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Jerzy Alski
DZIECKO

                                                       
Teraz już wiem, że Ziemia jest wklęsła. Do-

statecznie duża, żeby nie było widać, co jest  
z drugiej strony kuli, wewnątrz której żyjemy, 
ale jest wklęsła. Nie jest płaska, nie jest wypu-
kła, ale właśnie wklęsła. Uwagi o grawitacji 
ciągnącej do środka, wodzie, która by przecież 
spłynęła albo spadła nam na głowę, są jedynie 
świadectwem nieudolności wiedzy, mało jak 
widać rozwiniętej. Wszystkich tych astronomii 
i geografii, które od czasów kiedy Erastotenes 
zmierzył południk (i przecież też dlatego musi 
być wklęsła, bo gdyby było inaczej, linka by się 
zsunęła), nie poczyniły widocznie żadnych zna-
czących postępów, a to wszystko, co lata nad nami 
albo piszczy nam w kieszeni, to głupawe gadżety, 
które każdy pięciolatek jest w stanie zmajstrować 
z patyczków, guzika i kawałka drutu.

Uświadomił mi ten fakt i przeprowadził 
zręczny dowód pewien ośmiolatek, zaintere-
sowany kotem, którego wyprowadziłem na 
spacer. Kot pełzł w trawie płaski jak naleśnik, 
bacznie obserwując nieodległe gołębie, ja sie-
działem na ławce z nadzieją, że zdążę odebrać 
mu ptaka, zanim zrobi to, co ostatnio, i wtedy 
przysiadł się koleżka. Znajomek mojej córki, 
czasami go widywałem ignorującego mnie  
w drodze na jej pięterko. Mógł tak postępować 
z nieśmiałości, natomiast teraz się ośmielił.

– Czadowego ma pan kota – zagaił.
Charlie jest dużym syjamem, wagi około 

siedmiu kilogramów, harmonijnie zbudowa-
nym. Nic nie odpowiedziałem. Trochę czułem 
się urażony jego poprzednią ignorancją.

– Ale ma pod górę – dodał.
Cisza. Jaką górę?
– Dlaczego pod górę? – zdecydowałem się 

zapytać. 
– Bo z wierzchu jest w dół, a od środka pod 

górę – wyjaśnił. 
Kot się rozmyślił. Przewrócił się na grzbiet 

i tak został.
– Ciężko mu było – pokiwał głową maluch. 

– To se poleży.
– Od środka czego jest pod górę? – zapytałem, 

czując, że za rogiem czai się coś niezwykłego. 

KALINA MOSKALUK

PROZATORKA

Nie mam czasu na prozę
Odkąd okazało się że
Proza życia jest szczytem
Możliwości

Mówiłeś że czas leczy rany
Możliwe ale przyznaj
Lepiej sprawdzają się jałowe
Opatrunki próby i dyskusje

Nie mam czasu na prozę
Nie proś o ładne zdania

(z tomiku „Człowiek otwarty”, s. 6)
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� OD RED. NACZ.  Jerzy Alski

Ireneusz K. Szmidt

RZĄDŹ i DZIEL!
No i stanąłem przed dylematem „wyjdzie – nie wyj-

dzie”. Na całe szczęście nie dotyczy to „mojego” Pegaza, 
którego sponsor, jak dotąd, ma do niego serce (oby dyr. 
Jaworski dobrowolnie odsunął sobie przejście w wiek 
emerytalny!) i cztery razy w roku te parę złotych na druk 
odejmuje od żarłocznej gęby instytucji kultury, jaką jest 
niewątpliwie jego Książnica. 

Bo moje stowarzyszenie twórcze, jakim jest Związek 
Literatów Polskich, w skali centralnej, tudzież regional-
nej, jest poza jednoprocentową pulą dla kultury popie-
ranej przez rządy, jak dotąd, wszystkie miłościwie nam 
niepanujące. Mój Zarząd Główny prosi mnie, bym od-
prowadzał na jego utrzymanie w Domu Literatury przy 
Kolumnie Zygmunta połowę składek zbieranych od na-
szych piszących emerytów i dzieci, a my ledwie zbiera-
my na tzw. „wkład własny” do dotacji uzyskanej w kon-
kursie ofert dla pozarządowych organizacji, w naszym 
przypadku na kontynuację wydawania książek autorów 
gorzowskich w serii Biblioteki Pegaza Lubuskiego. A wy-
daliśmy ich już od 2005 roku 85 woluminów, dalszych 
pięć jest już przygotowywanych do druku. 

I tu się rodzi wspomniany w pierwszym zdaniu dyle-
mat. Może nie powinien się rodzić, tylko nie patrząc wo-
kół siebie walić byle do przodu. Może ci, którzy rządzą  
i dzielą, nie zauważą jakiegoś prowincjalnego poety, 
który w swojej książce lub na łamach pisma odważył się 
powiedzieć kto i co mu się nie podoba lub co straszniej-
sze: kto i dlaczego powinien przestać rządzić i dzielić. 
Wystarczy małe przeoczenie lub brak politycznej wyob-
raźni, by jego następna książka wyszła bądź nie wyszła. 
Także każdego redaktora niezależnego czasopisma to do-
tyczy, bo to co na papierze jest dla rządząco-dzielących 
szczególnie groźne. Długo zostaje, także wtedy, gdy uto-
pione, zakopane, rozrzucone po świecie. Nawet trudno 
daje się spalić, czego doświadczył superstar nazizmu, ale 
i Mistrz, bohater Bułhakowa, który swą powieść spopielił 
w kominku, a ona z popiołu jak feniks Wolantem ulecia-
ła do rąk Małgorzaty – jego miłości...

To co ma czynić twórca kultury, który po latach pre-
wencyjnej cenzury doczekał się wolności słowa i wolności 
w ogóle, po kolejnych latach uprawiania twórczości w tej 
wolności, gdy ci, którzy dzielą, zabierają, lub grożą, że 
zabiorą podstawę jego utrzymania i nie przydzielą, jeśli 
dzieło twórcy nie będzie po ich pomyślunku, wrażliwo-
ści, smaku i wyobrażeniu? Twórca musi wiedzieć, znać 
gusta dzielących, zwłaszcza gdy jest odpowiedzialny za 
swoją rodzinę, współtwórców, pracowników w instytu-
cjach kultury. Nie ma cenzury, a coraz bardziej dusz-
no. Jest jedno wyjście: prewencyjna AUTOCENZURA!  
I taki projekt składam do Laski Marszałkowskiej. Ma 
być zgodnie z tzw. prawem i sprawiedliwością. 

– Kulki – wyjaśnił. – Pani na lekcji powiedziała, że Ziemia 
to taka duża kulka i że my chodzimy po wierzchu – prychnął 
z niesmakiem. – Każdy głupek wie, że Ziemia to kulka, bo 
jakby były kanty, to byśmy pospadali. A po okrągłym to się 
chodzi gładko. Tylko nie po wierzchu, a od środka. On to wie 
– wskazał kota – i pod górę mu się nie chce. Pan musi zarobić 
pieniędzy, to pan zasuwa. No, autem to się mniej czuje. Ale 
mój tata to do pracy rowerem, a to już jest pod górę do tych 
pieniędzy.

Cholera jasna!
Kot ostrzył pazury na drzewie.
– To jaka jest Ziemia? – ośmieliłem się zapytać.
– Pewno że okrągła – prychnął znowu. – Tylko że my jeste-

śmy od środka i wtedy jest wklęsło. Ziemia jest wklęsła, psze 
pana. Wyjdzie Majka? 

Zatkało mnie. – Wyjdzie, wyjdzie – powiedziałem pospiesz-
nie. – Jak to, wklęsła? – Normalnie – odpowiedział mikrus, 
jakby zniecierpliwiony. – Buty to się ścierają od nosków i tych, 
no… od tyłu. Jak byśmy byli od wierzchu, to by się ścierały na 
środku, bo kulka od wierzchu jest wypukła. A po wklęsłym to 
się haczy od przodu i od tyłu. I się ścierają. 

Logika wywodu była tak powalająca, że odruchowo unio-
słem stopę i obejrzałem podeszwę pantofla. Fakt. Od przodu  
i od tyłu była wytarta.

Wyszła Majka. – Cze, Bartek! – powiedziała radośnie. – 
Chodź na trzepak!

Oboje pobiegli, a ja zostałem. Z dowodem na wklęsłość 
Ziemi.

Dziecięce myślenie jest zjawiskiem szczególnym, towarzy-
szącym niektórym ludziom do późnej starości. Ale tylko nie-
którym. Oparte jest o iluminację, o owo boskie: aha, już wiem! 
Godzi ze sobą niezwykłe sprzeczności, wpuszczając umysł  
w krainę geniuszu równie chętnie, co w krainę absurdu. Isaac 
Newton, geniusz, który w siedemnastym stuleciu wyprowa-
dził prawo powszechnego ciążenia, podobno odkrył to prawo 
patrząc w ogrodzie na spadające z drzewa jabłko. Coś musiało  
w tym być z owego dziecięcego aha!, bo tenże geniusz, mają-
cy w domu dwa koty, polecił we wszystkich drzwiach wyciąć 
otwory z klapką, dla ich wygody. W każdych drzwiach dwa: 
większy – dla większego kota i mniejszy – dla mniejszego. 
Po co ten mniejszy? Ano, właśnie – dziecięce myślenie. Raz  
w krainie geniuszu, raz w krainie absurdu. Dodam, że we 
mnie prawo ciążenia Newtona budzi natychmiastowe skoja-
rzenia z szaleńczą jazdą Alicji w głąb króliczej nory – Alicji  
w Krainie Czarów, oczywiście. Też jest w tym połączeniu coś 
z magii dziecięcego myślenia. Odkrywanie świata przez dzieci 
musi zawierać koniecznie owo aha! – iluminację. Poznawanie 
świata bez niej, bez natychmiastowego objęcia go umysłem tak 
bardzo gotowym do napełnienia, niemającym czasu na induk-
cję, dedukcję i inne logiki, bo przecież tyle świata czeka, po-
znawanie go bez iluminacji byłoby trwało o wiele dłużej, jeśli 
w ogóle byłoby możliwe. Za mało jest na to czasu, bo przecież 
każde z nas dorośnie już za chwilę i wejdzie na etap użytko-
wania zdobytej wiedzy – wejdzie w dorosłość. Dorosłość jest 
nudna, pełna rozmaitych obowiązków, konieczności, nakazów 
i przymusów ale, co ciekawe, każdy chce dorosnąć i to jak naj-
prędzej. Czym to jest spowodowane? Dlaczego każdy ucieka 
od magii, od iluminacji, od zachwytu? Być może ewolucja 
wdrukowała to właśnie tak w każdego z nas, niewiele przejmu-
jąc się, że dziecięcy zachwyt przemienia w kolejną użyteczność 
ewolucyjną, już bez tego piękna, jakie towarzyszy iluminacji. 
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Obserwowana obecnie świadoma niechęć do dorastania zawiera w sobie 
coś niebywale sztucznego, bo przecież każdy Piotruś Pan jest zjawiskiem 
nie tylko zafałszowanym – jest zjawiskiem pasożytniczym, bo skądś biorą 
się kolacje, peleryny, różdżki i statki. Świat jest bezlitośnie realny i praw-
dziwe piękno zawiera się w zachowaniu w sobie – dorosłym dziecięcego za-
chwytu nad otaczającą nas rzeczywistością. Tego zachwytu, który zsyła na 
nas olśnienie widokiem wschodu słońca nad oceanem, ale również olśnie-
nie pojęciem zjawiska wcale już nie dziecięcego – na przykład rozwiązania 
problemu trójwymiarowych rozmaitości topologicznych, które to olśnienie 
przeżył podobno Henri Poincaré na stopniu wagonu kolejowego. Widział 
rozwiązanie, które przez chwilę wisiało przed nim w powietrzu, po czym 
zniknęło. Pozostała hipoteza, co do słuszności której Poincaré był absolut-
nie przekonany, ale udowodnienie jej trwało 99 lat. To jest esencja różnicy 
pomiędzy iluminacją a żmudnym dochodzeniem do właściwego rozwiąza-
nia – pomiędzy światem dorosłych a dzieci. Natychmiastowe dosięgnięcie 
prawdy i piękna.  

Owe dziecięce iluminacje niektórym towarzyszą bardziej niż innym. 
Poetom z pewnością. Wszystkim, którzy mają tego więcej, trochę zazdrosz-
czę. Wszystkim, którzy mają tego mniej, życzę, aby dane im było więcej.  
      Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.

PEGAZ  DZIECIOM

Anna Kowala
CZTERY PORY ROKU

Idzie jesień przez pola i lasy,
Koloruje liście na drzewach,
Ludzie robią na zimę zapasy,
Coraz mniej ptaków już śpiewa.

Zima znienacka musnęła nas bielą,
Odpocząć da ziemi strudzonej.
Przy ciepłym piecu ludzie się weselą;
Dzieci ruszyły na sannę stęsknione.

Wiosenny deszczyk rosi nasze czoła,
Ptaki wracają do swych starych gniazd,
Cała przyroda lśni życiem dokoła;
Dzień cały w słońcu, a noc pełna gwiazd.

Już w pełni lato – raz chłodno, raz skwar,
Dojrzewa zboże, warzyw bukiet spory.
W górach, nad morzem urlopowy skwar,
We wsiach napełniają stodoły i komory.

WNUCZEK Z GORZOWA      
Urodziłem się w Gorzowie;
moja mama i mój tata. 
Dziadek przybył tu po wojnie
z dalekiego krańca świata.

Mieszkam teraz tu, w Gorzowie; 
mieście pięknym, nowym, wolnym, 
które dziadek mój budował,
mając gruz i piasek polny.

Często chodzę po mym mieście
i nieobce mi wieżowce, 
a tu Dziadek opowiada, 
jak się pasły w centrum owce.

Pływam z Dziadkiem na Słowiance, 
wykupiłem sobie kartę. 
A mój Dziadek bez karnetu 
sam przepływał w poprzek Wartę.

Lubię jeździć tramwajami,
z Dziadkiem, który stroi żarty. 
Jak to? Tramwaj woził ludzi 
z drugiej strony Warty?

Znam Jancarza. Skąd? Z pomnika 
– w żużlu nas reprezentował, 
a mój Dziadek w „Stali” Gorzów
motory mu reperował.

Z dziadkiem oglądam albumy.
Ma zdjęcia Gorzowa stare.
Robili je wspólnie dawno
z samym Kućką Waldemarem.

Urodziłem się w Gorzowie;
także mama i mój tata. 
Dziadek przybył tu po wojnie
z dalekiego krańca świata.

Jolanta Karasińska

PANNA MUCHA

Mucha siada i powiada:
– Och! Za dużo co dzień zjadam!

Gdzie przysiądę, to próbuję.
Znów przytyłam, źle się czuję.

Uroczyście więc przyrzekam,
Że nie będę spijać mleka

i nie ruszę nic słodkiego –
dżemu, soku wiśniowego,

nie chcę masła i parówki!
Znajdę w mig jakieś wymówki.

W gości nie pójdę proszona,
swoje łakomstwo – pokonam!

Już dzisiaj się poprawię.
Zamieszkam w zielonej trawie.

Będę tylko tam jadała,
Bo ja jestem mucha mała.

I brzęczałaby bez końca,
lecz poczuła się zbyt śpiąca.

Przypadkiem zasnęła przy stole
w tłuściutkim, smacznym rosole.       

MOTYLEK

Ciepłym wiatrem zbudzony
wolno skrzydełka prostował
I patrzył uważnie na łąkę,
która rozkwitła od nowa.

Dojrzał żółciutkie kaczeńce,
co w słońcu świeciły jak złote.
„Chyba przemienię ubranko!
Zdążę tu wrócić z powrotem”.

W pobliżu wyrosły maki
jak zawsze wystrojone.
„A może lepiej w czerwieni?
Będę dostojny jak one”.

W wysokiej trawie chabry
błękitem dzień powitały.
„A może w kolorze nieba
okażę się doskonały?”.

Żółty, czerwony, niebieski
i złoty dla ozdoby.
„Pokażę wszystkie kolory,
rozpocznę swój pokaz mody”.

I w barwy łąkowe przybrany
wirował w tańcu bez końca.
Kłaniał się pięknym kwiatom,
rozdając promyki słońca.
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E-literatura: 
szanse i zagrożenia

Odkąd powstał cywilny Internet, z miejsca powstały portale li-
terackie, które publikują przeważnie wszystko, co prześlą użytkow-
nicy. Każdy teraz może pisać i publikować, wrzucając do globalnej 
sieci, co się żywnie podoba, bez żadnej cenzury ani nawet korekty 
redaktora, który w tradycyjnej redakcji pomagał autorowi dopro-
wadzić jego utwór do stanu optymalnego. Pojawiły się platformy 
self-publishingowe, gdzie autorzy mogą zadebiutować wydaniem 
e-booka, a nawet klasycznej książki. Własnym sumptem, a potem 
liczyć na to, że znajdą się czytelnicy, że znajdzie się publiczność, 
którą autor zaczaruje. 

Czy to dobrze, że dziś debiut jest fraszką, że można pisać 
wszystko i o wszystkim, w dowolnej formie, w myśl nowej zasady, 
że Internet wszystko przyjmie, i mając nieograniczoną pojemność, 
wszystko zmieści? Nie wiem, za krótko obcujemy jeszcze z siecią, 
ale pierwsze owoce rewolucji w wydawaniu i redagowaniu utworów 
już są. 

Po pierwsze, publikacja elektroniczna ma szansę szybciej do-
trzeć do potencjalnych odbiorców na całym świecie, a na pewno 
w ojczystym obszarze językowym autora. To niewątpliwie zaleta 
– publikuje się jednym kliknięciem, utwór znajduje mnóstwo czy-
telników, jest odzew, pojawiają się zwrotne informacje w postaci 
komentarzy, wpisów do księgi pamiątkowej czy dyskusji na czacie 
i forach. 

Po drugie, Internet to nadal jeden wielki chaos. Tradycyjna 
książka drukowana, co prawda, jest może mniej „ekologiczna”, ale 
zarazem umożliwia wędrówkę książki w świecie rzeczywistym, jak 
list, który wysłany sto lat temu dociera wreszcie do portu przezna-
czenia, ponieważ przydarzyła mu się po drodze przygoda w myśl 
zasady „habent sua fata libelli”, co się tłumaczy jako „książki mają 
swoje losy”. Autor pisząc dawniej, pisał dłużej, poprawiał, korygo-
wał, notował fiszki, słowem budował solidny warsztat. Nie spie-
szył się, nic go nie goniło, miał czas, zwłaszcza gdy otrzymał od 
wydawnictwa zaliczkę, żeby nie martwić się o codzienność i móc 
poświęcić swemu dziełu, czasami dziełu życia. Dziś?

Dziś książki się nie pisze, tylko produkuje, nie czyta, tylko 
liczy, albo kartkuje, skanuje, czego uczą okropne kursy „szybkie-
go czytania”, gdzie nawet beletrystykę i o zgrozo poezję czyta się 
jednym rzutem oka, co zabija estetykę przekazu, brzmienie słowa,  
a także powoduje nerwowy pośpiech: czytamy szybko, dużo, po-
bieżnie, bo nie da się czytać jednocześnie szybko i wnikliwie. To 
plaga – pół biedy, gdy szybkie czytanie przeznaczone jest do opano-
wania podręcznika czy pomocy dydaktycznej, ale zabójcze jest dla 
przeżywania literatury szybkie kartkowanie tomików poetyckich, 
bo trzeba napisać szybko (na wczoraj!) recenzję, bo redaktor się 
śpieszy. Wyścig szczurów dotknął i nie ominął także nobliwej, do-
stojnej literatury, spowodował, że miernoty publikują, albo spra-
wiają, że skądinąd dobrze się zapowiadający przyszli pisarze obniżają 
poziom, na przykład wrzucając do sieci naprędce sklecone pseudo-
tekściki, kompletnie nieprzemyślane, napisane fatalnym stylem, 
skomponowane w sposób straszny, zdeformowane do tego stopnia, 
że nawet nie wiadomo jaki to gatunek literacki, że nie wiemy, czy 
to liryka, epika czy esej. Mieszanie rejestrów, rodzajów literackich 
to wynalazek awangard dwudziestowiecznych i neoromantycznych, 
dziś zbieramy tego plony. Nie da się jednocześnie pisać poezji i pro-
zy – trzeba się zdecydować, ale tu natrafiamy na pierwszy kłopot: 
autorzy cierpią na nadwybór – mają do dyspozycji tyle tematów 
i form wypowiedzi oraz środków artystycznych, i nie wiedzą, co 

RAFAŁ SULIKOWSKIRZECZY NOWE

wybrać, na co się zdecydować. Najpierw jest temat, potem forma. 
Tak było i to było dobre, a tego co z dawna dobre nie powinno 
się zmieniać tylko dlatego, że za wszelką cenę chcę być oryginalny, 
stworzyć od nowa wszystko, wyrzucając całą tradycję literacką. 

I tu jest chyba coś ważnego – odcięci od tradycji literackiej, 
jesteśmy nowymi barbarzyńcami, bo czytając za dużo i za szybko, 
nic nie pamiętamy z tego, a pisząc dużo i szybko, tworzymy chaos,  
w którym trudno cokolwiek znaleźć. Nawet tradycyjne wydawni-
ctwa się spieszą, wydają pośpiesznie fatalnie zredagowane książki, 
które potem zalegają w magazynach i idą na makulaturę i przemiał. 

Bardzo mało jest na świecie książek, które każdy kulturalny 
człowiek powinien znać niemal na pamięć. Tak naprawdę 96% 
tego, co się dziś publikuje, zwłaszcza w sieci, spokojnie i bez bó-
lów sumienia można sobie darować nie tylko bez żadnej straty, ale 
jeszcze można ustrzec się przed „toksyczną literaturą”, jakiej pełno. 
Tak naprawdę w historii literatury polskiej jest może kilkanaście 
nazwisk godnych dziś uwagi, z czego poza granicami Polski zna-
nych jest może czterech, pięciu, a pisarzy arcydzielnych jest jeszcze 
mniej.

Pozorne bogactwo duchowe, jakiego doświadczamy, wchodząc 
do licznych księgarni albo logując się do jakiegokolwiek portalu 
literackiego, może zwieść: niech nas nie zmylą piękne, barwne 
okładki, chwytliwe tytuły i tak zwane „nośne” nazwiska. Być może 
największe skarby kryją się nie w sieci, a nawet nie w księgarni, 
ale w antykwariatach, w piwnicach, na strychach, w bibliotekach 
klasztornych, w miejscach ukrytych przed profanami, bo literatura 
ma aspekt sakralny, jest zaproszeniem do tego, aby nie pokładać 
nadziei w rzeczach, ale w duchu. 

Tworzyć jest rzeczą dobrą, ale czasami trzeba umieć pokornie 
oddać hołd tym, co nam przecierali, nieraz z narażeniem życia, jak 
Bułhakow, szlaki, żebyśmy mogli cieszyć się dziś pełnią wolności 
twórczej. Pamięć dziś słabnie – czytajmy mniej, ale uważniej. Od 
niedawna tak robię, choć łapię się, że przyspieszam niecierpliwie, 
więc znowu zwalniam, wracam do przeczytanego, żeby uchwycić 
sens, zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać lekturę w codziennym 
życiu. Lektura nie ma tylko odrywać od „garów”, ma też pomóc  
w ich myciu. A Internet jest kopią z ukrytego oryginału, podwójną 
kopią, więc odrywa nas, zamiast „pomagać być”. Lepiej, coraz do-
skonalej, coraz piękniej. Tylko tyle? Aż tyle...

Rafał Sulikowski (l. 41), ab-
solwent polonistyki UJ, dr nauk hum. 
(2012), eseista, prozaik i poeta. Publi-
kuje od 1999, gdy debiutował na łamach 
„Ruchu Literackiego”, później drukował 
artykuły m.in. w „Twórczości”, „Deka-
dzie Lit.” (2002), „Źródle” teksty re-
ligijno-filozoficzne, prasie codziennej,  
a także w Internecie, m.in. na portalach 
literackich, a także na www.pisarze.pl, 
katolik.pl, polskamasens.pl i w wielu in-
nych miejscach. Debiutem self-publishin-

gowym jest pięć e-booków, dostępnych w księgarniach internetowych 
oraz ze strony wydawnictwa „Ridero”: dwa tomiki wierszy („dziwne 
nie jest” 2017, „fatamorgana” 2017) oraz trzy krótkie eseje: „Utraco-
ny sens. O istocie XXI wieku”; „Kamień i płótna. Rzecz o zmartwych-
wstaniu” (esej historyczno-religijny) i esej filozoficzno-psychologiczny 
„Strach się bać. Esej o odwadze”. Przez ponad 20 lat pracował społecz-
nie w Akademickim Chórze „Organum” w Krakowie jako tenor, za 
co otrzymał srebrną odznakę od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
(2009). Żonaty, mieszka i pracuje w Poznaniu.



�PROZA  BEATY  HARYSZYN 

Dobrodziejstwa 
ciągów dalszych
fragment powieści

Nauczycielka od chemii, wieczna zwariowana marzycielka, wie-
lokrotnie jej powtarzała: – Dziecko! Sukienka w kwiaty jest lepsza 
od gorsetu i szpilek. Będą cię chcieli wąchać i pieścić i nigdy nie 
zapomną twojego kolorytu. 

Na myśl o sukience w kwiaty jak zły demon pojawił się w jej 
wyobraźni Daniel.

Nigdy wcześniej nie doświadczyła takiej miłości. Ona chyba 
rzeczywiście nie nazywała tak relacji z mężczyznami. Wielokrotnie 
zastanawiała się nad brakiem przytulania w jej rodzinie. Delikatne 
głaskanie po włosach, całowanie w czoło, poklepanie z uznania czy 
zwykły uśmiech były jej zupełnie obce. Aż lgnęła do każdego, kto 
jej to umiejętnie sprzedał. Mimo różnych sytuacji w związkach z fa-
cetami, mogła zawsze liczyć na przygarnięcie ramieniem. Szczegól-
nie wtedy, gdy delikwent odczuwał cierpienie i pobieżne wyrzuty 
sumienia za stan z dnia poprzedniego.

Daniel był inny. Podobał się kobietom, ponieważ pisał wiersze 
i próbował prozy. Regularnie działał w światku miejscowych arty-
stów, wśród których wyróżniał się demonizmem bijącym z treści 
jego literatury. Podkreślał wybujały seksualizm i ta otwartość wcale 
nie przysparzała mu przeciwników. Miał niemal dwa metry wzro-
stu, błękitne oczy, śniadą cerę, delikatne dłonie i półdługie włosy, 
które niedbale zaczesywał do tyłu. Aż biła od niego wrażliwość, 
inność, świeża buntowniczość i potworna samotność. 

W zasadzie nie randkował z kobietami. Flirtował, choć wy-
dawało się, że czyni to ot tak, mimochodem. Basia spotkała go  
w kinie z jednym z kolegą z pracy. Od razu przypadła mu do gustu 
jej otwarta arogancja podczas dyskusji na temat filmu.

Stwierdził, że musi napisać o niej wiersz.
– Jesteś iście poetycka. Jurek nie mówił mi, że w tak męskim 

środowisku przeklinających i zarośniętych troglodytów znajduje się 
taka czarna perełka – wyszczerzył do niej białe zęby.

– A Jurek nie mówił, że z poezji to ja wolę dramat i jako czarna 
perełka zazwyczaj nie pasuję do kompletu? – rzuciła w swoim stylu.

– To być może jesteś tą, która pasuje do mnie? – wpił swoje 
spojrzenie w Basię.

Od tej pory, a w zasadzie od dnia następnego rozpoczęło się 
szaleństwo.

Skorzystali z szybkiej metody zapoznawania się i bez pardonu 
rzucili się na siebie w jego mieszkaniu.

Była szczęśliwa, bo to pierwszy mężczyzna, który miał coś swo-
jego! To jest to! Krzyczała w rozkosznych objęciach, a on całował 
każdy jej kawałeczek, gładził spocone czoło, przeczesywał włosy  
i nazywał muzą. Niestety, od tamtego spotkania Daniel tak naprawdę 
stracił wenę. Nie napisał nic, a wydawnictwo, z którym się umówił 
na biografię lokalnego malarza, wypowiedziało mu warunki finan-
sowe. Nie chodziło o pieniądze, bo Daniel zawsze je miał. Podobno 
to scheda po jego pierwszej żonie, która zdradziła go, wyjechała 
z nowym facetem i zostawiła mu dom. Po jego sprzedaży Daniel 
kupił sobie M� i rower, którym jako wieczny artysta poruszał się 
wszędzie. Widywano go z koszykiem pełnym zakupów na rowerze. 
Do kina na rowerze, na spacer nad rzekę na rowerze, do lekarza na 
rowerze i po wódkę na rowerze. Coraz częściej popadał w depresję  
i wypłakiwał się Basi, niemal na rowerze. Często wybierali się na 
łono natury i opowiadał o swoim głębokim, przejmującym smut-
ku, który tkwi w nim już od poprzedniego wcielenia. Stwierdził, że 
w celu totalnej odbudowy musi zmienić swoje patrzenie na świat. 

– Czas zdjąć kapelusz, Basiu! Muszę dotrzeć do sedna jestestwa! 
– bredził.

I w tym celu częściej zaglądał na drugą stronę mocy i upijał się 
do nieprzytomności z miejscowymi kloszardami. Podczas spotkań 
z zatroskaną Basią już nie obejmował jej ramieniem, tylko zosta-
wiał ślady otwartej dłoni na policzkach. Po raz pierwszy otrzyma-
ła cios od mężczyzny. Piekło ją to wspomnienie, szczególnie że nie 
było przerwane nawet jej protestem. Wierzyła, że Daniel może się 
zmienić i wysłała go na terapię, na którą zjawiał się nieregularnie. 
To też miało mu pomóc w odzyskaniu wiary w siebie. Spotykał się 
z innymi kobietami, o czym Basia długo nie wiedziała. Mieszkali 
osobno, a ich kontakty miały służyć tylko przyjemności, nie co-
dzienności. Nie poruszali zatem tematów zarówno finansowych, 
jak i nie przewijał się motyw zazdrości.  Raz tylko Basia raczyła 
zauważyć, że po przyjściu z ośrodka zachowuje się nienaturalnie 
i wyczuła na nim mgiełkę słodkich perfum. Popchnął ją tak bru-
talnie, że runęła na jego rower. Oberwała zimnym metalem po 
twarzy, a na kierownicy pojawiła się krew. Miała krwotok z nosa, 
czym zezłościła go bardziej. 

Oczywiście nie wyszła, tylko zaczęła od sprzątania śladów i ła-
tania dziur w jego umyśle. Przepraszał ją wraz z kolejnym łykiem 
whisky. Scałowywał łzy i usprawiedliwiał swoje zachowanie. Takie 
sceny powtarzały się jeszcze kilkanaście razy, a Burka nawet wpadła 
na pomysł walki z jego agresją. Do napojów dodawała mu środki 
uspokajające, które w mieszance z alkoholem radośnie go usypiały. 
Padał w jej ramionach. Taki duży i słodki. Ona, kruszynka, zajmo-
wała połowę jego ciała i tak, wtulając się w całość swojej maskotki, 
chłonęła jego ciepło i zapach. Dopóki on smacznie spał, Basia rów-
nomiernie oddychała. 

Pewnego popołudnia niespodziewanie Daniel przyszedł do niej 
do mieszkania. Zdarzało się to rzadko, gdyż jako prawdziwy artysta 
kochał swoją wyspę. Zaskoczona, nie zdążyła z radości rzucić się mu 
na szyję, a on kopnął ją z całej siły w brzuch. Był kompletnie pijany. 
Przyjechał na rowerze, który nie dał się swemu panu łagodnie pro-
wadzić po chodnikach. Nawet nie krzyknęła i nie zastanowiła się 
nad przyczyną tej gwałtownej wizyty. Daniel obrócił się na pięcie, 
wyszedł, wsiadł na rower i wpadł pod nadjeżdżający samochód. 

Kilka miesięcy opiekowała się nim i jego połamanymi kończy-
nami. Już długo nie wsiądzie na rower, pomyślała. Może teraz za-
cznie pracować i pisać. Rzeczywiście nawet nie pił, nie przejawiał 
agresji, ale też nie wykazywał zainteresowania wierną Basią. Nie 
szanował jej i często to powtarzał.

– Nie chcę cię, kobieto. Pochowaj mnie jak śmierdzącego trupa 
– prosił.

W końcu Daniel ożył, wydał wiersze pisane w smutku i zako-
chał się w kimś innym. Widocznie takich oto bodźców potrzebo-
wał ten artysta. Szukała później wytłumaczenia tego stanu rzeczy, 
stąd dziwna wizyta u Julity. Jednak w konsekwencji skoczyło się 
jeszcze jednym pająkiem.

– I jak tu kupić sukienkę w kwiaty na takie ręce? A niech mnie! 
– powiedziała w duchu.

Beata Haryszyn (l. 45) jest polonistką w VI LO na ul. Czereś-
niowej. Ukończyła studia filologiczne na UMK w Toruniu oraz po-
dyplomowe z zakresu prawa administracyjnego i bibliotekoznawstwa. 
Powieść, której fragment publikujemy, po ukazaniu się drukiem będzie 
jej debiutem literackim.



6 GORZOWSKIE DEBIUTY – KALINA MOSKALUK

Kalina Moskaluk to młoda gorzowianka, 
studentka kogniwistyki Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, znana w regionie 
z udanych występów w turniejach jednego 
wiersza, uczestniczka slamów poetyckich, blo-
gerka. Poetka zauważana i nagradzana także  
w ogólnopolskich konkursach literackich. Na 
jej debiutancką książkę poetycką „Człowiek 
otwarty” składa się 28, podzielonych na trzy 
części kompozycyjne tekstów. Autorka oscyluje  
w nich wokół kilku kręgów tematycznych, któ-
re, najogólniej mówiąc, dotykają zagadnień 
samoświadomości lirycznego „ja” i jego rozma-
itych kontaktów ze światem.

W tomie przeważają wiersze krótkie, 
zwarte, z przenikliwością odsłaniające pa-
radoksy międzyludzkich relacji. Od pierw-
szego wiersza autorka daje nam się poznać 
jako poetka operująca piórem lekkim, umie-
jętnie dozująca autoironię, która swoje roz-
terki wewnętrzne potrafi opisywać bez rozdzierania szat ani 
podkreślania poczucia przewagi nad resztą świata. Piętnaście 
pierwszych wierszy, ułożonych (z małym wyjątkiem) alfa-
betycznie to bardzo ciekawe próby nie tylko zdefiniowania 
własnych stanów emocjonalnych, ale także zarejestrowania 
procesu konstytuowania się osobowości twórczej i nieustan-
nego ścierania z kimś drugim, czasem bliskim, a czasem 
bardzo osobnym. Wiele tekstów pokazuje tu symptomatycz-
ną dla twórczej jednostki ambiwalencję: potrzebę alienacji, 
ale też nieposkromione zaciekawienie innością drugiego. 
Nieskonkretyzowany podmiot otwierającego tom wiersza  
z dużą dawką uśmiechu i autoironii mówi o bogactwie, jakie 
daje talent władania słowem. Jednak pod warstwą autotema-
tycznego żartu można tu zauważyć całkiem poważny problem 
poczucia wyalienowania czy niezrozumienia. Formułując te 
poważne refleksje, poetka odrzuca jednak słowa namaszczone  
i wysokie, nie stawia natchnionych tez. Jej podmiotowe „ja” 
nie sytuuje się tu na żadnym piedestale, jawi się raczej jako 
świadomy swoich niedoskonałości zwykły uczestnik życia, 
jeden z wielu sobie podobnych, widzący jednak i potrafią-
cy wyrazić więcej. Opisuje rozterki związane z wkraczaniem  
w dorosłość, która nakłada na człowieka konieczność „trzyma-
nia fasonu”. Trudno jednak jednostce obdarzonej energią twór-
czą dopasować się do oczekiwań świata, stąd postawa buntu:

Wolno mi
Brać oddech zbyt płytki
Lub zbyt głęboki
Gubić rytm
I rym
Nawet puls
Bo kto mi zabroni?

Tym, co zdaje się szczególnie interesować Kalinę Mo-
skaluk, jest język, łamanie jego utrwalonych formuł, co daje 
możliwość wyzyskania pełni potencjału leksykalnego i frazeo-

logicznego. W tomie odnajdujemy całe mnó-
stwo przykładów zabawy frazeologizmami, de-
konstrukcji starych i tworzenia zaskakujących, 
świeżych połączeń.

Zabiegi te niezwykle ożywiają styl:

     Zwierzyniec w mojej głowie jest 
                                               zbyt mały
    By pomieścić choć połowę 
                                      zwierzeń
    Zwierz mi się
    Wymknął spod kontroli
    Szaleję

Jednak przeprowadzane gry nie są celem 
samym w sobie, za każdym takim innowa-
cyjnym zastosowaniem słów kryje się przekaz 
stanowiący dopełnienie portretu bohaterki li-
rycznej.

Ale nie tylko warstwa leksykalno-frazeo-
logiczna jest polem eksperymentalnych ma-
newrów.

Autorka potrafi wyzyskać całe spektrum 
stylu, bawiąc się frazą wysoką, zestawiając 
ją z kolokwialną, co daje również niezwykle 
świeże, odsłaniające potencjał języka efek-
ty. Dzieje się tak w wierszu „Mgła”. Padają  
w tym tomie także wyeksploatowane słowa, 

ale można odnieść wrażenie, że raczej jako aluzje, cytaty, 
których użycie świadczy o świadomości anachronizmu pew-
nych formuł:  

 sznury pereł wplątane w sieci pajęczyn
 zatrzepotał mi niepokój motyla za oknem

 
Jeśli poetka używa słów abstrakcyjnych, takich jak „przy-

szłość” czy „nadzieja”, bierze je w cudzysłów, co tworzy cie-
kawe wrażenie przekomarzania się z poezją wielkich pojęć  
i diagnoz.

W tomiku przeważają wiersze krótkie, lapidarne, przy-
pominające raczej językowe szkice, jednak pojawiają się też 
próby zastosowania frazy szerszej („Rozmawiałam”). Za-
notowane liryczne impresje są wypowiedziami spójnymi  
i logicznymi, kierowanymi często do lirycznego adresata,  
z którym bohaterka wchodzi w bardzo różne relacje. 

Warto dodać, że te obrazki międzyludzkich sytuacji przedsta-
wione są z ogromną przenikliwością. To błyskotliwe, oparte na 
ciekawych konceptach, zakończone celnymi puentami migawki. 

I nawet jeśli przedstawione tu problemy mogą się wyda-
wać typowe dla ludzi wkraczających w dorosłość, to nieszablo-
nowy sposób ich ujęcia, unikanie egzaltacji i emfazy, lekkość, 
nieprzegadanie, pewna intelektualna finezja, bystrość i języ-
kowy polot powodują, że lektura tomu pozostawia wrażenie 
niezwykle świeże. Warto podkreślić raz jeszcze, że tym co może 
stanowić największy atut i rozpoznawalność pióra Kaliny Mo-
skaluk jest innowacyjny, lekko przekorny stosunek do języka. 

                                    
Kamila Moskaluk, „Człowiek otwarty”, Biblioteka Pegaza 
Lubuskiego vol. 85, Związek Literatów Polskich – Oddział Go-
rzów Wlkp. 2016, 42 s.

 Nie mam czasu 
na prozę 

O tomie wierszy „Człowiek otwarty” 

Anna Barbara Dominiak
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GREWLING
Czesław Sobkowiak 

Muszę przyznać, że do tej pory poezji 
Marka Grewlinga prawie nie znałem, poza 
kilkoma wierszami, które opublikował w „Pe-
gazie Lubuskim” i w „Pro Libris”. Zwłaszcza 
czterech wcześniejszych zbiorków nie znałem. 
Jestem więc w percepcji tej poezji spóźniony. 
Dopiero wobec inicjatywy wydawniczej Irka 
Szmidta, by po śmierci opublikować (trafnie 
zatytułowany „Anachoreta na rozdrożach”) 
szerszy wybór oraz wiersze nowe, tę moją zale-
głość lekturową nagle w pełni nadrobiłem. To 
dobrze, że o umarłym poecie się pamięta. Jego 
dorobek jest zdany już wyłącznie na pamięć 
potomnych. Potomni są do tego zobowiązani.  
I dzisiaj w Bibliotece im. Z. Herberta też z tego 
powodu się spotykamy. Twórca sam przecież już nic nie może. 
Grewling był poetą i osobą duchowną, księdzem, który pełnił 
posługę duszpasterską w kilkunastu parafiach lubuskich. Jednak 
chciał być postrzegany wyłącznie jako poeta. Ale tak się nie da. 
Wszystko, co wyszło spod jego pióra, do tego życiowego wybo-
ru głównie się odnosi. Jest to zresztą jedno z fundamentalnych 
źródeł rozdźwięku duchowego, ba, kryzysu duchowego, który 
poezja ta mocno ujawniała od samego początku, już w zbiorze 
„Przepraszam za ten pseudonim” (1994). Marek nie chciał w ży-
ciu posługiwać się owym „pseudonimem”, podejrzewał go, czyli 
wszelkie formy kulturowe, ubiory symboliczne, wysoką retorykę 
teologiczną o fałsz, o oddalenie od życia, którego nie chciał prze-
kładać na język formuł, ale przyjmować je wprost bez żadnych 
zasłon. Wierzył w taką możliwość. Może aż zanadto wierzył. 
Kontrkulturowo. Mówiąc wprost, dość wcześnie postanowił iść 
trochę inną drogą. Ta droga, ta postawa wręcz naszpikowana 
była sprzecznościami i kryzysami. Chciał być wolny, a tkwił  
w zależnościach. W pierwszym zbiorku, gdzie dają o sobie znać 
jeszcze niekoniecznie kategoryczne sprzeciwy, chodzi o cenienie 
uroku życia, o chęć chłonięcia go, o delektowanie się smakami 
codzienności. Zachwyt nad zwyczajnością jest mu bliski. Mar-
ka pociągał żywioł egzystencji, bezpośrednie relacje, i barwność 
świata. Nie sfera abstrakcyjnych pojęć. Niezgoda na wszelkie 
ograniczenia instytucjonalne wiodła go nie tylko do kryzysu 
duchowego, ale do przyjęcia bardzo aktywnej (ostrej) postawy 
krytycznej wobec „mizantropii klasztoru”. Cały tom „Anacho-
reta w klasztorze mizantropii” w zasadzie stanowi apogeum tej 
tendencji – powiedziałbym – do krytyki i krytycyzmu. Poezja 
została użyta do obrony swoich racji, do zachowania podmio-
towej autonomii. I nie da się ukryć, że jest także odsłoną ego-
tyzmu. Jest ten tom rozprawą czy wręcz traktatem moralnym,  
w którym poeta zawzięcie, walecznie, i nie bez dozy osobistej 
odwagi, zdziera maski z twarzy mieszkańców „klasztoru mizan-
tropii”. Oskarża ich o martwotę i „dotknięcie obłędem”. Wytyka 
obłudę, oderwanie od życia i hołdowanie pozorom. To są ciężkie 
słowa, ale poeta nie cofa zdania, on chce iść własną drogą i de-
klaruje, że nie będzie słuchał „już cudzych rad”. Moim zdaniem 
te wiersze nie są najlepszym jego atutem. Mimo zawartej w nich 
dobrze umotywowanej logiki wywodu. Co innego sporo wier-
szy, też bardzo krytycznych, napisanych na parafii w Nowym 
Jorku, w których obrazy analizy społecznej mają przejmujący 
wyraz. I zarazem pokazują, że wartość osiąga się niekoniecznie 
wiodąc dyskurs we własnej sprawie, ale będąc rzecznikiem czyjejś 
niedoli. To jest wielka rola poety. Oczywiście Marek Grewling 
był w tym wszystkim zawsze bardzo autentyczny. Nie można mu 

też odmówić intelektualnego zacięcia. Zara-
zem cechowała go otwartość. Potrafił napisać 
piękny, poetycki zachwyt „Koncert branden-
burski”. Tu nie mąci się jego głos żadnymi 
cieniami ani osobistymi zgryzotami i rana-
mi. Jest jasny i czysty. Może to jego najlepszy 
utwór? Świetne są też jego wiersze o miłości, 
ostatnie, niezwykle prawdziwe, wyposażone  
w uniwersalność, bardzo bogate treściowo,  
w których nie brak cierpienia, ale i znajduje-
my niepospolitą głębię uczucia. Jestem prze-
konany, że w tym ostatnim roku swojego 
życia (2016) przekroczył ważny dla siebie ho-
ryzont. Osiągnął wielkość bezinteresownego 
głosu, uwolnił się od egotyzmu, spełnił się, 
mimo tragicznego wyboru i klęski. Poza mi-
łością nie ma już żadnego innego horyzontu. 
Chyba to zobaczył.  

(Tekst był wygłoszony przez 
autora na wieczorze promocyj-
nym książki – wyboru wierszy 
Marka Grewlinga „Anachore-
ta na rozdrożach” 11 kwietnia 
w Sali Kominkowej willi Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Zbigniewa 
Herberta. Wiersze czytał aktor 
Teatru Osterwy Krzysztof Tu-
chalski, komentarzami reflek-
syjnymi opatrywała Anna B. 
Dominiak, scenariusz ułożył  
i muzycznie go oprawił Irene-
usz K. Szmidt.)



� Po promocji książki Marka Grewlinga

Marek Grewling był poetą i księdzem. 
Pisywał także aforyzmy, felietony, arty-
kuły. Zmarł w lipcu 2016, mając 53 lata.  
W środowisku gorzowsko-lubuskim był 
znany, lubiany, ceniony. Zostawił po sobie 
kilka tomików wierszy.

Dzięki inwencji Anny Barbary Do-
miniak, Marka Piechockiego i Ireneusza 
Szmidta ukazał się niedawno wybór wierszy 
Grewlinga. Myślę, że to „podzwonne” było 
warte „świeczki edytorskiej”. Mamy swoich 
poetów, głosi sentencja, więc pielęgnujmy 
ich dorobek. I przedłużajmy ich żywot na-
szą pamięcią.

W bardzo solidnie napisanym posłowiu 
Czesława Sobkowiaka m.in. czytam: Prze-
szedł drogę trudną. Szukania żarliwej, bezwarunkowej ufności 
i wątpienia w obowiązujący porządek świata, a także wątpienia 
w aprioryczne przyjęcie dogmatów wiary. (…) W jego drama-
cie wewnętrznym jest coś wielce autentycznego. Współczes-
nego. Bardzo ludzkiego. Coś także z pogranicza aberracji eg-
zystencjalnej i podjętego buntu o sprawy duchowej kondycji 
człowieka.

Tak, zapewne konflikt sumienia dręczył Grewlinga. Do 
apostazji było mu daleko, ale do „krytycyzmu egzystencjalne-
go” – blisko. W poezji znalazł zapewne najlepszą formułę ar-
tykulacji tego rozdwojenia. Mądrego, bo przecież jeśli idziemy 
po kładce życia, to musimy uważać na równowagę nurtów, co 
nie znaczy, by je uciszać.

Anachoreta to – jak wiadomo – człowiek świątobliwy  
i ascetyczny. Tytuł tego zbioru jest jednoznaczny: niełatwo być 
świątobliwym i ascetycznym. Grewling znalazł się na rozdro-
żu. O tym opowiadają szczególnie wiersze z ostatniej, piątej, 
części tomu. Przytaczam w całości wiersz pt. „Anachoreta je 
wątróbki drobiowe”: Anachoreta nie je w towarzystwie / uwa-
ża, że jedzenie to akt intymny / podobnie jak przeżywanie sztu-
ki / dlatego przy ludziach nie ma apetytu / nie znosi ekshibicjo-
nistycznych aktów / do których z pewnością należy / oblizywanie 
noża i przysuwanie potraw przed nos / głębokie wdechy przy-
wodzą mu na myśl / kłótnię o nic wyimaginowaną / która roś-
ciła sobie prawa do tego by być jedyną // podczas kłótni mechanik 
/ zmienił żarówkę w samochodzie / a nad samochodem z hukiem 
latał odrzutowiec / adekwatnie / Anachoreta nie chce kłótni ani pi-
stoletu / nie chce widzieć środków przymusu / nie będzie jadł steku 
średnio wysmażonego z myślą / żeby nie myśleć i nie odpowiadać / 
w takich sytuacjach natychmiast traci apetyt // nie je też w towarzy-
stwie kulturalnym / chociaż lubi wyszukane potrawy smaki Europy 
i Orientu / sam zatem spożywa potrawy budzące w nim / asocjacje 
pragnienie i ukojenie // Anachoreta nie oczekuje zrozumienia ani 
akceptacji / po prostu lubi smażone wątróbki drobiowe.

Dla mnie ten wiersz, choć nie on jeden, jest kwintesencją 
„grewlingowych osobliwości”. No, proszę księdza, i to ma być 
poezja kapłańska? Oj, niedobrze, niedobrze…

Powinniśmy docenić „awangardowość” 
Grewlinga podobnie jak uwielbiamy „Sokra-
tesa tańczącego”. Nie widzę tu profanum, za 
to widzę sacrum, które nauczyło się chodzić 
po ziemi. Zauważcie, ile w tym wyżej zacy-
towanym wierszu jest swobody, luziku, po-
czucia humoru. Anachoretyzm dopominał 
się ascezy. Neo-anarchoretyzm Grewlinga nie 
gardzi hedonizmem.

Dla mnie lektura tego tomu nio-
sła powiew przemiany konserwatyw-
nego Kościoła. Taka wyobraźnia, „lu-
zik” i dykcja przed laty byłyby nie do 
pomyślenia. Grewling nie ogłasza „re-
wolucji”, ale sygnalizuje przemiany, 
jakie powoli nadchodzą. Na podobny 
(acz w zupełnie innej dykcji) timbr 
pozwalał sobie ksiądz Jan Twardow-
ski. Moim zdaniem „przyziemność 
sacrum” to kwestia wielkiej wagi, 
która na naszych oczach się dzieje. 

Tacy poeci, jak Twardowski czy Grewling, umieli to robić bez 
darcia Rejtanowej szaty. Jak wyżej wspomniałem, poeta nie był 
wojującym apostatą. Jego zajmowało połączenie codzienności 
z sacrum. I to się udawało.

W tym zbiorze znajdujemy jeszcze inne obrazy i klimaty. 
Na przykład wiersz pt. „W aptece”: Staruszka w aptece / liczy 
pastylki / i rozmienia ostatni banknot / na godziny nadziei // 
Zielony banknot nadziei / nowiutki jak dawne / osiemnaście 
lat. Albo inny wiersz (bez tytułu): Łatwo zabić poetę / Wystarczy 
tylko / zapisać go do organizacji / zapewnić / o bezpiecznym / 
jutrze / i czasem / upić. No!, jak widać takie epigramaciki to 
„samo życie”. W nich twarde stąpanie po ziemi, sporo empatii, 
bystra obserwacja realu… Marek Grewling umiał żyć i tworzyć 
gdzieś pomiędzy ziemią a niebem. Nie wiem, czy przeżywał 
konflikt wewnętrzny, ale wydaje mi się, że raczej szukał mą-
drego consensusu. Celnie pisze Sobkowiak, że dużo tu ironii, 
ale i goryczy, zachwytu światem ( jak w poemacie „Koncert 
Brandenburski”), lecz i jego rozpaczliwą stroną. 

Czy można spokojnie żyć, stojąc na takich rozdrożach? Nie ma 
reguły i do końca się nie dowiemy, jak „konduita egzystencjalna” 
poety z tym sobie radziła. Wiersze są jednak dowodem, że poezja 
była dla Grewlinga konfesjonałem przyjaznym i rozumnym.

Na koniec wierszyk, który brzmi jak bon mot. Tytuł 
„Modus vitae”: Nie brać go zbyt poważnie / lepiej z jasnością /  
i koniecznie zadedykować sobie samemu. Autoironia? No, le-
ciutka, jednak godna Stanisława Leca. Tak, Marek Grewling 
był poetą wielogłosowym i „wieloproblemowym”… Odszedł 
zbyt wcześnie – i tylko tym nas zawiódł.

Marek Grewling, „Anachoreta na rozdrożach”, Biblioteka Pe-
gaza Lubuskiego vol. 84, Związek Literatów Polskich – Oddział 
Gorzów Wlkp. 2016, 126 s.

Leszek Żuliński

SOKRATES TAŃCZĄCY W SUTANNIE
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Filharmonia Gorzowska gościła 
26 maja najznakomitszych artystów. 
Zdarzenie to miało miejsce podczas 
zamknięcia V Festiwalu Muzyki 
Współczesnej im. Wojciecha Kilara. 
Tego dnia w programie unikatowego 
koncertu był poemat symfoniczny 
pt. „Harfy Papuszy” skomponowany 
przez pana Jana Kantego Pawluś-
kiewicza do wybranych wierszy cy-
gańsko-gorzowskiej poetki zwanej 
Papuszą. Jego wykona-
nie uświetniła obecność 
kompozytora (z ostat-
niego rzędu widowni 
ręką pozdrowił gorzow-
ską publiczność), znane-
go z autorstwa muzyki 
do wielu popularnych 
filmów, m.in. „Zawró-
cony” i „Pułkownik 
Kwiatkowski” (reż. K. 
Kutz), „Wodzirej” (reż. 
F. Falk), „Papusza” (reż. J. Kos-Krau-
ze, Krzysztof Krauze. Za muzykę do 
tego filmu J.K. Pawluśkiewicz otrzy-
mał nagrodę podczas 38. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni), kompozyto-
ra wielu innych form muzycznych, 
jak musical „Szalona lokomotywa”, 
oratoria: „Nieszpory Ludźmierskie”, 
„Weneckie opowieści o piekle i raju” 
i „Radość miłosierdzia” oraz wielu 
wspaniałych piosenek zespołu Mar-
ka Grechuty „ANAWA”, której był 
współzałożycielem, „Piwnicy pod 
Baranami” śpiewanych przez Annę 
Szałapak, Renatę Przemyk, Beatę 
Rybotycką, Justynę Steczkowską, 
Grzegorza Turnaua, a także Hannę 
Banaszak, Marylę Rodowicz, Ry-
szarda Rynkowskiego, Irenę Santor  
i Zbigniewa Wodeckiego. 

Razem z nim przyjechali wy-
konawcy partii wokalnych „Harf 
Papuszy” – światowej sławy pol-
ska sopranistka primadonna El-
żbieta Towarnicka – pamiętana z cudownych wokaliz  
w filmowej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy kolo-
ry” i „Podwójnym życiu Weroniki”. Obok niej na estra-
dzie Iwona Socha – sopran, laureatka wielu krajowych 
i międzynarodowych konkursów śpiewaczych, zdobyw-
czyni lauru Najlepszej Śpiewaczki Operowej – teatralnej 
Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury 2013, i Magda-
lena Idzik – mezzosopran – oklaskiwała ją publiczność 
sal koncertowych 10 krajów europejskich oraz Nowego 
Jorku, Toronto i Tokio. I baryton – Tomasz Rak – soli-
sta Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego 
w Łodzi. I do tego utytułowany 20 głównymi krajowymi  

W FILHARMONII GORZOWSKIEJ

„HARFY PAPUSZY” i PLEJADA GWIAZD

i międzynarodowymi konkursowy-
mi nagrodami i 15 złotymi meda-
lami po koncertach w 15 krajach 
świata 70-osobowy Chór Akademii 
Morskiej w Szczecinie i z jego łona 
wywiedziony kameralny chór Po-
merania Singers. Za dyrygenckim 
pulpitem w swoim pożegnalnym 
koncercie Monika Wolińska przed 
wspaniale dostrojoną i brzmiącą 
orkiestrą filharmoników gorzow-

skich z dwoma harfa-
mi – uzasadniającymi 
tytuł poematu symfo-
nicznego J.K.P. 

To było wielkie 
wydarzenie. Nie tyl-
ko na mapie kultury 
gorzowskiej, bo po 
krakowskiej prapre-
mierze na Błoniach  
w inscenizacji Krzysz-
tofa Jasińskiego w 1994 
roku, było to czwarte  

w historii wykonanie dzieła poświę-
conego Cygance, która zapisała się 
w historii literatury jako pierwsza 
tej nacji poetka. Tak rzadko fil-
harmonie sięgają po „Harfy Papu-
szy”, bo partie wokalne zapisane są  
w języku romskiego oryginału, bar-
dzo trudnym do opanowania przez 
śpiewaków. Na koncercie w Gorzo-
wie słowa pieśni w przekładzie na 
polski wyświetlane były na ekranie. 
Publiczność nagrodziła artystów 
długotrwałymi brawami na stojąco. 
Potem był piękny trzypiętrowy tort 
i wino w wystarczającej ilości. 

A na zakończenie wieczoru  
w Sali Kameralnej mieliśmy oka-
zję spotkać się z Janem Kantym  
i posłuchać jego opowieści o historii 
powstawania tego dzieła i losach in-
nych jego utworów, anegdot o arty-
stach z krakowskiej bohemy. 

Na zdjęciach od góry:

Jan Kanty Pawluśkiewicz
Monika Wolińska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Gorzowskiej:  
Soliści, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie  
oraz Pomerania Singers  
(przygotowanie Sylwia Fabiańczyk-Makuch)
Elżbieta Towarnicka
Iwona Socha
Magdalena Idzik
Tomasz Rak
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Barbara Moraczewska ur. 6 XII 19�9 roku w Myśliborzu, mgr farmacji po Akademii Medycznej im.  
K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

O sobie napisała: Zawsze bardzo dużo czytałam, a literatura i poezja zajmowały wiele miejsca w moim 
pozazawodowym życiu, będąc też świadomie i z zamiłowania wybranym antidotum na znoszenie trudów życia 
przez te wszystkie lata. Pisanie było i jest moją pasją, lubię „bawić się” słowami, zapisane trafiały „do szuflady”, 
a teraz jest czas, żeby to poskładać oraz wciąż próbować pisać, wyrażając to, co uważam za ważne z mojego, 
humanistycznego punktu widzenia.

Urodziłam się     
Urodziłam się z niedopiętej spódnicy
i kiepskiej powojennej krwi,
z przedwczesnym znakiem krzyża
na cichym oddechu –
żeby żyć.

Urodziłam się żeby dużo zobaczyć,
szpitalne sale białe i kiry czarne
na poniemieckich murach miasteczka
gdy ktoś ważny umierał –
na marne.

Urodziłam się na tak wiele sposobów
nie swoich ale nie obcych,
wiele znaczeń przemilczanej historii,
barw życia od bieli po czerwień –
za mocną.

Urodziłam się i byłam gruszką słodką,
Która spada z drzewa jak zawsze
w pokrzywy na łydkach szybkich,
królikiem w klatce otwieranej czasem –
na pasztet.

Urodziłam się by mieć cały świat mały,
dom, szkoła, książki, jezioro i las,
ścigać marzenia, mieć tylko takie wybory,
których czas robił ze mną co chciał –
jak to czas. 

* * *
Urodziłam się by znaleźć ważne słowa
w powracających głosach ptaków,
w daremnych powrotach 
nie swoich wyborów
i w szorstkiej miłości pierwszej –
zapachu.

Urodziłam się żeby móc usiąść na brzegu,
z szeptu fal strofy poskładać,
zagubione słowa odnaleźć w szuwarach,
nie wiedząc czy brzeg jest właściwy –
nie płakać.

Urodziłam się kiedyś i gdzieś, jak wszyscy,
uzbierałam tysiące światów
zaklętych w księgach, 
            w obrazach zamkniętych,
otwartych w przestrzeni i na łaskawość –
losu i czasu.

Każde życie
cenię sobie każde życie
miejskie
wiejskie
zawodowe
rodzinne
pochopne i z namysłem
leniwe
za szybkie
nadmorskie
nadjeziorne
i na wyspie
ciche i w zgiełku
bardzo porządne
bez porządku
beztroskie
z wieczną troską
bardzo średnie
złe i dobre
w każdej minucie cenię sobie życie
w każdej minucie hołd mu składam 
za samą obecność
i na wszelki wypadek

Po
 
nadzieja spadła 
 z dwucyfrowego piętra
zdziwione ręce
chwytały powietrze z ulicy
strata wybuchła bolesnym granatem  
zostało tylko rozszarpane
Przed i Po
wciąż trzeba z tego układać
bezsenne noce
poranione dni do przeżycia
Po

Wybaczanie
nie pozwól mi umrzeć
za szybko
dobry Boże
chcę dać Ci szansę
wybaczania mi
dłużej
wiem że to lubisz

Chimera   
Wymknęła się Chimera
z wyblakłych ksiąg Mitologii
goniąc przez dzieje i ery
wbiegła mi w sen głęboki.

W ramionach snu trzymam
porozrzucane głowy
w nich podskakują robaki
zmysłów nagle drażnionych.

W wężowym obłym półlocie
tańczy wariatka Chimera
w zamętach wirujących
porozwieszała słów ptaki
na drutach telefonicznych.

Ucieczka         
Poezjo!
Ucieczko grzesznych i bezgrzesznych
Uciekam się do ciebie
Uciekam w siebie
Uciekam 
Brnę w słowność niecierpliwą
Dosłowną
Przez bezsłowność cierpliwą
Jak Matka

Niepokój      
W moim przełyku
zimna ryba skacze
ze ślepym niepokojem
śliskie łuski rozrzuca
po pokoju brzucha

Igrzyska      
Igrzyska są kobietą
Nie wszyscy są zachwyceni
Kobiety
Uległe i twarde
Odporne i pokorne
Niepozornie wytrwałe
Uporczywie
Wyszukują medale
W igrzyskach
W życiu
W śmiechu
We łzach       
                     

     Poeci zza miedzy – BARBARA MORACZEWSKA – Szczecin 
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Don Kiszot
Gdy mi pozwolisz
jaki gest wykonasz
i czy go zrozumiem?  
Odwiedziesz kolano

nakażesz milczenie?

Gdy mnie pokochasz
jakie powiesz słowo
i czy je zrozumiem? 
Czy je zapamiętam

przez sto cztery zimy?
A przez zim tysiące?
Kiedy odejdziesz 
jak zatrą się ślady
jaki rodzaj bólu 
będzie po nich stąpał
i co mi przyniesie?

Jestem rycerzem błędnym
z nadzieją codziennie
pytam cię o miłość
i brak odpowiedzi

Silicon Valley
AD 3016

otwierasz się
implanty piersi 
w próbie ziemi  
odsłonięte
archeologia piramidalnych
marzeń epoki piękna
sukcesu i wiecznej młodości
ujmuje 
niepokonane lśniące trwanie
twej czystej bezbronności
teraz w moich dłoniach
wybacz
czaszki czułością uśmiechu
mej czułości naprzeciw
wybiegasz               
Spóźniona

Roman Karwacki ur. � X 1960 r. Ukończył 
Wydz. Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu. Lubi czeskie miasteczka, czeskie 
kino i ballady Nohavicy. W �011 r. w serii Bi-
blioteki Pegaza Lubuskiego wydał tomik wier-
szy „Camera obscura”. Mieszka w Jeninie pod 
Gorzowem. 

Nadzieja
Kres poznania przychodzi mimochodem. Przychodzi pod postacią. Przychodzi 

niezauważenie. Nie jestem w stanie wyliczyć jego głównych ról, spektakularnych kre-
acji, zgrabnych zwrotów akcji. Jest kresem poznania i czasem daje się poznać jako 
taki. A czasem nie. Kaprysy. Wariacje. Adagia. Uwertury bez partytury. Finały przed 
podniesieniem kurtyny.  

Kres poznania na nic się nie składa. Z niczym się nie chce sumować. Niczego nie 
obiecuje. Nie przyrzeka. Nie negocjuje. Zaznacza granicę i znika. Pies parszywy.  Wia-
domo z kim się kumpluje, kto mu brat, czy siostra. Żniwa, żniwa, żniwa.  

Granica, a za nią pole. Czyje? Kto tam grzebie w tej nieznanej ziemi? Kto stamtąd 
tak bezwzględnych wysyła siepaczy? Ślepe, co nigdy nie chybia, kres rodzi. Co z tego 
komu? Co tobie z tego przyszło? Możemy się przedrzeźniać! Co tobie z tego przyszło! 
Co z tego przyyszszło... Nie chciało ciało, zawlekli. Przyszło – wyszło. Tere – Fere 
– Kuku! Trójca Nienajświętsza. Matka matek. Pramatka nasza. Aż uwierzyć trudno. 
Próbuj synku, próbuj. 

Nie dodam niczego. Ketchup – musztarda – klops. Na nic Nietzsche. Znikąd po-
mocy. Bujdy na resorach schną. Strąki wiedzy pękają. Słychać strzały. Temperatura 
się podnosi. Globalne ocieplenie. Mrą pszczoły. Nasiona nie kiełkują. Kobiety nie 
zachodzą w ciążę. Do Ziemi zbliża się asteroida. Atmosfera coraz rzadsza. Pod nami 
opadłe wody gruntowe, nad nami dżdżownice... Przetrwamy! Wszystko jest odtwa-
rzalne. Zbudujemy odtwarzacz. Japończycy zbudują. Będziemy żyli dłużej. Będziemy 
mieli czas do namysłu, gdyż będzie odtwarzacz ten, z trybem slow motion!   

Origami
Wziąłem nożyczki i pociąłem moje miasto. Spokojnie. Nie zrobiłem tego bez gło-

wy. Z powstałych kawałków skleiłem sobie mieszkanie, unikając przesady – skromnie, 
cicho, przy młodych ziemniakach, pękach kopru i rabarbaru z rynku Jerzego. Z góry 
sypią się wiśnie i czepiać się, że wiocha, że ściema, nie ma powodu. Miastu trzeba 
więcej wiary. I odwagi. Otoczyłem je torem żużlowym. 34 km toru. Nie ma większego 
na tym świecie. Niech nas znają, niech wiedzą! Przy mecie grają miejscy filharmonicy. 
Robili uniki, ale nie mieli wyjścia. Agencja ich przymusiła. Agencja pracy czasowej. 
To obcy, nie mają mieszkań z takim widokiem, jakie mają w mym mieście malarze czy 
nawet poeci – chociaż u tych ostatnich trudno mówić o dobrych widokach – ciemne, 
pełne kości labirynty, aż dreszcz przechodzi. Zajęci laniem wody, bo byłby mi uciekł ten 
ważny szczegół, w moim mieście ciecze rzeka i jest, rzecz jasna, rzeką poetów: piękną 
nie do opisania, krystalicznie czystą ojczyzną sumów, karasi i płotek, o znamionującym 
upartość, krętym charakterze, dzielącym miasto na dwie połowy – w jednej mieszkają 
poeci wyklęci, w drugiej święci. Wyklęci próbują pisać białym wierszem, święci więcej 
rymują. Miasto moje ma też wersję z brązu, wersję, że tak powiem, wbrew niepewnym 
skojarzeniom – brązową i może nie jest to rzecz dziwna, ulubioną przez dzieci. Brąz, 
głaskany odpowiednio długo, pięknie się świeci, a wtedy miasto lśni jak lustro. Dzieci 
i rajcy lubią błyskotki. Na mostach siedzą policjanci i miejscy strażnicy. Niezbyt się lu-
bią, więc nie siedzą razem – ci tu, a ci tam. Rośnie złość i rozpacz w ich sercach, bo nikt 
ich nie lubi. Silne chłopy, w rękach trzymają śmieszne rózeczki do poganiania baran-
ków, lecz kiedy te są grzeczne – nudą wieje. Trudno wypatrzeć złodziei, więc bawią się 
między sobą, dzieląc role. Tymczasem strażacy palą i gaszą, palą i gaszą, palą i gaszą. Co 
robić. Stresująca praca. Palenie szkodzi, ale czekanie na akcję zżera nerwy. Przelecieć się 
helikopterem zgasić kosz na śmieci, a potem już tylko leżeć i marzyć o posadzeniu Ne-
rona na miejskim tronie. Proboszcz z kadzidłem nie stanowi dla nich konkurencji. Ba! 

Szansa jest, że coś zaprószy, ale jak lata z kropidłem 
– amatorszczyzna. Mimo to okazują sobie sympa-
tię. To zasługa św. Floriana, co dzielnym strażakiem 
był i gasił katedry lub coś w tym rodzaju.

Wziąłem nożyczki i pociąłem moje miasto na 
drobne kawałeczki. Każdemu kawałek, nikomu 
nie braknie, ale trzeba płacić! Możesz miłością, 
przywiązaniem, tęsknotą lub łzą.   
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ZMARŁ POETA JANUSZ KONIUSZ
Janusz Koniusz przyjechał do 

Zielonej Góry w latach 50. i po-
został w niej na zawsze. Oswoił to 
miasto, stał się jego bardzo ważnym 
elementem, jako poeta, redaktor, 
działacz społeczny, założyciel od-
działu Związku Literatów Polskich.

Bez Koniusza Zielona Góra nie 
będzie już taka sama. Do ostatnich 
chwil życia, jak i przez całe swe 
życie, był aktywny, uczestniczył  
w życiu środowiska literackiego. 
25 listopada 2016, jako przewod-
niczący kapituły Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkie-
wicza, przedstawił werdykt jury podczas uroczystości wręczenia 
tego lauru. 18 grudnia 2016 r., w Wilkanowie, po raz ostatni, 
jako prezes honorowy, uczestniczył w posiedzeniu zielonogórskie-
go zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich. Nic wówczas 
nie zapowiadało tak szybkiego jego odejścia, mimo postępującej 
choroby. Jak zwykle, przedstawił kilka pomysłów wartych realizacji, 
mówił o przyszłości. Prawdopodobnie ostatnim opublikowanym 
tekstem, a może i ostatnim napisanym, była – co znamienne – re-
cenzja wydrukowana już w 2017 r. w piśmie „Pro Libris”. Znamien-
ne, gdyż Janusz Koniusz zainteresował się debiutanckim tomikiem 
wierszy autorki z pokolenia swoich wnuków. Jakby podał jej rękę  
i namaścił, pisząc w końcowym akapicie: „Aleksandra Kurzawa przy-
gotowała do druku drugi tomik, co jest dobrą wiadomością”. Jego 
ostatnim marzeniem, o czym wspominał krótko przed śmiercią, było 
wydanie swego ostatniego już zbioru utworów „starych i nowych”, 
jak to określił. Miejmy nadzieję, że książka się ukaże...

                                                                        (e-k)
 
JANUSZ KONIUSZ (1934-2017)

Urodził się 1 lutego 1934 r. w Niwce, dzielnicy Sosnowca, w ro-
dzinie górniczej. Studia polonistyczne rozpoczęte w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Katowicach ukończył na Uniwersytecie Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu. Był jednym z organizatorów i długoletnim se-
kretarzem Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze, które 
m.in. pełniło funkcję lokalnej oficyny wydawniczej. Współtworzył 
zielonogórskie środowisko literackie. Był współzałożycielem w 1957 r., 
potem kierownikiem literackim, a w latach 1980-90 redaktorem na-
czelnym czasopisma „Nadodrze”. Współredagował miesięcznik „Za-
chód” i dwumiesięcznik „Serce i Troska”. Redagował antologie wier-
szy, opowiadań, reportaży, baśni i legend, pamiętników mieszkańców 
Środkowego Nadodrza oraz osób niepełnosprawnych. Od 1961 r. był 
członkiem Związku Literatów Polskich.

Debiutował w 1958 r. arkuszem poetyckim „Tempo krążenia”. 
Autor kilkunastu tomików wierszy ( m.in. „Ślad przelotu”, „Z Ka-
ina i Abla”, „Ziemia w stopach”, „Droga do Hamleta”, „Na własne 
podobieństwo”), zbiorów opowiadań („Dialog w domu”, „Bieg spod 
Maratonu do Aten” i inne), esejów historyczno-wspomnieniowych, 
słuchowisk radiowych zrealizowanych przez rozgłośnie w Warszawie, 
Katowicach i Zielonej Górze oraz widowiska telewizyjnego.

Był laureatem wielu konkursów literackich, w tym dwukrotnie 
(za zbiór wspomnień „Kamień z serca” i tomik wierszy „Po wyjściu  
z arki”) zdobył Lubuski Wawrzyn Literacki. Niektóre jego wiersze, 
opowiadania i szkice w przekładzie na języki obce opublikowano w za-
granicznych czasopismach i antologiach. Był silnie związany z rodzin-
ną Niwką oraz z Zieloną Górą, w której spędził jakże twórcze życie.

Pozostanie po mnie tylko / akt zgonu / napisany cu-
dzą ręką / mój jedyny wiersz / w którym każde słowo / 
będzie ostateczne / jak życie / i śmierć – to napisał Janusz 
Koniusz, poeta przede wszystkim, ale i prozaik, publicysta, 
autor słuchowisk i sztuk scenicznych. Wiersz „Akt zgonu” 
umieścił w zbiorze „Po wyjściu z arki”, który ukazał się 
w �00� r. Jest w tym zbiorku wiele utworów osobistych. 
Zresztą każdy poeta to osobiste sprawy. Inaczej nie da się 
pisać wierszy. Nie wiem, co sądził jego autor o tym zbiorku. 
Ja „Po wyjściu z arki” uważam za najbardziej dojrzałą rzecz, 
jaka powstała w głowie Janusza. Najbardziej osobistą. I naj-
bardziej potrzebną. Dlatego najczęściej do niej zaglądam. 
Mam ją na półce z dedykacją „Alfredowi – jako skromny 
rewanż za jego brawurową i błyskotliwą »Noc poślubną« na 
dalszą, serdeczną przyjaźń”.

Byliśmy chyba jednak bardziej kolegami, w latach 
osiemdziesiątych kolegami w redakcji dwutygodnika 
„Nadodrze” i władzach Lubuskiego Towarzystwa Kultury. 
W „Nadodrzu” Janusz był moim szefem. Był też moim sze-
fem w Związku Literatów Polskich. On został przyjęty do 
ZLP w 1961 r., kiedy powstał Oddział w Zielonej Górze. Ja  
w 19�� r. Na początku lat dziewięćdziesiątych zostałem 
prezesem Oddziału tylko dlatego, że Janusz przekonał 
członków, że skoro Polska się zmieniła, powinien zmienić się 
prezes. Później, kiedy ewolucja-rewolucja przygasła, zgodził 
się być w zarządzie Oddziału jako wiceprezes, a może bardziej 
jako doradca, ekspert. Trzy lata temu, kiedy zaczął narzekać na 
zdrowie, został prezesem honorowym zielonogórskiego Od-
działu ZLP. To tylko godność, bo w zasadzie zawsze był tym, 
który chciał doradzić i potrafił tak to zrobić, że nikt spośród 
członków zarządu nie miał powodu mu się sprzeciwić.

Piszę o Januszu – był. Był do �9 marca �01� r. Tego 
dnia zmarł w Zielonej Górze.

Najpierw poznałem jego twórczość prozatorską, po-
tem poetycką i na końcu osobiście. Jego twórczość po-
znałem jeszcze jako licealista, kiedy polonistka kazała 
przeczytać coś współczesnego autora. Dziewczyny czytały 
„Lato nagich dziewcząt” Fleszarowej-Muskat, chłopaki 
tomy z Tomkiem Szklarskiego albo coś Żukrowskiego czy 
Paukszty. W Chojnie, gdzie było moje liceum, a to dawne 
województwo szczecińskie, czytałem „Nadodrze”. Do kio-
sku na stacji kolejowej przychodził jeden egzemplarz dwu-
tygodnika. Chyba byłem jedynym czytelnikiem „Nadodrza”  
w Chojnie. Może dlatego kioskarka odkładała pismo, bo wie-
działa, że co dwa tygodnie, zawsze w czwartek po lekcjach, 
przyjdę z � zł. Mały kufel piwa kosztował 1,�0 zł. Gdy więc 
polonistka kazała przeczytać coś współczesnego autora, prze-
czytałem opowiadanie zamieszczone w „Nadodrzu”. Prze-
czytałem i wyjaśniłem problem i kilka słów powiedziałem  
o autorze. Polonistka nie dowierzała, że jest taki pisarz. Janusz 
Koniusz? To pokazałem „Nadodrze”. Całą stronę zajmowało 
opowiadanie „Portret” z ilustracją Klema Felchnerowskiego. 
W 196� r. polonistka mogła nie słyszeć o Januszu Koniu-
szu. Był on autorem zbiorku opowiadań „Wakacje z Julią”  
i trzech tomików wierszy. Miał dopiero �� lata. Gdybym 
teraz spotkał moją polonistkę z liceum, powiedziałbym, że 
Janusz Koniusz to najpracowitszy autor w Zielonej Górze. 
Pierwsza liga polskich poetów. Napisał ćwierć setki książek, 
dziesięć słuchowisk wyemitowanych przez Polskie Radio, 
sztukę sceniczną, opracował i zredagował co najmniej dwa-
dzieścia antologii, zbiorów pamiętników, wspomnień.

Przywołany na początku zbiór „Po wyjściu z arki” koń-
czy wiersz „Prośba”: Tę garść prochu / na ziemi rozsyp // 
Z tobą będę / na każdym kroku / abyś się nie potknęła / 
o widzialne / o niewidzialne.
                                   
                   ALFRED SIATECKI

Poeta umarł, zostały jego wiersze



JESZCZE JEDEN 
POETA...

15 maja br. zmarł śmier-
cią samobójczą ZYGMUNT  
RYSZARD KOWALCZUK, 
poeta, prozaik, eseista i znawca 
historii kościołów chrześcijań-
skich. Urodził się 7 lutego 1963 r.  
w Lubsku. Tam też ukończył li-
ceum ogólnokształcące w 1981 r.  
Następnie studiował w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu i na 
Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego w 1986 r. Rok później rozpoczął studia dok-
toranckie na KUL-u, które kontynuował do 1991 r. na Pa-
pieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1982 r. 
przyjął święcenia kapłańskie, zostając księdzem katolickim.

Doktoryzował się jednak dopiero w 2000 r. w Instytu-
cie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 
natomiast habilitację finalizował w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 r. Do 2004 r. był du-
chownym m.in. w parafiach w Gorzowie Wlkp., Żarach, Zie-
lonej Górze, Bieczu i Sulęcinie, pracował też jako nauczyciel 
w szkołach średnich w Gorzowie i Zielonej Górze. W 2001 r.  
został pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, gdzie pracował jako adiunkt w Instytucie Historii oraz 
jako dydaktyk w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
im. Jana B. Solfy w Żarach (2004-2009), następnie krótko 
był zatrudniony jako wykładowca Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. KEN w Krakowie i Politechniki Koszalińskiej. Po-
rzucił kapłaństwo i wystąpił z Kościoła w 2011 r.

Był członkiem zielonogórskiego Oddziału Związku Li-
teratów Polskich od 2007 r., Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, prezesem Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców  
i Animatorów Kultury „Parnas” (2003-2009), Stowarzysze-
nia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. B. Wajs-Pa-
puszy w Gorzowie, Honorowym Obywatelem i Działaczem 
Kultury i Nauki miasta Sulęcin. W 2000 r. otrzymał Lubuski 
Wawrzyn Literacki 1999 za tomik „Po tamtej stronie księ-
życa”. Otrzymał też nagrodę Zasłużony dla Seniora za dzia-
łalność na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarach.  
W 2003 r. przebywał na stypendium Kongregacji Papieskiej 
w Austrii, a rok później na Ukrainie. 

Zygmunt Kowalczuk zadebiutował wierszem w „Echu 
Krakowa” w 1987 r. Wydał zbiory wierszy: „Niebo szyte zie-
mią” (1997), „Dwa nieba” (1998), „Po tamtej stronie księży-
ca” (1999), „Ponad skrzydłami aniołów” (2000), „Bliżej niż 
dalej” (2002), „Na klifie” (2005), „Tobie błogosławiony Janie 
Pawle II Ojcze Święty” (2011, wspólnie z Marią Wypych), 
„Latarnia słowa” (2012) i „Motyl na burcie” (2014), szki-
ce historyczne: „Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski 
– prymas czasów niewoli” (2003), „Zarys historii Kościołów 
chrześcijańskich – nie tylko dla studentów” (2004), „Obrazy 
i symbole w historii chrześcijaństwa” (2010), „Nauka spo-
łeczna Jana Pawła II w publicystyce PRL” (2012), opowie-
ści religijne dla dzieci: „W poszukiwaniu szczęścia” (1993). 
Opracował antologię poezji słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku ŻDK „Nasz dom poezji” (2008). Jego wiersze  
w aranżacji muzycznej wykonywał zespół „Wyspa” z Żar, 
nagrywając w 2001 r. płytę CD pt. „Tak to tu”. W tym 
czasie był związany ze środowiskiem poetów krakowskich, 
m.in. Adamem Ziemianinem i Józefem Baranem, występu-
jąc w Jamie Michalikowej.

Z. Kowalczuk napisał ponad 40 artykułów o tematyce 
historycznej, społeczno-religijnej i politologicznej, był au-
torem monografii, skryptów i podręczników dla studentów 
z zakresu historii kościoła i chrześcijaństwa. Występował 
z odczytami i prelekcjami na konferencjach naukowych, 
m.in. w Rzymie, Lwowie, Pradze, Wilnie, Cottbus, Guben 
i Monastirze w Tunezji. 

W życiu prywatnym był człowiekiem bardzo towarzy-
skim, można by rzec nawet sybarytą, lubianym przez oto-
czenie. Jego śmierć jest nie do pojęcia...

Mieszkał w Bieczu koło Lubska, tam też w rodzinnym 
grobie została złożona jego urna z prochami.
 

Kondolencje dla Artura
Zarząd Oddziału ZLP w Gorzowie i redakcja  „Pe-

gaza Lubuskiego” składają serdeczne wyrazy współczu-
cia pisarzowi, poecie i naszemu związkowemu koledze  
ARTUROWI WODARSKIEMU z powodu śmierci jego 
małżonki. 

Arturze! Niech ta strata, której przez wiele miesię-
cy usiłowałeś zapobiec, towarzysząc żonie w trudnym 
procesie walki o jej zdrowie, nie zabije w Tobie inwen-
cji twórczej, a poszerzy jej siłę o nowe rejony doznań  
i wzruszeń, które przekujesz w literaturę.

     (iks)

NIEZAPOMINAJKA
DLA ROMY 

22 maja ubiegłego roku odeszła od nas Romana 
Kaszczyc. Nie sposób opisać, kim była dla Barlinka. Pismo 
„Echo Barlinka” i Towarzystwo Miłośników Barlinka to 
jedne z wielu kulturalnych inicjatyw i śmiało można rzec 
– dzieci. 15 maja w „Święto Niezapominajki” uczciliśmy Ją 
w sposób szczególny. Bo właśnie niezapominajki zainspiro-
wały Romę do napisania „Barlineckiej Niezapominajkowej 
Legendy”.

Te piękne delikatne niebieskie kwiaty były Jej ulubio-
nymi. To właśnie Ona starała się, aby co roku Barlinek 
udekorowano w te wyjątkowe „kwiatki z bajki”. Naszej Ro-
mie w pierwszą rocznicę Jej śmierci poświęcono tegoroczne 
„Święto Niezapominajki”. 

Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośni-
ków Barlinka rozpoczęto na Rynku Miejskim, gdzie w nie-
bieski wianek przyozdobiona została Gęsiarka. Następnie 
wszyscy udali się do Parku im. Emanuela Laskera na dalszą 
część tegorocznego świętowania. Tam czytano wiersze i le-
gendy autorstwa Romany Kaszczyc, wydrukowane wiesza-
no na drzewie, wspominano wspólnie spędzone chwile oraz 
słuchano poezji śpiewanej. Podczas spotkania głos zabrał 
burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, który zaznaczył, iż 
pamięć o Barlineckiej Romie nigdy nie przeminie dzięki jej 
twórczości, która pozostanie z nami na zawsze. Prezes TMB 
Elżbieta Ligenza zaproponowała, aby w przyszłym roku do 
organizacji święta włączyły się organizacje i osoby prywatne, 
które w ten właśnie sposób chciałyby kultywować pamięć  
o Romie. Od tego bowiem roku 15 maja będzie „Dniem 
Romany Kaszczyc”. „Święto Niezapominajki” zakończyło 
się mszą św. w intencji Romy.

                                             Monika Przybylska
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Martwa kobieta leżała w czerwcowo-majowy wieczór na chodniku przed Teatrem im. J.Osterwy w Lublinie. 
Ciepły, wonny wieczór. Jej życie skończyło się – jej problemy, marzenia, przegrane, słowa, plany. Jedno z wielu 
zdarzeń, których teraz dużo. Ale. Jest jak jest. Ludzie robią i mówią różne dziwne rzeczy, także przyspieszają sobie 
śmierć. Internauci naigrawają się w komentarzach tak, jakby jeden drugiego chciał popisowo prześcignąć: „To na 
jakim przedstawieniu ona była? ”.

W Londynie mają problem ze śmiercią. Auto wjechało w ludzi na London Brigde, a potem ci sami trzej terroryści 
nożami zaatakowali na targowisku. Trzeba coś robić. Europo! Ale co zrobić, gdy rozwija się zaraza, epidemia, 
choroba, fascynacja, moda na nienawiść i zabijanie. Nie ma na nią szczepionki. Można tylko reagować incydentalnie.  
No i zbierać żniwo programowego liberalizmu. A poza tym zalecają nam „przyzwyczaić się”.

Opisywanie współczesnego świata trudne. Więc jaka literatura jest możliwa? Jakaś wielkość, spójna kiedyś całość, 
rozpadła się na kawałki. Losy literackich bohaterów miały znaczenie ponadindywidualne, cel życia nie wyzbywał się 
teologicznego sensu. Dla niektórych ten dzisiejszy chaos, w którym każde kolejne zdarzenie natychmiast unieważnia 
poprzednie, oznacza przyzwolenie na nieodpowiedzialność. A to jest błąd. 

Odsłuchałem telefoniczną wiadomość. „Byłam na pogrzebie Zygmunta. Właśnie weszłam do domu”. Nic więcej. 
Cisza. Mało słów, ale przekazują wszystko. Bezradność wobec ostateczności. Zygmunt Kowalczuk. Dzień 15 maja 
okazał się dla niego dniem ostatnim. Miły człowiek. Barwny, postawny. Emocjonalny. Kilka lat temu podjął decyzję 
ważną dla siebie. Odszedł z Kościoła. Jeszcze jeden, który chciał żyć po swojemu, iść nową drogą. Tą jakby lepszą, 
prawdziwszą. Wydawało mu się, że dopiero teraz uśmiechnie się do niego życie. Chciał, żeby się udało. Był spragniony 
sukcesu, miał pewność, że wiele potrafi. Zrobi. Łudził się. Nosiło go. Próbował ocaleć. Znaleźć. Potrzebował być  
w centrum uwagi. Na fali. Mieć wiele znajomości. Korzystać z życia jak najwięcej. A życie czasem jest pułapką. 
Zostawił książki. Jego wiersze, teraz samotne, odzwierciedlają fascynację niecodziennością uczuć, poetyckością chwil, 
pięknem krajobrazu. Wrażliwy człowiek. Ale spadł ze sceny teatru życia. Raczej doszedł do muru. Trochę inaczej niż 
Marek Grewling rok wcześniej. 

Z powodu książki zbierającej wiersze Marka „Anachoreta na rozdrożach”, wydanej z inicjatywy Ireneusza 
Szmidta, byłem w Gorzowie. Kolejny raz za sprawą życzliwych mi osób z Biblioteki im. Zbigniewa Herberta. To 
dobrze, że w tym mieście mogę liczyć na zrozumienie. Danusia Zielińska jest skromną osobą. Cenię to. Nie wynosi się 
nad innych. Teraz to już rzadkość. Bo wielu myśli, że jeśli są taktowni, dobrzy, to słabi. Tak nie jest. To są ludzie, na 
których można polegać, nie odmówią, nie zawiodą, do nich można się zwrócić z problemem. Nie wycofają się w jakąś 
modną obecnie pychę lub arogancję. Takich osób jak Danusia bardzo potrzeba.

Wracałem z Krosna. Na skraju pola czerwone maki. Przemknąłem autem. Ale maki dotarły do mnie. Ta ich 
lekkość i zwiewność. Niczego nie udawały. Rozglądałem się jeszcze za błękitnymi bławatkami, lecz z rzadka tu  
i ówdzie zaznaczały się na miedzach. Basia napisała o tym, że coraz bardziej zapach ziemi otwiera jej wnętrze na 
pełnię istnienia. Tak. Zgoda. Kiedyś się do takiej prostoty czucia świata dochodzi. Zapach ziemi, zwłaszcza ten po 
deszczu. Wilgotny i osnuty mgiełką. Ach! Albo zapach ziemi w skwarny dzień, gdy wokoło trawa, drobne kwiatki,  
i nasycony światłem eteryczny aromat. 

W Pławie k. Krosna, w ścianach kościoła niemal w całości zbudowanego z kamieni, przez co zwraca szczególną 
uwagę, tkwią tablice, a na nich wyryte imiona, daty życia i śmierci setki lat temu tu panującego rodu. Byli 
właścicielami okolicznych wiosek. Bogaci, zasłużeni i z tego powodu mogli zadbać o zostawienie śladu. Tablice 
przetrwały. Wszystko inne minęło, całe pokolenia. O nich, cóż wiemy, wszyscy zapomniani. Żyli, umarli, drogi 
obsadzili drzewami. Założyli gospodarstwa, sady, stawy rybne. Z tego faktu, że zapomnienie jest doszczętne, 
przychodzi myśl o okrucieństwie. Tamci przynajmniej mieli wiarę oraz czuli swoją dziejową misję, a my zmagamy się, 
albo i nie zmagamy, z przenikającą nas nicością. 

Bez domu, stołu, łóżka, krzesła, chleba, wody w kranie, ciepłego kąta i światła żarówki trudno sobie wiele rzeczy 
wyobrazić. Jednak bez doznania szerokości pól nie wie się, czym naprawdę jest światło, obłoki, ptaki, niebo, wiatr, 
horyzont, i wielkość wolności. Dom, to klatka w gruncie rzeczy, zaduch, a pola są wstępem do nieskończoności.

Wracajmy do tego, co tworzy prawdziwego człowieka. Do wrażliwości i nieobojętności. To istotniejsze niż sztywne 
stosowanie jakichś zasad. Co pogłębiają liczne przepaście. Z powodu zasad nakładamy sobie klapki na oczy i myśli. 
Nie dozwalają odczuć rytmu życia. Nie szukamy nowości. W zwyczajności są zawarte bezcenne wartości. Jednak 
odnoszę banalne wrażenie, że coraz więcej ludzi jest jakby z drewna, z plastiku. Sztywni, głusi, ślepi. To o nich Ktoś 
tak dawno już mówił, niech martwi zajmują się grzebaniem swoich martwych. A my inne sprawy i zadania mamy do 
wykonania.

                                                          CZESŁAW SOBKOWIAK
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            LUBUSKIE

Marek Lobo Wojciechowski w �009 roku dostał Lubuski Wawrzyn Li-
teracki za tom wierszy „ektoplazma” i znakomite recenzje. Osiem lat trzeba 
było czekać na jego następną książkę poetycką, czyli „Krwiobieg”. Otwiera 
go wiersz, który dał tytuł całej książce z ważną sentencją: Kiedy dotykasz ży-
cia, czujesz chropowatość i ciepło w miejscach, gdzie tętni. Wiersze tego tomu 
bardzo blisko dotykają życia, tyle że ciepła w nich jak na lekarstwo, zdecydo-
wanie więcej chropowatości, rozczarowania, smutku, w końcu śmierci. 

Marek Wojciechowski w marze-
niach z dzieciństwa miał poczucie bycia 
Synem Syna Słońca, z czasem uświa-
domił sobie, że to tylko zapomniany, 
podrzędny faraon, więc smutny wnio-
sek: „zmalałeś”. Potem są rozczarowa-
nia z okresu wchodzenia w dorosłość, 
która zawsze obcina skrzydła. Także 
miłość, na pewno kiedyś ważna, ale  
z perspektywy lat bardziej boli odcho-
dzenie: Żadne z nas nie wyprowadza 
wzoru na wszechświat / ot, próbujemy 
się nie pozagryzać, co najwyżej. Wy-
siłki związane z wychowaniem dzieci  
i przerażenie, kiedy rodzice dowiadują 
się, że Nasze starsze dziecko roznosiło 
śmierć (…) pomiędzy blokami mgła 
białego proszku. 

A oto kilka wybranych refleksji na temat męskiego rozczarowania: Je-
sień wymyślił facet / po pierwszym zrozumieniu, że są bogowie / poza nim  
(z wiersza „Widokówka”), Jest całe mnóstwo kobiet i kilka naprawdę 
(wiersz „kursor”), Ciało wzięte w leasing w milczącym / przetargu bez 
możliwości zwrotu (wiersz „chłodniej, chłodniej”). 

Smutno. Ale teraz będzie jeszcze smutniej: Pochowałem siebie głęboko. 
(…) Mam teraz inne imię i oczy. (…) bagienne stwory piją wodę z mojego 
kubeczka, śpią w moim łóżku („pierwsza miłość, czwarta śmierć”). 

Tę książkę podpisał Marek Lobo Wojciechowski. Do imienia z me-
tryki dodał drugie, obiegowe. Bo teraz jest innym człowiekiem. Już na-
wet związek z kobietą nie rodzi uniesień, ale tylko łagodną zgodę: No cóż, 
kochaj mnie, jeśli chcesz. Tyle mnie / co widać, więc kochaj to, co zostało 
po wszystkim („historia pewnej znajomości, niedokończona”). W kolej-
nych wierszach coraz więcej smutku, nawet mimo pozornej radości: Świeć, 
słonko, świeć. Póki co / jest jeszcze coś, co chcę zobaczyć. / dopóki pracują 
mięśnie, a myśli / nadążają za myślą, dzieję się. (…) Ciało trzyma się życia 
bezsensownie, wbrew (***). 

Nad całym tomem krąży śmierć, mimo że jego tytuł zawiera życiodaj-
ny krwiobieg. Prawda jest gdzieś pomiędzy / chęcią dotyku a dotknięciem / 
między wyobrażeniem a widokiem (…) Czeka na rzeczy stałe / jak kamień 
czy drzewo. Choć one / też falują – zostaje garstka piasku (…) Szacowne 
prochy (wiersz „bezkształt”).

*Pokazałam tu autorskie refleksje o życiu ubrane w poetycką formę. 
Oddzielną opowieść można by przygotować właśnie o formie tych wierszy,  
o poetyckiej syntezie, o wysmakowanej frazie, o żelaznej rytmice, o od-
ważnym słownictwie, o zaskakujących tytułach wierszy. Smutne wiersze dał 
nam Marek Lobo Wojciechowski w swoim nowym wcieleniu. Cóż. Tak 
to jest, gdy mężczyzna wchodzi w smugę cienia, a jeszcze nie doświadczył 
uroków tego etapu życia.  

Marek Lobo Wojciechowski, „Krwiobieg”, wyd. Wydawnictwo Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 
Poznań 2017, 54 s.

KRYSTYNA KAMIŃSKA

SMUGA CIENIA MARKA LOBO WOJCIECHOWSKIEGO

krwiobieg
Porzućmy foremki, bo nie one ważne.
Tylko barwa głosu, mimika twarzy,
sygnały ulotne jak dzieciństwo.

kiedy dotykasz życia, czujesz chropowatość
i ciepło w miejscach gdzie tętni. Biją tam źródła
kodowane w najstarszych komórkach ciała.

Są takie klepsydry, do jajek, wiesz.
Jak bym się nie starał,
zawsze wychodzę
na miękko

wyniesienie
                                                       dla H.
Ciemne korytarze ulic, nieliczne
punktujące latarnie. Samochody sennie mruczą 
ostatni warkot.

Wczoraj było kilka chwil, kiedy
przez twoje okno widziałem ptaki,
całkowicie zaścielające trawnik:

rozedrgana płachta między skrawkami
zieleni. Nim ustawiłaś aparat, zostały
krecie wzgórki, zimowe resztki krzewów, nic.

Zasypiając widzę przez moment
błękitną nitkę na twojej skroni, pulsującą 
cicho i rytmicznie. Wspinam się po niej
w świt.

diagnoza
Wyniki są bardzo dyskusyjne. Dzień lub
rok, co za różnica po przeżytych latach.

Jedynie bezwzględna świadomość wiedzy
srebrzy włosy, nalewa do kieliszka, każe

liczyć wróble na podwórku. Potem pojawi się
powrót do Boga, przymilne modlitwy, psie

skomlenia przed konfesjonałem, potem
gorycz i bezsensowne klątwy. I znowu:

powrót, modlitwy, oczy i palce szukające
znaków na skórze, stygmatów tego, co weszło

znienacka i siedzi jak niezamawiany towar
wypełniający ładownie ciała, po brzegi.
               
 MAREK LOBO WOJCIECHOWSKI
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W grudniu 2016 roku odbyła się konfe-
rencja, z której referaty opublikowano w książ-
ce „25 lat wspólnych badań nad pograniczem 
polsko-niemieckim”. Konferencję zorganizo-
wała i książkę wydała Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Her-
berta w Gorzowie. Nasza biblioteka ma się  
w tym względzie czym pochwalić.

Najpierw w bibliotece utworzono Cen-
trum Informacji Regionalnej, potem Ośro-
dek Badań Regionalnych, a od 2003 roku 
prowadzony jest cykl comiesięcznych spotkań 
„Nowa Marchia – prowincja zapomniana 
– Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Re-
ferentami są naukowcy i regionaliści z Polski  
i z Niemiec, a ich wystąpienia publikowane 
są w „Zeszytach Naukowych”. Biblioteka tak-
że wydaje inne książki związane z przeszłoś-
cią naszych terenów, przede wszystkim autorstwa profesora 
Edwarda Rymara. Bardzo bogate są zbiory regionalne biblioteki 
udostępniane wszystkim zainteresowanym. Dorobek biblioteki  
w zakresie badań regionalnych przedstawił Krzysztof Wasilew-
ski – pracownik Działu Regionalnego WiMBP.

Spośród gorzowskich instytucji pochwalić się może także 
Archiwum Państwowe i funkcjonujące obok niego Towarzystwo 
Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Wyniki badań hi-
storyków i regionalistów od 1993 roku publikowane są w „Nad-
warciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”. Z roku na 
rok te roczniki są coraz grubsze, a naukowa ranga tego pisma 
systematycznie rośnie. Od niedawna wpisano je do urzędowego 
rejestru pism naukowych. Gorzowskie archiwum współpracuje 
z archiwum w Poczdamie, czego dowodem są wspólne wystawy 
i książki. Gościem konferencji był Klaus Neitmann, dyrektor 
Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczda-
mie, który omówił działalność naukową i wydawniczą swojej 
instytucji, dotyczącą dziejów Nowej Marchii. W książce jego 
wystąpienie opublikowano po polsku i po niemiecku.

Zbigniew Czarnuch wykazał, jak historia może być różnie 
oceniana w zależności od punktu analizy. Przykładem najlep-
szym jest osoba króla Prus Fryderyka Wielkiego: z jednej strony 
autor rozbiorów Polski, ale z drugiej twórca idei regulacji Warty 
i Odry, co zdecydowało o podniesieniu rangi gospodarczej całe-
go regionu gorzowskiego. Referent mówił także o znaczeniu ba-
dań regionalnych nie tylko dla historyków, ale dla mieszkańców, 
by znając przeszłość lepiej zrozumieli swoją tożsamość.

Marceli Tureczek jest inicjatorem konferencji historycz-
nych w Międzyrzeczu i wydawcą „Zeszytów Międzyrzeckich”, 
a przy tym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielono-
górskiego. 

Członkami stowarzyszenia „Terra Incognita” w Chojnie są 
– obok regionalistów – pracownicy Uniwersytetu Szczecińskie-
go. To oni, jak Paweł Migdalski i Radosław Skrycki – nadają 
ton i rangę wystąpieniom podczas konferencji oraz publika-
cjom w „Roczniku Chojeńskim”.

Myśl teoretyczną dotyczącą badań pogranicza dołożyli 
naukowcy z Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Aż czte-
rech autorów – Małgorzata Czabańska-Rosada, Arkadiusz 
Kalin, Małgorzata Lipińska i Katarzyna Taborska – podpi-
sało się pod referatem „>Literatura pogranicza< jako przed-
miot akademicki”, a Piotr Klatta przedstawił „Bibliografię 

literatury współpracy polsko-niemieckiej 
obszaru województwa lubuskiego”. Auto-
rzy ci skupili się na teorii badań pogranicza 
w ogóle, co jest cennym wkładem, ale ani 
w omówieniach, ani w bibliografii nie ma 
pozycji prezentowanych we wcześniej tu 
pokazanym dorobku. Jakby w ogóle nie za-
uważali dokonań miejscowych historyków 
i regionalistów.

Książka dokumentuje, jakie badania 
regionalne są prowadzone i przez kogo, ile 
zrobiono, a ile problemów czeka na wyjaś-
nienie lub tylko przybliżenie. Zdecydowana 
większość to badania polskich historyków  
i regionalistów. Strona niemiecka jest znacz-
nie mniej nimi zainteresowana. 

      
„25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-

niemieckim”, Gorzów Wlkp. 2017, wyd. Wojewódzka  
i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herber-
ta w Gorzowie, red. Edward Jaworski, Grażyna Kostkie-
wicz-Górska i Krzysztof Wasilewski, 200 s.

Sumowanie regionalnych badań

Tadeusz Zawadowski

ANNA I DZIECKO

Anna nosi w sobie dziecko
ostrożnie niczym rybitwa
rybę

podziwia fotografię
małe rączki i bijące już
serduszko

niesie je pokazać morzu
które ukradło mu ojca

pobladła fala cofa się
pod jej drobną
stopą

ANNA I WIATR

Anna oswaja wiatr
chwyta go w żagle swoich włosów
pozwala dotykać masztu szyi
muskać naprężone wanty piersi
podstępnie wpuszcza go w tajemne
porty ciała
i kocha się z nim do rana
 
później biegnie roześmiana
w poprzek fali płosząc 
zadziwione mewy
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Włodzimierz Korsak należy do pierwszego 
pokolenia pisarzy, którzy po wojnie związali się 
z Gorzowem. Już przed wojną był popularnym 
autorem książek literackich, a także poradni-
ków dla myśliwych. 

Polował od początku XX wieku, ale w miarę 
upływu lat coraz mniej używał strzelby, a swoją 
obecność w dzikich ostępach wykorzystywał do 
robienia zdjęć. W latach �0. XX wieku aparaty 
fotograficzne były ciężkie, wymagały ustawienia 
kilku parametrów, jak przesłona, czas naświetla-
nia, czułość kliszy itp. Zrobienie zdjęcia ptakom 
lub dzikim zwierzętom było naprawdę trudne. 
Włodzimierz Korsak był pionierem fotografii 
przyrodniczej.  

Niedawno ukazała się nowa książka Włodzi-
mierza Korsaka pod tytułem „Puszcza”, choć autor nie żyje od 
ponad �0 lat. Jej maszynopis zatytułowany przez autora „Z mojej 
włóczęgi” odnalazł i do druku przygotował leśnik ze Strzelec Kra-
jeńskich Henryk Leśniak. 

W kolejnych rozdziałach autor opowiada o swoich wypra-
wach do różnych puszcz na ówczesnym wschodzie Rzeczypospo-
litej od wiosny 19�9 do stycznia 19�9 roku i o zdjęciach, jakie 
robił leśnej zwierzynie. Henryk Leśniak dobrał do opisów wyko-
nane wtedy zdjęcia oraz rysunki autora i tak powstała czternasta 
książka Korsaka. 

Można zamieszczone tam opowieści nazwać kartkami z pa-
miętnika, można nawet reportażami z leśnych przygód. Każda 
puszcza jest inna, a zawsze ciekawa, nawet gdy spadną śniegi. 
Korsak nigdy nie bał się lasu i bez najmniejszych oporów samot-
nie spędzał w puszczy nawet kilka dni. Takie pobyty dawały mu 
wewnętrzny spokój, pozwalały na głębokie przemyślenia, a prze-
de wszystkim dostarczały trofeów w postaci zdjęć. Zawsze poma-
gali mu miejscowi leśnicy, których znajomość lasu bardzo sobie 
cenił. Najważniejsza jednak w książce jest przyroda i kontakt  
z dzikimi zwierzętami. Opisy puszczańskich ostępów zadziwiają 
sensualnością. Czytelnik wprost czuje, że jest w środku dzikich, 
niedostępnych miejsc. Żeby podpatrzeć zwierzęta i ptaki, trzeba 
znać ich biologię i zwyczaje. Korsak szanował leśną zwierzynę, 
czuł dla niej respekt, a więc łosie, głuszce i niedźwiedzie miały 
go za swojego. Pozwalały się fotografować. Z dzisiejszego punktu 
widzenia zdjęcia te są słabe, czarno-białe, robione ze sporej odle-
głości. Przyzwyczajeni przez współczesną technikę do obserwacji 
tego, co np. dzieje się w ptasim gnieździe, możemy nie doceniać 
tamtych zdjęć robionych jeszcze na szklanych kliszach. Ale Kor-
sakowe opisy rekompensują nasze współczesne wymagania. Teraz 
nikt o przyrodzie tak barwnie nie pisze.     

Moje podziękowanie dla pana Henryka Leśniaka za odkrycie 
nowej, ciekawej książki. Nie rozumiem tylko, dlaczego zmienił 
Pan jej tytuł. Moim zdaniem tytuł „Puszcza” jest za wąski, zbyt 
ogranicza zawartość treści, a miejsca na zdjęcia nie pozostawia  
w ogóle. 

        
 
Włodzimierz Korsak, „Puszcza”, 2016, opracowanie teks-

tu na podstawie maszynopisu „Z mojej włóczęgi”, dobór rysunków  
i zdjęć Henryk Leśniak, wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu, 128 s.

Pionier fotografii przyrodniczej

KRYSTYNA KAMIŃSKANOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE

„Puszcza”: rozdział I

Rzepichów, pierwsze 
zdjęcie łosia

Pierwsze zdjęcie zwierzyny wykonałem zupeł-
nie przypadkowo, ale takie na mnie wywarło wra-
żenie, że stało się momentem zwrotnym w mych 
zamiłowaniach myśliwskich. Było to w Rzepicho-
wie, u Jarosława hrabiego Potockiego, na wielkim 
polowaniu zimowym na dziki. W małym gronie 
polowaliśmy na nie już kilka dni, przebiegając od 
świtu do nocy bezkresne knieje poleskie. Około 
trzydziestu dzików było na rozkładzie, gdy bra-

liśmy miot w uroczysku Kul nad rzeką Szczarą, gdzie stale 
trzymały się łosie. Łosia nie widziałem już dawno. Od cza-
su niezapomnianych łowów na wab jeszcze przed pierwszą 
wojną na Polesiu, a także jednego spotkania ze wspaniałym 
zwierzem w Witebszczyźnie w roku 1915, nie dane mi było 
widzieć króla naszych bagien.

Miałem ze sobą aparat Goerza, robiłem w czasie polowa-
nia okolicznościowe zdjęcia. Tego dnia padał mokry śnieg, 
pod wieczór wypogodziło się i mróz tężał na noc, pokrywa-
jąc śnieżną powłokę twardą skorupą. Braliśmy ostatni miot, 
słońce chowało się właśnie, różowiąc wierzchołki drzew. Sta-
łem przedostatni w linii strzelców. Aparat przygotowany do 
zdjęcia postawiłem przed sobą na śniegu. Za mną ostatni stał 
gospodarz. Gdy się rozchodziliśmy, napomknąłem mu o za-
miarze sfotografowania łosia, o ile nadarzy się sposobność. 
Po długim oczekiwaniu, w połowie miotu, usłyszałem przed 
sobą, nieco z prawego boku, daleki chrzęst śniegu. Stałem 
w błotnistym brzozowo-olchowym lesie, zarosłym miejscami 
gęstymi krzakami łozy. Myśląc, że idą dziki, trzymałem strzel-
bę gotową do strzału, raptem kątem oka zauważyłem ruch 
na linii. Dostrzegłem Jarosława Potockiego, który uprzedzał 
mnie, pokazując ręką, że idzie zwierz wysokiego wzrostu. Nie 
namyślając się, oparłem strzelbę o wykrot, pochwyciłem apa-
rat i wyciągnąłem zasuwę od kliszy.

Trzask śniegu był coraz bliższy, przez gęste łozy majaczy 
już ciemna postać, kierując się ku mnie na kulawy sztych. Wy-
celowałem aparat na linię i zamarłem w oczekiwaniu. Jeszcze 
chwila i na czyste miejsce wyłania się kosmata sylwetka mło-
dego łosia. Dostrzegł mnie i stanął, zwracając w mą stronę 
podłużny łeb z nastawionymi łyżkami. Trzask migawki. Niby 
uderzony biczem, porwał się zwierz do dalszej ucieczki, znów 
zachrzęścił śnieg, coraz dalej i ciszej.

Poczułem w sercu niewysłowioną radość. Żaden strzał 
najcelniejszy nie dał mi tyle zadowolenia, co to bliskie spot-
kanie ze starym druhem w dzikiej poleskiej kniei. Jakbym 
odnalazł dawno niewidzianego przyjaciela. Tak i teraz, gdy 
siedzę przy mym biurku i patrzę na tę sylwetkę, taką jaką 
widziałem wówczas, przeżywam drogą chwilę po stokroć in-
tensywniej, niż gdybym żył tylko wspomnieniem lub miał 
przed sobą jedynie trofeum.

         WŁODZIMIERZ KORSAK
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Na godz. 1�.00 zaplanowano 
wieczór autorski Macieja Małe-
ckiego i Konrada Wojtyły pt. 
„Rafał Wojaczek na te czasy”. 
A o godz. 19.00 spotka-
nie z Elżbietą Wojnarow-
ską, poetką, autorką piosenek  

i scenariuszy oraz wydawcą  
z Krakowa. 

Ten dzień zakończył się sla-
mem poetyckim, w którym 
udział wzięło osiem osób. Kon-
kurs wygrał i podzielił się nagro-
dą Roman Habdas.  Jego finało-
wym przeciwnikiem był Maciej 
Kuczyński, który się nie podzie-
lił. Za oryginalną interpretację swojego wiersza nagrodę specjalną 
otrzymała Irena Zielińska. 

Niedzielna wizyta na cmentarzu nad grobem Kazimierza 
Furmana spięła klamrą całość. Organizatorzy i pomagierzy od-
jechali „FurmanKą” – jak widać na obrazku – bez furmana. Parę 
koni zastąpiła (z musu) para z „Jedynki” – Marzena Maćkała  
i Maciek Kuczyński.

Za rok, również w maju, odbędzie się „być może” VII edycja-
festiwalu... a od jesieni „FurmanKa w drodze” zaprasza do Klu-
bu Kultury „Jedynka” na literackie spotkania z ciekawymi gośćmi 
świata literatury. 

              Ewa Rutkowska

Festiwal rozpoczął się 1� maja 
w Santocku. Tu z inicjatywy sołty-
sa  Rafała Chodkiewicza odsłonięto 
Ławeczkę Kazimierza Furmana. 
Jako pierwsza na ławeczce usiad-
ła rodzina Kazika, po nich poeci, 
mieszkańcy wsi i goście.

Oficjalne otwarcie Festiwalu 
i panel  dyskusyjny pod hasłem 
„Czy literat wciąż musi się 
buntować?” odbyło się w dniu 
następnym w Klubie „Jedynka”. 

Do dyskusji zaproszono: 
Elizę Chojnacką, Ireneusza K. 
Szmidta i Wojciecha Kuskę. 
Prowadzenie: Agnieszka Kopa-

czyńska-Moskaluk i Beata P. Klary – organizatorki Festiwalu.                           
Po panelu odbył się pokaz multimedialny „Odbicia Gorzowa” 

w wykonaniu Krzysztofa Micha – zdjęcia, Jakuba Jabłonki – mu-
zyka, i poety Pawła Łęczuka – teksty. 

Na zakończenie tego dnia w sali widowiskowej MCK widzowie 
obejrzeli dwa monodramy w reżyserii Jarosława Filipskiego: „Fulla”  
w wyk. Julii Bogunii z Teatru „From Poland” z Częstochowy i „Oca-
lony”, w wyk. Pawła Zieglera, aktora Teatru „Poświęcony” z Katowic. 

�0 maja, w południe, na bulwarze n/Wartą Grupa Teatralna 
Marcina Ciężkiego przedstawiła happening „Kobiety Furmana”. 
W programie udział wzięły: Patrycja Dopierała, Julia Adamczyk, 
Aneta Szynol i Danuta Gołąbek. W postać Kazimierza Furmana 
wcielił się reżyser happeningu Marcin Ciężki.

�1 maja, w sobotnie po-
łudnie uczczono �6 rocznicę 
ukazania się „Siekierezady” 
Edwarda Stachury. Swoimi 
wspomnieniami o koledze 
poecie-wagabundzie oraz piosenkami w Jego oryginalnym wy-
konaniu, podzielił się Ireneusz K. Szmidt, prezentując również 
te, które sam nagrywał, gdy gościł Steda w swoim szczecińskim 
mieszkaniu.         

Do Klubu przeniesiono też Literackie Porozumienie „Północ 
– Południe”, którego prowadzącą była Agnieszka Kopaczyńska-
Moskaluk. Gośćmi spotkania były dwie poetki z Zielonej Góry: 
Jolanta Pytel i Katarzyna Jarosz-Rabiej.

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI „FurmanKa”
im. KAZIMIERZA FURMANA

18-21 maja 2017

Nowe obręcze samotności
Moja samotność to ja będący tu i wciąż
To ja którego kiedyś znałem
Pamiętam go ze zdjęć w rodzinnym albumie
Pożółkłym jesiennie
Moja samotność to myśl biegnąca w nowe
dziedziczenie

Moje dziedzictwo to pościel
Jeszcze pachnie skrobią krochmalem bagnem
I kadzidłem
To ziemia jałowa 
To niechciana w księżycu kochanka
Której nienawiść nie posiada słów

Moja samotność – cztery brudne ściany
Podłoga i sufit
Przybity do dachu gwoździami

                          Kazimierz Furman
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Promocja czasopisma literackiego „Pegaz Lu-
buski” w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Z. Herberta

Gorzów, 15 marca 2017

To już 6�. numer,  
a pierwszy w tym roku ka-
lendarzowym. 

Spotkanie jak zwykle 
poprowadził szef gorzow-
skiego Oddziału ZLP Ire-
neusz K. Szmidt. Powitał 
gości ze Szczecina, wszyst-
kich obecnych autorów i pogratulował tegorocznych „Wawrzynów”. 
W tym roku „Wawrzyn” dziennikarski otrzymała Agata Sendecka, 
dziennikarka lubuskiej TVP z Gorzowa.

Następnie Jerzy Alski przybliżył nieco treść swojego tekstu pt. 
„Nic ważnego”, mówiącego m.in. o filozoficznych aspektach śmier-
ci. Ks. Jerzy Hajduga przeczytał swoją „Pietę”, a Tomek Korbanek 
wiersze „Z rekolekcji” i „Zmartwychwstanie”. W podobnym tonie 
zabrzmiał wiersz „Ludzie i rzeki” autorstwa Romana Habdasa. Może 
dlatego, że są to dni wielkiego postu przed Wielkanocą, to teksty 
dotyczą właśnie takiego tematu. Ale był też wiersz „O życiu” Elżbiety 
Skorupskiej-Raczyńskiej, który w zastępstwie za autorkę przeczytała 
Krystyna Kamińska. 

W tym numerze znajdujemy także kilkanaście tekstów poety-
ckich, autorstwa naszych gości. Jednym z nich był Robert A. Flor-
czyk, który opowiedział trochę o sobie, o zabawnym spotkaniu 
przed laty z Różewiczem i przeczytał chyba wszystkie swoje wiersze 
zamieszczone na łamach tego numeru „Pegaza”. Drugim gościem 
spotkania był Adam Siedlecki, autor tekstów dotyczących twórczości 
p. Roberta. Jest też poetą i dziennikarzem magazynu zachodniopo-
morskiego wydawanego w Szczecinie pn. „Interakcje i Przenikania”. 

Trochę o sobie i swojej twórczości opowiedziała kolejna szczeci-
nianka, Barbara A. Moraczewska. A fragment książki, która ukaże się 
jeszcze w tym roku pt. „Matylda” zatytułowany „Wielkanoc”, prze-
czytała autorka Elżbieta Daszkiewicz. 

W tym „Pegazie” jest też fragment opowiadania „Apokryf  
o zmartwychwstaniu” Janusza Włodarczyka z Myśliborza. A Krysty-
na Kamińska donosi o najnowszych książkach: „Listy Dobiegniew-
skie” Krystyny Koneckiej, „Rozmowy z piórami” Beaty P. Klary, 
„Kowalski” Hanny Ciepieli, „Zagubiona droga” – cygańskie bajki 
autorstwa Edwarda Dębickiego oraz „Boska matryca” Łucji Fornal-
czyk-Fice. Jest też bardzo wnikliwy tekst jej autorstwa o gorzowskim 
„Weselu” w Teatrze im. J. Osterwy. I Mirosławy Szott „Szkic w �0. 
rocznicę śmierci romskiej poetki Bronisławy Wajs-Papuszy”. Znaj-
dziemy także krótkie wiadomości literackie. I dość długą listę „Z ża-
łobnej karty”. O czym z żalem w swoim wstępniaku mówił Ireneusz  
K. Szmidt. Tradycyjnie spotkanie zakończył własnym tekstem pt. 
„Na dwie ręce” Ferdynand Głodzik. 

Wszystkich obecnych i nie tylko zaproszono na 11 kwietnia do 
salonu kominkowego WiMBP na wieczór z poezją Marka Grewlinga  
i promocję Jego pośmiertnego tomiku „Anachoreta na rozdrożach”. 

Niebanalny duet literacki
W dniu 11 marca, w ramach DKK, w WiMBP odbyło się spot-

kanie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim.
Maria Ulatowska z zawodu prawniczka. Obecnie na emeryturze. 

Jako prozaik zadebiutowała w �011 roku książką „Sosnowe dziedzi-
ctwo”. Ma już na swoim koncie 11 książek. Jacek Skowroński z za-
wodu ekonomista i dyplomata. Jego pierwsza powieść nosi tytuł „Był 
sobie złodziej”.

Dlaczego piszą razem? Bo jest to nowe doświadczenie i bardzo 
im potrzebna odmiana. Pierwsza wspólna książka to kryminał o se-
ryjnym mordercy pt. „Autorka”.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki przy 
Wypożyczalni Głównej WiMBP 

�� marca dyskutowano o książce poświęconej znanej piosenkar-
ce Irenie Jarockiej. Jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiej piosenki. 
Wszystko to zebrała Mariola Pazwan. Wspomina ją sto osób, w tym 
pierwszy i drugi mąż i córka Monika. Natomiast �� kwietnia dyskuto-
waliśmy o książce Gayli Formand „Byłam tu” . Pisarka pisze o najistot-
niejszych życiowych problemach, nie tylko młodych ludzi. Natomiast 
�� maja o pięknej książce „Dwanaście srok za ogon” Stanisława Łu-
bieńskiego. Jest ona nominowana do Nagrody Literackiej NIKE �01�. 
Jest to książka o miłości autora do istot skrzydlatych, a także o wielu 
ludziach, którym wspólne było to zamiłowanie. Autor umie pisać tak, 
że opisywane staje się widzialne i słyszalne. I mówi nam: „Trzeba uczyć, 
że przyroda jest wszędzie i potrzebuje naszej opieki”. 

FurmanKa w drodze
Jest to cykl spotkań z literatami w ramach Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego „FurmanKa”. Dnia �1 marca w Klubie 
„Jedynka” odbyło się spotkanie z poetą Tadeuszem Zawadow-
skim (patrz wiersze na s. 16). Następnie, �0 kwietnia ze znanym 
poetą, krytykiem literackim i wydawcą Rafałem Gawinem z Łodzi.  
W �009 roku wydał on arkusz „Przymiarki” i książkę poetycką „Wy-
cieczki osobiste”. Ostatnia książka, wydana w �016 roku, nosi ty-
tuł „Zachód słońca w Kurwidołach”. Tytułem nawiązuje do tomiku 
wierszy Jarosława M. Rymkiewicza „Zachód słońca w Milanówku”. 
Monika Brągiel tak opisała ostatni tomik R. Gawina: „Wiersz, to dzi-
kie zwierzę, umykające, nieoswojone, działające według impulsów, 
instynktów... Daje szerokie pole manewru odbiorcy złaknionemu 
przygód”. Autor rzuca wyzwanie: Spalaj się i przetrwaj. Wiersze za-
garniają przestrzeń... Język tratuje świętości, uwodzi mową...

W cyklu „farmaLITER”
5 kwietnia w Klubie „Jedynka”, spotkanie z Szamanką.
Jest to cykl spotkań z interesującymi poetami i literatami. Tym 

razem w gościnne progi Klubu została zaproszona poetka Justyna 
Koronkiewicz, debiutująca, 
ale już nagrodzona Srebrnym 
Sokolim Piórem przez rekto-
ra Akademii im. Jakuba z Pa-
radyża za tomik „Szamanka”. 
Justyna pochodzi z Sulęcina. 
Obecnie mieszka, jak powie-
działa na spotkaniu, w drew-

nianej chatce gdzieś w Kotlinie Kłodzkiej, w której coś skrzypi, puka 
i stuka... Bo lubi las i spokój i jak zaglądają do okien jelenie.

Tomik „Szamanka” powstał w �016 roku. Jest to dwadzieścia 
sześć utworów, tworzących kompozycyjną całość. Bodźcem do na-
pisania tomiku było spotkanie autorki z prawdziwą szamanką. To 
nietuzinkowy tomik poetycki z mottem: „Wypuść swoje konie na 
wolność”. Poezji czytanej przez autorkę towarzyszył koncert pięknej 
muzyki na nietypowych, etnicznych instrumentach w wykonaniu 
Karoliny K. Szymków, Szymona Koronkiewicza i Waldi Sarena.

Ten jest dobry, kto chce być dobry 
To motto obchodów �0-lecia Stowarzyszenia im. Brata Alberta 

w Gorzowie. 
6 kwietnia br. w schronisku dla bezdomnych przy ul. Strażackiej 

Ela Kuczyńska przedstawiła monodram „Papusza”. Autorski scena-
riusz na podstawie wierszy romskiej poetki Bronisławy Wajs Papuszy 
i dużo pięknej romskiej muzyki.

Oprócz Eli kilka swoich wierszy przeczytał mieszkaniec schroni-
ska Ryszard Zaniewski. Ela, mimo choroby, nie odwołała spotkania. 
Nie mogła tylko śpiewać.

W dniu następnym koncertem w Klubie „Pod Filarami” jubile-
usz uświetnił polski bard, poeta, kompozytor, aktor i malarz Jacek 
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Kleyff (z zawodu inżynier architekt). Od �0 lat członek „Orkiestry 
Na Zdrowie” (ONZ). Jackowi towarzyszyły dwie panie: Ania Paty-
nek i Nasta Niekrasowa. 

Dzień Poezji w parku Róż 
– „Wiersze Lubuszan kwitną na wiosnę”
Pomysłodawczynią tego niecodziennego promowania poezji była 

Beata P. Klary. Jak powiedziała: „Poezja to zjawisko niszowe, więc 
trzeba wychodzić do ludzi”. 

Na drzewku w parku Róż zawisło pięćdziesiąt wierszy, wcześniej 
nadesłanych do Beaty i zafoliowanych, aby przetrwały różną pogo-
dę. Obecni podczas tego happeningu uczestnicy i widzowie tak to 
skomentowali: „Aby to drzewko istniało do następnego Dnia Poe-
zji”, „dobrze, że wiersze kwitną na drzewie, bo każda forma wyjścia 
z poezją do ludzi to bardzo 
dobry pomysł”, „dobrze, że 
są ludzie, którzy nie wstydzą 
się takiej akcji...”. Dodatko-
wym efektem przyciągnię-
cia widzów i czytelników 
było rękodzieło w wykona-
niu pań z Koła Gospodyń 
Miejskich.

Jubileusz 25-lecia Studia Teatralnego 
dla Dzieci i Młodzieży
22 kwietnia
Studio istnieje przy Teatrze im. J. 

Osterwy w Gorzowie od 199� roku. 
Jego założycielką i kierowniczką jest 
Krystyna Zienkiewicz. W Studiu  
z dziećmi i młodzieżą pracuje pięciu 
aktorów: Teresa Lisowska-Gałła, Bo-
gumiła Jędrzejczyk, Bożena Pomykała-
Kukorowska, Anna Łaniewska, Artur 
Nełkowski oraz Agata Zienkiewicz-
Iwaszko i Paulina Szaja jako choreo-
grafki. Obecnie na zajęcia uczęszcza 
1�0 młodych ludzi w wieku od � do 
�� lat. Praca ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży na kultu-
ralnych odbiorców sztuki, świadomych i kreatywnych uczestników 
życia kulturalnego. 

Lubuskie Spotkanie Poetyckie 
„W pół drogi” – przystanek Świebodzin
24 kwietnia, Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Do udziału w spotkaniu zaproszono: Paulinę Korzeniewską-

Nowakowską z Zielonej Góry, poetkę, tłumaczkę z angielskiego, 
która w �006 roku wydała arkusz poetycki „Tu można tylko latać”  
i w �011 roku zbiór wierszy „Usta Vivien Leigh”, za który otrzyma-
ła wyróżnienie za debiut w Lubuskim Wawrzynie Literackim �016,  
a główny Wawrzyn’ �016 za tomik „Pogodna biel dobrego samo-
poczucia”. 

Marię Szafran ze Świebodzina. Absolwentkę zielonogórskiej 
WSI – piszącą od �006 roku, od momentu przejścia na emeryturę. 
Pierwsza książka pt. „Stop. To tylko wiersze” powstała w �010 roku. 
Do tej pory napisała i wydała już 11 książek. 

Mirosławę Szott ze Zbąszynka/Zielonej Góry. Ukończyła studia 
na wydz. filologii polskiej i pedagogiki na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Jest poetką, krytykiem literackim i doktorantką literatu-
roznawstwa. Od �009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Jeszcze 
Żywych Poetów. W roku �01� wydała tomik pt. „Anna”, poświęco-

ny zmarłej zielonogórskiej poetce Annie Tokarskiej. I ostatnio tomik 
„Pomiar Zamku”. 

Marka Stachowiaka z Gorzowa. Jego zawodowa praca nie ma 
nic wspólnego z poezją. Lubi pisać. Sprawia mu to przyjemność. Jego 
teksty powstają długo. Muszą być o czymś, co go osobiście dotyka. 
Wygrał kilkanaście Turniejów Jednego Wiersza. Debiut książkowy 
jeszcze przed nim. Jak mówi autor: „Tomik musi być spójny, ma 
tworzyć całość”. Będą to wiersze mówiące o trudnych relacjach oj-
ciec-syn. Tomik ma ukazać się jeszcze w tym roku pod tytułem „Tata 
jest od tego”.

Moderatorem spotkania była Beata P. Klary. 
Następne spotkanie z tego cyklu też w Świebodzinie we wrześniu.

Premiera u Osterwy, „Stopklatka” 
20 maja 
Młody, chłopak, który kocha latać, lubi tańce i film i chce zostać 

reżyserem. Te wielkie marzenia niweczy mu wypadek (skacze do wody 
na tzw. główkę). Bohater 
spektaklu opowiada, ku 
przestrodze, o zmęczo-
nej matce, która się nim 
opiekuje, o trudnej co-
dzienności, zastanawia 
się, co z miłością? Zadaje 
pytania: Czy można ko-
chać kogoś takiego i czy 
cierpienie uszlachetnia? 

Zbliżają się wakacje. 
Niech to przedstawienie 
będzie ostrzeżeniem. Jest w nim dużo informacji. Nawet muzyka 
Marka Zalewskiego ostrzega. A scena syna z matką (zmęczona matka 
– Beata Chorążykiewicz) wzrusza do łez. Dobrze by było, aby widzo-
wie obejrzeli ten spektakl ze zrozumieniem i wyciągnęli wnioski dla 
siebie. Może nie będzie za późno. 

Jest to spektakl/monodram. Główną rolę odtwarzają na zmia-
nę dwaj młodzi i piękni gorzowscy aktorzy – Mikołaj Kwiatkowski  
i Darian Wiesner. Autorką tekstu jest Malina Prześluga. Spektakl wy-
reżyserowała Alina Moś-Kerger.

Stypendia Prezydenta Miasta Gorzowa
Przyznano ich dwanaście. W tym Julii Adamczyk (teatr), stu-

dentce I roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie. Reprezentuje ona nurt teatru alternatywnego. Ze środ-
ków stypendium planuje zrealizować spektakl „Bajki Buddyjskie”. 
Łucji Fice (literatura), autorce kilku książek, w tym tomików poezji 
i powieści, które cieszą się dobrą opinią pism ogólnopolskich oraz 
środowiska lokalnego. Za stypendium planuje wydanie powieści „Za 
kryształowym lustrem”. 

Najwięcej stypendiów przyznano w kategorii muzyka (sześć)  
i po jednym w kategorii: taniec, film, sztuki wizualne oraz animacja 
i edukacja kulturalna.

Grzegorz Miecugow w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece im. Z. Herberta
24 maja 2017. Spotkanie w ramach DKK
Największa sala WiMBP „pękała w szwach”. Nic dziwnego. 

Grzegorz Miecugow to profesjonalista i dziennikarz z prawdziwego 
zdarzenia. Kiedyś dziennikarz radiowej Trójki, teraz związany jest  
z komercyjną stacją telewizyjną TVN. Od �00� roku współprowadzi 
bardzo popularny, lekki program informacyjny pt. „Szkło kontak-
towe”, za który wspólnie z Tomaszem Sianeckim zostali nagrodzeni 
„Wiktorem”. Jest też prowadzącym cykl ciekawych wywiadów pt. 
„Inny punkt widzenia”. 
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Na Zapiecku, 30 maja
Bardzo interesujące było zapieckowe spotkanie z poznańskim 

poetą, autorem 16 książek, Jerzym Grupińskim, członkiem Za-
rządu Oddziału SPP w Poznaniu, współzałożycielem i wicepreze-
sem Salonu Artystycznego im. Jackowskich, inicjatorem Konkursu 
Zielonych Piór.

W radiu „Emaus” prowadzi cykliczną audycję pt. „Pocztylion 
literacki”. Publikował m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Twórczości”, 

„Kresach”, „Akancie”, „Latarni 
Morskiej”, „Temacie”, „Gaze-
cie Kulturalnej”, „Nihil Novi”.

Za twórczość i działalność 
kulturotwórczą odznaczony 
został m.in. medalem im. Ry-
szarda Milczewskiego-Bruno, 
Nagrodą Roku �00� Między-
narodowego Centrum Poezji 
za almanach Klubu Literackie-
go pt. „Arka”, medalem „Labor 

Omnia Vincit” (�00�) oraz Gloria Artis (�00�), nagrodą w 1�. Mię-
dzynarodowym Konkursie Literackim �011 Europejskiego Centrum 
Promocji Sztuki i Literatury w Thionville (Francja) za tomik poezji 
„Sposób na bezsenność”.

Książka jego autorstwa pt. „Kuszenie świętego Poetego” uznana 
została przez jury Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Po-
znaniu za najlepszą w roku �01�.

Na zapieckowym spotkaniu Jerzy Grupiński, prócz przeczyta-
nia kilku swoich wierszy, opowiedział parę anegdot o literatach, 
których najzabawniejszym bohaterem był inny poznański poeta 
Andrzej Babiński, a na zakończenie zapieckowego spotkania po-
kazał zdjęcia literatów, z którymi spotykał się w Klubie Literackim  
w poznańskim Zamku.

Jerzemu Grupińskiemu towarzyszył mieszkający również w Po-
znaniu Jerzy Beniamin Zimny – poeta, prozaik, krytyk i recenzent, 
historyk poezji polskiej. To on na zakończenie spotkania przekazał 
w kilku zdaniach swoje opinie o najbardziej interesujących poetach 
współczesnych, do których zaliczył także gorzowiankę Beatę Patrycję 
Klary, wspomniał o zasłużonych w literaturze Lubuszanach, a tak-
że pokazał swoją książkę o poetach polskich pt. „Dzieci Norwida”.  
O zapieckowym gościu – Jerzym Grupińskim powiedział krótko: 
„Stworzył swój poetycki świat i umieścił w nim siebie”.

Mural babci Nonci 
31 maja 2017 r. wielkie święto społeczności romskiej, a tak-

że tych, którzy znają i szanują Alfredę Markowską, zwaną babcią 
Noncią. To właśnie ostatniego dnia maja odsłonięto poświęcony Jej 

piękny mural autorstwa Leszka 
Michty. Zdobi on aulę Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Dą-
browskiego. Ufundowano go  
w podziękowaniu za ofiarność  
i odwagę w czasie wojny, kiedy 
pani Alfreda z narażeniem ży-
cia ratowała romskie, żydowskie 
i polskie dzieci z transportów 
śmierci. Ten ważny dzień dla społeczności romskiej, a także dla 
mieszkańców miasta zakończył się biesiadą romską. To była praw-
dziwa, wspólna zabawa integracyjna – byli tancerze z zespołu „Ro-
mana Cierheń” i gość specjalny Katjusha Kazubek. Przeczytano też 
fragment książki „Niebo z gwiazdami” Haliny Daszkiewicz. Potra-
wy romskie serwowała rodzina Alfredy Markowskiej.                        

Z cyklu „farma LITER”
w Klubie „Jedynka”, 6 czerwca
Spotkanie autorskie laureatki Lubuskiego Wawrzynu Litera-

ckiego za najlepszą książkę poetycką w �016 roku – „Pogodna biel 
dobrego samopoczucia”, Pauliną Korzeniewską i recital własnej 
poezji śpiewanej Kamila Melera. 

Otwarcie Sali im. Papuszy 
w wilii WiMBP
7 czerwca staraniem gorzowskich bibliotekarzy, w przeddzień ich 

Święta, została otwarta w wilii na piętrze Sala Papuszy bogato wypo-
sażona w dokumenty, wszelkiego rodzaju wydawnictwa, fotosy i fo-
togramy, a nawet zapisy multimedialne. W zasadzie jest to muzealna 
izba pamięci po cygańskiej poetce Bronisławie Wajs zw. Papuszą. 

Nocny Szlak Kulturalny
10 czerwca, sobota 

W programie za-
powiadano wiele pięk-
nych i pożytecznych 
projektów, propozycji instytucji kultury, organizacji 
pozarządowych i nieformalnych grup artystycznych 
obmyślonych dla zabawienia gorzowian! Prawie 
wszystkie wypaliły, tak pod względem poziomu, 
jak i frekwencji, choć transmisja spotkania piłkarzy 
polskich i rumuńskich uszczupliła znacznie zain-
teresowanie kulturą, ale na szczęście tylko w czasie 
trwania meczu. W dawnej „przemysłówce” na pię-
trze przeważały wystawy fotografii i malarstwa, ale 
miłe gniazdko uwili sobie także gorzowscy poeci. 
Parter opanowała muzyka i wielki montaż �60 zdjęć 
na �60-lecie Gorzowa. W Małej Galerii po pięciu 
kontynentach oprowadzał podróżnik Stefan Pio-
sik. Odczarowane zostały także piwnice filharmonii  
i plotki, że w Gorzowie nic się nie dzieje. 

        Ewa Rutkowska



�� „Gloria  Artis” dla poety WŁADYSŁAWA ŁAZUKI

WŁADYSŁAW 
ŁAZUKA

Czereśnie
Szpaki pilnowały
pierwszej słodyczy
ja też
– czuwaliśmy razem                                     
próbowałem różnych sztuczek
aby je zniechęcić 

miały wszystko
w przysłowiowym nosie
one u góry ja na dole
dzieliliśmy apetyt
na czereśnie
do ostatniej 
pestki

Lipiec
Wiatr pędzi chmury
pada deszcz
W tym niżu przemoczony
na skrzydłach wyobraźni
jak jakiś ptak
ty ku niej mkniesz
Opadła dawno
biel akacji
brzęcząco kwitnie
w lipach lipiec
Z plastrów w pasiece
wśród jabłoni
będziesz smakował
miód
jej ust

* * *
Wznosił się coraz wyżej
na strunach
światła i powietrza
Tu miał swoją enklawę
i ukryte gniazdko
szare jak i on
Schodziłem w zakole rzeki
wśród zbóż                       
przyziemny 
z wędką i koszykiem
w poszukiwaniu pstrągów
Spłoszyłem zająca
Patrzyły na mnie 
zaniepokojone sarny
przerywając ucztę
na śródpolnej łące
wysoko w błękicie
budził okolicę
dzwoneczek tych stron
rozśpiewany skowronek

W dniu Święta Poezji �1 marca �01� r. 
w Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się  
inauguracja II Zachodniopomorskiej Wiosny 
Poezji. Na program tego szczególnego spot-
kania złożyło się: słowo wstępne o wiośnie 
prezesa Związku Literatów Polskich Oddzia-
łu w Szczecinie, Leszka Dembka, prezenta-
cja choszczeńskiego środowisko poetyckiego, 
którą przedstawiła Anna Lewicka, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Korytowskie 
Noce Poetów oceniła prof. dr hab. Aniela 
Książek-Szczepanikowa, choszczeński re-
gionalista Tomasz Jabłecki przedstawił arty-
styczny biogram Władysława Łazuki, a Piotr 
Pawłowski, wiceprezes Fundacji Wspierania 
Kultury Noc Poetów, wygłosił prelekcję na te-
mat twórczości poety. 

Było to swoiste preludium do odznacze-
nia Władysława Łazuki brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który na 
wniosek Fundacji Wspierania Kultury „Noc 
Poetów” został przyznany przez ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego. Uroczystej de-
koracji tym medalem dokonał wicewojewoda 
zachodniopomorski Marek Subocz. 

Kapituła Nagrody im. Niny Rydzewskiej 
Zarządu Oddziału Związku Literatów Pol-
skich w Szczecinie postanowiła również uho-
norować Władysława Łazukę RÓŻĄ POE-
TÓW za całokształt twórczości.

Poeta podzielił się refleksją z dotychcza-
sowej przebytej drogi twórczej, wspominając 
nazwiska wielu poetów, których znał osobi-
ście, m.in. Józefa Bursewicza, Eliasza Rajzma-

na, Joannę Kulmo-
wą, Helenę Raszkę, 
Stanisława Wita Wi-
lińskiego i innych, 
którzy już odeszli, 
następnie odczytał 
swój wiersz z tomi-
ku „Chwila z kosem  
i inne wiersze” wyda-
nego przez WiMBP 
im. Zb. Herberta  
w Gorzowie Wlkp. 
pt. „Jesteś”. 

Wiersze autora (wybór z 1� tomików) 
śpiewał Ryszard Leoszewski z zespołu 
„Sklep z ptasimi piórami”, a utwory recy-
towała Julia Budynek, absolwentka Szko-
ły Muzycznej w Choszcznie. 

Władysław Łazuka jest pierwszym 
poetą w powiecie choszczeńskim uhono-
rowanym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” za twórczość artystyczną  
i działalność kulturalną. 

List do Poety
zamiast laudacji

Kim jesteś Poeto? Kim chcesz być? 
Kim będziesz? Jaką modlitwę odmawiasz 
przed napisaniem pierwszej litery, która 
jakim słowem się stanie? Czy wierzysz, 
że To jednak, co trwa, ustanowione jest 
przez poetów? Zatem co chcesz ustano-
wić, Poeto, aby Twoje dzieło zasłużyło na 
długotrwałe życie? Trudne to zadanie po-
godzić jasność z ciemnością, krzyk z mil-
czeniem, naturalizm z zachwytem – by 
nie groził nam ogląd świata tylko z jednej 
perspektywy. 

 Ale dobrze, że jest głos koncertmistrza 
antycznego świata – Arijona, mitycznego 
poety. O czym śpiewa Arijon tego dokład-
nie nikt nie wie / najważniejsze jest to że 
przywraca światu harmonię / morze ko-
łysze łagodnie ziemię / ogień rozmawia  
z wodą bez nienawiści (…).

W cieniu Twojego heksametru – Poe-
to Władysławie, dobiega też głos z jasnej 
orfickiej struny: stoję tu wśród świata 
zwierząt / rośliny ptaki i ryby / na nowo 
odczytujesz księgę natury. Wyznajesz jed-
ną z odwiecznych prawd, że najbardziej 
wskazane jest życie w harmonii z naturą, 
w zgodzie z odwiecznym rytmem, kie-
dy piszesz: Wsłuchaj się w mowę traw / 
kiedy brata się z nimi wiatr każdy listek  
i źdźbło / zespalając w jedno / poruszenie.

Swoją poezją chciałbyś, tak jak Kon-
stanty Ildefons: Całego siebie dać jak bu-
kiet chabrów, / bo zawsze warto. Bo nigdy 
nie za późno. I niech tak będzie, Poeto 
Władysławie, który usuwając w cień eg-
zystencjalne pokusy, dostrzegasz i wysła-
wiasz ontologiczną zasadność zjawisk.

I niech tak będzie, niech Twoje wier-
sze afirmują i przynoszą równowagę, po-
godę ducha, w codziennym spotkaniu ze 
światem.

                Leszek Dembek
    Prezes szczecińskiego Oddziału ZLP 
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„Wodne granice”
Magdy Turskiej

Pojęcie transgresji pierwotnie przynależy 
geologii i dotyczy morza. Jest zalewaniem lądu 
przez morze – przekraczaniem przez morze swo-
jej dotychczasowej granicy i zagarnianiem przez 
nie lądu. Przez morze – czyli wodę. Woda pełni  
w opowieści rolę naczelną, obecna w niej jako lód 
– suchy, w samym sobie uwięziony, jako amorficz-
ny płyn, przenikający siebie ożywionymi warstwa-
mi, jako element nasycający środowisko wchodzące  
w nas z oddechem, jako coś usilnie poszukiwanego, 
oczekiwanego, pożądanego. Woda, która zagarnia. 
W geologii ma to charakter katastrofy.

Pragnienie przekroczenia siebie – swoich do-
tychczasowych wymiarów, granic swoich pragnień, 
przejścia przez samego siebie do innego siebie, często 
odmiennego i jeszcze nieznanego, takie pragnienie 
właściwe jest każdemu z nas. Od czasu, kiedy pierw-
szy człowiek zapragnął, jest to motor gnający w drogę 
każdego. Z różną siłą, bo tylko od nas samych zależy, 
dokąd pójdziemy, jak daleko dojdziemy, gdzie usta-
limy kolejną granicę samych siebie. Ta właściwość 
człowieka jest nazywana także transgresją. 

Transgresja taka nie jest katastrofą – jest nie-
wiadomą. Jest szansą, jest nadzieją na odszukanie – wśród wielu 
wymiarów samego siebie – tego najwłaściwszego. Tego, w którym 
odczuwanie życia jest najsilniejsze, najpełniejsze, najbardziej nas 
wzbogacające. Jest poszukiwaniem siebie – skarbu, bo skarbem jest 
każdy z nas. Życie od dnia do dnia jest suche, kanciaste i raniące 
w swych powierzchownych rytuałach, dopiero zagarnięcie wodnego 
żywiołu nawilża je i rozpuszcza zaschnięte pokłady płaskich znaczeń, 
pozwalając na narodzenie się w nas gołębia, szczurzycy zatroskanej 
swoimi małymi, na przeniknięcie ich i powrót do siebie z ich boga-
ctwem. Pozwalając na życie wielowymiarowe.

Transgresja właściwa człowiekowi jest odwrotnością geologicz-
nej. Bo to nie woda przychodzi do człowieka, aby go zagarnąć, ale 
człowiek wyrusza na poszukiwanie wody, aby dać się jej zagarnąć. 
Obarczony dziesiątkami kodów kulturowych i cywilizacyjnych, 
które pojmuje powierzchownie i sucho, albo nawet nie pojmuje 
ich wcale, bo nie ma na to czasu, wpatrzony w kontrolki poziomu 
paliwa w aucie, wypatrujący na drodze policyjnego patrolu, zaś po 
powrocie zatroskany ubogim stanem lodówki. Uwolnienie tych ko-
dów, rozmrożenie w wodnym żywiole – wszak jedynym powołanym, 
aby powstawało w nim prawdziwe życie – uwolnienie takie nadaje 
wszystkim przeczytanym wierszom, obejrzanym filmom, odsłucha-
nym pieśniom znaczenie wreszcie właściwe i nadaje im ruch: mogą 
swobodnie przychodzić i odchodzić, mogą przenikać nas i siebie na-
wzajem, tworząc nowe wartości, dotąd niedostrzegane.

Poznanie jest najcenniejsze. Poznanie świata prowadzi do poj-
mowania siebie, poznanie siebie – do pojmowania świata. Nawet 
poznanie złego jest dobre, powiada jeden ze średniowiecznych mi-
strzów, bowiem tylko poznawszy zło, możemy dokonać jego trans-
gresji w coś innego, odmiennego od zła. Poznanie jest też ożywie-
niem tego wszystkiego, co dzień po dniu zastyga w każdym z nas. 
Jest odnalezieniem siebie, nierzadko dawno zgubionego i zapo-
mnianego. Jest nadaniem samemu sobie i światu nowego wymiaru. 
Poznanie wymaga odwagi. O tym właśnie jest ta opowieść.

Promocja powieści Magdy Turskiej 
„Wodne granice” odbędzie się  

21 czerwca o godz 17.00  
w WiMBP im. Z. Herberta. 

Nowa Antologia wierszy 
wywiedzionych z życia miasta  
Gorzowa i jego mieszkańców
W wydawnictwie Oddziału ZLP – Biblioteka Pegaza 

Lubuskiego trwają prace nad przygotowaniem do druku 
nowej edycji wierszy poetów, którzy żyli i żyją lub gościli 
w Gorzowie. Poprzednia edycja pod tytułem „Wsłu-
chani w kamienie Gorzowa” miała miejsce 10 lat temu  
z okazji 750-lecia powstania miasta. W tym roku kolejna 
okrągła (bo z zerem) rocznica. 

„Matylda”
to od wielu lat powieść, której akcja rozgrywa się  
w środowisku mieszczan gorzowskich, w pejzażu go-
rzowskich ulic, w miejscach pracy i wypoczynku, na 
imprezach kulturalnych i sportowych, wreszcie we 
własnych i cudzych mieszkaniach. Autorka, Halina El-
żbieta Daszkiewicz, pani w dojrzałym już wieku, ma 
w dorobku kilka jeszcze innych powieści, ale dopiero 
„Matylda” będzie jej debiutem książkowym. Wydania 

powieści podjęło się wydawnictwo ZLP w ramach serii „Biblioteka 
Pegaza Lubuskiego”. 

H. Elżbieta Daszkiewicz jest rodowitą gorzownianką zakocha-
ną w swoim mieście. Jest absolwentką I LO. Interesuje się historią 
miasta, ludźmi, którzy tworzyli historię przed- i powojenną Lands-
bergu – Gorzowa.

Dziś emerytka działająca społecznie na rzecz mieszkańców lo-
kalnej społeczności. Czytająca, pisząca, podróżująca. 

Dwa debiuty poetyckie
W tej samej serii i także autorów w „słusznym” wieku, Jani-

ny J. Jurgowiak i Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt jeszcze  
w tym roku, ale już po wakacjach, ukażą się dwa tomiki wierszy. 
Janina Jurgowiak od kilku lat uczestniczy w warsztatach literackich 
RSTK, a ostatnio także w sekcji twórczej Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku; debiutowała na łamach „Pegaza Lubuskiego”. Oto jeden  
z wierszy, które nadesłała do nowej gorzowskiej antologii:

WIDOK  ZE  WZGÓRZ  MORENY

Patrz, tam na dole
miasto milknące przedwieczorne.
Jeszcze blask słońca drga,
lecz coraz mniej i mniej…
Z zaułków pełznie, rośnie cień,
ulice truchtem w dół na oślep
szukają mostów na Zawarcie, 
gdzie jeszcze jasno i przestrzennie
aż po horyzont rozogniony.                         

    JERZY ALSKI    

Jaskółki śpiesznie pomykają 
szczebiot narasta, to znów cichnie 
rzekę całują na dobranoc,
żegnają wszystkie dzienne sprawy.

A ja zazdroszczę tym lotnikom,
zanucić mogę tylko cicho
i zejść w ulice pomroczniałe
u schyłku dnia.

O drugiej poetce i jej książce, którą ciągle jeszcze uzupełnia – 
w następnym, powakacyjnym numerze „Pegaza Lubuskiego”.
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FERDYNAND GŁODZIK

Śpiąca królewna 
z III wieku
Drzemiąc przez długie wieki bez mała,
królewna młodość swoją przespała,
dziś z jej bogactwa po latach wielu 
wszystko się mieści w starym portfelu.

Nie miała szansy na rynku pracy,
wręcz jej zagrażał żywot żebraczy,
w ZUS-ie nie mogła niczego wskórać,
najwyżej cienka emerytura.

Los jej zgotował solidne baty,
ciężka dziś dola arystokraty.
Patrzy, a tutaj jakby na przekór,
Uniwersytet Trzeciego Wieku!

Nie wiedząc, ile wieków przespała,
weszła do gmachu ot tak jak stała,
myśląc, że wciąż ma rumiane liczko,
rzekła wyniośle: Jestem księżniczką!

Moja dynastia od wieków słynie,
chcę tu założyć swój fraucymer.
Wokół zapadła grobowa cisza,
tak jakby słów jej nikt nie usłyszał...

Wreszcie ktoś rzecze łagodnym tonem:
lepiej pozostaw w domu koronę,
bo u nas nie ma następców tronu,
księżniczek, hrabiów ani baronów.

Za mną nikt dzisiaj nie nosi trenu, 
a pracowałam wszak w Zjednoczeniu!
Tutaj nie liczą się dawne szychy,
bądź koleżanką, wyzbądź się pychy.

Chociaż królewnę głos ten zaskoczył,
spojrzała prawdzie głęboko w oczy;
zrzuciła z siebie królewskie szaty,
za dwa semestry wniosła opłaty;

na literackie uczęszcza wtorki,
uprawia jogę i nordic walking,
wolna od swoich dawnych uprzedzeń,
dba o aktywność, zdobywa wiedzę,

a zanim zaśnie – wcale nie z nudów!
dostrzega korzyść z nowego trudu:
teraz naprawdę żyję dopiero,
nie to co kiedyś, przed naszą erą!

SATYRYCY

WALDEMAR JAWOROWSKI
Zgroza

Pozamykane paszcze bram,
Zasnute mroczne okna.
Włóczą się nocą tu i tam,
Ona jak kura zmokła.
Nic nie pomogą szlochy łzy,
Bezwzględnie trzeba rozstać się.
Tak to niestety bywa, gdy
Jest co, jest czym, a nie ma gdzie.

 Poselskie wojaże
 Oj, coś się w górze święci,
 bo nisko lecą prominenci.

 Oracje
 Wzloty
 głupoty.

 
* * *

Ależ on mocny w pysku
dla swojej partii zysku!

Nowa kadencja
Hej, użyjmy żywota,

gdy już wyszliśmy z błota.

* * *
Dał naród władzę

...i się puknął w czoło.
Wódz przyjął i odpukał.

Robi się wesoło...

* * *
– Co zastąpiło komunizm?

– Kuku-na-mónizm!

* * *
Nasza kochana rzeczywistość
swe ośle uszy czapką chroni.

Nie pokrywajmy kupy lukrem,
co wzniosłe samo się obroni.

* * *
Między ustami a brzegiem pucharu

zawsze się wciska na krzywy ryj paru.

Dla pana ministra
Nie było nas, był las.

Kukułka kuka, że tam poszła nauka.

Tym co się załapali
– Trzeba z żywymi naprzód iść – 

rzekł do zelówki martwy liść.

Modlitwa bezrobotnego
Racz mi zabrać, Panie,
wieczne odpoczywanie. 

* * *
Strzeżonego Pan Bóg strzeże

– stara to przestroga.
Dziś są tacy, co na siłę

strzegą Pana Boga.

Fraszka
socjaldemokratyczna
Na przeszłość najlepszy ACE,
Wybielacz nad wybielacze!

IRENEUSZ K. SZMIDT

POLITYKA
Obroń nas, Panie, przed premierami,
Którzy konkretnie nie mówią nic,
Obroń nas, Panie, przed reformami,
Po których wcale nie da się żyć.
Obroń nas, Panie, przed pasterzami,
Którzy chcieliby wciąż tylko strzyc!
Ocal nas, Panie, przed pyskaczami,
Którym już władza zbyt poszła w smak.
Ocal i ochroń przed działaczami,
Co im sumienia i serca brak!
Strzeż nas (bo możesz) przed cynikami,
Których narzędziem stał się Twój Znak!

    TADEUSZ SZYFER

Antyfona

DANIEL NABOROWSKI (XVII w.)

Czwartak (fragment na czasie)

Cztery rzeczy na świecie nieoszacowane:
Wolność, nauka, cnota, zdrowie niestargane.
Wolność serca, nauka rozumu dodawa, 
Cnota klejnot jest dusze, zdrowie żywot dawa.
Cztery są na człowieku pokusy: wmniemanie,
Że mądry, mężny, mocny, że mu wieku stanie.
Możny lekce poważa, zbyt mądry szaleje,
Wiek nader ubezpiecza, bogaty hardzieje.
Cztery rzeczy ma w sobie mieć sędzia: 
                                                 cierpliwość,
Miłosierdzie, roztropność, świętą 
                                             sprawiedliwość.
Mądrze ma odpowiadać słuchawszy cierpliwie,
Prawnie dany wykonać dekret lutościwie.
Z czterech rzeczy przychodzi człowiek 
                                               do godności:
Gdy czytał, widział siła, był w sprawach, 
                                               w trudności.
Kto nieuk, niebywalec,  
  nie miał z nikim sprawy,
Trudności nie skosztował,  
  to jest prostak prawy.
Cztery rzeczy niesyte nigdy u każdego:
Ucho, język i ręka, a serce do tego.
Ucho zawsze chce słuchać, język nie ustawa,
Ręka chce brać, a serce pragnąć nie przestawa.


