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Przedsmak „Moich fascynacji”
Edyta Rauhut 

 W ostatni czwartek w szczecińskim Pałacu Mło-
dzieży gośćmi kolejnego już 39. spotkania z cyklu „W Pa-
łacu literacko” były biografistka, Mariola Pryzwan oraz 
dziennikarka Radia Szczecin, Agata Rokicka. Wydarzenie 
promowało najnowszą książkę wydaną przez wydawnic-
two Oficyna R „Moje fascynacje. Mariola Pryzwan w roz-
mowach z Agatą Rokicką”.
 Zazwyczaj z bohaterami spotkań w placówce roz-
mawia Róża Czerniawska-Karcz, jednak tym razem było 
trochę inaczej – panie prowadziły konwersację między 
sobą. Dla czytelników, którzy wezmą się za lekturę „Moich 
fascynacji” i  będą mogli być świadkami rozmów dwóch 
bohaterek rozmawiających o innych bohaterach, wydarze-
nie było lepszym przedsmakiem oraz wprowadzeniem w 
klimat dzieła, niż najbardziej pochlebna recenzja. Autor-
kom i organizatorom niewątpliwie należą się gratulacje za 
pomysłowo zaaranżowaną promocję książki.
 Mariola Pryzwan jest absolwentką polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz autorką książek biogra-
ficznych. Ich bohaterami są Władysław Broniewski, Zbi-
gniew Cybulski, Maria Dąbrowska, Anna German, Anna 
Jantar Maria Kownacka, Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska, Halina Poświatowska. Aktualnie biografistka pracuje 

nad publikacją, która będzie poświęcona Irenie Jarockiej. 
Wszystkie postacie, które ożywia w świadomościach czy-
telników swoich dzieł stanowią jednocześnie jej fascyna-
cje, o których rozmawiała z Agatą Rokicką. Najwyższy 
czas opowiedzieć więcej o dziennikarce Radia Szczecin. W 
programie „Machina czasu” prezentuje wydarzenia, ludzi 
ze świata kultury i postacie historyczne. Prowadzi go już 
od 2006 roku. Została wybrana Dziennikarzem Roku 2011 
w konkursie SDRP „Pomorze Zachodnie” i szczecińskiego 
oddziału SDP.  Była również nominowana do Polsko-Nie-
mieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazo-
wieckiego w latach 2014 i 2015.

 Podczas spotkania przytoczone zostało wiele aneg-
dot z z życia fascynacji Marioli Pryzwan. Z książki pełnej 
nie tylko rozmów, ale również zdjęć i innych materiałów 
przybliżających czytelnikowi bohaterów, dowiecie się o 
wiele więcej.

Rafał Podraza vs zapomnienie 
Edyta Rauhut

 Lista zasług Rafała Podrazy dla kultury jest długa 
– nie tylko poeta, autor tekstów piosenek, aktor, ale przede 
wszystkim aktywny uczestnik życia literacko-kulturalnego 
w mieście, regionie oraz kraju, członek Związku Litera-
tów Polskich Oddziału w Szczecinie (wiceprezes w latach 
2011-2015), autor wielu książek, dziennikarz i krytyk lite-
racki. Swoją działalnością ożywia pamięć o wielkich osobi-
stościach ze świata literatury, malarstwa, muzyki, a nawet 
sportu. 
 Inicjator, realizator i współrealizator wielu przed-
sięwzięć – między innymi Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki im. Anny Jantar, którego nazwę w 2007 roku zmie-
niono na Festiwal Twórców Polskiej Piosenki. Aktualnie 
zainicjował i współorganizuje pierwszą edycję ogólnopol-
skiego konkursu Zjazd Młodych Gwiazd, a jego młodzi 
uczestnicy zawalczą o „Nagrodę im. Heleny Majdaniec” 
oraz prawo do reprezentacji Polski na Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki.
 Jest autorem licznych książek: o Kossakach („Mag-
dalena, córka Kossaka”, „Wojciech Kossak”, „Córka Kos-
saka. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec”, „Moich 
listów nie pal! Korespondencja Magdaleny Samozwaniec 

do rodziny i przyjaciół”), 
pierwszej w Polsce pozycji li-
terackiej o szczeciniance i pio-
senkarce „Helena Majdaniec. 
Jutro będzie dobry dzień”, 
zbioru trzynastu rozmów z 
ludźmi polskiego filmu, spor-
tu i muzyki („Rozmowy o 
Zmierzchu”), wywiadu-rzeki 
„Janusz Kondratowicz w roz-
mowie z Rafałem Podrazą” i   
„Przegrane medale. Jak Dzia-
łacze niszczyli sportowców”.

Bibliografia już jest bogata, a wkrótce dołączy do niej 
książka o Krzysztofie Dzikowskim (poecie, autorze tekstów 
piosenek, kompozytorze i scenarzyście) pod tytułem  „Tek-
ściarz”. Najnowsza książka ukaże się już 18 maja tego roku 
i zostanie wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
 Efekty działalności dziennikarskiej Rafała Podra-
zy możemy też znaleźć w: prasie (m. in. w „Konkretach”, 
„Rzeczpospolitej Jaworskiej”, „Pragnieniu Piękna”, „Kurie-



rze Szczecińskim”, „Gazecie Piastowskiej”, „Prestiżu”), radiu 
(współtwórca audycji o Kossakach, Magdalenie Samozwa-
niec, Helenie Majdaniec, Januszu Kondratowiczu – Polskie 
Radio Szczecin, Radio Koszalin), telewizji (na antenie TVP 
Szczecin promuje książki, czytelnictwo oraz wydarzenia li-
terackie). Ale wszystko ma swoje początki, więc teraz na 
chwilę cofniemy się w czasie – oczywiście, nie tak mocno, 
bo nie zawędrujemy do momentu jego narodzin w 1977 
roku, ale do chwili, kiedy miał 15 lat. W tedy właśnie za-
debiutował na łamach „Panoramy Legnickiej”. Zaczęło się 
od chęci ocalenia przez zapomnieniem wydarzeń i ludzi, 
listu do redakcji z pytaniem, czy mógłby napisać artykuł o 
Annie Jantar. Otrzymał telefoniczną odpowiedź z propo-
zycją współpracy. Pół roku później prowadził już własną 
rubrykę dla młodzieży „Przeczytaj, to dla ciebie”. Jest ab-
solwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po dzień 
dzisiejszy kontynuuje walkę  o pamięć, którą rozpoczął w 
bardzo młodym wieku, o czym świadczą liczne działania i 
publikacje.
 Potrafi zainteresować czytelnika, odbiorcę tema-
tem, a w jego przypadku drugim człowiekiem. Ludzie są 
wspólnym mianownikiem wielu publikacji Rafała Pod-
razy. Pojawiają się w książkach, tekstach prasowych i in-
nych przekazach medialnych, a nawet w sposób bardziej 
pośredni w recenzjach literackich (często pisze w nich o 
literaturze faktu). Jego wywiady, opracowane wspomnienia 
wciągają – w miarę czytania apetyt na ciąg dalszy rośnie. 
Nie brakuje tutaj staranności, obiektywizmu oraz lekkiego 
dystansu do bohatera materiału, co w efekcie końcowym 
sprawia, że informacje są zaprezentowane w sposób atrak-
cyjny dla odbiorcy. Publikacji na jeden temat może być wie-
le, ale tylko zawartość informacyjna starannie opracowana, 
ciekawie ubrana skupia wokół siebie najwięcej uwagi, tym 
samym, zostając w pamięci czytelnika na dłużej. Brak tych 
ważnych detali może spowodować, że najciekawszy temat 
może wydać się odbiorcy mniej interesujący. Często by-
wam zawiedziona, gdy zaglądam do publikacji, wybierając 
ją ze względu na tematykę, a potem czytanie idzie jak krew 
z nosa przez całokształt. Dla zobrazowania wspomnianej 
myśli, przywołam postać, która powinna być znana wszyst-
kim miłośnikom trylogii „Millennium”: szwedzkiego pisa-
rza, grafika, fotografika, wydawcę i dziennikarza. Biogra-
fię „Stieg Larsson. Mężczyzna, który odszedł za wcześnie”, 
którą napisał Barry Farshow, czytałam z przyjemnością. 
Jednak już w „Millennium, Stieg i ja” (Eva Gabriellsson, 
Marie-Francoise Colombani) znalazłam portret- dla mnie 
- zbyt jednostronny. Z pewnością znajdą się miłośnicy tak 
ciepłej, gęsto usłanej uczuciami, a wręcz mętniejącej od 
nich  literatury faktu, ale ja do nich nie należę.
 Wracając do głównego wątku, moje spotkania z 
twórczością Rafała Podrazy rozpoczęły się w 2014 roku od 
książek biograficznych. Pewnie znajdą osoby, które odsą
dzą mnie od czci i wiary, ale – szczerze mówiąc – przed 
lekturą jego dzieł, nie poświęcałam zbyt wiele uwagi takim 
postaciom, jak Helena Majdaniec, Janusz Kondratowicz, 
Magdalena Samozwaniec, czy Wojciech Kossak. Z kolei 
sport nigdy nie należał do moich szczególnych fascynacji, 
ale nie powstrzymało mnie to przed do książki „Przegra-

ne medale. Jak działacze niszczyli sportowców”. Jednak za 
każdym razem chęć przeczytania książki Rafała Podrazy 
była spowodowana głównie pragnieniem poznania bo-
hatera dzieła biograficznego. Tak też było i za pierwszym 
razem, kiedy podczas Szczecińskiego spotkania organiza-
cji pozarządowych „Pod platanami” (maj 2014 r.) w Parku 
Kacprowicza Rafał Podraza rozmawiał z Różą Czerniaw-
ską-Karcz w ramach spotkania promującego książkę „He-
lena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień”.

 Wcześniej wspomniany obiektywizm i dystans 
wpływa nie tylko na atrakcyjność formy, ale również na 
prezentowane portrety bohaterów. Można śmiało powie-
dzieć, że uchwyceni przez autora, żyją na kartkach jego 
książek. Potrafi ich pokazać wraz ze wszystkim, co ich 
tworzy (historiami, pasjami, osobowościami, charakterami 
itd.) Ludzie nie  są ani sprowadzonymi do poziomu bóstwa 
ikonami, ani też nie znajdziemy tam wyjaskrawionego ży-
cia osobistego ze szczególnym uwzględnieniem brudów, co 
często pojawia między innymi na portalach plotkarskich.  
We wspomnieniach są ukazywani z wielu perspektyw (w 
różnych sytuacjach, środowiskach). Z kolei wywiady mo-
głabym czytać bez końca. Rozmowy płyną wartko, natu-
ralnie, wciągają, wręcz można odnieść wrażenie, że – tu i 
teraz w trakcie lektury – jest się świadkiem tej konwersacji. 
W wielu książkach znajdziemy też liczne materiały foto-
graficzno-graficzne (np. zdjęcia, plakaty), twórczość boha-
terów.
 Na początku krótko wspomniałam o recenzjach 
Rafała Podrazy -  teraz wrócimy do tego wątku. Jest nie tyl-
ko autorem żywych portretów, ale również krytykiem i wy-
magającym czytelnikiem literatury faktu. Złośliwi pewnie 
by zatytułowali ten fragment „Czego czepia się Podraza”, 
ale ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania takiej dziedzi
ny, jak pisarstwo bez krytyki literackiej. To nie tylko popu-
laryzuje czytelnictwo i daje możliwość wypowiedzenia się 
na temat  utworu, ale przede wszystkim sprawia, że litera-
tura się rozwija. W przypadku dzieł, które są też nośnikiem 
wiedzy wydaje się to szczególnie ważne. Bez niej świetność 
książki mogłaby zacząć polegać na samym fakcie ukazania 
się jej na rynku.

Fot.: Michał Stefaniak



Jaka powinna być, a czym nie powinna się cechować litera-
tura faktu zdaniem Rafała Podrazy, można wywnioskować 
z jego tekstów recenzenckich. Przywołam rubrykę „Presti-
żowe książki” z miesięcznika „Prestiż”, którą dziennikarz 
prowadzi od 2011 roku. Zacznę od tego, co powinno być 
ważne dla każdego dziennikarza i autora tego rodzaju pu-
blikacji, czyli rzetelności zawartości informacyjnej. Przy-
kładem może być fragment wypowiedzi na temat tytułu 
„Tyle słońca. Anna Jantar. Biografia” Marcina Wilka: „(...) 
bardzo mnie drażni zachowawczość autora. Bardzo, ale to 
bardzo drażnią mnie także błędy rzeczowe... (…) biografia 
ma to do siebie, że jest szczera i nie pomija wątków niewy-
godnych, tutaj szczerości brakuje. (...)”. Krytykuje również  
podobne zjawisko przy książce „Mahatma Witkac” Joanny 
Siedleckiej: „Gdyby autorka, szykując kolejne wznowienie 
(...) troszeczkę doczytała to, co od momentu pierwszego 
wydania swojej książki, o Kossakach się ukazało, to na 
pewno nie byłoby w tym wydaniu tylu nieścisłości i prze-
kłamań. Badania bowiem na temat na temat Kossaków 
dzisiaj są nieporównywalne do tych sprzed lat. Niestety, 
Joanna Siedlecka nie odrobiła lekcji , efekt: poprzekręcane 
nazwiska, wypaczone fakty.” Pozostając dalej przy zawarto-
ści informacyjnej, ceni też pojawianie się tych do tej pory 
niepublikowanych w postaci tekstowej i nie tylko, co wi-
dać tutaj: „(...) Przepięknie wydana, pełna ilustracji, także 
ciekawych, a czasem nieznanych faktów z życia Anny Jan-
tar, (…) Autorka nie unika także trudnych tematów. (…) 
Ogromna ilość zdjęć, dokumentów, dyplomów związanych 
z bohaterem książki.” („Bursztynowa Dziewczyna. Anna 
Jantar we wspomnieniach”, Mariola Pryzwan). Pomimo to 
nie jest zwolennikiem przesady w wyciąganiu ciekawostek 
z cudzego życia. Jak rozpoczyna recenzję pozycji „Villas.

Nic nie mam przecież do ukrycia” Izabeli Michalewicz 
i Jerzego Danilewicza, „Nie lubię, nie cierpię, wręcz nie-
nawidzę, kiedy ktoś, bez pardonu, wchodzi komuś z buta-
mi w życie. (...)”. Preferuje  też stosowny umiar i staranny 
dobór zdjęć: „(...) Efekt, piękne zdjęcia, które można było 
sprzedać na całą książkową stronę mają rozmiar znaczków 
pocztowych – szkoda. Uważam, że czasem należy posta-
wić na jakość, a nie ilość. Ponadto uważam, że nie każde 
opublikowane zdjęcie, winno być opublikowane. Karin 
na wielu, bowiem wygląda bardzo źle... (...)” („Karin Sta-
nek. Autostopem z malowaną lalą”, Anna Kryszkiewicz). 
Chwali dobrą narrację i lekkość publikacji, a przykładem 
będzie już wcześniej przywołana recenzja publikacji Mar-
cina Wilka. Nie można go też uznać za miłośnika patosu. 
O książce Konrada Wojtyły „Rewersy. Rozmowy literac-
kie” pisze, że są „(...) Zbyt majestatyczne, zbyt naukowe. 
Plejada wielkich nazwisk (Mrożek, Degler, Kutz, Stasiuk), 
niewątpliwi arcymistrzowie w swych dziedzinach, mający 
przecież na co dzień poczucie humoru, tutaj są ukazani w 
rozmowach z autorem jako chodzące pomniki, mówiące o 
sobie, o swojej twórczości, o otaczającym nas świecie tylko 
z patosem. (...)” Ponadto zaznacza też, że wywiad powinien 
być dynamiczny. W tekstach krytycznych Rafała Podrazy 
postulatów znajdziemy jeszcze wiele. 
 Jest autorem, który świadomie dba o własny warsz-
tat, wymaga od innych i od siebie tego samego, ponieważ 
wiele z przytoczonych wymagań z recenzji pokrywa się z 
charakterystyką jego twórczości. Na koniec dodam jeszcze, 
że na tym etapie walka z zapomnieniem się nie  kończy. Na 
początku kwietnia autor spotkał się z młodzieżą w Biblio-
tece im. Marii Słodowskiej-Curie.

Lekcja w polickiej bibliotece 
Edyta Rauhut 

 Na początku kwietnia tego roku Rafał Podraza 
spotkał się z młodzieżą w Bibliotece im. Marii Skłodow-
skiej-Curie.
 Dziennikarz, autor książek biograficznych, poeta i 
animator kultury po ukończeniu historii na Uniwersytecie 
Wrocławskim przez około roku był nauczycielem. Można 
powiedzieć, że tego dnia w polickiej bibliotece ponownie 
wcielił się w tę rolę. Oczywiście, pomogła mu w tym polo-
nistka z wieloletnim doświadczeniem, Róża Czerniawska-

-Karcz, która prowadziła spotkanie. 
 Uczestnicy mieli okazję poznać twórczość i dzia-
łalność nie tylko literacką  gościa spotkania, dowiedzieć 
się, co łączy Rafała Podrazę i „tego od koni”, czyli Wojcie-
cha Kossaka. A mianowicie, malarz miał dwie córki: Ma-
rię Pawlikowską-Jasnorzewską i Magdalenę Samozwaniec. 
Teresa Podraza, matka Rafała była chrześniaczką drugiej z 
córek artysty.
 Pod koniec wydarzenia autor przekazał swoje 
książki Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie, więc oso-
by zainteresowane twórczością Rafała Podrazy mogą już je 
tam znaleźć.



POLIARTYSTYCZNY DIALOG SŁOWA Z OBRAZEM
Świat książki 
Natalia G. Lipińska

 Aneta weszła do domu pogrążona w myślach. Nie 
mogła nic wymyślić w ramach  zadania domowego, które 
zadała im nauczycielka na jej ulubionym przedmiocie – ję-
zyku polskim. Zazwyczaj nie miała z tym problemów. Ale 
napisanie pracy w dowolnym stylu na temat „Czy chcieli-
byście znaleźć się w książce?” nie było takie proste. Dziew-
czyna uwielbiała czytać, ale czy poradziłaby sobie, gdyby 
znalazła się w ciele jednej z bohaterek?
 Na pracę miała cały weekend, więc postanowiła 
sięgnąć po jedną z jej ulubionych książek i pomyśleć, co by 
się działo, gdyby trafiła w tamten fantastyczny świat. Po-
łożyła się na łóżku wygodnie i zaczęła czytać. Następczyni 
tronu Icelandu miała spore kłopoty, jej kraj był atakowany 
z wielu stron, sama posiadała niewielu sojuszników… Ane-
ta poczuła, jak ktoś ją szarpie.
- Wasza wysokość, jesteśmy atakowani! – zawołał ktoś. 
Otworzyła oczy i  poczuła nieziemski chłód.
- Jejku, jak zimno! – jęknęła nie swoim głosem. To ją roz-
budziło. 
– O mój… 
Spojrzała na mężczyznę przed nią.
- Wasza wysokość, co robimy? – zapytał się.
- Eeee… - zareagowała niezbyt mądrze. – Co? Jaka znowu 
wysokość? Gdzie ja jestem?
Mężczyzna spojrzał na nią zdziwiony. 
- Nie ma czasu! Jesteśmy atakowani!
- E, tak, już to mówiłeś. Róbcie to, co… powinniście w ra-
zie ataku. – wyjąkała, naciągając na siebie futro.
Rozejrzała się po zimnym pokoju, a raczej czymś jakby na-
miocie. Wszędzie walały się księgi, mapy. I było nieziem-
sko zimno!
 Po dłuższej chwili potrzebnej jej na włączenie mó-
zgu, Aneta zorientowała się, że odpowiada to opisowi na-
miotowi królowej Anrei z „Lodowego Pałacu”, jej ukocha-
nej książki. A jeśli ją atakują, to…
O, nie! Wylądowała w książce!
Nie zerwała się z łóżka, bo przypomniała sobie, że jest zim-
no. W końcu była zima w królestwie lodu. Gdzie nawet w 
lato było zimno… A śnieżne niedźwiedzie atakują jej obóz. 
 Mężczyzna wyleciał jak oparzony spełnić rozkaz. 
Aneta pomyślała, że jakiś służący powinien jej pomóc się 
ubrać, ale Andrea nie była jedną z takich królowych. Ona 
była wojownicza, odważna, zupełnie inaczej niż Aneta.
 Jakoś udało jej się ubrać, więc wyszła na dwór. Lo-
dowaty ziąb omal nie zapędził jej z powrotem do namiotu. 
Wiatr wył, przez śnieg nie było widać nic na kilka metrów 
do przodu. Jej miecz ciążył na pasku. Aneta nienawidziła 
zimna. Ruszyła do przodu, przypominając sobie książkę. 
Powinna pójść do wieży strażniczej i znaleźć tajne przejście 
do zapomnianego centrum dowodzenia, i z kilkoma męż-
czyznami zaatakować najeźdźców od tyłu.
Nie miała pojęcia, w którą to stronę. 
- Bald, Bald! – zawołała imię doradcy Andrei.

 Jednak wicher połykał jej wszystkie słowa. Była 
już przemarznięta, pomimo wielu izolacyjnych ubrań i 
skór. Nic nie widziała, a im dalej szła, tym bardziej sły-
szała szczękanie metalu o coś twardego, krzyki oraz ryki. 
Wszystko łączyło się w przerażającą symfonie odgłosów, 
muzykę wojny. To nie było miejsce dla niej.
 Nagle wielkie coś wyskoczyło tuż przed nią. Wrza-
snęła. Niedźwiedź wściekle odryknął. Wstał na dwie nogi, 
robiąc się wielki, jak drzewo. Znowu krzyknęła i rzuciła się 
w bok do ucieczki. Czuła jak wielki zwierz ją goni, ziemia 
dudniła pod jego wielkimi łapami. 
- Królowo!
Ktoś odepchnął ją na bok. Upadła na twarz nabierając 
przeraźliwie zimny śnieg w usta. Po tym wszystkim chyba 
straci wargi… Usłyszała szczęki metalu o pazury, obróciła 
się więc, by zobaczyć silnego chłopa z wielkim mieczem 
walczącego ze zwierzem. Zaatakował nieosłonięty puchaty 
brzuch mistrzowskim machnięciem miecza, na futrze po-
jawiła się krew. Odskoczył zaraz za zasięg wielkich łap i z 
niesamowitą szybkością zaatakował ponownie. Aneta pa-
trzyła zafascynowana, jak chłopak załatwia wielkie zwierze 
swoim sprytem i umiejętnościami fechtunku. Oglądając to 
poczuła przypływ odwagi, podniosła się z ziemi i wyjęła 
miecz. Dzięki temu, że walczący byli skupieni na sobie mo-
gła obejść niedźwiedzia. Stanęła za jego plecami, podniosła 
miecz i nagle poczuła w sobie niesamowitą odwagę. Jakby 
duch Andrei owinął się wokół niej i przelał jej mądrość i 
siłę. Z groźnym pomrukiem na ustach i w myśli rzuciła się 
na wielkie plecy. Skoczyła wysoko - wyżej niż myślała, że 
może - i wbiła wielki miecz w plecy stwora. Ten zaryczał i 
runął do przodu. Przytłoczona tym wszystkim Aneta po-
została tak przez chwilę, z mieczem w ręku oraz ubraniem 
we krwi. Leżąc na martwym niedźwiedziu, którego zabiła. 
A zawsze walczyła o prawa zwierząt…
- Królowo! 
Mężczyzna sięgnął po nią i zdjął roztrzęsioną dziewczynę 
z martwego wroga. Spojrzała na młodego chłopaka, który 
patrzał na nią dziwnie.
- Musimy iść do strażnicy.  Generał Ingo już czeka, musimy 
to przemyśleć, bo na razie wszystko jest chaotyczne… 
Chłopak gadał dalej, a Aneta nie orientowała się, o co mu 
chodzi. Nie mogła uwierzyć, że zabiła. Ona!
- Andreo? – zapytał chłopak – Nic ci nie jest? Jakoś dziwnie 
się zachowujesz. Nigdy nie byłaś taka… strachliwa.
Jego szklistoniebieskie oczy wpatrywały się w nią z niezro-
zumieniem. Dziewczyna wzięła niezbyt głęboki wdech.
- W wieży strażniczej jest tajemne przejście, przez które 
przejdzie armia i zaatakujemy niedźwiedzie od tyłu i wy-
gramy. – wypaliła.
- Co? Skąd wiesz? Jesteś pewna? – zapytał chłopak. Bald. 
Nagle się zorientowała z kim rozmawia.
- Tak. tak…
Ich bieg do wieży nie był już niebezpieczny. W środku wy-



sokiej budowli Aneta z trudem odnalazła właz do obrzy-
dliwego tunelu. Jeszcze większą trudność sprawiło jej wej-
ście. Bała się okropnie, co się stanie, jeśli zginie? Andrea 
przecież nie może, jest ostatnią nadzieją Icelandu, złotą 
królową, a przed nią wiele niebezpieczeństw. Jednak za-
wsze, kiedy była w niebezpieczeństwie otulała ją moc i siła 
prawdziwej królowej. Siła pomagająca jej podnieść miecz, 
zabić, okryć swój lud chwałą… Walczyła, przelewała krew 
i… w końcu zaczęło jej się to podobać.
No i wygrali.
 Aneta obudziła się z książką na twarzy. Rozespana 
podniosła ją i spojrzała na stronę: „… Królową obudziło 
szarpanie za ramię…”. Westchnęła. Już zaczynała tęsknić za 
tą nieziemską siłą, walce i chwale. Czyli to był tylko sen? 
Ale to wydawało się takie prawdziwe, te wszystkie emo-
cje…
 Wstała, rozciągnęła zastygłe mięśnie, a jej wzrok 
padł na jej zeszyt od polskiego. Usiadła i zaczęła pisać.

Róża Czerniawska-Karcz

Modliszka
Rachela burgundowłosa
o twarzy bladej widmowej
w sukni rozwianej w woale
jak w ciem złocistym obłoku.

Za szarym nicianym szalem
mgły
wypatruje w mroku
kogo lub czego?

Jabłko czerwieni się w dłoni
pokusy błyska zapachem
lok spływa po białej skroni
szkarłatem.

A ona zwraca powoli
spojrzenie połyskujące
na czarny chochoł stojący
w ramie okienka jak krzyż.

I błysk...
alabastru przez ażur
zmysłowy ciała krzyk
by ożył chochoł
i ruszył...

Do drzwi.

Róża Czerniawska-Karcz

Julia, Laura, Beatrycze
Suknia renesansowa - Szlachetny sonecie!
I kryza karbowana, co osłania szyję.
Ta siatka pozłocista, co warkocze kryje.
Oto są stroje Julii, Laury, Beatrycze.

Oto one przed lustrem, wpatrzone w odbicie.
Za chwilę szept kochanka strzałą noc przebije,
Usta odnajdą usta, sny dotąd niczyje
Przytulą się gorąco do serc danych skrycie.

A ty ich miłość śpiewaj, nazywaj słowikiem.
A ty ich ucz czułości pod świtu całunem,
Bo przecież kochać muszą, nawet gdy świat zniknie,

Gdy rozpadnie się z gniewu w nienawiści łunę.
Ty ocalisz imiona, ich szept nie umilknie.
Dzięki tobie przetrwają, bo ty śpiewać umiesz.

Róża Czerniawska-Karcz

Carmen
Zamienia miłość
w wachlarz

co  dzień
ściska w dłoni
pulsujące
bezbronne
serce kochanka

ściegiem krwi gorącej
haftuje purpurowe róże
na skrzydełkach
z czarnej koronki

Fot.: Patrycja S. Drozdow. 
Modelka: Monika Brzozowska.



Róża Czerniawska-Karcz

Bastet
Bogini z kocią głową,
z dziewczęcym ciałem,
otulonym mgiełką muślinową.
Uwieczniona
reliefem na kamiennej ścianie.
Czas zapisał jej imię
w kartuszu 
skrzydlatymi hieroglifami.

Radosna, niestała Kotko!
Z zielonymi oczami.
Jesteś męką:
   drapieżną,
   zmysłową,
   słodką,
dla nieszczęśliwie  zakochanych

Motyle 
Edyta Rauhut

 Matylda siedziała pod szczecińskim pomnikiem 
Adama Mickiewicza, czytając  „Poskromienie złośni-
cy” Williama Szekspira.
- Cześć, Piękna – powiedział Bartek, podchodząc do 
dziewczyny.
- Hej, gdzie chciałbyś pójść? - zapytała dziewczyna wkłada-
jąc dzieło Szekspira do torebki.
- Nie wiem, właściwie to rzadko wychodzę na ulicę, bo czę-
sto nie mam z kim. Możemy zostać tutaj. - odparł chłopak.
- Nie ma sprawy – powiedziała, opierając się plecami 
o pomnik.
- Ty chyba lubisz książki? Coś nas łączy, ja też uwiel-
biam literaturę – powiedział, chcąc zrobić na niej do-
bre wrażenie. Usiadł obok niej.
- Uwielbiam. A jakie należą do Twoich ulubionych? - 
spytała.
- Najbardziej podobał mi się „Pan Tadeusz” Adama Sien-
kiewicza. Tadeusz i Helena tak bardzo się kochali, tak moc-
no, jak ja w tobie jest zakochany – mówił Bartek. 
- Szczerze mówiąc, nie słyszałam o takiej książce, jak „Pan 
Tadeusz”  Adama Sienkiewicza. To dzieło było napisane 
prozą, czy wierszem? Po za tym ta miłość, o której mó-
wisz musiała złamać serca Zosi, Skrzetuskiemu, nie wspo-
minając już o Bohunie – odpowiedziała z ironią w głosie, 
patrząc na budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Słońce grzało niemiłosiernie, wyciągnęła butelkę wody z 
torby.
- Jak to nie słyszałaś? Przecież to się przerabia na języku 
polskim. Pewnie nie uważałaś na lekcjach i to przecież 
epopeja narodowa, nie ładnie. Przecież Zosia, Skrzetuski 
i Bohun są bohaterami z  „Ogniem i mieczem”  Henryka 
Mickiewicza. A tyle w książkach siedzisz, musisz nadrobić 
zaległości – wytknął jej, kręcąc głową z dezaprobatą.
- Serio? Proszę, powiedz, że żartujesz... Ja znam „Pana Ta-

deusza” Adama Mickiewicza, a Ogniem i mieczem Henry-
ka Sienkiewicza. Chyba ci się coś pomyliło... - odparła i 
zaczęła pić wodę.
- To tobie musiało się pomylić. Pasjonują mnie te książki, 
więc wiem, co mówię. Przyniosę ci je na następne spotka-
nie i zobaczysz – uparcie trwał przy swoim.
- Już nie mogę się doczekać – odpowiedziała, zakręcając 
butelkę – A ten pomnik, jak ci się podoba? - dodała po 
chwili.
- Ujdzie. Architektura mnie jakoś szczególnie nie fascynu-
je. Po za literaturą pasji nie mam żadnych. A ty, co lubisz 
robić? - spytał, obejmując Matyldę.
- Czytać książki, chodzić do kina, teatru, muzeów, galerii 
sztuki, na koncerty, podróżować i poznawać nowe miejsca, 
pisać. Od czasu do czasu hobbystycznie zajmuję się łucz-
nictwem, fotografią – opowiadała.
- Fajna jesteś, już zanim cię poznałem podobałaś mi się ze 
zdjęcia. A jaki powinien być twój wymarzony chłopak? Po-
winien mieć zainteresowania takie same, jak ty masz, czy 
może mieć  inne? - powiedział, przyglądając się dziewczy-
nie.
- To zamiast się ze mną spotykać, mogłeś sobie wydruko-
wać moje zdjęcie i na ścianie powiesić. Mój wymarzony 
chłopak powinien być sobą. Asertywność też by nie za-
szkodziła – powiedziała z nutą złośliwości w głosie.
- Hehe, mądrala – zaśmiał się Bartek - A jak rozstajesz się 
z chłopakiem, to jest smutno, czy wesoło? - dodał kolejne 
pytanie.
- To zależy... A jak myślisz?
- Ciebie pytam. Jesteś bardzo ciekawą dziewczyną i jestem 
ciekaw. A chcesz mieć dzieci? - zmienił temat.
- Nie – odpowiedziała.
- Dlaczego? A kiedy będziesz chciała mieć? - kontynuował.
- To moja sprawa. Nie wiem.
- A co lubisz robić w łóżku mężczyzną?

Fot..: Edyta Rauhut



- Jak zmienisz się w prawdziwego mężczyznę, to może kie-
dyś ci pokażę.
- Dlaczego? Przecież jestem mężczyzną – oburzył się. 
- Ktoś, kogo znam mawiał że na pieszczoty trzeba sobie za-
służyć i w sumie się z nim zgadzam. Może ty się pochwa-
lisz, co zwykle robisz w łóżku? - odbiła piłeczkę Matylda.
- Seksu nie uprawiam, bo nie mam z kim. Kiedyś robiłem 
to z dziewczyną. Doszedłem w ciągu pięciu minut. Ale po-
trafię długo walić konia, przez sześć godzin, a nawet raz 
udało mi się to robić przez osiem godzin - pochwalił się.
- Gratuluję rekordu – odparła, spoglądając w niebo. Słoń-
ce zasłoniły ciemne chmury, na twarz dziewczyny spada-
ły pierwsze krople deszczu. Niebo przecięła błyskawica. 
Grzmot rozległ się po chwili. Matylda gwałtownie wstała. 
Potem kolejny błysk i huk.
- Pogoda się psuje, ale nic nie szkodzi. Mam dla ciebie nie-
spodziankę. Ta randka będzie dla ciebie niezapomniana 
– oświadczył, podnosząc się z ziemi. Wziął ją pod rękę i 
ruszył w kierunku Placu Rodła.
- Mam nadzieję, że ta niespodzianka będzie miała miejsce 
w jakimś budynku – powiedziała, co jakiś czas zerkając w 
niebo i na drzewa rosnące w Parku Żeromskiego. Odstępy 
czasowe pomiędzy błyskami, a grzmotami stawały się co-
raz krótsze.
- Idziemy do Galaxy. Burzy się boisz? Przy każdym huku 
prawie podskakujesz – zauważył, gdy szli obok placu za-
baw dla dzieci.
- Tylko trochę. Moglibyśmy się pospieszyć? Idziesz strasz-
nie wolno – zniecierpliwiła się.
- Na pewno tylko trochę? Wydaje mi się, że jednak trochę 
bardziej – odpowiedział rozbawiony. Stali właśnie przed 
przejściem dla pieszych naprzeciwko budynku ZUS-u. 
Piorun uderzył w Radisson z hukiem kilka razy głośniej-
szym, niż poprzednie. Matylda krzyknęła, chwytając Bart-
ka mocno za rękę.
- Może i tak, ale chciałabym się już znaleźć w budynku - 
powiedziała, ciągnąc chłopaka do przodu, gdy tylko zapa-
liło się zielone światło.
Dziesięć minut później znajdowali się w Galaxy na pierw-
szym piętrze przed sklepem Real. Weszli do niego z meta-
lowym wózkiem. Na jednej z półek wyłożone były lektury 
szkolne. Matylda zauważyła powieść epistolarną pod tytu-
łem  „Cierpienia młodego Wertera”, którą napisał Johann 
Wolfgang Goethe.
- Zamierzasz robić zakupy do domu? - spytała lekko zdez-
orientowana Matylda. 
- Zobaczysz. To niespodzianka – odpowiedział Bartek, idąc 
w kierunku półek z artykułami spożywczymi. Wkładał do 
wózka dziesięć bułek, serki czekoladowe i waniliowe, pacz-
ki popcornu, prażynek, chipsów, słonych orzeszków, pa-
luszków, czekolady, batoniki, karton soku pomarańczowe-
go, cztery browary. Z całym wyposażeniem ruszył do kasy, 
nie zapomniał też o dwóch reklamówkach.
Po zapłaceniu za zakupy i zapakowaniu ich zaprowadził 
Matyldę na parking. Postawił torby pod ścianą przy wej-
ściu. Zdjął ortalionową bluzę i rozłożył ją obok na ziemi, 
po czym rozsiadł się na niej.
- Siądziesz obok mnie? - zapytał, patrząc na dziewczynę,

która dalej stała. Nieopodal stała grupka osób palących 
papierosy. Inni klienci wchodzili na parkin, wychodzili z 
niego. Za metalową barierką widać było ciemnoszare nie-
bo, które przecinały pioruny. W końcu usiadła. Chłodne 
powietrze i zapach deszczu wpadały na parking, mieszając 
się z papierosową wonią.
- To jest ta niespodzianka? - spytała niepewnie Matylda.
- Tak, romantyczna kolacja. Napijesz się? - zaproponował, 
podając jej puszkę z piwem.
- Eeee... Nie, dziękuję, rzadko piję alkohol – odmówiła 
zmieszana.
- Jak chcesz, to sok będzie dla ciebie – wzruszył ramiona-
mi, otworzył puszkę i sam się napił. Zdjął czapkę z dasz-
kiem i niedbale odłożył położył ją przed sobą – Jak ci się 
podoba? - dodał.  
- Unikalna ta randka. Faktycznie, na takiej jeszcze nie by-
łam... - odpowiedziała.
- Kochanie, patrz. Tam siedzi chyba biedna, albo bezdom-
na młodzież. Misiaczku, zostało nam trochę drobnych, 
wrzuć im do czapki. Trzeba pomagać ludziom, a nie prze-
chodzić obojętnie obok potrzebujących. Każdego z nas 
może spotkać taka tragedia – zwróciła uwagę kobieta w 
średnim wieku mężczyźnie, z którym szła pod rękę. Ten 
popatrzył na nich, po czym pochylił się, aby włożyć pienią-
dze do czapki z daszkiem.
- Nie trzeba, to pomyłka... Nam głód nie doskwiera, miesz-
kać też mamy gdzie. Niech pan zatrzyma te pieniądze, albo 
da ludziom, którzy naprawdę ich potrzebują – zwróciła się 
do darczyńcy, zabierając nakrycie głowy Bartka.
- Rozumiem – odpowiedział i odszedł.
- Trzeba było się nie odzywać. Jestem trochę spłukany po 
tych zakupach, a tak może mógłbym cię później jeszcze za-
brać na kawę – wyraził swoje pretensje chłopak.
- Jeśli chcesz, ja mogę ci postawić kawę – zaproponowała.
- Pozwalając ci płacić za kawę, nie zachowałbym się wtedy 
jak dżentelmen – sprzeciwił się. 
te pieniądze, albo da ludziom, którzy naprawdę ich potrze-
bują – zwróciła się do darczyńcy, zabierając nakrycie głowy 
Bartka.
- Serio? Mam inne zdanie na ten temat. Może pójdziemy 
teraz na kawę? - zaproponowała.
- A romantyczna kolacja? Jeszcze nawet nie zaczęliśmy 
jeść. Nie podoba ci się? Wiedziałem...
- Ale... - próbowała wtrącić Matylda.
- Nikt mnie nie kocha. Ludzie mnie nie rozumieją i się na 
mnie dziwnie patrzą. Są tacy zamknięci na moją barwną 
osobowość. Źle się czuję na tym świecie. Nawet ty mnie 
nie rozumiesz. Jestem taki samotny w swojej unikalności. 
Kiedyś chciałem zostać marynarzem, ale miałem trudne 
dzieciństwo, a na Akademii Morskiej wykładowcy zazdro-
ścili mi mojego nieokiełznanego intelektu i nie zaliczyłem 
pierwszego semestru. Tak oto moje marzenie zostało ska-
zane na nieuniknioną klęskę – opowiadał.
- Chyba trochę przesadzasz. A nie próbowałeś jeszcze raz? 
Skoro to było twoje marzenie, to chyba warto było o nie 
zawalczyć. Dla chcącego nic trudnego – stwierdziła.
- Łatwo ci mówić, ty się wychowywałaś w lepszych warun-
kach. Nie zrozumiesz mnie. Twój zaledwie przeciętny 



umysł nie jest w stanie pojąć moich problemów – odparł 
dumnie. 
- Może to dlatego, że mój zaledwie przeciętny umysł jest 
zazwyczaj zajęty szukaniem rozwiązań problemów, a nie 
poszukiwaniem wymówek – odpowiedziała, mając nadzie-
ję, że chłopak przestanie się użalać nad sobą.
- Nie będę z tobą o tym dyskutował, ty mnie nie zrozu-
miesz. Ale i tak mi się podobasz  - powiedział Matyldzie 
do ucha, obejmując ja jedną ręką mocno, co uniemożliwiło

jej ruch lub przesunięcie się.  Drugą dłonią już o wiele de-
likatniej dotknął policzka i odwrócił  twarz dziewczyny w 
swoją stronę, a następnie nachylił się, żeby ją pocałować. Z 
ust Bartka już wypełzł  język, ale ona szybko odwróciła się 
w przeciwnym kierunku, mówiąc: 
- Znamy się od trzech dni, zwolnij. 
- Rozumiem, a czujesz już przy mnie motyle w brzuchu?
- Motyle odleciały, są już za horyzontem. 

Twórcy poliartystycznego dialogu słowa z obrazem
Natalia Gabriela Lipińska – urodzona 18 lipca 1996 roku 
w Szczecinie. Uczyła się w III Liceum imienia Mikołaja Ko-
pernika. Jej ulubionym zajęciem od najmłodszych lat było 
czytanie książek, z czasem zabrała się za ich pisanie. Często 
zajmowała miejsca na podium w szkolnych konkursach 
recytacji i czytania prozy. Na swoim koncie ma wystawę 
„Interakcje: poezja – fotografia – grafika” zorganizowaną 
w ramach obchodów 65-lecia ZLP (2015 r.) w Szczecinie. 
Była członkinią grupy artystycznej Nowy Akord, aktualnie 
działa w Iuvenis Ars.
Patrycja Sabina Drozdow - ur. 13.11.1988 r. w Często-
chowie. Trzy lata później przeprowadziła się z rodzicami 
do Szczecina i już tu została. Jest młodą, aktywną dziew-
czyną, kopalnią pomysłów i energii. Pisze, rysuje, fotogra-
fuje, puszcza wodze wyobraźni. Jej największą pasją jest 
jednak żeglarstwo maści każdej. Jako młoda dziewczyna 
z powodzeniem startowała w regatach windsurfingowych, 
lecz kontuzja nie pozwoliła jej na dalsze treningi, dzięki 
czemu odkryła w sobie bardziej twórcze pasje. Na swoim 
koncie ma wystawy: „Od miłości do nienawiści - jeden 
krok” w Szczecin Meeting Point (29.04. 2015 – 12.05.2015), 
„Modliszka - jak kobieta rządzi światem” w Cafe Hormon
(maj 2015), „Interakcje: poezja - fotografia - grafika” w 
Klubie 12. Dywizji Zmechanizowanej (grudzień 2015).Jest 
wiceprezesem Iuvenis Ars.

Róża Czerniawska-Karcz – poetka, publicystka, ab-
solwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie, prezes szczecińskiego oddziału ZLP w latach 
2011-2015, redaktorka serii: akcent, animatorka kultury. 
Autorka tomików poetyckich: „po prostu wiersze...” (Kra-
ków 1999); „jak słońce w kroplach...” (Kraków 2000); „ma-
kijaż jesienny...” (Szczecin 2001); „Sny motyli” (Szczecin 
2002); „A w moim oknie kwitnie jesień” (Szczecin 2006); 
„...w kropli Czasu” (Szczecin 2010); „...skrawki Czasu” 
(Szczecin 2013); „Namaluj mnie” (Szczecin 2014), arkusze 
poetyckie: „Strofy Księżnej Pani” (2002); „Tulipanowe pej-
zaże” (Szczecin 2004).
Edyta Rauhut, pseudonim: Edis Anonima  – ur. 
06.06.1990 r. w Szczecinie. Studentka dziennikarstwa i 
komunikacji społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim, 
blogerka, członkini i opiekunka grupy literackiej w Iuvenis 
Ars, red. naczelna dodatku kulturalnego do „Wieści Po-
lickich” „Poliartyzm”. Od 2013 roku prowadzi bloga „Edis 
Anonima Art”, gdzie publikuje zarówno teksty publicy-
styczne, informacyjne, jak i swoją twórczość literacką.

Rubryka dla smyka
Adrianna Rauhut 



Zachodniopomorska Wiosna Poezji


