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Laboratorium poezji i galeria jednego wiersza 
 

W dniu 26 lutego 2015 r., w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej w ramach Labo-
ratorium Poezji działającym przy Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, 
odbyły się kolejne warsztaty poezji pt.: „Poezja żołnierska – warsztaty interpreta-
cyjne”. Zajęcia prowadził prof. dr hab. Jerzy Madejski z Zakładu Teorii i Antropologii 
Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 
który jest także, między innymi, krytykiem i recenzentem „Nowych Książek” oraz 
współredaktorem naczelnym półrocznika naukowego „Autobiografia. Literatura. 
Kultura. Media.” Wydziału Filologicznego US. 

Podczas tego spotkania zostały omówione wybrane wiersze (patrz str. 2) z tomów 
poetyckich wydanych przez szczeciński Oddział ZLP w serii „akcent” oraz z almana-
chu (przygotowanego do druku) Grupy Literackiej „In Aeternum” pt.: postscriptum. 

Kolejnym ważnym akcentem wieczoru była druga odsłona Galerii Jednego Wiersza. 
Aktualnie, bohaterem tej Galerii jest Zenon Lach-Ceraszyński i jego wiersz pt. My. 
Wiersz, jest ogólnie rzecz ujmując, wielkim pytaniem o zachowanie własnej tożsamo-
ści w dobie powszechnej uniformizacji, narzucania plastikowych ideałów „idole telewizji”. 
A ostatni wers tego utworu jest retorycznym pytaniem: dokąd zmierzamy po co… 

Uroczystego odsłonięcia wiersza, po jego odczytaniu przez Marcina Gargasa 
(z Teatru Słowa „Proscenium”), dokonał prof. dr hab. Jerzy Madejski. 

Poetycki wieczór zakończył się zarówno „pyszną” rozmową o literaturze jak również 
smakowitymi niczym wytrawna poezja wypiekami p. Teresy Lach, żony szczecińskiego 
poety. To była kolejna uczta duchowa w Galerii Jednego Wiersza, która jest swego rodza-
ju poetyckim owocem, chociaż czasami cierpkim, ale zawsze naturalnym, prawdziwym. 

Leszek Dembek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od lewej: Zenon Lach-Ceraszyński, Leszek Dembek, Róża Czerniawska-Karcz, Robert Kopij, 
Marcin Gargas i prof. dr hab. Jerzy Madejski. Fot. Robert Artur Florczyk. 
 

 
Zenon Lach-Ceraszyński 

My? 
 
Godziny 

przy komputerach 
montaż osobowości 
spawanie życiorysów 
rozbiór ideałów 
Chodniki 

na te same przystanki 
na te same perony 
do tych samych tramwajów 
do tych samych pociągów 
Kilometry 

ropa benzyna rutyna 
pizze i hamburgery 
z parkingu na parking 
motele miłości 
Odrętwienie 

różańce i mantry 
autorytety na niby 
idole telewizji 
tożsamości bez barw 
Powielanie 

złodzieje i bandyci 
homo i heterycy nocą 
błazny i politycy dniem 
wciąż tacy sami 
Zagubienie 

słowotok telefonów 
ekshibicjonizm myśli 
internetowe fora 
oszukiwanie samotności 
Dylematy 

tłum bez woli 
my w klatkach 
nie widząc siebie 
dokąd zmierzamy po co 
 

 
 

Zenon Lach-Ceraszyński – urodzony w Szczecinie – 3.10.1948 r. 
Oficer Wojska Polskiego, zawodową służbę wojskową pełnił od 
1969 r. Członek wojskowego koła literackiego „In Aeternum” przy 
Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Animator i dzia-
łacz kultury. Juror wielu konkursów recytatorskich oraz przeglą-
dów zespołów estradowych. Pomysłodawca tytułu i członek pier-
wszego kolegium redakcyjnego miesięcznika „Kaktus” – czasopi-
sma Liceum Ogólnokształcącego nr 5 im Adama Asnyka w Szcze-
cinie. Tam właśnie zamieścił pierwszy wiersz. W wojsku debiuto-
wał poetycko utworem „Jesteś moją Polską” w miesięczniku Po-
morskiego Okręgu Wojskowego „Fakty i Wydarzenia”. 
Swoje wiersze opublikował w „Almanachu literackim – Czas”, 

(Klub Garnizonowy, Szczecin, 1991), antologii poezji „W blasku 
świec” (Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, Police, 
2014). Jego utwory były drukowane w „Pegazie Polickim” – doda-
tku literackim do „Wieści Polickich”. 
Autor scenariuszy i reżyser wojskowych programów estrado-
wych. Teksty własnych piosenek poetyckich zamieszczał w pro-
gramach Zespołu Estradowego Wojsk Kolejowych i Drogowych 
„Filary” – laureata Festiwali Zespołów Estradowych Wojska Pols-
kiego – „Połczyn Zdrój 74”, „Kołobrzeg 74”, „Połczyn Zdrój 76”. 
Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach szczecińskiego Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich, gdzie przygotowuje się do wyda-
nia pierwszego swojego tomu poezji w serii „akcent”. 
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Zbigniew Jahnz 

Kielichy (spadochronów) 
 

Wyskoczyć z samolotu 
jak królik z kapelusza 
ze szmacianym aniołem 
stróżem zaplątanym 
w linki na plecach 
to chyba niezbyt normalne. 
W głowie słowa kolegów 
zabrane z lądowiska 
mówiące coś o składaniu 
wypełniają uszy 
szumem wzmożonym 
o wzrastające ciśnienie krwi 
i naturalne parcie 
na pęcherz ze strachu. 
Szarpnięcie huk nad głową 
kasują zwątpienie 
i przywracają wiarę 
w sprawność windy życia. 
Dlaczego wszyscy 
w górze patrzą w dół 
a ci na dole w górę? 
 

Chyba chodzi i to 
aby tu i tam 
kielichy zawsze się 
wypełniały przed 
wzniesieniem toastu 
na szczęście. 
 
z tomu Katharsis, 2012, s. 56 

 
 
Zbigniew Jahnz 

Iracki sen* 
 

Czy jestem bogiem wojny, 
podrygującym rytmicznie 
w metalowej puszce transportera 
na drodze donikąd? 
 

Czy jestem bogiem wojny, 
którego jedynym łącznikiem 
z rzeczywistością jest kropla potu 
spływająca z mego czoła? 
 

Czy jestem bogiem wojny, 
którego marzenia pozostały 
za horyzontem i wielką wodą, 
tysiące kilometrów stąd? 
 

Czy jestem bogiem wojny, 
czy niewolnikiem metalu 
otaczającego moje ciało 
z każdej strony? 
 

Przydrożna mina 
ognistym pocałunkiem 
wdarła się w moje płuca. 
Czy nadal jestem bogiem wojny? 
 
* W tomiku Klamra czasu, 2014, s.20, 
wiersz zatytułowano Bóg wojny…? 

 

Robert Artur Florczyk 

Bar Extra 
 

na tej ulicy nie ma już tkaczy 
jeżeli nawet byli – to tego nie pamięta już nawet bruk 
który chętnie przytula moje kroki 
 

pamiętam tych którzy trzymali władzę 
pili wódkę w domu którego nie ma 
skrywając się przed wzrokiem mieszkańców 
sprzedawała ją kobieta z nogą w gipsie 
dystyngowana przedwojenna dama 
tkaczy rzeczywiście nie ma ale dawne zapachy 
przywołuje narożny sklep z rybami na wszystkie sposoby 
 

i w końcu widzę ten Bar Extra 
wyrzut dawnej epoki 
który żywił tylu ludzi 
teraz niechciany wstydliwy tatuaż z młodości 
na obliczu mego miasta 
tam – w basenie z grzybkiem 
trzymali karpie 
które wołały okrągłymi pyszczkami 
Help! Help! Help! 
nikt nie mijał ich obojętnie 
lecz nie dlatego że była moda na zielonych 
po prostu byliśmy kanibalami dla 
naszych braci mniejszych 

 
 

Leszek Dembek 

Who are you 
Irak 

 

kim jesteś 
który strzelasz do mnie 
skąd przychodzisz 
z jaką wiarą 
czy freedom 
to samo znaczy 
dlaczego patrzysz 
jak kobra 
nie podłożę IED* 
to nie moja droga 
chociaż jadę do szkoły 
wstawić nowe szyby 
które nocą wybijesz 
inne światło 
przez nie widzisz 
 
z Almanachu poezji żołnierskiej 
postscriptum, który ma się ukazać 
* IED – improvised explosive device 

 
 
Zdzisława Gierszal 

Mój wiersz 
 

Życie 
Się układa 
Nawet 
Jeśli 
Tego 
Bardzo 
Nie chcemy 

 
Leszek Dembek 

Flaga na Hammerze* 
Irak 

 

strzelają do ciebie biało-czerwona 
kto 
za co 
za ile 
po co 
 

biel to czystość i niepokalanie 
 

czerwień to odwaga i waleczność  
tej nigdy nam nie brakowało  
 
24 listopada 2012 r. 
* transporter opancerzony 

 
 

Robert Artur Florczyk 

O poezji 
 

poezja: szukanie 
wśród opadłych liści słów 
lśniącego kasztana 
 
z tomu Brama Portowa, 2014, s. 25 i 32 

 
 
Zdzisława Gierszal 

Mój drugi wiersz 
 

Wszystko jest ważne 
 
z tomu pomiędzy, 2013, s. 62 i 63 
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Jan Krzysztof Sieczka 
 
rocznik 1997, uczeń drugiej klasy Katolickiego LO im. M. M. Kolbego 
w Szczecinie, autor bloga: <givemereasontostay.tumblr.com>. 
 
 

Modernizm 
 

przyglądam się zastygłym emocjom 
jasności pomieszczeń bez świateł 
trwoga przesłania moją ciekawość 
chociaż kałuże nie więdną mi pod stopami 
 

dziś cały świat mogę mieć w kieszeni 
nieskończoność wydaje się wymierna 
zza okien machają do mnie 
pseudointeligenci w obcisłych spodenkach 
 

boli mnie głowa i kręgosłup 
przemilczenie moralne 
nie osądzam innych jawnie 
każdy ma prawo do histeryzowania 
 
 

Profanum 
 

żyję w cywilizacji 
słucham filozofii konformizmu 
w drżącej pozytywce Wszechświata 
to dla mnie odskocznia od tragedii 
naszych czasów 
 

całymi dniami rozprawiam o szczęściu 
nie wybiegając zza własnych pleców 
onieśmielony komplementem 
od nieznajomego 
 

satysfakcję daje mi radość 
z cudzego cierpienia 
takie kłamstwo osobowości 
przesłonięte niewiedzą 
 

lubię zasłaniać się pośpiechem 
czasem można tak pokolorować 
grzechy przywilejami czy 
marnotrawstwo wsunąć pod dywan 
 

pozornie nawet zabawa powietrzem 
nabiera swoistej autentyczności 
gdy wyrywamy sobie pierwszeństwo 
w kolejce materialnej dominacji 
 

żyję w cywilizacji 
mam nic 
chcąc jeszcze więcej 

 
 

Drzewo 
 

ostatnio zdałem sobie sprawę 
że złote drzewo nie wyrośnie od razu 
po zakopaniu w ziemi monety 
potrzeba trochę czasu 
trochę wiary w głupotę 
ale zawsze spróbować można 
zakopać gdzie indziej 

 

Słabość 
 

widzisz mnie zawsze 
gdy opokę z siebie 
zrzucam filigranową 
podmywam skrzelami 
niezliczone miriady ptaków 
ropą rozwodnioną 
zagęszczam wolność 
bez apetytu 
 

właśnie wtedy uciekam 
w Morfeusza objęcia 
z zamysłem obłędu 
bez autokontroli 
biuletynu szaleńców 
i tej kruchej pospolitości 
 

nie zawsze się chowam 
czasami krzyczę 
 

gdy krzyczę słyszą mnie 
nawet histeryczni ślepcy 
bliżej nieokreśleni zwolennicy 
panicznej autodestrukcji 
 

podobno mój punkt widzenia 
jest niczym przy ponadczasowości 
dwuznacznych instruktaży 
nagannego psychoterapeuty 

 
 

Dłonie 
 

chodźmy nazbierać deszczu do słoika 
nikt nam głupoty nie broni 
możemy być aktorami w niemych etiudach 
całować się pod babcinym stołem 
beztrosko machając rękami 
łamać kredki bo lubimy mieć więcej 
krzyczeć na hydranty że nie są fontannami 
rzucać bielizną z hormonalnego dwutaktu 
przebiec się po suficie betonowego lasu 
przytulić księżyc za oknem na dobranoc 
nawet bezczynność uczynić sztuką 
smutki utopić w szklance 
i już nigdy się nie bać ciemności 

 
 

* * * 
 

nienawiść jest odbiciem w kałuży 
czerni rozproszonej ciemności 
niedokrwionych myśli z przeszłości 
na trwałych fundamentach 
 

zazdrość jest płatkiem stokrotki 
kamykiem zawistnej lawiny 
popękanych drgań pędzącego 
wiatru rzuconych słów 
 

chciwość jest samotną chmurą 
kukułki tej nieznanej nikomu 
świecy dymiącej się od 
listu odpadających dni 

 

(c.d. na str. 4) 
 
 

Nr 5 (113) PEGAZ POLICKI 1 marca 2015 r. 

 

(Nr 361)  Str. 3  



St r. 4  

 

 
 
 

Zanim 
 

zanim prostym 
niepozornym gestem 
zgasisz światło 
co mrok przeraźliwy rozprasza 
swobodnie odetchnij wspaniałą myślą 
której nikt Ci 
odebrać w żaden sposób nie może 
 

zanim zamkniesz 
swe ciężkie 
zmęczone powieki 
uwierz w urok uczuć 
splątanych w ścisły 
nierozerwalny warkocz 
uśmiechając się lekko 
 
zanim zanurzysz się głęboko w 
niezbadanej krainie 
słodkiego snu 
otoczona ciepłą 
miękką kołdrą 
nieznacznie zerknij w przestrzeń 
permanentnie nienaruszalnych wspomnień 

 
 

Chleb powszedni 
 

kupiłem chleb w spożywczaku 
był biały już chłodny ale pachnący 
kroiłem go dość nierówno 
jak przystało na człowieka klasy średniej 
potem zostały okruszki na stole 
wyrzuciłem do kosza zamiast rzucić je ptakom 
 

następnego dnia chleb był czerstwy 
wczoraj nie schowałem go do torebki 
szczelnie zamkniętej zatrzaskiem 
ale i tak ukroiłem sobie nierówną kromkę 
bo nie chciało mi się pójść do sklepu za rogiem 
 
 

Wiersz o decyzji 
 

ból dostrzeże każdy 
kto krople ronił żrące 
nocami pod kocem 
tam mógł zapominać 
stagnacją się zadławić 
pogrzebać duszę 
ale został 
idiotą 

 

Windziarz szaleńców śródmiejskich 
 

lubił otwierać innym drzwi od windy 
nazywał to życzliwym poczuciem spełnienia 
jak mały blaszany piesek rasy kundel 
zabawnie kiwający główką pijanemu kierowcy 
grał czasem z nim w karty 
wmawiając że ma prawo jazdy 
możliwe że przegrywałby częściej 
gdyby zapomniał drogi na swoje piętro 
wtedy nikt by nikomu drzwi nie przytrzymał 
a winda z tęsknoty buntu przestałaby jeździć 
 
 

Jedność 
 

możesz być naga jak ja 
mieć gdzieś teorię względności 
różni nas tylko płeć 
kwestia dwóch słów 
tysiąc myśli 
symfonia pomyślnych wiatrów 
nazewnictwo kolorów 
rześkość kroku 
chyba nic poza tym 

 
 

Bezsilność 
 

trzasnęły drzwi od wnętrza 
i uczuł wodę płynącą 
a mgła wokoło 
zasłaniała mu oczy 
zamknął je ociężale 
drżącymi dłońmi sączył 
każdy drobny szmer 
udając że śpi 
śnił o byle czym 
co serce puste może 
wypełnić na moment 

 
 

Pusta przestrzeń kieszeni 
 

staram się mieć włączony telefon 
wiesz wydaje mi się że nikt nie zadzwoni 
ale nie szkodzi bo Bóg będzie wiedział 
jak często byłem dla innych 
tylko nikt nie korzystał 
poza mną z tego wsparcia 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bibliografia: 
Jan Krzysztof Sieczka [wiersze] – przesłano drogą elektroniczną w dn. 8 i 28 lutego 2015 r. 
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