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Włodzimierz Igasiński 

W Poezji tkwi siła
Niektórzy zastanawiają się, co takiego tkwi w poezji, że ludzie 

w każdym wieku, o różnym pochodzeniu społecznym, z różnym 
wykształceniem biorą ołówek, długopis, pióro czy (w dzisiej-
szych czasach) klawiaturę komputera i tworzą wiersz? Zmagają 
się z materią języka, skreślają słowa czy zdania, próbują nadać 
im jakąś szczególną formę, nie taką zwyczajną, codzienną. Pró-
bują uczynić słowa ważniejszymi niż te codzienne i zwyczajne. 

Tak było zawsze. To takie odwieczne pragnienie ludzkości. 
Ale czy dzisiaj w dobie komputerów, telefonów komórko-

wych, w dobie powrotu do komunikacji obrazkowej jest to jesz-
cze komuś potrzebne?

Odpowiedź daje ta publikacja. Plon pięciu edycji Konkur-
su Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy-Suryna, w którym wzięło 
udział ogółem 459 osób. Na konkurs wpłynęło 1051 wierszy. Ze-
stawy wierszy nadsyłano z całej Polski. 

  „Mam swój numer ale on mnie nie definiuje (…)
 zostań ze mną nie bój się cierpienia
 przejdziemy razem przez mosty na Skawie
 szlaki z Babiej Góry prowadzą we wszystkie strony świata
 nie musimy tu zostać pójdę z tobą wszędzie”

…pisze Natalia Kruszyna z Siemianowic Śląskich – laureatka 
II nagrody konkursu z 2017 roku. 
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Może więc o identyfikację tu chodzi? O określenie swojej pod-
miotowości, wyjątkowości, swojej twórczej myśli i refleksji nad 
światem? Każdy z nas ma swoją Babią Górę. Chodzi o to, by mieć 
z kim pokonywać szlaki…

Odnajdujemy w tych konkursowych wierszach najintymniej-
sze rozterki i pragnienia współczesnego człowieka, jego uczucia 
i słabości, ale też siłę i zmaganie, próbę zrozumienia meandrów 
rzeczywistości. 

Przy wnikliwej lekturze odnajdziemy też siebie z własnymi 
kruchościami. Może uda nam się nieco wygładzić chropawe 
uczucia, poskładać rozsypaną na wiele cząsteczek rzeczywi-
stość, ujrzeć promyk w szarej codzienności?

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Staszkowi 
Sojce, który nasz konkurs objął honorowym patronatem. 

To nie przypadek, Staszka Sojkę i Andrzeja Sulimę-Suryna 
łączyła Przyjaźń. Wiele pięknie wypowiedzianych i wyśpiewa-
nych słów przez Przyjaciela dla Przyjaciela to w dzisiejszych 
czasach rzadko spotykane Sacrum. To dowód na to, że istnieją 
wartości, które są ponad, nie przemijają, tak jak i Słowo nigdy 
nie umiera.

 Mam nadzieję, że ta skromna książeczka nie tylko będzie za-
pisem pięciu edycji Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy
-Suryna, ale otworzy też nowy rozdział i stanie się inspiracją dla 
tych, którzy podświadomie wiedzą i w i e r z ą, że w Poezji tkwi 
siła, która uprawnia uwolnić nieskrępowaną myśl i wypowie-
dzieć się pełnym, osobistym głosem w świecie liczb i do granic 
absurdu posuniętej cyfryzacji.

     Włodzimierz Ignasiński
     dyrektor 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
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Patronat Honorowy
W 2007 roku Biblioteka Publiczna w Trzciance – obecnie Bi-

blioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance – ogłosiła 
I edycję Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Su-
limy-Suryna. 

Od tego czasu, odbywający się co dwa lata, konkurs nieustan-
nie poszerzał swoje granice, dając szansę na literacki debiut 
wielu początkującym poetom, nie tylko z naszego powiatu, ale 
i z całej Polski. 

W 2017 roku biblioteka ogłosiła V Jubileuszową Edycję Kon-
kursu, który zyskał miano ogólnopolskiego. 

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Konkursem Poetyc-
kim im. Andrzeja Sulimy-Suryna objął Stanisław Soyka.

Stanisław Soyka oraz dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury w Trzciance Włodzimierz Ignasiński z zespołem 
pracowników
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Jurorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Andrzeja Sulimy-Suryna: 2008–2017

I  Konkurs – 2008:  
  Sergiusz Sterna-Wachowiak - przewodniczący
  Zuzanna Przeworska
  Krystyna Kadow

II  Konkurs – 2010:  
 Jerzy Utkin  - przewodniczący
 Zuzanna Przeworska 
 Anna Świątek 

III  Konkurs – 2013:  
 Jerzy Utkin - przewodniczący
 Krystyna Kadow
 Małgorzata Świątek

IV  Konkurs – 2015:  
 Zuzanna Przeworska - przewodnicząca
 Maria Bochan
 Anna Świątek

V  Konkurs – 2017:  
 ks. Wacław Oszajca
 Jerzy Borowczyk
 Mariusz Grzebalski
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I KonKurs PoetycKI 
Im. AndrzejA sulImy-surynA 

2008
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Karolina Wołujewicz – Drawsko 

1 Nagroda
I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły gimnazjalne

***

znika myśl
topiąc się w potoku zaspanych lat
obmyślam siebie
pasję mojego zabrudzonego poczuciem winy
umysłu
niebanalnie wielkiej dziury
próżni życia
szlaku czarnych łabędzich piór
dobranych do moich mrocznych skrzydeł
czekam na słodkie łzy
cząstkę zachłannego szczęścia
inności dnia
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Karolina Wołujewicz

***

Powtarzam dzień za dniem,
przewijam, poprawiam,
czasem wyleję herbatę na taśmę 
mojego życia.
Patrzę przez dziurkę od klucza moich 
marzeń
i przyszłości – i nic nie widzę.
Szara pustka, nagle wszystko znika…
Gdzie jest mój talent?
Być może każdy go ma,
ja go – zgubiłam -
A/ czy może jeszcze nie znalazłam?

***

zatwardziały sen
ukrył się w mojej podświadomości
zostawiając bliznę wspomnień
a może słowa
wydobywające się z sinych ust nieba
to myśli nadziei
na dnie serca
kryjące tyle zakazanej słodyczy
woń grzechu
skazę drzemiącą z igłą w ręku
supełki życia

błądząc po nitce zadumanych myśli
czekamy chwili zapomnienia
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Pociąg

Przejechał pociąg.
Miał być punktualnie.
Zdążył jedynie się spóźnić.
Czas nie stanął w miejscu.
Pociąg pędził dalej.
Nikt nie zdążył wsiąść.
Nikt nie zdążył wysiąść.
Zamarznięte usta nie potrafiły zaprotestować.
A miało być inaczej.
Znów nie tak.
Pociąg miał jechać.
Na przystanku miały wysiąść marzenia.
Ale za bramą miasta stał strach dygocząc z zimna.
Ludzkie oddechy zamroziły marzenia.
Muzyka szeptała zaklęcia.
„A miało być tak pięknie”.
A oni stwierdzili,
że pociąg to była iluzja.
A przecież on się wykoleił…

Bernadetta Frąckowiak – Trzcianka 

2 Nagroda
 I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły gimnazjalne
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Automat

Po raz kolejny stoisz
przed tym irracjonalnym automatem z 
uczuciami.
Trudny wybór:
Ambiwalencja, miłość,
złość i
wszystkie inne cuda tego już
prawie cyber-świata.
Nie jesteś dziś w nastroju.
Nawet herbata Liptona ci nie smakuje
i jak nigdy przeszkadza deszcz.
Czas nacisnąć guziczek
a ty nadal nie wiesz.

Podnosisz dłoń, by zdecydować
i zauważasz pusty palec serdeczny.
Jak to?
Znowu zgubiłaś pierścionek
z brylantem o kolorze tamtych oczu?

Pamiętasz dobrze.
Jego ortodoksyjność
objawiała się
prostotą kolejnych powrotów.

O. Maszyna się zepsuła.
Złośliwość rzeczy martwych. 

Bernadetta Frąckowiak
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Ktokolwiek

Ktokolwiek jesteś.
Wiedz, że zapomnienie będzie
tylko dygresją.
Wiedz, że dzielą nas miliony
świetlnych lat.
Bo podstarzałe jutro nadeszło.
A moje zimne, zatrute, senne
lustro weneckie
stłukło się w cieniu.
Czas to iluzja.
Wiedz, że nigdy nie zdążysz
znów mnie mieć.

 

Teatr

Znowu wyszło coś nie tak.
Los inteligentnie obmyśla strategię zemsty.
Narzekasz, że zbyt kiepski scenariusz.
Może to ty nie jesteś dobrym aktorem?
Tutaj nikt nie zna roli na pamięć.
Nikt nie wie kiedy wejść.
Kiedy powiedzieć swoją kwestię.
I czy dodać coś od siebie.
Nadal twierdzisz, że to wina scenariusza?
Sufler twego sumienia stracił głos.

Dlaczego nie chciałeś brać udziału 
w negocjacjach z Panem Bogiem?

Bernadetta Frąckowiak
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Eli, Eli lama sabachtani*

Już Cię Jezu oddzielili od ulicy.
W Getsemani cisza.
Tylko srebrne cienie śpią gdzieś, pod drzewami.
Już przyszli.
Nadszedł przyjaciel, pocałował.
Prowadzili Cię miastem,
wścibskie spojrzenia zbudowały ruchomy mur.
Wydali wyrok.
Skatowali.
Zraniony szukasz niedostępnej kniei
by zwinąć się w kłębek bólu i odleżeć.
Nawet Piotr nie da Ci dziś plastrów pocieszenia,
gestów rozsmarowanych maścią współczucia.
Czas w drogę.
Znieważony ruszasz. Idziesz. Gorzki kielich.
Musisz cierpieć.
Przecież jesteś Królem bez pozwolenia „wszechwiedzących”.
Dochodzisz na szczyt.
Patrzysz na miasto zakrwawionymi oczyma.
Dałbyś wiele za kromkę chleba i łyk wody.
Krzyż i gwoździe muszą dziś wystarczyć.
Przybity i nagi łapiesz oddech rozrywając stopy.
Obiecałeś mi tak wiele.
Teraz tylko głuche
Eli, Eli lama sabachtani.

Za trzy dni uwierzę.
Wiem. Powiesz – 
Jahwe.**

*Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił
** Ja Jestem

Bernadetta Frąckowiak
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Przewodnik po piekle 

Jesteśmy drodzy Państwo w Krainie Ciemności.
Mamy tutaj prócz Lucyfera, wielu różnych gości.
Najpierw zjedziemy windą w dół, w tajemne czeluście,
Może gorąca smoła gdzieś na kogoś chluśnie…
Otóż tu swe miejsce honorowe zajmują zdrajcy dobroczyńców, 
oni tu królują.
To ci wszyscy, co chodzili jak wierne pachołki i wbijając nóż 
w plecy, zajmowali stołki.
Zdrajców ojczyzny możemy pominąć, bo ci zwykle nie 
wiedzieli, kiedy lepiej zginąć.
To tacy, co nie w swoim domu spędzali większość godzin.
A za ścianą fałszerze, co się dorabiali, sprzedając jako złoto coś 
z kawałka stali.

Wjeżdżamy piętro wyżej i mamy zwaśnionych. Pasjonaci od 
kłótni do spółki z 
Kanciarzami. 
To ci wszyscy, którzy chodzili ciemnymi ścieżkami.
A tuż obok w sali niemalże tronowej, złoczyńcy, obłudnicy 
i oszuści w smole
Nad nimi w szklanej kuli wróżbitów podgrzewamy.
Świętokupców, pochlebców i amantów też mamy…
Jedźmy jeszcze wyżej, opuśćmy półpiętro. Tu nie ma podłogi, 
bo wszyscy tu wiszą.
Nie chcieli słyszeć o życiu i nadal nic nie słyszą.

Anna Łukaszewicz – Trzcianka 

3 Nagroda
 I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły gimnazjalne
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Gdyby nagle spadli statusu nie zmienią, co najwyżej 
w topielców może się zamienią.\
Proszę wziąć oddech dość raczej głęboki, bo wjeżdżamy w krwi 
wrzącej czerwone
potoki. 
I mamy tutaj samych tylko heretyków, potłuczonych fantastów 
i przepowiedników.
A za głębiną drugiej z tych piekielnych wód czekają na nas 
i gniewni, i chciwi
I ci, co sobie pozwolili na rozrzutności cud.
Są tu też ci wszyscy, co się najedli i napili za życia.
Teraz siedzą przy tym, co lubią, ale jest nie do spożycia.
Mamy tu też salon dla wybitnie zmysłowych, co sobie ze sobą 
poradzić nie chcieli.
I na miłość w życiu nieźle się zawzięli.
A tuż tuż przy wylocie, jakby trochę milej,
Można spędzić z niemowlętami niechrzczonymi chwile.
No i z tymi, co to całkiem dobrzy byli w życiu,
Tylko nie wiedzieli, w co wierzyć i siedzieli w ukryciu.
A zostaliśmy tutaj wpuszczeni po to, by zobaczyć jak się 
w Piekle ze zła wytapia Złoto.
Bo ono przecież wielu swoim blaskiem mami i zaprasza po 
śmierci tymiż czeluściami.
Do zobaczenia, zatem kochani turyści, może się Wam kiedyś 
sen o potędze ziści…
I tego Wam życzy wielce uniżony
Dwukopytny Lucyfer-przewodnik szkolony.

Anna Łukaszewicz
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„To, co oczy widziały, 
a myśli schowały w sercu na dnie…”
(fragmenty)

Wcale nie jest bajką, to co tu napiszę…
Tak przecież wygląda całe nasze życie.
Na naszej ulicy, w parku pod drzewami,
Nigdzie tak naprawdę nie jesteśmy sami.
Czy widziałeś kiedyś jak mrówka wśród cienia,
W strugach kropel deszczu szukała schronienia?
Kopiec był bliziutko, lecz się coś zmieniło,
Spadł tam duży kamień, którego nie było.
Dla tej małej mrówki to olbrzymi głaz,
Ja takim kamyczkiem rzucałam nie raz.
Biegała nerwowo, przecież się zgubiła…
Odsunęłam kamień, do kopca wróciła.
Kopiec jest widoczny, nieraz całkiem wielki
Ale ile mrówek znosi swe „cegiełki”?
Świat tej małej mrówki jest miniaturowy,
Zagrożony wszystkim wśród leśnej dąbrowy.
Człowiek nie jest w stanie wziąć mrówki na rękę,
Czasami ją z buta strzepnie jak okruszek
Jeśli umie w kopcu dostrzec jej potęgę,
To rozumie wielkość tak małych serduszek.
Ktoś się oparł o drzewo i przeklął ze złości
Będzie teraz szorował dłonie aż do kości
Drzewo wzniosło dla niego toast bursztynowy
A on po prostu z nudów przyszedł do dąbrowy
Zaplątał się w poszycie i podrapał nogi
Ściągnął we włosy z gałęzi pajęczyny złogi
Przestraszył się zaskrońca, zdeptał borowika
Bo gdyby go zauważył, wziąłby do koszyka
Zmęczył się okropnie i usiadł na trawie
Nawet nie był w stanie rozejrzeć się ciekawie
A taki piękny śpiew się wokoło niego niesie
A on mówi, że nudno jest tutaj, w tym lesie
I mówi, że nie ma grzybów i że są komary

Anna Łukaszewicz
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I choć jest bardzo młody, to duchem jest stary
I choć ma bystry wzrok, to prawie nic nie widzi
I jeśli nie umie szanować, to po prostu szydzi
I jeśli chciał odpocząć na natury łonie
To winien jej był podać swoje obie dłonie
A nie z butami wchodzić, bez żadnego pukania
I czekać, co też gospodarz ma do darowania.
Od trawy na trawniku aż po wielki bór
Od jednego wróbla aż po ptaków chór
Wszystko to dla ciebie, jeśli tylko czujesz
I nic nie jest dla ciebie, jeśli to zepsujesz.
Gdzieś w szczelinie skały, gdzieś w górach 
wysokich,
Każda wielka rzeka życie rozpoczyna.
Wspierają ten strumień ogromne obłoki
I drzewa mu szumią w przepięknych dolinach.
Od małej kropelki wodospad powstaje, 
każda jego kropla bardzo liczy się.
A tyle tych kropel darmo kapie w kranie,
I płynie gdzieś rurami, odżywiając rdzę.
Tyle słońca promieni potrzebuje ziarno,
Żeby przebić ziemię i swój owoc dać.
I tak bardzo chcemy, żeby słońce zaszło,
Gdy po dniu spiekoty kładziemy się spać.
To przyroda sama, bez naszego – „Tak”
Gasi słońce nocą, a rozpala dniem,
To natura kręci całą kulą ziemską,
żeby wszystko wokół miało blask i cień.
Zjadłam pomarańczę, pachnącą, soczystą,
Zachowałam pestkę, wrzuciłam do ziemi
I wyrosło drzewo, zielone, strzeliste,
I teraz w upale jest mi wielkim cieniem.
Wykopałam dołek, zupełnie nieduży,
nalałam tam wody i zrobiłam staw.
Teraz się w nim żaby kąpią jak w kałuży
I dają koncerty wśród wysokich traw.
Zbudowałam karmnik dla zmarzniętych ptaków,

Anna Łukaszewicz
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Żeby im na zimę serwować śniadania.
Teraz mam najlepszych na świecie śpiewaków,
Tak mnie pocieszają w chwilach załamania…
Rozpalam w kominku, ogień bajki gada,
A gdzieś mały świerszczyk ciepły kącik ma.
Lecą iskry złote, a ja mam sąsiada,
W zimowe wieczory na skrzypeczkach gra.
Deptałam po trawie stopami bosymi,
a ona się wcale na mnie nie gniewała.
Zaraz źdźbła zielone w górę podnosiła,
Jakby mnie o zdrowie po prostu pytała.
Zostawiam czereśnie, gdzieś na szczycie drzewa,
Żeby szpaki czasem też mogły skosztować.
I nikt nie potrafi jak one zaśpiewać,
a ja nie potrafię czereśni żałować…

Spadł deszcz rzęsisty, ciepły, majowy,
Ziemia świeżością pachnie, choć pełna robaków,
Kałuże gęste od błota się śmieją,
Oceany dla mrówek, jeziora dla ptaków.
Będą się wróble kąpać w złotej piaskownicy
I motyle siadać na mleczach, na trawie.
A samochód rozpryska wodę wprost z kałuży,
Aż dżdżownica się zdziwi, patrząc na to ciekawie.
Kilka osób będzie wyzywać kierowców
Za to, że nie wiedzą jak omijać błoto.
A to przecież wcale nie chodzi tylko o to…
Przecież tylko wystarczy zaczerpnąć powietrza,
I oddychać głęboko, prawie do zemdlenia.
Bo za chwilę te krople wyparują w niebo
I zawisną chmurką, dając trochę cienia
Wtedy nie oburzy, mokry pies w pokoju,
Wtedy będzie pachnieć deszcz na mokrych włosach.
Wtedy będzie można być w dobrym nastroju
I zobaczyć jak pięknie błyszczy w trawie rosa.
Nie będą denerwować jaskółki przy oknie,

Anna Łukaszewicz
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Że rzucają błotem, budując mieszkanie.
Jeśli się podzielimy ziemią tak jak chlebem,
To okruszków po sytych mnóstwo jeszcze zostanie…
Jeśli patrzyć będziemy wprost w kwiatów kielichy
I podziwiać naturę jak to robią dzieci,
To pszczoła, która zbiera pyłek w tym kielichu,
Nie zostanie zabita, lecz dalej poleci.
Jeśli piękny muchomor w cudne białe kropki,
Nie będzie dla nas paskudnym trujakiem.
To zostanie w lesie najpiękniejszą ozdobą
I nie spotka się znowu z bezmyślnym kopniakiem.
Jeśli na trawniku, bez specjalnych tabliczek,
Będzie rosła trawa, bez zadeptywania,
To tysiące mrówek, biedronek i muszek,
Będzie mogło liczyć na swoje mieszkania.
Jeśli kret spokojnie będzie mógł kopać w ziemi
Swoje długie, krecie, ciemne korytarze,
To może jest szansa, że mu żadnym kwasem
Wściekły pan ogrodnik nie zaleje marzeń.
Jeśli w jeziorze od prądu nie wyginą ryby,
To może będą się ganiać wokół naszej wędki.
I może będą bory, jagody i grzyby,
Jeśli człowiek nie będzie do niszczenia tak prędki.
Spadło mnóstwo płatków, gwiazdeczek ze śniegu,
Codziennie pada ich więcej i więcej, i więcej…
I zamrożone jest niby przyrody wielkie serce.
Tak na niby zupełnie, bo naprawdę bije
I pod tą zimną kołdrą wszystko dalej żyje.
Trawa jest soczysta i bardzo zielona,
Ziemia jest wilgotna, choć trochę zmrożona.
Zagrzebane zwierzątka śpią zimowym snem,
Okryte śnieżnym puchem, by nie zamrozić się.
Aż po cudnej zimie przyjdzie wiosna wesoła,
I słońce do zabawy zajączki zawoła.
Ostatniego bałwanka lepiłam ze śniegu,
Już go było niewiele, już się kończyły bałwany…
I zabierała kula kawałki ziemi w biegu.

Anna Łukaszewicz
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I odsłaniała słońce trawom mocno zaspanym.
I nagle zobaczyłam tego mroźnego poranka
Kwiatuszka jak ze snu, symbol Wiosny odwieczny.
To kwiat Królowej Śniegu-cudowna Sasanka,
A obok niej Zawilec-braciszek serdeczny.
I Pierwiosnek pokazuje, że pod śniegiem żyje,
To one mówią trawom zmarzniętym o wiośnie.
I nie wolno ich zrywać, bo je zima kryje,
Ale można się przy nich pobawić radośnie.
Zaraz spłyną śniegi rzeką gdzieś na krze,
I zabiorą z sobą bałwankowy świat.
Sarny i zające zaczną szukać wiosny,
Zmienią swe futerka jakby z modą szły.
A ja znajdę ślady, tam gdzie rosną sosny,
Bo przyroda listy pisze, a czytamy my.
Wszystkie krokusy, przylaszczki, pierwiosnki,
Wszystkie zawilce i przebiśniegi
Pierwsze zwiastują nadejście wiosny,
I pierwsze przed nią sprzątają śniegi.
A wiosna do nas przychodzi boso
I płaszcz na sukni ma nie najcieplejszy…
Dlatego jej kwiatki dywan przynoszą
I rozkwitają, by był najpiękniejszy.
To wszystko trzeba umieć zobaczyć,
To nie jest w książkach napisane.
Trzeba się umieć uważnie przyglądać,
Żeby się stać przyrody fanem.(…)

Anna Łukaszewicz
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Przeciwieństwa są sobie potrzebne…

Nienawiść, siostra miłości takie podobne do siebie
Obie impulsywne i nieprzejednane. Obie kochane…
Jedna dłoń, drugiej dłoni nie podaje
Co najwyżej jedna dłoń, drugą dotykiem pociesza
Mówią ręka rękę myje, jedna drugą kryje
mówią niech jedna nie widzi, co robi druga
Mówią też, że serce nie sługa
A nogi idą do przodu, nieraz się cofają
Jedna drugiej pierwszeństwo oddaje
Tylko czasami mówią, że źle jest
Kiedy ta lewa pierwsza rankiem z łóżka wstaje.
Mówią, że oczy ma dusza i że wszystko je wzrusza
Co normalne oczy wcale nie rusza
Bo dusza ponoć jest bardziej wrażliwa
I gardzi tym wszystkim, co lubi ciało
Ale gdzie miałaby się przyglądać światu
Gdyby to ciało jej nie chciało.
Prawda i kłamstwo wzajemnie się wykluczają
Ale gdyby nie kłamstwo, prawda by prawdą nie była
Bo by się tyłem do kłamstwa nigdy nie ustawiła
I byłaby tylko zdaniem, które z porządkiem się zgadza
I wszystko, niczym więcej niż honor, ni żadna władza.
Smutek z uśmiechem też w parze jakoby bracia jedyni
Gdyby nie było smutku, to ludzie jak kretyni
Na każdym miejscu zawsze by się uśmiechali
A świat by całkiem zgłupiał na tej radosnej fali
I tak możemy myśleć i myśleć ciągle bez końca
Że  nie byłoby cienia, gdyby nie było słońca
Że nie byłoby nocy, gdyby księżyc ciut lepiej świecił
I nie byłoby wierszy, gdyby nie durni poeci…

Anna Łukaszewicz
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Chwila

Czuję gorący powiew letniego wiatru na mojej szyi.
Mam już wszystko…
Marzenia przychodzą mi łatwiej niż kiedykolwiek.
Czuję napływ ciepłego frontu wyobraźni.
I nagle robi się cicho…
Tylko zegar wybija kolejne minuty
Bez sensu…
I tak odejdą one w wieczność.
A jednak każda minuta jest tak ważna!
Ważniejsza niż kiedykolwiek,
jedyna,
tak niepowtarzalna…
W tej właśnie minucie zamknęła się jedna z chwil,
przeminęła na zawsze,
już nie wróci…
Ulotniła się za ciemnym zakrętem mojego życia
Szkoda…
Czy chciałabym ją zatrzymać?
Nie!
Za chwilkę przyjdzie jeszcze piękniejsza
POCZEKAM…

Bogumiła Lehwark – Lubasz

Wyróznienie 
I Konkurs (2008 r.), kategoria – szkoły gimnazjalne
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Bogumiła Lehwark

Koniec lata

Wczoraj byłam na ogródku.
Było późne popołudnie.
Gorące słońce zachodziło za piękny horyzont.
W powietrzu czuło się kończące się już lato.
Było cudownie.
Niebo było całkowicie pomarańczowe,
to słońce z całej siły chciało zostawić na niebie 
jakiś ślad swojego istnienia,
jeszcze przed tym, jak cały świat pogrąży się w mroku…
Gdzieniegdzie przemknął jeszcze biały, delikatny obłoczek,
gdzieś dalej drzewo szumiało złotymi liśćmi,
jakiś ptak wyśpiewywał swoją melodię.
Świat wyglądał na szczęśliwy,
Lecz może jednak troszkę smutny…
Nie było wiatru,
Gorące promienie słoneczne grzały przyjemnie w twarz.
Chciało się żyć!
Wszystko zaczynało mieć sens,
niepowtarzalny cel,
który trzeba doprowadzić do końca.
To były ostatnie tchnienia przemijającego lata.
Wszystko ma swój początek,
ale i koniec…
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Trudne pytanie

Boże, tak mało wyrazić mogę słowami!
Cicha bezradność…
Życia nie da się przelać na marny skrawek papieru, 
nie możesz mnie o to prosić!
Ono po prostu jest.
Nieuchwytne…
Biegnie niczym spłoszona sarna na skraju polany,
Mknie niczym biała chmura popychana przez ciepły wiatr,
Przenika z szelestem między moimi palcami
Chcę je dotknąć,
Poczuć na moich spierzchniętych wargach…
Pytasz się: Po co?
Cisza…
ZNIKŁO!

Bogumiła Lehwark
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Kiedyś 

Kiedyś, gdy świat się ode mnie odwrócił jak wiatr
I boleść łamała serce
Ujrzałam Jego miłość mocną jak śmierć
Zazdrość twardą jak otchłań
Już nie tracę poczucia swojej wartości
Blask
         Światło
                     Ciepło
                                I radości tyle
Kocham miłość, nie kochanka swego.

Znak

Nie wierzycie mi?
Ja naprawdę widziałam wiosnę.
To największe szczęście na tej ziemi
Słyszeć piosenkę jaskółki
Poczuć zapach kwitnącej magnolii
Nie kochać, nie myśleć
Przybądź szczęście

Małgorzata Drab – Rosko

Wyróznienie
 

I Konkurs (2008 r.), kategoria – szkoły gimnazjalne
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Mój świat

Wieczorem gdy wszyscy śpią
i jest już ciemno.
Gdy świecą tylko lampy,
oświetlające drogę
która prowadzi do mojego świata,
zamkniętego,
za ciemnymi drzwiami.
Chcesz wstąp do niego, ale pamiętaj!
Gdy wejdziesz tam, wsłuchaj się w radość.
Blask słońca bijący z oddali,
Tęcza dająca barwy zdrowego życia,
które przezwyciężają wszystko,
bo są bez nałogu!

 

Małgorzata Drab
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Jakie to wszystko prozaiczne…

Bezsensowne i smutne…
Ponure dni zdarzają się coraz częściej.
Widzę wszystko, a zarazem nic nie widzę…
Ludzie udają sztuczne lalki,
zmieniają się pod wpływem ironicznej chwili.
Chcę krzyknąć!
Jednak nie mam odwagi otworzyć przerażonych ust
wiedząc, że śmiech to zdrowie…

  

Sadza

Ciemność
Złość
Czai się w oczach mieszkańców…
Koszula w kratkę… Z tradycyjnym
świeżo wypranym krawatem w paski.
Pospolita sztuczność!!
Patrząc na niego dostaję łyk szczęścia… 

Oriana Dudek – Czarnków

Wyróznienie
 I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły gimnazjalne
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Smutek czy cierpienie

Kocham, czy aby na pewno?
Słyszałam, że miłość jest jak mgła,
która przemija niespodziewanie.
Czy prawdziwa miłość istnieje?
Wiecie, taka bajkowa?
Ciągłe kłótnie, chwila, w której wszystko
się układa, trwa tyle co mrugnięcie oka.
Kocham, ale boję się, bo wiem,
że jest coś, co nie pozwala mi kochać…
Ogarnia mnie ból. 
Łzy są mixem moich zranionych uczuć.
Leżę swobodnie, a czuję jakbym miała 
coś ciężkiego na piersiach,
otaczających mnie ludzi. 
Nie pomaga… Smutna nuta w mojej głowie…
To przeciwieństwo!

Oriana Dudek
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***

Przeszłam dziś
Obok historii
Obok starej ściany
Kamiennej
Z dwiema drewnianymi okiennicami
Obok ściany
Nieistniejącego już domu

Dom ten był pełen dzieci
Biegały tu i tam
Gubiąc za sobą radość
Brudziły pranie na podwórku

Dom pachniał ciastem
I zdmuchniętą świeczką

Dom był pełen miłości
Na fundamentach
Płomiennego zakochania

Dom szczęścia i spełnienia

Nie ma już tego domu
Została ściana
Ta,  przy której stał fortepian
Najstarszej z córek

Sara Elżbieta Bocheńska – Czarnków 

1 Nagroda 
 

I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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*** 

Dziś ktoś napisał wiersz.
Potem wziął nożyczki
I zaczął ciąć kartkę.
Stanął w oknie
I skrawki papieru
Odlatywały z powiewami wiatru.

Zaczął u nas padać śnieg.
Ten śnieg to pocięty wiersz.

Dziś ktoś napisał wiersz.
Śnieg padał, gdy szłam chodnikiem.
Płatki spadały mi na usta.
Co ósmy płatek łaskotał mnie w nos.
Dotykał moich policzków.
Pomyślałam wtedy:

Jaka szkoda, że ten śnieg
To nie Ty…

Dziś ktoś napisał wiersz.
Było jak w szklanej kuli.
My staliśmy kolorowi, uśmiechnięci.
Ktoś tym wszystkim potrząsnął.
I wokół zaczął prószyć śnieg… 

Sara Elżbieta Bocheńska
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***

Był kiedyś port.
Port dla statków
Z Indii i Afryki
Port pachniał przyprawami
Imbirem i cynamonem
Tłum ludzi
Gwar i krzyki
Brzęk pieniędzy
I mew mnóstwo na niebie
Wiatr i chłód

Ty byłeś tym portem
Moim portem
Pachnącym rumem
I czerwoną czubrycą

Sara Elżbieta Bocheńska
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***

jeśli się stanie przyszłość
nicością
za wąskim korytarzem dla nas obu

jeśli koniec
będzie inny niż mówiono nam
życie okaże się snem lub przebudzeniem

spójrz na swe dłonie
związane przez Boga sznurem
marionetkowy wyraz twarzy
drwina wymalowana od narodzin

gdzie się zaczyna i kończy moja 
ziemia
gdzie jest jej kres nieskończony?

Nie bez przyczyny się umiera i rodzi
Samotnie
Jak puste ściany tego domu
Jak biała przestrzeń obojętnie

Bez znaków zapytania
Chwiejnym krokiem schodzę ze sceny
Bez oklasków

Monika Misiurna – Oborniki 

2 Nagroda 
I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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***

pierwszy raz
zasypano mi popiołem
małą piłkę i sukienki
przygaszono jasność oczu
uchwycono suchość ust

drugi raz
przecięto naszą linę
odcięto ręce szybko chłodne
uśmiercono pewne drogi
powieszono chwiejne kroki

trzeci raz
to była czarna melancholia
kilka okaleczeń i cienki sznur
samotne wklęśnięcie na kanapie
i zgaszona lampa trzech wymiarów

czwarty raz
strzepywano mi po trosze
złoty z głowy 
pył
i wlewano jak lekarstwa
słodkie wino średnich lat

piąty raz
jedna klatka bez uchwytów
niedomknięta jak szuflada
w której się nie mieszczę
dni wycięte bez kształtu
podeszły mi do gardła
kończąc jedną pewną śmierć

Monika Misiurna
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„Ludożercy”

spłodziło mnie plemię
żarłocznych mas
zamkniętych w klatkach nad ogniem
przebitych ostrzem ciał
złamań otwartych
z kamieniem-sercem

spłodziło mnie plemię
bez ubrań i zasad
z ostrzem wczepionym w skórę dzikich ras
wyrwanych włosów
plątających nóg
tożsamych tylko ze swym obozowiskiem

spłodziło mnie plemię
spoconych krwią
ciał-nie ciał
bez wnętrzności i skóry
żebraczych mis
plemiennych kotłów
rozgrzanych węgli
sparzonych rąk
barbarzyńskich ust goniących

spłodziło mnie plemię
koczujących zwierząt
moich potomków
przyszłych narodzin

 

Monika Misiurna
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***

kawy
za późno zamieszane
cukier opadł na dno jak młodość
za późno zegar
oni za późno

gdzie poszli zmarznięci
zimni płascy odkształceni?

tymi drzwiami wychodzili
a odbili jak dwa statki
w innym porcie
jednej wodzie

wstali z łóżka
jedną nogą
odrzucili wspólną pościel

jeden punkt
inne światło
ten sam most
inna rzeka

 

Monika Misiurna
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***

Poskładaj ubrania rozrzucone
Jesienne liście

Pokój mgłą wypełniony
Rozdmuchaj

Schowaj chleb nadgryziony
Wodę w kuchni kapiącą

Łóżko zapadłe
Pościel wystygłą na werandzie

Kwiaty zwiędłe w ogrodzie
Usyp u mych stóp

Ogrzej ściany zziębnięte
Zamknij drzwi niedomknięte

To wszystko zrób
Kiedy mnie nie będzie

Monika Misiurna
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Lewitacja

Unosząc się w przestworzach
ogarnia mnie uczucie wolności,
niesamowitej swobody ruchów,
coś jakby… ekstaza połączona
z głębią spokoju.
Stać na to niewielu.
Nie można za to zapłacić
turkusowymi dolarami ani
świecącymi sztabami złota,
a zaprzedanie duszy diabłu
niewiele pomoże. Tu potrzebna
jest prawdziwa odwaga,
nie brawura ani siła czy
spryt, lecz wewnętrzna moc
szepcząca nam: „Działaj”,
„To twoja szansa”.
Czasem jej słuchamy 
i wtedy czujemy Lewitacje,
płyniemy po majestatycznym niebie
wśród Aniołów kwiecistych. 

Jonasz Szuliński – Wieleń 

3 Nagroda
 I Konkurs (2008 r.), kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
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Poranny spacer

Mech połyskuje po porannej burzy
mieniąc się w blasku słońca niczym skarb
wyśmienitszy niż cały Fort Nox.
Bo to jest prawdziwy skarb, kiedy wraz  
z uśmiechem na twarzy pojawia się
dreszcz na ciele i serce kołacze w rytm
słowiczych nut słyszanych nad głową,
kołyszącą się jak stare drzewa w „moim” Lesie.
Poranek dzisiaj jest idealny.
Mam tylko jedno marzenie,
aby każdego dnia czuć zapach rosy,
mchu, drzew, które dają mi siłę, aby
żyć na tym toksycznym Świecie.

   
Homar

Czy ktoś widział Homara?
Te szczypce, ta skorupa,
ten kolor i jego wzrok
skupiony na nas.
Czy to stworzenie godne
jest, abyśmy je jedli?
To raczej my jesteśmy
niegodni, mamy większe
mózgi i możliwości, ale
czy myślimy więcej niż Homar?
Nawet nie wiesz jak wielu
ludzi myśli mniej niż Homar,
niszczy, zabija i tylko po to,
aby ukryć swoje słabości.
To boskie stworzenie potrafi
dać tyle radości tak wielu
ludziom, a jeden człowiek potrafi
zranić tak wielu. 

Jonasz Szuliński
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Żałoba

Pogrzeb mego dzieciństwa udał się doskonale.
Bez gapiów.
Bez hałasu.
Bez emocji.

Zgrabnie przemknął między jedną godziną a drugą.
Cicho.
Bezszelestnie.
Niepostrzeżenie.

I choć było kochane,
bo szybko odchodzi.
I choć doceniane
za beztroskę i radości.

Ustąpiło z pluszowym korowodem.
Ustąpiło z pożegnaniami.
Ustąpiło tej,
co potocznie nazywają dorosłością.

Maria Pawlak - Czarnków

Wyróznienie
 I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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„Śmierć Ellenai”

Jak wielkim jesteś, smutku,
lubujesz się w spokoju na jej twarzy.
Jak marna jesteś nadziejo,
ułożyłaś się bezpiecznie pod skórzanym okryciem.

Białą dłonią ściskasz to,
czego już nawet nie jesteś w stanie poczuć.
Z taką skrytością
zbiłaś obydwa zwierciadła duszy.

Jak ogromna jesteś bezradności
malująca się na jego zmartwionej twarzy.
Gdyby nie Twa anielskość, Ellenai,
wyczekująca Eloe, co obiecała podniebny lot.
Żywa – martwa pod bezpiecznym,
czartoryskim kluczem.

W miłości

Skąpani wilgocią rosy
oddaleni od rzeczy realnych,
gdzie słychać najsłodsze głosy,
malinowych ludzi banalnych.
Zakochani w szumie wód czystych
kryształami pełni, cudami.
Kruszymy kamienie głazów ojczystych,
i niebo, ach niebo nad nami!
Spłonęły w końcu mury cieniste,
zagrobowa cisza złamana,
szlaki przetarte nowe, wieczyste,
świeżej ziemi nazwa nadana.
Ni wichry, ni deszcze, ni ognia siły
nie uporają się z tym żywiołem.
I wiem, że nawet na dnie mogiły
wciąż razem będziemy – szarym popiołem.

Maria Pawlak
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Zdradziłam Cię poezjo!

Zdradziłam Cię poezjo,
tak bezdusznie i niechętnie,
jakby serce mi umarło.
Przyznaję – niepięknie.

Zdradziłam Cię poezjo,
z kartką swoich boleści,
z piórem niepewności,
z operową fabułą,
którą życie spisało
na stronach powieści.

Tęskniłaś, płakałaś,
rzucałaś we mnie metaforami,
bo w poezji nie uczą czekać,
milczeć, żałować latami.

Dałaś mi skrzydła,
bym dogoniła Ikara,
a ja rzuciłam wszystko
do studni, w której nadzieja przepadła.
Odeszłam już prawie.

Dominika Dymek - Czarnków

Wyróznienie
I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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Od imienniczki mojej wolności,
co dziergała szalik na zimę
ze słów goryczy i namiętności,
by ratować to, co przeminie.

Zdradziłam Cię poezjo,
z jasną prozą ludzkiego życia,
która darzy mnie przecież dziwną miłością,
taką, co wybacza…
nie posprzątane słowa,
zakurzone litery
i nierytmiczny oddech powietrza.

Bądź mi słońcem i natchnieniem,
poezjo z moich marzeń!
Bądź nawet człowiekiem,
Tylko proszę, pozwól mi odejść…

Dominika Dymek
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Do Miłości

Gdy pogubię kalendarze,
gdy oczy przykryje srebrny szron,
a myśli będę miała tak odważne,
zbudujesz dla mnie dom.

Z oknami na zagubione marzenia,
z werandą na stertę wspomnień,
ze skrzynką na rozczarowania,
które pisałeś mi na co dzień.

Posadzimy drzewa,
będą miały piękne liście,
które kiedyś rozwieje dobry wiatr.
Będę słyszała słowika, co śpiewa
o deszczowym świcie,
wtedy otworzę okno na świat.

Pomalujesz okiennice na niebiesko,
rozpalisz zmysły w kominku,
gdyby serce moje zamarzło.
Dokupimy plany, by żyło się anielsko,
znajdę różę w pamiętniku,
w której życie jeszcze nie umarło.

W ogrodzie posadzimy nasze serca,
na noc pozamykamy złości,
a wtedy mi coś obiecasz…
- gdy ostatkiem sił świat będzie oddychał
- my umrzemy razem…
z miłości.

Dominika Dymek
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Dzieci komiksów

Dzieci krwawych komiksów
chorują na samotność
obcą, ponurą, bez zmysłów,
na którą nie ma leku.

Bolą ich głowy
od ciągłego prania pieniędzy.
Bolą ich plecy
od ciężaru niewiedzy.

Nie chodzą do lekarzy,
bo żaden nie przyjmuje
z cierpieniem wypisanym na twarzy.
Takich tylko miłość uratuje.

Bolą ich usta
od zawistnych słów.
Bolą ich serca
od smutku sumienia.  
Bolą ich oczy,
bo nie widzą snów.

Mają zbyt ciężkie walizki,
by wyjechać na zawsze.
Głód świata jest za lekki,
a pamiętają o nich

- tylko pisarze…

Dominika Dymek
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Podróż

Zabierz mnie w podróż
po konarach drzew
bym mogła lepiej przyjrzeć się obłokom
z ziemi są mało widoczne
w nagrodę podaruję Ci jeden

Zabierz mnie w podróż
po dnie oceanu
bym mogła poznać jego tajemnice
jego powierzchnia je ukrywa.
W nagrodę zdradzę Ci je

Zabierz mnie w podróż
do swojego świata
bym mogła przyswoić jego zwyczaje
bo nie są one opisane.
W nagrodę stanę się jego częścią.

Zabierz mnie w podróż 
w głąb swojego serca
bym mogła skraść je 
bo bardzo cenne jest.
W nagrodę oddam Ci swoje.

Izabela Banecka – Czarnków 

Wyróznienie
I Konkurs (2008 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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***

Gęsta mgła 
poranka chłód
w sercu ból
ja i puste miejsce
które czeka
aż wrócisz
Mijają dni
za oknem puch
złociste gwiazdy
i nocy duch
a w sercu wciąż ból
wieczorny stół
a przy nim ja
i puste miejsce
które czeka na Ciebie
Kolejne dni
promienne słońce 
tęczowe kwiaty
ścieżka trawy
serce zranione
i ja sama
czekam na Ciebie
następny dni i nocy czas
Cztery ściany
jasność na zewnątrz
a wewnątrz ból
W tym kącie ja
wciąż czekam
aż wrócisz
wciąż wierzę
że słyszysz
jak śpiewam do Ciebie
wróć

Izabela Banecka
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Morskie oczy

Uciekam od niebezpiecznych odległości –
przyjemnych.
Powstrzymuję bezgraniczne przyciąganie –
kuszące. 
Jednak nad Twymi morskimi spojrzeniami – 
przenikliwymi,
Nie posiadam teraz najmniejszej kontroli.
Poddaję się.

  

Izabela Banecka
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Warsztaty poetyckie w Wieleniu prowadzone przez Zuzannę Przeworską, 
2008 r.

Warsztaty poetyckie w Czarnkowie prowadzone przez Sergiusza 
Sterna-Wachowiaka, 2008 r. 

I Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2008
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Warsztaty poetyckie w Trzciance, 2007 r.

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu. Jury konkursu – od lewej: Zuzanna 
Przeworska, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Krystyna Kadow, oraz 
Walentyna Suryn, 2008 r.

I Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2008
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Wręczenie nagród, 2008 r.

I Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2008
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Wręczenie nagród, 2008 r.

I Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2008
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II KonKurs PoetycKI 
Im. AndrzejA sulImy-surynA 

2010



58

***

jesteś mężczyzną
silnym
boję Ci się oprzeć
kiedy zdecydowanie
wyplatasz
moje melancholijne 
ciało
z pościeli

jestem 
kruchą baletnicą
której piersi
wprawiasz
w niewinny taniec
pełen błędów
i potknięć

moje ciało
długa wędrówka
Twoich kształtnych ust
dlaczego nie są symetrią
dla moich

jestem bezradności

Zofia Sawicka 
Grand Prix  

II Konkurs (2010 r.) 
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Pragnienie

pragnę Ciebie
stłumionych westchnień
Twoich oczu pochmurnych
powiek przymkniętych
spłoszonych rozkoszą

Twoje wargi
błąkają się pomiędzy nimi
bezradności
moich słów niewypowiedzianych

ja – trawa
pomiędzy Twoimi palcami
otulam nieidealnie
doskonałość Twojej samotności

***

Szukam
słów cierpiących w próżni
i przyspieszonych oddechów
nie mających powodów
by zaistnieć

jestem pochmurnym niebem
kroplą deszczu na jarzębinie
spadającą kroplą
roztrzaskującą się o niespełnienie

jestem słoną kroplą
jestem skamieniałą glebą  

Zofia Sawicka
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czułość 

a wiosną
rozkwita we mnie
czułość
która końcówką języka
dotyka
Twojej chłodnej skóry

uczę się Ciebie
łapczywie
w pośpiechu
wędruję
delikatnością palców
po twarzy
zawstydzona

chciałabym biegać 
po łące  
Twoich oczu zielonych

  

 
***

chyba zamordowałam miłość
poderżnęłam jej gardło
siłą swojej woli
a ona dysząc jeszcze niedowierzała 
zbesztana
gdy wycierałam z jej krwi dłonie
powtarzając
to dla mojego dobra 

Zofia Sawicka
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Człowiek

wierzę w ludzi
naprawdę w nich wierzę
ciągle czekam na człowieka
który będzie chciał uwierzyć 
we mnie

codziennie dotykam
swojej Samotności
stojącej za mną
w tłumie ludzi
których nie ma
jest tylko Ona

na świecie jest agresja uczuć
zjadających się nawzajem – 
jest nieludzkość
osiadła na stałe w ludziach

czasami kulę do siebie
drobiny emocji
sama się kulę
a kraty z ludzkich rąk
zakładają mi świty

wierzę w ludzi
ale nigdy nie będę potrafiła

wierzyć ludziom

Zofia Sawicka
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List do taty

Gdy stoję przed grobem, nie wiem,
jak wyrazić miłość, wdzięczność.
Jak kocham?
Bezgranicznie, bez końca.
Za co?
Za to, że byłeś ze mną na dobre i złe.
Jestem wdzięczna za wszystko,
czego mnie nauczyłeś.
Mam nadzieję, że wiatr będzie dziś
Twoim listonoszem
i przyśle Ci list,
list pełen nadziei.
Nadziei na to, że gdy wrócisz, marzenia się spełnią.
Jeśli dostałeś list,
proszę, daj mi jakiś znak, choćby deszcz…

Twoja córka Marta

Marta Dylawerska – Połajewo

Wyróznienie
 II Konkurs  (2010 r.), kategoria – szkoły gimnazjalne
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Mamo 

Pamiętam Cię jakby przez mgłę.
Miałaś czarne włosy, zielone oczy,
więcej nie pamiętam.
Tata mówił, że jesteś aniołem
i chronisz mnie przed złem.
Gdy przychodzę na cmentarz,
„rozmawiam” z Tobą, prosząc,
abyś wróciła.
Chcę Cię jeszcze poznać,
pobyć z Tobą przez chwilę…

 
 

Tatuś

Bardzo dobrze go pamiętam,
dlatego za nim tęsknię.
Po mojej głowie błąkają się myśli:
Gdzie jest? Co robi?
Nieważne, gdzie jest.
Chcę mu powiedzieć, że nigdy, przenigdy
nie zgaśnie we mnie płomień nadziei.

Odnajdę Cię, Tatusiu, nawet we mgle,
Bo wiem, że moją mapą będzie serce.

Marta Dylawerska
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Człowiek jak mucha, mucha jak człowiek?

Ma idealna esencja herbaciana
została skalana muchą.
Bezradne stworzenie próbuje
się z niej wydostać,
nie może. 
Skrzydła wilgotnieją,
śmierć zbliża się wielkimi krokami.
Wiercenie muchy zakłóca
nieskazitelną taflę napoju.

Idealny świat Stwórcy
został zakłócony przez grzech ludzi.
Bezradny człowiek próbował 
odkupić winy,
nie mógł.
Dusza przechodziła nieczystością,
szatan brnął do celu.
Człowiek zakłócał
nieskazitelność eden-u.

Patrycja Taraskiewicz – Czarnków

Wyróznienie
II Konkurs (2010 r.), kategoria – szkoły gimnazjalne
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Obrazek

Rysujesz
nasz świat zamknięty
w czterech ścianach
białej kartki papieru.
W tym świecie ja sama
wyciągam koślawe kończyny
po szczyptę pomocy.
Patrzysz na mnie,
szkoda Ci 
tych krzywych nóg,
nierównych oczu
i samotności
w ogromie białej powierzchni.
Dopisujesz mi
kwiaty, drzewa, słońce…
Wciąż widzisz pustkę.
Melancholia przebija się
przez wielobarwny pancerz
narysowanych ubrań. 
Głowa, ręce, tułów…
Powoli rodzisz się obok mnie.
Szczęście maluje się na twarzy.
Tęcza wylewa się z jednej krawędzi na drugą.
Wspólnie siadamy na trawie,
oglądamy kwiaty,
słuchamy ptaków.
Tworzymy obraz szczęścia
w naszym własny,
namalowanym świecie.

Patrycja Taraskiewicz
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Alter ego

Postać za lustrem
odziana w czarną suknię
pociągnęła usta czerwoną szminką,
wsunęła stopy w czarne szpilki.

Przejechałam usta palcami,
czerwień zalała je usilnie,
dotknęłam pozornie bosych stóp
kończyny wyczuły pantofle.

Nieziemska osoba zza lustra
była gotowa, by stawić czoła,
by brać życie garściami.
Na razie czekała spokojnie na moje skinienie.

W swojej nieśmiałości spojrzałam błagalnie.
Jednym gestem dałam siebie poznać.
W obcym blasku znikła bez słowa…
Zostawiając po sobie nadzieję.  

Patrycja Taraskiewicz
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Teraz, tu

BYŁAM
Zamknięta w klatce
zmyślonej troskliwości,
Zgubiona w otchłani
czasoprzestrzeni i słów,
Przygnieciona stosem
kłamstw i tajemnic,
Obywatelką filmu,
w którym klatki przewijają się
stokroć wolniej.
MIAŁAM
Przyjaciela wiernego jak pies
był nim lęk
przed uczuciami za szybą,
Kilka tęsknot
z kruchej porcelany.
TY
Zjawiłeś się
jak w środku nocy dzień,
Cierpliwie i do dna łykałeś
mój koktajl obojętności,
Spijałeś z ust pogardę
i moje kłamstwa
obracałeś w prawdę.

Bernadetta Frąckowiak – Trzcianka

Wyróznienie
 II Konkurs (2010 r.), kategoria – szkoły ponadgimnazjalne 
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DZIŚ
Każdy cud
jest wydziergany Twoimi dłońmi
na szydełku skradzionym losowi,
Uparcie próbuję
czas zatrzymać
i Ciebie
Teraz. Tu.

Bernadetta Frąckowiak
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***

bo przecież każdy marzy o szczęściu
ale gdy szczęście przyjdzie osobiście
zdejmie z głowy kapelusz
uśmiechnie się nieśmiało w drzwiach
zakradnie się do kuchni
przejdzie po korytarzu
zniechęci się bo czynów brak
zdejmie nogi z wycieraczki
poda rękę i odejdzie
czasem sobie przypomni
wtedy znów zapuka nieśmiało
lub użyje domofonu
jednak raz niedocenione będzie niepewne
bowiem szczęście nie lubi niejasnych sytuacji

Marta Redman – Czarnków

Wyróznienie
 II Konkurs (2010 r.), kategoria – szkoły ponadgimnazjalne 



70

***

gdzie spojrzysz to dojrzysz powody do życia
warto żyć gdy wszystko wiosną rozkwita
tak słodki jest zapach letnich poranków
krajobraz jesienny przed białym puchem
mimo życia w biegu nie warto się spieszyć 
echo we wszechświecie gdy śpiewa słowik
i gdy w płuca wejdzie powietrze po deszczu
widok gwiazd na niebie gdy wokół ciemność
na każdy dzień zauważ zachętę by walczyć
życie tak łatwo możesz sobie przywłaszczyć

***

ciężko jest żyć bez kropeczki nad i
wyrazić się bez niej jest jeszcze ciężej
trzeba znaleźć w życiu odrobinę magii
jego szarość zniszczyć dla równowagi
z kropeczką nad i pewnie wszystko się poprawi
będzie tysiąc możliwości
pełen dostęp do wieży radości
cóż ta mała kropeczka może znaczyć
tego nie jest w stanie nikt wytłumaczyć

Marta Redman 
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Wiara-Nadzieja-Miłość

Spotkałam osób na swojej drodze wiele, lub więcej niż wiele
Pamiętam dobrze każdą z nich, choć nie są to moi przyjaciele
Jeden był żebrak, drugi król, jeden miał radość, drugi ból.
A ja dla obu miałam mieć to coś, co u nich nie istnieje
NADZIEJĘ

To była Miłość, to Tęsknota, to była Pewność, to był Mój Dług
To było tylko Zauroczenie, to była Prawda, to Zmęczenie
A ja do końca nie wiedziałam czy to jest życie, czy jakaś mara
Bo mi zginęło coś bardzo ważnego, na bardzo długo
MOJA WIARA

I całe życie obok mnie podtrzymywała mnie na duchu
PRZYJAŹŃ, podając mi ręce dwie, cierpliwie znosząc myśli złe
Za każdym razem, kiedy chciałam rozplątać każdą losu 
zawiłość
Mówiła zostaw, poczekaj ze mną, przecież tak bardzo wierzysz
W MIŁOŚĆ

Anna Łukaszewicz – Trzcianka

Wyróznienie
 II Konkurs  (2010 r.), kategoria - szkoły ponadgimnazjalne
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Anna Łukaszewicz

Inwokacja dla mojej ojczyzny…

Polsko, ojczyzno moja, gruncie niełaskawy
Bieda Ci zdziera z ramion resztki zbytku i sławy
Pustymi hasłami wrzeszczą, mózgi napchane nadzieją
A inni, głupsi od Ciebie, po prostu się z Ciebie śmieją.
Im więcej duszy pokażę, tym mniej zrozumienia
Im więcej szalonych marzeń, tym więcej zhańbienia
Ile Cię trzeba cenić, jak się trzeba ustawić?
By Cię w Irlandię nie zmienić, by się Tobą nie bawić
Ułudą napełniona, jak wielki kielich goryczy
Słowa, słowa, słowa, nic więcej się dzisiaj nie liczy!
Każdy, kto stoi przy żłobie, dzieli sianem zatrutym
A wszystko tłumaczy się prawem, w kajdany korupcji 
zakutym.
Nie ma radości w Twych oczach, bo gnije Ci w piersi serce
Ale jesteś urocza i co dzień chcesz coraz to więcej
Nie wiem co to znaczy, że mam być patriotą
Ale wiem, co to znaczy, kiedy się staję idiotą.
Polsko, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie
Ile cię trzeba cenić od tego się dowiesz, kto je traci
Naćpany, śmierdzący tytoniem, w alkoholu tonie
Wielki umysł menela na dworcowym peronie
Polsko, ojczyzno moja, szanso z tysiąca wybrana
Czy widzisz siebie we mnie, czy mam paść na kolana?
Boże, jak mam wypłynąć, jak się nie zatracić?
Jak w bezsensie nie zginąć, ile za to zapłacić?
Polsko, jak się od Ciebie dzisiaj, zwyczajnie nie odwrócić?
Zachować to, co kocham i kłamstwem się nie udusić…
Złapać właściwy kierunek, wśród różnych mocnych wirów
I zostać w miarę normalnym w świecie pełnym świrów…
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Warsztaty poetyckie prowadzone przez Katarzynę Hołyst w Trzciance

Warsztaty poetyckie, Wieleń

II Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2010



74

Warsztaty poetyckie, Biała

Warsztaty poetyckie, Drawsko

II Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2010
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Rozstrzygnięcie II edycji konkursu 

II Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2010
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 Rozstrzygnięcie konkursu, koncert poezji śpiewanej w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance 
pod kierunkiem Wiesława Łotysza. Wieczór poezji śpiewanej „Tańcz mnie 
po miłości kres” - czyli Leonard Cohen gitarą i piórem.

II Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2010
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Jury – Jerzy Utkin i Anna Świątek podczas wręczania nagród

II Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2010
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III KonKurs PoetycKI 
Im. AndrzejA sulImy-surynA 

2013
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Cichszemu od świata…

Na wersach lśniło babie lato.
Słowa pisałeś kroplą rosy,
w której kąpała się Erato,
gdy wiatr pszeniczne czesał kłosy.

Słowa się w magię otulały
i odbierały wróżkom czary.
Na polnej drodze, w kurzu cały,
chłonął poezję kamień stary.

Skowronki w niebo niosły wiersze,
obłokom oddać we władanie.
Bocian klekotał – to jest pierwsze
tak ważne ptaszyn tych zadanie.

Z nieba na ziemię płyną słowa,
oddane wiernie w kroplach deszczu.
Tu dusza ludzka je zachowa,
wkładając w promyk słońca, wieszczu.

Ty, w kapeluszu i z kosturem,
podczas wędrówki po Edenie
też garść poezji rzuć na chmurę.
Posłańcu słowa, złam milczenie.
  

Marzena Górska – Siedlisko

1 Nagroda
III Konkurs (2013 r.)
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Wspomnienie

Przytulałeś mnie płaszczem gwiazd
Dotykałeś pełnią księżyca
Całowałeś blaskiem wschodzącego słońca
Rozpaliłeś żar
Twoje ciało moim się stało
Wpatrzone oczy obrazem wnętrza
Odczytałeś szyfr uczucia
Pozwoliłeś łapać oddechy szczęścia

I zostawiłeś

Pospadały gwiazdy,
Zgasło ognisko rozpalone przypadkiem

Krzyczałam, uciekłam…

Zagubiona wśród hałasów wspomnień
Pochowana przez głuchą ciszę nocy
Mogiła leży przykryta nagim księżycem
I nikt jej nigdy nie odwiedza

Edyta Kubiak – Trzcianka

2 Nagroda
 III Konkurs (2013 r.)
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***

Wstało słońce
samotnym blaskiem lśniące
Otoczone mglistą poświatą poranka
bystrym okiem spoglądające do dzbanka
życia

Aleksandra Maskiewicz – Trzcianka

3 Nagroda
 

III Konkurs  (2013 r.)
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***

Internetowo mobilni
udostępniamy się każdego dnia,
żeby ktoś nas polubił.

Na końcu światłowodu szukamy człowieka,
a znajdujemy stare zdjęcia z Pierwszej Komunii
i ostatnich juwenaliów.

Uśmiechamy się do monitora
i płaczemy do lustra.
A dzieci na to patrzą
i z ajfonów wysyłają kolorowe esemesy.

Zawsze z każdym mamy kontakt elektroniczny
i zapominamy,
że człowiek to takie urządzenie,
które kocha i przytula,
aby naładować baterie.

Jolanta Malicka – Trzcianka

Wyróznienie
 

III Konkurs (2013 r.)
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***

chciałbym nigdy nie poznać prawdy
której wstydzę się choć nie mam powodu

chciałbym nigdy nie słyszeć opowiadań dziadka
o tym jak nie wiadomo skąd w spadku otrzymał młyn sklep 
piekarnię

chciałbym opuścić wszystkie trudne lekcje historii i języka 
polskiego
które palą w stodole niewinne wyobrażenie o umęczonych 
Polakach

chciałbym tworzyć historię tak
by ktoś kiedyś nie bał się jej poznać  

Mateusz Kowalski – Biała

Wyróznienie
 III Konkurs (2013 r.)
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Rozstrzygniecie III edycji konkursu

III Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2013
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Przewodniczący jury –Jerzy Utkin

Koncert literacko-muzyczny w wykonaniu Kuby Michalskiego

III Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2013
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Wręczenie nagród

Wręczenie nagród

III Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2013
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IV KonKurs PoetycKI 
Im. AndrzejA sulImy-surynA 

2015
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Świat ludzi

otacza mnie zewsząd wszystko
a jakby nic zarazem

Jestem otoczony przez ludzi
a duszę się samotnością

zewsząd otaczają mnie ściany
a nie mam na czym zawiesić oka

rośnie
betonowy las gdzie gwarne życie prowadzą
samochody, tramwaje, autobusy
jak stada dzikich bizonów, antylop czy słoni

człowiek stworzył idealny system
wszystko ma swoje miejsce
wszystko jest uporządkowane

tylko człowiek nie ma gdzie się
podziać

Bartosz Jabłoński – Młynkowo

2 Nagroda
IV Konkurs  (2015 r.), kategoria - młodzież
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Silentium

Uczę się ciszy,
od szumu morza,
śpiewu ptaków,
gwizdania wiatru.
Bo od czego by innego?
Człowiek nie jest ciszą.
Jego słowa są szybsze
od 
strzały wyskakującej z cięciwy,
gorzkie jak zgrzyt stali o stal,
zgubne jak sznur na szyi.

Patrycja Mendyk – Trzcianka

3 Nagroda
IV Konkurs (2015 r.), kategoria - młodzież
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posłania błogie

co tłucze skrada po nocy
słyszę jak delikatnie szarością dzwoni
noc ścicha zorza dale upojne turla
dzień otwiera wystraszone oczy
stąd odeszli ziemi prorocy

kto księgi pisał będzie
nie Homer o nie
on falą jest która w czasie się rozlała
nie przyniesie zbawiciela którego nam zabrała
tylko duszę moją smutną wzrusza
porywem niesie

gdzie morza orzą przestrzeń
po blasku pójdą uparci mężowie
ostrzyć zmierzchy na ruinach Troi
rozpromieniać greckie wyspy po świecie
tam schroniły się achajskie kobiety

Andrzej Ziobrowski – Nowa Huta

1 Nagroda
 IV Konkurs (2015 r.), kategoria - dorośli
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nie będzie lira burzyć świata
lecz pieśnią ziemi nieść światło hojne
tam spotkamy Rilkego Mandelsztama
których księgi są jak nurt głębokiej rzeki
płyną lotną treścią w serce moje
kochanki wiernej

zasypie mnie czas pogrzebią kamienie wieku
nie wyżebrzę dobroci nie napiszę manifestu
tylko kawał przeoranego zmierzchu
będzie mi posłaniem błogim

Andrzej Ziobrowski
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Dogmat

gdy stanąłem przed krzyża obrazem na ziemi
jakby listek na wietrze zadrżało istnienie

jak kruchym okazuje się dzieło stworzenia
poddane niezbadanym prawom przeznaczenia

losu swego być panem stąpać pewnie drogą
ku wyznaczonym celom chcieć nie znaczy mogę

kiedy szlak autostradą puszczają hamulce
znikają kilometry w przestrzeni bez końca

ograniczenia znaki to tylko przeszkody
każdy następny szczebel wiedzie do nagrody

i nagle co się stało czy to kwestia szczęścia
przecież było tak blisko i zabrakło miejsca

życie się wywróciło do góry nogami
jak samochód na drodze przez jedno badanie

Tadeusz Grządko – Wieleń

2 Nagroda
IV konkurs  (2015 r.), kategoria - dorośli
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dzisiaj wrak jeszcze wczoraj wielobarwność znaczeń
przyszłość w gwiazdach na jutro dziś goryczy smakiem

jak i kiedy dlaczego cisną się pytania
w arkuszu odpowiedzi nadal biała plama

gdzie jest sens czemu służy hierarchia stworzenia
skoro wyższość człowieka niczego nie zmienia

prochem marnym jesteśmy poddanym naturze
jak wszystko przemijamy raz krócej raz dłużej

nad wszystkim wola Boga czuwa niewzruszenie
przywracając relacje właściwe stworzeniu

gdy stanąłem przed krzyżem zadrżało istnienie
ewangelia jest drogą Bóg jest przebaczeniem

Tadeusz Grządko
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***

Trudno dostrzec cokolwiek
kiedy czas nieuchronnie ucieka.
A człowiek razem z nim,
- mały statek… jego życiem rzeka.
Gna wciąż przed siebie i choć czegoś mu brakuje
Mały stateczek dalej dryfuje.
Zagubiony, zdany na siebie,
wciąż w nieznane płynie,
nawet nie dostrzega, co go otacza
I ślad po nim ginie.
Dostrzec co zwane „czymkolwiek” to prawdziwa sztuka.
Jednak jak dostrzec cokolwiek, gdy się nawet nie szuka?

Walentyna Schwerbel – Bończa k. Lubasza

3 Nagroda
IV Konkurs  (2015 r.), kategoria – dorośli
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Świat

Pustka.
Tyle mi pozostało.
Już nigdy nic nie będzie takie samo.
I każdego dnia czuję się winna.

Będąc jeszcze
nienarodzonym dzieckiem w brzuchu matki,
niszczyłam powoli życie swoje i swoich bliskich.
Kłótnie, skargi, rozwód, uznanie ojcostwa, alimenty –
to nie są proste sprawy,
lecz nie zwracając na to uwagi,
obarczyłam nimi innych.
Jak gdyby nigdy nic w kwietniowe popołudnie
przywitałam się ze światem jak z przyjacielem.
Właściwie to był przyjacielem.
Dał mi miłość.
Miłość, nazywaną przez ludzi
matką. 

Patrycja Zalewska – Miały k. Wielenia

Wyróznienie
 IV Konkurs (2015 r.), kategoria – dorośli
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W lipcu doszło między mną a moim przyjacielem
do poważnej kłótni.
Wypominał mi wszystkie moje błędy
i powiedział, że muszę za nie zapłacić.
Właśnie wtedy nasłał na moją miłość
śmierć. 

Pozostałam więc bez miłości i bez przyjaciela.
Tylko ja.

Jednak pojawili się inni – zbawiciele.
Dali mi poczucie bezpieczeństwa i schron.
Nigdy jednak nie zachowywali się jak miłość.
Ona była niezastąpiona.

Nadal więc byłam sama. Tylko ja.

Przez długi czas próbowałam zaufać nowym ludziom.
Znalazłam przyjaciela w jednym ze zbawicieli.
Był wyrozumiały, uczciwy, szczery.
Nie był taki, jak świat, więc postanowiłam nazywać go inaczej:
dziadek.
Czułam się ważna, potrzebna i nawet kochana.
Potrafiłam zagłuszyć cierpienie tęsknoty po straconej miłości.

Zbawiciel, to znaczy dziadek, zaczął się zmieniać.
Jakaś dziwna istota pożerała mu organizm od środka, zaczynając 
od płuc.
Ludzie mówili na to
rak.
Oglądałam jego cierpienie, lecz nigdy go nie opuściłam,
bo wtulona w jego ramiona odnajdywałam szczęście.

Nadszedł lipiec.
Zapadłam w sen.
Po przebudzeniu zobaczyłam świat – mojego starego przyjaciela.
Wiele lat temu w tym samym miesiącu mścił się na mnie,

Patrycja Zalewska
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a teraz jakby chciał się pogodzić.
Jednak nie chciał,
jego zemsta trwała nadal.
Po raz kolejny zabrał mi sens życia,
zabrał mojego zbawiciela, przyjaciela,
mojego dziadka…

Pozostałam więc bez miłości. Tylko ja.

I już nigdy nic nie będzie takie samo.
Pustka.
Tylko to mi pozostało.

Patrycja Zalewska
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Lustro

Ludzie chodzący po lustrze
Widzą niebo na ziemi.

Są wolni…
Nic dziwnego, lustro bywa śliskie.

Lustro bywa zimne,
Więc ludzie są tam gruboskórni.

Często się tłuką,
Dlatego zawsze są rozbici.
Rozbite lustro bywa ostre,
Więc ludzie mają ostre słowa
I przeszywające spojrzenie.

Lubią ostre potrawy,
Dlatego pożerają srebrne szkiełka.

To wielcy ludzie.
Często odcinają się od świata.

Muszą dobrze odbijać się w lustrze,
Więc odbijają
Wszystko dla siebie
I wszystkich od siebie…

Pamela Kokot – Dębe k. Lubasza

Wyróznienie
IV Konkurs (2015 r.), kategoria – dorośli
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Im także odbija
Się po jedzeniu. Dużo jedzą,
Dlatego są tak wielcy.
Zbyt wielcy, by chodzić po
Kruchej tafli lustra.

W końcu pękają
I w rozsypce spadają w dół.
Wtedy są przejrzyści…

Wtedy można dostrzec w nich ludzi.

Pamela Kokot
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Anioł słów

Zmęczony anioł spoczął pod lipami,
anielskie czoło ciężko wsparł na dłoni.
Słowik nostalgią jego myśli mami,
to zatrzymując, na manowce goni.

Bez swojsko pachnie, świerszcz opowieść przędzie,
myśli w sonetach, to znów w kakofonii.
Zda się, że chaos zapanował wszędzie
i tylko wiatr ułudy już nie goni.

Pustelnia cicha się poecie marzy,
anioł w podołek zbiera złote słowa.
Wyczytać można ze skupionej twarzy,
że ich dla siebie tylko nie zachowa.

Skarbu na drobne nigdy nie rozmieni
i na posągi również nie wyniesie.
Będzie rozjaśniał nimi źródła cieni,
muśnie ich znakiem wielki kamień w lesie.

I choć poety z nami już nie będzie,
Słowa przetrwają ludzkie zawieruchy.
Będą cichutko dalej żyły wszędzie,
Nieutrudzenie niosąc żar otuchy. 

Marzena Górska – Siedlisko

Wyróznienie 
IV Konkurs (2015 r.), kategoria – dorośli
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Warsztaty prowadzone przez Zuzannę Przeworską, Trzcianka

IV Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015
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Koncert „Przystanek miłość” wykonany przez „Duet Sauce”

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu

IV Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015



105

Wpisy do księgi pamiątkowej 

Uroczystość wręczenia nagród

IV Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015
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V KonKurs PoetycKI 
Im. AndrzejA sulImy-surynA 

2017
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Zachrypniętym głosem

Zachrypniętym głosem
Udającym płacz
Łkam
Szukam ciebie
Czyś jest w niebie
Idealna co ponad wszystko kreuje swój świat
Jakżeś upadła
Wstrętna i niewdzięczna
Z hukiem drzwi przed tobą zamknę
Potem lekko u schyłku człowieczych wciąż uczuć
Ukucnę
Pozbieram twe serce skąpane w bólu
Ręce rozłożę
W ramiona obejmę
Nie puszczę
Wręcz przejmę
Zachrypniętym głosem
–  Kocham cię – szepnę
I poskładam w całość wszystko co niezręczne 

Julia Lenkiewicz - Ostrołęka

1 Nagroda
V Konkurs – Jubileuszowy (2017 r.), kategoria – młodzież
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Szklany człowiek

Czasem zastanawiam się
Jak bardzo przeszkadzam ludziom
Później czuję swoją przeźroczystość 
Inność
Dziecięcą głupotę
Delikatność 
Wrażliwość
Wtedy czuję
Jak szybko mogą mnie zastąpić
Lubię być szybą w którą możesz
Zaślepiony uderzyć
Później przejść obojętnie
Jakbyśmy się nie znali
Szklany człowiek….

 

Coś

Moja dusza kreowana na kształt czegoś
Co umiera
Zgubne słowa przyjaciela
Tworzą kłamstwa i pochlebstwa
Jakby miało to Coś przetrwać
Snuje swoje śmierci kształty
Ku rozbitym i podartym
Może znajdę wśród nich teraz
Prawdziwego przyjaciela 

Julia Lenkiewicz
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Przyroda i ja

Patrzę na ubrane w zielony płaszcz doliny…
Pośród nich ukrywam swoje marzenia i troski.
Siedzę na guziku z kamienia…

Patrzę na Słońce…
Chowa się i wygląda zza szczytów gór,
jakby bawiło się ze mną w chowanego.

Patrzę przed siebie…
Im bardziej odległe wydają mi się miasta,
Tym bardziej odległe są dla mnie moje problemy.
Zapominam o nich…

Zanurzam się w przyrodzie…
Widzę moje odbicie w górskim strumyku.
Przepełnia mnie cudowna harmonia.

Wiatr chwyta mnie za rękę
i prowadzi po najciekawszym szlaku –
mojej drodze życia.

Marta Strzelec – Piła

2 Nagroda
V Konkurs - Jubileuszowy (2017 r.), kategoria – młodzież
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Prośba

Gdzie są anioły, kiedy na świecie jest warkocz
przeplatany nienawiścią, strachem i kłótniami?
Gdzie są anioły, kiedy człowiek nie daje sobie rady?
Gdzie są anioły, kiedy jestem zupełnie sama?
Gdzie są anioły? W niebie?
Po co one w raju, gdy na Ziemi dzieje się krzywda?
Wytłumaczysz mi to kiedyś?
Chciałabym usłyszeć Twój głos…
Porozmawiać…

Tajemnica

Co dzień przychodzę do Twojego domu,
Co dzień opowiadam – komu?
Co dzień uświadamiam sobie,
że człowiek, którego kochałam,
spoczywa w grobie.

Płakałam…

Co dzień, gdy na krześle siadam,
tajemnicę tamtego świata badam.

Chciałabym wiedzieć, jak się on czuje!
Czy może jakieś plany na kolejne życie Bóg mu snuje?
Czy może w jego głowie jest pustka?
Czy może jest w niebie, do którego jest potrzebna przepustka?

Pytań wiele mam…

Dziś już wiem, że gdy człowiek snem wiecznym zaśnie…
Jego promień gaśnie.

Marta Strzelec
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Inaczej

Rozmawiać z tobą to tak jakby…
z piskiem drapać szybę paznokciami,
niszczyć szkliwo zębów, zagryzając gorącą kawę lodami
wyciągać pęsetą z oka drobinki opiłków metalu
i czuć krople potu na karku,
które muska podmuch wiatru.
Przez wszystko to czuję gęsią skórkę
Dźgający bodziec,
czasem wywołujący dreszcz.
A deszcz, dudniący za szybą,
przypomina mi trochę potok moich łez.
Które tak samo dudnią o twoją nieobecność, 
o brak tej trudnej rozmowy,
jak krople o parapet dudnią - innymi słowy. 

Natalia Łoś – Białystok

Wyróznienie
 V Konkurs - Jubileuszowy (2017 r.), kategoria – młodzież
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Gdzieś

Doszłam do wniosków.
Od wniosków odeszłam.

Gdy drżące dłonie drętwiały
Uwypuklone żyły pulsowały
od wysiłku
do pomyłek

Kiedy promyki słońca się wdzierały
przez szparę zasłony okna
święto światła czciły
od początku
do końca

w małym momencie gdy traktat powstawał
O wiązaniu sznurowadeł
i ssało się kroplę krwi ze skaleczonego palca
od młodości
do dorosłości

Wtedy kiedy pszczoły nie myliły
sztucznych kwiatów z prawdziwymi
a usta i nosy trwały w zwykłych formach
od natury
do bzdury

W krainie od-do
i skąd-dokąd 

Doszłam do wniosków.
Od wniosków odeszłam.

Natalia Łoś
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Rok numer 17

Po drodze zgubiłam już buty,
zgubiłam pamięć
Pamięć o tym jak trzymać kurs
jak iść prosto
nie kalecząc stóp
I chociaż cel mojej drogi wydaje się odległy
choć jedną czwartą przebyłam
nie wiedząc kiedy,
nieustannie splatają się ścieżki kręte
Rozstaje dróg coraz częstsze,
drogowskazy wyrastają przy poboczach coraz rzadziej,
raczej światła czerwone widuję intensywniej, bardziej…
Chociaż to wszystko w oczach się mieni
o zawrót głowy przyprawia ten taniec cieni
które gnają za mną chuchając na kark…
Patrząc za siebie widzę tylko jeden ślad
A czuję że rękę mą ktoś trzyma usilnie
Czy to tylko złudzenie, czy minie?
Ślady przecież powinny być dwa…
I nagle myśl mnie orzeźwia
Świeża i miła
Ktoś mnie na plecach trzyma
Splatając moje palce w swojej dłoni, strzeże mnie, broni
Mój Bóg, przyjaciel, stróż
Co więc na mojej drodze
przytrafić się może złego… no cóż? 

Natalia Łoś
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Kraty – karty

Kto mówi o blokach betonowe osiedle
nie siedział nigdy w ciupie. Po prawdzie
bardziej się tu leży lub chodzi, niż siedzi.
Częściej leży, niż śpi, częściej stoi, niż chodzi.

Tutaj beton sypie się na głowę podczas snu,
jeśli śpisz na dolnej pryczy, a nad tobą
śpi Klocek i wiercąc się szczypie ścianę
prętami łóżka. Przegrałem górną w karty,
niestety od tasowania nie przybywa asów.

Mawiają tu, że pewna jest tylko śmierć,
podatki i liczenie więźniów. Ochrzcili mnie
świętym, kiedy podczas jednego z liczeń
głowę miałem obsypaną porannym, betonowym
kurzem. Wyglądałem jak anioł śmierci,

ale aniołem nie jestem. Na rozprawie jeden rzucił
zabijając mordercę, stałeś się mordercą. 
Filozof wśród książek. Będę tu gnił
dokładnie tak samo, jak gniłbym na zewnątrz.
Tutaj gnije się tak samo, tylko nieco szybciej.

Karol Graczyk – Toruń

1 Nagroda
V Konkurs – Jubileuszowy (2017 r.), kategoria – dorośli



116

Mokra twarz

Wieczorem w kałużach powoli umierał deszcz,
w oknie dym papierosa mieszał się ze smogiem.
Na twojej twarzy pojawiła się kropla świeżej rosy.

Następny poranek zalał się mgłą tak gęstą,
jakby przed obiektyw wylać karton mleka.
Jeżeli ty nie jesteś porankiem, nic nim nie będzie.

Znamy wszystkie odpowiedzi, ale nie umiemy
zadawać pytań, więc świat przelewa się przez palce.
Stoimy w tym samym oknie, ale w różnych miastach.

Najciemniej jest tuż przed świtem, najryzykowniej
pół kroku od siebie. Jeśli nie zagramy, nikt z nas
nie przegra. Jeśli jednak – być może nie będzie zwycięzcy,
po prostu jedno z nas przegra znacznie wolniej.

Przedwiośnie

Im cieplejsze są zimy, tym dłużej trwają. Rośliny
kładą się w donicach, jakby je przysypać hałdą węgla.

Poza czernią, jest jeszcze szarość nieba – cały świat
przykrywa jedna wielka chmura. Trzyma nas tylko to,

że inni mają nad sobą tę samą chmurę. Węgiel nie puszcza
roślin, rośliny umykają zwierzętom, aż wymrą wszystkie.

My będziemy pierwsi. Za rogiem czai się czarne słońce.

Karol Graczyk
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Łódź

Łódź pachniała deszczem ale było już po burzy
przy wiosennych chodnikach bukiety kwiatów
jak w Londynie Virginii jak w moich Katowicach
zanim dowiedziałam się że świat może być mały
nawet dla dziecka biednych imigrantów
pochodzenie: chłopsko robotnicze niegdyś punktowane
kończę studia i nie potrafię
zmyć z dużych rąk ziemi nosić głowy wysoko
na moich ramionach siedzą przodkowie jak w chłopskiej chacie
babcia z miłością wspomina wodę w kranie na Śląsku
mama nie wie dlaczego Gombrowicz był geniuszem
ja próbuję jeszcze uciekać
jak przestraszony ptaszek wypuszczony z klatki
w obcej okolicy w niesprzyjającym klimacie
brzydkie kaczątko któremu pokazano
że życie  nie kończy się na cenach masła oknach mytych na niedzielę
szarym miasteczku plotkujących sąsiadkach lęk
łapie mnie za ramiona sztywne mięśnie karku
jak przed drzwiami fabryki samotność nie do przekroczenia
starałam się ale ta fala mnie zabrała

nie umiem ci tego opowiedzieć
przyjechałam do ciebie jakbym jeszcze miała nadzieję

Natalia Kruszyna – Siemianowice Śląskie 
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że zapali się we mnie zapałka chociaż na chwilę
na ten weekend wspólny jeszcze się oszukam
nie potrafię kochać ale to najbliższe miłości
ty jeden rozumiesz kiedy mówię o Heglu
a ja go przecież nienawidzę razem z kategoriami z którymi się mierzył 
w świecie bez kobiet bez kolorowych robotników

wszystko postawiliśmy na głowie
a ty jesteś dumny z siebie bo dużo pracujesz
chciałam ci tylko powiedzieć że nie musisz nikomu nic udowadniać
jesteś jak Franz Kafka wszyscy młodzi mężczyźni z nierozumiejącym 
ojcem

zakochiwałam się w tobie powoli z każdą wieczorną rozmową
po pracy w biurze byłam wykończona nie miałam siły na pisanie
przychodziłeś do mnie z białym winem z chmurnym bladym czołem
patrzyłam na ciebie przez stół i czułam się wybrakowana
rozmawialiśmy o Cortazarze i francuskim egzystencjalizmie
wtedy zacząłeś ubierać się na czarno nosiłeś w sobie ból istnienia
ja uczyłam się dzień po dniu że nic nie jestem warta
mama przysyłała pieniądze nic jej we mnie nie obchodziło
bałam się że umrę w taki sposób miałam dopiero dwadzieścia lat
i nic mnie tak nie przerażało jak życie
tak bardzo chciałam iść z tobą do łóżka
ciągle mam do ciebie pytanie – dlaczego mnie nie chciałeś?

wyjechałeś na jesieni do pracy i na studia
ja zostałam z nieudanym życiem z brakiem i znużeniem
kochałam cię na odległość ale coraz słabiej
wszystko we mnie słabło mijały lata tylko studia i książki
młodość w bibliotekach komu kiedykolwiek przyniosło to zasługę
życie było ciągle gdzie indziej
pisałam że umieram że chodzę po mieście i piszę
ty zamknąłeś się w sobie jeszcze bardziej
przepraszam że nie umiałam cię ocalić
i ciągle nie wiem skąd miałbyś wziąć siły i światła

Natalia Kruszyna
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Łódź jest smutna nawet gdy umilkły fabryki
to szaleństwo nigdy się nie skończy wyjedź z tego kraju
zanim cię zagarnie klątwa naszych rodzin
zakochałeś się przecież widzę że on daje ci siłę
idź za nim on wie jak żyć
nie wiem czy cię udźwignie ale życzę ci tego z całego serca
może ja też mam swoją historię do opowiedzenia

byłam u psychiatry biorę leki łatwiej mi się żyje
już siebie nie nienawidzę czasami czuję lęk bez powodu
moje ciało ściśnięte w pąk rozpręża się rozluźnia
nadal nikt mnie nie słucha mniej czytam więcej wychodzę
chciałam cię zobaczyć w mieście do którego uciekłeś
przytulić cię i powiedzieć że można się z tym pogodzić
że jesteś najlepszy na świecie i świetnie sobie radzisz

 

Natalia Kruszyna
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Beskid Żywiecki

chodziliśmy po górach jak po dachach świata
wydawało nam się, że te rozmowy są na serio po raz pierwszy
zapach świerków i mokrych kamieni
spędziłam tu wszystkie wakacje moje ciało pamięta
teraz trzymam cię za rękę i jestem tu znowu
czekam aż mnie pocałujesz aż wszystko się wyjaśni
i zapętli od nowa to będzie nasza opowieść

brzegi chmur barwione na złoto
poczucie sensu wezbrane jak górskie potoki
w ciele jest centrum punkt ciężkości pałac
rozkosz rozlana szeroko jak przypływ
na małych falach przynosi nam skarby do ręki
opieram głowę na twoim ramieniu
milczymy zgodnie w zestrojonym oddechu

weź mnie do siebie kobieta pójdzie za mężczyzną
zagarniam cię ku sobie wołam w ciemność
oboje jesteśmy zagubieni jak dzieci w tłumie nieprzyjaznych 
twarzy
czytałam Levinasa podpierając się na horyzoncie
jadłam jeżyny zerwane z nasłonecznionego stoku
mówiłam ci o sobie jak nigdy nikt nie mówił

słodycze schowane w kieszeni miękkie brzegi pocałunków
koronki listków zaplecione przez nieistniejącego Boga
takie dziwne pomieszanie pojęć rwane kąski głosek
wieczór nas zastał nad zdumieniem ogromu Wszechświata
na kolację kanapki z wiejskim masłem maliny z ogrodu
noce chłodniejsze pod wspólną kołdrą zasypianie i budzenie

uczę się ciebie jak najważniejszej lektury
jest we mnie miłość o której nie miałam pojęcia moc
w której rozkwita we mnie życie jak stulistna róża spokój
przybrzeżne lasy mają chronić od morskiego wiatru

Natalia Kruszyna
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wiedza i tajemnica okruchy na stole twój głos na peronie
odwracam się cała i biegnę szybko bez zastanowienia

nie wiem co będzie dalej nie wierzę w ład i celowość
wiem jakie substancje chemiczne przelewają nam się w mózgu
długo chorowałam na depresję wiem jakie to cenne
obudzić się rano w złym humorze wstawać niespiesznie
nastawić kawę i przysiąść na parapecie mieć pewność
że dzisiaj będę żyć mimo milionów galaktyk nad głową
pośród rozpaczy zbudować namiot z patyków w jednym z 
milionów mieszkań
mam swój numer ale on mnie nie definiuje
mam w piersi herbertowską ciemną gwiazdę która obraca się i 
obraca

zostań ze mną nie bój się cierpienia
przejdziemy razem przez mosty na Skawie
szlaki z Babiej Góry prowadzą we wszystkie strony świata
nie musimy tu zostać pójdę z tobą wszędzie

Natalia Kruszyna
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Warszawa

przyjadę do Warszawy do teatru i na wódkę
spotkamy się na moście złapiesz mnie w kadr czarno-biały
deszcz jesienny się rozpada ale wezmę parasol
tylko brzeg sukienki zrobi się mokry
będę twoją kochanką z francuskiej Nowej Fali
będę udawać szczęśliwą obiecuję powiem że u mnie dobrze
żebyś uwierzył że też sobie poradzisz
że to jeszcze nie wszystko kolejna zima do przetrwania
nieudane wybory od matury same błędy do powielenia
odkąd Gutenberg wynalazł druk wszystko tak poszło do przodu
szukamy ścieżek z daleka od głównych traktów
coś mi się zdaje że prędzej zjedzą nas wilki
ale dziś się tym nie martw dziś jest niedzielna Warszawa
pociągi nad morze przeceny w księgarniach
i moja bliskość miła i nietrwała

krew się we mnie rozpływa jak grzane wino małmazja 
z muszkatem i goździkiem
nie dotykaj mnie tak jeśli nie jesteś pewien nie potrafię się 
powstrzymać
kiedy opieram się o ciebie i leżę
i odwracam się na drugą wewnętrzną stronę
najmiększe części wystawiam na monsuny passaty
wszystko się przesuwa oś świata zawieszona poprzecznie
jesteś we mnie
pęka gwiazda którą trzymałam w ustach
cukierek pośród muchomorów w koszu czarownicy
wybieram okruchy smugi lepkiej mazi
przyklejają nas do siebie nici pajęcze
skąd wiedziałeś gdzie iść
skąd wziąłeś wszystkie zioła i zaklęcia
leśne ścieżki zagubione słowa
odgarniam cię łagodnie nie do końca
rozlewam się szeroko jak woda

Natalia Kruszyna
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patrzysz na mnie znad krawędzi
pod okna podeszła noc i nikt nie może nas uratować
szukamy sposobów, żeby to sobie wytłumaczyć
układamy baśnie na nowo
spiszemy swoją mitologię na samoprzylepnych kartkach
wymyślimy lepsze metafory
jesteś po drugiej stronie stołu
wyciągam dłonie chcę się ogrzać stłumić
ten podmuch lodowaty znad przepaści przebić
błonę rozciągniętą między naszymi sposobami na siebie 
nawzajem
ukorzyć się i podnieść z klęczek nie stracić
ostatniej szansy odpowiedzi znaku
jeszcze się do siebie przywiązać jak do ofiarnego pala
zagrabić z twoich zamków najpiękniejsze skarby
znaleźć zamknąć w klatkach dzikie zwierzęta żyjące w twoich 
lasach
rozpisać cię na mapach i trakty objąć mytem
zepchnąć twoją flotę zająć wszystkie porty i miasta
scałować ten smutek lęk 
przebić cię na wylot miłością

Natalia Kruszyna
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Kobieta o niebieskich palcach 

Dogasza sierpień na poboczu drogi
zmusza do łamania przepisów najnowsze modele aut
i te wysłużone pijące paliwo jak smok
opaleni turyści jeszcze wczoraj skąpani w słońcu
widzą zza okien jak niewiele ma do zaoferowania
kobieta na poboczu

Jej twarz zmięta niczym partyjna gazeta na strajku
odrzucana w kąt tyle razy
ma jeszcze ślady męskich palców
skaleczonych gwoździem lub nabitych na drzazgę
gdy przyszło ukraść z lasu wigilijną jodłę

W jej oczach ciągle bawią się dzieci
przyklejają do szyby zadarte nosy
umorusane piaskiem plaży i lepkie od lizaków

Nie zapamiętałem jaką miała sukienkę
czy zakrywała jej kolana
była w grochy czy polne kwiaty

Pamiętam tylko jej palce
niebieskie od jagód
w których teraz gubię usta

Jerzy Fryckowski – Dębnica Kaszubska  
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Zaniosłem ci różę 

A przecież powinniśmy zasiąść przy uczciwym pół litra
pokłócić się co do ostatniego składu reprezentacji
pogdybać że Lewandowski mógłby być moim synem
i twoim wnukiem
a jego pieniędzy starczyłoby na wszystkie raki świata

może uratowałby mamę
kupił przychylność lekarzy swoim talentem
i tantiemami za reklamę czteroostrzowej maszynki gilette
gdy my kiedyś potykaliśmy się swoimi brodami
o żyletki polsilvera a nasza daremna krew
nikomu nie ratowała życia

Ta róża to z promocji książki w bibliotece
którą mijałeś codziennie idąc po chleb i paczkę popularnych
już nie pamiętam co czytałeś ostatnio
czy przy twoim łóżku leżał mój tomik

wiem
nie było z tego chleba
tak jak z twoich orderów za socjalizm i utrwalanie
musiałeś truskawki z działki nosić na rynek
wierzyć że ludzie pokochają astry
dla których odpuszczałeś Ligę Mistrzów
i wszystkie mecze ukochanej Lechii

Różę wręczono mi uroczyście
wcześniej oskalpowano ją z kolców
by przypadkiem kropla krwi nie zdradziła
ile mam z ciebie
a ile z Rosjan gwałcących twoją matkę

Jerzy Fryckowski
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Tory

Te wyprawy pisał nam Mark Twain
zapach lokomotyw czuliśmy od wielu dni
chociaż do najbliższej stacji było kilka kilometrów
Nasze matki najpiękniejsze kobiety z podwórka
kaleczyły kuchennymi nożami
swoje delikatne palce bez odrobiny biżuterii
bo ojcowie zarabiali tylko na omastę
i zimowe buty z których wyrastaliśmy za szybko
Nigdy nie opuszczała nas wiara
bo szliśmy przy nadodrzańskich wałach aż do kościoła
po poniemieckich tramwajowych szynach
których nie ukradli Rosjanie w ramach swojej doktryny obronnej

Pierwsze kanapki jedliśmy przy wyślizganych torach na trasie 
Paryż – Moskwa
do których przykładaliśmy uszy gdzieś między Frankfurtem a 
Kunowicami
tory szybko gubiły pamięć o pociągu pełnym snów
marzeń o Kremlu zbudowanym bez gwoździa
i wieży Eiffla bez tradycyjnej wiechy

Najważniejsze było to co się znajdzie na nasypie
o co trzeba będzie walczyć kamieniami
pachnącymi dalekimi podróżami i smarem lokomotyw
z tymi którzy mieli do torowiska bliżej od nas
dla zwycięzców czekały pudełka po papierosach
o takim aromacie jaki się nawet nie śnił naszym ojcom

Pokaleczeni kamieniami z nasypów
przynosiliśmy do domu opakowania po marlboro
srebrne plastikowe po pall mallach
 i te dla prawdziwych mężczyzn po gitanesach
Ojcowie przy budkach z piwem chwalili się naszymi dokonaniami
jak pierwszymi połowami z kołowrotkiem lub na muchę

Jerzy Fryckowski
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Potem przed każdym dancingiem wcierali zapach ze znalezionych 
pudełek
w swoje zmęczone twarze ogolone żyletkami polsilver
uwodzili odległym paryskim zapachem nasze matki
i po powrocie tuż przed świtem jak bogowie
stwarzali nas na swoje podobieństwo

2

A my rodziliśmy się ze wszystkimi palcami
i tylko jeden wybieraliśmy do ssania

Kolorowe pudełka po słodyczach
zanosiliśmy dziewczynom z klasy
a one w zamian przed szkolną zabawą
pokazywały nam jakiego koloru mają majtki

Nasze palce przetrącone procą
jeszcze długo w noc pachniały kroczem koleżanek

Jerzy Fryckowski
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Cud 

Dom o ceglanych ścianach. Rosnący sznur samochodów.
Pomarańcz zmieszany z brązem. Brzęczące szkło. Pogoń
za balonikiem. Ciepły ciężar w żołądku. Oczy jak gwiazdy.
Gołąb szukający sobie miejsca. Zbawienne drapanie się
w łydkę. Remont życia. Łoskot wewnętrznego głosu. Babcia
jak wszystkie książki świata. Ubranie obwieszczające wiosnę.
Ciało posłuszne. Oddech po oddechu. Wieczna zagadka.

 
Prawda 

Przemieszcza się. Grzęźnie w mokrym piasku. Zmienia się w pomnik.
Daje w kość. Świdruje w głowie. Świruje. Napotyka stanowczy opór.
Zapada w sen i się z niego wynurza. Roztrząsa stopą szary pył. Budzi
głębokie zdziwienie. Trafia w środek tarczy. Wywraca kubek z kawą.
Kołysze do snu. Jest rycerzem i wojownikiem. Dzwoni po pogotowie.
Z głupimi ludźmi musi się użerać. Zadaje pytania. Pomaga wstać.
Szuka sobie drogi między ciemnymi latarniami. Naprawdę się stara.

Grzegorz Chwieduk – Kępice   
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Bliskość  

Ludowe przyśpiewki wykonywane przez tatę. Ławka ustawiona
w małej altanie. Zimna i miękka trawa. Przegadane noce. Telefon
ze śpiewnym dźwiękiem. Drobne i ważne szczegóły. Ulubiony kubek.
To samo nazwisko. Głośny, radosny śmiech brata. Miękkie włosy
wnuka. Słona kropelka tocząca się szybko. Wilgotne ślady na twarzy.
Wzajemne bycie ze sobą bez masek. Angażowanie się w różne
domowe czynności. Deszcz i jego melancholia. Mała nadmorska 
wioska. Wszystko tak jasne i proste, że nie trzeba słów.

Grzegorz Chwieduk
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71 syryjskich kobiet mężczyzn dzieci

nie ukryjesz się jak robak pod grudą ziemi
jak krab nie schowasz się w piasku
tamaryszki już całe w czerwieni
cumy jeszcze tłuką o wodę

nie odwracaj się
ciężar jest z soli i ognia

uciekają obłoki ku postrzępionym wybrzeżom
czy staniesz się tam kornikiem w twardym ciele pinii
czy liść cię okryje jak mrówkę
jak chrząszcz się zgubisz w igliwiu

obłoki uciekają
suną cienie pod nimi
nie łodzie
zwłoki

wtorek

Krystyna Czarnecka – Kraków 
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Straty

błękit nie spiskuje
nie jest ani na tak ani na nie
otwiera się i zamyka
właśnie w tym momencie
bez większego wysiłku

drewno i stal zapadają się w sól głęboko
i nieme są pokłady

po drugiej stronie nocy wszystko płynie
mszywioły i glony zasiedlają burty
w okna samolotu zaświeci meduza
w lufie czołgu płaszczka czyha na zdobycz

 
Prowincjonalny poeta stara się

moje słowo niczego nie rozpala
nikogo nie zagrzewa
co najwyżej portret z metaforą
jak z domalowanym wąsem
czasem puenta zawibruje na skórze
przez chwilę

nośne onomatopeje nie są hukiem murów
cisza i krzyk poezji nie rozsadza bębenków
nie jest ciszą i krzykiem nad zwłokami bliskich
monolog o strachu jest tylko monologiem
morze nie rozstąpi się
papier namoknie farba zabarwi wodę
 

Krystyna Czarnecka
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Ma pani podarte rajstopy

stoi pani przy drodze wzbija fioletowy kurz o zapachu jodyny
i ściętej trawy – jeszcze nie siano ale schnąca trawa.
podrażnia nozdrza wchodzi do gardła powodując zakrztuszenie
przypominające nieprzyjemnie duszące odchodzenie lata.

pali pani czerwone znicze żółte świece i kubańskie cygara
razem z diabłem siedzącym pod krawężnikiem.
bo na ulicy  panuje nieznośny ruch w samo południe nocy.

gdyby nie tamto drzewo z koroną liściową na kapeluszu 
umarłaby pani na nadciśnienie, a wszystko przez
nieumiarkowane picie kawy i polityczne główkowanie przed 
telewizorem 
czyli bajki bez morału a przecież w bajkach morał zdarzyć się 
musi. 

podobno lubiła pani ruskie pierogi i miłość francuską.
na tej ulicy nie ma to jednak większego znaczenia
podobnie jak wiązanka chabrów położona tu przez kogoś obcego.

teraz już pani rozumie co oznacza zbiorowa odpowiedzialność.
poczuła to pani na własnej duszy rozpłaszczonej wzdłuż ulicy
lśniącej od wyschniętego deszczu w ostatni dzień lata.
bo przecież w każdej opowieści jakiś morał zdarzyć się musi. 

Ewelina Kuśka – Jastrzębie Zdrój  

Wyróznienie 
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Myślę że jestem niewidzialny

biegnę za plecami słyszę tętent koni. rżenie własnej śliny.
zaciskam dłoń na talizmanie. ma kształt pięciozłotówki
z dziecięcej skarbonki.

coś jakby szloch. może to wiatr zawodzi
a ja jestem w innym matrix-ie.
przede mną już tylko aniołowie na motorach.

przybyli by zadać mi ból. policzek mi krwawi.
ziemia wdziera się w mój policzek.
drobinki ziemi rozrywają mi policzek.

czuję ucisk na plecach.
robicie mi krzywdę dobrzy aniołowie!
robicie mi krzywdę dobrzy aniołowie!

za placami jakiś ojciec z innego wymiaru.
nie martw się synu tata kupi ci rower.
tatuś kupi ci rower kiedy to coś się skończy.

jestem to coś.
znów jestem tym czymś.
  
 

Ewelina Kuśka
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Gwałt

końcówką bladego palca poprzez jasną stronę aury
poprzez jej strunę sunącą nad nieruchomą głową
wchodzi w jej sen.

kobieta cicho wzdycha jakby w jej śnie
nie było mężczyzny zadającego gwałt jej krzyczącemu gardłu.
srebrzysta aureola włosów potrząsa struną.
 
końcówka bladego palca drży z podniecenia.
zdaje się sztucznym błękitnym kwiatem jej sen
jakby nie było w nim nagiego mężczyzny zadającego gwałt

jej myślom ukrytym między bladymi udami.
spod zaciśniętego płaszcza powiek patrzy mu w oczy.
końcówka bladego palca cofa się.

zawstydzony mężczyzna nie wytrzymuje spojrzenia
w którym widzi własnego ojca i ojca swego ojca
zadającego bezkrwawy gwałt nie dotykając skóry.

Ewelina Kuśka
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Piotr Urbaniak

Smak słów
„Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy…” - Julia Lenkiewicz 

z Ostrołęki (w kategorii młodzieżowej) i Karol Graczyk z To-
runia (w kategorii dorosłych) zwyciężyli w V Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim im. Andrzeja Sulimy – Suryna, organizo-
wanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Trzcianka. 
Patronat honorowy nad konkursem objął przyjaciel poety, Sta-
nisław Soyka.

Na konkurs wpłynęło 181 zgłoszeń, spośród których jury, 
z przyczyn formalnych, nie zakwalifikowało trzynastu. W kate-
gorii dorosłych do konkursu dopuszczono 151 zestawów wier-
szy, w kategorii młodzieżowej – siedemnaście (każdy uczestnik 
przysyłał po trzy swoje wiersze). Jury w składzie ks. Wacław 
Oszajca (poeta, tłumacz, publicysta, teolog), Mariusz Grzebalski 
(poeta, prozaik, redaktor serii Wielkopolska Biblioteka Poezji) 
i dr hab. Jerzy Borowczyk (historyk literatury, wykładowca na 
wydziale filologii polskiej i klasycznej UA w Poznaniu), po wni-
kliwej analizie wyłoniło laureatów, których poznaliśmy w pią-
tek, 5 maja w trzcianeckiej bibliotece.

- Jurorzy podkreślają wysoki poziom nadesłanych zestawów 
wierszy. Na uznanie zasługuje indywidualny ton słyszalny 
w głosach wielu poetów, którzy nie ulegają literackim modom 
i wzorcom. Cieszy również tematyczna i formalna różnorodność 
tegorocznych propozycji. Jury, dziękując organizatorom za do-
skonałą organizację konkursu, pragnie zwrócić uwagę na jego 
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wartość kulturotwórczą. W czasach kiedy język ulega daleko 
idącej degradacji, takie konkursy pozwalają wierzyć w jego nie-
przemijającą wartość – mówił dr hab. Jerzy Borowczyk.

W kategorii młodzieżowej jury przyznało wyróżnienie dla 
Natalii Łoś z Białegostoku, druga nagroda powędrowała do 
Marty Strzelec z Piły, a zwyciężczynią okazała się Julia Lenkie-
wicz z Ostrołęki. W kategorii dorosłych jurorzy przyznali trzy 
równorzędne wyróżnienia, dla Eweliny Kuśki z Jastrzębia Zdro-
ju, Krystyny Czarneckiej z Krakowa i Grzegorza Chwieduka 
z Kępic. Trzecią nagrodę otrzymał Jerzy Fryckowski z Dębnicy 
Kaszubskiej, drugą Natalia Kruszyna z Siemianowic Śląskich, 
a zwycięzcą okazał się Karol Graczyk  z Torunia.

W podsumowaniu konkursu wzięli udział przyjaciele An-
drzeja Sulimy - Suryna, Waldemar Czechowski i Stanisław Soy-
ka, a także rodzina poety, m. in. siostra Irena, która przyleciała 
specjalnie na ten wieczór z Kanady.

- To wielka radość, ale i wielki zaszczyt, móc uczestniczyć 
w takim wydarzeniu. Cieszę się, że są w naszym powiecie, 
w Trzciance, tacy ludzie jak pani Kasia Hołyst, dzięki którym 
pamięć o tak ważnych postaciach, jak Andrzej Sulima - Suryn, 
cały czas trwa. Gratuluję serdecznie przede wszystkim tego, że 
ranga konkursu rośnie z roku na rok, i cieszę się, że tak wielu ar-
tystów, młodszych i tych starszych, bierze w nim udział – mówił 
Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

Piątkowe święto literackie w Trzciance miało swój wyjątko-
wy, niepowtarzalny finał. Kilkaset osób zgromadziło się w ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela, by wysłuchać przepięknego kon-
certu Stanisława Soyki.

- Artysta szczególny i wyjątkowy. Nie tylko ze względu na 
swój przeogromny talent i dorobek artystyczny, ale również dla-
tego, że dziś pokazuje nam wszystkim, jak wielką wartość ma 
słowo. Słowo bardzo ważne, z którego wagi nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę. Tym słowem jest „przyjaźń” – mówił Włodzimierz 
Ignasiński, dyrektor trzcianeckiej biblioteki.



137

Wśród wielu znakomitych utworów nie zabrakło również 
tych, które Artysta skomponował do słów napisanych przez 
swojego przyjaciela.

- Byliśmy kiedyś razem z Andrzejem na Warmii i Mazurach, 
to było w „Domu Marka”, nie pamiętam już w którym roku. 
Andrzej zapytał mnie wtedy co zrobić, żeby zarobić trochę pie-
niędzy. On poeta, ja muzyk, więc zaproponowałem – napiszmy 
piosenkę. I wtedy, tamtego wieczoru, napisaliśmy dwie – „Cisza 
ratunkowa” i „A ty serce świeć”. Teraz je Państwu zaśpiewam – 
mówił podczas koncertu Stanisław Soyka.

Publiczność oczywiście zgotowała artyście owację na stojąco, 
nie obyło się bez bisów, wśród których usłyszeliśmy m. in. „Mo-
dlitwę” Bułata Okudżawy. Ten piątkowy wieczór na pewno na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy zdecydowali się 
wysłuchać koncertu… Dzięki Stanisławowi Soyce i Andrzejowi 
Sulimie – Surynowi.

 
Piotr Urbaniak

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Artykuł ukazał się na stronach Starostwa 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
po V edycji konkursu 
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Stanisław Soyka, Waldemar Czechowski - przyjaciele patrona konkursu, 
oraz Włodzimierz Ignasiński – dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury w Trzciance

Rozstrzygnięcie V jubileuszowej edycji konkursu

V Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015
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Laureaci V edycji konkursu z rodziną i przyjaciółmi A. Sulimy-Suryna 

V Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015
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Koncert Stanisława Soyki 

Juror – dr hab. Jerzy Borowczyk podczas odczytywania protokołu

V Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015
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Koncert Stanisława Soyki 

V Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna ’2015





O konkursie 
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Był poetą najprawdziwszym

Andrzej Sulima-Suryn był poetą. Był poetą jak najprawdziw-
szym, potrafił każdą rzecz codzienną opisać w sposób poetycki. 
W jego towarzystwie działa się poezja, ponieważ potrafił to robić 
w sposób charyzmatyczny… 

Cieszyłem się jego przyjaźnią i bardzo się cieszę, że są ludzie, 
którzy działają w imię jego pamięci. 

Konkurs Poetycki imienia Andrzeja Sulimy-Suryna to wspa-
niały pomysł. Mam zaszczyt być patronem tego przedsięwzięcia.

Stanisław Soyka
Patron Honorowy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. Andrzeja. Sulimy-Suryna

Stanisław Soyka
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Małe objawienia świata

Konkurs imienia Andrzeja Sulimy-Suryna jest wyjątkowy. To 
konkurs ze specyficzną atmosferą. Patronuje mu bowiem poeta. 
Poeta - legenda, którego twórczość została spopularyzowana do-
piero po jego śmierci. Za życia wydał bowiem tylko jeden mały 
tomik, a jego wiersze i poetyckie „błyski” krążyły z rąk do rąk, 
do jego przyjaciół. Wiersze były także u matki Poety w Krzyżu. 
Wiersze, które trzeba było wydać, spopularyzować…  A wcze-
śniej popularyzował je w swoich piosenkach Stanisław Soyka, 
przyjaciel Andrzeja… 

Mając takiego patrona, w dodatku rodem z pobliskiego Krzy-
ża, ten poetycki konkurs musiał odnieść sukces. Niejako z mar-
szu zyskał popularność i bardzo szybko z regionalnego prze-
kształcił się w konkurs o ogólnopolskim zasięgu.   

Z konkursem tym związałam się od samego początku. Zainte-
resowała mnie nim ówczesna pani dyrektor Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Trzciance Bogumiła Dembińska, proponując 
prowadzenie warsztatów literackich promujących ten konkurs 
w szkołach i placówkach kultury w Trzciance, Krzyżu, Czarn-
kowie, Wieleniu, Drawsku, Białej, Siedlisku. Towarzyszyła mi 
w tych literackich wyprawach Kasia Hołyst z Krzyża, a więc 
rodzinnego miasta Andrzeja Sulimy-Suryna, która broniła pra-
cę magisterską o twórczości Andrzeja Sulimy-Suryna, organizo-
wała imprezy literackie związane z tym poetą. Urzekła mnie ta 
niesamowita opowieść o życiu i twórczości Andrzeja Sulimy-Su-
ryna i jego „przeźroczysta” jak światło poezja. Rozmawialiśmy 
o tym wszystkim z młodzieżą na warsztatach literackich, w myśl 
aforyzmu poetyckiego patrona konkursu: „Smakuj słowa, są 
trwalsze od rzeczy”. To były cudowne i jakże inspirujące spotka-
nia, podczas których otwierały się nowe przestrzenie poetyckie, 
a bywało, że zdarzały się małe objawienia świata – na żywo two-
rzone wiersze i miniaturki literackie. 

Ta tak spontanicznie pobudzona wrażliwość poetycka mło-
dych twórców słowa zaowocowała ciekawymi utworami nade-

Zuzanna Przeworska
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słanymi na I wówczas jeszcze Powiatowy Konkurs Poetycki im. 
Andrzeja Sulimy-Suryna – w dziesięć lat po jego śmierci. Pamię-
tam dobrze to uroczyste spotkanie z laureatami I Konkursu jako 
jego jurorka, tym bardziej, że była na nim matka Poety, pani Wa-
lentyna Suryn – elegancka starsza pani w szykownym kapelusi-
ku, która tak dużo zrobiła, by spopularyzować twórczość swego 
tak krótko żyjącego syna. To dla mnie zaszczyt, że mogłam z nią 
porozmawiać, wzruszeni też byli poeci, publiczność. Pani Wa-
lentyna Suryn miała wówczas 93 lata… 

Było to prawdziwe święto słowa, jakże ważne dla poetów 
i miłośników poezji.  W następnych edycjach konkursu było po-
dobnie. 

„Smakowaliśmy słowa” Andrzeja, laureatów konkursu i ape-
tyt na Poezję wzrastał. Tak jak wzrastał poziom konkursowych 
wierszy i niosła się renoma konkursu. To zrozumiałe, że obecny 
dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance, Włodzimierz Ignasiński – wielki 
miłośnik poezji i utytułowany ogólnopolskim najwyższym lau-
rem recytator, nadał temu pięknemu konkursowi ogólnopolski 
zasięg i artystyczną oprawę, także z koncertem muzycznym 
w wykonaniu Stanisława Soyki. 

A motto konkursu: „Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy” 
żyje już własnym życiem. 

Na pewno w liryce i poezji egzystencjalno-refleksyjnej uczest-
ników tego konkursu – poezji objawionej w tym wydawnictwie. 
To ciekawa, często uniwersalna poezja, dużo w niej  prawdy 
o nas samych – każdy może w tych obrazach i światach odnaleźć 
siebie i swoją wizję świata. 

Zuzanna Przeworska
juror I, III i IV  konkursu 

Zuzanna Przeworska
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Kulturotwórczy wymiar konkursu

Poznań, 11 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Sury-
na ma już za sobą pięć edycji i z każdą kolejną staje się coraz 
istotniejszym punktem na mapie wydarzeń literackich nie tylko 
w skali regionu, ale całego kraju. Mogłem się o tym przekonać 
blisko dwa lata temu jako członek Jury ostatniej, jak na razie, 
tury konkursu. Byłem pod bardzo dobrym wrażeniem poziomu 
artystycznego zestawów poetyckich nadesłanych z całej Pol-
ski przez twórców reprezentujących różne pokolenia. Dotyczy 
to także autorów reprezentujących najmłodszą generację, gdyż 
w konkursie przewidziano dla nich osobną kategorię. Uroczyste 
rozstrzygnięcie ostatniego konkursu przekonało mnie ponadto 
o tym, iż Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance, która jest organizatorem konkursu, 
znakomicie wywiązuje się z tego zadania. Dyrektor i jego Zespół 
zadbali o świetną oprawę całości i zapewnili zarówno uczestni-
kom gali, jak i jurorom znakomite warunki do pracy i święto-
wania jej efektów. Wreszcie sprawa bodaj czy nie najistotniej-
sza – nie do przecenia jest kulturotwórczy wymiar konkursu im. 
Sulimy-Suryna. Młodzież i dorośli mieszkańcy Trzcianki, całego 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i powiatów sąsiednich, 
a także większych wielkopolskich miast (Poznań, Piła) bardzo 
licznie zgromadzili się na gali finałowej oraz związanych z nią 
imprezach artystycznych. 

 dr hab. Jerzy Borowczyk
prof. UAM

Jerzy Borowczyk
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Pomnik stawiany poecie

Różnorodne są formy przedłużania życia w pamięci potom-
nych. Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna organizo-
wany przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance 
to pomnik stawiany poecie poprzez ujawnianie talentów kolej-
nych pokoleń młodych poetów. Zapraszanie do stawiania sobie 
wyzwań. 

Jako osoba biorąca udział w pracach konkursowych jury po-
świadczam, że to szczera prawda. 

Krystyna Kadow
Juror I i III edycji konkursu 

Krystyna Kadow
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Nierozerwalna więź 
z „Posłańcem słowa”…

Moje spotkanie z poezją Andrzeja Sulimy Suryna było zupeł-
nie przypadkowe i jak to często w życiu bywa - to co spotyka nas 
przypadkiem, staje się w naszym życiu bardzo ważne. 

Jak do tego doszło? Zupełnie banalnie. Przeglądałam interne-
towe wiadomości i natrafiłam na ogłoszenie o III edycji Konkur-
su Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy-Suryna, który organizowała 
trzcianecka Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowi-
czówny. Pamiętam, że moją uwagę od razu przykuło nazwisko 
krzyskiego poety. Takie dostojne i z historycznym brzmieniem. 
Wstyd się przyznać, ale nigdy wcześniej go nie słyszałam.

Nie spotkałam się też z twórczością Suryna. Poszukałam 
zatem wierszy krzyskiego poety w Internecie i natychmiast 
znalazłam się w krainie mojego dzieciństwa. Łany zbóż, wy-
boiste, polne drogi, pachnące świeżym sianem łąki i wielogo-
dzinne wędrówki to był mój świat – świat dziecka wsi, któ-
re właśnie tam czuło się bezpiecznie i u siebie. Tego samego 
wieczoru przeczytałam wszystkie wiersze Suryna, do których 
udało mi się dotrzeć i w ciągu kilku minut, cały czas przeby-
wając w świecie jego poezji, napisałam wiersz „Cichszemu  
od świata”. Myśl o wysłaniu go na konkurs zaświtała mi dopiero 
kilka dni później i zrobiłam to zupełnie spontanicznie. 

Z owym konkursem wiąże się również pewna anegdota. Tego 
dnia, kiedy miało się odbyć jego rozstrzygnięcie, mój młodszy 
syn przystępował do sakramentu bierzmowania i nie pojechałam 
na ogłoszenie wyników. Poprzedniego wieczora Kuba żartobli-
wie zapytał, czy dostanie prezent z okazji bierzmowania, ponie-
waż jego kolega już takowy od rodziców otrzymał. Odpowie-
działam, że my prezentu nie kupiliśmy, ale nagle przypomniał  
mi się konkurs. Roześmiałam się i odrzekłam, że przecież wy-
słałam wiersz na konkurs poetycki, a tam podobno główną 
nagrodą jest tablet. Następnego dnia syn zaczął się podśmie-
chiwać, że go oszukałam, bo tablet trafił zapewne do kogoś 
innego. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po powrocie z ko-

Marzena Górska
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ścioła moja mama oznajmiła nam, że ktoś zatelefonował i pro-
sił o przekazanie, iż zostałam zwycięzcą jakiegoś konkursu 
i następnego dnia mam się zgłosić po nagrodę. – No widzisz? 
Jednak matka nigdy nie kłamie! – nie umiałam sobie odmówić 
tych słów, gdy spojrzałam na zdziwioną minę mojego dziecka,  
dla którego spotkanie z poezją Suryna miało również wymiar 
materialny w postaci wymarzonego tabletu. 

Natomiast ja, nadal czuję dziwną, nierozerwalną więź z Jego 
wierszami i myślę, że to już się nigdy nie zmieni. Posłaniec sło-
wa – to chyba najlepsze określenie tego niesamowicie zdolnego 
poety i wrażliwego człowieka.  

                 
      Marzena Górska

Laureatka I nagrody w III edycji konkursu 
i wyróżnienia w IV edycji konkursu 

Marzena Górska
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Pisze się, by spełniać marzenia…

Po co się pisze? - to pierwsze pytanie jakie zadano mi pod-
czas wieczoru autorskiego promującego mój tomik pt. „Podró-
żuję każdym słowem” wydany w serii Trzcianeckiej Biblioteki 
Debiutów. Zamarłem. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego...

Chwilę trwała ta niezręczna cisza, a w mojej głowie przewija-
ły się obrazy: pierwsze teksty pisane w notesie, spotkania klubu 
Sztukamy, przynoszenie na próby teatralne LOTKI swoich wier-
szy z prośbą o opinię, „czy coś z tego będzie, Panie Włodku”? 
Dalej, obrazy pierwszego spotkania z czytaniem moich wierszy 
przed prawdziwą publicznością, wyróżnienie w Konkursie Po-
etyckim im. A. Sulimy-Suryna. Te wspomnienia były odpowie-
dzią na pytanie „Po co się pisze”. 

Pisze się, by spełniać marzenia, by czuć i przeżywać, by rozu-
mieć, zadawać pytania i kochać.

Mateusz Kowalski 
Laureat wyróżnienia w III edycji konkursu

Mateusz Kowalski
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Metafora początkujących poetów

Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna znam od sa-
mego początku, gdyż z entuzjazmem śledziłam wszystkie jego 
edycje. Tym bardziej ucieszyło mnie, gdy w regulaminie 4. edy-
cji pojawiła się kategoria wiekowa powyżej 18. roku życia. Dla 
mnie, lokalnej patriotki, udział w tym konkursie był oczywisty. 
Tymczasem poszerzenie zasięgu 5. konkursu przyniosło mu 
sporo korzyści. 

Rozwój Konkursu na przestrzeni lat to swoista metafora po-
czątkujących poetów, którzy najpierw piszą wiersze do szufla-
dy, z czasem dzielą się nimi z bliskimi, aż wreszcie pokazują je 
światu. A nad tymi początkującymi literatami czuwa poeta wę-
drowny - Andrzej Sulima-Suryn.

Jolanta Malicka
Laureatka wyróżnienia w III edycji konkursu

Jolanta Malicka
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Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. 
I gdy nas już nie będzie, 

one będą pracować nad stawaniem się świata… 
(A. Sulima-Suryn)

Andrzej Sulima-Suryn
1952–1998
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Katarzyna Hołyst

Byłem cichszy od świata…, 
czyli o życiu i twórczości 
Andrzeja Sulimy-Suryna
 

Andrzej Sulima-Suryn urodził się 7 listopada 1952 roku 
w Krzyżu Wielkopolskim. Ukończył Studium Kulturalno-Oświa-
towe i Bibliotekarskie we Wrocławiu. Pracował na różnych 
stanowiskach w wielu placówkach kulturalnych. 

Współdziałał z artystami skupiającymi się w grupie Łódź 
Kaliska. Był literackim instruktorem na warsztatach dla mło-
dzieży w Węgorzewie. Wiązał się z grupą poetów i plastyków 
Mazur i Suwalszczyzny Dom Marka. Owocem jego współpra-
cy z Waldemarem Czechowskim i Andrzejem Różyckim były 
trzy filmowe dokumenty artystyczne. Był współtwórcą grupy 
multimedialnej SDS. Wspólnie z Wojciechem Markiem Darskim 
wydał cykl wierszy Collage image. Pracował w Młodzieżowym 
Ośrodku Psychologicznym w Warszawie, gdzie wykorzystywał 
sztukę jako formę terapii. W galerii u Hanny i Jana Rylke na Ur-
synowie prezentował swoje kolaże i projekty. 

Zajmował się ekologią – uczestniczył w warsztatach ekolo-
gicznych, prowadził zajęcia zwane „czytaniem krajobrazu” i or-
ganizował „zielone szkoły”. Współpracował z teatrem w Węgaj-
tach. 

Pisał teksty dla Stanisława Sojki.
Zmarł 8 maja 1998 roku w Montrealu, gdzie miało się odbyć 

spotkanie z poetą z Polski organizowane przez Polski Instytut 
Naukowy i Bibliotekę Polską im. W. Stachiewicz.

  Byłem cichszy od świata
  Pewnie dlatego mnie ominął…
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Za życia wydał tylko jeden tomik, choć jego utwory były pu-
blikowane w wielu czasopismach literackich. Były inspiracją dla 
Henryka Wańka, który wykonał do nich ilustracje. Stanisław Soj-
ka skomponował muzykę do utworów, które stały się przeboja-
mi. Ryszard Kapuściński cytował Suryna w Lapidarium VI. 

26 lutego 2019 roku w kawiarnio-księgarni „Bílý Koníček czyli 
Biały Konik” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w War-
szawie odbyła się promocja książki „Oto droga twego imienia”. 
Składa się na nią polsko-czeskie wydanie (Malvern) wierszy Su-
ryna. 

Wcześniej, kolejne zbiory wierszy ukazywały się dzięki stara-
niom matki poety. Walentyna Suryn odeszła w 2015 r., twierdziła, 
że Andrzej z góry dodawał jej sił. Z lupą w ręku przepisywała rę-
kopisy syna odnajdywane w notesach, zeszytach, kawiarnianych 
serwetkach czy w listach inkrustowanych rysunkami poety. 

Zaliczany w poczet poetów wędrownych, Piotr Matywiecki pi-
sał o nim: „Szedł przez świat i życie z kosturem w ręku”. Potrze-
ba ciągłej peregrynacji gnała go do Warszawy, Łodzi, Gorzowa. 
Chętnie przemierzał otwarte przestrzenie Warmii i Mazur. Gościł 
w domach przyjaciół, grał na drumli, medytował i odchodził po-
zostawiając wiersze. Ciszę i samotność odnajdywał w klasztorach. 
W Lubiniu medytował wspólnie z ojcem Janem Berezą. Byli zgod-
ni, że poezja i religia są sobie bliskie, ponieważ wskazują na to, co 
niewyrażalne. Wiele czasu spędzał na skarpie nad Drawą, gdzie 
poznał Robinsona, zecera spod Częstochowy, który zamieszkał 
nad rzeką, kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory. Godzi-
nami siedzieli przy ognisku, podziwiali przyrodę, rozmawiali, 
milczeli. W poszukiwaniu nauczyciela duchowego, z równą pasją 
czytał Mertona, Junga, Laotsego, Steinera, Simone Weil czy Mi-
strza Eckharta. Studiował nauki Dalajlamy i jeździł na spotkania 
różokrzyżowców. Ostatnim mistrzem był dla niego Jezus. 

Muzeum Literatury w Warszawie przechowuje nagranie, 
w którym ciepłym, spokojnym głosem snuje opowieść o swoich 
fascynacjach haiku i o drodze, którą przebył, aby zrozumieć kim 
jest. Pod koniec życia marzył o zbudowaniu pustelni i życiu śre-
dniowiecznego ascety. Z czasem potrzebował coraz mniej, spał 
na podłodze, żywił się ziarnami i ziołami.

Katarzyna Hołyst
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Ostatnią podróż zakończył w montrealskim Iron Hill. Od-
szedł z listem w ręku, w którym pisał: „Modlę się o świat, bo nie 
wygląda najlepiej”.

Szary kamień na grobie poety; tradycyjne non omnis moriar 
i zapadające w serce haiku:

  Miłość jest jak otwarty skarbiec
  Ptaki wiją w nim gniazda
  I obłoki żeglują swobodnie

Andrzej Sulima-Suryn był obdarzonym urokiem osobistym 
erudytą, posiadającym niezwykłą charyzmę, szczególnie wraż-
liwym na piękno przyrody i wyjątkowo oczytanym. Miał poczu-
cie humoru, które przejawiało się w celnych ripostach i żarcie 
literackim. Niemal przez całe życie borykał się z problemami 

Katarzyna Hołyst

Grób A. Sulimy-Suryna na cmentarzu w Krzyżu Wlkp. Od lewej:  
M. Tomaszewska, K. Hołyst, B. Dembińska, W. Suryn, E. Panert-Mumot
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Wieczór poezji i muzyki
9 listopada, w trzcianeckiej hali sportowo-widowiskowej, od-

była się uroczysta promocja zbioru poezji Andrzeja Sulimy-Su-
ryna Więc dołóż do ognia trochę miłości i ciszy, wydanego przez 
Wydawnictwo i Ksiegarnię św. Wojciecha w Poznaniu. Biblio-
teka Publiczna im K. Iłłakowiczówny w Trzciance - organizator 
imprezy, przygotowała na tę okazję wiele atrakcji dla spragnio-
nych strawy duchowej miłośników poezji i niebanalnej muzyki. 

Licznie zgromadzona publiczność (ponad czterysta osób) 
miała okazję wysłuchać matki poety Walentyny Suryn i jego 
przyjaciela Waldemara Czechowskiego – łódzkiego filmowca             
i tybetologa. Tych dwoje przybliżyło widzom postać poety oraz 
jego twórczość. Następnie rozpoczął się recital Stanisława Sojki. 
W absolutnym skupieniu wysłuchano utworu Cisza ratunkowa, 
do którego słowa napisał A. Sulima-Suryn. W czasie wykony-
wania kolejnych utworów, publiczność śpiewała razem z artystą 
lub milkła pogrążona w zadumie. Głębokich wzruszeń dostar-
czyła ostatnia kompozycja A ty serce świeć, powstała również do 
słów Suryna. 

Po recitalu, w sali konferencyjnej miało miejsce spotkanie 
z przyjaciółmi poety, na którym wysłuchano ciekawych wspo-

Katarzyna Hołyst

finansowymi, co nie miało żadnego wpływu na jego wybory. 
Do końca pozostał wierny takim ideałom, jak wolność osobista 
i prawda. Gardził pieniędzmi i sławą. 

Zmarł w pełni sił twórczych. Na zawsze pozostał wolnym 
ptakiem. Pozostawił rękopisy wierszy, pamięć w sercach przyja-
ciół oraz legendę poety – wiecznego pielgrzyma.

Katarzyna Hołyst
kierownik Działu Animacji Kultury BPiCK 

w Trzciance, 
autorka pracy magisterskiej 

„A. Sulima-Suryn - życie i twórczość” (UAM Poznań) 
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mnień i anegdot dotyczących jego życia. Uczestniczący w spo-
tkaniu Stanisław Sojka, z wielkim wzruszeniem wspominał 
przyjaciela. W czasie imprezy można było obejrzeć wystawę pa-
miątek po poecie. Znajdowały się na niej  przedmioty bliskie jego 
sercu, fotografie, rysunki, rękopisy oraz listy od Czesława Mi-
łosza i żony Ryszarda Kapuścińskiego. Odwiedzający wystawę 
chętnie kupowali zarówno nowy tomik, jak i te wcześniej wyda-
ne (Posłaniec słowa, Dialogi z Tomaszem), a także specjalnie na tę 
uroczystość przygotowaną reedycję tomiku Światło. 

W trakcie imprezy ogłoszono Powiatowy Konkurs Poetycki 
im. A. Sulimy-Suryna, przeznaczony dla młodzieży. Rozstrzy-
gniecie konkursu nastąpi w maju przyszłego roku, w dziesiątą 
rocznicę śmierci poety.        

Katarzyna Hołyst 
(2007 r.)

Katarzyna Hołyst
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***

Bądź wyzłocony
zachodzącym słońcem
dopóki żyjesz
a i potem niech Ci się
wiedzie – mówiłem na wiatr
do niego – bliźniego, obracając
Ziemię stopami, jesień, Cezanne
oszronione śliwki – gdziekolwiek
bym nie szedł wracałem do domu
przez kalejdoskop świata, –
– a jak szedłem
to chwaliłem i modliłem co
widziałem
– bo piękno jest w nas –
– wzrokiem Pana

 
* * *

Nadchodzi południe – pod małym baldachimem
trawy już żółkną.
Mimo czerwca, zboża nieruchome, drzewa
heroiczne, niebo stojące jasne, a chmury jak wzory
innego porządku.
Ja na łące – dnia.
Ciało, co wymyka się coraz bardziej śmierci, 
otwieram się na wszystko, nasłuchując do ostatniego
szelestu i patrzę dalej niż widać z nadzieją,
że ratunek jak oczywistość stanie przede mną
i powie – pójdź, ja wiem czego ci trzeba!
To tak, jakbym się umawiał z Bogiem w sobie.

Andrzej Sulima-Suryn
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Andrzej Sulima-Suryn

Strażnik pustyni

jak mogłem wątpić?
choć niewiele mam tu do roboty 
ziemia niebo zajęte sobą
kraina pusta
lud uległy
więc siedzę i patrzę na sferyczne parady
myszołów jedyny bohater...
palę fajkę i podziwiam lot jego pyszny
jak mogłem wątpić?
w  twą hojność
wszak wszystko tu to moje pragnienie
pilnuję piasku – zajęcie ważne
stokroć ważniejsze niż wam się wydaje
raz do roku przechodzą tędy 
karawany pełne towarów zamorskich i wrzasku
potem znów wiatr piasek i myszołów
a uchowaj Boże – nie mam żalu
ale gdyby tak choć raz słońce
wzeszło z tamtej strony
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Andrzej Sulima-Suryn

Tao

 nie tylko dla mnie 

To pisało się samo
wiatrem, krwią, wodą,
litera zjawiła się bez dłoni
słońce nie okłamało mnie
dałem wszystko – dostałem wszystko
moje ciało było fletem i łopatą,
wspaniałą ucztą dla ziemi
pieśń nie szukała słów –
– byłem nią – rzuciłem ziarna
szeroko – szeroko
sikorki śmiały się do rozpuku –
– razem ze mną.

***

Jesteśmy
spacerują nimfy
obrazy
jasne i ciemne
święto świata
są bramy z kamienia
drewna i powietrza,
a wysoko nad nimi
oko oczywistości
ogromne otwarte
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Warkocze Ziemi

Szedłem wysokim brzegiem.
Rzeka sto metrów niżej razem ze mną na północ.
Szedłem długo z nadzieją, że zapomnę o sobie,
a ciało rozdam pomiędzy ziemię i niebo. 
Dwie pustułki tańczyły jakiś wzór.
Kiedy go zrozumiałem, śmiałem się jak szalony,
przepłoszyłem bażanty i wygniotłem sporo trawy
 – lecz czułem, że świat się cieszył wraz ze mną.
Kroczyłem tak, by nie ominąć żadnego wzgórza
– tak prowadził Duch i było nam lekko,
śpiewałem pieśń istot widzialnych i niewidzialnych,
całując drzewa i kamienie.
Rzeka skręcała się ze śmiechu, odsłaniając na
zakrętach urwisko, jak potężne gobeliny... i wtedy
zobaczyłem warkocze Ziemi.
   
 

***

Pył nad zbożem
Wszędzie wiatr
ja i świat
zapatrzeni
Gdzie To jest?
– A w ciszy,
w jej białym środku niewypowiedziana droga
Jak To wygląda?
– Mądrzy mówią, że 
To jest podobne do nas,
że kiedyś poznamy To
twarzą w twarz
a teraz śnimy życie
które jest
jakie jest

Andrzej Sulima-Suryn
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Ocalony
    
to resztki zaklęcia:
żyto, imbir, wiatr,
góra, dom. Tymianek
kołacze się tam ziarno
słońca
i drga pod lodem
lśniący poranek
wszystko będzie zapomniane
nic nie będzie zapomniane
płowa ścieżka dla żuków,
żmij i kochanków
prajabłoń i wszelki kamień,
trącony kołem 
ślad pod szalejem
ślad pod okapem
nasze pomyłki pod słońcem
pomyłki pod księżycem
przezroczyste pytania
w przezroczystych progach
wiedz, iż wystarczy byś pod
ostatnią powieką obraz konia przechował
co rankiem tratuje rosę
będziesz ocalony
 

Andrzej Sulima-Suryn
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***

Jak cicho i swobodnie
przychodzi wieczór
nie bój się
jesteś nim
jak jasno i oczywiście
zjawia się świat
nie bój się 
to ty

Jak cudnie grzeje 
południe
a wiatr czesze twarz
i twoje włosy
nie bój się
nie bój się 
nie bój się

* * * 

To tylko sama przestrzeń
przestrzeń i pragnienie
reszta to ból 
on pilnuje twoich granic
ja w sennej dzierżawie
w świetle zmysłów
   
smakują słowa
 i kiedy nas nie będzie 
one wraz z aniołami
pracować będą 
nad stawaniem się świata

Andrzej Sulima-Suryn
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A ty serce świeć

       (utwór wykonywany przez Stanisława Soykę)

Chmury kochane 
nieziemsko obłąkane
nad ranem
drzewa dostojne 
niebiańsko spokojne
wieczorem ratujcie
od ciemnych spisków świata

A ty serce świeć
z całych sił
bym wiedział
czuł i był

Kołysz mnie muzyko
łódko do domu
łasko do siebie
drogi drogocenne
niebo bezdenne
ratujcie

Andrzej Sulima-Suryn
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Wezwanie
                
usłyszałem wezwanie
porzuć wszystko
i pójdź za mną
niewiele miałem,
ale nie wiedziałem
za kim i dokąd
mam się udać
świat jak dzień
życie jak sen
cóż mogłem stracić?
zyskać mogłem wszystko
poszedłem za głosem
– i szukam mego mistrza
do dziś

Andrzej Sulima-Suryn
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