


im. Wandy Karczewskiej

Jury w składzie: 
Karol Maliszewski (przewodniczący), Karol Samsel, Jerzy Suchanek 

po wysłuchaniu 17 listopada 2012 utworów 27 uczestników 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - 700 zł i Statuetka Wandy Karczewskiej (projekt i wykonanie: 
Włodzimierz Ćwir)

BEATA PATRYCJA KLARY (Gorzów Wielkopolski)

II miejsce - 500 zł 

WOJCIECH MICHALEC (Oświęcim)

III miejsce - 300 zł

BARBARA JANAS-DUDEK (Chorzów)

5 równorzędnych wyróżnień - po 200 zł

ANDRZEJ SZAFLICKI (Ostrów Mazowiecka)

ŁUCJA DUDZIŃSKA (Poznań)

SŁAWOMIR PŁATEK (Gdańsk)

AGNIESZKA TOMCZYSZYN-HARASYMOWICZ (Głuchołazy)

MAŁGORZATA POŁUDNIAK (Athlone, Irlandia)

na tym protokół zakończono i podpisano
jury:

Karol Maliszewski (przewodniczący)
Karol Samsel

Jerzy Suchanek

sekretarz jury: 
Dorota Ryst

Kalisz, 17 listopada 2012

Protokół z posiedzenia jury

łyżka mleka

Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki



Beata Patrycja Klary

Mimośród

Powinieneś sam  się stąd wykraść.  Rozrzucić dekoracje i  uwolnić.
Przecież wiesz, że kiedy meteoryt przebił kopułę cerkwi w Tobolsku
wystraszeni wierni rozrzucili ogień modlitewnych świec. Z nadejściem 
zmierzchu szkło na gruzach zmatowiało i w poświęconym pyle utkwiła 
wieczna cisza. Tej nocy wszyscy kładli się bez słowa i żaden mężczyzna 
nie tknął kobiety, a starcy gorliwie przygotowywali się na odejście.

Musisz to pamiętać. I Starego Manekina, w którym nikt nie pił przez 
kilka następnych tygodni,  aż w końcu zamknięto budę pełną beczek
zepsutego piwa. To wtedy urodziły się tylko martwe, a wczesne ciąże 
wchłonęła pustka. 

W końcu zawsze idzie o śmierć 
i dlatego właśnie powinieneś 
sam się stąd wykraść. 



Barbara Janas-Dudek

pogodejmy ło Ślónsku

wedle nocy przyszoł do mie
ślónski wiersz

w ańfartach z modryj hercki
stary mlecorz brzyncoł
cosik ło poranku
łokna na znak krziża
poupychały biołe gardiny

czorny kark łod wongla
kery tachom na piyrszy sztok
i brzuchate pierziny

tam miyszko moja ślónsko poezyjo
czuć u niyj płonki z bratruły
i zbożowo  z mlykiem
lubia
jyj pomarszczono gymba
i siwe wosy
przerosłach jom  o gowa
a łona dalyj wielko

uczy mie cierpliwości
kero rozważy nawet kamiyń    

dzisiaj w nocy przyszedł do mnie
śląski wiersz
w bramach z sinej cegły
stary mleczarz brzęczał
coś o poranku
okna na znak krzyża
poupychały białe firanki

brudna szyja od węgla
który wnoszę na pierwsze piętro
i brzuchate pierzyny

tam mieszka moja śląska poezja
pachnie u niej smażonymi jabłkami
i zbożową z mlekiem

lubię
jej pomarszczoną twarz
i siwe włosy
przerosłam ją o głowę
a ona nadal wielka

uczy mnie cierpliwości
która rozgotuje nawet kamień

porozmawiajmy o Śląsku



Wojciech Michalec

Jesień

Ziemia kleiła się do szpadla, do dłoni
Sztych po sztychu wywracałem
Przysypując liście grabione przez ojca
Słońce, wirujące owady, błękitne niebo

Matko oni wszyscy umrą

Karmiliśmy ziemię liśćmi, zgniłymi jabłkami
Koty zabijały młode sikorki z północy
Przyjdzie szron, będzie mróz
Bolesna październikowa sytość

Wieloskibowe pługi za horyzontem
Kroją glebę w czekoladowe pasy
Przyjdziemy czekaj. Ostatnia jesień
Bądź cierpliwa, wierna, ludzie zapalą lampki
Wrócimy obejmiesz, skosztujesz, zobaczysz czy warto było
Dzień po dniu, schylać się ku tobie



Andrzej Szaflicki

z czerwonym paskiem

nie chcę milczeć ale nauczyłem się chcieć
w milczeniu. to jak wyrosnąć z piżamy 
w niebieskie słonie i zmienić dni z długich 
na mijania. 

wiem już że normalność jest jak łajno 
na podeszwie i że zawsze na topie są wiersze 
o wydzielinach. wywodzę się w linii 
prostej więc wybieram fasony najłatwiejsze 
do trzymania. niecierpliwią mnie pąki na czereśni 
i twoje złączone kolana.

z zasady unikam kwasów choć nie twierdzę 
że nic mnie nie zżera. w skrajnych przypadkach 
muszę układać się z ambicjami. zazwyczaj na tapczanie
gdzie z żalem pożegnałem ostatni stary rok słuchając 
starych rockmanów i gdzie oglądam filmy. 
wyłącznie z happy endem.

trochę nieśmiało niemal z zażenowaniem
zdarza mi się pragnąć chwil osobliwie nieosobnych
kiedy istnienie białka okazuje się wystarczająco 
uzasadnione. czego najlepszym świadectwem 
bywają moje ręce gdy kładę je na twoich udach. równolegle
do świata.
  



Łucja Dudzińska

Szwy. Na krawędzi

                                    „Niczym nieokreślony przestępca
                                            umieram na różne sposoby” 
                                                                      Sylvia Plath 

Nudne jest pisanie o bliznach, o śmierci, nawet jeśli 
depcze ślady i zamraża skórę na karku. (Wprawdzie 
mniej straszy coś, co można nazwać) Nie uciekniesz 
w las. Gęstwina tu tnie ciało w plastry, jak rezonans 

magnetyczny. Wnika prześwit. Pulsuje w głowie. Głos 
z playbacku powtarza jakieś mantry. Tam, gdzie drzazga 
wbita w ciało hamuje ruch, jest poczucie winy. Chcesz 
dogonić siebie. Oswajasz pod palcami chropowatość 
grudki, zmianę koloru. Formujesz nowe; lepiąc dziury, 
wygładzając nierówności, ale te ostre krawędzie kreślą 
rysy na niebie, tworzą pęknięcia w liniach papilarnych. 

Nie zapomnisz. Odtąd twój dotyk zostawi odcisk blizny.



Sławomir Płatek

oprócz tego wygrałem dwie partie reversi

dzisiaj umarł mój ojciec
i odwiedzili mnie świadkowie Jehowy
doszliśmy wspólnie do wniosku że nie kocham Boga
i że gdybym kochał byłoby mi łatwiej w życiu
jeden z apostołów w jednym z listów był tego samego zdania
znalazłem się więc w niezłym towarzystwie zwłaszcza że pamiętałem
lepiej od nich który to był apostoł
a dokładniej to był Jan i jeśli mnie w tym momencie słuchał
pewnie był dumny może nawet
polubił mnie a może wręcz powiedziałby 
Bogu parę miłych słów na mój temat

byłbym zapomniał
dzisiaj umarł mój ojciec
byłbym zapomniał
o nim gdyby nie umarł



Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz

rok 1984, maj

Zadziwia nas spektakl, role są społeczne, poruszają; na scenę wchodzą 
widzowie; ta przestrzeń oddycha różnymi technikami, wałkuje schematy 
i rymy sąsiadujące. Czekam na antrakt, by zobojętnić coś w sobie, jednak 
przysycham; żarłoczne przedstawienia zdradzają jedność czasu i miejsca; 

protest i hasła na prześcieradle sztywnieją jak stare kości wykopane po kryjomu. 
Zapadamy w letarg, to najlepsza metoda na przeczekanie. Rok 1984 nie zwalnia 
nikogo. Włączono cenzurę, w reżimie trzeba stać prosto z wyciągniętymi rękami;
Wielki Brat musi widzieć każdy palec z osobna; nie ściskaj więc dłoni w pięść.



Małgorzata Południak

Denerwuję  się, kiedy zajmują miejsca dla inwalidów

Poduszka wydaje się cieplejsza, gdy próbuję zasnąć.
Na szafce łoś, Paddy - kojarzy się z nerkowcem
albo z grabarzem. Nie chcę krzeseł od Paddy'ego,
tak samo, jak od Franka, ciepłych bułek. Franek,
choćby był najlepszy z najlepszych, drażni mnie.

Pomiędzy śladem komara na suficie a śladem
kropli deszczu trudno przychodzi sen. Sukulenty
podlewam raz w tygodniu, częściej bananowca,
chyba, że odwrócę się i zapomnę. Opisuję przedmioty
poukładane w kuchni. Mięso z owcy, tej malowanej,
z fotografii, przesunę za drzwi.

Tak się robi, kiedy nie ma dywanów. Wracam do sypialni,
by złapać oddech. Na plecach nosorożec szepcze, że jest
zimniej niż wczoraj, więc w szarą koszulkę próbuję otulić
jego tyłek. Paddy wpada z hukiem, po wykładzinie ciągnie
resztki ze śniadania. Fasolka zostawia smugi. Zapłacę wam,
idźcie sobie! Paddy umiera, bo jak zwykle, wszystko stracił,
nikogo nie obchodzi nosorożec. Łoś stoi

za progiem, nie mam już tożsamości, złudzeń
przez innych nazywanych fazą rem, w której
ani grama uprzedzeń.
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