
Ireneusz Krzysztof Szmidt 
 

Przygotowanie do połowu 
 

Ponad horyzontu położoną rękę 
i z powrotem 
zieleń szerokiej drogi 
 

Tu fuga śruby 
jako marsz nam służy 
tam nasze kobiety 
w suche dłonie płaczą 
 

Zabrany przez wiatr na morze 
siny od zimna 
ptak biały 
czy modlitwa 
zagubiona w drodze 
na dłoni mojej znalazł 
odpoczynek skrzydeł 
 
 

Połów 
 

Za wrzecionem ryby 
która tkaninę wodorostów 
srebrem przecina płynnym 
i plankton pozostawia 
nietknięty przez skrzela 
ja w pogoni nerwy 
wysnuwam po jednym 
z nich sieć wyplatam 
w którą wpadają wrzeciona 
Teraz z rozkoszą cierpką od skóry na plecach 
zatapiam dłonie w mięso iskrzące i żywe 
i coraz częściej martwe z przerażenia 
 

Tam by chciały 
gdzie można słonym tlenem oddech 
uspokoić nacieszyć chłodem i swobodą… 
a jaz rozkoszą 
ręce w nie zatapiam 
ręce drżące jak skrzydła 
zmęczonego ptaka 
 
 

Odpoczynek rybaka 
 

Noc 
znużenie odebrało sny 
kadłub ciała kołysanie spokojnej fali. 
 

Zaplątane w kocach kotwice rąk 
zanurzone w bezsenność nieposłuszne oczy 
łowią w rozpięte nad pokładem sieci 
migocące łuski 
gwiazd 
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„Tak rozpiąć żagle wyobraźni, 
by widzieć dalej niż daleko” 

Marian Yoph-Żabiński [w. „Tak pisać”] 
 
 

Wspomnień szum morza zew i… 
czyli wiersze Z „Rejsów niespełnionych” 
 

Tematyka morska w twórczości kolejnych pokoleń, powracać 
będzie niczym fala spienionych emocji, wrażeń głodnych i hałaśli-
wych, czy refleksji niedających się ukołysać jej szumem. A i tym, 
którym morze – łaskawe czy przewrotne? – obudzi nowe sztormy 
codzienności lub połamie maszty próżności. 

Przywoływałem już na stronach Pegaza poezję osób związa-
nych z regionem, u których jak w bryzie poezji wyczuwa się 
charakter morza, raz słone siłą przeciwnych wiatrów jak u Mariana 
Yoph-Żabińskiego, innym razem melancholijne – okrętom brzeg, 
to przybliża, to oddala snom jak u Nikosa Chadzinikolau, a jeszcze 
innym razem niecierpliwe – portom nieufne, pauzom niespieszne 
jak cumy słowa u Janusza Krzymińskiego. Ale czasem usycha pod 
paznokciami wyobraźni, którego echo tęsknot co rusz zatacza 
krąg nowego rybo-brania jak u Ireneusza K. Szmidta. 
 

 

Projekt okładki: Beata P. Klary, fot. Aneta Długosz, 1 i 4 str. okładki. 
 
 

Ireneusz Krzysztof Szmidt – dziennikarz, wydawca, reżyser i krytyk 
teatralny, ale przede wszystkim miłośnik teatru i poeta. 
Przez czterdzieści lat mieszkał w Szczecinie, gdzie studiował i pracował, 
gdzie czynnie był zaangażowany w życie kulturalne tego miasta aż do 1994. 
W 1955 zakłada w Szczecinie Akademicki Teatr Satyryczny „Skrzat”, 
później również „Pinokio”. Z jego inicjatywy powstało Studium Pantomimy 
Politechniki Szczecińskiej, a także kabarety „Okaryna”, „Indyk” i „Wyrodek” 
(gdzie jako młodzi aktorzy-amatorzy trafili: Stanisław Rapior i Sylwester 
Kuligowski). Największe sukcesy na niwie teatralnej odniósł z Między-
szkolnym Studiem Małych Form Teatralnych „Zielone Tarcze”. W 1967 
ukończył Studium Teatralne przy krakowskiej PWST. Jako poeta zade-
biutował w 1953 r. Przynależał do szczecińskiego oddziału ZLP, od 1956 
jako kandydat w Kole Młodych i Klubie Literackim, zaś od 1965 jako 
członek. Później w oddziale pełnił funkcje: sekretarza i prezesa. Obecnie 
mieszka w Gorzowie Wlkp. W 2004 roku założył gorzowski oddział ZLP,    
w którym sprawuje funkcję prezesa. Prezentowane wiersze pochodzą          
z najnowszego tomiku „Poematy”, jednego z piętnastu wchodzących            
w skład tzw. „Portfela Poetów Okrągłego Stołu” wydanego w 2014 r. 

Opr. Adam W. Siedlecki 
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Daniel Klein 
II LO w Szczecinie, klasa III (w 2005 r.), 
ur. w 1986, 
publikował w Almanachu twórców 
polickich – 2004, poezja, s. 57-58, 91. 
 
Noc 
 

Cichy blask księżyca 
Zagląda w moje źrenice 
Tłumi myśli bajeczną mgłą 
Odgradza mlecznymi ścianami 
Cisza 
 

Słodki zapach gwiazd 
Oświetla moje marzenia 
Szuka w mym sercu piękna 
Podkreśla je swym aromatem 
Ciepło 
 

Czuły szept nocy 
Przenika moje zmysły 
Ukrywa przede mną gorycz 
Odkrywa wolę wszechświata 
Sen 
 

Ostatni dotyk ust 
Spełnia moje życzenie 
Uwalnia z cielesnej udręki 
Oczyszcza mnie z cierpienia 
Szczęście 

 
* * * 
 

Wyciszone szepty szumią 
Wśród cieni 
 

Szukam spokoju w próżni 
Chłodnej nocy 
 

Samobójcza myśl stanęła 
Na skraju duszy 
 

Cichy blask gwiazd zatrzymał 
Srebrny piach 
 

Nie 
 

Nie zasnę w żałobnych objęciach 
Cierpliwego wieka 

 
Ciepło 
 

Wyszedłem w świat 
By ujrzeć blask 
W ponurą bezgwiezdną noc 
 

Skoczyłem w przepaść 
Spadłem na dno 
Nie dotarł tam nawet mrok 
 

Płaczący anioł 
Objął mnie 
We krwi unurzanym skrzydłem 
 

Jednooki nietoperz 
Ogrzał mnie 
Czarno-białym uśmiechem 
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„Sukces wróżę tym, którzy nadal wytrwale będą uprawiać poletko swoich 
zainteresowań i rozwijać swój talent, nie dopuszczając by ich wrażliwa 
wyobraźnia porosła chwastami niewiedzy.” – Marian Yoph-Żabiński [WP182] 
 
 

Narybek literacki 
O opiece Nauczyciela nad młodymi adeptami słowa pisanego 
 
 

Pięć różnych szkół, pięciu różnych nauczycieli i pięć środowisk w rejonie 
Polic, gdzie uczniowie – młodzi poeci wraz z nauczycielem wadzą się ze 
słowem. Sprawa niebanalna, a zjawisko, choćby tylko w skali gminy, wydaje 
się być dość powszechne. Przedsięwzięcia Polickiej Grupy Inicjatywnej,  
a dokładniej jej promotorów Krystyny (Woźniak) Jordan i Mariana Yoph-
Żabińskiego, dzięki konkursom literackim, ujawniło ich istnienie. Mam na 
myśli cykliczny Konkurs literacki im. K. I. Gałczyńskiego rozgrywany  
w polickiej Bibliotece głównej im. M. Skłodowskiej-Curie. W 182. Numerze 
„Wieści Polickich”, Żabiński sygnalizuje istnienie uczniowskich grup 
warsztatowych, zaś o konkursie pisze: 

 

„Konkurs zresztą to tylko przygoda intelektualna, pożyteczna zabawa, więc 
głowa do góry! Z drugiej strony właśnie konkurs literacki jako swoista giełda 
wartości daje możliwość ujawnienia się coraz to nowych talentów lub w ogóle 
rozpoznania skali zainteresowania twórczością literacką, jak np. w regionie 
polickim. W przeciwnym razie byśmy nie wiedzieli, że istnieje tu (obok już 
nagłośnionych nazwisk)dość liczny narybek adeptów słowa pisanego.” 

 

Na łamach Pegaza spróbuję jeszcze raz zaprezentować owych nauczycieli  
i ich podopiecznych. Rrozpoczynać będę krótkimi wstępami zaczerpniętymi  
z artykułu Żabińskiego ze wspomnianego numeru „Wieści Polickich”: 

 

 „Z kolei Zbigniew Wojciechowicz to nauczyciel j. polskiego i informatyki  
w Gimnazjum nr 1, a zarazem interesujący poeta, miejscami w słowie 
orzeźwiający jak piwo żywieckie! Również i on może pochwalić się 
wychowywaniem narybku literackiego. To właśnie z jego kręgu oddziaływania 
wywodzi się kilku utalentowanych autorów, jak Olga Śliwowska, Daniel Klein, 
Adrian Trepanowski i inni. Po działalności Wojciechowicza obiecujemy sobie   
znacznie więcej, ponieważ chciałby życie literackie w Policach jeszcze bardziej 
ożywić imprezami własnego pomysłu.” 

 

Z korespondencji z Wojciechowiczem, udało się ustalić zaledwie tyle, że 
zaprzestał prowadzenia warsztatów z młodzieżą licealną. Z publikacji wynika, 
że grupa funkcjonowała na pewno w latach od 2004 do 2007 roku. Jaki był 
charakter pracy zespołu, cytuję: 

 

 „Od kilku lat w swoim macierzystym Gimnazjum nr 1 [w Policach] prowadzę 
Warsztaty Poetyckie dla młodzieży, polegające na bezlitosnym kreśleniu wierszy 
(oni mi również) wszelkich banałów (strzeż nas Boże od banału w poezji!), na 
poprawianiu, na walce z formą, na zmaganiu się z materiałem poetyckim – ze 
słowem… 

Czy taka praca przynosi efekty? Dość mi za odpowiedź fakt, iż od trzech lat 
ich wiersze (poprawiane już przez nich samych, bo opuścili dawno mury 
gimnazjum) wydawane są systematycznie w polickiej pokonkursowej antologii. 
Dość mi za odpowiedź fakt, iż dostaję maila od dawnego wychowanka (obecnie 
krakowskiego studenta), w którym zwierza się, że od miesiąca męczy się nad 
jedną frazą w swoim nowym wierszu i ciągle mu nie pasuje… Wiem, że oni będą 
pisać. Nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że już muszą… […]” 

Zbigniew Wojciechowicz, fragment artykułu, „Wieści Polickie” nr 183 z 15.10.2006 r. 
 

W dniu 5 września 2014 roku, Zbigniew Wojciechowicz przesłał drogą 
elektroniczną wiersze swoich podopiecznych, pisząc: „Odnalazłem na dysku 
parę wierszyków, które narodziły się na naszych warsztatach wiele lat temu. 
Załączam.” 

Z nadesłanego zestawienia wierszy ustaliłem kilka informacji. Zestaw 
pochodzi z 2005 roku, ale niektóre wiersze powstały wcześniej. Do grypy 
należeli: Adrian Trepanowski, Paweł Sosna, Maciej Kęsy, Daniel Klein, Paulina 
Piękoś, Barbara Wrześniewska, Agnieszka Rubaj i Olga Śliwowska. Czy było 
więcej osób? – nie wiem. Informacje te są przybliżone, niestety, nie otrzy-
małem wyczerpujących odpowiedzi. Noty aktualne na rok 2005. 

Adam W. Siedlecki 
 

28 listopada 2014 r. PEGAZ POLICKI Nr 22 (107) 

 

Str. 2   (Nr 355) 



St r. 3  

 

 

Adrian Trepanowski 
II LO w Szczecinie, klasa I (w 2005 r.), ur. w 1988, 
publikował w Almanach twórców polickich – 2004, 
poezja, s. 72, 93. 
 

Prometeusz 
 

Mrok. Deszcz. Chłód. 
Na niebie krąży strażnik czasu. 
Raz po raz wyrywa moją wątrobę, 
wbijając we mnie przy tym płonącą strzałę bólu. 
Ciemne niebo rozświetlają rydwany ognia, 
pędzące w niewiadomym mi kierunku. 
Ja, smakując Puszkę Pandory, 
czuję w ustach jedynie szorstki smak goryczy. 
Lew nie został pokonany. 
 
Nie wszystek umrę 
 

Non omnis moriar. 
Nie wszystek umrę. 
Powrócę w splendorze chwały, 
szykany nad szykany, 
jako niebieskooka dusza 
na tarczy zachodzącego półksiężyca, 
przyodziana we włosiennicę, 
pokazać 
urbi et orbi 
miastu i światu, 
wiarołomność gremium Ziemi. 
 
Olga Śliwowska 
II LO w Szczecinie (w 2005 r.), ur. w 1986, 
publikowała w Almanachach twórców polickich 
w latach 2004-2008, poezję i prozę. 
 

Świt 
 

powieki mam jeszcze sklejone snem 
ty też rozszczelniasz je kofeiną 
marzeniem ciepłym z dużym uchem 
mamy na własność werandę i słońce 
ptaki i niepokój tętnic 
 

stój, szalony, gdzie biegniesz 
słońce nie chce się ścigać 
chcesz krople rosy spijać pierwszy 
myślisz, że przechytrzysz 
poranną trawę 

Z tomu „Kawa w zimowym ogrodzie”. 

 
Krajobraz po 
 

banalne krople deszczu 
tak obojętnie muskają 
zimny chodnik za oknem 
ona 
nie słucha tłumaczeń 
woli dym z kominka 
niż jego oczy po drugiej stronie 
sztywnych mebli i skutych lodem filiżanek 
 

sucho zaczyna (a właściwie kończy) 
– napijesz się czegoś? 
– papierosa. 
– z cukrem? 

Z tomu „Kawa w zimowym ogrodzie”. 

Maciej Kęsy 
Klasa I (w 2005 r.). 
 

Pytania śmierci 
 

Zginąłem ożyłem na nowo 
ból śmierci niema końca 
czuć może nie czuć 
śmiać się czy płakać 
milczeć czy mówić 
pisać czy czytać 
śmierć pytań nie zadaje 
ale czyni co ma czynić 
 
Paulina Piekoś 
ZS w Policach, klasa II (w 2005 r.), ur. w 1987, 
publikował w Almanachach twórców polickich – 2003, 
poezja, s. 41 i 2004, poezja, s. 65, 92. 
 

Szarym wieczorem 
 

Płakać chciałam 
nie umiałam płakać łzami 
tylko śniegiem 
popijam białym winem 
dławione szorstkie łzy 
pokryła się kurzem 
moja miłość 
na twoim strychu 
łzy wyschły 
śnieg stopniał 
 

Paweł Sosna 
Klasa I (w 2005 r.). 
 

* * * 
 

sobie patrząc w oczy 
oglądam twarz Anioła a krztuszę się dławię 
uzupełniam się w brakach mojego odbicia 
 

już późno 
skończyła się blada jesień liście żółkną 
ja odżywam na martwej pustyni 
myśląc tobą nie mogę ukrywać się przed sobą 
patrząc w lustro nie widzę siebie 
wiem 
odejdę jak najdalej 
 

Barbara Wrześniewska 
Klasa I (w 2005 r.). 
 

* * * 
 

Muszę teraz! 
Muszę zaraz! 
Przestrzeń wnętrza, 
Okno świata, 
Miłość ściska serce zimne złoto! 
Koniec! 
Trochę odwagi zabrakło, 
Troszeczkę, 
By wpisać do kartoteki: 
Ta co musi! 
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Agnieszka Rubaj 
 

Marzenie 
 

Czy macie takie jedno marzenie, którego rozwinięcie 
się znaczy dla was wszystko? Jeżeli tak, więc opowiadanie 
to nie będzie wam obce... 

– Ju-hu, je-ha! 
– Michał uspokój się. 
– Przepraszam mamo. 
– Idź odrobić lekcje. 
– Ale mamo, chciałem trochę pojeździć na koniku. 
– Zrozum w końcu, że to nie koń tylko fotel. 
– Nie mów tak! Bo konik się obrazi. A jak odrobię 

lekcję to i tak pobrykam! – chłopiec poszedł do pokoju, 
lecz zanim zaczął odrabiać lekcję, zdjął swój kowbojski 
strój i odłożył go do szafy. Po czym siadł do odrabiania 
lekcji. 

– Głupia mama, skąd ja mam wiedzieć ile jest 2+2? Czy 
ja jestem jakimś naukowcem. Przecież jestem kowbojem, 
nie muszę umieć matematyki. 

– Synku skończyłeś już? 
– Tak mamusiu. – chłopiec zamknął książkę i szybko 

wskoczył na konika. 
– Wychodzę do szkoły, umówiłam się z twoją nau-

czycielką. 
– Co? A po co? 
– Chcę sprawdzić twoje stopnie. 
– Aha – Chłopiec pomyślał chwilę i przypomniał sobie, 

że jego najlepsza ocena to „3” z plastyki. Ale tak zajął się 
koniem, że szybko o tym zapomniał. 

Lecz gdy wróciła mama… 
– Co to ma znaczyć?! Masz same jedynki, przez cały 

czas nawet nie odrobiłeś jednego zadania domowego. 
Koniec z tym. Podjęłam decyzje, żadnych zabaw z koni-
kiem. 

– Ale mamo. 
– Żadne mamo, dopóki nie poprawisz ocen, to ani 

chwili tych wygłupów. 
Chłopiec ze łzami w oczach pobiegł do pokoju. Nałożył 

strój, wziął plastikowy pistolet i poszedł po lasso, aby 
spuścić je z okna. A gdy mama weszła do pokoju... 

– Michał, Michał gdzie jesteś, tatuś wrócił i chciał  
z tobą porozmawiać. – mama rozglądnęła się po pokoju  
i zauważyła, że nie ma tam chłopca. 

– Marek, Michał gdzieś zniknął. 
Gdy ojciec wszedł do pokoju… 
– To teraz wszystko jest wiadome, patrz tu jest kartka: 
DRODZY RODZICE 
Nie miejcie mi tego za złe, 
ale nikt mnie nie rozumie. 
Zabraniacie mi się bawić z konikiem. 
Przykro mi, ale muszę was opuścić. 
Jadę na Dziki Zachód spełnić swoje marzenia. 

Gdy matka to przeczytała zrobiło jej się ciemno przed 
oczami, a ojciec ściskając pięści podarł kartkę. 

– Mówiłem ci, żeby go nie rozpieszczać, wiedziałem,  
że tak będzie. Poświęcaliśmy mu za mało czasu! 

– Nie krzycz na mnie! 
– Przepraszam, ale to nasza wina. 
A w tym samym czasie… 
– Popatrzcie jaki kowboj, nawet ma kapelusz ha, ha, 

ha! O! A jakie buty. Chłopczyku idziesz na bal przebie-
rańców. 

– Nie! Idę na Dziki Zachód. 
– Na Dziki Zachód?! Dobre sobie ha, ha ,ha – gdy chło-

pcy śmiali się z Michała, to w jego domu bliscy przeżywali 
koszmar… 

– Tak panie policjancie, zabroniłam mu się bawić,  
a gdy po niego poszłam, to już go tam nie było. 

– Rozumiem, zrobimy wszystko co w naszej mocy. 
– Dziękujemy, bardzo dziękujemy. 
Gdy już się ściemniło, to chłopcu chciało się spać, ale  

w koło były tylko ławki. Było coraz zimniej i zaczął padać 
deszcz, lecz chłopiec się nie poddał i znalazł miejsce na 
stacji kolejowej. Gdy się obudził, szybko wstał i ruszył  
w stronę kasy… 

– Poproszę bilet na Dziki Zachód. 
– Dziki… Zachód, ha, ha, ha. Przykro mi, ale tu ich nie 

znajdziesz. 
– Dziękuję. 
A w tym samym czasie mama zalewała się łzami… 
– To prze zemnie, to moja wina. 
– Po prostu chcieliśmy dla niego jak najlepiej, a to,  

że go rozpieściliśmy to nasza wina. Do drzwi zadzwonił 
dzwonek, a pełni nadziei rodzice otworzyli drzwi… 

– Dzień dobry, ja w sprawie syna, podobno chłopcy 
widzieli go pod wieczór na stacji kolejowej. Nasi ludzie 
już to sprawdzają. 

– Dziękujemy panu. 
– Nie trzeba, nie ma potrzeby się martwić, państwa 

syn na pewno się odnajdzie, sam to gwarantuję. 
Dzwonek do drzwi znów zadzwonił… 
– Znaleziono waszego syna. 
– Naprawdę! Gdzie on jest, czy nic mu nie jest? 
– Spokojnie jest tutaj. 
Zza drzwi wyszedł chłopiec w kowbojskim stroju, ale co to… 
– Michał?, to nie mój syn, to nie on. – matka odeszła  

ze smutną miną i łzami w oczach. Gdy policjanci wyszli… 
– Kochanie, przecież dla niego Dziki Zachód, to sklep 

z… – matka wybiegła, a ojciec zadzwonił po policję. 
– Jestem, to raj, w końcu wymarzony Dziki Zachód. 
Matka była o krok od niego. 
– Synku. 
– Mama?! Co ty tutaj robisz, i ta policja? 
– Synku – matce łzy polały się jak groch. 
Rodzice postanowili kupić Michałowi konika na biegunach. 

 
 

Bibliografia: 
Ireneusz K. Szmidt Poematy. / red. K. Kamińska i E. Rutkowska – Gorzów Wlkp., ZLP O. w Gorzowie Wlkp., 2014, s.16-18, ISBN 978-83-62048-73-1. 
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