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Atelier (Police, 22 sierpnia 2014 r.) 
Police stwarzają specyficzny klimat, który sprzyja twórczości. 
 

Spotkanie poetyckie w Policach odbyło się w niezwykłym miejscu – w Atelier Ewy Rutkowskiej i Janusza Wołoszyna. Jest to pra-
cownia plastyczna (malarska) i jednocześnie galeria. W sali stoją sztalugi. Gospodyni przepraszała za artystyczny bałagan, ale ja nie zau-
ważyłem tego bałaganu. Wszystkie ściany są zapełnione. Nie wszystkie obrazy się zmieściły. Niektóre stały na podłodze, oparte o ścianę. 
Jest to dorobek, który powstał w ciągu około 20 lat. Wiele z tych obrazów jest do kupienia. Obrazy tych malarzy są wystawiane także za 
granicą. Najlepsze obrazy znajdują się obecnie na wernisażu w kościele protestanckim w Luckow w Niemczech. 
 

 

                 Ewa Rutkowska, Las w Vogelsang, olej płótno, 50x70cm.                    Janusz Wołoszyn, Sad, olej płótno, 50x70cm. 
 

Gospodarze – Malarze zauważyli, że w miarę upływu lat upodobniają się do siebie i malują podobnie. Wykonywali także próby z ce-
ramiką artystyczną (na kafelkach). Mówili, że Police stwarzają specyficzny klimat, który sprzyja twórczości. Jest tam większy spokój i ci-
sza niż w Szczecinie. Bliższy kontakt z przyrodą. Sąsiedztwo ruin fabryki benzyny syntetycznej dodaje tajemniczości. W galerii można 
oglądać obrazy (widoki) przedstawiające ruiny fabryki. Pan Janusz Wołoszyn może oprowadzić po tych ruinach. 

Trudno jest pisać o obrazach wystawionych w galerii dyletantowi, laikowi w tej dziedzinie. Są tam różne obrazy. Jest wiele obrazów 
przedstawiających piękno przyrody, pejzaży. Częstym motywem są drzewa. Jest martwa natura i duże obiekty, zbudowane przez 
człowieka. Są obrazy o motywach religijnych: tryptyk „Anioły” i „Krzyż”. Niektóre obrazy można chyba zaliczyć do surrealistycznych. 
Należałoby poświęcić więcej czasu na kontemplowanie obrazów wystawionych w tej galerii. Może wtedy któryś obraz by do mnie 
przemówił, inaczej niż w powiedzeniu: „Mówił dziad do obrazu…”. Artyści dawali przykład, że różne osoby odbierały obraz inaczej, 
widziały co innego. 

Jestem pod dużym wrażeniem tej wystawy, myślę, że nie tylko ja. Niektórzy chcieliby tam wrócić. Może ktoś z uczestników spotkania 
napisze wiersz do któregoś z obrazów w galerii. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Gospodarze i organizatorzy: Ewa Rutkowska, Janusz Wołoszyn i Adam W. Siedlecki (z 
żoną Anną i dziećmi Magdaleną i Rafałem). Pozostali goście: prof. Aniela Książek-Szczepanikowa z mężem Tadeuszem, Helena Pilarska, 
Krystyna Rodziewicz, Elżbieta Kacprzak (pracownik biblioteki) Anna Szkarapata (nauczyciel) z mężem Dariuszem, Janusz Krzymiński, 
Zbigniew Szyrwiel, Stanisław Maruszczak, Kazimierz Domozych, młodzież z grupy literackiej „Nowy Akord” ze Szczecina: Anna 
Jakubczak, Edyta i Adrianna Rauhut, Waldemar Wasilewski. A z TV-Police: Lidia Pawłowska i Włodzimierz Słodziński. 
 

Kazimierz Domozych 
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„/ Moi drodzy przyjaciele, dobrze wiecie, / że przyjaźń najważniejsza jest na 

świecie… /” – Igiełka (przesłanie dzieci, czerwiec 1942 r.). 
 
 

Reportaż z głębi okupacji 1941-1944 
Wykład-gawęda pani prof. Anieli Książek-Szczepanikowej. 
Przesłanie od dzieci. 
 

Pani Profesor pracowała na wyższej uczelni w Siedlcach. Od stu-
dentów otrzymała informację o zachowanych gazetkach prowa-
dzonych przez dzieci podczas wojny. Zachowało się 28 pisemek. 
Dzieci były w wieku 11 – 16 lat. Uciekły przed prześladowaniem 
Niemców. Rodzice pochodzili z Poznania, Leszna, Gdańska, Gdyni, 
Torunia, Warszawy, ze Śląska... Były z rodzin (środowisk) 
inteligenckich. 

Dzieci stworzyły przedziwny swój świat. Nie chciały żyć w okru-
cieństwie. Szukały odskoczni. W tym czasie najeźdźca niszczył bi-
blioteki, muzea. Przesiedleńcy, uciekinierzy dostali jakieś zastępcze 
mieszkania (kąt do mieszkania). Byli także uciekinierzy, nie tylko 
przesiedleńcy. Zostawili swoje domy. Chcieli stworzyć w nowych 
warunkach namiastkę normalnego życia. 

Młodzi dziennikarze znaleźli książkę Karola Dickensa „Klub 
Pickwicka”. Do bohatera tej książki nawiązywały w Dzienniku. 
Stworzyły sobie świat radosny, wesoły. Chciały służyć młodszym 
dzieciom. Prowadziły pismo „Teka hultajskiej trójki”. Trójka (re-
dakcja): Komar, Figa, Igiełka (pseudonimy). Zachowały się ich zdję-
cia. Gazetki powstawały w konspiracji, dzieci podawały nieprawdziwe dane (był podany inny rok). Dzieci piszą o sobie, 
o swoim dzieciństwie. Okrucieństwo wojny, trudne warunki, zmiana życia – to wpływa na rozwój dziecka. Wojna 
zabrała dzieciom kilka lat dzieciństwa. Mimo trudności były zadowolone. Na pewno marzyły o tym, że kiedyś ta wojna 
się skończy, o życiu po wojnie.  

W „Tekach…” znalazło się około 80 wierszy dzieci, które piszą, co jest dla nich ważne w tej nowej sytuacji: 1. Przy-
jaźń; 2. Przyroda; 3. Akcja (działanie); 4. Nauka. W zeszytach były zamieszczane wstępniaki (artykuły wstępne). Takimi 
wstępniakami były artykuły o przyjaźni, o przyrodzie. Dzieci również pisały pamiętniki, ale się nie zachowały. W dre-
wutni – szopie „Kurze ucho” dzieci zrobiły ławy z bali. Odbywały się tam zebrania, spotkania konspiracyjne, lekcje. Tam 
był schowany pamiętnik. Gdy zbliżał się patrol niemiecki zajmowały się czymś innym. Obchodziły rocznice: Bitwy pod 
Grunwaldem oraz 11 listopada i 15 sierpnia. W piśmie nie było satyry na Niemców. Dzieci miały komplety. Nie było 
podręczników. Więc sporządzano skróty z historii literatury. W ich pisaniu nie było jeszcze Boga. Potem pojawia się 
ksiądz Amicus (Przyjaciel). Znaleźli Boga. Pani Profesor odnalazła panów po 90-ce, którzy znali Trójkę i Amicusa. 
Dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy. Główny bohater zginął w Powstaniu Warszawskim 17 sierpnia. 

Pani Profesor jest w posiadaniu bezcennych materiałów-dokumentów. Nie 
wszystkie zachowały się w dobrym stanie. W najlepszym stanie są zdjęcia. 
Przygotowała te materiały do druku. Ma jeszcze nadzieję, że ktoś to wyda. 
Może Muzeum Powstania Warszawskiego. Pani Profesor zaprasza na spo-
tkanie w Książnicy Pomorskiej, które odbędzie się 22 września, o godz. 12.00. 
 

Kazimierz Domozych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figa         W kolejnych numerach Pegaza ukażą się fragmenty książki „Reportaż z głębi okupacji”  
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Echo rozmów o warsztacie… 
Malarz to poeta posługujący się innym środkiem wyrazu. I odwrotnie poeta to malarz, rzeźbiarz, jego 
pędzlem, dłutem jest pióro. Tworzywem jest słowo. 
 
 

Zwykle piszący pisze z myślą o odbiorcy, Pisze nie tylko dla siebie, wyraża siebie, ale pisze dla kogoś. Autor powinien 
mieć na uwadze odbiorcę. Pan Janusz Krzymiński przypomniał myśl Josefa Conrada: – „Starałem się napisać to tak, abyście 
to ujrzeli”. Jeśli ktoś pisze do szuflady, to należy tę szufladę otworzyć. – Janusz Krzymiński Czytał przekłady (nie 
tłumaczenia!) wierszy Stephena Crane’a (1871–1900), który w powieści opisał przejmujący wizerunek wojny secesyjnej. 
Czytał wiersze: „Robotnicy”; „Człowiek usiłujący śpiewać”: / Człowiek o drewnianym języku […] /; „Człowiek w pościgu”; 
„Uczony”. Mówił, jaka jest różnica między przekładem a tłumaczeniem. Tłumaczył także dialogi do filmów. 

Ewa Rutkowska mówiła o poezji w obrazach. Malowanie to też jest forma wypowiedzi. Wyraża się w malarstwie. 
Artysta ma swoje dni. Są dni pogodne. Gdy poeta ma pogodny dzień, jest w dobrym nastroju, dobiera słowa pogodne, 
łagodne. Podobnie jest w malarstwie. Twórca tworzy radosne dzieła. Jest dzień, że twórca-artysta jest sfrustrowany i wy-
powiada się innym językiem. „Im trudniej się żyje, tym lepiej się tworzy”. 

Adam Siedlecki: Zmieścić się w ciasnych ramach wiersza, na przykład gdy jest się ograniczonym do 4 wersów. 
Ewa Rutkowska: – Haiku, krótka, zwięzła forma. Miniatury w malarstwie, podobnie jak w poezji, w krótkiej, małej 

formie wyrażają dużo treści. 
Anna Szkarapata (nauczyciel z gimnazjum) mówiła o interpretacji wierszy w szkole. Utwór powinien uwzględniać 

odbiorcę. Z odbiorem poezji przez dzieci w gimnazjum jest różnie. Pierwsze zdanie często brzmi: „To jest głupie.” Z czasem 
jednak udaje się przekazać myśl zawartą w wierszu. Odkrywanie świata poetów. Co cię zaskoczyło w tym wierszu? 

Państwo Ewa Rutkowska i Janusz Wołoszyn wręczyli obrazki (grafiki) Krystynie Rodziewicz i Januszowi 
Krzymińskiemu za zaprezentowane wiersze, której najbardziej im się podobały. Powiedzieli, że wszystkie wiersze były 
piękne, ale wyróżnili wiersze tych autorów. 

Kazimierz Domozych 
 

 
 
 

Poezja czytana podczas spotkania w polickim Atelier, w dniu 22 sierpnia 2014 r. 
 
 
 

Krystyna Rodzewicz 

Dziecko 
 

pluskałam się 
w głębokim oceanie 
ciepłym i przyjemnym 
 

był tylko dla mnie 
cały mój 
gdy poruszyłam ręką 
gdzieś na jego kresie 
falę sporą powodowałam 
 

było tak przyjemnie 
nie brakowało nic 
 

ale czas płynął nieubłaganie 
ocean się kurczył 
a może ja rosłam 
 

w pewnym momencie 
było już zbyt ciasno 
aby pluskać się w nim 
 

ciągle obijałam się o coś 
a może o kogoś 
 

gdy poruszałam ręką 
uderzałam o ścianę 
jedynie falę złości tworząc 
 

z delfina przemieniłam się 
w wieloryba 
 

czy ocean w wannę 
 

Stanisław Jan Maruszczak 

Ocalić Miłość… 
 

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest” (1Kor 13,4) 
Asi M. 
 

Pragnę skryć Cię w moich dłoniach, 
jako wonny polny kwiatek, 
by ocalić Twe imiona 
przed nieludzkim, złudnym światem. 
 

I przygarnąć sercem czule 
Twą subtelną postać całą, 
a nie oddać Cię w niewolę 
tym, co Miłość za nic mają. 
 

Księżniczko Umiłowana! 
Jak wdzięczny urok w sobie masz… 
Z Radością Szczerą – Serdeczną 
w swoim Cierpieniu Godnie trwasz! 
 

Przyjaciółko ma Przemiła! 
wśród gwałtów, zła, nieprawości… 
schronię Cię w moich ramionach, 
dla Cichej, Pięknej Miłości! 
 
 
Szpital Sanatoryjny, Kamień Pomorski, 
24 stycznia 2011 r. 

 
 
 
Adam Wiktor Siedlecki 

Obrazy bez obrazy 
Ewie Rutkowskiej 

Jak po burzy – 
dobrze w-róży. 

Anna Jakubczak 

Kiedy zakwitną jabłonie… 
 

Jak napisać o miłości, 
by nie rzekli – ale to już było. 
Jak, gdy tyle liści subtelnych 
opadło na kartkę. 
 

Niebo spowite lampionami. 
Wiem, którędy droga do ciebie. 
Deszcz uderza o chodnik, 
szepcze – idź – on czeka. 
 

Ulice pachną cukrem waniliowym; 
pamiętam popołudnia w pobliskiej 
kawiarni. 
I Różankę, gdzie pomiędzy tysiącami róż 
podarowałeś mi tę, która nigdy nie 

 umiera. 
 

Posłuchaj głosu wiatru 
i szumu drzew, które niosą skryte 

 pocałunki. 
Słońce zachodzi jedynie zaślepionym, 
w nas świecić będzie zawsze. 
 

Spotkajmy się w starym sadzie, 
kiedy zakwitną jabłonie… 
 
 
 
Kazimierz Domozych 

Antidotum 
 

Sposób na polickie dymy 
„Pegaz Policki” i rymy 
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Edyta Rauhut 

Strach 
 

Ten klejnot barwny 
blaskiem mnie wabi. 
Wysokie szczyty 
– tam moje flagi. 
Są Raju bramy 
u kresu drogi. 
To sen wspaniały! 
Czy mi się spełni? 
 

Serce przyspiesza, 
to wilcze wycie… 
Stroma jest skarpa, 
a jeśli spadnę? 
Kręta jest trasa, 
jeżeli zbłądzę? 
Znów słyszę wilka, 
schną marzeń krople. 
 
 
 
Edyta Rauhut 

Spowiednik 
 

Ilustracje duszy 
maluję dłońmi. 
Pozostawiam rany 
cięciem stalówki. 
 

We troje nosimy 
dziennika skrawki: 
ja, pióro oraz ty 
słuchasz spowiedzi. 
 
 
 
Helena Pilarska 

Taki dzień 
 

Jest taki dzień – 
– wrony i kruki lamentują 

                              w stadzie 
a ich krzyk rozdziera serce. 
 

Jest taki dzień – 
jaskółki nad głową – 
wtedy po niebie 
szybuję 
myśl sięga najwyższego 
tonu 
zwykłego szczęścia. 

Helena Pilarska 

Krokusy 
 

„Czy widziałeś kiedyś miły 
Jak krokusy z ziemi rosną? 
Tylko słońce zaświeciło - 
I zima staje się wiosną” 
 

Tak napisał Iwaszkiewicz... 
 

A ja teraz myślę sobie – 
Niech by przeszedł się Siedlecką 
I zobaczył dywan kwietny 
Który jezdni szarą wstęgę 
I ubarwia i okrywa. 
 

Co powiedziałby w zachwycie? 
Może wspomniał Ukrainę? 
Może przez te kwiaty właśnie 
Zobaczyłby wszystko jaśniej. 
Nie wiem o czym Mistrz by myślał... 
Bo gdy ja krokusy głaszczę 
Wszystko we mnie dziwnie mięknie... 
 

Spocząć by pod takim płaszczem. 
 
 
 
Krystyna Rodzewicz 

Arena 
 

Zasłaniają mi oczy 
A ja i tak widzę 
Zatykają mi uszy 
A ja ciągle słyszę nawet szept 
Sznurują mi usta 
A ja i tak mówię 
 

Powoli staję się cyrkowym 
brzuchomówcą 
Pokazywanym między słoniami 
A klaunem w za dużych butach 
 

Nie wzbudzam jednak burzy oklasków 
Tylko o… krzyk znużenia 
 

Tylko to 
 
 
 
 

Stephen Crane 
Z ang. przełożył Janusz Krzymiński 

Człowiek usiłujący śpiewać 
 

Był sobie człowiek 
z drewnianym językiem 
próbujący śpiewać. 
I to było naprawdę żałosne. 
Lecz był również ktoś, który 
słysząc owe: klip, klap 
– pojmował jego sens, i 
Potrzebę takiego śpiewu. 
 
 
 
Zbigniew Szyrwiel 

Wieczorem 
 

To było bardzo dziwne spotkanie, 
Herbata, ciastka, wiersz. I śpiewanie. 
Ta atmosfera, że jak w domu… 
Nie potrafiłem się tam odnaleźć. 
To było zbyt szybko. Nie umiałem, 
Zgubić swoją nieśmiałość za drzwiami. 
Nic nie znałem. Wszystkiego się bałem. 
Nie było kogoś by mnie wprowadził, 
I powiedział, co spotkać mnie może. 
Mnie wrażliwego na dotyk piękna… 
Bo nie był to czas tych, co tak szybko, 
Gonią do przodu. I bez rozwagi. 
Ale tych, co odchodzą powoli, 
I babie lato gości na skroni, 
I nie wiadomo, czy jeszcze jutro… 
 

A za godzinę było następne. 
Ale z tymi, co mi już są znani, 
I całkiem inaczej. Rozmawiałem. 
I dziewczyny… przytulić się nie bałem. 
Dwa piękne spotkania. A tak różne. 
Jednego dnia. Jednego wieczora. 
 
 
Po spotkaniu literackim i wernisażu 

K. Linkiewicz w Galerii Literackiej, 
Police, 18 listopada 2011 r. 

 
 
 
Adam Wiktor Siedlecki 

Książ-niczka 
Krystynie Woźniak 

Skruszyła mury 
dla literatury. 
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