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seria telewizyjne filmy dziecięce 1975
Czas na wieczorynkę wciąż jest za krótki.
Patrzę na znaczek za 1.50
Reksio z motylem w oknie telewizora.
Przetwarzam formę na kod poetycki;
mój wiersz powinien odzwierciedlać ideologię merdania
ogonem. Żyjemy w czasach powtórzeń?
Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.
Za monitorem siatka znaczeń do przyswojenia, za wiele
jak na jedno dzieciństwo; pograjmy w gumę
albo pobawmy się w chowanego;

rys. Zbigniew Olchowik

ach tak, zapomniałam, że w obecnych czasach nikt
nikomu się nie schowa.

seria kwiaty sukulentów kaktusy 1980
Nazwijmy rzecz po imieniu:
prędzej mi kaktus wyrośnie niż ja wyrosnę
z oczekiwań ojczyzny. Muszę rozwiązywać zadania całościowe:
zbierać sprawności zielonego mundurka
oraz butelki po mleku. Wolę
kaktusy. Cylindropuntia spinosior
to najdroższy znaczek za 10.50 w tej serii.
Kaktusy są jak dziewczyny, wyglądają pięknie
w porze kwitnienia,
potem zostają szpilki do przypinania proporczyków
na macie. Przeważa
cukierkowy róż, jasna karnacja dziewcząt z VI a
oraz barwione ciuchy,
które puszczają farbę, gdy nie pasują do szkolnego kolektywu.

MAREK GREWLING

NIE MA FANFAR
Feudalizm to termin wywodzący się od łacińskiego określenia prawniczego – w dosłownym rozumieniu znaczy „prawo na rzeczy cudzej”, czyli
lenno. In toto, jako całość. Pojęciem tym określa
się złożony system zależności społecznych, zespół
zwyczajów, prawodawstwo oraz organizację ekonomiczną społeczeństw europejskich, których genezy
możemy się doszukać już w piątym wieku nowej
ery. Koniec tej epoki można usytuować między
rokiem 1453 (upadek Konstantynopola) a nawet
1517 (początek reformacji). Naturalnie pomiędzy
wymienionymi datami okalającymi granice tej
epoki sugerowane są także inne, związane w wydarzeniami historycznymi tamtych czasów. Najprościej rzecz ujmując feudalizm promował zależność
– wasalizm poddanego od Pana. Wasalizm i lenno
były fundamentami konstytuującymi ten system
w wymiarze społecznym. Podstawą filozoficzną
feudalizmu było dominujące wtedy w Europie
chrześcijaństwo oparte o potęgę papiestwa, które legitymizując panujących władców świeckich,
otrzymywało w zamian kuratelę militarną oraz
ogromne wpływy ekonomiczne. Zatem w najbardziej wymiernym ekonomicznym i politycznym
aspekcie panowała wówczas niemalże idealna
symbioza bilateralna: papiestwo – władza feudalna. Kościół był wręcz instytucjonalnie związany
z państwem, duchowni pełnili ważne funkcje na
dworach i w kancelariach władców. Świetnie to
obrazuje pozycja diakona Alkwina pełniącego de
facto funkcję doradcy i sui generis ministra oświaty na dworze cesarza Karola Wielkiego. Stąd też
jako symbol feudalizmu wieków średnich często
podaje się krzyż i miecz. Dwa oblicza feudalizmu –
obowiązkowa indoktrynacja religijna i obediencja
Rzymowi, a z drugiej strony ubezwłasnowolnienie
jednostki, która nie miała praw jako osoba ludzka
i stanowiła de facto własność pana feudalnego.
System tych zależności był, jak wspomniałem,
złożony, jednak działał niezawodnie przez całe stulecia, gdyż stanowił spójną i logiczną filozofię porządkującą życie ludzkie od strony filozoficznej, aksjologicznej, a zarazem udzielając odpowiedzi na pytania
metafizyczne. Oczywiście tak skonstruowany porządek nie dopuszczał jakiegokolwiek innego myślenia
niż to, które zostało podane jako namaszczone przez
cd. na str. 2



Od red. nacz.
O kulturze, co na psy schodzi
i wychodzi do ludzi

Z dużymi oporami, aczkolwiek nieuchronnie zbliża się lato, a z nim
może tańsze pomidory i truskawki, także długo oczekiwane urlopy, weekendy na łonie natury z nieodłącznym grillowaniem, Dni Gorzowa, Święto
Województwa Lubuskiego (w takim wymiarze pierwszy raz w Gorzowie),
Nocny Szlak Kulturalny, Teatr Letni, jeszcze trochę Filharmonii i rodzinne fiesty w Parku Róż. Niby to tylko „gorzówek”, a nawet latem trudno tu
o ogórki – po prostu jest kulturalnie. Niestety, nie wszędzie. Niektórzy miejscowi politycy, choć upałów dotąd niewiele, tracą rozum nawet w temperaturze pokojowej, zapamiętując się w nienawiści już chyba do wszystkich i do
wszystkiego, co nie jest po ich ciasnych myślach. W lokalnym radiu gadają
wszyscy naraz, jak na niedzielnym śniadaniu u Moniki Olejnik, i w tym
bełkocie są, nie jakby chcieli być – groźni, a zwyczajnie śmieszni. Inni jak
na swoje zbawienie czekają na skazujący wyrok dla pana prezydenta. Już
widzę, co się będzie działo, jak ten wyrok także nie będzie po ich myśli... Za
to temperatura dyskusji o szpitalu i filharmonii dochodzi do stanu wrzenia.
Błędne decyzje „góry” urzędnicy władzy wykonawczej nie tylko powielają
lojalnościowo, ale dodają kolejne błędy własne i w uporze w nich trwają.
W kontrowersyjnych okolicznościach rozstrzygięto konkurs na dyrektora GF.
Nie będzie pani Małgorzacie Perze łatwo, dlatego trzymam kciuki, żeby
chociaż jeden pełny sezon wytrzymała.
Kultura polityczna zeszła na psy. W efekcie utratę wiarygodności pokrywa arogancja. Ludzie to widzą i potem w blogach na portalach obywatelskich, np. eGorzowska czy echogorzowa, wytykają urzędnikom nieprzemyślane ich zachowania w kontaktach z tymi, którym na „czymś” zależy.
Sygnalizuję ten temat z grubsza – po szczegóły odsyłam do wspomnianych
portali. Czas byśmy się stali mądrzy i łagodni.
W naszym literackim światku względny spokój. W ZLP mamy o jednego
kolegę więcej, bowiem Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym
namaściła na członka tej organizacji prozaika Jerzego Alskiego. Brakowało
nam kogoś na „A”. Z warsztatów w Garbiczu wrócili wytrenowani przez
Marka Wawrzkiewicza i Adama Ziemianina poeci z gorzowskiej sekcji literackiej RSTK i zaproszeni poetyccy goście z kraju, wśród nich Agnieszka
Harasymowicz-Tomczyszyn, która wygrała inauguracyjny slam warsztatów
w MCK. Dlatego dwa jej „filatelistyczne” wiersze honorowo otwierają letni numer „Pegaza”. Może jeszcze dlatego, że z okazji już minionego Dnia
Dziecka piszemy o kondycji literatury dla dzieci, a nawet więcej, bo trochę
na przekór intencji Krystyny Kamińskiej udowadniamy specjalym wydaniem „PEGAZIKA”, że w naszej okolicy sporo osób pisuje dla dzieci. Myślę,
że i na południu też. Trochę więcej uwagi poświęcamy kondycji literatury
dla ludzi dojrzałych – i tu, o dziwo, wiele autokrytycyzmu. Na pewno rzucą
się PP. w oczy takie tytuły: „Jak wykończyć literaturę polską” (E. Kurzawa),
„Literatura się skończyła” i „Autor w krainie czarów” (J. E. Bolek). Szykują się doroczne literackie garden party na działkach i w przydomowych
ogródkach. Pierwsze już się odbyło w ogrodzie Marka Stachowiaka w Ciecierzycach. Było piwo i wino, boczek i kiełbasa z grilla (a jakże!), czytanie
wierszy, malowanie obrazu i zabawy literackie. Gospodarz to najmłodsze
dziecko gorzowskiej muzy poezji. Wdarł się na salony w „Łubudubu”, gdy
jeszcze mróz w tym roku miasto nasze ściskał, i wygrał prawie wszystkie
poetyckie potyczki, które co miesiąc aranżują poetessy Beata P. Klary i Agnieszka Moskaluk. Możecie sprawdzić sami, czy słusznie, bo Marek po raz
pierwszy z rekomendacji Beaty ogłasza w „Pegazie” swoje wiersze drukiem.
Inni pracują nad nowymi książkami. Z. M. Piechocki właśnie przyniósł mi
swoją nową z drukarni: „Powrót Melanii Fogelbaum”, ale o niej (świetnej!)
w nastęopnym numerze „P. L”. Już zapowiadam w serii Biblioteki Literackiej Pegaza wybór wierszy Zdzisława Morawskiego, tom prozy Magdy Turskiej i osiem osobistych arkuszy poetyckich Klubu Poetów Okrągłego Stołu.
Zatem do JESIENI!

Ireneusz Krzysztof Szmidt
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cd. ze str. 1

Boga, Kościół i władcę. W praktyce feudalizm świetnie
się komponował z naukami Kościoła: „Oddajcie [więc]
Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga” (Mt22,21). Jeszcze dobitniej czytamy w Liście św. Pawła do Rzymian: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie
ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga,
a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto
więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu” (Rz13,1-2). Cytowane fragmenty
dobitnie wyjaśniają, dlaczego beneficjenci feudalizmu,
czyli władcy i posiadacze świeccy wraz z nieliczną klasą
właśnie kształtującego się tzw. stanu rycersko-szlacheckiego, z takim zapałem popierali system dominacji
rzymskiej i z taką zajadłością tępili wszelkie próby konfrontacji ideologicznej czy militarnej z legitymizującym
ich Kościołem. Przykładem jest sprawa Katarów, którzy
przeciwstawili się Kościołowi na płaszczyźnie ideologicznej, a feudalizmowi na płaszczyźnie militarnej. Ideologiczna nagonka przeciwko nim połączona z brutalną
krucjatą zbrojną trwały blisko wiek i zakończyły się
w 1244 roku masakrą w langwedockiej twierdzy Montsegur. To jeden z jaskrawych przykładów, a zarazem tragicznych przełożeń symbiozy feudalizmu z Rzymem.
Jednak to nie powinno dziwić, wszak Kościół Rzymski
z natury swej struktury społeczno-hierarchicznej jest na
wskroś i stricte feudalny. Dopiero potężny cios w serce
feudalizmu, jakim był ruch reformacyjny w Niemczech
i krajach ościennych, zachwiał i śmiertelnie zranił system
feudalny. I choć trwał on jeszcze w praktyce do Wielkiej Rewolucji Francuskiej w lipcu 1789 roku, to jego
zgon został wtedy właśnie przypieczętowany. Koniec
feudalizmu równał się końcu zniewolenia jednostki,
która otrzymała w zapisie nowych praw gwarancje wolności, równości i braterstwa. To już nie były puste słowa
o wolności „dziatek bożych”, lecz ustawowa gwarancja
królów czy parlamentów zapisana w konstytucjach. Oto
cel, do którego zmierzamy w tym eseju. Bo pierwsza
w Europie spisana ustawa zasadnicza to przecież Konstytucja 3 maja, a jej oryginalny tytuł: „Ustawa Rządowa
z dnia 3 maja 1791”. Zatem Rzeczpospolita Obojga Narodów wydała taki wielki owoc wyzwolenia człowieka
z okowów niewoli! Paradoksalnie głównymi autorami
oświeconej myśli politycznej i współtwórcami tej Wielkiej Konstytucji byli właśnie księża katoliccy: ks. Hugo
Kołłątaj, ks. Stanisław Staszic, biskup Adam Stanisław
Krasiński. Dalsze koleje historii Europy i historii Polski
były różne: doświadczenia chwały i upadków, tyranii
i form neofeudalizmu. Nic jednak nie zmieni faktu,
że pierwszy uprawomocniony krok światłego rozumu
dla dobra każdej osoby ludzkiej, dla jej poszanowania
wolności i równości został uczyniony przez Polaków.
W Polsce. Tak w Polsce. Rzeczpospolitą kosztowało to
bardzo drogo, ale wolność jednostki ludzkiej nie ma ceny.
A tę właśnie bezcenną wartość przywrócili człowiekowi
polscy luminarze XVIII wieku. Nie ma fanfar, wielu nie
pamięta o wielkości naszego wkładu w wyprowadzanie
Europy ze zniewolenia społecznego ku wolności. Może
więc warto o tym przypominać w kontekście feudalnych
ciągot w mentalności zbyt wielu jeszcze tu u nas, jak i na
całym kontynencie. Seniorzy i wasale odeszli do historii.
Niezależnie od grymasów ich epigonów.

EUGENIUSZ KURZAWA

Jak wykończyć
literaturę polską?
Zaproponował mi Ireneusz Szmidt felieton w „Pegazie Lubuskim”. Z wdzięcznością przyjąłem ofertę, bo wyobraziłem
sobie, o ilu to różnych sprawach mógłbym napisać. Tym bardziej że praktycznie nie mam gdzie się wywnętrzać, gdyż
prasa kulturalna i literacka jest w odwrocie. Istnieje raczej piśmiennictwo niszowe, niemal podziemne. Takie, jaka jest
dziś kultura. Poza tym czasy mamy dziś
takie, że o sprawach kultury, literatury
pisze się głównie przez pryzmat sensacji,
a nie wartości. Jest zatem co nadrabiać.
Wydawałoby się...
Lecz zaraz przyszła refleksja: pisać?
Ale kogo to pisanie właściwie obchodzi?
Niestety, prawda jest brutalna – niemal
nikogo. Piszemy, my ludzie pióra, dla
siebie. Sami też siebie czytamy, potem
oceniamy, recenzujemy na łamach różnych pism. Zamknięty krąg. Może wręcz
getto. Te periodyki kulturalne mają wąski zasięg. Miejski, regionalny. Czasopismo tzw. ogólnopolskie oznacza nakład
od 500 egz. do 3 tys. egz. Najwyżej! A ile
z tego nakładu się sprzedaje? Kiedyś
„Kultura”, „Życie Literackie” miały po
kilkadziesiąt tysięcy nakładu i czytał je
„cały kraj”. Przynajmniej ten literacki.
Publikacja recenzji (teatralnej, filmowej, książkowej) powodowała, że o pozycji, zdarzeniu dowiadywali się niemal
wszyscy. Obecnie wprawdzie każde
miasto ma czasopismo, w którym piszą
miejscowi, lecz ile tych periodyków jest
ważnych, liczących się. No i obecnych
w życiu kulturalnym?
Smętny, naprawdę smętny obraz
wyłania się z tych paru zaledwie zdań.
Jeśli porównać stare dobre czasy Polski
Ludowej do dzisiejszego siermiężnego
i wrednego kapitalizmu, to nie ma nawet o czym mówić. Obecne państwo
zupełnie porzuciło rolę opiekuna poczynań kulturalnych. Tworzy się nam kultura idiotów.
Wydałem ostatnio książkę o moim,
a dla wielu lubuskich twórców – naszym
przyjacielu, Andrzeju K. Waśkiewiczu.
Zmarłym, niestety, w lipcu zeszłego roku.
Wybitnym poecie, krytyku literackim.
Pozycję tę – „Andrzej K. Waśkiewicz.
Miejsca opuszczone” – promowałem już
w czterech miastach. Od Zielonej Góry
począwszy, przez Gdańsk, Gorzów po
Warszawę. Mam jeszcze zaproszenia

Eugeniusz Kurzawa

PO OMACKU
Wiersze pisze się po omacku
nic nie widzisz przed sobą
a i przeszłość z każdym dniem
coraz bardziej niejasna
nie rozumiesz po coś tu zstąpił trwasz
lecz wciąż w roztargnieniu zapisujesz
odpryski niezrozumiałego dramatu
chwilami natchniony rozgrzany
do białości jak lawa
żeby nagle ostygnąć
i tak niespodziewanie zostać

				

15 I 2011

PRZEJŚCIOWE
wszystko jest tu przejściowe jak korytarz
lub schody czy ulica – to pewne
bo przecież w nietrwałości od zawsze
nas rzeźbiono w ręce wkładając nicość
wzmacniamy więc swym jestestwem
chaos bezsens życia tak zwyczajnie
codziennie
jakby naprawdę chodziło o niezmienne
a jest to tylko na drugą stronę przejście
tą ulicą
2 XI 2009 – 6 II 2011
		

***

Zapomniałem się robiąc korektę
„Komunikatów 2” i swoich myśli i głośno
odezwałem się jakbym przez chwilę nie był
sam w innym świecie bez dialogu
może dlatego że wpadają wciąż na mnie
postacie już nieżyjące i wiersze z tamtych
wyklętych lat toczy się życie w innym
wymiarze i wciąż jeszcze rosną plany
które dawno upadły co było w tym
pięknego że tak się czepiam czasu
przeszłego myślę i trzeźwieję jest noc
a rankiem
znów rozpacz

		

13 IX 2008 – 5 XII 2009

***

marszczy się życie i pęka
skóra na dłoni lub orzech
to znak

milcz jeśli możesz powiedzieć
i tak
już nic z tego nie wyrośnie
28 – 31 V 2010


do innych miast. Ale nie w tym
rzecz. Idzie o to, że pozycja, która
kiedyś (zresztą jak wiele innych)
byłaby wydarzeniem literackim
na Ziemi Lubuskiej, omawianym,
recenzowanym, dziś właściwie jest
sprawą rodziny zmarłego (podkreślmy raz jeszcze: wybitnego
w skali kraju twórcy), jego kilkunastu przyjaciół i paru znajomych.
Recenzji dotąd nigdzie nie zauważyłem.
Tak toczy się nasze życie. Czym
tu się cieszyć?
Oczywiście można robić swoje.
Coś tam pisać, wydawać, spotykać
się w niewielkim gronie znajomych
i dyskutować. I tak do śmierci.
To jednak nie wytworzy inspiracji
noblowskich, ba, nawet ogólnokrajowych. Rzec można, że przecież
nikt nie zabrania naszym twórcom
się rozwijać, pisać arcydzieła. Prawda. Ale też, jak ktoś powiedział (nie
chce mi się teraz szukać autora), wybitni twórcy (i ich dzieła) pojawiają
się wtedy, jeśli istnieją oczekujący
ich odbiorcy. Gdzie ci odbiorcy?
Czy mają być nimi skretyniali oglądacze seriali? A może idiotycznych
reklam lub głupich do bólu programów głupich partii politycznych?
To, co rozsądne, pochłonął, pożarł
tzw. wolny rynek. W wolnym tłumaczeniu – kapitalizm, którego
wprowadzenie zafundował nam
Balcerowicz z Mazowieckim w pamiętnym 1990 roku. Chcieliście
Polskę – no to ją macie. Skumbrie
w tomacie. Pstrąg.
I figa na deser...
Eugeniusz Kurzawa – rocznik 1954, poeta pokolenia „nowej
prywatności”, autor 15 zbiorów
wierszy, m.in. „Zapis I” (1990),
„Zapis II” (1996), „Wciąż nowa
prywatość” (2003), „Autoportret
z przyszłością” (2005), „Ćwiczenia
z rozpaczy” (2011) i wielu opracowań literackich, m.in. „Słownika polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny”, „Andrzej K.
Waśkiewicz – miejsca opuszczone”
(2012).
Prezes Oddziału ZLP w Zielonej Górze, dziennikarz „Gazety
Lubuskiej”, wydawca prywatnej
gazety polityczno-literackiej „Komunikaty 2”.



KURZAWA O WAŚKIEWICZU

Beata Patrycja Klary
ANDRZEJ KRZYSZTOF
WAŚKIEWICZ. PODRÓŻ
SENTYMENTALNA
Dla Lubuszan książka Eugeniusza Kurzawy
„Andrzej Krzysztof Waśkiewicz – miejsca opuszczone” ma wartość bardzo sentymentalną. Kiedy
w 1979 roku poeta / krytyk / człowiek wielkiej
wiedzy – Andrzej K. Waśkiewicz na stałe wyjechał
do Gdańska, tutejsi literaci stracili swojego guru.
Co ciekawe – wielu młodych poetów dzisiaj –
nie kojarzy nawet Waśkiewicza z województwem
lubuskim. Dla nich był gwiazdą z Gdańska.
A jednak przez 33 lata żył na terenach zachodniej Polski
i tutaj tworzył, o czym mówi właśnie książka Eugeniusza Kurzawy. Książka wyjątkowa pod wieloma względami. Książka
podróż. Książka biografia, ale bardzo nietypowa jak na biografię – bo wybiórcza. Pokazuje jedynie pewną część życia
Andrzeja K. Waśkiewicza – część związaną z pobytem poety
od zakończenia II wojny światowej do lat 70. w różnych miejscowościach Ziemi Lubuskiej: Lubsko, Stary Zagór, Dychów,
Kożuchów, Szprotawa, Jarocin i Zielona Góra. Miejsca te
w pewien sposób ukształtowały młodego Waśkiewicza, o czym
wiele osób nawet nie wiedziało. Eugeniusz Kurzawa chciał to
zmienić – odzyskać Waśkiewicza dla Ziemi Lubuskiej. Bo lata
spędzone przez niego w Gdańsku spowodowały, że coraz bardziej eksponuje się związki artysty z portowym miastem, a zapomina o korzeniach.
Zaproponował więc A. K. Waśkiewiczowi odwiedzenie
w ciągu paru dni tych miejsc, w których mieszkał i uczył się od czasu
przybycia z mamą na Ziemie Odzyskane zaraz po zakończeniu II
wojny światowej w 1946 roku. Andrzej, rzecz jasna, zgodził się
i zaraz zaczął szperać w starych zdjęciach, świadectwach szkolnych, dokumentach. Przygotował się solidnie, co potem
pomogło bardzo Kurzawie przy pracy nad książką. Pomysł
objazdu nazwano „Projekt Waśkiewicz”.
Waśkiewicz i Kurzawa (wraz z żoną Waśkiewicza – Anną Sobecką, synem Marcinem ze swoją partnerką – Justyną Dzienis, żoną Kurzawy – Lidią Kurzawową
i przyjaciółką Waśkiewiczów z czasów zielonogórskich – Marią Wasik) wyruszyli
„na szlak” niemal w rocznicę 70. urodzin
AKW – w dniach 16, 17, 18 maja 2011
roku. Ta sentymentalna podróż to kanwa
książki i amatorskiego filmu – będącego
zapisem trzech dni wspólnej wędrówki.
Książka o młodym Waśkiewiczu obfituje w pewne odkrywcze spostrzeżenia.
Andrzej w swoich zapiskach wspomina,
że jako dziecko był samolubny, kapryśny, na swój dziecięcy sposób się awanturował, często wrzeszczał i nawet ciotkę
kopnął czy ugryzł. Epizodem, który naj-

bardziej lubię, jest robienie psikusów Januszowi Koniuszowi. Oto
przykład: Przed domem, w którym
mieszka poeta Koniusz stał niegdyś
mig. Prawdziwy. Gdy patrzyło się
nań, ogarniało zdumienie, że takie
maleństwo mogło być taką groźną bronią. Obok rosła magnolia.
I magnolię, i Miga widać było
z okna mieszkania Zygmunta Trziszki. Trziszka miał w domu telefon, bo
mieszkanie dostał po sekretarzu WK
ZSL, którego właśnie przeniesiono
do Gorzowa. Wieczorem można
było zobaczyć, czy u Koniuszów pali
się światło. Paliło się, więc dzwoniliśmy i przez chusteczkę informowaliśmy; „umrzesz”, po czym pospiesznie
odkładaliśmy słuchawkę, by nas nie
rozpoznał. Koniusz tak to skomentował: Andrzej napisał to dokładnie, bo pod swoimi tekstami często
stawiał daty, 20 X 2003 r. A więc w kilka lat po nagłej, samobójczej śmierci młodszego ode mnie Trziszki, który chyba zrobił najszybciej karierę literacką ze wszystkich piszących zielonogórzan.
Więc te męskie psoty ciągle musiały dla niego coś znaczyć.
Zaletą tej książki jest zawartych w niej wiele miniopowiadań, reportaży, wspomnień samego Waśkiewicza. Są dywagacje, rozmyślania, wywiady, wiersze (nawet w zapisie warsztatowym). Barwna opowieść o człowieku, który wyglądał
łagodnie i niepozornie, ale krytykiem był ostrym i bezwzględnym w ocenianiu dokonań twórczych, głównie poezji [s. 44].
W świecie literatury był guru. Nie dawał się łatwo lubić, stwarzał pewien dystans. Dopiero teraz ta książka otwiera niektórym oczy na to, jakim był człowiekiem i co w życiu cenił. Jego
trudna biografia (ojciec żołnierz AK w stopniu podporucznika zginął w powstaniu warszawskim), jego specyficzna wrażliwość, poszukiwanie doskonałości w słowie, splotły się na stałe
z Ziemią Lubuską. Mogły z każdym innym miejscem, a jednak
losy poprowadziły matkę małego Andrzeja właśnie tutaj. A on
po latach napisał w jednym z poematów: z wszystkich możliwości / to co się zdarzyło jest najmniej / prawdopodobne.

Eugeniusz Kurzawa, Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca opuszczone, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń, 2012, s. 220
Beata Patrycja Klary – poetka, eseistka. Jej książka „De-klaracje” została
nominowana do Literackiej Nagrody Miasta st. Warszawy obok książek:
„Dziennik rozbitka” Krzysztofa Karaska
i „Pod światło” Jacka Podsiadło, Nagrodę główną otrzymał Krzysztof Karasek,
ale nominacja dla autorki z Gorzowa
jest – w kontekście sławnych konkurentów – wielkim wyróżnieniem.
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ANDRZEJ DĘBKOWSKI
MOJA MAŁA
LAMPKA NADZIEI
(Tadeuszowi Kwiatkowskiemu-Cugowowi)

Poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca.
Autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku
w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj.
Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie.
Andrzej jest twórcą i redaktorem
naczelnym cieszącego się uznaniem
czytelników i środowisk twórczych
miesięcznika „Gazeta Kulturalna”
wydawanego pod patronatem Domu
Kultury. Gazeta ma format, styl, objętość i nakład zbliżony do „Pegaza
Lubuskiego”, ale ukazuje się od 18
lat. Majowy numer 5. ma w nawiasach liczbę 201!
Debiutował w 1988 roku w miesięczniku „Do Przodu”. Publikował
swoje wiersze m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Okolicy Poetów”, „Gazecie Kulturalnej”, „Literackiej Polsce”, „Metaforze”, „Sycynie”,
„Akancie”, „Siódmej Prowincji” oraz
w kilkudziesięciu antologiach i almanachach – w prasie krajowej i zagranicznej. Jest laureatem kilkudziesięciu
konkursów literackich, wielu nagród
i wyróżnień. Jego wiersze tłumaczono na język włoski, czeski, litewski,
białoruski, ukraiński i wietnamski.
Opublikował: „Wierzyć w siebie”
(1993), „Wiersze nowe i wybrane”
(1995), „Wiersze wybrane” (1996),
„Paryż nie jest taki piękny...” (1998)
– najlepsza poetycka książka roku
XXI Międzynarodowego Listopada
Poetyckiego w Poznaniu w 1998 roku
oraz „Do wszystkich niedostępnych
brzegów” (2013). Jest autorem zbioru felietonów „Magiczne pomysły”
(2001) oraz książki pt. „Kiedy umiera poeta, umiera świat. Rozmowy
z ludźmi pióra” (2004).
Współpracuje, jako publicysta
i eseista, z prasą kulturalną w kraju
i za granicą. Od 1997 r. należy do
Związku Literatów Polskich, w którym obecnie pełni funkcję członka
Zarządu Głównego.

Wiesz, Tadzio,
wczoraj oglądałem stare fotografie.
Sentymentalna łza
zakręciła się w oku.
Co też powyprawiało się na tym świecie?
Głosy „poetów”
bez skrzydeł,
czają się na historię ojców,
znieważają czkawką i kłamstwem
dusze kolegów.
Wyjedźmy do krainy Farlandii,
gdzie mistrz nie szuka nonsensu w poezji,
wyjedźmy do krainy szczęśliwości,
by wierszem powrócić
i olśnić,
i wiatrem rzeźbić,
by rosa kłębiła się łąką.
Czy istnieje coś,
czego dotąd nie brałeś pod uwagę?
Królu poetów i wariatów,
czy wrócisz jeszcze do Wilna,
zbierzesz kości pozostawione
w katyńskim lesie?
Ułańska fantazjo!
Karawano cyganerii,
zaprzęgnięta w złote konie poezji.
Nie płacz nad poezją.
Artysta nie może płakać,
kiedy troskliwie
pochyla się nad butelką.
Zawsze może wypić następną...

INNA JESIEŃ
Wreszcie postanowiłem zobaczyć,
jak wyglądają wyspy szczęśliwe.
Kiedy zacząłem je smakować,
okazało się, że wrażliwość
nie jest dziś w cenie
na poetyckiej giełdzie.
Najlepsze wiersze wypłukują
z kamiennych płyt
kwaśne deszcze nienasyconej niezgody,
która bez jednego słowa
odchodzi – doprowadza
do szaleństwa biednego Apollina,
bo kruk już nie jest ani biały,
ani czarny.

Przez nagie otchłanie
błędnych ogni,
niewyspane tęsknoty
spijają z czarnych liści
porozwieszane promienie zorzy.
Norwidowe miłowanie –
gdzie okruch chleba, jak opłatek –
jest dzisiaj mniej ważne
niż niepewność, która nie pozwala
podać ręki obcemu człowiekowi
i wyrzuca go na bruk,
bez jednego słowa.
Ci, którzy nas kochali,
tracą zmysł równowagi
i sprzedają nas
za resztę z trzydziestu srebrników.
Boję się umierać,
bo nie wiem, czy ziemia, po której chodzę,
jest jeszcze moja
i tylko z przekładów dowiaduję się, że
poetom cmentarne bramy,
co truchleją na słocie,
wyszarpnąwszy wprzódy
lejce złego konia
... i znowu
nie jest istotne,
że ten wiersz
nie poderwie z gruzów źdźbła oziminy,
nie wskrzesi spróchniałego kościotrupa,
ani szmacianych kukieł,
którymi bawiliśmy się
w dzieciństwie.
Nagle chciałoby się wykrzyczeć:
– Zaczekaj, świecie pastelowych promieni!
Ale dookoła smutek –
pachnie naparem jesiennych pomruków.
Henri Michaux twierdził,
że poezja jest podarunkiem natury,
a ja przestaję w to wierzyć.

POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI



ELŻBIETA MUSIAŁ
Elżbieta Musiał, poetka, eseistka, malarka, publicystka. Należy do Związku Literatów Polskich oraz do Związku Polskich
Artystów Malarzy i Grafików.
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wydała tomiki poetyckie:
„Miejsce na niebo” (1996), „Tatuaż z obłoków” (nagrodzony Świętokrzyską Premierą Literacką za
2001 r.), „Cień rzeki” (2004), poemat „Na śmierć zegarka przejechanego zimą przez samochód” (2008), „Płacz czajki. Wiersze i poemat”
(2009) oraz kolejny poemat „Na zdjęciu wciąż żyjemy” (wyróżnienie
w konkursie na najlepszą poetycką książkę XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego). Jest autorką zbioru esejów opatrzonych
wspólnym tytułem „Poeta patrzy na kobietę” (2006), które poświęciła wybranym lirykom 12 znanych polskich poetów.
Jej wiersze były tłumaczone na rosyjski, angielski, niemiecki, litewski, ukraiński, białoruski, słowacki, serbski.
Poetycką i malarską twórczość prezentowała w wielu krajowych
i zagranicznych antologiach. W dorobku ma ponad 20 malarskich
wystaw indywidualnych, m.in. w Warszawie, Sofii, Warnie, Moskwie, St. Petersburgu, Lubece.

„na śmierć zegarka przejechanego
zimą przez samochód”
Przekonują mnie słowami bogów,
a ja utraciłam pewność, co jest złem
i gdzie w nas grzech;
zakładam tylko, że być muszą,
bo sędziów wokół pełno.
Tkwiąc w wiecznym szachu,
można mieć wątpliwość.
Nieopatrznie nadepnęłam
na całe życie chrząszcza,
zmierzałam do kościoła zbyt prosto.
Czy będzie mi odpuszczone, gdy już uklęknę
na szachownicy posadzki
w ósmy dzień tygodnia?
Białe pole, czarne pole.
Ocenzurowane szachowisko.

TATUAŻ Z OBŁOKÓW
To były czasy
kochany
to niezmordowane zrywanie nieba na bukiety
sypanie nimi pod nogi
stąpanie bez strachu brodzenie
z namaszczeniem jak nagłe zrozumienie pacierza
przyjdź królestwo Twoje
a piruety
pamiętasz kochany
na linie kręcone tak od niechcenia
i aksamitne podskoki jakby koniki polne łaskotały w stopy
primadonno anielic – mówiły twoje oczy
i żadne z nas nie znało lęku wysokości

a podążanie za sobą ufne
bądź wola Twoja
czuwanie w sobie od zmroku do zmroku
byle nie zmrużyć oka
byle walkowerem nie oddać mgnienia
czasowi
który nieczuły niezmienny
wszystko na opak przemienia
więc co nam pozostało
jedyny
z obłoków tatuaż w oku
co ani powieka zastygła
przez wieki go nie przysłoni

KUSZENIE
Potem przemień się w co chcesz
w młodzieńca co butnym krokiem odchodzi
w przechodnia ze spuszczoną głową na smętnej ulicy
albo w zdrowy sen do rana
później
a teraz bądź niecierpliwy
gdy stoisz kilka oddechów ode mnie
wzrokiem już zsuń z ramion sukienkę
którą bezwstydny powiew
przyciskał do wyprężonych ud
zdejmij ze mnie no zdejmij
ten mój grzech główny
zbyt długo nosiłam go na sobie
patrzyli inni widzieli jak swoją skórą lgnął
gdy tu biegłam
o tak zsuń
szybkie muśnięcie –
sutki wezbrały gorączką
chwila bezruchu
skupiona na jednym
...i taniec i galop świętych nagich ciał...
nozdrza drgające wdychają rozkosz
teraz możesz przemienić się w co chcesz –
mój niepokój już jest spokojny

DOTYKAŁAM TWOJEJ TWARZY
tak dotyka się światła
tak dotyka się ciebie
które z pragnień było tego powodem
kochany, już nie zliczę już nie wiem
patrzyłeś tak pięknie
ani przed siebie ani za
w sam środek nas
w serce darowanej chwili
nie padło słowo padła łza
i było niezmiernie
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JULIUSZ ERAZM BOLEK
LITERATURA SIĘ
SKOŃCZYŁA

Poeta, animator życia lierackiego.Wydał kilka tomików poetyckich,
m.in. „Miniatury” (1987), „Prywatne
zagrożenie” (1989), „Serce błyskawicy” (1994), „Sekrety życia. Kalendarz
poetycki” (2000), „Ars poetica” (2001).
Ponadto opublikował: „Teksty” (1985),
„Nago” (1986), „Skróty szaleństwa”
(1992). W 2009 roku ukazał się „Sensor” – wybór najlepszych wierszy według
Karola Samsela. Lubi wymyślać nowe,
więc stworzył nowy termin literacki
„Emaliowany felieton poetycki”.
Znany jest z niekonwencjonalnych
sposobów prezentowania poezji. Słynie
z kontrowersyjnego wygłaszania wiersza „Och! Ziemio Ty Moja”, którego
tytuł dał nazwę albumowi plakatów
poetyckich również jego autorstwa.
Lubi swoje wiersze wieszać na ulicach
i drukować na naklejkach. Co roku
pisze wiersze wielkanocne i bożonarodzeniowe, które trafiają do ludzi
w formie pocztówek. Publikuje też kalendarze poetyckie. Do tej pory ukazały się „Flash” (2007), „Amor omnia”
(2008) i „Staccato” (2009). Najbardziej
znanym jego utworem jest poemat „Sekrety życia”, który ma nawet własną
stronę internetową www.life.art.pl.
Jest twórcą niezależnego pisma artystycznego „Enigma. Ludzie * Sztuka
* Myśli” (www.enigma.pl), ukazującego
się dzięki Sile Ducha. Czasem wygrywa konkursy, dostaje nagrody, a jego
twórczość zasila różnego typu antologie. Wspiera ideologicznie Warszawski
Festiwal Poezji Współczesnej. Swego
czasu był osobą bardzo znaną w środowisku literackim i filmowym. Obecnie
znajduje się w cieniu, dystansując się od
„Wielkiego Halo!”. Jego hobby to oglądanie wschodów słońca i wylegiwanie
się w jego promieniach. Pod tym ostatnim względem przypomina jaszczurkę,
chociaż jest stałocieplny.
Członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

pisarze medialnymi gwiazdami
uff
wreszcie
literatura się skończyła
istnieje już tylko rynek książki
będący jedynie
kulawą nogą show-biznesu
adresowaną do snobów
którzy nie opanowali
sztuki czytania
już tylko marzyciele i idealiści
wierzą, że literatura ma jeszcze coś
wspólnego z pięknem, talentem, duchem,
sprawami większymi niż ona sama
umarła idea literatury
jako samoistnej wartości
nowy wspaniały świat rynku książkowego
jest rajem dla artystycznych wydmuszek
wreszcie jasne stało się
tajemnicze przesłanie małpy
z powieści Mrożka
„zyg zyg marchewką”
Neurastenicy z chronicznym kaszlem,
fascynaci i lumpiarze
egzaltujący się swoim alkoholizmem
neurotycy i depresjonerzy
a nawet filozofowie i psychoanalityczni
pompujący do fikcyjnych powieści
swoje androny, fusy, plusy i minusy
czy zwykli frustraci
wszystkiego co da się palić
i daje halucynację wielkości
przedefilowali do przeszłości
dzisiejsi pisarze
malują swoje twarze
albo formułują chirurgicznie
wizję swojego lica
rzeźbią i wielbią swoje ciało
przypalą je w promieniach
lamp kwarcowych
wybielają zęby i czyszczą szpony
tak by zostać
obiektami zuniformizowanego
pożądania seksualnego
gdy zachodzi potrzeba
zmieniają nawet swoje preferencje
byleby płynąć na fali
z prądem tak jak zgniłe ryby
nowocześni autorzy
są otwarci dostępni komunikatywni
i łatwi i prości w użyciu
czujnie stronią
od jakichkolwiek myśli i refleksji
wyczuwając że ryzykowne
a i tak nikogo to nie zainteresuje

w przestrzeni publicznej
poeci pojawiają się
na takich samych zasadach
jak popularna piosenkarka
czy mężczyzna zgwałcony przez psa
najważniejsze jest bycie w mediach
chodzi o udokumentowanie statusu gwiazdy
o wartości autora
decyduje długość czasu w eterze
ilość musi przechodzić w jakość
Marks nie mógł się mylić
bo jakość to ilość pieniędzy
media stały się jedyną przestrzenią komunikacji
kogo tam nie ma ten nie istnieje
żeby mieć statut pisarza
nie trzeba umieć pisać
wystarczy wierzyć w sławę
mało kto wie że bycie w mediach jest iluzją
ale to nikogo nie obchodzi
liczy się tylko ta chwila ten moment
kiedy ma się orgazm albo przynajmniej
oddanie moczu

AUTOR W KRAINIE CZARÓW
autor podaje adres
autor ujawnia
numer identyfikacji podatkowej
autor przekazuje
numer dowodu osobistego
autor zdradza
datę i miejsce urodzenia
autor zgadza się
na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych
autor pozwala
na dowolne ingerowanie w dzieło
autor ponosi pełną odpowiedzialność
za wszelkie szkody
autor wie że w sprawach
uregulowanych i nieuregulowanych
może pisać na Berdyczów
autor szanuje
prawo złodziei do kradzieży
autor zobowiązuje się
do płacenia podatków
i wszelkich zobowiązań finansowych
autor zaświadcza
że jego autorskie prawa majątkowe
do korzystania z dzieła nie są
ograniczeniami osób trzecich
autor wyraża zgodę
na rozpowszechnianie dzieła
na wszelkich dostępnych
i jeszcze niewynalezionych nośnikach
autor daje świadectwo
że jest autorem



JERZY ALSKI – Autonomia wyobraźni
fragment nowej powieści

Kuzyn Krzysztof z powagą wysłuchiwał moich relacji, chwilami może nadmiernie szczegółowych. Siedzieliśmy w ogródku
kawiarnianym, dołem powoli płynęła rzeka, nieco wyżej szumiała fontanna, a ponad nami rozpierało się eklektyczne, szalenie sympatyczne gmaszysko teatru. Jeszcze były platany, łaciate
zwierzęta z delikatnym poszumem pasące się wokół alei. – Coś
mi to przypomina.
Zainteresowałem się, ale nieprzesadnie. Mnie to przypominało
Sherry i tylko Sherry. – Co ci to przypomina, kuzynie?
– Johna Malkovicha.
Równie dobrze mógł to być Abraham Lincoln. Rozejrzałem
się, ale wokół nie było nikogo z pistoletem. – Dlaczego?
– Bo zapytała, czy chcesz Nali. Czy mógłbyś? – kuzyn
Krzysztof odsunął się nieco i powachlował ręką przed twarzą.
– Tak, proszę – dmuchnąłem dymem w przeciwną stronę.
Kuzyn był na bieżąco wprowadzany w opowieść złożoną właśnie
w wydawnictwie, zaopatrzoną przed chwilą w tytuł i dedykację.
Niemniej nadal nie rozumiałem. – Dlaczego?
– Bo to nie jest jakieś dziecko. To jest to dziecko. Które wymyśliłeś. Sherry patrzy na ciebie i widzi w tobie powieściowego Krzysztofa. Dlatego Nali. I dlatego John Malkovich – zaśmiał się cicho.
– Ach! – już wiedziałem.
Kuzyn napił się herbaty i skubnął sernik. – Być jak John
Malkovich .
– Sugerujesz ponownie, że Sherry widzi we mnie bohatera
powieści?
– Tak – kuzyn ułożył się wygodniej w kawiarnianym foteliku. – Ponieważ ona proponuje ci to dziecko, a nie dziecko
jako takie. Pamiętasz może, że pytałem onegdaj, czy chcesz poromansować, czy coś więcej?
Pamiętałem. Doskonale również pamiętałem swoją odpowiedź.
– No to się doczekałeś – kuzyn znowu skubnął sernik.
– To, co opowiadamy, ma nas uczynić lepszymi w oczach
własnych i świata – kuzyn patrzył przez zęby widelczyka do ciasta. Odsunął widelec. – W każdej opowiadanej historii jest trochę z autora opowieści. W twojej poniekąd więcej, o czym Sherry zapewne wie. Niemniej nie jesteś to ty, albo inaczej: jesteś to
ty, ale odmieniony. Jakby lepszy. Uczyniłeś siebie łagodniejszym,
delikatniejszym, bardziej wrażliwym i doprawdy trudno odpowiedzieć na pytanie, czy uczyniłeś to dla siebie, czy dla świata.
W mojej opinii dla siebie bardziej, bo w końcu znam cię i potrafię sobie wyobrazić, że mogłeś mieć dość narastającego poczucia
przegranej, poczucia niezrozumienia, nawet odrzucenia, bo ty
nie maskujesz swoich kontrowersji, a świat twoje kontrowersje
odrzuca. Zastanawiało mnie zakończenie pierwszej powieści,
gdzie skazałeś bohatera, czyli siebie w gruncie rzeczy, również na
przegraną. Bohater traci, być może, największą miłość swojego
życia. Rozwiązanie natomiast, co zrozumiałem, podałeś właściwie sam, w ostatnim zdaniu. Piszesz tam: Wszyscy są dobrzy,
tylko czasami mówią coś innego. Na tym zdaniu zbudowałeś
sobie pierwszy rozdział kolejnej historyjki, w którym ten sam
bohater słucha arii Królowej Nocy z „Czarodziejskiego Fletu”,
złowieszczej w warstwie tekstowej, ale przepięknej muzycznie
i zastanawia się, co właściwie chce powiedzieć królowa. Skoro
muzyka jest aż tak piękna... – kuzyn podniósł ponownie widelczyk, spiczaste ząbki błysnęły w słońcu – być może chce powiedzieć zupełnie coś innego. Na tym domyśle oparłeś intrygę: że
królowa jest dobra i śpiewając „die hölle Rache” tak naprawdę
śpiewa: kocham cię. Potem rozbudowałeś to o symbolikę pre-

zentowaną przez małą Nali i zamknąłeś kodą, w której mówisz:
niezależnie od tego, co ktoś czuje do ciebie, najpierw ofiaruj
mu swoją przynajmniej przyjaźń, trochę miejsca w swoim sercu.
I daj mu to za nic, nie żądaj niczego. Prowadzisz czytelnika pokrętnymi ścieżkami doświadczeń bohaterów, aby ten sam sobie
przypomniał to, co w naszej kulturze każdy przynajmniej raz
w życiu usłyszał: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze”. Jesteś niepoprawnym idiotą i optymistą, jesteś dzieckiem. Bo tylko dziecko
albo niepoprawny idiota – optymista może się z takim hasłem
obnosić – zamyślił się. – Albo...
Poszum wiatru, zgrzyt jadącego nabrzeżem tramwaju. Przez
dłuższą chwilę.
– Dość, że taki chciałbyś być – podjął kuzyn ponownie.
– W oczach czytelnika, a w oczach Sherry z całą pewnością.
Chciałbyś siebie samego do takiego właśnie siebie przekonać.
Bo przecież wcale taki nie jesteś: łagodny, delikatny i wrażliwy.
A przynajmniej nie zawsze i niekiedy całkiem niewiele trzeba,
abyś popadł w irytację, dokręcił sam siebie i utkwił w iście homeryckiej furii – uśmiechnął się. – Takie one bywały.
– Koloryzujesz – mruknąłem.
– Niezbyt – powiedział kuzyn w przestrzeń, jakby samemu sobie odpowiadał. – Nie przepadałeś za swoją ostatnią żoną,
zdaje się.
– Ona za mną też niespecjalnie – burknąłem. – Emocjonalna krętaczka i cwaniara.
– Twoja niezgoda na… – kuzyn na sekundę umilkł – narzucaną ci konwencję była niekiedy przesadnie czytelna.
– Awantury. To się nazywa awantury, kuzynie.
– Tak, wiem – kuzyn uśmiechnął się szeroko. – Musiałeś
wrzeszczeć?
– Nie musiałem – mruknąłem. – Nie musiałem upubliczniać... – przerwałem, zaskoczony nasuwającym się spostrzeżeniem. – Oczywiście, szeptana propaganda daje znacznie lepsze
wyniki i w końcu…
– Ty jesteś wszystkiemu winien – dokończył kuzyn. – Dlatego właśnie Sherry chciałaby dziecko tego kogoś, kto jest Johnem Malkovichem, a nie Malkovicha. Tym, którego z takim
wdziękiem opisałeś.
– Dziękuję – prawie odburknąłem. – Tylko w takim razie
którym Malkovichem jestem tu, w realu?
– Tym, który opowiada.
– A Sherry kogo widzi?
– Tego, który jest opowiadany.
– To co ja mam zrobić?
– Być jak John Malkovich. Zostać bohaterem opowiadanej
przez siebie historii. Zauważ, Sherry ułatwia ci bardzo wiele.
A ty twierdzisz, że opowiedziałeś siebie. Jeśli tak, to teraz siebie
zagraj. Teatr czeka. Heroina już na scenie.

Jerzy Alski – autor dwóch powieści: „Za dużo miłości” i „Prezent” wydanych w wydawnictwie Sonar
Literacki, omawianych wcześniej w naszym piśmie,
został – z rekomendacji Zarządu Oddziału w Gorzowie – przyjęty w poczet członków Związku Literatów
Polskich przez Komisję Kwalifikacyjną przy ZG ZLP.
Przyjmujemy Cię, Krzysztofie, z radością do naszego
pisarskiego gorzowskiego grona i czekamy na Twoje
nowe książki.

CHRISTA
WOLF
Z LANDSBERGA
DEBIUTY
PEGAZA
– MAREK
STACHOWIAK



REKOMEDACJA BEATY PATRYCJI KLARY:
Marek Stachowiak – laureat kilku Turniejów Jednego
Wiersza na Literackich Potyczkach w Gorzowie Wlkp. Gość
Literackich Potyczek z dnia 9 maja 2013 roku. Samorodny
talent – pisze nie tylko poezję, ale również prozę. Związany
z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. Mieszka w pięknych Ciecierzycach, gdzie poezja
sama do niego przemawia z pól i lasów tej wyjątkowej osady.
Rocznik 1963 – dość późny debiut poetycki – co nie jest jednak niczym złym. Talent wymaga dojrzałości.
Jego wiersze są dosadne – ale to nie znaczy, że przerysowane. Wręcz przeciwnie – wiersze Stachowiaka łączą męski,
twardy punkt widzenia z delikatnością i świeżością oglądu małego dziecka. Nie boi się zatrzymać nad detalem, nie boi się
obserwować – a to chyba najważniejsza z cech dobrego poety.
Obserwować zmianę świateł, obserwować rodzące się piękno.
Narracyjność w jego wierszach służy opowiedzeniu historii,
która przez swoją dobitność budzi w czytelniku wewnętrzną
reakcję. To są wiersze gorące, wiersze misyjne. Taką poezję chce
się czytać. Natomiast proza Stachowiaka to świetna zabawa,
wprawka pełna ciekawych spostrzeżeń. Z niecierpliwością czekam na kolejne odsłony talentu tego poety.

Retrogresja
Cierpienie ma swój czas i przestrzeń, tak jest na Zamenhofa,
a mogłoby tu być duże podwórko z placem zabaw,
może i stanąłby na placu nadmuchiwany zamek,
dzieci uderzałyby ze śmiechem w barwne gumowe ściany,
nawet brunatny byłby tylko jednym z palety kolorów,
a mamusie wyciągałyby dłonie studząc entuzjazm skaczących
przy miękkim murze pociech.
Wyobraźnia zagina czasoprzestrzeń.
Jest dwudziesty kwietnia 1889 roku.
Adolf ledwo co wysuwa główkę,
jeszcze nie mieści w niej planów na Auschwitz
i ostateczne rozwiązanie nie ma kwestii.
Bogatszy o wiedzę i ja jej nie czynię,
więc w Braunau am Inn znajduję strasse
i zostawiam mieszkańców z pytaniem.
Co ten chłopczyk był komu winny?
Wracam z pokusą na dalej idące zmiany, bo gdyby tak?
młot był młotem i nie szukał czarownic,
Bartłomiej nie miałby swojej nocy,
a Indianie nie płonęliby w pryzmach, układani setkami
pomiędzy warstwami drewnianych bożków.
Wzdragam się,
to obrazoburcze zestawienie postaci.
Nienawiść – Miłość
Zaskakujące – Herod wyrasta na wizjonera,
jeśli nie podróżnika w czasie.
Zatem, czy rzeź w Betlejem była chaotyczną próbą
minimalizacji cierpień,
zanim w ideę wpełzły tabuny fałszywych naśladowców?
Cofam się, rozmawiam z Adamem,
przerażony możliwym planem – nie zasypia.
Nie chce Ewy!
I Bóg nie widzi potrzeby na nierozwojowe istnienie Adama.
Jeszcze wstecz?!
Nikt nie oczekuje wychwalania?
Nikogo nie ma?

Łowcy skór
Skóra – orzech włoski – wyglądała czerstwo
jak na używane meble,
trzy, jeden, jeden plus puf i ciekawy fason,
choć znać było kawałek historii na trójce,
wytarty z prawej strony.
Ktoś siadał w komitywie z oparciem, lubił to miejsce
nawet się zaznaczył subtelnie ciemniejszym odcieniem,
jednak nie na tyle, bym mógł zbić cenę,
kupiłem z dostawą za godzinę
to będzie o około trzynastej piętnaście.
Zobaczyłem go przy obiedzie, rozsiadł się w fotelu,
gruby Niemiec.
Widać było pewność typową dla tej nacji,
koszulą w kolorze granatów
przecierał właśnie okulary z uśmiechem.
Zamarłem z łyżką rosołu między talerzem a ustami.
Co, fajne? – Zapytał. Zdziwił mnie dobry polski.
Tak młody człowieku, jestem do kompletu,
mnie także się podobają
ale dość o tym, jedz, bo ci wystygnie, jeszcze zdążymy
ustalić gdzie i kiedy kto siada.
Tymczasem znikam

Jak strzał proste
Deszczy się ostatnie pożegnanie wujka Antoniego,
na domiar wszystkiego, mówię swojej głowie.
i po co, za czym ta bieganina?
czy owo staranie
więcej,
niż to co w trawie lub ten nad tobą skrawek
nieba budzący fantazję. nie wiem! może stąd skłonność
– założenie, że ktoś lub coś liczy moje włosy,
sumuje wróble,
i jeszcze wybaczy tego dodanego kamieniem
w kwietniu siedemdziesiątego trzeciego.
przymykam oczy,
pięć miliardów lat jak z bata
czerwone słońce popieli
równie olbrzymi wysiłek pokoleń,
a kosmos zbiega się w główkę szpilki,
ledwo większej od kropki na końcu zdania.
słyszę, już wołają anioły,
skrzydłem w mordę strzela życzenie lekkiej ziemi,
tak cmentarz podnosi powieki.
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NOWE WIERSZE POETÓW GORZOWSKICH
RENATA PALIGA

Renata Paliga – zamieszczonymi pomiżej wierszami zwyciężyła
w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla piszących lekarzy. Debiutowałay w antologii Wyd. Tad-Ad
w 2000 r., w „Pegazie Lubuskim” pierwszy raz w jego nr 24 . W 2008 wydała
w serii Biblioteki Literackiej Pegaza tomik wierszy pt. „Gruszka na wierzbie”.

genetyczna ruletka
samo poznanie już człowiekowi
nie wystarcza
wiedza bez swoich trzech groszy
pociągające są obecnie
zabawy WWW.Stwórcę
ordynarne krojenie i zamienianie
dezoksyrybonukleinowych klocków
a później czekanie na granty
i efekt trudny do przewidzenia
kiedyś pokątne zaglądanie do jam
martwego ciała
piętnowało grzechem
i przyspieszało oddechy
kiedyś
i Bóg będzie inny

asystentka
bez emocji
zagłębiała upierścienione palce
bez rękawiczek
w plastikowym wiaderku
z pokrywką
takim na odpady
i wyciągnęła mózg człowieka
cmokał aa z zachwytem
widząc stan zachowania tkanki
ten będzie dobry
nie rozlezie się na desce
od tej chwili
mimo naukowej wiedzy
tłoczonej do głowy
nie wierzę
że mózg jest istotą człowieka

prawdziwa historia
pierwsze lekcje anatomii
odbywałam w wieku lat pięciu
u sąsiadki spod dwójki
starej babci
grzecznie siedziałam wśród
krochmalonych serwetek
nie odrywając oczu
od obrazu
Jezusa z odsłoniętym sercem
przecież go to boli
był taki sam jak
narkoman spod piątki
na którego moja matka
mówiła Jezusek
miałam wątpliwość
czy to ten sam facet
do tej pory
szukam złotych ram
świetlistych promieni
dookoła ciała człowieka

sekcja
można zagłębić się w człowieku
rozbierając go cząstka po cząstce
zaczynając od błogosławieństwa skóry
sectio topograficznie pod kątem
prostym na krzyż
po kawałku
głębiej i głębiej
do dna klatki piersiowej
wyrzynając serce
wybebeszając co się da wybebeszyć
szukając istoty człowieczeństwa
w czasze jak w kielichu dziękczynnym
na dnie oczodołów odbitych obrazów
niezniszczalnych
niczym nauczone w dzieciństwie
modlitwy
i nie znaleźć Duszy
ani zasianego Słowa
należy wytrzeć ręce o fartuch
i stwierdzić dzięki Bogu
że istnieje nadzieja

ZENON CICHY
Rocznik 1945. W Gorzowie od 1970 r. Emerytowany nauczyciel języka polskiego. Współzałożyciel i były przewodniczący RSTK w Gorzowie.
Publikował w wielu czasopismach i antologiach,
Po raz pierwszy na łamach PEGAZA.

Świt nad Lubiążem
Szmaragdowa toń wody
wabi mnie o świcie.
Słońce zagląda przez firanę mgły,
dając migotliwy blask
falom czesanym wiatrem.
ptaki ogłaszają pobudkę!
Uklejki rozpoczęły poranną gimnastykę,
odważniejsze ćwiczą salta
i rysują koła rozciągające się
na powierzchni.
Drapieżniki ruszyły na śniadanie!
Drobnica wyskakuje nad wodę
w obronie życia...
Cyranki o poranku
opuszczają sypialnie w trzcinach
i zrywają się do lotu...
Perkozy dają nura,
a nury wynurzają się.
Tylko łabędzie majestatycznie
kołyszą się na falach...
Po kąpieli w rosie
wiatr rozczesuje włosy drzew.
Przeglądają się w lustrze...
Zadowolone ze swej urody,
gotowe na powitanie dnia.
Tęczowa kropla spływa nasycona
świeżym zapachem liścia...
Zarzucam wędkę...

Łaskawość
Gdyby ci ktoś powiedział,
że dzisiaj umrzesz,
uznałbyś to za makabryczny żart!
Ale nikt tego nie przewidział,
nikt nie przeczuł,
nawet ty sam.
Gdybyś wiedział,
życie straciłoby sens,
nie poszedłbyś do pracy
i nie snuł planów na przyszłość,
czekałbyś tylko na śmierć!
I chociaż nikt przed nią nie ucieknie,
żyjemy, jak byśmy byli nieśmiertelni,
a ona z całym okrucieństwem atakuje
wtedy,
kiedy się jej nie spodziewamy!
A może to nie okrucieństwo?
Może to jej łaskawość?

NOWE WIERSZE POETÓW GORZOWSKICH
ROMAN HABDAS
I tak wszystko na sprzedaż
czyli o zrywaniu w poezji
figowych listków dla opisania
orgazmu

TOMASZ KORBANEK

Retrospekcja
Babci

Wolność słowa. Na wieczorach autorskich
poezja różnego
kalibru. Sporo przelatuje obok
Nie w każdym wierszu
szczerbinka pokrywa muszkę.

Bywają miejsca
które pamięta się przez lata
jak ścieżkę oddzielającą
pszeniczny żółcień
od zieleni kukurydzianych liści
staw napełniany deszczem
krzyż za parkanem
i ukryty pośród jabłoni
pachnący rumiankiem dom.

Od czasu do czasu autor trafia w punkt.
Listek figowy
spada. A wszystko co odkryte i tak ubrane.
Słów dosyć.

W gościnnym pokoju
duży kaflowy piec.
Obok niego na fotelu babci
dziergany miłością sweter.

Nierzadko strzelają prosto z mostu. Poniżej
pasa. Aby tylko zabić resztkę smaku. I mówią:
taka moda.
Snajperami jakby częściej poetessy.
Krytycy kuloodporni. Szczytując piszą:
i tak wszystko na sprzedaż.

O poezji, która się nie rozbiera,
a					
puszcza perskie oko
		
(Agnieszce Moroz)
						

W tomikach coraz potężnieją monstrualne fallusy,
a rozpulchnione waginy kochanicami wierszy.
Poezją wprost do orgazmu.
Nieliczni klasycznie, ponad głowami
po wąskiej linie.
Bez dopowiedzeń, bez nadmiaru lania wody.
I zostają... magikami / na tej ulicy.
Bo jeszcze bywają wersy, które puszczają
perskie oko, bez potrzeby striptizu.
(Kursywą wybrane słowa z wiersza
pt. „Ulica magików” Agnieszki Moroz)

Tomasz Korbanek – młody poeta z Klubu
Poetów Okrągłego Stołu. Debiutował zestawem
wierszy w 42. numerze „Pegaza Lubuskiego”. Na jesieni ukaże się nakładem Klubu jego indywidualny
zbiór wierszy pt. „Retrospekcja”.
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Na granicy zbóż
światła ruszającego
pociągu.

Czuwanie
na Jasnej Górze
Nad klasztorną wieżą
pociemniał błękit.
Ucichły korowody
pielgrzymów ubranych w kwiaty.

Marzenie
Braciom
Dzieci
odkrywają w swoim pokoju
porzucony okręt
w kształcie starej kanapy.
Planują daleką podróż
szlakiem prowadzącym
za niedomknięte drzwi.
Dzieci dorosły
ukończyły szkoły
zapuściły brody.
Okręt w kształcie kanapy
podryfował bez załogi
wprost na wysypisko.
Pozostał
malowany z pamięci
ruchomy pejzaż.

*Płatki
* *śniegu

– wirujące jętki
bezszelestnie
uderzają w szyby.

Umierają.

*Krzykiem
**

W kaplicy przy dźwiękach gitar
jak wosk kropla po kropli
rozbłysły moje wota
dla Matki.

oznajmiła światu
swoją obecność.
Z płaczem
chwyciła powietrze
w pęcherzyki płucne.

Pejzaż
późnosierpniowy

Narodziła się w nocy
w Betlejem.
Miłość.

Liście bulwarowych palm
kreślą ósemki na wietrze.
Gęstnieją ponad mostem
mleczne kożuchy chmur.

W transie

Znika z powierzchni Warty
srebrzące się lato.

***

Wystarczy:
kubek gorącej herbaty
rozmowa w cztery oczy
pokrzepiające słowa
i dotyk
by spod warstwy chłodu
wykiełkowała przyjaźń.
zwiniętą jak listek
dotkniętą strachem
cząstkę
siebie.

Spędzał długie godziny
patrząc
w rozgrzany monitor.
Uwięziony pomiędzy
podłogą a sufitem
próbował zagłuszyć
samotność.

Babci raz jeszcze
W domu mojej babci
ktoś inny rozpalił piec.

Wycięto jabłonie
pozarastał staw
pod ciemnym obłokiem
skryła się polna ścieżka.
Tylko krzyż
pośrodku ciszy
ten sam.
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STEFAN PIOSIK: Od Alaski po przylądek Horn

Od zimna do zimna
Stefan Piosik mówi o sobie: podróżnik, myśliwy, fotograf. 24 maja br. otworzył w Małej Galerii Fotografii szóstą
już wystawę zdjęć. Tym razem pochodzą
one z wypraw, które odbył na przestrzeni
20 lat, przemierzając obszary z północy
na południe, czyli od Alaski po Przylądek Horn. Po raz pierwszy jednak wydał katalog, w którym nie tylko można
obejrzeć wybrane fotografie, ale przede
wszystkim przeczytać krótkie opowieści
o odwiedzanych miejscach i refleksje,
jakie budziły w podróżniku z Gorzowa.
To swoiste wspomnienie, w którym Stefan Piosik odsłonił swoje kolejne oblicze:
bacznego obserwatora, analityka ludzkiego życia i jego sensu; człowieka,
który patrząc – widzi, porównuje,
wyciąga wnioski i chce się nimi
podzielić. Sam jest oszczędny
w słowach. Kiedy o czymś mówi,
to tylko tyle, ile koniecznie trzeba.
Uważa, że słowem można zdziałać
wiele dobrego, ale i złego, dlatego każde zdanie „ogląda” z każdej
strony. Z zapisanych wspomnień
wyłania się to, co uważa za szczególnie ważne i co chce w swoim
życiu zrealizować – coś po sobie
pozostawić. Dlatego wydał już 22
fotoksiążki i marzy o kolejnych
projektach, w których podzieli się
z innymi tym, co widział, a dzięki
fotografiom pokaże to, czego wielu z nas nigdy nie będzie mogło
zobaczyć.
Prezentujemy fragmenty relacji
Stefana Piosika z podróży od Alaski
do Przylądka Horn, zamieszczone
w katalogu do wystawy.

Tam, gdzie dopłynął
Krzysztof Kolumb

Samorodek złota

Nasza wyprawa dociera do
ziem odkrytych w 1502 roku
przez Krzysztofa Kolumba. To
Costa Rica. W tym miejscu nie
ma pojęcia zimy. Duży obszar kraju pokrywają niezwykle bujne lasy
deszczowe, z barwną florą, pięknymi kwiatami wśród rozłożystych
drzew i równie pięknymi ptakami
czy niezliczonymi gatunkami owadów. Ponieważ średnia opadów
jest tam pięciokrotnie większa niż
w strefie umiarkowanej – przy

Pomnik kopacza złota

temperaturze w ciągu roku ok. 25-40
stopni – wytwarza to swoisty klimat.
Ziemia nasyca się wodą, a wszelkie życie powietrzem, którego wilgotność sięga
90 procent. Te obszary są płucami globu, podobnie jak Puszcza Amazońska.
W lesie deszczowym nie sposób przemieszczać się bez maczety, którą formuje
się przejście, i kija do obrony przed gadami. Podróż po deszczowym lesie odbyliśmy
kolejką linową, którą z łatwością napowietrznie pokonaliśmy cały las, zerkając na
niego z góry. Trzeba przyznać, że wagoniki
kolejki prezentują lokalną myśl techniczną. Na odcinku kilku kilometrów przesuwają się powoli. Są odsłonięte, bo wiatrów
tam prawie się nie spotyka. A wokół słyszy
się muzykę lasu deszczowego, która płynie
z dźwięków wydawanych przez ptaki i inne zwierzęta.

Kartagena:
Skarbnica Inków

Kopalnie złota

Kartagena to legenda. Założona nad Morzem Karaibskim
w 1533 roku przez Hiszpanów,
była główną bazą magazynową,
w której gromadzili skarby Inków.
Stąd też wywożono złoto do Europy. Do dziś pozostały tu potężne
mury twierdzy, które broniły jej
przed piratami, a fortyfikacje zadziwiają licznymi pułapkami, które w wyrafinowany sposób zaskakiwały napastnika, unicestwiając
go w zapadni albo niespodziewanie
ucinając głowę. Historia Kartageny
przeniosła się też na współczesność,
bo także dzisiaj każdy dom jest
twierdzą, warownią. Ma być niedostępny i otoczony murem. Kraty
są wszędzie, w patiach i w oknach,
gdyż wszędzie plagą są kradzieże.
Architektura miasta nawiązuje
do przeszłości, akcentując hiszpańskie wzorce państwa kolonialnego.
Na starym mieście można spotkać
liczne rzeźby. Byłem zaskoczony tą
nową formą przekazu artystycznego
w postaci wyrafinowanej techniki
cięcia palnikiem w metalu. Obok
postaci osób czy ptaków uwieczniono także scenki rodzajowe, np.
stół z krzesłami, na których siedzą
biesiadnicy, trzymający w dłoniach
kieliszki od wina.
Po drugiej stronie zatoki rozsiadła się nowa Kartagena. W starej

– opowieści podróżnika w zapisie HANNY KAUP
pozostały przepiękne pałace, rezydencje i klasztory. W 1986 roku w jednym
z nich był papież Polak Jan Paweł II,
ponieważ także tutaj kult Maryjny jest
mocno rozwinięty. Ludzie urządzają
procesje, niosąc figurki Matki Boskiej.
Wierzą, że ona podzieli się dobrem
z tymi, którzy jej ufają.
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Nad stolicą Rio góruje pomnik Chrystusa, umiejscowiony na wzniesieniu o wysokości
710 m n.p.m. Zwykle spowijają go mgły, powstające z powodu chmury ciepła unoszącej się
nad oceanem, która natrafia na
chłodniejsze powietrze odbite
od skały i powoduje kondensację pary wodnej. Chrystus jest
Aruba:
zawsze oświetlony. Żeby zobaKolorowa wyspa
czyć go z bliska, trzeba udać się
na górę kolejką linową, a poPo kolejnym dniu drogi dotarlitem szynową.
śmy na Arubę. To wyspa w pobliżu
Brazylia to głównie KarWenezueli na Morzu Karaibskim, bęnawał w Rio, festiwal samby
dąca kolonią holenderską. Dla ludzi,
i nagiego ciała, które tam nie
którzy tam mieszkali, zawsze najważjest wstydem. Karnawał oczyniejsze było złoto jako wyznacznik dowiście zaskakuje. Człowiek
brobytu. Chcieli je zdobyć, wywieźć
sobie wyobraża, że on tak
do Europy i tam konsumować.
wygląda, ale jak się już z nim
Dziś na Arubie widoczny jest styl
zetknie, to mówi: „Ależ to jest
holendersko-kolonialny, ale nazbyt
piękne”. To nie może się nie
cukierkowy. Podobnie jest w stolicy
podobać. Chyba dziwne, ale
Oranjestad, gdzie dominują kolorowe
ta tradycja wiąże się z tradycją
budynki niczym pałace. Często toczy
Stefan Piosik na tle góry z pomnikiem Chrystusa
chrześcijańską. Od ostatniej
się w nich życie… handlowe, jak kiesoboty przed środą popielcową
dyś w naszych spółdzielczych domach
przez cztery dni ludzie tańczą i śpiewają. Na platformach
handlowych. Ulice są czyściuteńkie, a przy nich różnobarwne
poruszają się po specjalnym sambodroomie, który tworzy
domki zatopione w roślinności ciepłego klimatu karaibskiego.
zamknięta ulica. Korowód przesuwa się na odcinku kilku
Przeważa niska roślinność strefy suchej i deszczowej. By sprawkilometrów. Szaleństwo tańca w bardzo skąpych, ale bodzić, jak płynie życie na wyspie, wsiadłem do autobusu i pogatych strojach to jest dyspensa, swoisty odpust i pozwojechałem na obszary z wypiętrzeniami ziemi, charakterystyczlenie na odstępstwo od normy całorocznego ubierania się.
nymi dla terenów powulkanicznych. Nad morzem natknąłem
W zabawie czynnie uczestniczą młodzi, ale oglądającymi
się na pozostałości po fortyfikacjach z XVII wieku, chroniące
są ludzie w różnym wieku. Wiedzie ich tam ciekawość
teren przed piratami. Nawet z dala
zachowań i obrzędów. Atmood ludzi można spotkać tu kapliczki,
sfera jest bardzo podniosła,
w których wnętrzu zwykle jest postać
emocjonalnie napięta, czuć, że
Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus.
w ludziach są całe pokłady niepohamowanego seksu, potrzeBrazylia: Karnawał
ba wyżycia się, wybuchu tych
emocji. Na pewno też pomagapod okiem Chrystusa
ją sobie używkami. Nie chodzą
Brazylia to potężny kraj: 201 mln
jednak pijani i się nie zataczaludności. 54 procent stanowią biali, 39
ją. Coraz częściej patrzymy na
mulaci, 6 – czarni. 80 procent to chrześkarnawał jako na pewien obSamba na ulicy
cijanie. Bieda i bogactwo uczestniczą
szar kulturowy, zwyczaj samby,
tam w życiu na co dzień. Złodziejstwo
czyli tańca, który zrodził się na
szerzy się na każdym niemal kroku.
zachodnich brzegach Afryki
Jednemu z naszych kolegów podróży,
i wywoływał u czarnych nie30-letniemu atletycznemu mężczyźwolników określone zachowanie wzrostu 185 cm, złodzieje zerwali
nia. Na skutek powszechności
łańcuszek z szyi i nie było szans na ich
i rywalizacji dzielnic samba zydogonienie. Dlatego też jachty stoją
skała popularność, oglądalność
w porcie z dala od brzegu, żeby nikt
i zainteresowanie. Teraz to taich nie okradł.
niec wszystkich ludzi.
Brazylia jest postrzegana jako kraj,
który rozwija się ekonomicznie i politycznie. Mówi się, że jest – obok Indii
Foto: Stefan Piosik
Samba na scenie
i Chin – motorem światowej gospodarki.
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KULTURA
		
NIE TYLKO LITERACKA – MUZYKA
Zygmunt Marek Piechocki
MOIM ZDANIEM (III)

Miła Pani K.
Jak się ma pecha, to i w drewnianym kościele cegła na
łepetynę spaść może. Tak i ja dzisiejszej nocy mam. Najpierw
komputer nie chciał mi pisać „ą”, „ę”, „ł”, a później, kiedy
już skończyłem list do Pani, zawiesił się i zlikwidował cały
list! I mimo nocnego telefonu do przyjaciela, nic się nie dało
zrobić! No i po raz wtóry piszę. A wena już pewnie nad lasami krąży zamiast we mnie. Na szczęście Muzyka piękna
w słuchawkach. O niej nieco później.
Tak więc już po wszystkich emocjach piątkowego wieczoru, na który tak się czekało! Był Maestro Krzysztof Penderecki, była Muzyka, były spotkania z przyjaciółmi…
Więc Maestro. Zawsze widziałem Jego dyrygowanie jakieś takie z namaszczeniem, dyskretne.
A dzisiaj zupełnie inne! Ba, w Ósmej Dworzaka pełne
ekspresji, dynamiczne. Zajmował cały podest, przemieszczając się od lewej do prawej strony i przytupując niekiedy.
Więc Orkiestra. W powiększonym o przyjezdnych muzyków
składzie. Takie wymogi utworów.
Widziałem skupienie, powagę – może to z powodu Dyrygenta – odpowiedzialność za wykonanie Muzyki Mistrza? Nawet moi ulubieńcy, zawsze uśmiechnięci Pani Ania i Pan Dawid
(altowioliści), dzisiaj poważni... No... do Ósmej, bo tam przecież tempa naznaczone przez Antoniego Dworzaka obrazujące
radość, ożywienie. I żeby było wdzięcznie, z gracją. Tak też i to
wykonanie odebrałem. Jakieś rozdźwięki w części trzeciej z prawej strony orkiestry, ale chwilowe. Niektórzy nie zauważyli.
A Maestro szybko wychwycił, skorygował...
Jakoś się zagalopowałem już do części drugiej wieczoru. To chyba
z tych nerwów po stracie listu pierwszego przez wredny laptop!
Jak Pani wie, rozpoczęto wieczór utworem Agnus Dei, jego
instrumentalną wersją. Wcześniej napisana była do wykonania przez chór. I ta bardziej mi odpowiada swoim przekazem.
Jest bliższa temu, co czuje człowiek w Kościele katolickim
podczas Podniesienia. Gdybym to ja instrumentował (co
jest przecież niemożliwe, bo nie znam nut), dałbym więcej
prawej strony orkiestry dla pogłębienia – tak mi się wydaje
– wyrazu jakiegoś oddania się misterium w tych niskich tonach wiolonczel i kontrabasów. Ale to jest, proszę Pani, tylko
moje odczucie. Inni mogą zupełnie inaczej. W każdym razie
zagrano Agnus Dei z wyczuciem formy, spokojnie i na tyle
maestoso mesto, że rzeczywiście mogłem się przenieść w myślach do jakiejś świątyni i klęknąć przed Majestatem.
No i Koncert podwójny na skrzypce i altówkę, także Krzysztofa Pendereckiego. Wie Pani, najczęściej jest tak, że kompozytor chce pokazać siebie – w przypadku, kiedy orkiestra gra
z solistą, tym „sobą” jest orkiestra. Solista ma tam coś do zagrania
i tyle. Tutaj odwrotnie – soliści mieli partie wiodące, orkiestra
była tłem. Owszem znakomitym, jak i znakomitymi były partie
skrzypiec i altówki. I trudno orzec, która z nich była ważniejszą.
Mnie akurat bardziej podobała się altówka – z pięknym brzmieniem, dźwiękiem. Na niej Ryszard Groblewski! Na skrzypcach
(Stradivarius z 1680 roku) Agata Szymczewska.
Przyzna Pani, że mamy szczęście – móc posłuchać skrzypiec Antoniego Stradivariusa – dźwięków, które On wymyślił
trzysta trzydzieści trzy lata wstecz! Niebywałe!

Wie pani, niekiedy tak jest, że jedno wydarzenie przyćmiewa drugie. Coś nas frapuje, zaciekawia, a za chwilę zdarza się jakiś fortunny albo niefortunny przypadek i to, co
było przed chwilą, przestaje być ważne. Tak przytrafiło mi
się wczoraj. Takie coś bardzo ważne i niecodzienne! W czasie przerwy dostałem od Pani Dyrygent Moniki Wolińskiej
płytę CD. Płytę, którą nagrała z orkiestrą Symfonia Varsovia. Na niej Poematy Symfoniczne Eugeniusza Morawskiego.
Trzy. Już samo słowo poemat wywołuje we mnie drżenia –
a to z powodu literackich odniesień, także tych muzycznych.
Więc może sobie Pani wyobrazić, jak czekałem na tę chwilę,
kiedy w słuchawkach pierwsze dźwięki!!!! Od wielu lat Poemat Symfoniczny Finlandia op. 26 Jeana Sibeliusa zajmuje
w moim rankingu pierwsze miejsce. Poematy zawsze mają
swój początek w literaturze albo w sztukach plastycznych.
Twórcą tego gatunku muzycznego był Ferenc Liszt, a pierwszym poematem „Co słychać w górach?” do tekstu Victora
Hugo. Oj, przepraszam, rozpisuję się. A chciałbym o poematach Morawskiego, o nim i o Pani Monice Wolińskiej, która
spowodowała zmartwychwstanie kompozytora i jego zapomnianych utworów. Owszem, takich jak on, zapomnianych,
a przecież znakomitych jest wielu. Że wspomnę chociażby
Juliusza Zarębskiego. Wirtuoza fortepianu, kompozytora,
profesora konserwatorium. Miał być następcą Fryderyka
Chopina – nie udało się. Zmarł tak młodo!
Nie będę ani opisywał życia, ani cytował encyklopedii
o utworach Morawskiego, które się nam ostały po pożodze
II wojny światowej – to wszystko można wyczytać w pięknie wydanej i dołączonej do płyty broszurce. Także dokładny
opis utworów: Don Quichotte, Ulalume i Nevermore. Teksty, cudownie piękną polszczyzną, napisał dr Marcin Gmys.
A tak w ogóle, proszę Pani, to płytka bardzo elegancko wydana. Edycyjna perełka! Na okładce fotografia maski pośmiertnej Eugeniusza Morawskiego, nad nią świetnie pomyślany
zapis nazwiska: Eugeniusz Morawski. (W imieniu przymiot
kompozytora). Mówiła mi Pani Monika, że maskę otrzymała od rodziny kompozytora, że ma ją w domu. No, nie
wiem, czy bym się nie bał? Ale rozumiem. To taki fizyczny
znak obecności kogoś, kogo się ceni, kogo się przywołało do
ponownego życia. Sądzę, że pomiędzy muzykiem a Panią
Dyrygent wytworzyła się ta specyficzna, metafizyczna więź,
o którą normalnie jest trudno. W pewnym momencie twórcy
stają się jednością – ten, który stworzył dzieło, i ten, który je odtwarza. Ba, w tym przypadku jeszcze jest dodatkowa
spójność – przywołanego do życia z przywołującą. Podobnie
odczuwam swój metafizyczny związek z Melanią Fogelbaum,
poetką, Żydówką zamordowaną w Auschwitz, której wiersze
odczytałem ze znalezionych w gruzach getta łódzkiego rękopisów i doprowadziłem do ich wydania. Sadziłem, że sprawa
pomiędzy nami już załatwiona. A jednak nie. Piszę teraz do
niej listy, tłumaczę się z różnych spraw. Rękopisy mam zamiar
spalić w ognisku, by poszybowały do tych przestrzeni gdzie
Ona. Więc rozumiem ekscytację Pani Moniki i gratuluję tej
płyty – widomego znaku – Morawski redivivus.
Teraz, sądzę, trzeba jego muzykę grać, propagować, obyśmy
mogli się nią zachwycać, jak ja teraz z tymi słuchawkami na
uszach. Ulalume – cudne jest! Ach!
Rozpisałem się, Miła Pani, w tym liście numer dwa,
a właściwie trzy (bo ten jeden skasowany przez lapka...), ale
jeszcze chciałbym zdań kilka na temat Eugeniusza Moraw-

Z. M. Piechocki

TERESA WILCZYK-SURMACZ

Dworzec w Pile
Dopiero dzisiaj rozumiem
dlaczego do mnie dzwonił
o czwartej rano z dworca w Pile
To co on czuł tam na dworcu
to co ja wtedy czułam razem z nim
ta lodowata wieczność
pustka z którą się jest
czasami
sam na sam
istota epicentrum
bezsensu
skiego, takich, jakich się nie znajdzie w encyklopedii. Otóż był to nietuzinkowy człowiek. Dzisiejsza młodzież powiedziałaby
o nim, że jest cool albo zajefajny. W czasach swoich paryskich (ale i później także)
przyjaźnił się z Arturem Rubinsteinem.
Bywali u siebie, muzykowali, szwendali
po Paryżu, uczestnicząc w życiu ówczesnej
cyganerii. Miejscem spotkań była kawiarnia Rotonde. Także mieszkania prywatne.
W swojej autobiografii Artur Rubinstein
napisał: Godzinami przesiadywałem u Morawskiego przy fortepianie; on grywał mi
swoje kompozycje, które zdradzały prawdziwy
talent, ja zaś zapoznawałem go z muzyką Szymanowskiego. (s. 511 książki „Moje młode
lata”. Tenże cytat znalazłem również w tekście pana Marcina Gmysa). Można poczytać
w książce o różnych uciesznych historiach
tych młodych wtedy ludzi, także miłosnych
– jak wiadomo, Rubinstein był mężczyzną
podobającym się kobietom i uwodzicielem.
Ale o tym może innym razem Pani napiszę.
Tak więc muzyka Eugeniusza Morawskiego będzie teraz ze mną już na zawsze.
Jak ta już zdarta analogowa płyta z kompozycjami Juliusza Zarębskiego. Wie Pani,
że Juliusz był jednym z pierwszych, którzy
grali na fortepianie dwuklawiaturowym, bo
taki podówczas skonstruowano? Był wirtuozem tego instrumentu. To jest dopiero historia! Fortepiany tego typu umarły razem
z nim. Dzisiaj podobno jest ich tylko kilka
w muzeach. Nawet jeden w Poznaniu. Ale
ja nie widziałem. Tylko na fotografii.
Pozdrowienie prawie nadranne posyłam! A o Juliuszu Zarębskim, w czasie jakimś wolnym, polecam:
http://www.pisarze.pl/publicystyka/1410-z-marek-piechocki-zapomnianyjuliusz-zarebski-.html

Marek
Noc z piątku na sobotę
5/6 kwietnia 2013 roku

Połączeni telefonami komórkowymi najnowszego typu
ciągle on line
Pustka w której
on ciągle przebywa
do tej pory ciągle przebywam
ty ciągle przebywasz
od której nie można wyzwolić się
samemu
która się otwiera na dworcu w Pile
albo jakimkolwiek innym miejscu
w jakimś jeszcze nienazwanym czasie
(tu wpisz sobie tylko właściwe
miejsce i czas)

Ta specyficzna postać
wewnętrznej śmierci
Widziałam
jak stał w samym środku ciemności
porzucony
Jest mi zimno zimno
powtarzał w kółko
czułam jak dygotał z zimna
dreszcze
pełzły po świetlistym ekranie komórki
do mojego serca
zapnij kurtkę proszę
wszyj sobie wreszcie zamek
bo zamarzniesz człowieku
To nie to to nie to
Do dzisiaj nie rozumiem
dlaczego wtedy
nie wsiadłeś do właściwego pociągu
Czekałam
ciepła gorąca offline
rozgarniając rozpaczliwie rękami
ciemność
przyzywając ptaki gniazda kolory
światło
Na dworcu w Pile zostałam
Czekam dalej
Dużo tu ludzi czeka
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*Mogłabym
* * wreszcie patrzeć
prosto w słońce
bez zmrużenia powiek
gdyby to była miłość
Mogłabym być
dla ciebie łąką
z wiecznie kwitnącymi kwiatami
o niespotykanym na ziemi zapachu
gdyby to była miłość
Moglibyśmy iść bez lęku
dźwigając nawzajem swoje krzyże
podnosząc umęczone cierniami ciała
(krew nie byłaby wtedy taka czerwona)
i nie miałabym poszarpanego
pozbawionego osierdzia serca
gdyby to była miłość

*Tu *na *ziemi

nie ma świętych
są pełni grzechu
niektórzy nawet
umierają świadomie
Inni
co rano biją się głośno w piersi
a po południu popełniają ten sam grzech
– wtedy wieczorem koniecznie
kilka paciorków używanej modlitwy
niezbędne pranie
W ten cholernie prędki dzień
skupić się nie można na bogu
który wciąż kołacze się po głowie
siedzi w niej
i miłość i nienawiść naprzemiennie
I jeśli zdarzy się tobie cud
bijące tylko dla ciebie serce
nie pytaj nie uciekaj nie myśl
w samym środku ognia trwaj
w grzechu
bez grzechu
Teresa Wilczyk-Surmacz
Debiutowała jako poetka na łamach młodzieżowego „Na przełaj” w 1973 r. Autorka tomików poetyckich „Powroty” wydanego
w ramach Biblioteki Literackiej Gorzowskiego Towarzystwa Kultury w 1985 r. i „Głód
miłości” w 2008 r. w serii Biblioteki Pegaza Lubuskiego. Wiersze publikowała m.in.
w „Ziemi Gorzowskiej”, „Radarze”, „Gazecie Poznańskiej”, „Pegazie Lubuskim”. Także
w antologiach – m.in. młodej poezji lubuskiej
„Moment wejścia” pod red. A. K. Waśkiewicza, „Nauka tańca” i kilku antologiach
Klubu Poetów Okrągłego Stołu. Jest laureatką
ogólnopolskich konkursów literackich.
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Książki dla dzieci
– gdzie one są?
Niedawny Dzień Dziecka uświadomił mi, że choć poetów w naszym regionie mamy sporo, z głębokiej pamięci wydobywam książeczki dla dzieci naszych
lokalnych autorów.
Jan Gross przed laty wydał malutkie
i cieniutkie książeczki z fraszkami dla
dzieci: „Małe zoo na wesoło”, „Szkolna fraszko-teka”,
„Uczniowskie zbytki”, ale
to był margines twórczości
tego doskonałego fraszkopisarza i aforysty. Zgrabne
wiersze pisane dla wnuka
Stanisława Waldon zebrała
w tomie „Podróż słoneczka” (1991), ale po 20 latach od wydania również
pewnie ta książeczka jest
nieosiągalna.
Także przed laty zabawny tomik dla dzieci
popełnił Ireneusz Krzysztof Szmidt pt. „Tata ma fiata” (Szczecin
1989), ale choć zawarta w nim nauka
o znakach drogowych ciągle jest aktualna,
to dzieci od poczciwego fiata zdecydowanie wolą nowsze modele samochodów.
Bardzo poważnie traktował dzieci
Władysław Wróblewski z Witnicy, autor
„Zaczarowanej fontanny” o gorzowskiej
fontannie Pauckscha i innych bardzo
udanych wierszy zawartych w tym tomie
(„Gorzowski hejnał”, „Wielka ucieczka”,
„Księga witnicka”). Na zamówienie gorzowskiego Zakładu Energetycznego napisał on książeczkę „Tola i Tolek odkrywają elektryczność” propagującą zasady
bezpiecznego obchodzenia się z prądem.
W 2002 roku Zakład Energetyczny był instytucją samodzielną i mógł sobie pozwolić na wierszowaną profilaktykę, a teraz,
kiedy jest częścią Enei, na takie fanaberie
nie ma już funduszy. A i autor – chyba
– uznał pisanie dla dzieci za niepoważne, bo zajmuje się teraz
pisaniem dla dorosłych, moim zdaniem ze szkodą dla literatury dziecięcej.
Do najmłodszych są skierowane wiersze Jolanty Karasińskiej z Barlinka. Debiutowała książeczką „Jak kropelki...”
(2010) z ilustracjami dzieci. Jej najbardziej znana bajeczka
wierszowana to „Zielony Kapturek”. Książeczka ukazała się
z okazji Dnia Dziecka, upiększona rysunkami wykonanymi
częściowo przez dzieci. Wydawnictwo ZAPOL w Szczecinie
w 2012 r. wydało kolejną książeczkę pt.”Witaj łąko”.
Autorka: Piszę dla małych czytelników z radością.Wiem,
że nie tylko bawię Ich swoimi wierszami, ale rozbudzam
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wrażliwość, wyobrażnię, uczę
marzeń i przekazuję wartości
edukacyjne. To piękne i mądre
przesłanie.
Jeszcze jeden tomik muszę
tu przypomnieć, choć w zasadzie
jest on adresowany do dorosłych:
Anny Strzelec pt. „Cóż wiemy o miłości...”, a szczególnie
wiersze z rozdziału „Dzieciom...”. Są okruchami kontaktów autorki z małymi dziećmi, jej ukłonem w kierunku
dziecięcego sposobu myślenia. Nie ma jednak żadnych
przejawów infantylizmu, autorka
uruchamia swoją wyobraźnię, by
wejść w świat dzieci. Szkoda, że
ten właśnie rozdział jest w całym
tomie najkrótszy.
Elementarz dla cygańskich
dzieci „Miri szkoła” napisał i wydał znany w Gorzowie pisarz
romski Karol Parno Gierliński.
W innej bogato ilustrowanej
księdze „Meteory” zawarł
wiele baśni i legend taborowych – niewiele z nich, niestety, dla dzieci.
Ostatnio na rynku literatury dla milusińskich
pojawiła się autorka ze
Strzelec Krajeńskich Katarzyna Campbell. Przygodę z poezją zaczęła dwa i pół roku temu, pisze
utwory, do których tworzenia zainspirował ją syn
Radek. Książki ukazują się od 2011 roku w wydawnictwach: Warszawska Firma Wydawnicza,
Arystoteles i Jafi, a profesjonalną ich dystrybucję
prowadzą księgarnie Merlin i Gandalf, z którym
obecnie współpracuje. Są to wierszowane bajeczki edukacyjne, pełne humoru, chętnie czytane i oglądane przez najmłodszych czytelników
i ich rodziców. Przyczyniły się do tego ilustracje
Marka Szala, Macieja Mazura i Igi Martynow.
Autorka dzieli życie między Szkocję a rodzinne
miasto. Chętnie uczestniczy w spotkaniach autorskich, ma bardzo dobry kontakt z najmłodszymi
czytelnikami.
Związana z Gorzowem prawie od zawsze plastyczka (ceramika, malarstwo) Romana Kaszczyc
wymyśliła literacko i plastycznie piękny zbiór legend „Duchy z puszczy rodem”, kilkakrotnie już wznawiany
także w wersji niemieckiej „Aus Waldesdickicht geisterbrut”.
Ostatnio plastyczka Monika Grubizna wydała książeczkę dla
dzieci „Raz, dwa, trzy, szukam! Moje miejsce w Gorzowie”,
o której obok.
W tym rejestrze tematycznym nie sposób zapomnieć
o przejmującej książce Marii Borcz „Bidul”, ale to książka
o dzieciach, a nie dla dzieci.
Jedną wydaną przed laty książeczkę pominęłam świadomie: „Leśnego dziadka” z powodu nierozstrzygniętej awanturki o autorstwo...
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Gdy znikną
komputery...
Tą książką powinien zająć
się recenzent plastyczny, bo
jest ona bardziej dziełem sztuki
niż książką. Co prawda posiada wszystkie cechy tradycyjnej
książki: ma okładkę, strony,
tekst, ale elementem dominującym jest tu ilustracja.
Jej autorka – Monika Grubizna, gorzowianka,
z medalem ukończyła Wydział
Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie pracuje. Po
debiucie w gorzowskim spichlerzu miała już kilka wystaw
w znaczących galeriach. Dwukrotnie była stypendystką
prezydenta Gorzowa, a książka, którą przedstawiam, jest
formą rozliczenia się z tego stypendium. Format B-5, gruby
papier, kartki związane jak w kołonotatniku, bardzo dużo
koloru, tekstu znacznie mniej.
Tytuł „Raz, dwa, trzy, szukam! Moje miejsce w Gorzowie”. Rozpoczyna się od katastroficznej wizji: „Wyobraź sobie, że znikają komputery i telewizory”. Toż to dla młodego
człowieka prawdziwe nieszczęście. Monika radzi jednak:
„Spakuj plecak i zostań odkrywcą nowej zabawy na własnym podwórku”. Potrzebne będą do tego: kredki, wyobraźnia, sprawne ręce, bystre oko. Ruszamy z Osiedla Piaski
– może tam autorka mieszka, nie wiem – przez Ruski Stawek, centrum, most Staromiejski aż do kanału Ulgi. Spory
kawałek drogi. Poszczególne dzielnice miasta wprowadzane
są lirycznymi fotografiami, ale potem dominuje ostra kreska lub wyrazista, czytelna plama.
Na Piaskach najważniejszy jest… trzepak, bo można na
nim siedzieć i opowiadać historie, robić fikołki, akrobacje.
Mamy więc instrukcję, jak na trzepaku udawać szympansa,
leniwca, nietoperza, siłacza, jak się robi fikoł przedni i tylny.
Niby oczywistości, ale kapitalnie narysowane grubą kreską,
prostymi pociągnięciami pędzla, zabawnie. W kolejnych
dzielnicach miasta autorka proponuje zbudowanie latawca,
okrętu, zabawę w piratów, w rycerzy na zamku, a na zakończenie zaleca przygotowanie widoczków, by pozostawić
po sobie ślad: w wykopanym dołku z drobnych elementów
ułóż widoczek, przykryj go szkiełkiem, pomyśl marzenie
i zasyp ziemią. Po latach odkrywcy znajdą twój ślad i będą
się zastanawiać, kim był ten, co stworzył takie dzieło. A ty
– radzi – idź do domu i spisz sposoby, jak zrealizować swoje
marzenie. Potem po prostu realizuj.
Zabawna to książeczka w pomyśle, choć zajęcia dzieci
są stare jak świat. Tu przeniesione zostały do gorzowskich
miejsc, ale bardziej istotne, że Monika Grubizna znalazła
pomysł na świetne ilustracje. Troszkę w nich liryzmu, sporo
przywiązania do miejsc dzieciństwa i mnóstwo zabawy kolorem lub plamą. Osobisty stempel autorki jest widoczny.
Dzięki stypendium pana prezydenta Gorzowa mamy miejską, urokliwą książeczkę.
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Wspomnienia matki i córki
Lubię czytać wspomnienia i zawsze zachęcam do ich pisania, ale będę chyba bardziej powściągliwa, bo ostatnio przeczytane po prostu mnie rozczarowały. Chodzi mi o książkę
Wandy Milewskiej „Życie w kancelarii”.
Kancelaria to urząd bądź instytucja wytwarzająca własną
dokumentację, a także pomieszczenie biurowe przeznaczone do wykonywania czynności kancelaryjnych. A więc życie
w kancelarii – myślałam – będzie dotyczyć jakichś problemów urzędowych. Nic z tych rzeczy. Wanda Milewska
kancelarią nazywa pokój swojej mamy – dyrektorki szkoły
w podgorzowskich Chwalęcicach, z którym łączy wspomnienia dzieciństwa. Bo ona, córka pani dyrektor, na świat zaczęła patrzyć właśnie z perspektywy maminej kancelarii. Nie ma
Wanda Milewska szczęścia do tytułów. Swojej pierwszej książce dała tytuł „Prześladowałam Lecha Wałęsę i nie żałuję”, choć
tam o prześladowaniu ani słowa. Podobnie tutaj kancelaria,
nawet jeśli utrzymać to określenie, bardzo krótko była istotna. W książce zdecydowanie więcej miejsca zajmują późniejsze wspomnienia, nawet te ze
współczesności, gdy Wanda
Milewska była dziennikarką
katolickiego radia „Gorzów”.
Pretekstem do napisania wspomnień były zapiski
pozostawione przez matkę
Wandy – Irenę Świecik. Urodzona i wychowana na Kresach, przeszła długie zesłanie
na Syberię, a potem jej udziałem był los przesiedlonych.
Pozostawiła przejmujący opis
tragicznego
aresztowania
w 1940 roku, potem pięciu
lat ciężkiej pracy na Syberii,
wreszcie radości z powrotu
do Polski. Niby typowe dzieje, ale gdy czyta się o autentycznych przeżyciach, opis zawsze
silnie oddziałuje. Córka, Wanda – na szczęście – nie miała
tak tragicznych doznań. Jej relacja o życiu w Chwalęcicach
i w Gorzowie zawiera raczej anegdoty, przywołania realiów
i stylu życia, który już jest przeszłością. Wanda Milewska
– dziennikarka, świetnie rejestruje fakty, dużo pamięta, nieźle puentuje, ale – niestety – nie ma daru opowiadania. Na
jej wspomnienia składają się krótkie rozdziały, często tylko
scenki, dopełnione informacjami encyklopedycznymi, jakby
chciała edukować czytelnika, w którego wiedzę i inteligencję nie wierzy. Tematycznie najbardziej związane są z życiem
rodzinnym, wieloma ciociami, wujkami i ich rodzinami. Po
prostu: – dokument rodzinny – tak, ale dokument społeczny
– jeszcze nie. Szkoda.
							
Wanda Milewska, Irena Świecik, Życie w kancelarii, Warszawa 2012, wyd. Warszawska Firma Wydawnicza, s. 224
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Promocja?
A dla kogo?
Stwórca już porozmieszczał na ziemi
góry, morza i pozostałe skarby, a na koniec wytrząsnął ze swojego worka okruchy.
Z nich powstały pagórki, doliny, wąwozy
i jary z rzekami, kręte strumienie, jeziora
i małe oczka wodne, grzybowe i jagodowe lasy,
zafalowały zbożem szachownice pól i zakwitły łąki. Powstała
kraina przecudna, pięknem swym bogatsza od innych.
Jakiej krainy dotyczy ta legenda? Spisał ją, a może stworzył (?) Ludwik Lipnicki z Drezdenka, ale – niestety – nie dotyczy ona Ziemi Lubuskiej, a krajobrazów z okolic Chojnic,
Wdzydz i Tucholi. Przeczytałam ją w albumie

„Między Brdą a Wdą”
wydanym przez Lokalną Grupę Rybacką „Morenka”,
a może lepiej „Mórynka”, bo to po kaszubsku.
Profesor Ludwik Lipnicki ma podwójną duszę: lubuską
i kaszubską. Miejscem zamieszkania związany jest z Drezdenkiem, miejscem pracy z Gorzowem, ale bada przyrodę Borów Tucholskich, więc – niestety – tam spędza najpiękniejsze
miesiące i tam zna każdy urokliwy zakątek. Właśnie w Borach
powstała jego niezwykła książka „Na niebie, na ziemi”, na
którą złożyły się listy-eseje inspirowane przyrodą, a datowane
tylko datą dzienną, bez roku. Bo przyroda co
roku ofiaruje nam siebie w podobnej postaci,
a tylko my odbieramy ją inaczej w zależności
od naszego wieku, stanu ducha, aktualnych
kłopotów lub radości. Również w Borach Tucholskich osadził akcję swojej znakomitej powieści „Zachód słońca” z głównym i symbolicznym motywem słońca zachodzącego nad
jednym z kaszubskich jezior, a jednocześnie
z nadzieją tkwiącą w codziennym i niezmiennym wschodzie tegoż słońca.
Kaszubscy wydawcy fotograficznego
albumu mającego na celu ukazanie urody
tamtych stron zaprosili do współpracy poetę.
W albumie wykorzystano niektóre listy ze
zbioru „Na niebie, na ziemi”, część autor dopisał. Obok tych prozatorskich tekstów, włączono także wiersze Ludwika Lipnickiego,
które powstawały na Kaszubach, choć niekoniecznie opiewają tylko tamte zakątki. A oto krótki wiersz z tego albumu,
który aktualny jest zawsze i wszędzie:
Zaskoczenie
Na ścieżkę
świeżych żołędzi napadało
i zaskoczenie
– znów jesień
i zdumienie
już jesień,
Boże, kiedy to się stało.
Bardzo lubię takie oczywiste, a jednocześnie zaskakujące
wiersze Ludwika Lipnickiego.
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Jak na album przystało, najważniejsze są tam zdjęcia Daniela Frymarka i Jolanty Bork, bardzo nastrojowe, świetnie
skomponowane, wykorzystujące naturalną
kolorystykę przyrody, w tym szczególnie
pięknie mgły.
W naszym regionie także ukazują się
albumy z fotografiami, a przyrodę mamy
równie piękną, ale nie widziałam albumu
z tak znaczącym udziałem poety, z jego spojrzeniem na świat, zapisanym wierszem lub prozą. Tam potrafili
go znaleźć, albo po prostu zabrać nam Ludwika Lipnickiego.
Poetycki, wprost przepiękny tytuł nosi inny album:
„W

krainie majestatycznej przyrody
i intrygujących historii”
Gdzież to, ach, gdzie? – Zapytacie. A u nas, Podtytuł wyjaśnia: „Weekend w Euroregionie Pro Europa Viadrina”, czyli w północnej części województwa lubuskiego i wschodniej
części Brandenburgii. Autorem tekstu i zdjęć jest Piotr Chara, który robi niezwykłe zdjęcia ptaków, zawsze perfekcyjne
zdjęcia krajobrazów, a tu udowodnił, że także umie ciekawie
pokazać architekturę. On też jest autorem obszernego tekstu,
ale formuła tego albumu jest diametralnie odmienna od prezentowanego powyżej.
W ostatnich latach w naszym regionie oznakowano setki kilometrów ścieżek rowerowych, utworzono ścieżki edukacyjne, przetarto i opisano szlaki kajakowe, przygotowano
infrastrukturę turystyczną, utworzono
wypożyczalnie sprzętu turystycznego.
A jednak ciągle otwarte jest pytanie, jak
przyciągnąć turystów, jak ich zachęcić,
aby przyjechali, podziwiali naszą „majestatyczną przyrodę i intrygującą historię”.
Oczywiście, trzeba stawiać na promocję,
przede wszystkim na wydawnictwa po
polsku i po niemiecku. I właśnie ten album jest dwujęzycznym przewodnikiem
(po niemiecku z tytułem „Ein Reiseland mit Atemberaubender Natur und
Spannenden in der Euroregion Pro Eurpa
Viadrina”) po naszym regionie, a jego inicjatorem Biuro Euroregionu „Pro Europa
Viadrina”.
Książka podzielona jest na sześć
rozdziałów, których atrakcyjne tytuły wyliczę: „Przez stepy
i mokradła w dolinie Odry”, „Tam, gdzie ptaków więcej niż
ludzi”, „Miasteczka w zieleni ukryte”, „Gorzów i okolice”,
„Nadnoteckie pejzaże”, „W meandrach rzeki Obry”.
Każdy rozdział dzieli się na części: „Miejsca, które trzeba
zobaczyć”, „Na rower”, „Na kajak”, „Samochodem i pieszo”.
W każdym rozdziale po przedstawieniu walorów regionu
mamy propozycje tras turystycznych do wyboru w zależności od środka lokomocji, którym się posługujemy. Opisy są
szczegółowe, jasne, poparte ilustracjami i na pewno będą pomocne turystom.
Ale ten album ma pewien mankament: aby pokazać urodę miejsc i zdjęć, wydano go w dużym formacie – 22 na 26
centymetrów, bardzo nieporęcznym na turystycznym szlaku.
Jednak coś za coś. Zdjęcia zyskały.
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Drugi kłopot dotyczy obu książek: nigdzie
nie można ich kupić. Wydane zostały w ramach dotacji unijnej, a więc mogą służyć wyłącznie promocji. Album „Między Brdą a Wdą”
w Chojnicach, Kościerzynie, Charzykowych na
spotkaniach promocyjnych rozdawany był za
darmo. Do nas tylko dzięki autorowi dotarły
nieliczne egzemplarze.
Album Piotra Chary zaprezentowano podczas konferencji zorganizowanej przez Euroregion Pro Europa Viadrina, pt. „Potencjał Turystyczny Euroregionu Pro Europa Viadrina
– wspólna szansa dla regionu” w Słubicach.
O innych miejscach promocji nie słyszałam.
W biurze euroregionu poinformowano mnie,
że jeśli wniesie się odpowiednie podanie i uzasadni potrzebą posiadania albumu, to może on
być przyznany za darmo. Nie wiem, czy argument, że chciałabym mieć w domu na własność
taki znakomity album, będzie wystarczający.
Powraca tyle już razy stawiane pytanie: dla kogo wydawane są piękne i bardzo drogie albumy promujące regiony?
Czy będą tylko prezentami władz (euroregionu? miast? gmin?
jakich władz?) dla tych, którzy tu się przypadkiem pokażą?
Dlaczego turysta nie może sobie kupić dobrego przewodnika, a miłośnik przyrody spokojnie napatrzyć się na jej artystyczne zdjęcia? Dla kogo ta promocja?
Na te pytania na pewno szybko nie znajdę odpowiedzi,
kieruję więc Państwa do Działu Regionalnego naszej biblioteki, gdzie oba można obejrzeć.

POLECAMY!
Wydarzeniem początku br. było wydanie książki
z wierszami Melanii Fogelbaum pracowicie odczytanymi
z rękopisów znalezionych w łódzkim gettcie przez Marka
Piechockiego. Marek tak długo żył w świecie żydowskiej
poetki, że traktuje ją jak osobę bliską, nawet pisze do
niej listy.
Najnowsza książka Marka Pichockiego „Powrót Melanii Fogelbaum” jest właśnie lirycznym dokumentem
związków poetki i tego, który odkrył ją dla literatury.
Swoje teksty o wierszach dodali Beata P. Klary, Iza
Fietkiewicz-Peszek i Leszek Żuliński.
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Książka rodzinna
a bardzo ważna
Czy wiecie, gdzie leży Dżurków?
Chyba tylko nieliczni odpowiedzą
twierdząco, bo dawnego Dżurkowa
już nie ma, a jest ukraiński Dziurkiw.
Tamten, polski, przedwojenny Dżurków leżał na Pokuciu, w powiecie Kołomyja. Był dużą wsią liczącą prawie
trzy tysiące mieszkańców, spośród
których Polacy stanowili mniej niż
połowę. Ci Polacy po zakończeniu
wojny jechali na ziemie zachodnie
w dwóch transportach: jeden skierowano w okolice Wałbrzycha i tam się
osiedlili, a drugi dotarł do Witnicy.
Mieszkańcy Dżurkowa zajęli wolne gospodarstwa w okolicznych wsiach. W rodzinie osiadłej
w Kamieniu Małym był sześcioletni Józek, po latach starosta
gorzowski, wcześniej dyrektor liceum i przewodniczący Rady
Miasta Kostrzyna. No i teraz, gdy skończył pracę zawodową,
Józef Żarski postanowił zachować swoją wieś na łamach książki. Tak powstała rzecz zatytułowana „Dżurków – ziemia ojców
naszych”, wydana niedawno przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie.
Z czasów Dżurkowa mały Józek zapamiętał tylko jedno
zdarzenie. Pisze o nim: Miałem niespełna pięć lat, gdy banderowcy w nocy z 14 na 15 marca 1944 roku podpalili nasz
dom. Uciekaliśmy przez pola w kierunku rzeki. Do dziś słyszę
świst kul nad naszymi głowami. Rano wróciliśmy do domu.
Zastaliśmy pogorzelisko. Wszystko było spalone: zwierzęta,
zboże, cały dorobek materialny moich rodziców. Pozostały
tylko resztki zboża w nadpalonych workach. Ale żyliśmy…
Wiele polskich rodzin doznało wtedy krzywd. Bolą do
dziś. W książce Józefa Żarskiego członkowie kilku rodzin
opowiadają o tamtym pogromie i poczuciu krzywdy. Nawet
ci, którzy urodzili się już tutaj, po wojnie, ale tamte doznania
wyssali z mlekiem matki. Jak z tym żyć? Józef Żarski swoją
książkę opatrzył mottem: „Możemy wszystko przebaczyć, nie
wolno nam niczego zapomnieć”.
To nie jest książka zrodzona z sentymentu, a książka
historyka, który życie przedwojennej wsi chciał pokazać
obiektywnie. Ale wielka historia o jednej wsi mówi niewiele, natomiast dla żyjących tam ludzi ta wieś była centrum
ich świata. Józef Żarski dotarł chyba do wszystkich żyjących
mieszkańców Dżurkowa, do ich dzieci i wnucząt, wysłuchał
i spisał ich opowieści, z rodzinnych szuflad wydobył mnóstwo
dokumentów i zdjęć. W nagromadzeniu materiału, w osobistym zaangażowaniu w jego pozyskanie wyraża się sentyment
autora, który wzrastał w atmosferze miłości do tamtej wsi,
a gdy tylko mógł, pojechał w rodzinne strony. Książka
o Dżurkowie Józefa Żarskiego jest książką rodzinną, a jednocześnie ważną dla pokazania procesów społecznych, które
toczyły się i jeszcze toczą w pokoleniu autora.
Józef Żarski, Dżurków – ziemia ojców naszych, Kostrzyn nad
Odrą 2013, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
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Pamiętajcie o ogrodach
i zamkach
W Berlinie działa Towarzystwa Przyjaciół Zamków
i Ogrodów w Nowej Marchii, które postawiło sobie za cel
szerzenie wiedzy o zabytkach architektury tego regionu. Po
wojnie Nowa Marchia znalazła się
w Niemieckiej Republice Demokratycznej
i w Polsce, ale, niestety, w obu krajach do
zabytków nie przywiązywano należytej
wagi. Teraz stan wielu
jest wprost tragiczny
i dlatego trzeba zachować choćby wiedzę
o nich. Towarzystwo
wydało już około 150
zeszytów dotyczących poszczególnych obiektów oraz przewodnik. Określenie „zeszyt” wynika z tego, że każda książka
ma tylko 24 strony, ale za to jest dużego formatu, na dobrym
papierze, z wieloma ilustracjami, planami, więc może lepiej
nazywać je małymi albumami? Obok zamków i ogrodów prezentowane są także pałace, dwory, folwarki, kościoły i parki.
Od kilku lat albumy na temat obiektów znajdujących się teraz po polskiej stronie mają dwie wersje językowe. Także ich
autorami niekiedy są Polacy. W takiej dwujęzycznej formie
wydano albumy prezentujące zabytki w: Dąbroszynie, Słońsku, Łagowie, Mierzęcinie, Swobnicy, Gliśnie, Krzemowie,
Sosnach, Kostrzynie, Brodach, a ostatnio w Dolsku. Albumy
mają ustalony, zawsze taki sam układ informacji i rozdziałów.
Jest to znakomite źródło wiedzy o przeszłości obiektów, a nawet całych wsi, gdzie są usytuowane.
Zdaniem polskich konserwatorów autorzy niemieccy za
mało miejsca poświęcają życiu tych budowli po 1945 roku.
Uwaga ta na pewno nie dotyczy albumu na temat pałacu w Gliśnie autorstwa gorzowskiego konserwatora Błażeja Skazińskiego. Glisno znajduje się w gminie Lubniewice,
w pałacu ma siedzibę Ośrodek Postępu Rolniczego i tam dwa
razy w roku organizowane są targi rolne cieszące się dużym
zainteresowaniem. A oto kilka informacji zaczerpniętych
z tego albumu. Pałac zbudowany jest na wzór Sanssouci
w Poczdamie, co dotąd było powodem do dumy, ale Skaziński ją studzi twierdząc, że ta inspiracja raczej świadczy
o zapóźnionych gustach fundatora, bo pałac wzniesiono ok.
50 lat po poczdamskim. Natomiast sąsiedni kościół zbudowano na pewno według planu najbardziej cenionego wtedy
architekta berlińskiego Karla Schinkla, a co ciekawe – dla
protestanckich mieszkańców ufundował go właściciel majątku, który był Żydem. Wnętrza pałacu już od XIX wieku
kilkakrotnie przebudowywano i dziś nie mają wartości zabytkowej, natomiast kościół zachował się w pierwotnym stanie,
nawet z bogatym wyposażeniem. W angielskim parku obok
pałacu jeszcze sztuczna ruina, mauzoleum rodu Wartenberg
i zespół folwarczny. Warto oglądać cenne zabytkowe obiekty
z niemiecko-polskimi albumami w ręku.
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O LUBUSKIEJ LITERATURZE
Dwie książki wydane przez Uniwersytet Zielonogórski
mają podobną graficznie okładkę i rozpoczynają serię „Historia literatury pogranicza”. Pierwsza z 2011 roku z tytułem „Zbliżenia” jest autorską książką prof. Małgorzaty Mikołajczak i zawiera jej studia i szkice o literaturze lubuskiej.
Druga – z 2013 roku z tytułem „Miejsce i tożsamość”
i podtytułem

„Literatura lubuska w perspektywie
poetyki przestrzeni i antropologii”
jest zbiorem
przede wszystkim referatów wygłoszonych na konferencji,
która odbyła się w Zielonej Górze w listopadzie 2011 roku.
W pierwszej książce dorobek naszych autorów, czyli
z północnej części województwa lubuskiego, reprezentuje
tylko przez szkic o wierszach Marka Lobo Wojciechowskiego, który jest rozszerzoną wersją laudacji wygłoszonej przez
autorkę (prof. Małgorzatę Mikołajczak) podczas wręczenia Markowi Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za tom
wierszy „Ektoplazma”. Natomiast do udziału w konferencji
zaproszono także historyków i krytyków z Gorzowa, a wygłosili oni referaty na tematy gorzowskie: Krystyna Taborska „Literatura i literackość w tożsamościowych periodykach
miejsca: „Ziemi Gorzowskiej” (1945) i „Ziemi Lubuskiej”
(1945 – 1946)”, Krystyna Kamińska „Gorzów Wielkopolski w poezji. Przegląd tematów”, Gabriela Balczerzak „Pasja
i inne motywy z „antropologicznego przesądu” w wybranych wierszach Jerzego Gąsiorka (rzecz o autokreacji autora)”. Także Marika Sobczak z Zielonej Góry przedstawiła
referat „Czy bajką było to czy prawdą? – Próba demitologizacji osoby Bronisławy Wajs-Papuszy”, a Mirosława Szott
w analizie o „Doświadczeniach domu i jego pokoleniowych
przemianach” wiele miejsca poświęciła Irenie Dowgielewicz.
Utwory gorzowskich autorów przywoływane były także
w innych wystąpieniach.
Ważniejsze jednak od licytowania się na poświęcone
w rozważaniach miejsce jest nowe, zaproponowane przez zielonogórską uczelnię spojrzenie na literaturę przez pryzmat
miejsca i tożsamości.
W 2010 roku przy
Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury
powołano Pracownię
Badań nad Literaturą Regionalną. Wiele
z referatów prezentowanych
podczas
konferencji zrodziło
się właśnie w tej Pracowni i jest wynikiem
analiz magistrantów
i doktorantów związanych z Pracownią.
Choć literatura rodziła się na Ziemi
Lubuskiej od wczesnych lat powojennych, dopiero teraz
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wykluwa się środowisko literaturoznawcze. Taka kolejność jest
procesem naturalnym, ale dopiero świadoma krytyka literacka
i analiza literaturoznawcza dają utworom literackim szansę
funkcjonowania na wielu polach. Rzecz w tym, aby konkretne
utwory znalazły się w polu widzenia oceniających czy analizujących. Naturalne są związki pisarzy zielonogórskich z uniwersyteckim ośrodkiem badawczym. Trudniej jest tym, mieszkającym 100 kilometrów na północ. Nie ma wojewódzkich agend
dystrybucyjnych, więc nasze książki mogą po prostu nie docierać do Pracowni. Wielu autorów nawet nie wie o istnieniu tej
Pracowni. Gorzowskie środowisko literackie winno
czuć się zobowiązane do zapewnienia sobie miejsca
w pracach badawczych młodych literaturoznawców
przez zwyczajne dostarczenie książek wydawanych
w naszym regionie. Choć od czasu do czasu słyszę o powołaniu podobnej pracowni
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ale bez
konkretyzacji. Gorzowski potencjał naukowy jest
z założenia (tylko PWSZ) słabszy niż na zielonogórskim Uniwersytecie, więc utrzymywanie kontaktów
z UZ wydaje się bezdyskusyjne.
Tom studiów

„Miejsce i tożsamość”
otwiera rozdział
o pierwszym okresie istnienia Ziemi Lubuskiej,
o czasach kształtowania się tożsamości regionu. Zanalizowano
mity założycielskie i rolę literatury w tworzeniu regionalnej
wspólnoty. Część druga – jakby mapa regionu – prezentuje
najważniejsze zjawiska i wydarzenia literackie. Zanalizowali
je Andrzej K. Waśkiewicz, należący do starszego pokolenia
badaczy, i młodszy od niego Robert Rudiak, zaś Karol Maliszewski obejrzał tę literaturę z zewnętrznej perspektywy.
W części trzeciej pokazane zostały konkretne miejsca: Gorzów, Głogów. Zielona Góra, a także miejsca „pamięci kresowej”. Najobszerniejsza część czwarta prezentuje portrety
pisarzy lubuskich w różnych ujęciach – od analizy całego
dorobku przez omówienie wybranych utworów do prześledzenia obecności wybranego tematu lub tylko motywu.
Małgorzata Mikołajczak kończy wstępny szkic słowami:
Na regionalnej historycznoliterackiej scenie
odbywa się ruch jak
w pierwszych powojennych latach – dyslokacje,
zasiedlenia, przemeblowania kulturowej przestrzeni. A to oznacza, że
przyszedł czas, by zająć
się lubuską twórczością.
Przychylamy się
w pełni: przyszedł czas.
Nie zapominajcie jednak o nas, z północy
Lubuskiego.
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Markowe listy i wiersze
Marek Piechocki dwa razy dostał dyplom w ramach
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najładniej wydaną
książkę. Najpierw za „Listy hipotetyczne” z 2010 roku i niedawno za książkę „W pobliżu rozumienia” wydaną w 2012
roku. Obie są jednakowe w formule graficznej, którą sam wymyślił, a ułożyła Monika Szalczyńska: kwadrat z A-4, z liniami czarno-białymi w kształcie elips na wybranych stronach
i z kolorowymi obrazami Leszka Kostuja pieczołowicie, osobiście wklejanymi przez
autora. Ponieważ dyplom
za wydanie książki otrzymuje wydawca, ten pierwszy zawisł w drukarni „Sonar”. Bardzo ta sytuacja
zdenerwowała autora, więc
drugą książkę wydał, też
w drukarni „Sonar”, ale już
sam jako wydawca. Mógł
więc dyplom powiesić we
własnym domu. A książki mają naprawdę piękną,
wysmakowaną szatę graficzną. Gratulujemy

„W pobliżu rozumienia”
Książkę tę dostałam od autora już z pół roku temu, ale
nie pozwolił o niej pisać. Dopiero ten dyplom poprawił mu
humor i nareszcie cofnął swój zakaz.
Całość składa się z kilku części: pierwszy rozdział
„Czerpane z pustki” zawiera kilkanaście wierszy, drugi
– „Taka sobie historia” jest w zasadzie opowiadaniem,
ale w formule zbliżonej do „Listów hipotetycznych”.
Część kolejna to esej o twórczości amerykańskiego poety
Charles’a Bukowskiego. Moim zdaniem równie ważny jak
te trzy literackie wypowiedzi jest wstęp, w którym autor
prezentuje swój punkt widzenia na kilka spraw najważniejszych. Zaczyna od przywołania fragmentu własnego
wiersza sprzed czterech lat: nie mam z kim rozmawiać /
sekret niewypowiedzianych słów / zostaje we mnie. Smutna to konstatacja, bo Marek jest w Gorzowie niezwykle
lubiany, cenimy jego gusty muzyczne, wrażliwość literacką, preferencje plastyczne i ludzką życzliwość. A on mówi
o samotności... Nie, Marku, nie masz racji w innym fragmencie wiersza, że: na zewnątrz / i od wewnątrz / nikogo
nie obchodzę. Obchodzisz na pewno. Ale z drugiej strony
właśnie z poczucia intelektualnej i duchowej samotności
biorą się Twoje utwory literackie, a ja, jako czytelniczka,
mam ogromną przyjemność w śledzeniu Twoich myśli
i uczuć. Więc czy rzeczywiście musimy o tym rozmawiać?
Mnie wystarczy, że dajesz mi siebie w książkach.
Wiersze i list z tego tomu są swoistą kontynuacją wcześniejszych utworów Marka Piechockiego. Dla mnie najbardziej zaskakujący jest jego zachwyt dla Bukowskiego, ale na
pewno ma on swoje źródło w poczuciu samotności i niezrozumienia.
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XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. ZDZISŁAWA MORAWSKIEGO – FINAŁ
Po śmierci poety gorzowscy ludzie kultury zastanawiali się, jak
oddać hołd Zdzisławowi, jak upamiętnić go i jak szerzyć wiedzę
o nim. Przyjaciele z Klubu Myśli Twórczej „Lamus” uznali, że najlepszą formą będzie ogólnopolski konkurs literacki. W rocznicę
śmierci pisarza ogłoszono pierwszy, z terminem rozstrzygnięcia na
początku 1994 roku. Organizatorem od początku jest klub „Lamus”,
miejsce licznych dysput z udziałem Zdzisława, oraz Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna jako zawsze niezwykle życzliwy opiekun pióra. Odbyło się już 17 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego. Konkurs ten stał się jednym
z najważniejszych zdarzeń w kulturze Gorzowa Wlkp.
Zawsze rozstrzygany był w dwóch kategoriach: poezji i prozy,
czasami wprowadzano inne, np. wiersze o tematyce gorzowskiej,
sztuka teatralna, ostatnio słuchowisko. Otwarty jest dla wszystkich,
nadsyłają więc swoje prace autorzy z całego kraju, a także z zagranicy.
Ilu ich było? Trudno obliczyć, bo z zasady nie są ujawniane nazwiska
autorów, których prace nie zdobyły nagród, ale co roku pojawiają się
zestawy prac opatrzone ponad 200 godłami. Wśród laureatów są ludzie z dużym dorobkiem literackim, a także debiutanci, którym ten
konkurs dodaje sił. Z przyjemnością obserwujemy obecność wielu
z nich w życiu kulturalnym kraju. Z roku na rok wśród laureatów pojawia się coraz więcej autorów z Ziemi Lubuskiej, których ten konkurs szczególnie inspiruje. Uroczystość wręczenia nagród zawsze jest
wydarzeniem w życiu literackim miasta, a nagrodzone prace publikowane były w roczniku społeczno-kulturalnym „LAMUS”, obecnie
w specjalnie wydanym wydawnictwie pokonkursowym.

				

K. Kamińska
Z NOTATNIKA JURORA

RÓG OBFITOŚCI
Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Zdzisława Morawskiego dobiegł
swojej XVII edycji. Biorąc pod uwagę, że od kilku edycji organizowany
jest co dwa lata, to już dwie dekady
jego istnienia. Dla mnie istotna jest
także trwałość „konkursowej bazy”.
Ale i miejsca – pierwszy raz byłem
w siedzibie Klubu Myśli Twórczej
„Lamus” przed laty, zaproszony tu właśnie przez Zdzisława Morawskiego, co musiało zdarzyć się przed rokiem 1992. W roku 2012 minęła dwudziesta rocznica śmierci Patrona konkursu, a więc ostatnia
edycja miała i ten istotny kontekst.
W konkursie wzięło udział 226 uczestników – tak w kategorii
poezji, jak i prozy. Jury w składzie: Beata Patrycja Klary, Karol
Maliszewski, Marek Wawrzkiewicz i niżej podpisany, musiało
więc przeczytać 542 zestawy, a w tym ponad tysiąc utworów...
Beata P. Klary jest nowym jurorem w naszym zespole – w lipcu pożegnaliśmy wielokrotnego jej poprzednika, śp. Andrzeja K.
Waśkiewicza, związanego z konkursem od lat.
Często zadaje się jurorom pytanie, czy można rzetelnie ogarnąć
i ocenić tak dużą liczbę prac? Sytuację w tej edycji, jak i w poprzednich, jak i w innych konkursach, ułatwia spory odsetek tekstów
amatorskich, niepretendujących jeszcze do laurów z powodów chociażby warsztatowych. Po selekcji i tak pozostaje jednak spora grupa
pretendentów do nagród. Ale jeśli czteroosobowy zespół jurorski ma
w swoim rankingu te same zestawy, które uznał za najciekawsze, to
w końcu dyskusja nad tekstami i głosowanie przesądzają werdykt.

Na fotce jurorzy i laureaci. Pierwszy z prawej nasz Roman Habdas
W tej edycji w prozie rzucał się w oczy „mały realizm” – sprawy
życiowe, obyczajowe, „osobowościowe”. Ale zbyt mała ich „osobliwość” i dojrzałość „światopoznawcza”, jak również narracja o znikomych walorach artystycznych ułatwiały nasz negatywny wybór,
pozwalając na wyłonienie prac o zdecydowanie wyższych walorach.
W poezji oryginalność języka i kreacja własnego, osobnego świata
decydowały o naszych preferencjach.
Po otwarciu „kopert poetyckich” nie byliśmy zaskoczeni nazwiskami autorów. To laureaci, którzy mają już swój dorobek i dobrą
markę. Zaskoczenie przyniosła proza – autorzy, których nagrodziliśmy, rzadko do tej pory dali się poznać w innych konkursach. Na tej
niwie może więc tegoroczna edycja konkursu gorzowskiego wykreuje
prozaików, o których jeszcze usłyszymy.
Jakie więc podsumowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Zdzisława Morawskiego? Powiem krótko: nie jesteśmy negatywnie zaskoczeni; było w czym wybierać, a to co wybraliśmy może – mamy nadzieję – utwierdzi Państwa w przekonaniu, że
wciąż literatura współczesna miewa się dobrze i warto ją wyławiać,
zwłaszcza w tym jazgocie kultury masowej i popularnej.

Leszek Żuliński

Przewodniczący Jury
Z protokołu Jury :
Jury obradowało w składzie: Marek Wawrzkiewicz – Warszawa, poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Karol Maliszewski
– Nowa Ruda, znany krytyk, poeta, prozaik, Leszek Żuliński
– Pruszków, poeta, krytyk literacki, publicysta, felietonista, laureat
wielu nagród literackich, członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Beata Patrycja Klary – Gorzów Wlkp., poetka,
felietonistka, recenzentka literacka, animatorka kultury.
Jury stwierdziło, że na XVII edycję konkursu nadesłano
452 zestawy prac (po 226 zestawów poetyckich i prozatorskich)
i przyznało nagrody i wyróżnienia następującym
autorom:
a) w dziedzinie poezji:
I – Rafał Baron, Gdańsk
II – Agnieszka Marek, Bielsko-Biała
III – Jerzy Woliński, Warszawa
wyróżnienia: Marcin Sztelak, Wrocław
JanuszTaranienko, Białystok
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b) w dziedzinie prozy:
I nagroda Leszek Carnuth, Grudziądz
II nagroda Eliza Moraczewska, Poznań
IIII nagroda Katarzyna Ryrych, Kraków
wyróżnienia: Roman Habdas, Gorzów Wlkp.
Dominika Sidorowicz, Warszawa
rekomendacja do druku w almanachu pokonkursowym:
Marian Lech Bednarek, Czernica.

Artyści wszystkich krajów, łączcie się!

LEŚNICZÓWKA LINIE ZAPRASZA
Piszę zwłaszcza do ludzi twórczych, licząc, że zechcą skorzystać
z magii miejsca zwanego Leśniczówką Linie.
Chciałbym zachęcić do przyjazdu na wypoczynek twórczy (wiosną, latem, jesienią i zimą) do miejscowości Linie, właściwie nawet nie
miejscowości, tylko osady leśnej składającej się z dwóch budynków
mieszkalnych i paru gospodarczych należących do nadleśnictwa. Linie
leżą nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie, wśród lasów, na pograniczu (ba, dosłownie na granicy) Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
4 km od miasteczka Kargowa, 40 km na wschód od Zielonej Góry.
W latach 50. i 60. bywał tu i tworzył pisarz Eugeniusz Paukszta.
Od paru lat oddział zielonogórski ZLP starał się, żeby w budynku, w którym Paukszta wypoczywał, powstało coś co można nazwać
domem pracy twórczej. Żeby – wzorem mazurskiej Leśniczówki Pranie, w której tworzył Konstanty I. Gałczyński – powołać Leśniczówkę
Linie i zachęcić do przyjazdu twórców z całego kraju. I nie tylko twórców, i nie tylko z kraju. Tak naprawdę są to pokoje pracy twórczej; dwa
z kuchnią i łazienką na parterze i izba pamięci Eugeniusza Paukszty
na poddaszu (powstała dzięki synowi pisarza, Dominikowi Paukszcie,
który udostępnił pamiątki po ojcu).
Poza naszym („literackim”) staraniem i walką o to miejsce zasługi
w uruchomieniu tego przedsięwzięcia (mówiąc szumnie) ma burmistrz Kargowej, który je wyremontował i wyposażył oraz nadleśnictwo Babimost, które te pokoje zachowało dla nas, twórców, choć
mogło sprzedać z zyskiem.
Jako pomysłodawca idei Leśniczówki Linie namawiam wszystkich do przyjazdu. Warto, jeśli chcecie się wyciszyć, odpocząć. Na
miejscu ktoś będzie dbał o wikt i opierunek (bardzo tanie!). Po szczegóły odsyłam
do biblioteki miejskiej w Kargowej (dyr.
Małgorzata Kwiecień, tel. 68 352 63 68
w godz. 10.00 – 18.00 lub poczta elektroniczna: gbpkargowa@wp.pl).
Zależałoby mi na podtrzymaniu tradycji twórczych tego miejsca. Na śladach
artystów tu zostawionych. Liczę, że dołożycie swoje, niekoniecznie materialne.

Eugeniusz Kurzawa

prezes oddziału zielonogórskiego ZLP
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Ferdynand Głodzik

Reforma szachów
Mówicie o szachach, może to są bzdury,
ale jakieś dziwne mają te figury.
Warto im się przyjrzeć uważnie, ażeby
zreformować szachy pod nasze potrzeby.
Choćby taka wieża: stoi jak na straży,
wicie-rozumicie to się źle kojarzy,
zaraz nam powiedzą te karły zaplute,
żeśmy się od świata odgrodzili drutem.
Albo nawet konik – popularny skoczek;
dwa kroki do przodu, jeden krok na boczek,
pozornie niegroźny, ale bądźmy ściśli,
czemu on tak skacze i co sobie myśli?
Goniec jest potrzebny, tu by się przydało,
żeby mógł on chodzić raz czarno, raz biało,
spokojnie, dyskretnie, po cichu, na szagę,
mógłby nam się bardzo przydać taki agent.
Z hetmanem ten problem wygląda już gorzej:
po co nam figura, która wszystko może?
Do przodu, do tyłu, na ukos, na boki,
a zresztą, to relikt minionej epoki.
Pionków ma być dużo, nawet całe krocie,
tylko bym skasował to bicie w przelocie.
W przelocie to może robić susy zając,
a niby dlaczego oni bić się mają?
Po co wieża, hetman, po co nam te konie?
Zupełnie wystarczą król, pionki i goniec.
My nie pozwolimy dmuchać sobie w kaszę,
mamy szachy inne, ale za to nasze!
Gorzów Wlkp. 17.01.2013 r.

Eugeniusz Paukszta
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NASI SATYRYCY – KAZIMIERZ ŻARSKI

Ars poetica
Kiedy nie możesz się pochwalić
Talentem, weną lub konceptem,
Spróbuj rzemiosło doskonalić,
Za chwilę podam ci receptę

Przepitym wokół łypcie okiem,
Na cztery łapy lisy kute,
Możecie dosiąść jednym skokiem
Pegazy alkoholem strute
Nastawcie uszy jak anteny,
Wysuńcie z czułek lepkie macki,
Zabrakło wam, koledzy, weny,
A w lipcu konkurs literacki

Jak można, bez specjalnych tricków,
Zostać poetą dobrze znanym,
Wielbionym zgodnie przez krytyków,
Co kilka lat wciąż odkrywanym

Więc po to wam poeta młody,
Co piękno wiersza w sobie czuje,
By zgarnąć premie i nagrody,
Parszywe, poetyckie szuje

Masz szereg stylów do wyboru
Wśród poetyckich strof wielości,
Raz możesz czerpać od nestorów,
Innym zaś razem do młodości

A gdy publiczność was nagrodzi
Czytając wiersze coraz lepsze,
Zadrżyjcie, smutni i niemłodzi,
Artysta powie; Ja was pieprzę
Bo choć pomysły mi kradniecie,
By w sławie dni sędziwych dożyć,
Mistrzami nigdy nie będziecie,
Żałośni, nędzni plagiatorzy

Możesz napisać pieśń lub odę,
Pełną emfazy, romantyczną,
Co trafi celnie w styl i modę,
By frunąć zjawą frenetyczną
Gdy w intelektu chcesz pokłady
Wstąpić, by erudycją zalśnić,
Musisz przywołać gwiazd plejady,
Wpleść temat z mitologii, z baśni
W egzystencjalnych warstwach bytu
Zgłębiaj Wojaczka i Stachurę,
Pij absynt do białego świtu,
Wiersz biały zamień w czarną dziurę

rys. Zbigniew Olchowik

I choć stoicie w cudzej sławie
Na obeliskach i pomnikach,
Nikt już was nie odwiedza prawie,
Najwyżej pies, co was obsika

Sekcja

Spróbuj odnaleźć w bibliotekach
Wiersze nieznanych dość poetów,
Nie będziesz musiał długo czekać,
By z poetyckich komitetów

Gdy zmarł poeta, pewien specjalista
Chciał naukową prawdę udowodnić,
Że wena twórcza, a z nią sztuka czysta
gnieździ się w mózgu i prawdopodobnie

Spłynęły zdobne zaproszenia
Na konferencje w całym świecie,
By twoich wierszy, do znudzenia,
Uczyły się na pamięć dzieci

W wyniku sekcji albo trepanacji
Da się odszukać w mózgu zwojach krętych
Centrum skojarzeń i werbalizacji
Myśli, hipostaz i form rozwiniętych

A jeszcze lepiej zwołaj kongres,
Zaproś poetów przodujących
I otruj ich, w decyzji mądrej
Będziesz największy wśród żyjących

Zabrał się przeto, wespół z chirurgami,
Do analizy dwóch mózgowych płatów,
Marząc, że będą dobrze kiedyś znani
Dzięki odkryciu, które dadzą światu

List do redakcji
miesięcznika poetyckiego

Młotkiem, skalpelem, wiertłem i trepanem
Działali zgrabnie, tak jak zegarmistrze,
Schodząc w rejony coraz mniej poznane,
Szukając śladów sztuki coraz czystszej

Czuwajcie, twórczy impotenci,
Na łowy wkrótce przyjdzie pora.
Jak ścierwo, co szakale nęci,
Młodego zwęszcie autora

Po kilku dobach trudnej operacji
Ani in vivo, ani też in vitro,
Rzekł specjalista: „Chyba nie mam racji”
I wyszedł z sali sekcji z miną chytrą,

Pazury ćwiczcie, ostrzcie zmysły,
Kształtujcie się w bezmięsnej diecie,
Artysta nowe ma pomysły,
W głów pustce których nie znajdziecie

Mówiąc do siebie: „Palant jestem, kurczę”
To jest bez sensu, co ja tutaj robię,
Bo nie odnajdę w mózgu weny twórczej –
Poszukam raczej w jajach i w wątrobie.

Przyczajcie się w ponurych jamach,
Załóżcie sidła, sprawcie wnyki,
Ofiara w łapy wpadnie sama,
Obława świetne da wyniki

Kazimierz Żarski – poeta, matematyk, człowiek renesansu
z Borów Tucholskich. Objawił się w Gorzowie na kwietniowych Potyczkach Literackich w Łubudubu. Czytał wiersze,
a nawet je śpiewał. Okazało się, że satyra także mu nie obca.

BEATA PATRYCJA KLARY

– Owszem, choć bywają one nader dziwne. Choćby ten drewniany ze złotą aureolką – Zurielek wskazał palcem na pierwszą belkę
– on nazywa się Gąsiorolek.
– Tak, tak – zaraz odezwał się wywołany. – Mam takie imię na
cześć artysty, który mnie stworzył. I wcale nie uważam, żeby to imię
Zbieranina aniołów w domu małej Józki należała do całkiem było brzydsze od imienia mojej sąsiadki.
Tym razem wskazał na piękną anielicę, która była ze szkła.
przeciętnych. Ponad trzydzieści różnych w kształcie i rozmiarze
– Ona nazywa się...
skrzydlatych postaci, czasem bez tułowia czy nóg, wisia– Już dobrze, dobrze – przerwała tamta. – Nazywam
ło przy suficie na poziomo przytwierdzonych belkach.
się Witrażelinka. I to nic śmiesznego. Imię związane jest
Józka znała swoje anioły tylko z widzenia, bo nikt niz tym, że zostałam wykonana jako witrażyk.
gdy nie dawał jej ich do zabawy. Z czasem więc owych
– A jak nazywa się ten czerwony aniołek? – Józka
nie zauważała, może tylko wtedy, gdy mama zawieszała
zapytała, wskazując na chyba najładniejszego anioła
nowego przybysza. Działo się to jednak nader rzadko,
w kolekcji.
dlatego anioły, mając jedynie siebie, należały do postaci
– O ten anioł jest niezwykły – pośpieszył z odpowieiście samotnych. Tak zresztą jak Józefina, na którą módzią Ambrielek. – Myślę, że sam się przedstawi.
wiono w zdrobnieniu Józka.
Ledwie skończył to mówić, a czerwony anioł
Dziewczynka mieszkała w domu tylko z mamą, któz pięknymi złotymi skrzydłami i równie złotymi włosara każdego dnia pracowała aż do późnego popołudnia.
mi nadobnie, czyli z wielką powagą i gracją, sfrunął na
Do jej powrotu Józka była w domu sama. Najchętniej
Zurielek
podłogę. Ukłonił się z niespotykaną wirtuozerią (cóż za
wtedy siedziała w oknie i przyglądała się przechodniom.
trudny wyraz) i przecudnym głosem powiedział:
Nawet w dniu jej urodzin, 24 czerwca, mama musiała
– Mam na imię Oranir. Jestem aniołem przesilenia
iść do pracy. Józce było z tego powodu smutno, choć
słonecznego i właśnie dzisiaj są moje urodziny.
przecież dostała w prezencie kosz słodyczy i kolejnego
– Moje również! – wykrzyknęła Józka.
anioła do kolekcji. Szybko okazało się jednak, że w po– Wiem o tym i nawet powiem szczerze, że bardzo
rannym pośpiechu mama zbyt słabo umocowała nić na
dobrze się składa – powiedział, wstrząsając swoimi poskrzydłach figurki i tuż po jej wyjściu aniołek spadł na
łyskliwymi włosami. – Czy znasz historię tego wyjątkopodłogę. Przestraszyło to trochę Józkę, choć jednocześwego dnia?
nie zaciekawiło. Nigdy wcześniej nie miała okazji wziąć
– Nie – odrzekła trochę zasmucona, ale bardziej
do ręki aniołka ze swej kolekcji. Teraz było inaczej. Pochyba zaciekawiona Józka.
deszła więc i delikatnie ujęła nieszczęśnika, który – choć
A więc opowiem ci ją, bo aniołom jest ona znana.
był ceramiczny – o dziwo wcale się nie potłukł.
– W dzisiejszym dniu, co może zabrzmieć dziwnie,
– Jakiś ty ładny – pomyślała, bo powiedzieć tego na
Gąsiorolek
najważniejsza jest noc. Dawniej ludzie zwali ją, od bógłos nie była w stanie. Od urodzenia Józka była niemostwa, Nocą Kupały, a dziś Świętojańską. Jest to noc najwą. Mama chodziła z nią do lekarzy, ale żaden nie dawał
krótsza w roku, na dodatek pełna czarów oraz spełniająnadziei na poprawę.
cych się marzeń. Jedna z historii mówi o tym, że piękna
– Owszem, jestem ładny – usłyszała po chwili. – Jedziewczyna, Sobótka, która zginęła z rąk złych ludzi,
stem Ambrielek. Pomagam dzieciom bronić się przed
powróciła tej nocy do życia, gdyż jej narzeczony ogromzłem. Dlatego muszę być piękny, bo tylko wtedy wszelnie o to błagał leśne duchy. W czasie letniego przesilenia
kie zło mi ulega. To taka moja sztuczka.
duchy postanowiły pomóc zakochanym. Dlatego ludzie
– Mamusiu... ten aniołek mówi – zaszlochała potę jedyną noc nazywają również Sobótką. To święto porządnie przestraszona Józka.
święcone jest żywiołom wody i ognia, które mają moc
– To oczywiste – odpowiedział Ambrielek – wszystoczyszczającą. W tę noc wszystko się może zdarzyć.
kie aniołki mówią. To zupełnie normalne.
– A ty co chciałabyś, aby się zdarzyło? – zapytała za– Przecież to niemożliwe – wyszeptała Józia.
Witrażelinka
słuchaną dziewczynkę Witrażelinka. – Czy masz jakieś
– Skoro sama tak mówisz... – zaśmiał się aniołek.
dziewczęce marzenia?
Nagle znad głowy obojga odezwał się kolejny głos:
Józka spojrzała na nią roziskrzonymi oczami i powiedziała:
– A ja jestem Zurielek, anioł kosmicznej harmonii, porządku
– Chcę… chciałabym mówić!
świata i wszelkich dobrych idei. Jak sobie coś dobrego pomyślisz, poOranir tajemniczo się na te słowa uśmiechnął, by jak zwykle
mogę Ci, by się to spełniło – nadzwyczaj miłym głosem wyszczebioz wielką ceremonialnością (znów trudny wyraz) powiedzieć:
tał. – Zaraz do was lecę!
– Jeśli zrobisz to, co ci powiem, twoje marzenie się spełni. Musisz
I Zurielek rozprostował swoje piękne skrzydła i w płynny sposób
tylko podjąć decyzję.
osiadł na lewej dłoni dziewczynki.
– Czy wszystkie aniołki mają swoje imiona? – zapytała.

Kolekcja aniołów

cd. na str. 2



KOLEKCJA ANIOŁÓW

POECI – CÓRECZKOM

dokończenie ze str. 1

Zastanowiła się przez chwilę dziewczynka.
Nigdy wcześniej nie musiała podejmować żadnych decyzji w swoim dziecięcym życiu, wolała
więc się zapytać:
– A co miałabym zrobić? Czy to coś trudnego?
– Tak, bo będziesz musiała nas wszystkich
– aniołów i anielice, uwolnić. Jesteśmy potrzebni innym do pomocy, a tutaj się dotąd marnujemy.
– Ale co na to mama? Przecież może się na
mnie pogniewać. Ona was zbierała wiele lat...
– To twoje życie Józefino – powiedział cichy
do tej pory anioł o różowej skórze ubrany tylko w złotą przepaskę, którego zwano Amorek.
– Dla mnie miłość jest najważniejsza. Znam
się na niej nader dobrze i myślę, że mama zawsze będzie cię kochała, bez względu na to, co
zrobisz.
– On wie – dopowiedziała cichutko malutka
anieliczka Asmodela. – Jestem jego siostrzyczką
znającą się na miłości bliźniego. Możesz nam
wierzyć, mama zawsze będzie cię kochała, śliczna Józefinko
Głos Asmodeli był tak miły, ciepły i serdeczny, że dziewczynka podjęła decyzję i zabrała się
do pracy. Spakowała
wszystkie anioły do
swojego
szkolnego
tornistra. Zapisała na
kartce kilka słów do
mamy, by się o nią
nie martwiła i ruszyła do lasu, w którym
było stare jezioro. Ze
znalezieniem drogi nie
miała problemu, gdyż
wszelkich informacji
udzielił jej oczywiście
Oranir, który miał
Oranir
ogromną wiedzę.
Na miejscu wyłożyła anioły na trawę, całując każdego po kolei na
pożegnanie. Przez moment było nader gwarno,
bo każdy aniołek pragnął powiedzieć Józce kilka
dobrych słów. Gdy pożegnania dobiegły końca,
Oranir teraz ją ucałował w policzek i...
– Brrry, brrry, jak zimno – Józka otuliła się
kołdrą.
Po chwili otworzyła oczy, powiodła wzrokiem po swoim pokoju i utkwiła spojrzenie na
kolekcji aniołów, które jak zwykle były na swoim miejscu. Trochę poczuła się rozczarowana,
trochę smutna, ale w gruncie rzeczy uważała, że
miała cudowny sen. Za kilka chwil do pokoju ze
śniadaniem na tacy weszła mama:
– Mam dla ciebie, kochanie, twoje ulubione słodkie bułeczki.
– A masz także kakao, mamusiu? – zapytała
Józka.
Mama z wrażenia zadziwiona, zaskoczona,
zaszokowana (jakby to powiedział Oranir),
upuściła tacę na podłogę. Nigdy wcześniej nie
słyszała głosu swojej ślicznej córeczki.
B. P. Klary

WŁADYSŁAW
ŁAZUKA

Lato
To lato biegnie zwinną sarną
ożywia olszyn zakurzoną zieleń
i łany zboża co na wietrze w pyle
aż po wysokie skrzydła myszołowa
Lato w tych stronach pachnie maciejkami
i ściętą trawą na długich pokosach
malwami w słońcu i chłodem ogrodów
w których się chronią ludzie przed upałem

JOLANTA
KARASIŃSKA

Urodziny psa
Karmelka
U Karmelka gości wiele
są balony, karuzele
bańki mienią się tęczowo
wokół pięknie, kolorowo.
Nawet kocia gra muzyka!
Na ogonkach jak na smykach
grają Mruczki skocznie żwawo
goście biją głośno brawo.
I Leonek przyszedł dzisiaj
przyniósł mu pięknego Misia
i laurkę namalował
do pudełka ładnie schował.
Czeka grzecznie, aż z daleka
Pies poprosi i zaszczeka.
Pora już na tort z świeczkami
i prezenty z życzeniami.
Ale wielkie tu zdziwienie!
Tort przecudny jak marzenie!
Zamiast kremu – są kiełbasy
i dwie kości dla okrasy.
Bo to pieska urodziny
to jest prezent od rodziny
a dla gości pyszne lody
no i soczek dla ochłody.
Więc zabawa trwa bez końca
my życzymy dużo słońca
w pięknym parku moc spacerów
bo Karmelków jest niewielu.

Anko ja pierwszy tu stawiałem kroki
tak nieporadnie jak Ty przy mnie
dzisiaj tobie chcę pokazać wszystko
abyś umiała tak jak każdy listek
śmiać się i smucić i mówić i milczeć
To lato biegnie zwinną sarną
w urwiste jary tam gdzie źródło żyje
w nim Anko niby w miedź oprawnym lustrze
odkryłem zmarszczki i pęknięcia twarzy
Lato w tych stronach stoi w kroplach ciche
i pot ociera w wodę rzeki idzie
To Anko konie dzień spłukują z grzbietów
nim pastwiskami pójdą w gwiazdę nocy
Zmierzcha: popatrz pierwsze krople rosy
na nas już pora pomachaj im rączką
wrócimy jutro kiedy słońce
przetrze Twych oczu najczystsze obłoczki
Usnęłaś Mała
Dobranoc

IRENEUSZ K. SZMIDT

Asia
Asia – moja córeczka – taka mała panienka
o błękitnych oczętach.
Zwiewna, jak motylek leciutka,
tańcząca, srebrna nutka,
która dźwięcznie się toczy
by śmiechem zauroczyć.
Asia dziś jest szczęśliwa,
bo skończyły się właśnie lekcje
gruba piątka pyszni się w zeszycie.
Jutro sobota – jakie piękne jest życie.
Tyle rzeczy będzie znów do zrobienia,
których nigdy nie zdąży się zrobić:
w domu czeka wesoły pies Tobi
i łyżwy, i lalki stęsknione...
Zaraz pojedziemy w tamtą stronę
gdy przybiegnie do auta,
gdy buziaka dostanę...
Asia – moje słodkie kochanie...

WŁADYSŁAW WRÓBLEWSKI

ZACZAROWANA FONTANNA
Wierzcie, albo mi nie wierzcie,
Ale znam ja miast ze dwieście.
W każdym z nich panuje ruch,
W każdym tłok, harmider, śmiech.
Każdy śpieszy się za dwóch,
Każdy krząta się za trzech,
Bo bez przerwy ma na głowie
Sprawy ważne oraz drobne.
Rzecz ujmując w jednym słowie:
Wszystkie grody są podobne.

Pięknej Marii młodsza córa
Ma niedużą łódkę, która
Jak to czasem z nimi bywa,
Za nic w świecie nie chce pływać.
(Są dowody,
Że ten sprzęt
Wręcz do wody
Czuje wstręt!)
Druga niby łowi leszcze
Niby złote w niby-cieście,
Których niby wcale nie ma,
Ale to już inny temat...
No i jeszcze dwie postacie
Które zaraz pokochacie:
Żółwie o prześmiesznych pyskach,
Z których zimna woda tryska.
– Czy są to zwyczajne rzeźby?
– Ale skądże, ale gdzieżby!
Otóż zawsze o północy,
Przy pomocy tajnych mocy,
Wbrew powszechnym obyczajom
Wszystkie one... ożywają...

Jeśli zaś wykryją w snach
Groźną zmorę albo strach,
Siostry owe stwory prędko
Złowią swą magiczną wędką.
Brat je chwyci za kołnierze
I zabierze na nabrzeże:
– Chlup! – i już na grzbietach fal
Odpływają w siną dal.
A żółwiki dwa ochoczo
(Krok za krokiem, krok za krokiem)
Wolno, lecz z godnością kroczą
Przez ulice, przez szerokie...
Księżyc z Marią: aż dziw bierze,
Jak wspaniali to tancerze,
Kiedy płyną ulicami
W rytmie walca nad walcami...

Prócz mojego. W moim mieście
(A znam innych ponad dwieście)
Jest fontanna nad fontanny.
Na niej w stroju nienagannym
Gospodyni cud-urody
Dźwiga dwa cebrzyki wody.
Pani Maria (tak się zwie)
Ma przy sobie córki dwie
Oraz synka. A ten synek
Nawet żaby się nie boi
I ma taką dziwną minę,
Jakby zaraz chciał coś zbroić.



Odłożywszy swe wiaderka
Maria na szczyt góry zerka,
Skąd po schodach lekko zbiega
Ten przystojniak, ten elegant
Jej mąż księżyc... Jest tuż-tuż,
Z dziećmi się przywitał już,
Już podchodzi do małżonki,
Już jej wręcza złoty żonkil,
Już się kłania, już na palcach
Gorzowskiego tańczą walca...
A żółwiki dwa ochoczo
(Krok za krokiem, krok za
krokiem)
Wolno, lecz z godnością kroczą
Przez ulice, przez szerokie...
Łódka za nic nie chce pływać
Nie dlatego, że strachliwa,
Lecz że wielką ma ochotę
Zostać sławnym... łódkolotem.
Z tej przyczyny mówiąc szczerze
Każe pannom siąść przy sterze
I z chłopakiem jako trzecim
Leci prosto... do snów dzieci.
Czeka ich tam pracy sporo,
Farby więc i pędzle biorą,
By ubarwić rzeczy, które
Smutne są lub szaro-bure

Gdy wytańczą się do woli,
On zapyta: – Czy pozwolisz?
I zabierze piękną żonę
Hen, nad miasto, nad uśpione,
Do komety Weroniki
Na herbatę i pierniki.
A żółwiki dwa ochoczo
(Noga w nogę, kark przy karku)
Wolno, lecz z godnością kroczą
– Dokąd? – do miejskiego parku.
Jest w nim bowiem klomb uroczy
– Tam się zatrzymają dłużej,
By leniwie mrużąc oczy
Wąchać róże, wonne róże...
Takie oto rynkiem starym
Ciemną nocą rządzą czary.
Lecz zajrzyjmy tam o świcie;
Opowiedzcie, co widzicie?
– Tak, fontannę nad fontanny,
Damę w stroju nienagannym,
Dzieci, łódkę i żółwiska.
Wszyscy już na stanowiskach.
Żadne, choćby wichry wiały,
Choćby trząsł się rynek cały,
Nie poruszy nawet piętą,
Bo je znowu w brąz zaklęto.
...Chociaż... chłopiec...
tak, na pewno
Zakrył buzię i nieśmiało
Raz i drugi sobie ziewnął....
Albo mi się przywidziało...

KOSYM OCZKIEM



UCZNIOWSKIE
ZBYTKI JASIA
GROSSA

KATARZYNA
CAMPBELL

Ogródkowe
wybory

W SZKOLE

Konkurs warzyw dziś w ogrodzie,
kto tytułu będzie godzien?
Miss, mistera dziś wybory,
tu do walki każdy skory.

PILNY
Aby poprawić swe stopnie
Okazji nie unika
I bardzo dobre oceny
Wpisuje do dziennika.
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ
Już drugi roczek
On w klasie siedzi
Zbyt często leżał
Przy odpowiedzi.
PRZYSZŁY SAPER
To bardzo dzielny saper,
Mówią na tego chłopaka
Już dostał trzy „bomby” z matmy
I dwie (niestety) z polaka.
MATEMATYK
Matematyka domeną jego,
Umie rachować... kości kolegom.
ZARADNY
Wie, którędy
Po względy.
MIŁOŚNIK ASTRONOMII
Sypie się dwója za dwóją,
Gdyż w obłokach stale buja.
O BAŁWANACH
Bez względu na to
Jaka roku pora
Liczba bałwanów
Zawsze jest dość spora.

W DOMU
PODZIAŁ PRACY
W domu wszystko robi mama,
Bo córka to wielka dama.
MALARSKI TALENT
Talent doprawdy ma rzadki,
Maluje schodowe klatki.
ABC
Nim pozna w szkole wszystkie litery,
Już dobrze zna przynajmniej cztery.

Już szykują się warzywa,
pietruszeczka to przeżywa
i ze strachu aż pobladła,
„Może ja nie jestem ładna?”
EDUKACJA
Taka edukacja
Nie jest szczytem marzeń
Od „Ja cię nauczę”
Do „Ja ci pokażę”.
PRZESŁANIE
Bądź we wszystkich klasach
uczniem „pierwsza klasa”.

NA WAKACJACH
FATALNE UPODOBANIA
Zwiedza obiekty zabytkowe
(Z historii od dawna ma piątkę)
Lecz szkoda, że swoje nazwisko
Zostawia tam na pamiątkę.
MARZENIE
To byłoby bajecznie
Wakacje mieć wiecznie

W ŻYCIU

Pomidorek zawstydzony,
cały zrobił się czerwony,
wszystkich tutaj trema zżera,
złość na sile tu przybiera.
Groch ze strąka się wyłuskał,
śmieje z niego się kapusta,
że jest łysy jak kolano,
nie dla niego mister miano.
Pozrzucały już cebulki
przybrudzone swe koszulki,
rzepa pełna jest goryczy,
na cebulki małe krzyczy:
„Niech się panie przyodzieją,
bo nam z oczu łzy się leją!”
Czosnek z włosów warkocz plecie,
to przeszkadza kalarepie.
„Co pan tu się tak rozpycha?
Zioniesz pan, aż dech zatyka!”
„Patrz na siebie kalarepo,
idź się umyj razem z rzepą!”
Smutna teraz jest rzodkiewka,
dogadała jej marchewka,
że jest mała i króciutka,
że nie będzie miss ogródka.

UCZYNNY
Nikt go nie prosi,
A donosi.

Kłóci się już por z sałatą,
ogóreczek patrzy na to,
przerażony kręci wąsem
i powiada on z przekąsem:

SKROMNY
Oto mu w życiu zawsze szło,
By inni byli mu za tło.

„Niepotrzebne tutaj spory,
każdy z nas ma swe walory,
jedno mamy przeznaczenie:
– posłużymy za jedzenie”.

WZÓR PRACOWITOŚCI
O jego pracy zdania nie zmienię
On zawsze robi... dobre wrażenie.
TORREADOR
To prawdziwy torreador
(Wiedzą o tym nawet smyki),
Bo kiedy pisze dyktando,
Wali nieprzeciętne byki.

