


Edyta Rauhut 

Będzie się działo, będzie 
kultura...

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zamkowe spotkania z psychologią i sztuką – 16.02.2016 
r., godz. 17.30, sala ks. Anny Jagiellonki. Prowadzenie: 
Michał Józef Kawecki. Gość spotkania: dr Ewa Woy-
dyłło. Temat: Ucieczka przed rzeczywistością, czy za-
angażowanie? Cena biletu: 8 zł
Szczecin. Retrospekcje – 19.02.2016 r., godz. 17.00, 
sala ks. Anny Jagiellonki. Prowadzenie: dr Radosław 
Ptaszyński. Temat: Katastrofy w polskim Szczecinie. 
Cena biletu: 2 zł
Wokół pomorskiego dziedzictwa – 24.02.2016 r., godz. 
17.00, sala ks. Anny Jagiellonki. Prowadzenie: dr Jani-
na Kochanowska. Temat: Z dala od centrum Szczecina. 
Wstęp wolny.
Warsztaty twórczego czytania – 29.02.2016 r., 17.00, 
sala ks. Anny Jagiellonki. Prowadzenie: Krystyna 
Maksymowicz. W programie: książka pt. Sońka Igna-
cego Karpowicza. Cena biletu: 2 zł

Teatr Polski w Szczecinie
Wieczór literacki z udziałem Andrzeja Stasiuka (pro-
zaika, poety, dramaturga, eseisty, publicysty i wydaw-
cy) - 01.03.2016. r., godz. 19.00. Prowadzenie: dr hab. 
prof. US Andrzej Skrendo.
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, filia nr 54 - 

ProMedia
Spotkanie z Michałem Rembasem – 19.02.2016 r., 
godz. 17.00. Promocja książki Bitwa o Szczecin dzień 
po dniu (autorzy: Michał Rembas, Grzegorz Ciecha-
nowski). Wstęp wolny.

Biblioteka w Policach, filia Nova
Spotkanie z Marią Czubaszek – 01.03.2016 r., godz. 
17.00. Wstęp wolny.
-----------------------------------------------------------
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Edyta Rauhut 

Metafory: złota i 
szczecińska 

Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie ogła-
sza ogólnopolski konkurs poetycki im. Józefa Bursewi-
cza o Złotą Metaforę. Został zorganizowany w ramach 
Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji.
 Zestawy trzech wierszy można nadsyłać do 
04.04.2016 r. na adres: Związek Literatów Polskich 
Oddział w Szczecinie, ul Wojska Polskiego 90, 70-482 
Szczecin. Mogą wziąć udział wszyscy twórcy zrzesze-
ni i niezrzeszeni, którzy ukończyli 16 lat. Nagrody zo-
staną przyznane w dwóch kategoriach: Złota metafora 
(bez wymagań tematycznych), Metafora szczecińska 
(tematyka odnosząca się do miasta Szczecina). Uro-
czyste ogłoszenie wyników odbędzie się 22.05.2016 
r. Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć 
między innymi na stronie internetowej Szczecińskie-
go Inkubatora Kultury i grupy Iuvenis Ars.  
 Józef Bursewicz żył w latach 1927-1982. Uro-
dził się w Wilnie, a w 1945 roku przybył do Szczecina 
jako repatriant. Przez trzy lata studiował medycynę, 
ale z niej zrezygnował po osiągnięciu pierwszych suk-
cesów literackich. Był poetą, publicystą, recenzentem, 
tłumaczem z języka rosyjskiego i jidisz. W 1951 za-
debiutował na łamach Głosu Szczecińskiego, a w 1956 
w periodyku Ziemia i Morze opublikował program 
poetyckiej  grupy Metafora.  Autor tomów poezji: 
Arkusz poetycki (1956), Kroki we mgle (1959), Chłód 
nocy (1966). Współpracował ze szczecińską Rozgło-
śnia Radiową i Polskim Radiem.



Natalia G. Lipińska

Premiery literackie - luty 2016

-wulkanu Yellowstone, ludzkość sięga wciąż dalej w 
Długą Ziemię. Społeczeństwo ewoluuje, na zniszczo-
nej Ziemi Podstawowej i poza nią. Pojawiają się nowe 
wyzwania.
Podstarzały i gderliwy SI, Lobsang, zamieszkuje z 
Agnes na egzotycznym i dalekim świecie. Postanowili 
wieść normalne życie w New Springfield – adoptowali 
nawet dziecko. Wydaje się jednak, że nie trafili tam 
przypadkiem. Krążą pogłoski o dziwnych zjawiskach 
na niebie, o strachach... Coś jest w tym świecie nie 
tak… Miliony kroków od tego miejsca, Joshua dowia-
duje się o ojcu, którego nigdy nie znał i odkrywa se-
kretną historię rodziny. Nagle niespodziewanie otrzy-
muje pilne wezwanie z New Springfield.
Lobsang zaczyna rozumieć wagę tego, co dzieje się 
pod powierzchnią jego świata – i zagraża wszystkim 
światom Długiej Ziemi. Aby z tym walczyć, potrzebne 
są połączone wysiłki ludzkości, maszyny i super in-
teligentnych Następnych. A niektórzy muszą złożyć 
ostateczną ofiarę.

„Druga utopia”
Terry Pratchett, Stephen 
Baxter.
Wydawnictwo: Prószyński 
i S-ka.
Data: 02.02.2016

Czwarta część bestsellero-
wej serii mistrza fantasy 
Terry’ego Pratchetta i Ste-
phena Baxtera. Jest połowa 
XXI wieku. Po ogromnym 
wstrząsie Dnia Przekro-
czenia i po erupcji super-

„Pół wojny”
Joe Abercrombie
Wydawnictwo:  DW Rebis
Data: 16.02.2016
Ostatni tom genialnej 
trylogii „Morze drzazg”!
Świat, który kochała 
księżniczka Skara, na jej 
oczach spłynął krwią i 
zamienił się w zgliszcza. 
Zostały jej jedynie słowa. 
Lecz te celnie dobrane 
mogą być równie zabój-
cze jak ostrza.

 Skara musi przezwyciężyć strach i uczynić z rozumu 
śmiertelnie niebezpieczną broń, aby odzyskać swoje

dziedzictwo.
Jedynie połowa wojny toczy się na miecze.
Przebiegły Ojciec Yarvi przebył długą drogę, z daw-
nych wrogów uczynił sojuszników i zdołał utkać nie-
pewny pokój. Tymczasem bezlitosna Babka Wexen 
zgromadziła największą armię od czasów rozbicia 
Bóstwa przez elfy, a dowództwo powierzyła Yillingo-
wi Wspaniałemu – rycerzowi, który czci wyłącznie 
Śmierć.
Czasami zło trzeba zwalczać złem. 
Niektórzy rodzą się po to, by walczyć, inni wolą stać 
w pełnym blasku. Lecz gdy Matka Wojna rozpościera 
żelazne skrzydła, na całe Morze Drzazg pada mroczny 
cień…

„Gra pozorów”
Joanna Opiat-Bojarska
Wydawnictwo: Czwarta 
strona
Data: 17.02.2016
Tajemnicze nagrania po-
tęgują szaleńczy wyścig z 
czasem. Przeszkodą jest 
tylko pamięć. „Gra pozo-
rów” to elektryzująca opo-
wieść i bezwzględna roz-
grywka, w której stawką 

jest życie rodziny. Musisz być czujny, by żaden szcze-
gół Ci nie umknął…
Wydawać by się mogło, że wiadomość o zaginięciu 
męża oraz jego śmierci to najgorsze,
co mogło spotkać Aleksandrę – psycholog i matkę 
dwójki dzieci. Okazuje się jednak, że to dopiero po-
czątek. Kobieta pada ofiarą porwania. Po uwolnieniu, 
mimo niebezpieczeństwa i wbrew zdrowemu rozsąd-
kowi, postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę. 
Zbierając nowe fakty, powoli wyciąga na światło bole-
sną prawdę, a lawina zdarzeń urasta do niespodziewa-
nych rozmiarów…
Dasz się wciągnąć w niebezpieczną grę, w której pyta-
nia tylko pozornie przynoszą odpowiedzi?

„W ramionach gwiazd”
Amie Kaufman, Meagan Spooner
Wydawnictwo Otwarte
Data: 29.02.2016
Ikar, największy prom kosmiczny 
w całej galaktyce, rozbija się pod-
czas rejsu. Jedyni ocaleni to Lilac 
– córka najbogatszego człowieka 
w całej galaktyce, i Tervor – 



młody bohater wojenny, który nie należy do elity. Mu-
szą zjednoczyć siły, by wrócić do domu i rozwiązać 
zagadkę tajemniczych wizji, jakie zaczynają ich nę-
kać. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie. Jednak w 
świecie, z którego pochodzą, ich związek jest skazany 
na potępienie. Czy mimo to nadal będą chcieli opu-
ścić planetę?

„Magonia”
Maria Dahvana Headley
Wydawnictwo: Galeria 
Książki
Data: 03.02.2016
Aza Ray Boyle topi się w 
powietrzu. Od dzieciństwa 
cierpi na tajemniczą cho-
robę płuc, z którą ciężko 
jest oddychać, mówić – w 
ogóle żyć. Kiedy, więc Aza 
zauważa statek na niebie, 
jej rodzina przypisuje to

skutkom ubocznym zażywania leków. Aza jednak nie 
wierzy, by była to halucynacja. Słyszy ze statku głos 
wzywający ją po imieniu. Tylko jej przyjaciel,  Jason, 

słucha. Jason, na którego zawsze może liczyć. Jason, 
do którego chyba czuje coś więcej niż przyjaźń. Ale 
zanim Aza ma okazję poważniej się nad tym zastano-
wić, dzieje się coś strasznego. Aza odchodzi z naszego 
świata, by znaleźć się w innym.
Magonia.
Ponad chmurami, w krainie statków handlowych, Aza 
nie jest już tą słabą, umierającą istotą, którą była wcze-
śniej. W Magonii po raz pierwszy swobodnie oddy-
cha. Co więcej, ma potężną moc – lecz gdy już zaczy-
na panować nad swoim życiem, odkrywa, że zbliża się 
wojna między Magonią a Ziemią. W jej rękach spo-
czywa los całej ludzkości – i chłopca, który ją kocha. 
Po której stronie opowie się Aza?
Debiutancka książka Marii Dahvany Headley to nie-
zwykle inteligentna, wielowarstwowa opowieść fan-
tasy, pełna symboli i alegorii. Niezwykła podróż staje 
się dla Azy impulsem do postawienia sobie pytań o 
rodzinę, miłość, siebie samą i o to, co oznacza odnale-
zienie tego wszystkiego.

----------------------------------------------------------

Waldemar Wasilewski 

Centrum Dialogu Przełomy - powiew świeżości

Od  26.02.2016 do 31.01.2016 mogliśmy zwiedzać bez-
płatnie Centrum Dialogu Przełomy, czyli nowo otwarte 
muzeum, znajdujące się na Placu Solidarności, tuż 
obok Filharmonii.

Muzeum zostało zaprojektowane w minimalistycz-
nym jak i nowoczesnym stylu, co mówi nam już na 
samym początku jego wejście. Następnie elegancki 
hol,po pozostawieniu swojego płaszcza jesteśmy pro-
wadzeni po schodach w dół. Z których, to możemy 
już dostrzec pierwszy eksponat, czyli pracę graficzną,



Cały teren ekspozycji utrzymany jest przy świetle ki-
nowym, ale ze względu na dobre oświetlenie ekspo-
natów jak i podświetlonej drogi, która prowadzi nas 
przez całe muzeum, nie sprawa to żadnego kłopotu, a 
dodaje tylko klimatu.

Dodatkowo nowoczesnym akcentem są infokioski, 
które pozwalają nam uzupełnić informacje na temat 
danej wystawy.

Wystawy ustawione są według daty, a więc zaczyna-
my od okresu po wojennego, kończąc na okresie koń-
czącym komunę. Kolejną zaleta jak i nowoczesnością 
Centrum Dialogu Przełomy jest jego interaktywność, 
przy większości eksponatów nie jesteśmy ogranicze-
nia do oglądania ich, a możemy je także dotknąć czy 
wejść w interakcje. m. in. posłuchać muzyki, czy po-
słuchać wywiadu. 

Dodatkowo w samym muzeum jest mała wystawa ar-
tystyczna, opierająca się na złudzeniu optycznym

Podsumowując, Centrum Dialogu Przełomy, jest bar-
dzo nowoczesnym miejscem. Można powiedzieć, że 
inne muzea mogą śmiało brać z niego przykład i war-
to było czekać na jego otwarcie, dlatego zachęcam jak 
najbardziej do odwiedzania tego miejsca.
-----------------------------------------------------------



Wiesław Janusz Mikulski

Spotkanie z poezją 
***

kiedy wznoszę do Ciebie serce
niebo rośnie we mnie
gwiezdną falą
kołysze się kołysze się
noc

kiedy wznoszę do Ciebie serce
cisza wzbiera się
w morze tęsknoty
morzem tęsknoty
faluje noc ...

***

Powracam do Ciebie
dotknieniem  ust 
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi

i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi

Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie

i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
- moje ramię

***

W obręczach Twojej łaski
ciągnę swój życia wóz
przede mną cienie i blaski
za mną czas jak gruz

idę znużony drogą
w ciszę w nieznany świat
ciągnę noga za nogą
mój wóz z kołami lat ...

***

w Twojej łasce
jak w słońcu
dojrzewam

niby owoc
który strąci
wiatr

w Twoim słońcu
rumienię się
czekam

bym dla Ciebie
już dojrzały
spadł ...

Kilka słów o autorze

Wiesław Janusz Mikulski – poeta, publicysta  ur. 
12.07.1959 r.  w Ostrołęce. Ukończył teologię w Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia 
podyplomowe filologii polskiej                    o specjalno-
ści nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej              
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza 
Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bi-
bliotekarstwo   w Państwowym Studium Kulturalno-
-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie.
Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wier-
szy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” 
(1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” 
(2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008), „Kielich jesie-
ni” (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi 



wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze wy-
brane z lat 1992 – 2015 (2015). 
W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii po-
ezji, m.in. następujących: „A Duch wieje kędy chce...” 
(Lublin 1994),  „Modlitwy znane i na nowo odkryte” 
(Kraków 1996),  „Miłość jak ziarno odwagi. Antologia 
poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobra-
żeń” (Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji Emi-
grantów” (USA 2001), „Krzyż - Drzewo Kwitnące” 
(Warszawa 2002), „Furtka słońca ...” (Bydgoszcz 2004), 
Antologia „Contemporary Writers of Poland” (Nowy 
Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na                 j. 
angielski); „Tu się tylko gościem jest, tam się do domu 
powraca. Śmierć i wieczność                w polskiej poezji 
współczesnej. Antologia” (Kraków 2005), „Wieczność 
nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religij-
nej 1939 - 2005. Antologia” (Kraków 2006), „POST-
scriptum. Antologia” (Kraków 2008), „ANTOLOGIA 
POEZJI Grupy Młodych Artystów i Literatów” (Łódź 
2008), „Poetycka Poczta” (Kielce 2008).

W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w 
wersji internetowej),                                     m.in. kore-
spondentem „Głosu Katolickiego”,  tygodnika diecezji 
łomżyńskiej. Otrzymał                      od redaktora na-
czelnego tygodnika ogólnopolskiego „Niedziela” me-
dal „Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest autorem 
książek: „35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętni-
ka w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys monograficzny, 
Ostrołęka 2002); „Dzieje ostrołęckiej  <<Czwórki >> 
. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. 
Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2005)” (kilku-
setstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, 
Ostrołęka 2007).
-----------------------------------------------------------

Mateusz Wierzbiński, Waldemar Wasilewski

Poliartystyczny dialog słowa z obrazem 

Biblijny raj spalił się w wiecznym ogniu,
ziemia została zniszczona przez gąsienice czołgów,
jabłonie grzechu padły powalone przez stalowych morderców,
zwierzęta giną od strzałów, by zabójcy mieli tapicerki do mercedesów,
żelazne ptaki srają na nas z nieba ognistym żarem,
bawimy się w niszczycieli planet bawiąc się uranem,
odnawialne źródła energii coś nadal nic się nie udaje,
skoro w bliskim związku jest ropa z oceanem,
600 dni Ostrej walki, jesteś tylko żołnierzem
to tylko kraina umarłych jakbyś znajdował się w Hadesie,
podniebna śmierć już leci do celu,
człowiek to śmierć to nie śniło się Beksińskiemu,
gniew jak kleszcz wgryza się do krwiobiegu,
na biegunach coraz więcej czerwonego śniegu,
atmosfera to ziemi delikatna skóra,
coraz częstsze otwarte złamania - ozonowa dziura,
chcemy choć na chwilę powrócić do zielonej krainy,
gdzie grunt jest bezpieczny bez ani jednej miny,
wszyscy piszemy indywidualne księgi wojny,
starają się pomóc zaczynając kolejny akt zbrojny,
wszystko się zmienia, wiadomo w jaką pójdzie to stronę,
mówią ciągle o pokoju na świecie ja szczerze w to wątpię.

M. Wierzbiński

Piosenki niezatytułowane Mateusza Wierzbińskiego i prace graficzne Waldemara Wasilewskiego.

„Biblijny raj”, W. Wasilewski



Zmieszajmy wszystkie otaczające nas kolory,
by w jasnych barwach rysowały się nasze wybory,
by przyszłość malowały nam ciepłe barwy,
by emanujące szczęście mógł poczuć każdy,
każdy z nas ma swój życiowy pędzel,
mieszać niebieski z żółtym, słońce z niebem,
złapać zieloną nadzieję w nasze ręce,
wybielić czarny, który maluje wszystko gniewem,
to co mamy przed oczami to jest nasze płótno,
gdzie dużo czerwieni, bo dla niektórych jest już za późno,
gdy padamy na ziemie tylko ciemność przed oczami,
nasz kolorowe tęczówki prowadzą nas zgadnie z przepisami,
gdy przed nami droga naszpikowana ostrzeżeń znakami,
łapiemy w pięść chwile które wybuchają wszystkimi kolorami,
karmazyn pompuje serce i graweruje na nim napis miłość,
dla wielu tak niemożliwy jak jasna ciemność,
lecz niemożliwość jest częstsza niż radość.
Malujemy swoją wyobraźnią drogę, na której robimy kolejny krok,
zamykając oczy opuszczamy ciemny loch.
Złoto, zobaczyć zachód słońca stojąc na moście,
czekać na jutro wyczekując błękitu na horyzoncie,
mamy władze nas swoim losem, ubrani w kolor purpury,
naszą uporczywością pokonujemy góry,
odszukajmy szczęście nie ociekające złotem,
a kolory będą wyraźne i ujrzenie ich nie będzie kłopotem,
nasza droga emanuje jasnymi barwami nadziei,
w naszych oczach obijają się wszystkie kolory ziemi,
mam srebro w słowach dla Ciebie, bo Twoja osoba to ceni,
dzięki Tobie nie obcinam własnych skrzydeł skąpanych w bieli.

M. Wierzbiński

„Zmieszajmy”, W. Wasilewski

Mateusz Wierzbiński - ur. 17.06.1992 r. we Wrocławiu. 
Zamieszkały na chwilę obecną w Szczecinie. Student 
drugiego roku dziennikarstwa. Jestem człowiekiem 
wszechstronnym. Interesuję się wszystkim. Jak mó-
wią, lepiej wiedzieć coś o wszystkim, niż wszystko o 
czymś. Jego największym osiągnięciem jest to, że je-
stem swoim własnym reżyserem i scenarzystą w jed-
nym oraz umiejętnie opsiuję, to co zaobserwuję na 
swojej drodze.

Waldemar Wasilewski - ur. 05.12.1990 r. w Szczeci-
nie. Prezes Iuvenis Ars i opiekun grupy wizualnej. 
Specjalizuje się w marketingu internetowym i media 
buyingu. Zajmuje się grafiką i fotografią. Zdobył III 
miejsce w konkursie literacko-graficznym “Qfant Ho-
ryzonty wyobraźni” (2009). Projektował okładkę dla 
czasopisma „Organic Magazin” (2012). Jego prace 
prezentowane były podczas wystaw: „Beastwork 4” 
w szczecińskim klubie Słowianin (2012), „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). Uczest-
niczył w plenerze artystycznym „Punkty widzenia, 
który odbywał się w dniach 13-14.06.2015 r. Od 2014 
do 2015 r. członek grupy Nowy Akord. W 2015 roku 
założył nieformalną grupę artystyczną Iuvenis Ars.



Rubryka dla smyka 
Anna Słowińska 

O mówiącej Śnieżynce

 Pan Jacek bardzo lubił patrzeć na padający 
śnieg. Tego dnia, o którym chcę Wam opowiedzieć 
właśnie tak było. Stał i patrzył na biały puch, a on wi-
rował, opadał, to znów wznosił się lekko do góry. 
 A więc zaczęła się zima – pomyślał pan Jacek i 
ucieszył się. Szyby gdzie niegdzie pokrywały się lodo-
wymi kwiatami, a pod parapetami i na rynnach poja-
wiały się kryształowe sopelki.
 Pan Jacek przysunął sobie fotel do okna żeby 
móc lepiej widzieć co się za nim dzieje, przyniósł z 
kuchni kubeczek gorącego kakao i rozsiadł się wygod-
nie.
Nagle usłyszał szept:
- Otwórz okno... – zerwał się na równe nogi i, nie za-
stanawiając się nawet dlaczego to robi, wykonał pole-
cenie. Do pokoju wtargnął chłód i to chyba otrzeźwiło 
go na tyle, by uświadomił sobie, że jest zupełnie sam 
i nikt nie mógł do niego mówić. Pan Jacek zamknął 
okno i rozejrzał się po pokoju. Zrobiło mu się trochę 
nieswojo, więc zagwizdał jedną ze znanych sympa-
tycznych melodii. Wziął porządny łyk słodkiego ka-
kao i już było lepiej. 
- Musiało mi się wydawać – powiedział do siebie pan 
Jacek. Ponownie usiadł na fotelu i w tym samym mo-
mencie usłyszał ten sam szept:
- Otwórz okno...
Pan Jacek był osobą bardzo spokojną, ale tego było już 
za wiele nawet dla niego. Musiał odkryć kto i w jakim 
celu mówił do niego z ukrycia. Wstał i... po prostu nie 
wiedział co zrobić.
- Otwórz okno... Popatrz tu, na parapecie...
 Cóż miał do stracenia? Znowu poczuł, że zim-
no go owiewa. Spojrzał na parapet, ale ujrzał tam je-
dynie garstkę śniegu, której wiatr nie zdążył jeszcze 
zdmuchnąć na ziemię.
- Nie widzisz mnie? 
Pan Jacek myśląc, że ktoś stroi sobie z niego żarty, nic 
nie odpowiedział, pokiwał tylko przecząco głową.
- Jestem śnieżynką.
Tak, to był ten spokojny cichy głosik.
- Widzę – powiedział w końcu niepewnie pan Jacek. 
Śnieżynki przecież zwykle nic nie mówią, tak też wy-
dawało się panu Jackowi, przynajmniej do tego dnia.
- Dobrze, muszę ci coś powiedzieć – mała, biała gwiaz-
deczka mówiła teraz głośniej. – Siedzisz w domu

Fot.: W. Wasilewski. 

i nudzisz się, a Ela nawet nie ma z kim porozmawiać. 
Mógłbyś... – powiał wiatr i na parapecie nie było już 
garstki śniegu. Białe płatki tańczyły w powietrzu. 
 Zdumiony całym zdarzeniem pan Jacek nawet 
nie zauważył, że trzęsie się może z zimna, a może z 
przejęcia. Nie dawały mu spokoju słowa małej śnie-
żynki.
- Czyżbym zasnął na stojąco? – zastanawiał się pan Ja-
cek. – A w ogóle kto to jest Ela? – Ponieważ nie umiał 
odpowiedzieć sobie na te i jeszcze kilka innych kłębią-
cych mu się w głowie pytań – postanowił o wszystkim 
zapomnieć. Lepszego rozwiązania nie znalazł.
 Po południu pan Jacek poszedł na spacer. W 
parku było pięknie. Białe czapy leżały na wszystkich 
krzakach i drzewach, a kolorowo poubierane dzie-
ci, głośno śmiejąc się, jeździły na sankach i rzucały 
śnieżkami. Kilka razy trafiły też pana Jacka. Ale on 
nie gniewał się wcale. Pogroził łobuziakom palcem i 
ruszył w stronę domu. Na schodach spotkał sąsiadkę 
z góry, pomógł jej nieść torbę z zakupami i zamienili 
kilka słów po drodze. Pan Jacek wspomniał o dzie-
ciach w parku, a pani wtedy westchnęła ciężko. 
- Moja córeczka też tak biegała i przeziębiła się. Wie 
pan, na pewno nie założyła szalika albo czapki i już 
leży chora. A ja nawet nie mam czasu się nią zająć.
- Cóż, – powiedział pan Jacek oddając sąsiadce torbę 
przed drzwiami jej mieszkania – proszę ją pozdrowić 
ode mnie.
Dziękuję – pani wyjęła klucze, a pan Jacek skierował 
się w stronę schodów.
Nagle zatrzymał się i odwrócił.



- Wie pani co, pomyślałem sobie, że może mógłbym 
pomóc. Chętnie posiedziałbym z córeczką, kiedy pani 
ma coś do zrobienia. Mam różne książki dla dzieci...
- Naprawdę? – kobieta patrzyła na pana Jacka zdzi-
wiona, ale bardzo ucieszona. – Ela byłaby szczęśliwa...

Adrianna Rauhut 

Rebusy 

W. Wasilewski 

Waldemar Wasilewski

Satyra



Edyta Rauhut 

Wycieczka do warsztatu Zbigniewa Szyrwiela
Zbigniew Szyrwiel – artysta-samouk z Polic realizujący 
się w nie jednej dziedzinie sztuki i cały czas próbujący 
czegoś nowego. 

Fot. z archiwum artysty. 
 Poeta, rzeźbiarz urodził się 13 października 
1953 roku. Mieszka w Policach, gdzie również znajdu-
je się jego warsztat, do którego miałam okazję zajrzeć 
w pewne chłodne popołudnie. Zbigniew Szyrwiel czę-
sto powtarzał, że jest samoukiem i całą potrzebną wie-
dzę zdobywał sam. 
 Swoje utwory poetyckie publikuje na porta-
lach internetowych. Pierwszy wiersz poety powstał 
w 2011 roku. Pracuje nad tomem wierszy, który – jak 
mówił – wkrótce ma zostać wydany, ale nie oznacza 
to, że pisarz jeszcze nie posiadana swoim koncie żad-
nej książki. Wręcz przeciwnie – podczas spotkania z 
nim miałam okazję zobaczyć ich wiele. Zgodził się 
również pokazać krok po kroku, jak one powstają.

Fot.: Adrianna 
Rauhut. Pierw-
szy wiersz Zbi-
gniewa Szy-
rwiela z 2011 r. : 
Erotyk. 

Fot.: Adrianna 
Rauhut. 

Wykonuje wszystko samodzielnie, mając do dyspozy-
cji swoją wyobraźnię, umiejętności pisarskie, zapał do 
pracy, komputer, dzięki któremu składa publikację do 
druku, drukarkę oraz narzędzia. To wszystko pozwa-
la stwarzać wyjątkowe książki w czasach, kiedy więk-
szość pozycji literackich branych przez nas do rąk jest 
produkowane hurtowo, stając się częściowo jedynie 
tanim towarem. Cała unikalność dzieł może zamknąć 
się tylko w treści w przeciwieństwie do tych stworzo-
nych własnoręcznie przez artystę.

Fot. W. 
Wasilew-
ski. 



 Kolejną dziedziną sztuki, jak się zajmuje jest 
rzeźbiarstwo, tworzenie modeli. W niedaleki czasie 
zaczął swoją przygodę z malarstwem. Jakimi jeszcze 
dziedzinami aktywnie zainteresuje się Zbigniew Szy-
rwiel, wie tylko on sam. Jednak możemy być pewni, 
że będzie to robił z prawdziwą pasją i determinacją.

Fot. A. Rauhut. 

Fot. A. Rauhut. 

Patrycja S. Drozdow, Adrianna Rauhut, Natalia G. Lipińska

Poszukiwanie
Odcinek I

(fragment)

 Z ulgą przekręciłam klucz w zamku do ka-
wiarni. Na dworze było już ciemno. Zegar nad wy-
dawką pokazywał dwudziestą drugą. Ludzie za okna-
mi spieszyli do domów, zakrywając się kołnierzami 
płaszczy i kurtek. W świetle ulicznych lamp wszyscy 
byli szarzy, bezosobowi, jak stado mrówek- każdy taki 
sam.  
- Jak dobrze.- westchnęła z ulgą Aga. Rzuciła fartu-
chem w ladę, uśmiechając się do mnie szeroko. Go-
łym okiem mogłam dojrzeć na jej twarzy zmęczenie. 
-Jeszcze tylko wyrzucić śmieci i jesteśmy wolne.
Odwzajemniłam uśmiech. Nie lubiłam kończyć o 
tej godzinie. W ogóle nie lubiłam popołudniowych 
zmian. Więcej klientów, więcej stresu, brak cza-
su, nawet na puszczenie bąka. Jakbym w ogóle nie 
wiedziała, na co się piszę, pracując w gastronomii.  
Nigdy nie lubiłam tej, czy tej podobnej pracy. Miałam 
jednak głębokie przekonanie, że do niczego innego 
się nie nadaję. Dobra byłam w usługiwaniu ludziom 
z najszerszym uśmiechem w swoim arsenale. Klienci 
nie narzekali na mnie, a ja na napiwki.

*

 Po szybie spływały krople wiosennego deszczu, 
przez nieszczelne okno czułam jego zapach. Na po-
dwórzu nie było jeszcze nikogo. Nawet kogut o imie-
niu Gucio jeszcze spał, zwykle kiedy się budzi pieje 
tak głośno że stawia wszystkich na nogi. Nie robi 
tego z dobroci serca, to impertynenckie, interesow-
ne ptaszysko nie przepuści okazji do podziobania 
swojego żywiciela. Mimo swojego  charakteru był na 
swój sposób piękny, grzbiet miał odcień karmazynu, 
brzuch i ogon były czarno-zielone. W świetle słoń-
ca  pierze mieniło się na wiele subtelnych odcieni.  
Działał lepiej niż rózga do straszenia dzieci, Kiedy 
pani Pietrowa straszyła perspektywą karmienia na-
szego Gucia wszyscy podopieczni błyskawicznie po-
prawiali swoje zachowanie. Często karmiłam Gucia, 
doszłam do wprawy, tajemnica polegała na tym, żeby 
nie spuszczać go z oka.  Miałam świadomość, że będę 
tęsknić za tym miejscem, poniekąd za wrednym kró-
lem kurnika.
 Dzisiaj jest mój wielki dzień,  opuszczam  
przytułek,  w którym się wychowałam. Wyjeżdżam 
do miasta  Lumbader.

Ciąg dalszy nastąpi...


