycki, a przez swoje metafory czuły i wzru-
szający” wyczytałam, idąc na spektakl. Przysłowiowy LAS jest zarazem 
straszny i tajemniczy. Można się w nim zgubić. Ten „Las” to nasza 
codzienność. To także otaczające nas betonowe blokowiska. Angeli-
ka opowiada, śpiewa, tańczy, złości się, płacze. Obdarzona pięknymi 
długimi włosami wykorzystuje je jako element kostiumu. Drugim 
aktorem  spektaklu jest muzyk Paweł Rychert i jego muzyka.

WIADOMOŚCI KULTURALNE
   pod redakcją Ewy Rutkowskiej



�� WIADOMOŚCI LITERACKIE

Premiera spektaklu „Karol” S. Mrożka 
i „Nowy ład świata” H. Pintera

Scena Kameralna Teatru im. J. Osterwy, �� X �01� r. 

Początek spektaklu to „luz 
blues”. W migającym dysko-
tekowym świetle, przy bardzo 
głośnej muzyce, widać jak ktoś 
tańczy... Może dla zdrowia? Tę 
sielankę zakłócają dwaj intruzi. 
Do gabinetu tańczącego (okuli-
sty) wkracza Wnuczek z Dziad-
kiem, który ma ze sobą strzelbę 
nabitą dwadzieścia lat temu. 
Dziadek niedowidzi i potrzebuje okularów. Chce znaleźć i zabić... 
Karola. Ale bez okularów nie może go rozpoznać. Dopiero gdy zakła-
da okulary pana doktora wie, że znalazł Karola... Nadszedł więc czas, 
aby zaprowadzić nowy ład świata. Tak mniej więcej można streścić 
obydwie jednoaktówki. Mówią one o tym samym. O przemocy nad 
słabszym, najlepiej z zaskoczenia...

Obsada: Jan Mierzyński, Bartosz Bandura, Krzysztof Tuchalski, 
muzyka Wojciech Kiwer, kostiumy Natalia Kołodziej.

Bamberka – VIII Festiwal Monodramów
i Teatrów Małych Form

MCK, ��-�� X �01� r.

W ciągu dwóch popołudni widzowie mogli zobaczyć dziewięć 
spektakli. W konkursie zaprezentowały się:Teatr Baba z Gorzowa ze 
spektaklem „Cwaniary”, Teatr KOD 
z Dębna z monodramem „Cygan”  
w wyk. Nikodema Mazura, Teatr Ko-
medii Valldal z Gdyni ze spektaklem 
„Emigrantka”, Teatr Przedmieście  
z Rzeszowa ze spektaklem „Tchnie-
nie”, Teatr Poświęcony z Katowic  
z monodramem „Jarosław Ocalony”, 
Karol Barcki z Poznania z monodra-
mem „Nie siedź na piłce, bo się zrobi 
jajo” i Teatr Terminus Aquo z mono-
dramem „Marzenka zagra nam na 
skrzypcach” w wykonaniu Cezarego 
Molendy. Poza konkursem pokaza-
no spektakl „Larva” Teatru „Septem”  
z DOK w Dębnie i spektakl „Kto ot-
worzy drzwi”  Teatru Kreatury. Jury  
w składzie: Violeta Komar, Robert Konowalik i Przemysław Wiśniew-
ski przyznało: dwa pierwsze miejsca ex aequo Teatrowi Przedmieście 
z Rzeszowa i Teatrowi Poświęcony z Katowic. Drugiego miejsca nie 
przyznano, a trzecie Teatrowi KOD z Dębna. Wyróżniono: Teatr 
Baba z Gorzowa i Teatr Komedii Valldal z Gdyni, który otrzymał 
także nagrodę publiczności.

„FurmanKa” w drodze
spotkanie z poetką Mirosławą Szott 

Klub „Jedynka”, 10 XI �01� r.

Spotkania takie odbywają się kilka razy w roku. „FurmanKa” 
jedzie, zabierając po drodze, jak powiedziała prowadząca spotkanie 
Beata P. Klary, miłych i ciekawych autorów, piszących dobrą poezję. 
Mirosława Szott jest zielonogórzanką. Pisze od niedawna. Ostatnia 
jej książka z pogranicza poezji pt. „Anna” powstawała dwa lata. Jest 
poświęcona zmarłej w �01� r. zielonogórskiej poetce Annie Tokar-
skiej. Ważną inspiracją była zapisana przez Annę kartka, znaleziona 
przez Mirosławę Szott na śmietniku. Cała książka powstała jakby 
„z odpadów” po zmarłej poetce, ze zrozumienia pewnych rzeczy 

znalezionych przypadkiem, z pewnej 
nieuchwytności i niepozorności rzeczy. 
Autorkę zawsze ciekawił świat porzuco-
nych przedmiotów.  Dla niej ta książka 
to opowieść o życiu. O związku poezji 
z miejscem. Jest to historia ludzka, ale 
taka peryferyjna, marginesowa...

O Annie Tokarskiej i znajomości  
z nią opowiedziała też Krystyna Kamińska. Poznały się przed laty 
na WSP w Zielonej Górze. Anna Tokarska była mocno osadzona  
w świecie kultury. Obecnie w Zielonej Górze odbywa się festiwal 
literacki jej imienia. 

Kolejnym punktem tego spotkania była promocja  innej książki 
Mirosławy Szott, tomiku poetyckiego „Pomiar Zamku”, który jak 
powiedziała autorka, powstał bardzo szybko, prawie bez wysiłku. Był 
on jak katharsis, czyli oczyszczenie. 

Tomik nagrodzono w IV edycji konkursu „Pro Libris” jako de-
biut roku. Mirosława Szott jest także recenzentką. Prowadzi zajęcia 
na Uniwersytecie Zielonogórskim z zakresu krytyki literackiej. Nale-
ży do „Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów”. 

Benefis Elżbiety Kuczyńskiej 
Jazz Klub „Pod Filarami, 1� XI �01� r.

Instruktorka teatralna i reżyserka teatrów młodzieżowych. Z wy-
kształcenia mgr inżynier elektryk. Propagatorka poezji śpiewanej, 
laureatka wielu nagród, 
m.in. debiutów w Opo-
lu, piosenki żołnierskiej 
w Kołobrzegu, rosyj-
skiej w Zielonej Górze 
czy „Śpiewajmy poezję” 
w Olsztynie. Zafascy-
nowana także muzyką 
cerkiewną, od kilku lat 
śpiewa w prawosław-
nym chórze „Sotiria”. 
Pracowała w WDK-u i MDK-u. Jest pomysłodawczynią ogólnopol-
skiej imprezy SMAK w Myśliborzu. Na swoim koncie ma też kilka 
ról teatralnych. Posiada Złotą Odznakę Recytatora. W �00� roku 
otrzymała Motyla, nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa. Na bene-
fisie została odznaczona  odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  
A śpiewali dla niej: gorzowianin, autor i kompozytor Piotr Bukartyk, 
znakomity aktor, kiedyś recytator i uczeń Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich, Jacek Braciak,  Adam Nawoj-
czyk, współzałożyciel Teatru „Kreatury”, teraz dziekan Wydziału Ak-
torskiego PWST w Krakowie, gorzowska aktorka Anna Łaniewska  
oraz  Monika Kowalska. Solistom akompaniował zespół w składzie 
Marek Zalewski, Jerzy Dutkiewicz, Ireneusz Budny i Marcin Stacho-
wiak. Pomysł benefisu, realizacja i prowadzenie Katarzyna Radkie-
wicz, wspólnie z Marcinem Ciężkim.

Spotkanie z Beatą Patrycją Klary, 
laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za rok �01� za to-

mik „Obiekty totemiczne”.
Biblioteka Publiczna w Świebodzinie, �� XI �01�

Happening Wandy Milewskiej
Klub „Jedynka”, �� XI �01� r.

„Piruetta” to najnowsza książka  gorzowskiej dziennikarki Wandy 
Milewskiej. Książka wydana została przez Wydawnictwo Literackie 
Białe Pióro w Warszawie. Spotkaniu z autorką towarzyszyła wystawa 
obrazów Danuty Matuszak, z zawodu architekta wnętrz, a fragmen-
ty książki czytały: Danuta Gołąbek, Krystyna Jarosz, Teresa Żuraw-
ska i Anna Kowalska. „Piruetta” to książka przeznaczona dla dzieci. 
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I Nagroda w Konkursie Literackim  
„O Łabędzie Pióro 2016” w Barlinku                    

 Przypadki Dziadka Worcuna

URODZINY
Sołtys, spacerując po wiosce, zobaczył Worcuna siedzące-

go sobie na ganku i popijającego kawę. Na malutkim stoliku 
obok stała otwarta butelka szampana, napoczęty tort. Worcun 
zachęcająco kiwnął głową i wskazał miejsce na krzesełku obok. 
Sołtys, zanim usiadł, przywitał się i zagadał:

– A to widzę Worcunie, że świętujecie urodziny. Które to, 
jeśli mogę spytać?

– A będą dzięki Bogu siedemdziesiąte – odparł dumnie 
Worcun i podkręcił wąsa.

– Oj, to wszystkiego najlepszego Worcunie. Życzę wam 
następnej takiej samej siedemdziesiątki.

– Sołtysie, Sołtysie. Wy to czasem chlapniecie coś, nie 
przymierzając, zupełnie jak niektórzy w radzie sołeckiej. Nie 
wiadomo, czy śmiać się czy płakać. Życzycie mi aż tak źle? 

Zdezorientowany Sołtys popatrzył na Worcuna ze zdzi-
wieniem w oczach.

– Bo widzicie Sołtysie, to jest tak. Wy życzycie mi dal-
szych, TAKICH SAMYCH siedemdziesięciu lat. To co, ja niby 
mam od nowa przeżyć te okupacje, komunizacje, kolektywi-
zacje, stany wojenne, kontyngenty i przymusowe dostawy?  
A potem te wszystkie eksperymenty na rolnictwie? Te wojny 
z kułakami, te samoobrony, prywatyzacje, dotacje, to użeranie 
się z Unią?  O nie, nie. Wy mi, Sołtysie, lepiej życzcie tradycyj-
nie zwykłych stu lat.                     

WYBORY
– Witajcie, Worcunie!  – zagaił Sołtys, podchodząc do pło-

tu. – A nie chceta to startować do Rady Gminy? Wy, człowiek 
roztropny, którego ludziska szanują, bywały w świecie. Mogli-
byśta zdziałać wiele dobrego dla naszej wsi.

Worcun popatrzył z politowaniem na Sołtysa, pokiwał 
głową i rzekł:

– Oj, Sołtysie, czy wy widzieliście, by ktoś roztropny, sza-
nowany i bywały w świecie pchał się do Rady? Wszak wia-
domo, że w naszej Radzie rządzą same oszołomy i mąciwody,  
a dla normalnych ludzi nie ma tam miejsca. Po co mi to?  By 
ludziska na ulicy mieli za mną pluć? Widzicie Sołtysie, polity-
ka jest brudna, a ja nie chcę się uflajać. Wiecie, jaka zwierzyna 
wsadza swe pyski do koryta?
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Główną bohaterką jest  babcia 
opowiadająca dzieciom różne 
historie związane z muzyką. 
Powstanie książki ma niety-
pową historię. Przed nada-
niem jej ostatecznego kształtu 
autorka przetestowała ją na 
dzieciach rodziny Piątków, 
obecnych z rodzicami podczas 
spotkania. Wanda Milewska 
wydała trzy książki prozatorskie i jeden tomik poetycki pt. „Coś mi 
w duszy gra”.  Spotkanie przygotowała i prowadziła Beata P. Klary. 

  70 lat Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
 Publicznej im. Zb. Herberta w Gorzowie

 WiMBP, �� XI �01� r.

 Gospodarz  wydarzenia, dyrektor gorzowskiej Książnicy Edward 
Jaworski, powitał wszystkich znakomitych gości bardzo serdecznie. 

Przedstawił historię i za-
dania współczesnej biblio-
teki. Podczas uroczystości 
kilkunastu pracowników 
biblioteki zostało uhono-
rowanych ważnymi odzna-
czeniami, dyplomami i li-
stami gratulacyjnymi. Były 
życzenia i kwiaty. W części 
artystycznej wystąpili ak-

torzy gorzowskiego Teatru: Anna Łaniewska, Edyta Milczarek, Jan 
Mierzyński, Cezary Żołyński, Marek Zalewski i Jerzy Dutkiewicz  
w programie zatytułowanym „Ocean lotnej pamięci”. Obchodom 
�0-lecia towarzyszyła książka pt. „Z kart historii”, zawierająca naj-
ważniejsze informacje o działalności biblioteki. A na koniec był toast, 
tort i mnóstwo smakowitego jadła.

Wieczór autorski Iwony Żytkowiak
promocja książki „Świat Ruty”

Klub „Jedynka”, � XII �01� r.

Iwona Żytkowiak jest autorką siedmiu powieści, a obecnym 
jej wydawcą jest firma Prószyński i Spółka. Pisze przede wszystkim  
o kobietach, ich losach, uwikłaniach w rzeczywistość, zależnościach 

od rodziny, dzieci, okoliczności 
itp. „Świat Ruty” prezentuje dwie 
bohaterki: jedną Irenę 
– z pozoru zwyczajną, 
i Rutę – jakby inną, 
odmienną ze względu 
na pochodzenie i wraż-
liwość. Zderzenie tych 
dwóch osobowości na-

stępuje w realiach Barlinka. Autorka prezentuje współ-
czesne miasto, ale także chętnie sięga do przeszłości. 
Iwona Żytkowiak mówiła o swoim ogromnym zaintere-
sowaniu miastem, w którym mieszka od lat, o szacunku 
dla historii, której wagę i uroki odkrywa teraz, jako oso-
ba dojrzała. Spotkanie prowadziła Beata Patrycja Klary 
w czapce-mikołajce, a że odbywało się ono w dniu św. 
Mikołaja, prawie wszyscy uczestnicy wyszli z prezentami 
w formie książek. 

To kolejne spotkanie potwierdziło, że Klub „Jedynka” 
stał się w nowym lokalu jednym z najlepszych miejsc pro-
mocji literatury. Oprócz częstych spotkań z pisarzami tu 
odbywają się także comiesięczne warsztaty literackie.  

                                            Ewa Rutkowska



��

Maruda
Gdy inni wyczyniają cuda,
staję przed wami – Smerf Maruda.
Wolę się zawsze trzymać z dala,
by nie hołdować, nie wychwalać.

Nie cierpię świateł ni nagłośnień,
metafor, rymów i przenośni,
nie lubię gitar, fletów, lutni,
ni asonansów, ni przerzutni.
Nie znoszę żadnych konsultacji,
daktyli i transakcentacji,
dość poetyckich mam programów,
nocy poetów oraz slamów.

Nie chcę malarstwa i grafiki,
nie lubię śpiewu ni muzyki,
nie chcę poetów, literatów,
nie cierpię całych tych warsztatów!

Nie lubię nocnej ciszy błogiej,
nie lubię tych, co ćwiczą jogę,
nie lubię tych, co robią zdjęcia.
Dlaczego? Nie mam wprost pojęcia!

  Ferdynand Głodzik

FERDYNAND GŁODZIK

Wiersz bez weny
Bawię się starym kałamarzem,
w całym mieszkaniu błoga cisza,
skoro mam zostać tym pisarzem,
to powinienem coś napisać.

Oczy się kleją, w brzuchu burczy,
biel kartki ostro razi w oczy,
dobija mnie niepokój twórczy
i ciągle pisać nie mam o czym.

Nie dla mnie poetycki etat,
ze wstydu chowam się do cienia,
bo cóż to ze mnie za poeta,
co nie ma nic do powiedzenia.

Sumienia głos wewnętrzny słyszę,
zaczynam ostro siebie gromić,
cóż to za pisarz, co nie pisze,
kowal, co nie podkuwa koni;

a tak wierzyłem w siebie święcie,
że zyskam sławę, zbiorę krocie,
a tu kompletne beztalencie,
wręcz poetyckie bezrobocie!

Na próżno tęgo ruszam głową,
żeby choć jedno mądre zdanie,
wypełniam kartę urlopową
i biorę urlop na żądanie.
Gorzów Wlkp. 01.02.2016 r.

NASI SATYRYCY

BIBLIOTEKA PEGAZA LUBUSKIEGO 
POLECA CZYTELNIKOM NOWY ZBIÓR 

WIERSZY FREDNYCH I PRZECHER-
NYCH NASZEGO CZOŁOWEGO  

SATYRYKA-PRZEŚMIEWCY 

FERDYNANDA GŁODZIKA
KSIĄŻKĘ „FREDNOŚĆ I PRZECHERA” 

DRUKARNIA SONAR PRZEKAŻE  
AUTOROWI I WYDAWCY W DNIU 

PROMOCJI „PEGAZA LUBUSKIEGO” 
14 GRUDNIA 2016 ROKU W SALONIE 
LITERACKIM WiMBP W GORZOWIE 

FERDYNAND GŁODZIK

Postanowienie 
             noworoczne
Nieubłagane płyną minuty,
na stół świąteczny szampan 
                                        wystawiam,
błysk fajerwerków, pieją koguty
i wciąż niczego nie postanawiam.

Strzelają race oraz petardy,
próżno wysilam inwencję twórczą,
rok temu  także chciałem być twardy,
miałem nie ruszyć kiełbasy z kurcząt.

Temat powraca jak zgrana karta:
Może z teściową się nie użerać?
Gdyby nie była taka uparta;
z niej tak czy owak straszna hetera!

Pora najwyższa by pójść na całość,
postanowienia czynić niezłomne;
a jeśli mi się nie będzie chciało,
a jak przegapię, a jak zapomnę?

Zbliża się ranek, milkną hałasy,
wreszcie odkrywcza myśl się pojawia:
Postanowiłem dziś po wsze czasy
nigdy niczego nie postanawiać!

JANINA JURGOWIAK

Artysta
Lubię, kiedy stoisz przed płótnem
i kładziesz plamę za plamą 
aż niebo się wyniebieszczy
i drzewa drzewami się staną.

Pod pędzlem rozległe przestrzenie
jak oniemiałe symfonie,
unosisz się w błękity
i zapominasz o mnie

Myślę, gdzie jesteś teraz?
Drżę, bo odgadnąć nie mogę,
czy to zdumienie i zachwyt
milczą na trwogę?
Jakie prowadzą cię ścieżki
wśród gwiazd
i
galaktyk natchnienia?
             . . .
W tej chwili podać ci barszczyk?
– Nie mam sumienia.

ZBIGNIEW MURAWSKI

wolność
pozorną mogą tworzyć słowa
mglistej relacji miejsc i czasu
prawdziwej obraz to przemowa   
praw własnej drogi wbrew nakazom

wolność pozorną zna majętny
cenę w złotówkach jej oznaczył
został dozorcą lat bezsennych
przeszyty lękiem jej utraty

wolności nie zna, kto ubogi
kogo codzienność myślą pęta
niepewność jutra tworzy progi
gdzie wyobraźnia już nie sięga

wolności nie da się wymodlić
cudzej narzucić też się nie da
ona niczego nie uzdrowi
kiedy jest tylko smakiem chleba

nieskrępowana żadnym piętnem
potrafi tworzyć pośród marzeń
odkrywać duszy karty piękne
wolności wolnej – nie mirażem


