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POLSKIE KOŁO FORTUNY
Nienajlepiej przedstawia się sytuacja w polskiej literaturze,

a szczególnie w prozie – jej najbardziej nośnym społecznie ga−
tunku. A to ona przecież powołana jest do tego, by pomagać lu−
dziom zrozumieć współczesność. Ta nasza
rozpada się w oczach, rozsypuje się nam
w dłoniach, jak niewypalona  gliniana figur−
ka. Siłą bezwładu już gna ona w kierunku,
o którym nic jeszcze zgoła nie wiemy lub
nie chcemy wiedzieć. Oddaliśmy naszą
współczesność w ręce polityków, wierząc,
że oni zorganizują ją nam na miarę oczeki−
wań naszych, przyjazną wszystkim ludziom,
ale oni nie mają dla nas ani szacunku, ani
czasu, zapatrzeni w partykularne swoje
i partyjne interesy. Zostaliśmy znów sami ze
sobą, skazani na poszukiwanie mądrości w
książkach pisanych przez mądrzejszych od
nas, ale nawet im zagubiła się spójność świa−
ta i możliwość spożytkowania swego we−
wnętrznego bogactwa, jakim jest dany im
talent syntezy rzeczywistości i jej opisania.
Wielu z nich, dla obecności na rynku, ulega
pokusom mody, pisząc „pod czytelnika”
i sprzedaje się wydawcom, dla których naj−
ważniejsze jest kryterium zysku. Szans na
wydanie książki na koszt wydawnictwa nie
mają  pisarze, którzy nie godzą się na kola−
borację z masową wyobraźnią.

Coraz częściej  mówimy żargonem,
w którym im mniej jest cech indywidualnych,
tym jest on praktyczniejszy. Co więcej – peł−
no go już na stronach niemal każdej współ−
czesnej prozy, zwłaszcza pisanej przez „mę−
drców” młodszego pokolenia. Książki się od
siebie coraz mniej różnią a wraz z nimi czy−
telnicy, którzy mają już tylko wybór pomię−
dzy literaturą drugo i trzeciorzędną, najczę−
ściej z importu – awanturniczo−romansowo−
szpiegowską a komercyjnym  produktem
typu zwierzenia osób medialnych – także ze
sceny politycznej, idoli popkultury czy plot−
karskie paradokumenty życia publicznego.

Prozy artystycznej nie starcza nawet dla kapituły Nagrody Nike,
a tym bardziej dla Lubuskiego Wawrzynu.

Zunifikowały się  potrzeby i oczekiwania od literatury.
W chaosie współczesnego świata niczego tak
bardzo ludziom nie potrzeba jak iluzji, fik−
cji, kłamstwa oraz wiary, że ocali nas polity−
ka, technologia, cywilizacja i porządek.

W grudniu odbył się krajowy zjazd
Związku Literatów Polskich. Wśród delega−
tów spotkałem przynajmniej kilkudziesięciu
z liczby pisarzy, niegdyś twórczych, aktyw−
nych, dziś zgorzkniałych i milczących. Z try−
buny głosili potrzebę odnowy autorytetu pol−
skiego pisarza, zatroskani o dalszy byt swo−
jej organizacji, o los polskiej kultury i inte−
ligencji. O potrzebę stworzenia motywacyj−
nych systemów prawnych pozwalających na
preferowanie i promocję rodzimej twórczości.

Nasi gorzowscy prozaicy – niegdyś też ak−
tywni i twórczy – dawno nie widzieli w druku
swoich zbiorów opowiadań ani powieści.
A wiem, że ich szuflady nie są puste. Witold
Niedźwiecki, nasz nestor – w tym roku podwój−
ny jubilat: 50 lat przy piórze i 75 ciekawego,
pełnego przygód życia – od lat bezskutecznie
poszukuje mecenasa dla swoich niewydanych
książek. Podobnie,  młodszy od niego, Broni−
sław Słomka – autor wielu świetnych powie−
ści w tym przypomnianego niedawno w Radio
Zachód „Guliwera”. Na wydanie czeka nowa
interesująca proza Ludwika Lipnickiego i opo−
wiadania Kazimierza Furmana, wielokrotnie
wyróżniane w konkursach literackich. Nie
mamy wielu prozaików, więc nietrudno by było
mecenasom kultury zadbać o obecność ich
książek w witrynach księgarskich. Autorzy
sami nie dadzą sobie rady – nie mają ku temu
ani środków ani umiejętności menadżerskich.
Tylko nieliczni mogą mówić, że żyją z pisa−
nia. Inni muszą zdobywać pieniądze, wypeł−
niając skomplikowane wnioski do urzędów
na pokrycie kosztów wydania, druku i papie−
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ru. Nie ma w nich rubryki pytającej o ocze−
kiwane honorarium autorskie. Jeśli ukaże się
wreszcie książka, wszystkim, co nad nią fi−
zycznie pracowali, trzeba zapłacić. Z wyjąt−
kiem autora, który sam musi targać paczki
z drukarni i rozprowadzić po księgarniach. Tu
paradoks: księgarz, który palca nie przyłożył
do produkcji książki, zabiera za wyłożenie jej
na półkę jedną trzecią umówionej ceny!  I wcale
nie zabiega o to, by sprzedać jej jak najwięcej.
Bardziej opłaca się prosić dyrektorów szkół,
bibliotek i klubów o zorganizowanie spotkań
autorskich, by móc na nich sprzedać choć kil−
ka egzemplarzy. Kończy się na tym, że trzy
czwarte nakładu pisarz rozda znajomym za
darmo. I choć taką mieć będzie satysfakcję, że
jego dzieło pożyje wśród ludzi.

Ale nie zniechęcajmy się – będzie kiedyś
lepiej. Państwo nasze zatoczywszy koło swo−
jej fortuny, stanęło po piętnastu latach na po−
czątku pola startowego, utraciwszy po dro−
dze niemal wszystko, co do tej pory udało
mu się z trudem zdobyć. Z szacunkiem wła−
snych i cudzych obywateli włącznie. Ci, co

mięso Ojczyzny wyrywali sobie po kawał−
ku, by napchać własne i partyjne brzuchy,
ciągle dobrze się mają. Z wyjątkiem Korwi−
na–Mikke, który to wszystko na początku
przewidział i szybko wypadł z politycznego
obiegu. Gdyby wtedy rządzący podjęli reali−
zację jego programu, trudnego i wręcz okrut−
nego dla naszej ówczesnej mentalności, dziś
żylibyśmy we względnym dobrobycie, na rów−
nych prawach wstępując do Unii. Ja też mu
wtedy nie uwierzyłem. Idea państwa opiekuń−
czego bliższa mi była niż życie bez tego, co
mi się należy... I mam teraz skutek.

Jadę na tej karuzeli, w głowie mi się kręci,
rzygać się chce, a szkoda jeszcze wysiadać.
Stąd strzępię język i pióro w sprawach, które
dziś tak niewielu obchodzą. Na przykład jak
żyć bez poezji w mieście średniej wielkości.
Albo co zrobić, żeby tych, co rządzą z naszej
woli i za nasze pieniądze, zaczęło  obchodzić,
jak my to robimy, że  ktoś, komu jesteśmy po−
trzebni, może wziąć do ręki wartościową książ−
kę lub choćby nasze skromne pisemko. I dla−
czego chce nam się jeszcze je robić.

rozdygotanej ulicy Wiecznego Miasta
rozgląda się zdumione i biada nad tym
co z dzieła rąk ludzkich zostało

Przechodzi
się po via Sacra, mija ruiny świątyń
przez cezarów wznoszonych
dla swych boskich
posągów

Odpoczywa chwilę na kamieniu
   przy Forum Romanom...

Gdy w dalekiej Judei
na górze trupich czaszek
nazywanych Golgotą
podnoszono trzy krzyże
śmierć drugą nogą stała
nad panteonem bogów
stłoczonych w mysich dziurach
Kapitolu
na którym dzisiaj
wypasają kozy

Nad śmiercią starych bogów
ludzkie pojęcie przeszło

w miarę szybko

Po meandrach historii
przechodzi zbyt szybko
Omija bokiem tragedię narodu
trzy wieki deptanego

na krzyżowej drodze
nadziei, aż mu wyniosła syna
na tron apostolski

I uwierzył biedny mój naród
że Pan Bóg
ulitował się nad nim...

Bóg nie ma litości
pomny na los bogów
którzy swą nieśmiertelność
zawierzyli rzeźbiarzom
On zna ich szachrajstwa
bo sam swe przykazania
rył w kamiennych tablicach
a z powodu pierwszego
od dawna się gryzie
w barokowych ołtarzach
i kapliczkach przydrożnych

Tymczasem w imię imion Jahwe
Jesus, Allach
bez sensu giną ciała Bogu

ducha winne
za obiecany żywot wieczny amen

Ludzkie pojęcie przechodzi
chorobę zwątpienia

Ireneusz Krzysztof Szmidt

ZGODA
Prolog
– Jak ludzkość powstała?
– Z krwi, ciała i kości jednego człowieka
– Czemu więc się rozeszli ludzie w różne wiary
w różne kolory skóry i barwy sztandarów?
– Po władzę poszli boską, której Bóg im skąpił
i wielu przeciw niemu bogów powołali
– A Bóg?
– Rozgonił ich po całym świecie
poplątał im języki i drogi do siebie
1.
Drogi ku sobie nie prowadzą wprost
często wiodą urwiskiem nad przepaścią słowa
uprzedzeń wertepami, także myśli granią
Iść ku sobie możemy w przeciwległe strony.
– dojdziemy kiedyś, nawet jeśli nieco później
to bardziej pewni siebie, doświadczeni drogą.
W nadziei, że tak będzie idziemy po tropach
tych, co od wieków zmierzali ku sobie
w imię miłości każdy do swojego boga
z dłońmi zaciśniętymi w pięści
i na głowniach mieczy
na cynglach karabinów
na sterach sztukasów...

Podnosimy przyłbice
otwieramy pięści.
2.
Spleceni ramionami liżąc wzajem rany
czas uchodzący zbywamy milczeniem
z krwawą śliną łykając zasłużoną zgodę
zachłyśnięci przetrwaniem całujemy ziemię.

Ale przecież widzimy jak ta zgoda krucha
jak ją w niwecz obrócić mogą byle słowa –
ścielimy jej posłanie w puchowe piernaty
niech się teraz pod nimi jak najgłębiej schowa.

bez sensu, bez znaczenia, jak kropka w poezji
oskarżane o bycie w niezgodzie ze sobą
mogą jedynie żebrać o uczciwy proces.

A Bóg–obrońca milczy, bo do dzisiaj żuje
w bezzębnych ustach kurz wypraw krzyżowych
co tkwią niezgody kością w gardle świętej ziemi.

Epilog
Posągi Buddy wykute 2000 lat temu w ska−

łach Chazaradżatu zostały w pył rozbite przez
afgańskich talibów. Uznali je za grzeszne i nie−
godne miana dziedzictwa kulturalnego ludzkości...
O wybaczenie grzechów „synów i córek Ko−
ścioła wobec prawosławnych braci i sióstr” pro−
sił w Grecji Jan Paweł II. Kilka dni później, jako
pierwszy w historii papież przekroczył próg mecze−
tu w Syrii...

11 września 2002 na rozkaz samozwańcze−
go następcy Proroka, dwa samoloty... Prezy−
dent Bush wezwał amerykański naród do afgań−
skiej krucjaty... 2 grudnia w dwóch zamachach
w Jerozolimie i Hajfie zginęły 24 osoby....  (...)

9 kwietnia 2003 Ameryka w koalicji z Hisz−
panią, Wielką Brytanią i małą Polską obaliła
reżim Saddama Husajna. Wojna w Iraku stwo−
rzyła nowy teatr świętej wojny...

11 marca 2004 na torach kolejowych pod
Madrytem dwa pociągi w zamachach bombo−
wych Al–Kaidy zostały rozprute jak pudełka
sardynek. Zginęło 200 osób a 1247 rannych od−
wieziono do szpitali. Policja znalazła ukryte
w pobliżu detonatory i wersety z Koranu...  (...)

Ten Epilog nie może mieć końca.
Pisz dalej go sam.
(.......................................................)
Drogi do siebie nie prowadzą wprost
Bóg milczy

3.
Słowa strzały, pociski, teraz samoloty
jak ptaki więzną w sidłach roztrzaskanych okien.

Nagie i martwe słowa w paroksyzmie strachu
zastygłe w niemym krzyku, zbrukane posoką

Ireneusz Krzysztof Szmidt

Ireneusz Krzysztof Szmidt
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NAGA RZEKA
Samotność, wyobcowanie, potrzeba komunikacji ze światem, niepoko−

je twórcze – to główne motywy podejmowane przez Irenę Zielińską w dru−
gim tomiku poetyckim, jaki ukazał się w ubiegłym roku. Tomik otwiera
cykl tekstów, w których poetka mówi o potędze słowa, jego znaczeniu, trud−
ności w tworzeniu wiersza. Od początku przekonuje czytelnika, że szalenie
trudno być poetą, ale natychmiast też dowodzi, że wiersz nie kończy się
nigdy, proces twórczy jest stanem permanentnym i niezakończonym.

Kolejnym ważnym tematem dla Ireny Zielińskiej jest topos teatru rozu−
mianego jako przykrywka do rzeczywistości, remedium na bolączki rzeczy−
wistości, odejście w świat ułudy. W jej przypadku to żal do stwórcy za ułom−
ności fizyczne, trwanie we własnym, niedostępnym innym świecie. To rów−
nież nadawanie formy rzeczywistości zewnętrznej, pozbawionej ładu i har−
monii.

Kolejnym czytelnym motywem jest telewizja – też traktowana trochę
jako remedium na samotność, zamknięcie wewnątrz siebie, ale także jako
swego rodzaju lek i panaceum na lęki, jakie dopadają każdego z nas. Para−
doksalnym uzupełnieniem tego wątku jest podobne potraktowanie poezji –
również jako przepustki krainy łagodności, gdzie czeka na nas miłość i życz−
liwość drugiego człowieka.

To dziwna poezja – miejscami przegadana, obsesyjnie drążąca kilka
wybranych tematów, poezja nasycona słowami–kluczami, spośród których
najważniejsze to ptaki, rzeka, muzyka, opozycja czerni i bieli, różne postaci
owadów.

Przy pierwszym czytaniu „Naga rzeka” wydaje się czystą poezją, bez
żadnych głęboko ukrytych podtekstów. Przy kolejnej lekturze wiersze te
jednak odsłaniają głęboko skrywaną prawdę – to poezja ratunku, ratunku
autorki przed totalnym wyobcowaniem, zamknięciem w czterech ścianach,
odwróceniem się od ludzi. To również krzyk i wołanie o akceptację.

To trudna w lekturze poezja – piętrowa metaforyka, obsesyjne drążenie
kilku tematów sprowadzających się w istocie do jednego – „ja” i moje miej−
sce lub jego brak w świecie. Andrzej K. Waśkiewicz w recenzji pierwszego
tomiku Zielińskiej „Oceania  Irenejska” napisał, że to wiersze to niezgoda
na samotność, próba oswojenia świata. Taka też jest „Naga rzeka” – to ko−
lejna próba oswojenia świata, zagłuszenia przerażenia. Tyle tylko, że w bar−
dziej uładzonej, przemyślanej i dopracowanej formie – bez krzyków, pro−
stych środków stylistycznych czy zabiegów formalnych. Bez silnej w pierw−
szym tomie tradycji ekspresjonistycznej. „Naga rzeka” jest w istocie konse−
kwentną kontynuacją tematów zapisanych w pierwszym tomie. Tyle tylko,
że w warsztatowo o wiele dojrzalszej formie.

Wysmakowany tomik wydało Wydawnictwo Artystyczno– Graficzne
„Arsenał” Krystyny Kamińskiej i Ireneusza K. Szmidta. Rzadko się dziś
zdarza, aby tomiki poetyckie miały tak głęboko przemyślaną i konsekwent−
nie wypracowaną formę graficzną, co jest również zasługą międzyrzeckiej
plastyczki Anny Litarowicz–Migdalowej.  Rzadką urodę tomu doceniło jury
Wawrzynu Literackiego – najważniejszej lubuskiej nagrody literackiej i uho−
norowało wydawców specjalną nagrodą.

Renata Ochwat

Poetka odbiera wyróżnienie Lubuskiego Wawrzynu Literackiego

O MOJEJ
POEZJI

esej
Niech nie złamie mi się

moje pióro... więc napiszę
o mojej poezji. Tak jak się pi−
sze o Miłości albo o sercu
Poety, mimo że samotnym, ale
rozedrganym na resztę świa−
ta.  Słowa niepokonane –

w kolor, w muzykę wciągnięte światłem znaczeń – wyrwę z sie−
bie, umuzykalnię siebie. Gdy tak piszę o Poezji, jestem jak rzeka.
Jestem jak nurtu nerw, bez którego, być może, byłabym nikim.
Jestem, jak dźwięczący obraz. Zawsze w poezji chciałam mieć
Kolor. Tę smugę barw mistyczną wplątaną w nici dźwięków. To
wszystko razem jak jazz, jak młode, roztańczone Murzynki i słoń−
ce. Ogniste słońce. Moje Murzynki od Grandiego – tańczą tante−
re. To taki dziwny, powyginany taniec. I jęczy, skomli jazz. Na
drabinie dźwięków, tonów barwnych jak Cała Muzyka – moje
ptaki słów osiadają. Odpoczywają po dzikim szaleństwie ozna−
czeń. Boję się, lękam się, by nie spłoszyć ich, a jednocześnie chcę,
by uleciały. Dojrzałe w Pięknie – ptaki słów. Mówiąc o Poezji,
jak o śpiewaniu, czuję, że jest Ona dla mnie podarunkiem –
wiosną życia. Świeżością sumienia jest Poezja. To takie nagie
i pierwotne – być poetą. Jasnymi włosami ocierać się o Wszech−
świat. Milczeć na nocy wezwanie. Białe kamienie z poetyckiego
pejzażu – zamieniać w cienie spokoju. Być trzciną a zarazem stu−
kotem przyrody, jak owo muzyczne forte i piano, pianissimo, piu
– być szeptem nad wodę wychylonym. Być poetą – to takie pier−
wotne, dziecięce w swej istocie. To takie godne Modlitwy – Prośby
o  uzdrawiające słońce duszy, o ów żar słów. To takie godne
prośby o śpiewającą ciszę, która nie tylko jest atrybutem harmo−
nii trwania, ale i także harmonii pisania. Modlę się zatem do
Wielkiej Mądrości, by dała mi mądrość człowieczą, mądrość po−
ety, łatwość rozumienia świata i ludzi, łatwość pisania. Rozum−
nym sercem chcę pisać. Ale nieraz też pochylona nad kartką czuję
się jak somnambulik, który spada, gdy na wysokim gzymsie za−
skoczy go krzyk. Wszystko się nagle wali. Słowa rozsypują się
w ciszę. Bardzo jęczącą ciszę. Jak ból. I wtedy ulatuje wizja.
Zostają tlące się ruiny wrażliwości. Nieraz potrzeba wiele cza−
su, bym ujarzmiła na nowo w duszy swej obraz. Bym w barwie
i w melodii słów – utożsamiła się z nim. Zaczęła nim oddychać
tak, jak oddycha się powietrzem. Czekam więc na czas tworzenia...
Minuta twórcza nie ma nic wspólnego z tą, którą odmierzają zega−
ry. Jest jedyna, niepowtarzalna i zarazem wieczna. Wtedy wszystko
co jest i to Coś – jednoczy mnie ze światem. Wszelkie przemiany
i zjawiska rozpinam w łuku duszy. W makrokosmosie mojej piersi
jestem władczynią. Oddycham na zewnątrz horyzontalnie. Wtedy
naprawdę mam, cały świat w sobie i cały świat mną oddycha, a ja
piszę, piszę, piszę... i milczę. Takie milczenie jest jak mocne, stare
wino. Upijam się, upajam się moją wyobraźnią. I cóż widzę? Pióro,
które zamienia się w wielką kulę szklaną. W niej odbijają się, zała−
mują wszystkie kolory, światłocienie kolorów. A świat? – Wszystko
w nim gra. Nawet czarodziejski flet uwolnił się na zawsze od klątwy
milczenia. Mam brzęczące od światła włosy i tańczę w takt Melo−
dii.... słów. Świat nie jest niemym przedmiotem... Świat Poezji –
przede wszystkim. Świat Poezji jest sercem w płomieniu. Świat po−
ezji jest głośnym, potężnym Akordem Sumienia. W tym świecie od−
nalazłam Miłość i swoje miejsce... Więc powtórzę za K. Jaspersem
tę bardzo mądrą myśl: „Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie jesteśmy bez
miłości, a nieśmiertelni, gdzie kochamy”.

Irena Zielińska



  4 Kazimierz Furman

Pisze wbrew modom, nie interesują go roz−
ważania teoretycznoliterackie, dywagacje kry−
tyków.  Kazimierz Furman od samego począt−
ku swojej aktywności literackiej nie starał się
wpisywać w żadne grupy czy stowarzyszenia
twórcze. Debiutował jako 25–latek erotykiem
w „Nadodrzu”. I od tego czasu erotyzm jest jed−
nym z najważniejszych pól tematycznych sta−
le obecnych w jego poezji.

Droga poetycka Kazimierza Furmana, pa−
radoksalnie może, jest odwzorowaniem kla−
sycznego układu: mistrz – uczeń. Jego losy we
wcześniejszej fazie twórczości na moment splo−
tły się z uznanym wówczas poetą Zdzisławem
Morawski. Furman terminował nawet przez
jakiś czas u Morawskiego, słuchał jego rad
i wskazówek, w końcu jednak odnalazł wła−
sny, odrębny, oryginalny styl.

Kazimierz Fur−
man w swojej po−
ezji eksploruje sta−
le kilka motywów.
Interesuje go tajem−
nica kobiety – i to
kobiety w kilku
wydaniach – matki,
żony, kochanki,
dziwki, Marii Mag−
daleny, sporadycz−
nie przyjaciółki.
Wraca do tych to−
posów, przetwarza
je, usiłuje pokazać
to coś, co tkwi
w kobiecie. I za−
wsze jest zaledwie
na początku drogi.
Drugim wyraźnym
motywem jest sa−
motność – samot−
ność wymuszona przez okoliczności życiowe,
samotność z wyboru, samotność z konieczno−
ści. Czasami wręcz wyobcowanie, dotkliwe po−
czucie pustki wokół. I to nie tylko w sensie fi−
zycznym, przede wszystkim w sensie emocjo−
nalnym, uczuciowym, intelektualnym.

Poezja Furmana to także wyważone słowo,
trafna, błyskotliwa metafora. Unika natłoku
efektownych środków stylistycznych, cyzelu−
je słowa. Niekiedy wręcz od nich ucieka. Fa−
scynuje go Tadeusz Różewicz i jego ascetycz−
ny styl. Jak sam mówi – sypia z Różewiczem
pod poduszką. To sypianie przekłada się na
wiersze dedykowane wrocławskiemu poecie,
na próby kontaktu i na szaloną tremę w jego
obecności. Trema ta, wzruszenie wielkie, spa−
liły Kazimierza Furmana podczas wizyty Ta−
deusza Różewicza w Gorzowie. Ten zaczepny

POETA NIEPOKORNY
i zadziorny twórca zszedł wówczas ze sceny,
nie udźwignął kontaktu z Mistrzem.

A przecież Furman słynie z niewyparzo−
nego i bardzo dosadnego języka. Do anegdoty
dziś przeszły zerwane spotkania literackie, bo
poeta już się znudził. Anegdotą nie są jego bez−
litosne opinie o innych twórcach wypowiada−
ne w oczy, bez ogródek, twardymi słowami.
Furman drażni i irytuje, szczególnie nieodpor−
nych na krytykę młodych – w sensie stażu, nie
wieku – twórców. Drażni ludzi, którzy chodzą
na wieczory poetyckie. Tylko niektórzy z nich
wiedzą, że ta zadziorność, ten krytykancki styl
zachowania to pozór, przykrywka prawdziwe−
go Furmana.

Kazimierz Furman niemal przez całe do−
rosłe życie mieszka i pisze w Gorzowie. Na
chwilę zaledwie wyjechał do Częstochowy, ale

bardzo szybko stam−
tąd wrócił – marazm
miasta medalików, jak
do dziś nazywa Czę−
stochowę był jeszcze
większy, niż w Go−
rzówku – to również
etykietka Furmana.
W końcu tu był sto−
lik nr 1 i wszyscy
przyjaciele.

Kazimierz Fur−
man od swego debiu−
tu tworzy nieustannie.
Należy jednak wyraź−
nie oddzielić jego
twórczość konkur−
sową, z której kiedyś
się utrzymywał od
działalności stricte ar−
tystycznej. Nie można
ich obu mierzyć jedną

miarą, choć niektórzy przeciwnicy stylu bycia
Furmana usiłują to robić. Równolegle do po−
ezji Kazimierz Furman uprawia również prozę
i publicystykę. Choć zaznaczyć trzeba, że jest to
margines jego zainteresowań, ale jakże ciekawy.

Renata OchwatRenata OchwatRenata OchwatRenata OchwatRenata Ochwat

Kazimierz Furman urodził się 20 maja
1949 roku w Jędrzejewie koło Piły, jego ro−
dzice przeprowadzili się do Gorzowa, kiedy
miał kilka lat. Debiutował w 1974 roku
w Nadodrzu, w 1996 roku otrzymał Nagrodę
Kulturalną Wojewody Gorzowskiego, w 1998
roku został laureatem Lubuskiego Wawrzy−
nu Literackiego. Jego wiersze są tłumaczone
na język niemiecki. Wydał dziesięć książek po−
etyckich.

List o wyższości poety
Furmana nad

 „g. poezją Szymborskiej”

Ostatnie spotkanie gorzowskich literatów
rozpoczęło się, jak zawsze, w sali Biblioteki Wo−
jewódzkiej w sympatycznej kawowo–herbacia−
nej atmosferze. Prowadzący, Ireneusz Krzysz−
tof Szmidt, rozpoczął je od odczytania miłego
listu Czesława Sobkowiaka, poety z Zielonej
Góry, chwalącego naszego „Pegaza” (sic!)
i rosnące w siłę środowisko gorzowskich ludzi
pióra. W trakcie dyskusji, dotyczącej możliwo−
ści wydawniczych i szans zaistnienia na rynku,
głos zabrał, znany całemu „światu” z pozy ar−
tysty wielkiego, Kazimierz Furman. Zabrał po
co? By udowodnić zebranym, że gdyby pani Sz.
nie nazywała się Szymborska, to nikt by tego,
co ona wydaje, nie kupił, bo to jest (cytuję) „po
prostu g.”. Ja znawczynią poezji się nie mienię
ani nawet nie śmiem nazywać się poetką, choć
parę wierszy już napisałam, broń Boże, więc ani
mi do Szymborskiej, ani do Furmana. Ale je−
stem człowiekiem, który trochę sobie poczytał,
coś poznał, może nawet próbował zgłębić, wie,
że sztuka ma swoje prawa i niczemu nie musi
służyć, jest obojętna wobec upodobań i oczeki−
wań. Słowem robi sobie co chce. Świat widział
już wielu niepokornych, szalonych i zbuntowa−
nych, wielu wybitnych lub takich, co próbowali
ich udawać, bo najnormalniej w świecie do żad−
nej roboty się nie nadawali, a jedyne, co im do−
brze wychodziło, to krytyka innych, krytyka ja−
łowa, bez poparcia konkretną argumentacją, bez
wyłuszczenia rzeczowych „za” i „przeciw”.
Mamy w Gorzowie, na szczęście lub nie, „arty−
stę”, który wszystkich i wszystko (nie cytuję, lecz
używam słownictwa) ma w dupie. Przybywa na
spotkania, by udowodnić, że nikt poza nim nie
ma racji. Nie słucha (lub nie słyszy), wtrąca,
przerywa, jakby wyłącznie jego był „ten kawa−
łek podłogi”. Używa błyskotliwej metafory (cy−
tuję): „nie mój kurnik, nie moje kury”, w każdej
możliwej sytuacji. A co o nim samym można po−
wiedzieć?

Ano tyle, że na piwo ciągle pożycza. Może
to fajnie mieć takiego „artystę” na pokaz. Ale
mnie się najwyraźniej znudził. Oczywiście sam
w sobie też się zestarzał i popadł w irytującą
manierę, która bardziej przypomina zachowa−
nia człowieka mającego problemy z równowagą
osobowości niż oryginalnością wybitnej jednost−
ki. Podobne opinie słyszałam od innych. Szep−
cze je, w obawie przed reakcją poety, nie od dziś,
prawie cały Gorzów. I toleruje. Bo co z takim
zrobić?

Niedoceniony przez tępy gmin wyzwie was,
opluje, obrzuci mięsem wyrwanym z wątpi swe−
go ducha niezrozumiałego. A ja tak sobie my−
ślę, panie poeto, że zamiast lżyć (cytuję): „gów−
nianą” twórczość pani Sz., trzeba było jakoś
koło noblistki się zakręcić. Pokazać swe dzieła,
odkryć nieprzeciętny umysł. Śmiem twierdzić, że
byłyby z tego wymierne korzyści. Rekomendo−
wany światowym nazwiskiem pański tomik,
sprzedałby się z pewnością w takim nakładzie,
że – przynajmniej przez jakiś czas nie musiałby
pan na piwo pożyczać.

Łączę pozdrowienia.
Hanna Kaup
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* * *
Ten wiersz
Mógłby napisać poeta
Tadeusz Róźewicz
Ale nie napisze
Napisał już wszystko
Przedtem ten stary piernik
Powyjadał poetom rozumy
Każdą myśl obejrzał pod światło
Zostawił ochłapy

W pokoju Tadeusza Różewicza
Stoją kałamarze
Napełnione żółcią
W szufladach
Leżą pogryzione przez myszy zapiski
Poeta
On nigdy z nich nie skorzysta
Bo i po co
Skoro świat
Życie
Filozofię
Zawarł w jednym wierszu
To może każdego wyprowadzić z równowagi
Każdemu pióro wytrącić z ręki

Pastwi się nade mną
Nad nami
Których zachwyca
Zdychająca metafora
Kurwiąca się po wierszach młodych poetów

Nie wiem
Czym znów zaskoczy mnie ten przechera
Bo nie wierzę
Że napisał swój ostatni wiersz
I na zawsze zamknął się w zeszycie
W kratkę

Denerwujący jest jego spokój
Czekanie na dynamit
Milczący tupet
(moje heroizy podnoszą ból z klęczek
kolejki modlą się do salcesonów
nogą do ziemi cień przyrasta
moje heroizy wygrzebują ziemię spod paznokci
siedzą na krzesłach w zakładach fryzjerskich
łajdaczą się z rozpaczą

w bramach rozskrzydlonych)

Bóg
Który tu jest
Lub być powinien
Siwieje w niebiesiech
Denerwująca jest jego bezradność
Brak wiary we własne stworzenie

Ten wiersz
Mógłby napisać poeta
Tadeusz Róźewicz
Ale nie napisze
Skruszył piórem wielki głaz istnienia
To czemu miałby młodych okradać z nadziei
Z fałszywej skromności

Zostawił treny i modlitwy
Krzyże
Różańce

Worki z gipsem
Pałki
Zaciśnięte pięści
Sam trzyma dłonie schowane w kieszeniach
(moje heroizy dźwigają worki z chrustem pod
oczami
i siedzą przy piecach
rozgrzewają kości
łatają spodnie gacie prześcieradła
moje heroizy podlewają krzyże
łamią najsmutniejsze w swym życiu opłatki
moje zawzięte wtedy heroizy)

Bóg
Który tu jest
Lub być powinien
Odwraca się do nich plecami
Ma je gdzieś

Poeta
Tadeusz Róźewicz
Siedzi przy biurku
Macza pióro w kałamarzu z żółcią
Kładzie słowo na papier
Mam wrażenie
Że wyjął je z kieszeni jak jakiegoś króliczka
Lub chustkę do nosa
By się wysmarkać

Tak pisze wiersz
Poeta
No i dobrze
Nazywa się Tadeusz Róźewicz

Wiersz nagrodzony II nagrodą w Gdańsku
w 39 Konkursie Poetyckim o Laur „Czerwonej
Róży”, jednym z najważniejszych w Polsce

* * *
Są poeci
Którzy mając pietnaście szesnaście lat
Z bardzo prozaicznych powodów
Piszą testament
Swój pierwszy wiersz

W nim pierwsza miłość
Co rzadko bywa ostatnią

Pierwszy pocałunek
Preludium do tysięcy pocałunków

Pierwszy wytrysk
Który nie musi być ostatnim dzieckiem

Ale są poeci
Mają sto dwieście
Tysiąc lat

Bóg
Homer
Chrystus
Dante

Różewicz
który ma dzisiaj lat osiem
osiemdziesiąt
Osiemset

I chociaż życie ich zdradza
Cicho wymyka się spod kontroli

W zalakowanych kopertach
Niezapisane kartki

ODKRYWANIE
NOCY

Pożądanie wkrada się w sen
Kobiece widma tańczą nagość
Nurzają ciała w stercie szmat

Ta orgia trwa na gruzach nocy
A kochać kochać to nie wstyd

W narządach chuci stygnie owoc
Na szybach słońce łamie blask

I teraz trzeba sen odgrzebać
Z grzechów opłukać skóry pot

Kobietę zbudzić w słońca śmiech
Piersi zanurzyć w miskach rąk

I ściągnąć trzeba z nocy koc
By wstąpić w prześcieradło dnia

Foto Zenon
Kmiecik
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Człowiek – instytucja, tak najprościej moż−
na określić Janusza Koniusza, poetę, pisarza,
publicystę, animatora i wnikliwego krytyka
życia literackiego w Zielonej Górze. Zaprzy−
jaźniony z Gorzowem i środowiskiem literac−
kim grodu nad Wartą twórca urodził się 70 lat
temu w Sosnowcu– Niwkach, tuż obok Trójką−
ta Trzech Cesarzy. Całe dzieciństwo i młodość
spędził w cieniu dwóch kopalń, które dość wy−
raźnie zaważyły na jego wyborach życiowych.
W katastrofach górniczych zginęli jego bliscy,
w tym ojciec. To zdecydowało,  nigdy ich śla−
dem nie zjechał pod ziemię. Wybrał studia po−
lonistyczne na nowej Wyższej Szkole Pe−
dagogicznej w Katowicach, dyplom ma−
gisterski zrobił już na Uniwersytecie Ada−
ma Mickiewicza w Poznaniu.

Nakaz pracy spowodował, że Ko−
niusz w 1954 roku trafił do Sulecho−
wa. Po dwóch latach został  pracowni−
kiem Komitetu Wojewódzkiego Pol−
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Zielonej Górze. W 1960 roku znów
zmienia pracę, na bliższą jego zainte−
resowań – zostaje etatowym sekreta−
rzem Lubuskiego Towarzystwa Kultu−
ry i jednocześnie kieruje działem lite−
rackim „Nadodrza”. Teraz już w pełni
może się poświęcić swoim pasjom – li−
teraturze i animacji życia literackiego. Wokół
pisma i jego osoby zaczynają się skupiać pisa−
rze z całego regionu. Dzięki niemu udaje się
powołać do życia zielonogórski oddział Związ−
ku Literatów Polskich, a on sam od
1975 roku przez 15 lat pełni w nim
funkcję prezesa. W 1980 roku zostaje
redaktorem naczelnym ,,Nadodrza”
i kieruje nim aż do końca pisma, czyli
do 1990 r.

Zawsze był zainteresowny rozwo−
jem środowiska pisarskiego Gorzowa.
Redagował tomiki poetyckie Bibliote−
ki Literackiej Gorzowskiego Towarzy−
stwa Kultury, które ukazywały się
w latach 1979 –1989. Wielu gorzow−
skich poetów zawdzięcza mu swój de−
biut i motywację do dla dalszej twór−
czości. Bliskie więzy łączyły go ze Zdzisławem
Morawskim, wspomagał Papuszę, Irenę Do−
wgielewicz, przyjaźnił się z Włodzimierzem
Korczakiem. Wielokrotnie pisał o nich na łamach
pism i w swoich książkach wspomnieniowych.
W książce „Kamień z serca” nagrodzonej Lubu−
skim Wawrzynem Literackim 1994 opisał przy−
gody znanych polskich pisarzy, którym towarzy−
szył w ich peregrynacjach po Ziemi Lubuskiej.

Cały czas jest bardzo aktywnym twórcą.
Debiutuje w 1951 roku wierszem „Droga”
w „Życiu Literackim”. Ten wiersz jest konty−
nuacją juweniliów, które ukazywały się w ro−
botniczych gazetach Górnego Śląska. Był to
socrealizm w czystej postaci, programowe na−
wiązanie do obowiązującej wówczas poetyki.
Przełom w jego twórczości następuje w 1955
roku. W „Nowej Kulturze” ukazuje się wów−
czas jego wiersz „Do matki”, w którym poeta
zrywa z realizmem i jego wynaturzoną formą,
jakim był soc. Zaczyna badać prywatne strony
życia, zajmuje go słowo jako tworzywo, z jego

nieograniczonymi wręcz możliwościami. Wi−
dać zapatrzenie w Tymoteusza Karpowicza
i Mirona Białoszewskiego. W 1958 r. wydaje
akusz poetycki p.t. „Tempo krążenia” od któ−

rego rozpoczął wykształcanie własnego stylu
wierszowania, który warto prześledzić w kil−
kunastu następnych tomikach poetyckich.
Wydał także kilka książek prozatorskich i ese−
istycznych. Jest  autorem wielu słuchowisk ra−
diowych i widowiska telewizyjnego, a także re−
daktorem kilkunastu antologii wierszy, repor−
taży, pamiętników, legend i baśni. Wiele z jego
wierszy i opowiadań przełożono na języki obce

i opublikowano w zagranicznych periodykach
i antologiach.

W tym roku, z okazji Jubileuszu 70. rocz−
nicy urodzin, oficyna „Pro Libris” przy
WiMBP im. C. K. Norwida w Zielonej Górze
wydała obszerny wybór wierszy Koniusza pod
przewrotnym tytułem „Nic nie było”, gdy było
w jego życiu twórczym tak wiele. Z tej okazji
również został wyróżniony honorowym Lubu−
skim Wawrzynem Literackim.  I słusznie bo
do dziś jego poezja jest żywa. To destylat, zwię−
złość, próba docierania do sedna, odnajdywa−
nie esencji. Poezja Koniusza to również nego−

wanie słowa w sensach podobnych do
Białoszewskiego, ale poeta, jak rzekło
się wyżej, wypracował własny, synte−
tyczny, precyzyjny a przy tym swoiście
metaforyczny język.

Takim też językiem posługuje się
w swoich opowiadaniach i krytyce lite−
rackiej. Zarówno w poezji jak i prozie
eksploruje wątki biograficzne, histo−
ryzm, kulturę. Jego odrębny styl zwró−
cił na niego uwagę takich poetów jak
choćby Adam Ważyk czy Julian Przy−
boś. Pisał on w „Nadodrzu”: W Janu−
szu Koniuszu skojarzyły się jakby wy−
kluczające się nawzajem cechy: wielka
ambicja doskonałości i nadmierna

skromność, zaś Zbigniew Bieńkowski „Kultu−
rze”: Przydarzyło mi się spotkanie z poetą, który
ukazał mi na nowo żywy kamień, żywą rybę,
żywą kroplę oceanu, żywy kilof  i na nowo stwo−

rzony wszechświat.
Trafnie konkluduje krytyk Walde−

mar Michalski w „Akcencie” 2001:
Piękna, ale egzystencjalnie trudna filo−
zofia wierszy Koniusza czyni z tej po−
ezji portret duchowych potrzeb współ−
czesnego człowieka, który mieni się
„pierwszym po Bogu” i ciągle „wyru−
sza w podróż dookoła siebie”.

Nic dodać – nic ująć.
Renata Ochwat

 Ireneusz K. Szmidt

Jubileusz Janusza Koniusza

ROZRUSZAŁ LITERATÓW

Jubilat w ramionach przyjaciela, poety Janusza Wekslera z Żar

Słodki bankiet jubileuszowy. Poeta dzieli tort.

Janusz Koniusz urodził się 1 lutego
1934 roku w Sosnowcu–Niwce. Jest laure−
atem Lubuskiej Nagrody Kulturalnej i Lu−
buskiego Wawrzynu Literackiego. Jego
utwory przekładano na języki: białoruski,
czeski, górnołużycki, litewski, niemiecki, ro−
syjski, rumuński i szwedzki. W literackim do−
robku  ma 13 książek poetyckich oraz sześć
tomów prozy i wiele słuchowisk radiowych.
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WYBUCH
W porze drugiego śniadania
w wieżach miasta nad wielką wodą
wybuchli jak bomba atomowa

z opóźnionym zapłonem
o krok przed nami

Pod powieki ekranów telewizyjnych
wzniósł się popromienny kurz
skąd ofiary i kaci z kolorowych fotografii
prześwietlali każdego z osobna do negatywu krwi
jakby chcieli nam coś ważnego powiedzieć
w ostatnim słowie oskarżenia i obrony

W zgodzie z ogólną teorią względności
wszystkich dokładnie policzono nie tylko
na potrzeby metafizyki

W OBRONIE KAINA
Wygnany sprzed oblicza Pana jak ze świątyni
na ośle przywędrował do Krainy Nod
Spod darni wydarł wielki zagon ziemi
by porastał krzewem winnym i zbożem
Rodzinę założył a nawet całe plemię
zasłużone w naukach ścisłych

 i w hodowli bydła
Wzniósł gród pierwszy pod słońcem i księżycem
z placem targowym z miejscem

na igrzyska i pochówki
z wieżą głodową przy głównej synagodze
żeby bratobójcy konali

w majestacie boskiego prawa
Pan wywyższył wszystkie jego czyny
Jeśliby ktoś wyrządził mu krzywdę
byłby stratowany przez stado dzikich zwierząt
pierworodny pluton egzekucyjny

Pamiętamy tylko ten polny kamień
który się w jego ręku jak róża zakrwawił

 ŚWIĘTY
Przed spotkaniem się z Panem w cztery oczy
z benedyktyńską pracowitością

złamał pióro jak rękę
Zwątpił nawet w znaki przestankowe
którymi rozdzielił krótkie zdania
w swoich długich myślach
wyssanych z bożego palca
jak w pianie pychy
sądził od pierwszego zapisanego słowa

Namaszczony olejami milczał na cały klasztor
by nie zdradzić się przed żadnym

z bogobojnych braci
że na ostatek zapragnął być przydrożnym mułem
którego nie więzi habit
tylko szlachetny bez powodu upór
l sumienie ma czyste
jak nie splamiony literami pergamin

POKREWIEŃSTWO
On żyje
na tej nie odkrytej planecie
na końcu Drogi Mlecznej
Zszedł z drzewa wiadomości dobrego i złego
Podniósł czoło
by uwolnić się od nadmiaru grawitacji
Wąż wziął go na jad języka
więc nie ujdzie przed grzechem pierworodnym
i Boga ukrzyżuje
Czasem z łuku trafi w ruchomą tarczę mięsa
bo jest mięsożerny
Palcem wskazującym prawej ręki
narysował na piasku
twarz ze śmiesznymi dołeczkami na policzkach
Usypał groblę
gdyż po ulewie utracił zaufanie do rzeki
Wynalazł żarna
i wóz o czterech kołach
Z obliczeń na pergaminie wynika
że rozmyśla o rozbiciu atomu
Marzy mu się także lotnia i lot na tamtejszy księżyc

Czuję to przez skórę na odległość
miliona lat świetlnych

W TRÓJKĄCIE
TRZECH CESARZY

W Trójkącie Trzech Cesarzy
 nikt nigdy nie widział
zwykłego księcia z bajki
hetmana z buławą ani bez buławy
gniadej klaczy czystej krwi arabskiej
którą by tuczyło oko pańskie
damy dworu żadnej pokojówki
o kurtyzanach nie mieli pojęcia
jak o manierach dworskich

W Trójkącie Trzech Cesarzy
na świat przychodzili po cesarskim cięciu
dźwigali rany z polowań

na grubego zwierza węgla
w czarnych hełmach na warcie stali
przed grobem Chrystusa który za nas umarł
w noc świętojańską po Białej Przemszy
wianki z polnych kwiatów
płynęły pod nie zwodzony most
i dalej do morza

W Trójkącie Trzech Cesarzy
ginęli w kopalniach o nazwach własnych
Orion Jerzy Modrzejów Niwka
dzwony dzwoniły w powszechnie

znanym języku
ksiądz modlił się po łacinie
z brewiarza spowitego kirem
i grała górnicza orkiestra

Tamten płacz jeszcze dziś łapie mnie za gardło

Elżbieta
Skorupska−Raczyńska

Nowe wiersze

PRZEDWIOŚNIE
Drzewa
nocą malowane na biało
srebrzą się
resztkami zimy

Niecierpliwym pąkom
śmierć w oczy zagląda
Skurczone ze strachu
żałośnie zziębnięte
na brąz
wczorajszą frywolność
ukryły pod łupinką wstydu

Jeszcze za wcześnie

A kotka już
nie wróciła  na noc

Znów
pachnie nadzieją

PRZEDWIOŚNIE II
Budzę się razem z tobą
na nowo
niepewnie nieśmiało
kiełek po kiełku
pąk po pąku
po liść

Złapałaś mnie za
ostatnie  myśli
i snuć będziesz
od wiosny po jesień
kiedy w kokonie babiego lata
zdrzemnę się
by przedwiośniem
obudzić się z tobą
na nowo
jak dziś
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MITOLOGIA − WIEK XX
bogowie
domagali się ofiar
ze zwierząt

z Olimpu obserwowali
jak zabijano
dorodne woły

jak wznoszono
ołtarze
świątynie
piramidy

co stoją
do dzisiaj
wzbudzając niekłamany

podziw

odkąd nad światem
panują ludzie

z ludzi
składa się ofiary
na ołtarzach
ideologii

OBRONA NARCYZA
trzymajmy się
faktów

każdy detal
mojej twarzy
zapisany w pamięci
krystalicznie czystego źródełka
potwierdza że byłem piękny

nie zgubiła mnie próżność
na śmierć
skazały mnie nimfy
faworyty Demeter
leśne egocentryczki i donosicielki

odchodząc
sam trzymałem się za rękę

myślałem
może zapiszę się w historii
wszak wcześniej
nikt nie umarł
z miłości do siebie

na moim grobie
wyrósł kwiat
nazwany od mego imienia
(choć nawet w części nie tak piękny)

podręczniki
milczą o nimfach
nauczyciele kładą dzieciom do głów
banały i frazesy
o egoizmie
i próżności
wyższości ducha nad pięknem
zewnętrznym

a ja domagam się tylko
sprawiedliwości

to przecież niewiele
jak na mitologicznego potępieńca

*  *  *
że wieczne
będą z nim kłopoty
Bóg dobrze wiedział
przed Dziełem Stworzenia

nie przez przypadek
zostawił go na koniec

najpierw rośliny
zwierzęta

potem człowiek
(ostrożności nigdy za wiele)

żeby nie popsuł
nie pomieszał

nie sknocił

na wszelki wypadek
a może z rozmysłem
przezorny Bóg
dał mu rozum

i chyba tym
sobie najbardziej
zaszkodził

KOLUMBOWIE
nie odchodźcie
zbyt daleko
zapomnienie boli
zaczekajcie za rogiem
szkolnego podręcznika
do historii

moi uczniowie
zdają w tym roku maturę
śnią o dziewczynach
niebieskookich długowłosych
tęsknią za ogniskiem
planują wakacje
nie lubią biologii
obiecują spalić
zeszyty do matematyki
gdy tylko egzamin się skończy

nie różnicie się
aż tak bardzo
jakby się mogło wydawać
na pierwszy rzut oka
historii

tylko niebo inne
nad wami
inne wczoraj
dzisiaj
jutro

bez szkolnych tarcz
głów na karabinach
bandaży
symboli

Beata IGIELSKA (lat 36) – nauczyciel ję−
zyka polskiego w liceum ogólnokształcącym,
założyciel i opiekun Małej Akademii Literatu−
ry; zainteresowania: literatura (zwłaszcza po−
ezja pokolenia Kolumbów, C.K. Norwida
i współczesnych klasyków; proza J. Sarama−
go, E. Hemingwaya, F. Dostojewskiego, H. Krall
i M. Nurowskiej), antyk, kultura żydowska, film.

Laureatka następujących konkursów:
–  I miejsce w Międzynarodowym Konkur−

sie Literackim „Przygoda przychodzi sama”
(Krzeszyce 2003);

– I miejsce w Ogólnopolskim Walentyn−
kowym Konkursie Poetyckim – Białystok
2002; II miejsce – w 2004 r.;

– I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkur−
sie Literackim „Złote Pióro” (Gubin 2003);

I miejsce w Regionalnym Konkursie Lite−
rackim „O Łabędzie Pióro” (Barlinek 2004);

– II miejsce i wyróżnienie w Ogólnopol−
skim Konkursie Literackim „Pisanie dobre na
chandrę” (Oświęcim 2001 i 2003);

– Wyróżnienie w Międzynarodowym Kon−
kursie Poetyckim „Szukamy talentów wsi”
(Białaczów–Wąglany 2002);

–  Wyróżnienie w Międzynarodowym Kon−
kursie Poetyckim „Strofy z szuflady” (Choszcz−
no 2002);

– Wyróżnienie w Międzynarodowym Kon−
kursie Poetyckim „O Nagrodę Skrzydła Ikara”
(Katowice 2002);

– Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur−
sie Poetyckim „Jestem dla Ciebie” (Złotów
2000);

– Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „Malowanie słowem”
(Szczecinek 2003);

– Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Kon−
kursie Literackim „Krajobrazy słowa” (Kędzie−
rzyn–Koźle 2002);

– Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Kon−
kursie Poetyckim „O liść dębu” (Płock 2003);

– Wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Kon−
kursie Poetyckim „Serduszkowy wiersz” (Rab−
ka–Zdrój 2004);

– I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Li−
terackim „Rzuć palenie razem z nami”;

– II miejsce w Turnieju Poetyckim
„O kwiat konwalii”;

– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Literackim „Pomagać innym”;
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JERZY HAJDUGA. Urodził się w 1952

roku w Krakowie. Do Zakonu Księży Kanoni−

ków Regularnych Laterańskich wstąpił w 1980

roku, a w 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.

W latach 1987–1989 oraz 1991–1994 pełnił

służbę duszpasterską w Drezdenku. W tym

okresie był inspiratorem głośnej poetyckiej fali

wśród tutejszej młodzieży, która ujawniła spo−

re zainteresowanie poezją i talenty literackie.

Obecnie, po 10 latach, ks. Hajduga znów pełni

służbę duszpasterską w Drezdenku w kościele

pw. Przemienienia Pańskiego.

Zadebiutował jako poeta w 1969 r. na

łamach pism młodzieżowych: tygodnika „Na

przełaj”  i miesięcznika „Radar”. Wiersze pu−

blikował m. in. w: „Tygodniku Kulturalnym”,

„Poezji”, „Literaturze”, „Pro Arte”, „Toposie”

oraz w „Arsenale Gorzowskim”, „Aspektach”,

„Ziemi Gorzowskiej” i w innych czasopismach.

Wydał kilka tomików poezji, m.in. „Na−

wrócenie św. Augustyna” (19894). „Dwa

żywioły ”(1994):, „Beze mnie” (1996)

Po kilku latach nieobecności w Drezdenku
gdzie stworzył wokół siebie, dzięki charyzmatycz−
nej osobowości swojej i twórczej, młode jak je
nazywaliśmy „zagłębie poetyckie”, powrócił
z „wygnania” do Krakowa ksiądz Jerzy Hajdu−
ga. Nie wiadomo na jak długo i czy odnajdą go
nowi młodzi poeci albo on ich odnajdzie. Tamci
z „zagłębia”: Tomek Walczak – poeta, scenarzy−
sta i reżyser, laureat konkursu literackiego im.
Z.Morawskiego, ideę i formę drezdeneckiego te−
atru „Alter Ego” przeniósł do Elbląga i tam pod
tą samą nazwą, od ośmiu lat prowadzi swą scenę
przy Teatrze Dramatycznym w Elblągu zdoby−
wając z nim ogólnopolskie laury, Maciej Zdziar−

POEZJA W KOLORATCE

podobno wiersz może mieć pretensje do poety
jestem zdumiony

* * *
W szpitalnej sali pusta ramka Dziś
nocą ktoś inny w mojej piżamie
ma oczy rozciągnięte Krzyż
na całą ścianę

W PANTOFLACH
                                Ani i Karolowi

od dzisiaj nie będziemy już
chodzić razem na spacer
rzekła staruszka chora
na jedną nogę
bezradny szczeniak
ukrył się w w drugim
pantoflu

* * *
Czytam gazetę przy oknie
jak odważne jest bezszelestnie
odsunąć firankę

* * *
Ostatnia Wieczerza
wciąż dopomina się
ciebie i mnie
naszej wyobraźni

* * *
Zapalona świeca
wydłuża mnie cieniem
i rosnę w oczach

POWRÓT KSIĘDZA  POETY
ski, dziś koordynator krajowej kampanii „Trzeź−
wy umysł” pod patronatem MEN, wzięty dzien−
nikarz radiowy, Karol Francuzik, dziś czołowy
poeta i krytyk w Poznaniu, szef obsługi medial−
nej tejże kampanii, red. nacz Studenckiego Mie−
sięcznika Literackiego „Pro Arte” i kilku innych
młodych zdolnych opuścili Drezenko i chyba już
nie wrócą. Ksiądz Jerzy wrócił. Z nową ksią−
żeczką poetycką p.t. „Spoglądając” wydaną w Po−
znaniu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kultural−
nych „Pro Arte”. Jako „wpisowe” do naszego li−
terackiego grona, przysłał  specjalnie dla „Pega−
za” kilka swoich nowych wierszy.

Ireneusz K. Szmidt

Barbara Trawińska
Nowe wiersze

NIEMEN
stałeś się legendą za życia
przybrałeś imię rzeki
aby ocalić od zapomnienia
kanon wyssany z mlekiem matki

słowa twoich pieśni otwierały nieba
poruszały się gwiazdy
i płonęły jak serca fanów
ekspresja muzyki
docierała do jądra ziemi
podbiłeś nią wszechświat
zagroziłeś mutacji zła

Czesławie!
teraz cień twój
gromnicami oddala się
świat dryfuje nadal
rzeka Niemen płynie
unosząc pamięci rapsod

DOLINA ISSY
 Czesławo Miłoszowi

zaprowadziłeś mnie w Dolinę Issy
gdzie czas płynie wolniej
a człowiek żyje zwyczajnie

z daleka płyną pieśni
jak rzeka melancholijnie
nikt nie zna co to swary
dłuższe niż do zachodu słońca
tu ono wstaje z chłopską chatą
i razem kładzie się wieczorem
a wszystko pachnie macierzanką
uśmiech na twarzy powitaniem
naręcza słów z sercem na dłoni

w takiej krainie chcę przebywać
gdzie gwiezdny pył dotyka ziemi
promieniem mgieł drugiej przestrzeni

W DUSZNIKACH
widziałam umieranie drzew
wywracały się z korzeniami
pękały z krzykiem
z hukiem łamały się gałęzie
zrywały linie wysokiego napięcia

śnieg skrzypiał igiełkami
ptaki umilkły głodem
tylko mróz igrał żywiołem
zapadła ciemność i noc

grzech Adama
znowu dotknął człowieka
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Gdy zobaczyłem po raz pierwszy tę twarz na ekranie telewizora
i usłyszałem ten głos, byłem pewien, że już Go kiedyś spotkałem i roz−
mawiałem z Nim. Mało tego: spotkaniu coś ważnego musiało towarzy−
szyć. Ale kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach? – dziura, kompletna
luka w pamięci. To tak jakby wraz z Jego obrazem pojawiła się nagle
nieprzenikniona kula z jakimś ważnym wspomnieniem, nie poddająca
się naciskom nawet najbardziej wyostrzonych myśli, co najwyżej – tyl−
ko lekko uginająca się.

Później bywał w telewizyjnym studio coraz częściej, słyszałem Go
w radiu i z kaset. Nierozwiązany problem malał i w końcu przestałem
się nim zajmować... Aż do wspominkowego spotkania z Jego bratem,
który opowiadał o swoim i Jego dzieciństwie, górskich i góralskich ko−
rzeniach, turystycznych fascynacjach...

I wtedy ta, wydawało się, że już zapomniana mleczna kula ze wspo−
mnieniem pojawiła się nie wiadomo skąd i... eksplodowała. Góry! Re−
glowa ścieżka! Obmywanie wodą z potoku skaleczenia na nodze i Jego
pytanie: ”A gdybyś wcześniej wiedział, że taką cenę zapłacisz za chwilę
przyjemności, czy poszedłbyś?”... Już wiedziałem! Przypomniałem so−
bie najdrobniejsze szczegóły epizodu sprzed prawie dwudziestu lat.

Były zapewne jakieś powody – być może zbyt późno zebrałem się
z wyjściem ze schroniska i zamiast piąć się na wymagającą wysiłku tra−
sę, skręciłem na spacerowy, chociaż kompletnie nie uczęszczany szlak.
Widocznie, po kilku dniach w górach, podczas gdy gdzieś daleko
w dolinach każdy dzień tłoczył wydarzenia i niepokoje, dojrzałem do
okresowej dyskusji z własnymi myślami. Bezludna trasa sprzyjała temu.
Pod okapem świerków, których czubki tylko nieznacznie zaznaczały
słabe powiewy wiatru, tu – na ścieżce było parno, mimo zacienienia.

Za którymś kolejnym zakrętem w prześwicie między drzewami, nieco
w lewo od szlaku, pojawiła się niewielka skałka. Sterczała ponad kilko−
ma innymi i kusiła bielą wierzchołka z ciemnozielonym kołnierzem
kosówki. W miejscu, z którego było do niej najbliżej – powalona kłoda,
zapewne ułożona specjalnie, aby turysta mógł sobie odpocząć. Stąd ścież−
ka, którą dotychczas szedłem w dalszym swym biegu wyraźnie oddalała
się od skałki i zbiegała w dół.

Zboczyć z trasy i wejść na skałkę, czy też iść dalej? Jednak nadzieja
na „popasanie oka” z dotychczas nie odwiedzanego miejsca była sil−
niejsza.

Po kilkudziesięciu metrach przedzierania się i kluczenia między
wykrotami i powałami drzew, trzeba było przejść przez niewielki labi−
rynt głazów. Wejście na szczyt było łatwiejsze niż się to z dołu wyda−
wało. Po prostu, po wdrapaniu się na kolejne spiętrzenie głazów, okaza−
ło się, że z nich można już tylko schodzić na drugą stronę... Właściwiej
by było powiedzieć: lecieć na łeb i szyję, bo po drugiej stronie było
głębokie urwisko.

Ha! Warto było wejść, warto narazić się na przedzieranie przez chasz−
cze... Daleko, daleko w dole wybarwiona wszystkimi kolorami lata ko−
tlina, za nią lekko zamglone następne pasmo górskie. Po drugiej stronie
– lekko w dole – świerki skrywające moją ścieżką. Nad nimi, oddalona,
wydawać by się mogło, na wyciągnięcie ręki – potężna ściana wspinają−
ca się prawie pod samo południowe słońce na bezchmurnym niebie.
Dopiero spod daszka z dłoni nad oczyma widać było groźne urzeźbione
urwiska, nietknięte ludzką ręką i stopą, tu i ówdzie upstrzone na prze−
mian plamami kosówki i resztkami pozimowego śniegu w żlebach. Sie−
dząc na wygodnej platformie wapiennej skały, szczęśliwy, że podjąłem
taką a nie inna decyzję, syciłem duszę i oczy.

Nawet najpiękniejsze wi−
doki trzeba w końcu zostawić sa−
mym sobie. Wracałem na szlak.
Jednak, czy uśpił moją uwagę nad−
miar wrażeń, czy też był to tylko
czysty przypadek – w miejscu, wy−
dawać by się mogło już najłatwiejszym, pośliznąłem się na jakiejś wy−
syconej wilgocią kępce naskalnego mchu, zjechałem w dół i sterczący
ku górze patyk paskudnie rozorał mi łydkę. Zakładanie prowizoryczne−
go opatrunku z plecakowej mini–apteczki: gaza, bandaż, plaster... Pa−
trząc jak opatrunek szybko zmienia barwę, zastanawiałem się nad starą
prawdą o skracaniu górskich ścieżek. Już zdecydowanie ostrożniej do−
tarłem do kłody, na której znowu przysiadłem, zdezynfekowałem ranę
i zmieniłem opatrunek. Szczypie, piecze, trochę boli, ale nie ma rady –
trzeba dojść do zaznaczonego na mapie potoku. Skałka pozostała za
plecami, z każdym moim lekko kulawym krokiem coraz dalej i coraz
wyżej

Potok był tam gdzie trzeba. Pryskał, gaworzył i mruczał chłodną
i orzeźwiającą wodą. Zdjąłem buty, podwinąłem nogawki i siedząc na
kamieniu moczyłem stopy w lodowatej kąpieli. Po chwili, obok mnie
leżały kawałki zabarwianego na różowo bandaża, którym delikatnie prze−
mywałem ranę...

– Szczęść Boże. Może w czymś pomóc? – usłyszałem za plecami.
”Szczęść Boże”, zamiast zwykłego na szlaku ”cześć” albo ”hej” zasko−
czyło mnie, tym bardziej, że szum potoku i zaabsorbowanie stanem nogi
zupełnie odizolowały mnie od ścieżki.

– Bóg zapłać – odpowiedziałem odwracając głowę ku przybyszowi
pochylającemu się ku mnie i wpatrującego w lekko zakrwawione szmatki.

Od butów począwszy a skończywszy na przewieszonym przez ra−
mię chlebaku wszystko wskazywało na prawdziwego turystę.

– Coś poważnego? Pokaż no to – przysiadł na sąsiednim kamieniu
i rzucił okiem na moje skaleczenie. – Nie jest tak źle. Na co żeś się
nadział? Tu?

– Nie...  –  i opowiedziałem o całej przygodzie.
Słuchał uśmiechając się. Tak, tak – zna tę skałkę. Bywa też na niej

czasami.
– I co? Gdybyś wcześniej wiedział, że taką cenę zapłacisz za chwilę

przyjemności, czy poszedłbyś? – zapytał z uśmiechem. To było to pyta−
nie, które – zapominając o jego autorze – później zadawałem wielokrot−
nie nie tylko sobie.

Nie pamiętam już dokładnie swojej odpowiedzi. Z pewnością mó−
wiłem, że chyba bym tylko był uważniejszy przy zejściu z góry.
Uśmiechnął się wtedy na pewno. Potem było trochę dialogu, trochę
monologu. Mówił o sprawach niby oczywistych, ale sposób w jaki to
robił – na przemian to patrząc mi w oczy, to znów gdzieś w głąb reglo−
wego lasu i na gadający potok – nakazywał uważne wysłuchanie. Utkwiła
mi w pamięci owa rzadko spotykana bezpośredniość, którą pamiętałem
nawet wtedy, gdy nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie i kiedy Go
spotkałem. Rozmowę zakończył jakimś żartem. Odszedł w dół ścież−
ki.... Odszedł i – teraz już wiem – na pewno już Go nie spotkam na
żadnej ziemskiej ścieżce.

Latem ubiegłego roku, w kilka miesięcy po owym spotkaniu z Jego
bratem, opowiedziałem tę historię Małgosi i Rysiowi, którzy mnie i Zosi
pokazywali swoje ukochane beskidzkie zakątki. Byli ciekawi, dlaczego
tak bardzo zależy mi na zwiedzeniu cmentarza w Łopusznej... A tam...
zapaliliśmy znicz na Jego, Księdza Tischnera, grobie.

BIAŁA SKAŁKA
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DREZDENKO

W uliczkach
Wiejskiej, Zielonej, w zaułkach
bruk twardy i smutek domów
spokojnie
jeszcze z nadzieją
zwartych na przetrwanie

Jordanowskie wierzby
strojne, płaczące
nad wodą drzemią

Ratusz
z wyższością nad zabieganiem

Ludzie dzisiejsi
z tęsknotą w oczach
i dawni
z imieniem w kamieniu

Miasteczko
zdrobniale dziecięco nazwane
gdzie czas się snuje
lecz nie ucieka

Miejsce
na miarę człowieka

CZARY

Kryształowa kula z soli księżycowej
zamiast kota cały zwierzyniec nad głową
tajemnica nocy
magia dotyku dłoni w ciemności
ofiarowanie
oczarowanie
odczarowanie

NOCNE HAIKU

Noc gasi światła
Tlą się w zniczach jedynie
Resztki pamięci

* * *
gdyś pożar serca
nieopatrznie rozniecił
ratuj witraże

ROZSĄDEK

Z mojego szpitalnego okna widać
prosektorium
cmentarz
i zakład kamieniarski

bardzo rozsądnie to rozwiązał
zdrowy człowiek

ISTNIENIA

Ścieżkę
przez ludzkie istnienia wydeptaną
przecięła wielopasmowa mrówkostrada
logicznie bezkolizyjnie płynęły karawany
z ładunkami do budowy mrowiska
i karmienia małych istnień i królowej
jedno mrówcze istnienie
drugie
dziesiąte
tysięczne

Z dwojga istnień ludzkich
małe
w przykucku
tłukło mrówki raz po raz kamieniem

Duże
wzięło małe za rączkę
otrzepało owady i śmieci

z bucików i spodni
i powiodło ścieżką

Mrówcza rzeka znowu wezbrała
i popłynęła
zabierając ze sobą
już–nie–istnienia
bo taki widocznie
jest mrówczy obyczaj żałobny

MILCZENIE
SIĘ STAŁO

Milczenie się stało
Milczenie otwarcia dnia

późnego wieczoru
dzwonka u drzwi
i telefonu
i kartki na stole

zwielokrotnione
niemym gestem dłoni
krzykiem oczu szeroko otwartych

Milczenie się stało

ROZCZAROWANIE

Nie szedłem tędy
już dawno
a stało tu kiedyś
drzewo bukowe

spokojem mocarne
bezpieczne siłą
potężne
dziecięcymi planami

i oto znalazłem
powalone
toczone hubami
spróchniałe resztki

* * *
Ziemia – odprysk materii
w bezkresie kosmosu
dlaczego tu właśnie
zaistniało życie
pojawił się człowiek
co nie potrafi pojąć
że jest kimś wyjątkowym
że otrzymał od Stwórcy
zmysły wolę
genialny umysł
dlaczego zatem
tak zaciekle burzy
co wcześniej zbudował

SZCZĘŚCIE
Ustawiam się
w kolejce do szczęścia
pełen nadziei
że kiedyś tam dotrę

przestępuję niecierpliwie
z nogi na nogę
pytam sumienie
czy mi się należy
zżymam, że tak opornie
przesuwa się kolejka
w tłumie czekających
wątpię czy i dla mnie starczy

mimo wszystko czekam

* * *
To nie takie proste
stanąć przed życiem
twarzą w twarz
i powiedzieć mu
jest OK

* * *
Według Szinto
wszystko ma duszę
niebo drzewo
ptak zwierzę
nawet kamień
nieraz wątpię
czy ma ją człowiek
patrząc co bliźniemu
czyni na co dzień

* * *
Wyglądam przez okno
patrzę czy idzie szczęście
nie idzie
może jutro

Jerzy
Gąsiorek

Jerzy
Gąsiorek

Nowe wiersze

Ludiwk Lipnicki



Czesław Sobkowiak

Celowo sparafrazowałem tytuł miesięczni−
ka informacyjno–kulturalnego, który ukazuje
się w Zielonej Górze, bo wydaje mi się, że obec−

nie ową „Górą” zaczyna być, nie wiem jak to się rozwinie, raczej Gorzów. Nie
da się nie zauważyć, że po latach zastoju coś się ruszyło w gorzowskim środo−
wisku literackim. Dopóki żył Zdzisław Morawski, był kimś obdarzonym au−
torytetem i zarazem legendą – to jego przesiadywanie w empiku, charaktery−
styczny wygląd, sposób mówienia, dostojny i doniosły, niezależność umysło−
wa, wszczynanie dyskusji i kłótni, parzenie miętowej herbaty i oczywiście
pojawianie się w prasie kolejnych utworów literackich, choćby takich jak „Zie−
mia dla żywych”, którego cenzura nie pozwalała drukować, więc dopóki żył
Morawski fundował gorzowskiej literaturze wielkość, powagę oraz legendę,
w której tle oczywiście była Papusza – problem i mit oraz Dowgielewicz wca−
le przeciętnej rangi pisarka. Ale cóż, tylko Morawski dotrwał do początku lat
dziewięćdziesiątych. Nadal na polu literackim funkcjonują  Furman–buntow−
nik, Szmidt, Niedźwiecki, Słomka i grono pomniejszych. Wyraźnie jednak po
śmierci Morawskiego to środowisko straciło siłę. Przez długi okres cechował
je zastój. Jednak w miarę upływu czasu zaczęła do głosu dochodzić grupa
autorów nowych, wydających książki, niekiedy nominowanych do nagród Lu−
buskiego Wawrzynu Literackiego jak ostatnio Lipnicki, Borkowska i Zieliń−
ska a wcześniej  Furman. Po prostu literaci gorzowscy są powoli zauważalni.
Na miejscu działa Klub Literacki ZLP, w którym odbywają się spotkania dys−
kusyjne i autorskie. Słyszałem nawet niedawno, że gorzowscy literaci już na
tyle okrzepli, by powoli coraz śmielej myśleć o uniezależnieniu się od Zielo−
nej Góry przez powołanie własnego oddziału ZLP. Sądzę zresztą, że mogą
to zrobić już w każdej chwili, bowiem jest to dość liczna grupa. Nic by to
nie zmieniło ani  dało w praktyce, ale byłby nowy oddział ZLP, a jeszcze tu
i ówdzie taki fakt traktuje się jako wielce nobilitacyjne wydarzenie o zna−
czeniu historycznym dla miasta. I tylko patrzeć jak to właśnie się stanie lada
moment. W ogóle o Gorzowie dużo więcej słychać, choćby za sprawą ogól−
nopolskiego konkursu literackiego im. Zdzisława Morawskiego, którego co−
roczny plon wskazuje na ogromne zainteresowanie. Do klubu „Lamus”
zjeżdżają z tej okazji literaci z całej Polski. A także od kilku miesięcy ukazuje
się pisemko „Pegaz Lubuski” pod auspicjami gorzowskiej książnicy i ZLP.
Trzeci, wrześniowy, numer otrzymałem za sprawą życzliwości jego redaktora
Ireneusza Krzysztofa Szmidta – poety i prozaika – który gościł w Zielonej
Górze z okazji sesji poświęconej Włodzimierzowi Korsakowi. Pismo to typo−
wo lokalne, niskonakładowe, nastawione na obsługę kręgu pisarzy i towarzy−
szących im czytelników. Skoro powstało, jest potrzebne. Podobne, techniką
małej poligrafii, niegdyś redagował przy „Gazecie Lubuskiej” Eugeniusz Ku−
rzawa. Nazywało się „Komunikaty”.

Warto zauważyć klarowność w jego redagowaniu. Na pierwszą stronę
został wybity dramatyczny tekst Szmidta „Krótki kurs polityki dla starych
i młodych poetów”, do którego warto się odnieść, bo prowokuje do polemi−
ki. Jest słuszny. Wyrasta z niezgody na bankructwo idei. Czy jednak poeci
są w stanie „nie pozwolić”? Dobrze by to było, gdyby mogli. Przypomniano
też Włodzimierza Korsaka – pisarza i przyrodnika. Dwie strony dano poezji
Jerzego Gąsiorka, ładny jest tekst o jego wierszach Krystyny Kamińskiej,
ale i jego wiersze są zauważalne, zwłaszcza podobał mi się zatytułowany
„Pompeje”. Dostrzegłem też prozę Witolda Niedźwieckiego, który jeszcze
ma siłę pisać oraz błyskawiczną recenzję ze zbiorku Eugeniusza Kurzawy
„Wciąż nowa prywatność”. Są nowe wiersze innych gorzowskich poetów
a także przedruk mojej recenzji polsko–niemiecko–języcznej antologii po−
etów „Promu” – „Die Fahre” pt. „Idziemy ku sobie”, który wcześniej publi−
kowany był w „Pro Libris”. W sumie pisemko na razie ma się dobrze. War−
to, by czytelnicy po nie sięgali, wszystko w nim jest co trzeba.

Teleskopem z Zielonej

GORZÓW
GÓRĄ

Zapiski na granicy światła i ciemności jakby to miały być witra−
że. Tkwię przy biurku, w sobotni wieczór. Gazety, książki, długopi−
sy, wkłady do długopisów, małe kartki zapisane litaniami spraw do
załatwienia. I trudno znaleźć siebie. Jakby nikogo nie było tu, gdzie
się właśnie znajduję. Uliczne odgłosy nie włączają w świat. Raczej
przybijają, wbijają w samotność. Takie to proste. I ważna jest sa−
motność. Zwyczajnie ubywa przestrzeni. Dziwna pewność, że po−
dejmuje się niepotrzebny wysiłek. A jeszcze inflacja wartości, po−
trzeb, charakterów, arogancja na czasie i czyjaś nieprzeparta chęć
poniżenia zza biurka, bo bez tego kwiatka komuś dzień nie byłby w
smak. Stracony, choć żaden z niego Robespier. Skąd my to znamy?
Nie zrozumie się głodnego, gdy jest się sytym. I można wydziwiać,
że pracy nie potrafi znaleźć. Ci, co mogą nieco więcej, tym „nieco
więcej” koniecznie chcą zaznaczyć swoją pozycję. Nie spojrzą uczci−
wie drugiemu człowiekowi w oczy. Ale ty nie trać ducha, jeśli cią−
gle jesteś, kim jesteś. Nie wobec ludzi, ale wobec kamienia będziesz
kimś ważnym. W ostateczności tylko to się liczy. To, gdy cię spraw−
dzi i potwierdzi kamień, źdźbło trawy, liść, kropla rosy. Objąć ka−
mień lub drzewo prawdziwie może tylko ten, kto swego sumienia
nie skalał czyjąś krzywdą.

Choćby nie wiadomo jakie wyobrażenia o sobie roiła marność,
jakie pretensje by miała, jakimi wzniosłościami, złocistymi słówka−
mi obsypywana by była, to zawsze, trywialnie, niestety, jak była,
tak pozostanie  marnością.

Pojechałem do lasu po drzewo, więc chwilowo nie piszę. Ale
zabrałem całego siebie w drogę.

Wydawało mi się, że dzwonił telefon, ale nie dzwonił.
Stół, krzesło, cytryna, lampion. Są tym, czym miały być. Wolę

o nich myśleć, że nie są cieniami Platońskich idei. Stały się idealne,
jedyne w świecie. A ja jedyny w świecie ze swoimi przeżyciami
i doświadczeniami, gdzie jestem? I po co? O, gdyby one znalazły
właściwe słowo. Zalegają gdzieś, przywierają do bezimienności.
Trzeba by je wywlekać na światło. Żeby się dowiedzieć coś o sobie.

Wtorek. Zresztą mniejsza z tym. B. wygląda na ciągle podeks−
cytowanego. Jakby chciał przeskoczyć siebie. Polecieć gdzieś bez
skrzydeł. Zastanawiam się, jak długo można tak funkcjonować.

Godzina nad kartką. I ani jednego sensownego zdania, które by
poprowadziło ku następnym. Ale nie szkodzi. Bez jałowych, pu−
stych, dokuczliwych, ciężkich godzin nie byłoby godzin owocują−
cych, jasnych, które unoszą.

Poetek za dużo. Muz za mało.

Przedziwne, ile musiałem przejść? Powinienem już dawno się
zgubić, bo nigdy nie trafiałem właściwie. Wszystko pamiętam jak
było. Koniec roku, schodzę po kamiennych schodach na mróz i śnieg
z wiadomością, że już nie ma dla mnie pracy. Znam twarze, które
oblepiało kłamstwo. Ból i lęk całymi dniami zagęszczał mój od−
dech. Szczególne to doznanie. I znów ktoś jeszcze komunikuje mi,
że może być mi odebrane pisanie kilku zdań na kromkę chleba. Po−
ecie zawsze można coś dotkliwego zakomunikować. Najlepiej zwa−
lić mu świat na głowę. Owszem można, ale odebrać już niczego się
nie da. Taka alternatywa mnie nie dotyczy. Co miałem zrobić, to
zrobiłem. Na mniejszą lub większą skalę i miarę. Już jest. Policzone
i  opisane. A teraz, cokolwiek może jeszcze być, nie mnie obchodzi.
Jakoś przejdą te lata.

Teraz powinno być o tym, że im schodzi się niżej, tym więcej
rzeczywistości. O to w końcu w literaturze cała walka. Zostawiam
ten wątek na inna kartę.

Nihiliści bredzą. Politycy się bogacą. Świat jest piękny, pięk−
nieje wraz z przylotem bocianów. Na polskie stodoły.

Zimno liże. Słowa bolą. Oczy przepalają. Rodzi się pamięć miej−
sca na ziemi.

Siedziałem z Mieciem w naszej kawiarni. Opowiadaliśmy sobie
przy piwie o tym i owym. Jak to było kiedyś w szkole i po szkole.
Chodziliśmy na targowisko, między owocowe stragany. Śmialiśmy

Pisane w nocy
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IKAR
leci
wzbija się w górę

niebezpieczna fascynacja
ogarnia
od stóp do głowy

już kocha latać
choć po raz pierwszy
to robi

miłość płonąca
topi wszystko
lód, kamień, serce
wosk

może zbyt szybko
zbyt łatwo
niepotrzebnie

i tak spadnie

* * *
Uniósł rękę w górę
lekkim ruchem sprzątnął hałas.
Potem wyrosły drzewa
kwiaty
i ludzie
jak grzyby po deszczu
A wokół była cisza
nieprzemodlona
i nadzwyczajna

”Bóg tworzył w ciszy,
żeby słychać było
szum traw i wizg jaskółki...”

* * *
Na krańcu świata
mieszka człowiek
co nie depcze trawy
nie nosi biżuterii
nie liczy pieniędzy.

Rano wychodząc
upaja się zapachem rosy
wracając
dziękuje Bogu
za drzewa

Gdzieś mieszka ktoś
kto słucha śpiewu ptaków
i wcale diabeł
nie mówi mu: dobranoc.

Bernadetta
Zielińska

Obie młode poetki są uczestniczkami Małej Akademii Literatury prowadzonej przez Beatę Igielską w Skwie−

rzynie. Obie także są laureatkami wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich dla młodzieży szkolnej.

KRZYK
przerwał spokój
budzącego się dnia
zburzył niebieską taflę jeziora

most
łączący twój świat i mój
zachwiał się
i runął

twój krzyk
zniszczył wszystko
bezpowrotnie

* * *
Ona nie puka do twoich drzwi
tylko wchodzi nieproszona
Nie wytrze butów
naniesie błota na dywan
pobrudzi biały obrus
Nie przeprosi
za wyrządzone szkody
Życie przewróci
do góry nogami
i odejdzie
wyśmiana

Miłość nieodwzajemniona

Z  ZASKOCZENIA
jesień
przyszła nieprzygotowana
na gorące pożegnanie lata

usiadła pod dębem
i grając na skrzypcach
nagle
ozłociła liście
jesienną pieśnią
życia

* * *
babie lato opętało
swymi nićmi
cały świat
senne spojrzenia
rzucane na innych
promienie słońca
ostatnie takie
widziane tej jesieni
odejdą w zapomnienie
i wrócą
wiosną

Aleksandra
Bogdańska

się z nadętej atmosfery na różnych zebraniach.
Janusz nieustannie był w biegu. Nigdy nie uda−
wało mu się przystanąć. Chyba zbytnio go nie
obchodziliśmy. Jedynie Andrzej miał czas na
nasze pierwociny. Jakże lubiłem, kiedy z tek−
stu wyławiał jakieś kawałki. Natychmiast zu−
pełnie inaczej się je czytało. Wysiadywaliśmy
godzinami przedpokoje i korytarze redakcji
„Nadodrza”, żeby po zebraniu go na chwilę
dorwać. Bo kto inny w Zielonej Górze miał dla
nas tyle cierpliwości. Powiedział ostatnio, że
literatura to nie bieganie przez płotki, wyścigi
ani ćwiczenia gimnastyczne. Ale dojrzewanie.
Słusznie. Ciągle powraca tutaj ze swoim obiek−
tywnym spojrzeniem.

Patrzeć, słuchać, myśleć. Z tego zawsze coś
się uzbiera. W wewnętrznej wolności i nieobo−
jętności rodzi się sztuka. Uruchomić swój świat.
Są też inne przykazania.

Na przykład: będziesz stał przy swoim zdaniu.
Ściągniesz na siebie uwagę tych, którzy nie

wybaczają prawdy.
Klęski będą twoją podporą.
Nie będziesz miał siły żeby się obronić.
Na tym, co najsłabsze zbudujesz dom swój.
Ominie się pokusa łatwej drogi.

Artyści wszelkiego rodzaju mogą mieć
wolę wszczynania sporów a nawet kłótni. Ale
na zewnątrz powinni mocno bronić interesu
swojej społeczności. Bo jeśli oni nie będą sie−
bie bronić, to kto się za nimi opowie. Sami bę−
dąc przeciw sobie, ściągną na siebie jeszcze
większą nieprzychylność. W  tych trudnych
czasach jest to podstawa. Nie dać się lekcewa−
żyć, poniżać, marginalizować.

Jedni zamawiają butelkę za kilkaset zło−
tych. Złotych. I uważają się godnymi miana
ludzi kulturalnych. W kulturalnych pomiesz−
czeniach odrestaurowanego zamku mile spę−
dzają godziny przy muzyce i poezji. Inni patrzą
długo na odrapaną ścianę, na złamane drzewo,
na chorą kobietę, na obojętną madam za biur−
kiem, która ma swoje maksymy (oraz złotą
komórkę w torebce) i długo nie mogą zdecy−
dować się, jaki tego dnia przygotować obiad.

Już nazbierało się. I sporo Gorzowa, go−
rzowskich klimatów jest we mnie. W końcu
kilka razy przyjeżdżałem, gdy jeszcze komuś
chciało się coś organizować i były na to pie−
niądze. Zaczął się mój trop od odwiedzin domu
Zdzisława. Miałem chyba ledwo osiemnaście
lat. Poczęstował mnie rosołem i rozprawiali−
śmy o literaturze. To znaczy: słuchałem. Lubił
słuchaczy. Zapewne zostałem gdzieś w którymś
tomie jego dziennika zapisany. W pewien gorą−
cy, sierpniowy dzień pojechałem do Ireny Do−
wgielewicz po materiały na wystawę literacką.
Pamiętam mroczny nastrój pokoju. Nie wstała
z łóżka. Na moją prośbę „wykonała” rękopis
swego wiersza „Teologia” i dała mi autograf
w zbiorku. Czułem się tą wizytą zaszczycony
i zasmucony zarazem. Szkoda, że nie poznałem
Papuszy. A poza tym dobrze mi się kojarzy Klub
„Lamus” z przyjaznym panem Eugeniuszem
Wieczorkiem. To jednak w sumie dużo...

Czesław Sobkowiak
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Z JANEM GROSSEM, fraszkopisem i aforystą obchodzącym wła−
śnie 70 urodziny i 40–lecie, a właściwie nieco spóźnione... 45–lecie pracy
twórczej, rozmawia Agnieszka Moskaluk

A.M. – Jubileusz osobisty – bezdyskusyjny. A o co chodzi z tymi
pańskimi rocznicami pracy literackiej?

J. G. – Rzeczywiście, trzeba to wyjaśnić. Tym bardziej, że w 1999
roku w „Lamusie” obchodziłem 20–lecie pracy twórczej. Rocznice twór−
cze liczy się od momentu debiutu, ale czym innym jest debiut książko−
wy i debiut prasowy. Moja pierwsza, książka, „Z przymrużeniem oka”
została wydana w 1979 roku. Natomiast absolutny debiut przypada na
1958 rok, kiedy to na łamach tygodnika satyrycznego „Kaktus” został
wydrukowany mój pierwszy, utwór.

A.M. – Jak to się stało, że zaczął pan pisać fraszki?
J.G. – Zupełnie przypadkowo i niespodziewanie. Byłem w wojsku

w Sochaczewie. Pracowałem na wieży
kontrolnej jako dyspozytor lotów. Które−
goś dnia przyjaciółka przysłała mi w li−
ście fraszki bardzo popularnego wtedy
Jana Sztaudyngera. Spodobały mi się. Po−
myślałem, że i ja mógłbym parę napisać.

A.M – Od podobania do napisania
jest daleka droga. Miał pan wcześniej ja−
kieś satyryczne zapędy?

  J.M. – W siódmej klasie napisałem
paszkwil na nauczyciela matematyki. Nie
był specjalnie udany, widzieli go tylko
dwaj moi najlepsi przyjaciele. I to wszyst−
ko. Nie myślałem, że kiedyś będę się tym
zajmował. Ale na tej wieży kontrolnej
zdarzały się takie dni, gdy nie odbywały
się loty – mieliśmy sporo czasu. Mogli−
śmy coś pisać, czytać książki. Któregoś
dnia zacząłem sobie pisać różne rymy.
Składałem je, ale nie miały specjalnego
sensu. Z czasem były coraz lepsze i lep−
sze. Tak to się zaczęło.

A.M. – Wtedy powstała pierwsza zna−
cząca fraszka?

J.G. – Tak. Pamiętam ją do dziś. No−
siła tytuł „Kapelusz”: Masz go powyżej
uszu, a jednak chodzisz w kapeluszu. To
właśnie ją wydrukował 45 lat temu
„Kaktus„.

A.M.– Spod pana pióra wyszło wiele interesujących fraszek. Więk−
szość „tylko dla dorosłych”, a jednak w kraju znany jest pan, jako
twórca dla dzieci.

J.G. – To dlatego, że książki z wierszykami dla dzieci zostały wy−
dane w dużych – nawet stutysięcznych – nakładach. Dobrze się sprze−
dały. Moje „ZOO na wesoło”, czy „Od biedronki do żyrafy” mają nawet
szkolne biblioteki.

A.M. – Co jest ważniejsze w pisaniu fraszek: samo pisanie, czy
możliwość obracania się w trochę innym świecie?

J.G. – Jedno i drugie. Każdy twórca ma iskrę bożą – w przypadku
satyryka jest to krzywe oko. Jeśli jest się choć trochę ambitnym, chce
się to wykorzystać, coś z tym zrobić. Dla przyjemności, dla sławy, przy−
gody. Żeby oderwać się od codzienności, pracy zawodowej. .

A.M. – Pracy zawodowej, czyli?
J.G. – Mam wykształcenie techniczne i budowlane. Przez lata pra−
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cowałem jako inspektor nadzoru urządzeń sanitarnych, kierownik dzia−
łu inwestycji. Pisanie rzeczywiście zawsze było dla mnie rodzajem od−
skoczni. Dawało też satysfakcję. To mile, kiedy widzi się swoje nazwi−
sko w prasie, czy na okładce książki jednej, drugiej, trzeciej. Kiedy
wygrywa się konkurs, czy jest zapraszanym na spotkanie z czytelnika−
mi.

A.M. – Fraszki same wpadają panu do głowy, czy musi pan długo
nad nimi pracować?

J.G. – Różnie to bywa. Czasem wpadają niespodziewanie, pod wpły−
wem jakiegoś impulsu: sytuacji, przedmiotu, słowa. Bardzo często, pra−
wie gotowe fraszki same do mnie „przychodzą”. Powinienem je od razu
zapisać, bo rano wydobyte z pamięci, nie są już takie dobre. Muszę nad
nimi pracować. Przeczytałem kiedyś u Jana Parandowskiego w „Alche−
mii słowa”, że warto usiąść nad czystą kartką i czekać. Tak zrobiłem,

ale szybko doszedłem do wniosku, że
to metoda nie dla mnie.

A.M. – Nie da się więc na siłę.
A na zamówienie się da?

J.G. – To zależy. Jeśli mam zada−
ny temat i czas na napisanie utworu,
to tak. W ten sposób przez lata współ−
pracowałem z radiem szczecińskim,
z programem „Między nami słucha−
czami” i IV programem Polskiego
Radia. Natomiast nic by nie wyszło
z fraszki zamówionej na teraz. Ow−
szem, napisałbym ją, ale brakowałoby
w niej smaczku, lekkości, tego czegoś.

A.M. – A zdarza się, że przy−
chodzą w najmniej spodziewanych
momentach?

J.G. – Pewnie. Miałem kiedyś
spotkanie autorskie w domu wczaso−
wym. Niestety, miało się ono odbyć
w sali telewizyjnej dokładnie o tej same
porze, kiedy leciał bardzo popularny
serial o rodzinie Straussów. Wchodzę
na salę, tam tłumy. „Kaowiec” przed−
stawia mnie, a wtedy jedna pani mówi,
że ona tu na film przyszła... Ostatecz−
nie telewizor został wyłączony i spo−
tkanie się odbyło. Na zakończenie przy−
szła mi do głowy taka oto fraszka: Róż−

ne w życiu chwile lubi splatać los, /lecz dziś ze Straussem wygrał Jan Gross.
A.M. – Co w dobrej fraszce Jest najważniejsze?
J.G. – Błyskotliwa myśl, przewrotność, wieloznaczność, gra słów,

czasem dosadność, zaskakująca pointa i... wyrobiony odbiorca. Wtedy
fraszka jest odebrana dokładnie tak, jak powinna.

A.M. – Coś może spaprać dobrą fraszkę?
J.G. – Na przykład zła redakcja tomiku. W „Szczypcie swawoli”

jest fraszka „Śmiały saper”: Był z niego saper chwat, rozbrajał sex–
bomby z szat. W wydawnictwie, bez mojej wiedzy, odwrócono w niej
kolejność wersów: Rozbrajał sex–bomby z szat... itd. Znikł element za−
skoczenia, gra znaczeń. Fraszka po prostu przestała mieć sens.

A.M. – Nad czym pan teraz pracuje?
J.G. – Nad kolejną książeczką dla dzieci. W całości będzie ona po−

święcona ptakom.
A.M. – Życzę powodzenia i dziękuje za rozmowę.

Ten lotny satyryk z natchnieniem śpi razem.
Ba! Nawet na spacer wychodzi z Pegazem.

Tadeusz Szyfer

R
ys

. 
Z

bi
gn

ie
w

 O
lc

ho
w

ik



15Jan Gross

O łyżwiarce
Bardzo wielu panów
Czarowała co dzień,
Aż w końcu sama
Została na lodzie.

Pechowy narciarz
Na białym śniegu
Rano go widzieli,
A już w południe
Był… w gipsowej bieli.

Do pięknej narciarki
Ach, kiedy wyczytam
W twych oczach niebieskich,
Że mogę cię poznać
Od deski do deski.

Bobsleista
Tą myślą dręczył się
Nocą i o świcie:
Jak się bez problemów
Prześlizgnąć przez życie.

Znudzony skoczek
Pragnie od skoczni
Jakiejś odskoczni.

Śmiały skok
Skok oddał pełen gracji
Do damy w kombinacji.

O bałwanach
Bez względu na to
Jaka roku pora,
Liczba bałwanów
Zawsze jest dość spora.

Bojerowy mistrz
Mówił o sobie
Przy każdym spotkaniu,
Aż uznano go mistrzem
W…bajerowaniu.

Spirala śmierci
Emocjonująca
Jest „spirala śmierci”,
A po niej (na szczęście)
Łyżwiarka się kręci.

Miłośnik snowboardu
Jeżdżąc na dwóch nartach
Zwykle którąś gubił,
A więc jedną deskę
Najbardziej polubił.

Hojny hokeista
Dziewczynom

o wielkiej urodzie
Obiecywał zamki na lodzie.

Zjazdowiec
Wciąż chodzi ponury
Odkąd zjechał z góry.

RYMY
na temat zimy Rozkoszna geografia

W krainę rozkoszy
Wkroczę radośnie,
Gdy mi pokażesz,
Gdzie pieprzyk rośnie.

Rozkoszny kurs
Strzałka pani dekoltu
Wprowadzi mnie do portu.

Bogobojny
Zapomniał o wszystkich
Przykazaniach bożych,
Gdy się ukazała
Jak ją Pan Bóg stworzył.

Striptiz
Rozpina bluzeczkę
Z uśmiechem na buzi.
Program ma zapięty
Na ostatni guzik.

Wykład o miłości
Spytało po wykładzie
Pilne dziewczę śliczne:
Kiedy się wreszcie zaczną
Zajęcia praktyczne?

Kochająca
Darzyła go wdziękami swymi
Kochając... między innymi.

Mój grzech
To przez nią do grzechu
Zostałem skuszony,
Gdy się odsłoniła
Z jak najlepszej strony.

Schody kariery
Wejście na kariery schody
Ułatwia stopień... urody.

Zwierzenia pocieszyciela
Spoczęła na tapczanie
Smutna tak szalenie,
Że postanowiłem
Wejść w jej położenie.

ERO – TYKI

Siła przyzwyczajenia
Choć z niego jest już

stary piernik,
Chodzi na babki do...

cukierni.

Specjalność cukiernika
Urabiał jednym ruchem
Babki miękkie i kruche

Cudowne chwile
Z babką przy kości
Czuł się tak cudnie,
Nie wiedział nawet,
Że portfel chudnie.

Słodka kobietka
Ze wszystkich słodyczy
(Wspomnieć tu wypada)
Za nadzianym piernikiem
Najbardziej przepada.

Smak wina
Najbardziej smakuje
Mi wytrawne wino,
Kiedy je piję
Ze słodką dziewczyną

FRASZKI
frywolno

świąteczne

Karolina Czabara
* * *

Zakochałam się
w zielonookiej jesieni

I teraz moje łzy
lecą na ziemię
liśćmi z drzew
tracącymi korony

Z dnia na dzień
wiatr będzie coraz
chłodniejszy
aż w końcu
zmieni się w zamieć

Wtedy usiądę
przed kominkiem

Ogrzewana
złotymi językami ognia
dziwić się będę
że jeszcze przed chwilą
jesień roztaczała swe
magiczne barwy

Jedyne
co przypomni mi
tamte chwile
to żar
dogasający w palenisku

Katarzyna Izydorek
* * *

chciała
popełnić samobójstwo
ale
to
anioły
zasługują
na śmierć

* * *
Była kiedyś egoistką
pisała pamiętniki
nie czuła bólu
odtrącała innych
wymyśliła sobie raj
odeszła do niego

Dziś krzyczy
stamtąd
że nie ma litości
że każda łza
wierci w jej ciele
wspomnienia
od których uciekła
do tego raju
gdzie teraz
cierpi
bo natchniona została
sumieniem
które krzyczy w mej głowie

Dlaczego?

Debiuty Pegaza

Piekło i niebo
Przed piekłem
strach jej nie peszy,
bo wniebowzięta
gdy grzeszy.

Zasady gry miłosnej pozwalają
na chwyty poniżej pasa.

Dziedzina literacka, którą od wielu lat uparcie uprawia Jan Gross
– małe formy satyryczne, a zwłaszcza fraszki, jest bardzo trudna. Wy−
maga talentu, poczucia humoru, opanowania warsztatu, umiejętności
operowania skrótem, ostrością widzenia. To wszystko w książkach Gros−
sa nie zawsze było oczywiste. Obok celnych, dowcipnych rzeczy bar−
dzo często trafiały się niepotrzebne, osłabiające twórczy efekt. W „Ero–
tykach” jest ich zdecydowanie najmniej. Gorzowski satyryk wyczyścił
warsztat, dojrzał i może na swoim polu konkurować już nie tylko
z Szyferem.

Pisanie Grossa nie wytycza żadnej nowej drogi w gatunku fraszki
erotycznej, idzie traktem solidnie ubitym przez mistrza Jana Sztaudyn−
gera. Ale z nielicznymi nieudanymi wyjątkami, które zdarzają się przy
dużej produkcji, jest w nim sporo zmyślności i dowcipu wysnutego róż−
nymi metodami dochodzenia do niego, a to kalamburzeniem, zestawia−
niem sytuacji paradoksalnych, czy tzw. grą słów. Mówiąc o nieuda−
nych mam na myśli te, które autor, zadowolony z pomysłu, przedwcze−
śnie uznał za skończone i podał do druku, nie szlifując ich stopy ryt−
micznej i celności pointy. Znakomity dorobek ma Gross w dziedzinie
aforystyki. Można jego nazwisko odnaleźć w dwóch znaczących na
rynku polskiej literatury antologiach. Jedna z nich nosi tytuł „Coś
w tym jest”. I tak trzymaj Jubilacie Janie.                              I. K. Szmidt
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Maria Przybylak należy do tych autorek, w któ−
rych życiu i dziele jawią się cechy ludowości sku−
pionej na opiewaniu codzienności. Poznaliśmy ją
już jako poetkę „mówiącą o wszystkim, czyli
o życiu, nadziei, o Bogu, dzieciach, pracy, zwątpie−
niu, bólu, chorobach, biedzie oraz piewczynię chwil
jasnych i pięknych, które zdarzają się w życiu każ−
dego człowieka”1 . Tą samą tematykę kontynuuje
wydany w listopadzie 2003 roku nakładem Robot−
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury najnow−
szy tomik poetki pt. „Cerowane lata”.

Zbiorek poprzedza wstęp Jana Zdzisława Brud−
nickiego pt. „W poszukiwaniu imienia człowieka”,
w którym autor wskazał, że twórczość Marii Przy−
bylak „jest tryumfem ducha, dowodem awansu, za−
biegiem terapeutycznym, wreszcie – dokumentem
życia”2 . Tak właśnie jest.

Już sam tytuł tomiku „Cerowane lata” sugeruje
zapis upływających dni życia autorki. Autorki, któ−
ra od razu jawi nam się jako osoba dojrzała, bliska
i ciepła, jako „babcia” – „wypatrująca dziury do ce−
rowania” (s.36). To dzięki niej nasze życie nie
upodobni się „do podartej skarpetki” (s.36). Ona
naprawi „synowi przetarty łokieć swetra” (s.37),
a dla nas zaceruje chwile szczęścia i poczucia ciepła. Tym ciepłem bo−
wiem emanuje 60 wierszy z tego tomu.

Co jednak ciekawe, autorka nie trąci „myszką” dotykając
w swoich wierszach refleksji nad czasem, ale nie jako pojęciem metafi−
zycznym, a nad czasem przypisanym człowiekowi, czyli nad codzien−
nością. „Czas jest ulotny” (s.10) dla każdego z nas. Wszystkim z nas
zdarza się „przeklinać chwile, które odzierają ze skóry złudzenia” (s.11).
Kto z nas czytelników nie „potyka się o własną złość” (s.12) niech pierw−
szy rzuci kamieniem. Wraz z panią Marią „zmęczony dzień” (s.15) le−
czymy nocnym odpoczynkiem, a „bezwiednym sięganiem pilota” (s.15)
wypełniamy chwile wolne.

Autorka prezentuje również zagadnienie miłości, który to temat za−
kreśla swój krąg począwszy od uczucia wręcz dziewczęcego, gdzie „jak
dzieci zaplataliśmy w warkocz zakochane ręce” (s.18), przechodząc stop−
niowo na poziom dojrzałości i zmian, jakie w kochankach poczynił czas.
„Byliśmy jaśminem i piwonią, teraz niczym najeżone osty” (s.19) – to
już czas miłości wiążący się z bólem i „przeżywaniem ostatnich naszych
złości” (s.16).

Specjalny nacisk w tomiku kładzie poetka na pejzaż „małej ojczy−
zny” wyrażonej w przyrodzie. Wierzby, topole, olchy, tataraki, sroczę−
ta, dzięcioły czy żaby, ważki, komary to powrót do „ojcowskiego pola,
do stron dzieciństwa”(s.30). Ta swoista rozmowa autorki z naturą na
drugim biegunie ukazuje Gorzów „ciągle ten sam kawaler” (s.33), zna−
ne ulice, ścieżki tego miasta, gdzie autorce przyszło żyć, gdzie „zako−
twiczyła ona na stałe wijąc swoje gniazdo” (s.32).

Cały tomik promienieje ciepłem i mądrością obrazując ogromny wa−
chlarz uczuć, począwszy od tęsknoty przez nadzieję, po obawę, zmę−
czenie, niechęć do tkliwości, radości i odczuć religijnych. Wszystko to
zbliża wiersze pani Marii do twórczości księdza Twardowskiego. Sama
autorka odwołuje się bowiem do tego właśnie poety, do jego niezwykłej
wrażliwości. Z Nim klękam na kolanach sumienia (s.67) to metafora
w pełni utrzymana  w stylu Twardowskiego.

Autorce udało się wyrazić różne twarze ciszy, której wciąż w swo−
ich wierszach dotyka. Owa cisza ewokuje różne stany ducha. Raz jest to

„cisza szara i bezdźwięczna” (s.29), a innym razem mamy słowa ukoj
mnie ciszą (s.24), przyjdź do mnie cicho (s.24). Cisza jest więc obłaska−

wiona, co można interpretować jako przekonanie o nie−
uchronności dla nas wszystkich odejścia w „ciszę”.

Odrębny cykl wierszy zawiera rozdział „Pieśni
okoliczne”, w którym kilka wierszy skierowanych jest
do Boga potrafiącego dopomóc, ocalić, ustrzec (Pro−
szę, Kochać i służyć, Szukam Ciebie, Spraw). To do
Niego zwraca się autorka tymi oto słowami: O wybaw
wybaw nas Panie z grzechów wrzącej kipieli (s.64). Ta
prosta prośba to próba udzielenia czytelnikowi wska−
zówki na drogę życia. Brudnicki podkreślił właśnie cha−
rakterystyczną dla autorki chęć odpowiedzenia na py−
tanie – „o ile pomaga człowiekowi religia i wiara tam,
gdzie już nie można spodziewać się żadnej pomocy”.

Tomik uzyskał interesujący kształt edytorski,  nieźle
współbrzmiący z tytułem. Wiersze, zdania, frazy, słowa ce−
rują poszczególne strony w jeden zbieżny układ poetycki.
Całość dopełniają oryginalne ilustracje autorstwa Magdale−
ny Ćwiertni.  Jeśli zastanowić się  natomiast nad poetyką,
autorka operuje tutaj zarówno zapisem wiersza białego, jak
i na swój sposób wykorzystuje formalny dorobek poetyki
klasycznej. Pojawia się tutaj umiejętnie zastosowana me−
tafora „grają na klawiszach życia” (s. 65) czy trafne po−
równanie „pracodawcy nie traktujcie nas jak odpady ko−
munalne” (s.48). Humanizm przebijający przez słowa
tego apelu ukazuje nam poetkę jako kobietę, którą boli

współczesna niesprawiedliwość. Świat przyjemności i dobra miesza się
więc z bólem i smutkiem istnienia. Arystoteles pisał: „poezja jest bardziej
filozoficzna i głębsza od historii”. Maria Przybylak obrazuje nam przeni−
kanie się wzajemnie wszystkich aspektów życia człowieka. Ta dojrzała
kobieta jest specyficznym rodzajem filozofa pracy i codzienności. A my
wszyscy, drodzy czytelnicy, jesteśmy tej poetce nadzwyczaj potrzebni:

          przyjazne serca
mnie ogrzewają
i wtedy wiem
mimo trudu warto żyć (s.40)

Beata Klary
_________________
1 R. Śliwonik, Wstęp [W:] K. Kamińska, Leksykon literatury gorzowskiej.
Gorzów Wlkp. 2003, s. 112.
2 J. Z. Brudnicki, Wstęp [W:] M. Przybylak, Cerowane lata. Gorzów Wlkp. 2003, s. 5.

CEROWANE LATA

WIERSZE, KTÓRE POSZŁY

   Z DYMEM DO BOGA

Pani Marii Przybylak

Tak wstydziła się
czasem
że wrzucała swe wiersze
w płomienie ...

Piec czerwony
ze złości buczał
chwilę
myślami:
– Czemu palisz te słowa?
Ubogacić nimi trzeba LUDZI
nie Boga

Beata Klary



W  tym roku skończy 20 lat. Studiuje w Krakowie. Debiutował wier−
szem w „Ziemi Gorzowskiej” jako piętnastolatek. Mając 14. lat był lau−
reatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„W kręgu poezji romantycznej” zorganizowanym
przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Kra−
kowie. W Antologii Poezji Współczesnej „Czerwie−
nią krzyczą maki” (Szczecin 1999,  Oficyna Wy−
dawnicza „MAK”) wydrukowano jego 5 wierszy.
W notce o autorze wydawca pisze:...„ogromnie uta−
lentowany młodzieniec, dane nam obcować z... sa−
morodkiem poetyckim.””

Cóż dzieje się później z „utalentowanym mło−
dzieńcem”? Zainteresowania krystalizują się. Obok
poezji – Biblia. Równocześnie nauka w II LO na ul.
Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. Wyniki osiągane
w szkole uczyniły go dwukrotnym stypendystą Pre−
zydenta Gorzowa Wlkp. W VII i VIII Ogólnopolskim
Konkursie Biblijnym Ministrantów i Lektorów (2000,
2001) zajmuje I miejsce. W finale V Ogólnopolskie−
go Konkursu Wiedzy Biblijnej otrzymuje wyróżnienie. Nie dziwi więc, że
w kolejnych wierszach, w poszukiwaniu wolności i miłości, młodemu au−
torowi towarzyszy głęboka wiara i odwaga w jej uzewnętrznieniu.

W wydanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny tomiku
(2003) wierszy Piotra Pikuły  pt.. „Bo najważniejszy jest” ważnym
motywem są wiersze noszące tytuły „Modlitwa”.

MODLITWA III
wyprowadź mnie z kraju wszechcienia
na górę odosobnienia
roztrzaskaj wzrosłe w krajobraz  cielce
a zamiast zimnych skał dekalogu
zaplącz mi słowo w sumienia belce
daj swą obecność w szepcie dialogu (...)

Kiedy  przeczyta się 30 wierszy zebranych w powyższym tomiku,
można poznać młodzieńcze,  ale  dojrzałe pragnienia o zrekonstruowa−
nie świata wartości, które stanowić mają dla człowieka tarczę ochronną
przed zagrożeniami współczesnego świata, a nawet oręż do walki z pa−
noszącym się złem.

Wiersz „Czuję” otwierający tomik, napisany – jak wyznał mi autor
– pod wpływem wydarzeń 11 września 2002 r. w Ameryce, kończy się
smutną refleksją:

wierszem
nie   sposób wyrazić nawet
tego czym w natężeniu wrażeń
żyję

A mimo to, wówczas nastolatek, poszukuje środków dla ukazania
spraw, które go ranią, bulwersują i przeciwko którym się buntuje.

W zamykającej tomik „Przypowieści” bandyci na drodze to „wyso−
ki Podstęp, tłusta Wygoda, Cywilizacja, najmłodsza Moda, syn Biuro−
kraty –  Kodeks pijany (...), Pośpiech, Wzgarda i Znieczulica (...). Na−
wet Litość szczodra, Dobro i miłosierny Samarytanin pozostały obojęt−
ne wobec „zbitego ciała”. Smutne znaki naszych czasów?

O WIERSZACH
PIOTRA PIKUŁY

Piotr Pikuła prowadzi dialog z obrazami, postaciami, zdarze−
niami, które są elementami dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej.
Czasem, jak w „Penel Opus” ma charakter humorystyczny i zabawnie
demitologizuje  postać Odyseusza. W innym wierszu („Do każdego
oracza”) podejmuje próbę reinterpretacji motywu ikaryjskiego. Wy−
obraźnię autora pobudzają do twórczości nie tylko zjawiska, postaci,
motywy z kręgu tzw. kultury wysokiej, ale również z życia codziennego.

Te obserwacje przekazuje czasem  w formie igraszek
językowych, które są zapisem chwili („Chrobry”, „Chy−
ba”). Szczególnie zgrabny – moim zdaniem jest ten krót−
ki wiersz: (fraszka, aforyzm?)

Powiedzcie
papierowym królom
że nadchodzę
Ogień

A „Ludzinka” (piękne słowo!)? W prościutkiej for−
mie puka do ludzkich serc, apeluje o wrażliwość. Bardzo
lubię ten wiersz

Młodzieńcze pojmowanie trudnych spraw tego świa−
ta, dramatyczne szukanie drogi dla siebie („Pytanie”) łączą
się z nadaniem wyrazu podstawowym wartościom, które
– jak powiedział w jednym z wywiadów – są dla niego

najcenniejsze: odwaga, wiara, miłość, rozwaga i wolność.
Ale przed Piotrem jeszcze wiele zmagań z materią słowną. Wi−

doczne są próbki tworzenia nowych słów i zwrotów poetyckich
(np. „bezduszny proszek”, „drzewo chłodnocieniste”, „soczystobłękit−
nie”, „kraj wszechcienia” i inne), ale niektóre ocierają  się o manie−
ryczność (np. w „Heliosie”).

Tomik obrazami i postaciami wykonanymi kreską zilustrował Da−
riusz Sapkowski.

Poziom dotychczasowych dokonań pozwala czytelnikowi z nadzieją
oczekiwać na kolejne utwory poetyckie młodego autora, dziś studenta
I roku Wydziału Teologii Akademii Papieskiej w Krakowie. Oby czas
mu na to pozwolił, bo jak mi powiedział mi niedawno:  „Czas roz−
począł ze mną ciekawą grę. Gra ta wymaga  ode mnie czujności, bo
miejsce, Kraków, potrafi człowieka pochłonąć i ten czas mi odebrać.
Zatem mój pobyt w Krakowie jest swoistą walką z czasem”.

Jestem przekonana, że Piotr – student, tę walkę wygra i wkrótce
znów usłyszymy o Piotrze  – poecie.

Anna Makowska
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Szkoła Poetyki i Umiejętności
„PARNAS”

Warsztaty literacko – artystyczne
Zajęcia prowadzą: Adam Hanuszkiewicz, Ernest Bryll, Józef Baran, Adam

Ziemianin, Tomasz Kamel, Zygmunt Kowalczuk, Czesław Sobkowiak, Cze−
sław Markiewicz, Przemysław Gapiński, Władysław Klępka.

Celem   warsztatów   pisarstwa   kreatywnego   jest teoretyczno – literac−
kie  i  praktyczne  doskonalenie umiejętności. Prowadzone będą też zajęcia z
malarstwa, recytacji i retoryki.

Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w sobotę i niedzielę. Roz−
poczną się 24 kwietnia br., a zakończą w maju 2005 r.

Miejsce zajęć: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Nor−
wida, 65–077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9, sala 201.

Planowany jest wyjazd studyjny do Wioch.
Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat ukończenia Szkoły. Najlep−

sze prace literackie zostaną opublikowane w książce.
Zgłoszenia uczestnictwa i zapisy w pokoju 211 gmachu WiMBP, do

24.04.2004 r.
Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu:
(068)45–32–618 lub (0)696–215–465.
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Mam sześćdziesiąt lat i bardziej oglądam się za siebie, niż patrzę
w przód. Przede mną trochę zieleniożółci i ogołoconych liści drzew, bez−
kres bieli. Moja wiosna to wnuki, początek lata w moich dzieciach, ja
z żoną kończymy jesień, zima jeszcze w wyłącznym władaniu rodziców
i dziadków. Dalej pamięć rodowa nie sięga.

Z drugiej strony – przeszłość już jakby mnie nie dotyczyła, przeży−
wał ją jakby kto inny, takie życie na niby. Zresztą – w kategoriach filo−
zoficznych nigdy swego życia nie traktowałem całkiem serio, a jedno−
cześnie – w większości przejawów istnienia angażowałem się bez reszty,
prawdziwie. Dzisiaj jest mi to już obojętne.

Geny przejąłem i przekazałem następnym pokoleniom. Zostało czoł−
ganie się przez różne choroby, w miarę godne starzenie się, niegodna
starość, agonia – ten ostatni orgazm cielesności. Potem to już jedynie
pamięć bliskich – krótsza niż dłuższa.

Jestem cząstką wszechświata – i sam wszechświatem. Moi wnuko−
wie odpowiedzą na zew kosmosu i zasiedlą go. Mój świat wewnętrzny
przeistacza się w jakąś czarną dziurę. Pochłania mnie całkowicie nie−
istotna dotąd przeszłość. To już zmierzch jesieni. Ostatnie błyski ciepłe−
go spojrzenia za siebie.

DIDASKALIA
jedno tylko niebo
 a tyle w nim
planet i gwiazd
oraz innych ciał piekielnych
że we mnie
wyobraźni nie starcza
tylko pustka
co to wszystko mieści
– ruch krzyżujący się z bezruchem
i ty kwiatuszku
 sygnale przemijania
odradzania i trwania
myśli adresowanej
w światy odleglejsze
w zaświaty cieplejsze
w nieludzkie
bezbożne
psie życie

Wincenty Zdzitowiecki wydał swój trzeci tomik poetycki. Po wy−
danych w technice małej poligrafii zeszytach „W tym przemysłowym
ogrodzie (Gobex, 1998) i „Wierszach o Gorzowie” (Gobex, 1999) otrzy−
maliśmy wreszcie książkę normalnie drukowaną, z kolorową okładką,
wydaną własnym sumptem autora za pieniądze cierpliwie odkładane
z nagród  zdobywanych na konkursach literackich.  Tytuł tomu „Wszech−
świat we mnie” konsekwentnie udowadniają kolejne pomieszczone
w nim wiersze. Kilka z nich, jak np. „A tak nie lubiłem chemii” znamy
z wcześniejszych publikacji. Właśnie ten wiersz jest kluczem do obec−
nego poetyckiego światopoglądu autora, człowieka ciężko chorego na
atrofię mięśni, ale jakże mężnie znoszącego cierpienie, pełnego zaanga−
żowania  w pracę Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni.

Poeta buduje w sobie z rekwizytów codziennych, z otoczenia w któ−
rym żyje, wewnętrzny wszechświat, w którym wraz ze zbliżaniem się
„punktu zerowego” swojej niemocy nastąpi nieuchronna implozja i ta
cała budowa „zawali się do środka” i wtedy „ostatni raz/ bezgłośnie
uderzy/ dzwon/ serca”. Cała reszta to szukanie sposobów „dojścia do
samego siebie/ do pełni człowieczeństwa” w kosmosie, którego stwórcą
jest Bóg. Kosmos bowiem zaczyna się w gwiazdach a kończy w KAŻ−
DYM z nas.

Rozumiem Zdzitowieckiego−człowieka, że ma prawo do obse−
sji nieuchronnej śmierci. Trudniej mi zrozumieć w nim poetę, do−
świadczonego kilkudziesięcioletnią obecnością  przy twórczym
warsztacie, który nierzadko interesujące pomysły zbywa pośpiesz−
nym, niedomyślanym do końca zapisem. Obracając do znudzenia
pojęciami rodem z fizyki nieba, zapomniał o prawach liryki. Kosz−
tem popisu chłodną erudycją astronomiczną, pozbawił wiersze swo−
jego serca, przeto zamiast wzruszać,  w trakcie lektury coraz bar−
dziej stają mi się one obojętne.  Zamiast zmuszać do refleksji nad –
jak u Kanta „niebem gwieździstym” i moralnym prawem człowieka
do wcielania się w rolę Pana Boga, denerwują dosłownością i  ekwi−
librystyką niepotrzebnych, przegadanych słów. Zbyt mało w tym
pierwszym, poważnym tomiku Zdzitowieckiego takich wierszy jak
„Didaskalia” lub takich rozwiązań jak w wierszu „Przed następnym
trafieniem”: (...)  przed zetknięciem ze mną/ chroń naszą planetę/
Boże niewierzących.

Ireneusz K. Szmidt

WYCHODZENIE
Z WSZECHŚWIATA

ZMIERZCH JESIENI

Kaziu Furman odnalazł listę adresową ludzi parających się pió−
rem, wysłał do nich zaproszenia, dał anons do prasy i przy pomocy
Zarządu Wojewódzkiego ZSMP, Gorzowskiego Towarzystwa Społecz−
no−Kulturalnego oraz biblioteki wojewódzkiej, zorganizował zebranie
założycielskie KKMP 30 maja 1976 r. w Klubie „Lamus”. W progra−
mie była prelekcja Andrzeja K. Waśkiewicza o tradycjach i zadaniach
ruchu KKMP oraz turniej jednego wiersza. Wzięło w nim udział
26 autorów. Wybrano zarząd, którego przewodniczącym został Kazi−
mierz Jan Furman. W skład zarządu wojewódzkiego KKMP weszli
także: Wincenty Zdzitowiecki jako wiceprezes, Beata Ananiewicz –
sekretarz oraz Jan Gross i Aneta A. Leśniak.

Po zebraniu zaprosiłem kilka osób do domu i w ten sposób, razem

Gorzowskie inicjatywy literackie (cz. II)

STARSZEGO DOSIEDLIŚMY WIERZCHOWCA
z małżonką, rozpoczęliśmy działalność prywatnego salonu literackie−
go, dokąd uczęszczali nie tylko początkujący pisarze i dziennikarze,
ale i aktorzy oraz malarze. W pokoiku na czwartym piętrze przy
ul. Asnyka toczyły się bezpardonowe dyskusje nad tekstami i inicjaty−
wami. Żal mi było tylko dzieci śpiących obok za kotarą, ponieważ opary
dymu i alkoholu, gwar przez nadmierne nieraz upajanie się własnymi
słowami, dawały im się na pewno negatywnie we znaki.

Kaziu, bazując na finansowym i lokalowym wsparciu ZW ZSMP,
wychodził z siebie, organizując spotkania warsztatowe z udziałem zna−
nych pisarzy miejscowych oraz zielonogórskich. Jeździł do Warsza−
wy, skąd przywoził tamtejszych ludzi od literatury, zatrudnionych
zwykle jako recenzenci i redaktorzy w różnych wydawnictwach książ−

Wincenty Zdzitowiecki
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kowych, od
których moż−
na było się
s p o d z i e w a ć
pomocy dla
środowiska.
Stawał na gło−
wie, aby zała−
twić im po kil−
ka płatnych
spotkań autor−
skich na na−
szym terenie,
bo inaczej wyprawa by się im nie opłacała.
Organizował turnieje i konkursy literackie,
warsztaty twórcze w lubniewickim ośrodku
wczasowo−szkoleniowym ZSMP, doprowa−
dził do ukazania się powielaczowej 18−stro−
nicowej (format A–5) antologii „Przegląd
twórczości członków gorzowskiego ośrodka
KKMP”. W publikacji zamieszczono wiersze
i notki biograficzne piętnastu autorów, wy−
mieniam ich według kolejności: Maria Przy−
bylak, Aleksander Raginia (student II roku
Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu), Ka−
zimierz J. Furman, Aneta A. Leśniak (pracow−
nica sekretariatu redakcji „Stilonu Gorzow−
skiego”, niebawem wyprowadziła się bodaj−
że do Łodzi), Barbara Trawińska, Janusz Pro−
kop, Elżbieta Rolińska−Zdzitowiecka (in−
struktorka pielęgniarstwa), Ryszard Wilk
(lektor języka angielskiego w AWF), Beata
A. Ananiewicz, Janusz Zwolski, Leszek Ryb−
ka (student II roku Politechniki Szczecińskiej,
teraz biznesmen), Wiesława Michalak (labo−
rantka z Kostrzyna, mieszkała w Witnicy),
Wincenty Zdzitowiecki, Teresa Wilczyk
z Dębna, Wojciech Sroczyński (dr nauk hu−
manistycznych, pracownik naukowy AWF,
wyprowadził się do Warszawy, kiedy jego
żona lek. med. Grażyna Andrzejewska−Sro−
czyńska „poszła w ministry”, w 1998 r. wła−
snym sumptem wydał tomik „Wiersze” w Ka−
towicach, AW–P „Inapress”).

We wstępie pt. „Równe ważenie” twór−
czość koleżanek i kolegów oraz swoją, bar−
dzo surowo ocenił sam Kaziu Furman, kry−
jąc się za pseudonimem „Nieupoważniony”.
Przeglądając te publikację na obwolucie za−
notowałem wtedy: „Trzeba się nauczyć
przede wszystkim kreślić. Swój wiersz trak−
tować jak swojego wroga. Jeżeli wiersz da
się zniszczyć, to należy go wyrzucić.” Dziś
już pewnie takim radykalnym paradoksem
bym się nie posłużył.

Korzystając z delegacji ZSMP, był też
Kaziu stałym uczestnikiem różnych spotkań,
konkursów i turniejów literackich w kraju,
skąd niejednokrotnie przywoził nagrody i wy−
różnienia. Jego barwne opowieści o wypra−
wach po „złote runo” młodych pisarzy, o tych
wręcz nieprawdopodobnych przygodach mło−

dego a zbuntowanego
(coś mu jeszcze z tego
zostało!), zajęłyby zbyt
dużo miejsca tutaj.

Czołówka gorzow−
skich adeptów arty−
stycznego pisania też
nie próżnowała, publi−
kując gdzie się tylko
dało i wygrywając kon−
kursy literackie, gdzie
tylko można było.
Pierwsze swoje książki

poetyckie wydali wtedy: Stanisława Plewiń−
ska, Władysław Łazuka i Kazimierz J. Fur−
man. Ośrodek liczył 78 osób z całego woj. go−
rzowskiego, w tym 28 mających w dorobku
publikacje prasowe i tomiki. I oni zostali – po
weryfikacji narzuconej odgórnie – pełnopraw−
nymi członkami Klubu Młodych Pisarzy przy
ZW ZSMP, bo taka zaczęła obowiązywać na−
zwa klubu. Stąd zapewne z „salonu odrzuco−
nych” powstał Klub Literacki „Profil” przy
Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z sie−
dzibą przy ul. Pomorskiej.

Prowadził go Michał Świtalski, wielkiej
postury mężczyzna chory na schizofrenię i pi−
szący swoje powieści za radą lekarzy w ra−
mach autopsychoterapii, cierpiący też z powo−
du szpiegomanii. Oryginał, o którym mógł−
bym wiele napisać, w sumie sympatyczny
człowiek, pisujący swojego czasu do redago−
wanej przeze mnie gazety zakładowej repor−
taże z budów.

Zasługą Michała było np. zorganizowanie
tygodniowych warsztatów twórczych w Dan−
kowie, gdzie głównym prelegentem był zna−
ny poeta i recenzent Tadeusz Mocarski. To on
zauważył, że w powieściach Michała Śwital−
skiego można by szukać literatury z równym
powodzeniem, jak igły w stogach siana, czyli
bez skutku. Zorganizował też spotkanie ze
Zbigniewem Ryndakiem i Zenonem Łukasze−
wiczem. A poza tym, zaprosił był kiedyś mnie
i K. Wachnowicza do siebie (mieszkał przy
ul. Walczaka, obok sklepu „Barbara”) na wino.
Postawił przed nami butelkę „sikacza”, odwró−
cił obrazy świętych na drugą stronę, aby uwi−
docznić – stosowne jak mniemał dla nas – kon−
terfekty Lenina i Stalina. Włączył telewizor
(bez fonii), założył słuchawki magnetofonu na
uszy i słuchając muzyki, patrząc w telewizor,
zaczął „klepać” na maszynie kolejną swoją
książkę. I jak mówił z przejęciem, co którą
swoją książkę niósł na pocztę, aby ją wysłać
do jakiegoś wydawnictwa, to szpiedzy – wie−
dząc o tym – dzwonili do wojewody, aby ten
przeszkodził publikacji. Michał żył w świecie
jeszcze bardziej wyimaginowanym, niż my…

Cz. III – „Ostrogi, czyli dodatki i arku−
sze” w następnym numerze.

Wincenty Zdzitowiecki

Kazimierz Wachnowicz, Michał Świtalski i Wincenty
Zdzitowiecki w prywatnym „salonie literackim”

Wincenty Zdzitowiecki

* * *
będę ci czytać
swoje wiersze
tak
jak kiedyś
Hellera

będę śledzić
ukradkiem
twoje myśli
wyrzucone
na twarz

już mnie nie oszukasz

teraz na pewno
poznam całą
prawdę
o sobie

* * *
a jednak przyszedłeś
nieśmiały jak zawsze
gdy burzyłeś
mur milczenia

twój głos
zapowiadał
szaleństwo
uniesień

czułam
co oboje
kochamy

nieważne były
słowa już
tylko brzmienie
mojego imienia
układało
nas w sobie
jeszcze raz
i jeszcze

* * *
wsłuchuję się
w niepokój
mego serca
z wysiłkiem
prowadzę pióro
nie czuję radości
na piersiach mam
ciężar nie do zdjęcia
jestem sama
i drzwi też
zamknięte
nie wejdzie nikt
nawet przypadkowy
samarytanin

Hanna Kaup
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WIADOMOŚCI LITERACKIE
MŁODA SZTUKA
NAGRODZONA

Konkurs został rozstrzygnięty sensacyjnie!
Aż dwie nagrody przypadły Marcie! W tym
Medal Młodej Sztuki!

Dwie sztuki Marty Guśniowskiej zostały na−
grodzone w Trzecim Konkur−
sie Dramaturgicznym TESPIS
2004 organizowanym przez
Scenę na Piętrze w Poznaniu.

Jury pod przewodnic−
twem prof. Ryszarda K. Przy−
bylskiego spośród 170 prac w
dwóch kategoriach: sztuki
małoobsadowej i monodra−
mu nadesłanych z całej Pol−
ski, a także między innymi
ze Stanów Zjednoczonych,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii
i Szwecji nagrodziło jej tek−
sty. Przyznało  jej pierwsze
i drugie miejsce za moralitet
sceniczny „Sukno Jeremia−
sza” oraz komedię językowo–sytuacyjną
„Królestwo za dwie korony”.

Ponadto za „Sukno Jeremiasza” dostała
nagrodę Ministra Kultury oraz nagrodę Radia
„Merkury”, zaś za „Królewstwo za dwie koro−
ny” – nagrodę Rady Artystycznej Fundacji
„Tespis” i nagrodę Klubu Wielkopolanek.

14 stycznia Kapituła „Medali Młodej Sztu−
ki” „Głosu Wielkopolskiego” pod przewodnic−

twem redaktora Olgierda Błażewicza w dziedzi−
nie literatury uhonorowała Martę „Medalem
Młodej Sztuki”.

Marta Guśniowska z Międzyrzecza jest stu−
dentką V roku filozofii na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawia po−

ezję, dramat i nowelistykę.
Debiutowała w antologiach
poetyckich „Beatus qui amat”
(1997) oraz „Księga przyja−
ciół” (1998). Laureatka kon−
kursów poetyckich –
im. E. Pietruszaka w Drez−
denku (1997) i ,,0 Srebrną
Muszlę Bałtyku” w Szczeci−
nie (1999), dwukrotnie wy−
różniona w konkursie „Szu−
kamy Polskiego Szekspira”
(1996, 1998). Od 1996 roku
uczestniczy w warsztatach
dla młodych dramaturgów
w Warszawie i Poznaniu.
W 4 numerze „Pegaza Lubu−

skiego” prezentowaliśmy jej zabawne wierszy−
ki satyryczne samodzielnie przez nią zilustro−
wane. Do tej pory wystawiono fragment jej
sztuki „Nihil obstat” (w języku angielskim)
podczas konkursu Inter Play na Węgrzech.
Poza talentem literackim ma zdolności pla−
styczne. Swoje rysunki wystawia w interneto−
wej galerii www.salonart.deco.pl

Aleksander Migdal

Pod patronatem Ministerstwa Kultury
i Sztuki po raz 21 odbyły się Interdyscyplinar−
ne Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne, zor−
ganizowane przez gorzowskie Robotnicze Sto−
warzyszenie Twórców Kultury. Odbyły się one
w Garbiczu w gminie Torzym. Do Garbicza w
tym roku zjechali artyści z Krakowa, Białego−
stoku, Ostrowa Wlkp., Owińsk, Gdańska,
Świdnika, Raciborza, Frankfurtu, Prudnika,
Głuchołaz, Szczecina, Warszawy, Międzyrze−
cza, Barlinka i oczywiście Gorzowa. Przez
6 dni mozolili się twórczo plastycy, muzycy,
literaci i filmowiec. Doradczo niestrudzenie
pracowali zaproszenie konsultanci – Grażyna
Łobaszewska (Gdańsk) Zbigniew Olchowik
(Gorzów) Roman Śliwonik (Warszawa) i Cze−
sław Ganda
(Gorzów). Pod−
czas warsztatów
powstało wiele
obrazów, które
zostały wyeks−
ponowane na
wystawie w pa−
łacu „Magnat”.
Muzycy i woka−

Warsztaty RSTK liści dali cztery koncerty współuczestnikom
warsztatów, gościom pałacu i okolicznym
mieszkańcom. Z licznych świeżo napisanych
wierszy zorganizowano Turniej Jednego Wier−
sza, którego laureatką została Maria Przyby−
lak. Otrzymała nagrodę publiczności i nagro−
dę Konsultanta. Literaci zawitali także do
dwóch szkół licealnych w Sulęcinie, gdzie spo−
tkali się z uczniami w ramach tak zwanych lek−
cji poetyckich.

Nad układem programu i całością dokonań
warsztatowych niezmordowanie czuwał ojciec
imprezy, Prezes gorzowskiego RSTK – zawsze
rewelacyjny i niezastąpiony Czesław Ganda,
co w pełni docenili wszyscy uczestnicy Warsz−
tatów, którzy w dniach 9–14 listopada 2003
roku stworzyli w Garbiczu harmonijnie zgraną
artystyczną rodzinę i do swoich miejscowości

wywieźli nieza−
przeczalną satys−
fakcję i wspo−
mnienia oraz na−
dzieję spotkania
się w przyszłym
2004 roku.

Maria
Przybylak

Maria Przybylak

W GARBICZU
oto jestem
w domu przytulnym
wśród przyjaznych twarzy
artystyczna rodzina
do „Magnata” zjechała
wabiona
urokiem
Krajobrazu i Włodarzy
– za nami
codzienne utrapienia
przed nami
tworzenia radość
tu las
koron muzyką
ukoi
pałacowa cisza
da spokojny sen

obrazy i wiersze
będą tworzyć się same

Garbicz. – 9–XI–2003 r.

NAZWANYM BYĆ
najpierw musi się coś
wydarzyć
zawrzeć nagle w środku
zabulgotać

staje się wątek

wtedy
trzeba dobierać
osnowę metafor
starannie
ustawiać w szyk
baczyć
czy nie rwie się
wersów tkanina
a gdy wszystko
trafnie spełnione
kupcy
uznają  t o w a r

zostałeś
t k a c z e m  wierszy

Garbicz – 13 – XI – 2003 r.
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26 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w Woje−
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
C. K. Norwida w Zielonej Górze wręczone zostały
nagrody za najlepsze książki literackie wydane
w 2003 r. w woj. lubuskim – Wawrzyny Lubuskie.
Do konkursu zgłoszono 36 książek.

Za najgodniejsze Wawrzynu, Kapituła na−
grody, składająca się z 16 pisarzy, krytyków
i literaturoznawców, obradująca pod kierun−
kiem Andrzeja K. Waśkiewicza uznała dwie
książki poetyckie autorów zielonogórskich: Eu−
geniusza Kurzawy „Wciąż nowa prywatność”
i Jolanty Pytel „Włócznia słońca”. Nominację
do ścisłego finału i wyróżnienia honorowe
otrzymały trzy książki: Teresy Borkowskiej
z Gorzowa tom wierszy pt. „Listy do pana K.”,

LUBUSKI WAWRZYN
LITERACKI 2003

Ireny Zielińskiej z Międzyrzecza tom wierszy
pt. „Naga rzeka” oraz Reginy Dachówny z Zie−
lonej Góry książka prozatorska „Tango z mo−
tylem”. Natomiast za najładniej wydaną książ−
kę uznano „Nagą rzekę” i nagrodę przyznano
wydawcy – Wydawnictwu Artystyczno−Gra−
ficznemu „Arsenał” z Gorzowa. Autorka wier−
szy – Irena Zielińska sama zilustrowała swoja
książkę, a kształt edytorski nadali jej  Anna
Litarowicz−Migdal i Ireneusz K. Szmidt. Na−
grodę specjalną – Honorowy Wawrzyn, za ca−
łokształt twórczości literackiej otrzymał Janusz
Koniusz.

Konkurs organizuje Wojewódzka i Miej−
ska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w
Zielonej Górze i Urząd Marszałkowski.

TAK TO MNIEJ WIĘCEJ WYGLĄDAŁO...

Krystyna Kamińska – WAG „Arsenał”. Wyróżnie−
nie za najlepiej wydaną książkę: „Naga rzeka”, wier−
sze Ireny Zielińskiej

Teresa Borkowska – nominacja do Wawrzynu i wy−
różnienie za tom wierszy „Listy do pana K.”.

Irena Zielińska – nominacja do Wawrzynu i wyróż−
nienie za tom wierszy „Naga rzeka”.

Przyjacielskie gratulacje składa Teresie Borkowskiej
Kazimierz Furman.

Wawrzyn Honorowy dla Janusz Koniusza. Lubuski Wawrzyn Literacki odbiera Eugeniusz Kurzawa

SŁOWO O ROSOLE
Słusznej porcji szpondera trzeba
bądź krzyżowej z wołu
albo kury
co przestała się nieść
i na szafocie pieńka
gdakanie straciła
i wdzięczności dla Bony
królowej z Bari
za bukiet
włoszczyzną zwany
– świętość
a kiedy pod powieką pokrywki
zamrugają klarowne oka
rozgrzane wolnym ogniem
już tylko soli wielokropek
i drobno siekana czupryna pietruszki
kwintesencją smaku
będzie

ŚLEPERYBY
Z MERDYRDĄ*

Wyhodowany na ziemniaczance
do dzisiaj przedkładam jej smak
wydobyty gałązką lubczyku
nad krem solferinio
z groszkiem ptysiowym
chińszczyznę wszelaką
pizze czy burgery

bo gotowana na gnacie biedy
z całym sercem matki
wypełniała gar gęsto
plastrami pyrek
dukatami marchwi
talarami pietruszki

grosikami skwarek kraszona
niosła się z pieca na stół
w talerze
od ucha do ucha lizała gęby

*) śleperyby z merdyrdą – gwarowa, poznańska

nazwa ziemniaczanki z zasmażką

Roman Habdas
z cyklu Menu

Zdjęcia: I.K. Szmidt
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W końcu listopada odbyło się zebranie
sprawozdawczo−wyborcze Zielonogórskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich. Euge−
niusz Kurzawa przedstawił sprawozdanie ustę−
pującego, po blisko czteroletniej kadencji, Za−
rządu w składzie: on jako prezes, Janusz Ko−
niusz i Tadeusz Szyfer – wiceprezesi, Alfred
Siatecki – sekretarz i Robert Rudiak – skarb−
nik. Oto garść  wiadomości wybranych ze spra−
wozdania dla środowiska gorzowskiego, które
rzadko uczestniczy w życiu swojej organizacji
pisarskiej. Odział od poprzednich wyborów w
maju 2000 r. do listopada 2003 powiększył się
o ośmiu członków zwyczajnych z 19 do 27 co
razem 13 kandydatami daje liczbę 40 człon−
ków – najwyższą w jego czterdziestoletniej hi−
storii. W tej liczbie jest dziewięciu „zwyczaj−
nych” i drugie tyle kandydatów z północnej
części województwa lubuskiego. Odział patro−
nuje Klubom Literackim ZLP w Gorzowie
i Żarach. Klub gorzowski  wzmocnił swój stan
osobowy na tyle, że może stanowić odrębny
Oddział i ku temu będzie zmierzała polityka
nowo wybranego Zarządu w składzie zbliżo−
nym do ustępującego – zmiana nastąpiła na sta−
nowisku wiceprezesa: Tadeusza Szyfera zastą−
pił Ireneusz Krzysztof Szmidt, który przeniósł
się z Oddziału Szczecińskiego.

Poprzedni Zarząd nieźle gospodarował
skromnymi jak na potrzeby pieniędzmi, które
z różnych źródeł pozyskiwał, m.in. z nawiązek
sądowych. W sumie, na całą kadencję, budżet
obrotowy był niewielki bo rzędu 4 tys. zł. Pie−
niądze z nawiązek (5 tys. zł) „pracowały” na
lokacie, która niestety pod koniec musiała zo−
stać zerwana, by pokryć koszt Jubileuszu
i związanych z nim wydawnictw. Część tych
pieniędzy wykorzystano na  dofinansowanie

PISARZE  ZORGANIZOWANI
antologii poetów żarskich, Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im Z. Morawskiego,
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Konkur−
su im. Eugeniusza Paukszty i dorocznego se−
minarium w Kargowej. Zarząd był współorga−
nizatorem wielu imprez i akcji upowszechnia−
jących literaturę regionu, wspomagał kolegów
w organizacji spotkań literackich, opiniował
podania do Komisji Kwalifikacyjnej przy Za−
rządzie Głównym ZLP i pomagał autorom
w miarę skutecznie uzyskiwać pomoc finan−
sową na druk książek.

Nowy Zarząd ma nadzieję, że sytuacja
Związku wreszcie się ustabilizuje i wspólnie
z samorządami wypracuje się sensowny spo−
sób na wspieranie rodzimej twórczości literac−
kiej, powstającej w naszych małych ojczy−
znach. Temu miało służyć spotkania w Urzę−
dzie Marszałkowskim z wicemarszałkiem Bo−
gusławem Andrzejczakie oraz wiceprezyden−
tami Gorzowa (Dorotą Modrzejewską−Kar−
wowską) i Zielonej Góry z  Zarządem Oddzia−
łu i Markiem Wawrzkiewiczem, nowym (wy−
branym na Zjeździe 14 grudnia 2003 r.) preze−
sem ZG ZLP  oraz w Urzędzie Miejskim w Go−
rzowie prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka z wi−
ceprezesem Oddziału i Gorzowskiego Klubu
Literackiego ZLP Ireneuszem K. Szmidtem, na
których opisana została sytuacja środowisk
twórczych oraz ustalono skalę potrzeb i możli−
wości ich zaspokajania. Pisarze gorzowscy
wnioskowali o pięćdziesięcioprocentowe pokry−
cie kosztów wydawniczych kilku książek, w tym
obszernego wyboru poezji Zdzisława Moraw−
skiego i powieści Witolda Nidźwieckiego na jego
jubileusz 75–lecia urodzin i 55–lecia pracy lite−
rackiej.  Pozostajemy z nadzieją.

Ireneusz Krzysztof Szmidt

Pogranicze kultur i regionów

Po raz piąty organizowany jest ogólnopol−
ski konkurs literacki, którego celem jest po−
zyskanie wartościowych małych form proza−
torskich opisujących polską rzeczywistość, in−
spirowanych twórczością Eugeniusza Pau−
kszty. Organizatorzy – biblioteka miejska
w Kargowej (woj. lubuskie), wojewódzka w
Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin RP „Re−

BARDZO
ZAKOCHANI

Czy wiesz jak kochają się żółwie?
Spotykają się raz w tygodniu
Czasami jeden
zdąży podejść
nim drugi
zacznie zawracać
Czasami w żółwim tempie
wpadają na siebie
I wtedy staje się cud
Nagle
gdy spojrzą w swe oczy
zamieniają się
w tańczące motyle
Wkładają łapki
pod swoje skorupy
Uwalniają
skrzydła żółwiej duszy
by cieszyć się
motylim życiem

Zawsze co trzy miesiące
umawiają się na kawę
Nawet jej nie wypijają – tak się ślimaczą

Właśnie tak kochają się żółwie
w sobie zakochane

Bardzo zakochani
wiedzą jak kochają się żółwie
Czy teraz wiesz!

* * *
Chciałabym ukraść ciebie – tobie
na chwilę
Kiedy sam nie wiesz co robić
lub gdy ci tak źle
że chciałbyś umrzeć
ja, złodziejka, już rękę po ciebie

wyciągam
Przytulam cię do swego ciała.
i troski spływają jak woda
Wysuszę Twoje włosy
ciepłem swojego oddechu
Owinę ciało w mokre prześcieradła

wspomnień
Biciem serca włączę naszą muzykę
i powiem faluj ze mną kochany
Nim przypłyniemy tu razem ze słońcem
a  ty podasz mi kolorowe okulary
bym mogła Cię mieć zawsze,
nawet wtedy kiedy umierasz beze mnie
bo  ja  kochając Ciebie
kocham syna
kocham kota
cały świat

Chciałabym ukraść Ciebie –Tobie
na chwilę
Nie potrafię
Daj mi siebie sam.

Adrianna Targowska

KONKURS LITERACKI
„Małe ojczyzny”

pod patronatem Eugeniusza Paukszty

Pegaz Lubuski. Czasopismo Literackie pod auspicjami WiMBP i ZLP. Red. nacz. Ireneusz Krzysztof

Szmidt. recenzent Renata Ochwat, sekretarz redakcji Danuta Zielińska. Wydawca: WAG „Arsenał”,

 ul. Matejki 82/3, 66–400 Gorzów Wlkp., tel./fax 095 7220 958, 0 605 543 504, e−mail: wag.arsenal@wp.pl,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107, tel. 095 727 70 71,  727 80 40

fax 727 70 75, e−mail: wimbpgorzow@profit.pl Skład CompTec, Druk GOMIT Gorzów, tel. 095 720 66 20

gion Kozła” oraz zielonogórski oddział Związ−
ku Literatów Polskich – zachęcają do napisa−
nia krótkich (do 10 stron znormalizowanego
maszynopisu) opowiadań, nowel, esejów mó−
wiących o pograniczu kultur i regionów. Ter−
min nadsyłania prac (Biblioteka w Kargowej,
ul. Browarna 4) upływa 31 sierpnia br., roz−
strzygnięcie przewidziane jest 15 paździer−
nika podczas spotkania literackiego w Kar−
gowej. Dla autorów najlepszych prac prze−
widziano nagrody. Bliższe informacje tel. (0–
68) 352 63 68.                                           (q)
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Od września do grudnia 2003 r. odbywał
się we Frankfurcie nad Odrą II Jesienny Salon
Literatury Polskiej, który pod patronatem Mi−
nisterstwa Kultury w Warszawie i władz Frank−
furtu n.O. zrealizowała jego inicjatorka i zara−
zem tłumacz literatury polskiej w Niemczech
Karin Wolff,  układając program czterech wie−
czorów literackich, po raz kolejny propaguje
książki mało znane nawet w Polsce, ale pozy−
cje ambitne, niosące istotne przesłania polskiej
tradycji, służące poznaniu naszej historii, zbli−
żaniu się do sąsiadów. Pośrednikiem tego po−
znania jest m.in. literatura – uważa Karin Wolff.
Wybierając motto Jesiennego Salonu Literatu−
ry Polskiej, autorka poświęciła swój program
odwadze bezbronnych, a więc tych, którzy
mimo beznadziejnej sytuacji w jakiej znaleźli
się na zakrętach historii, zachowali godność
i honor.

W pierwszej, wrześniowej odsłonie „Salo−
nu”, kore−
spondującej
z rocznicą wy−
buchu II woj−
ny światowej,
frankfurcka
t ł u m a c z k a
przeczyta ła
przetłumaczo−
ne przez sie−
bie  opowia−
danie Ksawe−
rego Pruszyń−
skiego „Ma−
donna Miku−
lińska”, które−
go bohaterem
jest żołnierz polskiej kompanii, stacjonującej
w 1940 r. w bretońskim miasteczku Combles−
sac. Gościem specjalnym wieczoru, przybliża−
jącego międzynarodowej publiczności wojen−
ny dramat Polski, był syn pisarza Stanisław
Pruszyński.

Głównymi bohaterami drugiego, paździer−
nikowego wieczoru, byli aktorzy i autorzy
spektaklu według sztuki Janusza Głowackiego
„Fortynbras się upił”: nauczyciele i uczniowie
frankfurckiego gimnazjum oraz reżyser Frank
Radüg. Sztuka (przekład: Karin Wolff) stawia
pytania o miejsce małych demokracji w świe−
cie zdominowanym przez mocarstwa. Głowac−
ki przesłał uczestnikom spotkania specjalny list.

  Wydarzeniem II Jesiennego Salonu Lite−
ratury Polskiej, był wieczór poświęcony oso−
bie niezwykłej.  13 listopada  2003 r.
w Kurfürstensaal Museum Viadrina we Frank−
furcie nad Odrą, Karin Wolff zaprezentowała
pierwsze egzemplarze swego przekładu
„Wspomnień wojennych” hr. Karoliny Lanc−
korońskiej (polska edycja: „Znak”,2001), któ−
re pod tytułem „Mut ist angeboren” („Wrodzo−
na odwaga”)  ukazały się nakładem wiedeń−

II Jesienny Salon Literatury Polskiej „Frankfurt  n. Odrą 2003”

BOSO, ALE W OSTROGACH ...
(BARFUß, ABER GESPORNT...)

skiej oficyny  „Böhlau”. Wolff czytała frag−
menty książki, dopełniając je gawędą o prof.
Karolinie Lanckorońskiej, wybitnej znawczy−
ni sztuki, wykładowcy na Uniwersytecie  im.
Jana Kazimierza we Lwowie (do 1939 r.), któ−
ra w czasie okupacji hitlerowskiej, za opór
i pomoc ludziom na Kresach została skazana
na śmierć. Uratowało ją wstawiennictwo wło−
skiej rodziny królewskiej, skutkiem czego wy−
rok zamieniono na pobyt w obozie Ra−
vensbrück.  Uratowała wielu ludzi poprzez swe
oddanie dla społecznej działalności w PCK. Po
wojnie prof. Lanckorońska zamieszkała w Rzy−
mie. Do ostatnich dni życia uczestniczyła
w przedsięwzięciach charytatywnych i prowa−
dziła Instytut Historyczny. Niezwykle cenną,
rodową kolekcję dzieł sztuki, przekazała do
Zamku Królewskiego w Warszawie i na Wa−
wel. W aneksach niemieckiego przekładu książ−
ki Autorka ukazuje m.in. swoją koresponden−

cję, w tym
z papieżem
J a n e m
Pawłem II.
Z m a r ł a
w sierpniu
2 0 0 2
w wieku
104 lat.
Hołd dla
p o s t a w y
bohaterki
wyraził też
w liście do
aus t r iac −
kiego wy−
dawcy Pre−

zydent RFN   Johannes Rau.

Ostatni, Czwarty Wieczór Literacki, zakoń−
czyła Karin Wolff  11 grudnia  2003 r. we frank−
furckim Ratuszu. Zapoznała niemieckich i pol−
skich czytelników z opowiadaniem Andrzeja
Stojowskiego pt. „ Hołd Trzech Króli”.

 Leszek Bończuk

Karin Wolff – ma imponujący dorobek
translatorski. Wśród 80 tytułów są przekła−
dy Czesława Miłosza, Wisławy Szymbor−
skiej, Bronisławy Wajs – Papuszy, Włady−
sława Szpilmana, Tadeusza Różewicza, ks.
Jana Twardowskiego, Andrzeja Szczypior−
skiego,  Marii Nurowskiej, Romana Brand−
staettera, Jerzego Ficowskiego, Marka Bień−
czyka, Antoniego Libery, oraz lubuskich
twórców: Kazimierza Furmana, Edwarda
Dębickiego, Karola Gierlińskiego  i in. Od−
znaczona m.in. Krzyżem Zasługi Republi−
ki Federalnej Niemiec (1997) i Krzyżem
Oficerskim Zasług dla RP (Kolonia, paź−
dziernik 1998).

Joanna Ziembińska−Kurek

NAD RZEKĄ CZASU
z czego nie wiem
bo nie z ciszy
ani z hałasu który może echem
przepływa poza zasłonę teraz

jak znaleźć definicję
dla czegoś co nie istnieje
jak zatrzymać
co nie ma kształtu

jedynie ślad na piasku
zanim zmyje go fala
jedynie bruzda wokół ust
których za chwilę nie będzie

CZYM JEST POEZJA
jeden wiersz dziennie
365 w roku
worek makulatury
z ambicjami na nieśmiertelność
alternatywa
dla tamtej chwili
gdy dotknąłeś mojego policzka
i łakomie wchłonąłeś zapach
moich perfum

JUŻ PO WSZYSTKIM

Umarłam
jak nakazuje przyzwoitość

leżę
na katafalku z róż i prześcieradeł

skamieniałe wargi
zasznurowały oddech
biel sukni rozgrzesza skórę

umarłam
jak powinnam

zatem ogniki świec
są jak należy
i cierpliwe gesty
ożałobionych przyjaciół

cztery deski ciszy
pochwalają takie zachowanie
wolne od rozdzierania szat
i krzykliwego targowania

dobrze poinformowani
powiedzą później
że to co wyło nocą
za zamkniętymi drzwiami
to był pies przybłęda
nieopatrznie wpuszczony
do pokoju.
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KRAJU MÓJ
 (Wg. K.I. Gałczyńskiego)

Kraju mój, przecudowny!
Partyjnych i duchownych,
Sytych i zagubionych,
I czarnych, i czerwonych,
Rencistów, emerytów...
I ofiar, i bandytów
Kraju węgla i stali,
I winiet i biopaliw!
Kraju kaca i klina,
Michnika i Rywina!
Kontrast, zmiany głębokie
Widać już gołym okiem.
Wielbię, kocham Cię za to.
Tu blokada, tam zator,
Oczy szerzej otwieram:
Tu skandal, tam afera!
A nam u wrót stuleci
Niech nadzieja zaświeci.
Żeby kwitła oświata,
Żeby budżet załatać.
By mniej było zamętu,
Awantur i przekrętów
Żeby znikły blokady,
By rosły autostrady,
By topniała inflacja,
Dojrzała demokracja,
By nie było łapówek,
Protestów ni głodówek
By ostygły już głowy,
Żeby działacz państwowy
Myślał, zanim coś palnie.
Żeby było normalnie!

Machina władzy
(według „Lokomotywy” Juliana Tuwima )

Stoi na stacji władzy machina,
Rzęzi i dyszy i się zacina...
Stoi i sapie, dyszy i bucha,
Odgłosów ludu wcale nie słucha.
Jest taka ciężka i taka wielka,
Że pękła pod nią żelazna belka!
A w środku siedzą same grubasy
i zajadają tłuste kiełbasy

Trzyma nas wszystkich na bocznym torze,
Nijak się z miejsca ruszyć nie może.
Myśli powoli, jak żółw ociężale,
Choć w miejscu stoi, pożera szmalec!

Choć ledwo dyszy, choć ledwo zipie,
Stale ktoś piasek w tryby jej sypie.
Różni się do niej podoczepiali:
Cwani, pazerni, duzi i mali.
Ciągle ktoś inny przy niej majstruje:
Zamiast naprawiać, zawsze coś psuje.

Lecz choćby przyszło stu polityków
I każdy wzniósłby tysiąc okrzyków,
Choćby robili manifestacje
I przedstawili w nich swoje racje,
Choćby robili strajki, blokady,
Ruszyć machiny nie dadzą rady.

Wtem władzy machina nabiera wigoru,
Bo zbliża się termin kolejnych wyborów.
Już pora rozpocząć badania, sondaże.
Ten wygra, kto lepszy i kto się wykaże.
Już pora założyć klubowe krawaty,
Rozpocząć zebrania, podzielić mandaty,
Programy, imprezy, festyny, owacje,
Każdemu obiecać i przyznać mu rację.

By nikt nie był szybszy, nie zdążył przed nami,
Do marszu, z kopyta, do przodu, łokciami
Wyprzedzić rywala, zagrodzić mu drogę,
Wygłupić, ośmieszyć, podłożyć mu nogę.
A kto to, a kto to, a kto to, a skąd?!
Ośmieszyć, oczernić i oddać pod sąd.

Już kręcą się szybciej machiny, trybiki,
Już koniec wyborów, czas sprawdzić wyniki,
Już czas by budować od nowa machinę,
Odepchnąć przegranych, wyrzucić za karę,
Nowymi stołkami zastąpić te stare.
Powoli gwar cichnie, mijają tygodnie,
Już można się rozsiąść w fotelu wygodnie,
Bo władza jest nowa, parlament jest nowy,
Machina znów pędzi na biegu jałowym.

Krasnoludki
(Wg Marii Konopnickiej)

Czy to prawda, czy to bajka,
Sprawdźcie sami, jeśli chcecie,
A ja mówię: krasnoludki
ciągle jeszcze są na świecie!
Naród wielce dokuczliwy,
Nieprawdziwy, choć realny
Jeśli wierzyć mi nie chcecie,
Zapytajcie służb specjalnych!
Czasem wnoszą pod obrady
Biopaliwa albo bony
Lub winiety, albo jeszcze
Jakiś inny głupi pomysł.
Wciąż mieszają w gospodarce,
Albo kłócą się jak dzieci,
Czasem przez ich głupie harce
koalicja się rozleci.
Takie małe, takie zwinne,
Że nikt złapać ich nie może
Czasem tak jak szczur Wiechetek
Z magazynów kradną zboże.
Łapą zgarną szmalu krocie,
Gdzieś dopiszą jakieś zera
I zwiększają bezrobocie,
Co od dawna nam doskwiera.
Choć znikają gdzieś na krótko,
Pojawiają się na nowo.
Właśnie dzięki krasnoludkom
Władzy żyje się bajkowo!

Kto
(Wg piosenki Marka Grechuty)

Kto pierwszy płot przeskoczył,
Kto spał na styropianie,
Kto nie chciał, ale musiał,
Kto ciągle zmieniał zdanie,
Kto chciał być prezydentem,
Kto nie chciał być premierem,
Kto kończył, kto zaczynał,
Kto kogo nazwał zerem,
Kto polskiej gospodarki

zaciemnia jasny obraz
Kto kogo przesłuchiwał,
Kto komu liczył ziobra.
Kto chce, by  było taniej,
kto chce, by było drożej
kto mógłby, kto powinien,
kto nie chce, kto nie może.
Kto pod kim dołki kopie
Kto z nikim się nie liczy.
Kto kogo chciał przekupić
Kto ukradł, kto pożyczył,
Kto bierze grubą kasę
Choć robić nic nie umie.
Kto w Polsce się nie rodził
Ten tego nie zrozumie.

Elegia o życiu i pracy inspektora
kontroli skarbowej

(wg Władysława Broniewskiego)

Ze spuszczoną głową, powoli
Wraca inspektor ze skarbowej kontroli
Idzie jesień po upalnym lecie,
A na niebie świeci dziura w budżecie.
Wszedł inspektor na przystanek tramwajowy
Czyta w myślach kodeks karny skarbowy
Byli: Belka, Balcerowicz, Kołodko,
Były dane, zarządzenia wskaźniki,
A inspektor kontroli skarbowej
Szedł wytrwale i nie drżał przed nikim.
Pięć lat temu dostał ostatnią podwyżkę.
Kupił za nią żonie złotą łyżkę.
Miewał sprawy trudne i ciekawe
Kupił łyżkę, nie starczyło na strawę
Jego pensję pożarła inflacja
Już nie cieszy go europejska integracja.
Siadł inspektor ze spuszczoną głową
Zatroskany nad tą dziurą budżetową...
Szuka ręką w kieszeni bilonu.
Jedzie tramwaj! Czas wracać do domu.

PARODIE

Ur. 06.05.1955 r.
Doświadczony pracow−
nik administracji podat−
kowej.

Od 2001 do 2003 r.
pracował jako redaktor
w obsłudze serwisu in−
ternetowego dla głów−
nych księgowych Wy−
dawnictwa Podatkowe−

go GOFIN
Debiut literacki w miesięczniku „Twój Do−

bry Humor” w styczniu 2001 roku wierszem
„Monotonny Parlament”. Publikował także
w tygodniku „Przekrój” (nr 23/2003) wierszem
„Hymn”. Członek internetowego Stowarzysze−
nia Jeszcze Żywych Poetów www.szp.w.pl –
posiada w dorobku ponad 60 wierszy – publi−
kowane w internecie na stronie http://fred.of.pl.
W technice małej poligrafii wydał kilka tomi−
ków z własnymi tekstami satyrycznymi.
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