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im. Wandy Karczewskiej
1 FESTIWAL POETYCKI

im. Wandy Karczewskiej

Jury w składzie: 
Kazimierz Rink (przewodniczący), Mirka Szychowiak, Dorota Ryst 

po wysłuchaniu 19 listopada 2011 utworów 56 uczestników 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda (500 zł) oraz  statuetka  im. Wandy Karczewskiej 
(zaprojektowana i wykonana przez Włodzimierza Ćwira)

Karol Samsel (Ostrołęka)

dwie II nagrody (po 400 zł)
Paweł Łęczuk (Warszawa)

Andrzej Szaflicki (Ostrów Mazowiecka)

dwie III nagrody(po 300 zł)
Barbara Janas-Dudek (Chorzów)

Izabela Wageman (Kędzierzyn-Koźle)

cztery wyróżnienia (po 150 zł)
Łucja Dudzińska (Poznań)
Krzysztof Martyna (Kalisz)
Sławomir Płatek (Gdańsk)

Weronika Zalewska (Ostrów Wlkp)

Nagrody za interpretację 
(ufundowane przez Włodzimierza Garsztkę – Teatr na Widoku)

I nagroda (300 zł)  
Karol Samsel (Ostrołęka)

II nagroda (200 zł) 
Piotr Mosoń (Głogów)

Kalisz, 19 listopada 2011

Protokół z posiedzenia jury 





I Nagroda oraz Nagroda Teatru na Widoku za interpretację

Karol Samsel
ZENIT

Każdy wciąż to pamięta. Od krwi za cegielnią
do podpalenia fary. Chciał słuchać godzinek
i wszedł do Matki Siewnej, jakby niósł zaczyny
do kwaszenia chlebów. Na wodzie popielnej

ziarno wrośnie w pierś siewcy: tak prorokowali
ci, co wiedzieli wszystko – mędrcy, hierofanci.
Zlał mateczkę benzyną, wysmagał różańcem:
uderzały o werniks czarniutkie korale.

Kruszał na jego oczach jak palone drzazgi
albo litania do krwi kwiecisty, jasny sad.
Bił łomem i rozumiał, że zbite do miazgi

źródło wypuści pędy, że zbieleje krwiak,
a z nim roztopi się śnieg. Powroty, odjazdy.
Dom palił się jak skrzydło. 

Bóg spalał się jak ptak.

Wrocław-Warszawa, 8-14.11.2011r.



II Nagroda

Andrzej Szaflicki
STARY POETA – ANEKS DO TESTAMENTU

stary poeta zasypia. myślałby może 
o zderzeniach galaktyk 
gdyby nie upierdliwość komara 
nad uchem. kwituje więc krótko ech samice.

rano wypija co drugą kawę bo już dobrze wie 
gdzie i po co ma serce. potem przez cały dzień 
będzie się snuł po domu 
w życiu ze szmateksu jak zwykle 
za krótkim o kilka łez i orgazmów. 
może spróbuje napisać erotyk. w pośpiechu. 
zanim znów spadną mu okulary i libido.

gdy rzuci go kobieta powie miałaś rację 
i w przypływie przebiegłości zrobi furorę 
rozpaczą. bo tak w ogóle stary poeta 
to chytry lis. poznacie go po kicie 
którą niedługo odwali.



II Nagroda

Paweł Łęczuk  
ON THE ROAD AGAIN 

1.
Nie wiem nawet jak miała na imię. Była taka różowa. 
Chwilę później przyszli zieloni, jak niedojrzałe osy.
Ten blues ściąga tu wszystkich, niezależnie od płci, wieku i gustów muzycznych.

2.
Tylko nie przyprowadzaj dzieci. Przy mojej ulicy nie ma już barki, na którą lubiłaś z nimi 
przychodzić.
Ja także lubiłem, chociaż dzieci nie były moje.

3.
Nie chcę oglądać spacerowiczów jedzących lody.
Tak ładnie ubrani. I krok dostojny jak na pogrzebie.
Musisz mi tego oszczędzić.

4.
Tutaj produkują najwyższej jakości cement, jest skup palet, fabryka okien i drzwi. Żadnego
 śmiechu, zabaw w piasku. Żadnych dzieci.

5.
Latem przepływa stateczek. 
Największą atrakcją jest śluza przy elektrociepłowni.
Nie przychodź tu z nimi.

6.
Nie chcę widzieć ich min, patrzeć jak się zmuszają.
Moja samotność jest zasłużona. Jest szlakiem osy, która krąży i zderza się ze wszystkimi.



III Nagroda 

Barbara Janas-Dudek
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

część pierwsza: przygotowanie darów ofiarnych 

w tekturowych pudłach równo upchnięte korpusy. 
magazynierzy nie szczędzą sił.  białe na lewo, czarne na prawo. 
chiny zamawiają czerwone. trzeba je moczyć 
w azotanie ochry i rdzy. pracują przy nich mężczyźni 
pozbawieni kończyn. niemych przeznaczono 
do skręcania kości. szczelne kartony otula się taśmą 
uwaga szkło, nie piętrować.

część druga: wyniesienie 

wczoraj zakupiono wózek widłowy.
ci bez uprawnień mogą tylko powąchać. 
bardziej wyszkoleni jeżdżą w cywilkach, 
nie ujawniając skrzywień.
chyba, że ucho zbyt wszyte w szyję
odsłoni ranny wiatr.

winda dociera tutaj na każdy poziom produkcji,
tylko do wyjścia prowadzą schody.

część trzecia: upadek 

chłopiec placowy rozkłada się 
powoli  wiadro pod ścianą  miotła na wznak.
uczy się fechtunku zamiatając trawę.

czasem po zmroku widuje się go
tępo wpatrzonego w latarnię.

nie ma dokąd pójść.

antyfona

nie racz patrzeć  na ułomności  
nasze, albo rodziców naszych 
i racz nie karać nas za nasze ubytki

–



III Nagroda 

Izabela Wageman
XXI
 

ten wiek zabił intuicję Heleny. drży 
tylko gdy jej zimno lub musi zapalić papierosa. nie szuka 
za oknem znaków nie czyni guseł 
zanim wyniesie swoją kobiecość za drzwi. 
 
i kto właściwie nadał jej to durne imię?
 
zakładając sukienkę nie sznuruje ust uśmiechem. gwałci 
przechodniów natarczywością ruchów. obojętnie prosi 
o podwiezienie do pobliskiego pubu. I odwiezienie 
po wszystkim.  przekonana że racjonalnością poszerza horyzonty 
 
kochanków. męża częstuje niepokojem i kacem. odchodzi 
i wraca jak czkawka po emancypacji. omija trawniki 
z jakimiś chwastami zasrane przez osiedlowe psy a bruk
jak świat światem pozostaje brukiem.



Wyróżnienie

Łucja Dudzińska
SZTUKA
 

Przeczytałam maila, że Artur Jurgawka nie żyje. Tak to ten młody, 
przystojny o jasnym spojrzeniu, ale smutnej skórze… poznałam go
rok temu. Teraz myślę, że śmierć zrobiła się wymagająca – zgarnia 
z każdej półki.  Może, działa po omacku? Może jej wszystko jedno,
a liczy się tylko sztuka życia. Artur żył pięknie. Nie chcę takich mailii.
Nie! Nie chcę takich maili.

Zrozumiałam, że jesteśmy tym, co w nas, w środku, głęboko, w tych 
najtwardszych tkankach. Jesteśmy w ulotnych myślach i emocjach  
sformatowanych do granic skóry, aż zostaniemy śladem na piasku,
łzą na cudzym policzku, krzyżem na kurhanie, napisanym wierszem.  
Sztuką życia w życiu. Sztuką. 



Wyróżnienie

Krzysztof  Martyna
PUSTY KOŚCIÓŁ WCZESNYM RANKIEM

kościoły bez ludzi są zimne jak lodówki prosektoriów 
w tabernakulum ciało chrystusa czeka na sekcję
brudnym paluchem wyobraźni próbuję wdłubać się w tajemnicę
metoda wyzuta z wiary na słowo budzi irytację świętych z witraży 
przecież zmarł na atak serca które oszalało z miłości
przez chwilę siłujemy się na wzrok jak przed walką bokserską 
przypominają nas z tamtych lat gdy przyklejaliśmy nosy do szyby 
by podejrzeć co święte ręce naszych matek szykują na obiad
dziś pozostało tylko zakurzone szkło 
przez które przenika coraz mniej światła

ciszę przerywa spadający z firmamentu ciemności gołąb
zatrzepotał nad figurą jezusa zupełnie jak tamten nad rzeką jordan 
pogubił pióra ale ocalał
teraz ostrożnie przebiera nóżkami po poziomej belce krzyża
dla pewności wbił się pazurkami w deskę
ostatnią przed zziębniętą posadzką

zastęp aniołów z głównego ołtarza
rusza do natarcia z ustępującymi siłami mroku
stoję nietknięty po pustej stronie barykady

wychodzę

oślepiony blaskiem porannego słońca nie rozpoznaję 
twarzy wrogów a ty czekająca przy końcu ulicy
bierzesz to za akt przebaczenia
 



Wyróżnienie

Sławomir Płatek
STARY KOMUCH

wiem szukasz klucza tu jest klucz 
możesz mieszkać ja teraz wyjeżdżam tam gdzie jest cieplej 
masz nawet skrzynkę ziemniaków wiem to mało wykwintne
za to ja się najem tapasów mam tam przyjaciół
malarze awangardowi hehe ich nadzieja tam od Manriquea nikt ciekawy się nie pojawił
bo przecież nie ten czubek Argüello

a ty jesteś znawcą win tak? bo widzę wódkę pijesz bez wstrętu (w ogóle korzystaj 
w kuchni masz skrzynkę wódki z ziemniaków widzisz tu
poeci piją wódkę) no otwórzmy jeszcze jedną opowiem ci
byliśmy w Akwitanii (to była rocznica La Rochelle) co też wyczyniał
ten ich minister rolnictwa rzeczywiście foie gras z Sauternem niebywałe a wiesz
też jestem rolnikiem czasem lubię dobry ser zwłaszcza że importują chociaż
tutaj roqueforty nie smakują semillon się nie przyjmie nawet riesling słabo się trzyma 

nie uciekniemy od socrealizmu 
inne powietrze inne światło przechodzi przez kieliszek inaczej pada na grunt
inaczej się starzeją ludzie wiersze i wina
nie zmienimy kształtu ziemniaka są jak blokowiska to się samo rektyfikuje
wypiłeś? i szukasz klucza ciągle szukasz klucza jest tutaj
sięgnij włóż ręce do ziemi czujesz?
czujesz ziemię?



Wyróżnienie

Weronika Zalewska
PODRÓŻ

Skóra różowiała na myśl
O silnych wiatrach
I strachu
Mimo to brnęliśmy dalej
W ostatni lęk
Po którym miało nie być straty

Światło ukrywało się za drzewami
Wchodzilismy do zimnej wody
Dźwięk naszych kolan
Splątanych w jej ciężarze 

Pragnęliśmy być jak oni
Nieśmiertelnie plączący swe losy
Niewinnymi dłońmi
Przybraliśmy ich skórę
W kieszeniach jednak
Tkwiły kamienie
Próbowaliśmy 
Wejść do zimnej rzeki
I nadal czuć słońce
Mrużące powieki

Kurz unosi się dziś
Nad ulicami utraconych wspomnień
Wraz z naszym popiołem
Zapach zgniłych owoców
Przepala nozdrza
Od dawna znaliśmy prawdę
Lecz nigdy nie chcieliśmy jej dotknąć



Nagroda Teatru na Widoku za interpretację

Piotr Mosoń
KONKURS NA NAJBARDZIEJ GRAFOMAŃSKI WIERSZ 
 
zaiste – pomysł był przedni, a jednocześnie prościutki 
jak szosa na Zaleszczyki. i nagle tyle było pieczeni 
do upieczenia, że zabrakło wolnych ogni. majstersztyk! 

oto wezwać wszystkie pułki zaciężne, brzemiennych 
w dzyndzyk patosu grafomanów, na wspólny ubity w błoto 
plac i stoczyć ostateczny bój bez wstydu oszczędzania. 

nie sądziłem, że tak wielu przyjmie rzuconą w twarz 
rękawicę cynicznego prowokatora. w końcu, było nie było
– ja to nie Bóg, nie Honor i na bank nie Ojczyzna. a jednak. 

zgłosiło się sto tysięcy chętnych piór. nie pomyślałbym, 
że w tym kraju jest tylu piśmiennych. uderzyć w górnolotne 
tony gotów był Eskimos, Pigmej i wnuk Zulusa Czaki. 

o sąsiadach nie wspomnę. Poczta Polska najpierw 
się obraziła, potem rozkapryszona zastrajkowała po włosku, 
a na koniec postanowiła w duchu patriotyzmu policzyć mi 

jeno od ciężarówki. na z głupia frant ogłoszony konkurs 
przyszła Biblia w bogato rymowanej formie, książka 
telefoniczna wolnego miasta Zgierza, oraz testament kutwy, 

w którym było za mało. najtrudniej miało ciało żurorskie. 
padali jako te muchy i bynajmniej nie z przepracowania. 
jeden na zgagę, drugi dysleksję. trzech nawróciło się 

na solidne żółte papiery. w obliczu gordyjskich problemów 
– umyśliłem fortel. pomnożyłem się przez trójcę i jako ja, 
mój pierworodny, oraz ten trzeci uświęcony duchem, 

zacisnęliśmy zęby i paznokcie. wtedy musnęło nas owo 
jestestwo. musnęło i zabiło. postanowiliśmy wygodnie 
nie zmartwychwstawać. w poczuciu spełnionego  

my – mesjasz przyznaliśmy potrójną nagrodę wiecznego 
grand prix. sobie. teraz cierpliwie czekamy na tajfun 
oklasków, albo serię z kałacha zza winkla. jeden pies!

obowiązku:



zdjęcia: 
Ania i Arek
Łuszczyk


