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2 O CZERJWIEC 19/łl 

OMÓWIENIE NUMERU 
Obecny numer "Fatktora", w czasie spotkań redakcyjnych 

ID.aZyw.any poetycko--fOttoglraticznym, .nawiązuje ideą mo
notematycMtośći (choć można mówić o dwóch tematach 

wiodących) do wydanego ongiś" w kwietniu 1978 roku. 
numeru literackiego. 
RóżndCj;! są oczywiście w idoczne' - brak dyskusjti nad istotą 

poezji i najmłodszego pokolenia literackiego, są również Zllllia
ny personalne. Działającą Wlteąy "Kometę" oraz " Klub 54" 

. reprezentują dzd tyltko wjersz,e Eugeniusza Koniecmego i 
Andrzeja Webera. 

Szc:z.ególnie interesujące są dokonania Webera, prezentowa
ne w pierwszej części ("aulorzy po debiucie w Faktorze") pis
ma. Weber w poszukiwaniu własneg:> świata wybrał ten ba
śniowy, wypemiony złym snem i okrutną fantazją, widoczny 
i odczuwany w niepokojącym "Porodzje węża" : aż dostrzegł 
na progu długi ksz,talt wyczuł rybki odór bijący z ogona ( ... ) 
( ... ) i wniósł lepkie cielosko w dło.n.iach oświetlił ogniem i po
całował z cz.ułośalą pierwaroonego. Dużo lt.eż okrucieństwa 

sarmounoicestwiającego, w erotyk'l.l "M.a<gdalena wstępująca w 
niebo", niepokojącym odwagą obnażania: 

·magdaLena ( ... ) 
wymaw•ia szeptem imię koch=ka 
który czeka 
w wysokćch pokojach na pierwszy dzwonek 

· :r:>:llkoszy dotkntięty WaJl'gą 
najcieńszego dźw,ięku. 

Weber jest oryginalny wyohraź.nią i myślą, ale formalnie 
nle eksperymentuje, nie !l'ozwija s!ę - uklad nagina do słowa . 

Obok dwóch wspomnlianych nazw isk pierwsza część zaw.i.era 
cykl wierszy Eowy U[["bańSkiej OT<li!Z ,.EgzaJ.~cje albo rymy 
z formal!ny" Ma.rii &dorsk.iej. Próby' poetyckie Urbańskiej, 
najoiekawsze w numerze-, o~,trzone mottem: 

Co-kol wiek by mogło nazwać się we mn ie 
chwilą jest 

która nie zaznała czasu, 
to próby b.aTdzo już dojrzałe, obolałe obserwacją życia i stra
chem przed odkryw.anymi prawdami. Przekazy urzekają me
taf<l!l'y<"z,nośoi<]-<>nii!'yczne, ekspresyjne zwidy, gdy ,.półkoliś
de śpi=y pod. sobą nieulćsWeni "i w czasie przeszłym" jak 
ra.z.em s.talliśmy pod h.ami a ja.k pa<lcarrn! s'.rukaldśmy ogni!a 
we włosach". SPi!'zyja rto f·ilmowemu odbiorowi tej poezji, 
obserwacji kolorów implikowanych przez obrazy przepływa
jące ponad świadomością, bo wiersze Ewy ł31:w.iej przeżyć, i 
to przeżyć głębolko, ruiż na przykład. przeUumaczyć na język 
fabuły. Powtarza się w tych wierszach strach prz.ed upływem 
Czasu (,,za mało" wciąż), !POWtarzają -się również błękHy i 
ruebieskorśai, a wszy&tk ogaamua kobiecy urrok. Obrazowoś:': 
calego cyklu ma wymiat· - czy chall'a.ktar - kuhlstyczny; 
świat pobierany z_ magazynu części zamiennych. Chara.k.te-

ryst.y=e jest "Wejście pierws:z.e" : "nogoa ja.k rakapi.t", "język 
wy,pływa z zupy ust", ,,szelki . strachu'', i "męki wełnianych 
pałaców" - świat hałucynacji. Sta.wi~ pytania nie są za
wieszane przez autorkę w ruemądrej próżni, ale napotykają 
na przesZkody - dawa.ne samej sobie, uspokaj~ące, sceptycz
ne ri gor2lklie odpowiedzi. 

Inny jest charakter w.iel'SZy Marii S Ldorskiej, które kry
tycznie, a i poetycko, opalbrzyła on.a tytułem "Egzaltacje" . 
Bo też marzenia senne, dziwnie 2liemsk.ie i mocno ,,stojące na 
nog.a:ch" są ·r.recz)11Wiiśaie egzalltowane. Łatwo pr..zyswaja je 
wy~11aźnia - są irea'Listycznie obtla:rowe. Chwilami JPObr.:zmie 
wa w tych wierszach echo stylu PawHkowskiej z "Niebies
kl:ch migdałów": 

Dziewczynka SaJ!lla w ogrodi.iil nocą 
Księżyca 'ffia.rtwa pośw.iat:t 

przyw.raca życie \1-ffiarłym świa.tom 
złośliwą jalk prawda mocą. 

Syompa.tycznemu (sic!) odbiorowi otega poe:ll.iowania sprzyja
ją chyba głównie awe ,,rymy z formadriny", świadomie i wy
trwale- oporszukiwane przez autorkę. 

W drugtioej części ·tematy=ei prez.entują się młodzi twórcy 
debiuJt·ujący na łamach "Fakltora". Dla Zbigniewa Łuczki, 

Ewy Rynkowskliej, Anny ) Koniecznej ii Urwoi esia jest to de
biut w pełnym tego słowa :z.naczeniu. Na wy.różn~enie zasłu

guje orginalny, choć jeszcze prymitywizujący Z. Łuczka~ kltó
rego wi.enszowanie tkw i w życiu codziennym ,i do jego 'spor;a.w 
się odiwołuj.e. Zastana!w.ltająaa jest proba :z.ag;i;usza!DJi.a an'zy
krych pytań w "Kolędz:de rodzinnej" czy "0 pewJlym an-che
ologu" uronią p!l'Zypuszczeń i rozwiązań; : 

Później umieści mnie za szybą 
ohrornhącą człon/kJi cd wandalli 
a ja mu będę ręką .kliwał 
ja'klbyśmy się od dawna znali. 

Przypomina to Gałczyńskiego z ,.Zielonej Gęsi ", ale bardziej 
gorzkiego. Zastanawnam się, czy Zbyszek dobrze czułby s.ię w 
roli np. autora rtekstów •kabaretowych ? 

Wiersze Rynkowsk!iej, KoThiecznej i Urrwiesia to wzory ty
powych przystanków i prób łar.pan.ia oddechu w labiryncie 
POEZJI. Bez obrazy - młodzi LudZiie .poszukują jesczcz,e środ
ków wyra,zu i •tkwoi·ą w poetykach przeDabiamych w szkole 
średJ1iej. Ciekawy 'Iliepokój znajdui.emy u Koniecznej, nie
stety ubogi f-ormalni.e: 

Uczę się . 
Twojej nieobecności 

przy stole 
na uLicy ( ... ). 

("Uczę się") 

l'rlAŁGORZATA KOWALSKA 

FOT. KRZYSZTOF MALTA 



FOT. MAREK BARTOSZEWICZ 
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OD AUTORKI 

l. Przede wszystkim nie jestem poetką . Będę zasłaniała się 
przed ciosem pięścią. (Myślę, że jest to naturalny odruch 
wszystkich, któTzy chcą jeszcze coś zrobić, nie tylko dla sie
b ie, k1tórzy boją się momentu nazwania, bo przecież w;tedy 
można by było czuć się zupełnie usprawiedliwionym). 
2. Piszę wiersze, które są jak ja. 

Ten bolesny ekshibicjonizm jest konieczny, abym mogła 
zawsze być otw.a.rta wewnątrz tego, oo nazywamy światem . 
Co otwarte jest we mil!ie, 
Struga czasu. 
3. Poezja nie umiera. 
Jest córka Czasu. 
Powstaje ·ze zgrzy.t.ania zębów i z knVIi, które j nigdy dosyć. 
Dotyka .rzeczywistości oczyszczając ją z wszelkich ak!tów pół
prawdy. Przechodzi przez nas, jak burza piaskowa zostawia
jąc cząstk.i siebie. 
4. Moje wjersze są na etapo:e tworzenia człowieka pełnego. 
Niech zostaną na długo. 
NLech lepią słowa małe i duż.e, wstydliwe li berezelne. 
5. Grzechy moje wszy tkie. 

EWA URBAŃSKA 

EWA URBAŃSKA 
Motto: 

"Cok.olwiek by mogło nazwać &ię we mnie 
chwilą jest 
która nie zaznaŁa czasu" 

(,.0 powrocie") 

Ile się żyje 
wokół obu dłoni 
od palca do palca 
Ile li~b u:.awiera zd.anie 

Powjem widziałam twarz bez .mięśni 

Mięśnie bez t.warz.y widmałam 
me opowiadóaj ·bajek na dobranoc siroto 
l.bO<! jest za ciemna za ezę~ta noc 
:llacisk.a palce na oku 
~ się Ż7je ~ się chodzi 
mówi się halo mówi się wci'łŻ 
mało tak sklwa nie ważą jak złom 

od pierwszego !Qr2y:ku dziecka 
po oboję.t.ność ~ody 
Ile się żvje rozumem 
,a ile &kałą 

za m:ało 

WE.JSCIE PIERWSZE (tnJmeDł) 

Noga jak akapit tysiąc !ra2Y jęylt 
wypły.wa i& zupy us,t 
Q błękity jak dy.nie ogromne w d6ł ci....,.~ 
po ~dh s,t.rri(:hu na sz.eściw-o 
~e pon.as 
p6lkoijście śpimy pod sobą nieulistnieni 
w mękach wełnianych pałaców c<We oddech sięca 
za hQIYzonty ~pod sobą oo god%inę 

a kiedy wyjdę ~awie niebieska na drclgę 
niechaj korona me ciąży na mak obraz.u 

W~y w a·kapi.t a m6wis~ 
n~ to nie jest zbyt długa IT.lle;CZ 
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EWA URBAŃSKA· 
KOMENTARZ DO LETNIIiJ MIŁOSCI 

Z wyglądu konstrukcja z trawy przetykana białymi 
plamami 

To tylko sk6ra moze tak mruczeć we wnęce 
okna długimi palcami sięga przez horyzont poza 
tym jakie układne wnętrz-e prawie obra zek 
dobrany kolorystycznie do ściany 
pozbawionej części zamiennych 
Zaden dźwięk nie uszkodzi plastycznej _figury 
z trawy przetykanej · a rę-ką pr.zy".\śniętej do ziemi 
twarzy gdzie oczy me zawsze otwarte 
umarłe przyczajoną radością w górę uciekły 
srerpnie bez opalonych skór · 
bez •tkich długich snów na .nieprzystojnie żyjącej 
ziemi która przyjmuje w siebie kochanków 
otwiera się dla nich by zamknąć w cieple 
olbrzymiego zadowolenia 
z radością psa łasi się ziemia 

' 

Jak my.śleliśmy pod drzewem że to w gą-szczu staniemy 
na baczność ku bramom ciał naszych. Było tak. Jak ra
zem staliśmy pod łzami a jak palcami szukaliśmy ognia 
we włosach, Parniętam kos.z pomarańczy ubrany wstąż
kami z kwiaciarni gdzie na ulicy pada deszcz jak pod
cięty krzak do stóp. utr.udzeni byliśmy. Parniętam szła 
kobieta w długim płaszcau li te \va.rkoczyki .na sta!fej gło
wie jej dwa wyrzuty sumienia .za grzechy młodości. Na
sze. Parniętam ktoś powiedział że s.ię {;ałował z.e śmiercią. '-

A jakże czas się rodzi, a jak odległość . Moja głowa jak 
liana tam &ię wygina skąd oddech je składa!m. Na ołtarrzu 
jak syna pod nóż. 

A jakże łza biegn.ie co mówi u celu wędrówki. 
Jakimi słowami się broni. Z jakiej ty mat ki. Z jakiej ty 

tnatki. Z jakiej ty matki oprawco. 

ZAPEWNIENIE 

N AJ CZYSTSZY ZAL 

Coś nabrzmiewa wewnątrz 
to 1pęcz.nieje Czas 
urasta do 
ięga do 

głowy pajaca wśród kaTt 
a jego głowa jak ja 
a w jego głowie ·pająk łk·a 
synonimy 

T·o tylko ~zyderstwo _ 
chociaż z wierzchu subtelnie 

• 

dojrzewa 
najczystszy żal 

War to na czole pod czołem przed 
cz.ole m 

mieć takie miejsce gdzie można 
trochę 

pożyć międil:y ósmą a inną 
rano wypić mleko i wieczorem 

". pacierz 
chłeptać Stróia pożerać palcem 
u .nogi kiwa tobie 
oczołomamionemu 

. '~ 

l.. l . 

\ , .,•·· .. 

FUNKCJA ZASTĘPt:Z.\ 

Stary -kocie na śmietn~ku zawStLe 
znajduje się stare koty jedni .. 

, .\' 
mowtą 

Bl:azylia a drudiy że smród · · 
więc . 
rano do Brazylii a tam ·ko.t ·.jest .mój 
a jakże .. ·. ·· ·: 
wybiórczo potrakto.wali przyjacie~e .' · .. 

ł ' . 

więc , .. , .· .•· . 
.nie pij więce-i Ewo bo samaJ'Iidzis.z 
-a jakże 

. . 
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E 'NA URBAN 
EROTYK: w nadzieję 

I Zamy~ Miej.&ea masz dosyć 

Budzę się rano ze śmierci wyciągam łapę z. puchowych bo kiedy zaczną się chłody kto ogrzeje 

ust n,emo dookoła oczy 

W związku z tym niech 

zapalą się świece kocim błysk.iem 

utulone 

niech będą zazdrościć pr.zy &bolach 

pod chmurą winogron niech usta czekają 

na deszcz w nim tyle mądrych minut 

a osobisty Anioł ,zaniemógł 

często c'horuje na niż i nocą ogrzewa skrzydłami głowę 
zakłada włochaty płaszcz ze Wzgórza pewne'j pisarki 

Po tym nadejd.zie chwila jaśnienia 

nad jeszcze pachnącym gr.obem snu niekiedy 

budzę się ze śmierci .ramiona w górę 

II Nie jest aż tak: Plan erotyku, 

Marii N. 

Cztery bezczelne proste po kątach 

rozstawiasz dni 'Zycie się kurczy 

Powiedz że nie 

Czyje to siatki kto kłusuje w źrenicy 

obroń królestwo swoje a będzie 

odpuszczone zbyt młode 

III W nadzieję: 

Jeszcze zakwitną ręce stokrotnie 

nad legowiskiem z włosów 

nad brzegami luster w k.tórych rośnie dom 

ze spoj .rzeń rulSJI:YCh cudzysłów 

w zamkniętym obra:uie skóry 
.Zakwitną ręce oddechem pełnym 

to chłód to miejs.c.e na niebo 

a gazecie leżą rekwizyty twojej młodości 

skrzydeł nikt nie podcina 

Po okręgu dotykam siebie ustami WYIPUnktowana 

chwila czekania 
a król - bł:w.en nie jest aż talk garbaty Jeszcze .zakw.itną J:ęce jak· codzienna litania. 

t. 

~IJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJillłllllllllllllliiiiiiiiiJ 

ciała, 

zapis snu 
Linia 

• 

Fastelowe oiało kobiece zas,ypLa 
w popiele sypialni ta1m łoże ogromne 
rwyciąga se-n ciała jak całopalenie 
na nieutulone pomruki rzęsami 
nakłada głaskanie świaUa coraz. dalej 
wchodrzi biała palcami ro.rohy·la włosy 
i tu natychmiast wpływa fala 
drugą goni leniwie pachnąca 
przestrzennie kobieca jesteś 
kiedy z tyłu gŁowy zsuwas.z 
całodzienne zmęc.renie układasz 
w kostkę i do szafy 
a to wszystko w czterech ścianach 
niewypi-eszczonych błękiitami. 
kładzie się linią ~y,waną " 
tu i ówdzie w sen ciała zapada 
kobieta 

• 

O powrocie 
Zawsze się wraca do ty® samych ludzi 

.zm,arszczek i znaków na twany 

niedawno poznanej panuje pómnrok 

usta niby lekk:O ;Ó:ZChylone ale chciwe 

łapiące każdą minut.ę naszego gapiostwa . . 
Kupujemy nowe domy rodzimy nowe dzieci 

Wracamy za.rz.ucając ramiona na ' własną s;zyję. 

Nazywa sfę to czasem urlopem po rozum 

C.z!QI~eku . j~~i..~Il.l ~~~ •. s~o lat 
Cokolwiek by mogło nazwać się we mnie 

chwilą jest 

która rue Zaznała C'ZaSU 

X 1980 
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EWA URBAŃSKA 
DęCYZJA 

Ewa nosi przeważnie spódnice zrnienn.ooieplne 'hum'ory 

(Wejście trzecie 
w optymizm) 

bez l'ęka·.V::czek 

Nigdy nie bywa p'ierw.sZia nie starz~je się ;z czasenn tylko 

smutnieją jej zmarsoczki wokół oczu okrągłych jakby 'f 

n,ich mi.ała ct.wŁe kule ziems>cie 

Jutro jaJk z.amkn.ięci ludz:i.e w k.apelusrz.ach 
.Jak sprwdawc:a lodów na ulicy lllliędzy zebrami 

Jaik zepsute wodociągi 
Jak autobusy i Uumy ikob.iet memento 
Jak oi którzy w ranna<ch dz,.isiaj Nimi właśnrie Ewa cua<Sami podejm uje decyzję a pot.am 

przyciska do nich o.:~tre pal..::e i nie rnówi niK: więcej 

Ewa nie była hebr.aQ.ska do dnia kiedy horyzont zbliżył 

n •ieoczekiwanie .swoje rę.ce 

Jak Ollli będą memento kiedy nie wia.domo kQffiu oo do 
tego 
B~dzie Optymizm ja1k wielka baba w chwicie 
Będ"Lie uśmiech w n<l(jeżonym slowie 

Zrozum~eli się obaje zbJ,j,żając s1~ lagodnie ku sobie 

On wszylStko·wiedzący wysłannik natury 

Bęooie spokój na wiejskiej zabawie z żerdziami 
Będziemy Sauni. 

Ona nEe caŁkiem jeszcze pogcdzona 

·(U rodzon·a znów) 
Jeszcze mnie nie ma chociaż wróciłam 

z kraju gdzie dużo się milczy Tam za czysto było 

by tchu nabrać na lata chude . 

Jakże uśmiechać się będę do lustra 

jak kupować sukienkę kiedy ręce ~ostawiłam na stole 

za mną a mnie jeszcze nie ma 

Mówią nie oglltdaj się jakże 
mam stię zaoh.ować T.o .ni.erealne a ładne 

nawet kwiaty obok kielis·z.ka takie gładziutkie 

Już: jeden zero po całym targu 

jeden zer,o dla śmierci 

· Kupczyłam duszą panie jas..iu krew się p.rz.elała 
czy to tak boli na tym straganie same ciała pa -
-a- nie jasiu i moje się rodzi jak na płótnie z lm1esek powŚtają .znn.a.rs.zcz.l 
wie pan a potem 
jest niebiesko i desZJC:W kieszeń i jabłlka i cała glowa mówi urodz.ona m6w 

• 

Noi-dtogo nie ma w tym po-koju oprócz cięildego światła 
a jednak męczy się i ściany !!ę mę-cz.ą 
wszystlro 
Nie iluzja to je$ praca i cięo;.ko 
a najwięcej ów absolut co znów jest 

obdaF.ty ze skóry 

Sł. lO. Ił 

l 

(fragment) 
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RYS. ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI 
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EGZALTACJE ALBO RYMY Z FORMALINY 

SI DORSKA 
(motto) 
Wydaje mi się, że o poezji powiedziano już wszystl<o, co 
było do powiedzenia, nie wszystko jednak, co było do 
_przemilczenia, zo tało przemilczane ... 

' l 

, 
·' 

f 

RYS. RYSZAR~ RYCZKOWSKI 

Melodramat stary jak świat 
I znów mnie zostawiły dla snu 

twoje oczy 
pośród ciszy natr.ętnej jak ograny 

temat 
w towar.zyst.wtie zwierciadła, 

. księżyca i Illocy 
eo dramat pustki zmielnia w banalny 

p.oemat 

Więc pytam głupie lustro 
II"ozpaczli wyun kr.zyk!iem 

niepotrzebnej nagości ~tego • już 
ciała 

Pro co księżyc i gw.iazdy i noc z.e 
słowikiem 

rekwirZyty dramatu razłączonych 
przedziałów 

. ' 

Zło.ta 

Purpurą liści ocieka 

jesieni ciało 

łono ciężarne w słowo 

' Zawisły nieba nad c.z.łekiem 

chmurą nabrzmiałą 

barwą burzy stalo~ą 

Dziewczyna w sadzie kwiat żywi 

warg swych kamminero 

by do wiosny nie skonał 

Strach modlitwę wykrzywił 

gdy krew PQPłynie 

trwaj ciążo urojona 

Impresje 
z w,ystawy 
Leśmiana 

W ciemnym salonie wystawowym 

Leśmianem wz.ględność czasu 

nasiąkŁa łąką seledynową 

która do .nóg się łas.i 

Względnością łąki osa'CZona 

jabłko gryzę z nadzieją 

że może uda się nie za tonąć 

w twc.:m bez dni spojrzeniu 

<> 
Lecz tra<:ąc oddech głowę schylam 

ciężką myśli .f!Jeładem 

że spętanego ciszą motyla 

k.a.rmi się wonią j.abłe.'< 



lliiewczynka sama w ogrodzie nocą 
K~ęiyca martwa poświata 
przywraca życie umarłym śwd:atmn 
:z.lośłiwą jak prawda mocą 

Dzień nierealny we śnie się skulił 
Chlusnęło -ciszą jak wiecmym 

s.mutkńem 

a ona sama taka malutka 
w białej jak kłamstwo .koszuli 

Dnewa dług±m.i jak noc palcami 
oplotły piekło i ziemię 
w białej · koszul!i nieprzebrnie 

pewnie 
pr.zez gęstej ciszy realizm 

A ptaki którym we ś.Itie kosz.ma.rnym 
podcięto skmz.ydła białe 
jU'Ż nrie uwJ.erzą przez wiecrość całą 
że jest dzień biały naprawdę 

***HALINIE 

Zostałabym już peWillie 

po drugiej stronie snu 

po tamtej stronie lustra 

gdyby nie to że głód 
jest jeswze w!: mnie , 

ogień mnie jeszcze parzy 

a ciało drży od chłodu 

kiedy zostawtiaro je 

w .nieskońC7joności łóżka 

bJ uciekało w sen 
od snów pochodu 

wśród ciemnych korytarzy 

Zostałabym już chyba 
po drugiej st.ronie snu 
po tamtej stronie lustra 
gdyby nie to że .n6ż 
jak śruęta ryba 
zbyt ślis.ka aby ważyć 
a kirew jest rrubinowa 
jak wino albo krew 
i karmi zwiędłe usta 
by z głodu mogły mrzeć 
jak jasne słowa 
pośród slonecmych twarzy 

• • 
• 
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SEN 
w tym śnie pemo 
lllrzywych dróg i krzywych luster 
n .o a ludzie 
zewwa1:e noszą oczy tu 
na codzień 

W tym śnie dzieci 
kamieniami walą z )Q;żykiem 
w psy bezdomne 
i nie wiedzą że istmeje Bóg 
na <:od·zień 

W tym śn.ie ludzie 
wcale nie śpiewają kolęd 
a wiec:z.orem 
nigdy ruie s,kładają ,rąk 
na c.odzień 

W tym śnie dziw,nym 
na ulicy się nie gada 
o pogodzie 

W ty1m śnie nigdy n.ie ma świąt 
na codzień 

t 

r 
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ANDRZEJ VVEBER 

' 

• Poród węza 

objawiła mu w nocy swoją brzemienność wezbraną kopułą 
brzucha d. tkwiŁa nieporuszeni.e .na pr2lek6r 
gW!iazdom lejącym z łosk'otem 
dług ie światło n.ienasyconej boleśai 

aż nadszedł czas porodu jak uśmiech 
tańC'Lących samic li zbiegły się zewsząd z ciężkimi 

sutkami rozlewając białe Wlino na ciemne 
klepisko szałasu 

crekali noc całą na głośny oddech rozciętej jutrzenki 
gdy na;gły.m śmiechem szakal 
oblizał im stopy w purpurowej łunie 
niewiasta porodZJiła węiia 

li rwała włosy z bólu dęzszym od pięści 
okaleczyła twarz ciern istymi palcami śmiech 
jeno unosił się z bagien podchodził do uszu wszędzie 
wi'dzieli pełn.o •OC\ZJU swojego dziecięo'ia 

szukali go w dziuplach obumarłych figowców 
spocone zw,ierzęta n ie były 
na jego tropie zamienili ciała w otwarte sidła 
łapa]d, się sami za słowa daremnego głosu 

aż dostrzegł na pr<>gu długi ks:dałt wyczuł rybi 
odór bijący z ogona już miał rozdeptać 
ciężką piętą roztrzaskać spłaszczony pysk 
lecz pohamował nienawiść 

tknięty nagłym pods:lleptem pochylił się 
nad st.worzeniem i uniósł 
lepkie cielsko w dłolllitach oświetlił ogniem 
i pocałował z czułością pierworodnego 

• 



' , 

' • 

Goncerto grosso 
koncert 

nieskońc.z.o.ny deszcz 
skrzYJPie{! podpływający·ch do 

pierwszych 
rzędów 
długimi strumieniami 
smyczków przemoczone suklnie 
pań i buty panów 
odśvnętnie błyszczące 

koncert 
ulewa strun na nie <OSłonięte 
głowy dz.ieci w da·lszych 
rzędach wszędzlie 
wilgoć 
wciskająca się między siłocz.one 

ciała 
na trzec:im balkonie 

Ironcert 

utopiony 
w powodzi ~rąk 
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Magdalena 
wstępu"iąca 

w niebo 
jedzie biała kareta 
po bezsennej dr·odze d o malowanego 
pałacu. ze s,mutnej baj.ki 

magdalena ukvne cona liczy 
w palcach długie minuty 
srebrnego różańca 

- wymawia szeptem imię kochanka 
który czeka 
w wysokich pokojach na pierwszy 

dzwonek 
rozkoszy dotknięty - wargą 
najcieńszego dźwięku 

zapala światła w zaciemnionym 
sercu już bięgną 
ciężkimi schodami już dudnią 
w s.tudni echa 
publicznej milości otwarte drzwi 
prowadzą do s1ebie zmęczone ciała 

przed świtem są najbliżej 
rozgrzanej gwiazdy zdejmują 

ostatnią 
skórę nocy 

magdalena wstępuje w niebo 
kochanek na krzyżu płacze 

~ 
l . 

~ 

~ 
~-

; 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

l 
~ 

~ 
~ 

~ 

AN-DRZEJ WEBER 

l 
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EUGENIUS.Z KONIECZNY 
DO G ... 

Po ~-:> ta.m iść 
kiedy kałuża 
moczy stopy 
Po co to widzieć 
1ddy to mi:nę.o 
P .o co to słyszeć 
kiedy !Słów brakuj.e 
Jedno co wiem 
to żyć po to 

by mieć prawo 
do miłości 
i mieć prawo 
b_Yć kochanym 
albowiem miłość <nie jest 
naszynn .obowiązkiem 
lecz szan~ą 
daną <l'aiZ naprawdę 

ODJ_EZDZAJAC ZOSTANE 
W pośpiechu 
te s,łowa serdeczne 
kladę 

bo za chwilę 
w kierunku: Italia 
jadG , 
Szczelnie .upycha,m 
chwile smutne i złe 
a jedną rzecz 
najgłębiej chowam 
aż na serca dnie -
tęsknoty prostej łzę 
Ku Wam blisko •IPi tak 

(Ani d Joasi) 

że aż pog.rąila mnie 
szlak 
Do ziemi właslciej 
jeszcze tnie ~nanej 

ale papieskiej -
jako i :polskiej 
tam 
z Wami ~ię dostanę 
bo obie jesteście mi bliskie, 
kochane 
odjeżdżając z Wami 
zostanę 

~p.r.zed wyjazdem do Włoch) 

KLUB 
..,llośnl•ów 

poezji 

W publi3tacji "Studenc<ki~ Grupy 
i IqUby Poetyokie - 'Wiiersze, 
rnarufe:.i.y, samookreślenia" 

wydanej w 1~9 r. z inicjatywy Re
dakCji ;,Nowego Med~a", nieco 
miejlsca poświęcono ,,Klubawi Poe
tyckiemu WShlż" z Zielonej Góry. 
Wszyscy .zainteresowani mogli zapoz 
nać się z manifestem K lubu, w któ
rym w'łrumą pOezję określa się jako: 
.,ucie<:lJkę przed Wklraczającą w na
sze życie z całą swoją nachalnością 
tech!nkyzacją". 

Wtkoc()tce (pO ukazaJ!liu się wcześniej 
wsopomnianej publiikaQji "Klulb P.oe
tycki WSinż" zawiesił swoją ciJ;ia-; 

łalność, a o poezji w WSinż. niewie 
le było sły,chać. W obecnym czasie 
sytuacja nieco poprawiła się w zwrl.ąz

ku z ,,ujawnieniem się" kiLku osób 
pisiącyCih. Tworzy się nowa gi'1.1(Pa 
pootyoka, w skład Mórej wcho&ą 
członkowie dawnego .,Klubu Poetyc
ikiego W:Sinż." oraz członk:qwi.e dzia 
łającego ostatnio "U O~a" ,~Kłubu 

Miłośn~ków P.oezji". Nowo pawstają
cy klub qpiera się na maiilifeście, 

~łożeniach programowych gr\liPY, o 
iktór~ wspomniałem na p.ocząt.lru, 

łącząc jednooześiilie ~twórców i syll'l[>a 
•tyfków IP<>ezji. KUu'b ma chaJrakter 
otwar;ty i będzie shużyć pomocą 

W:szystk~m, którzy odcruwają• potrze
bę pisania. 

~~ka.nia bwórców odbYM'ać się 

będą w !kawiarence .k.lubu ,,U Ojca". 
Korni'Sja Kulltlll'y ZW SZSP rów

nież otoczy troskliwą qpieką nowo 
powistający kluib. 

WlTOLD SIŁKA 
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TADEUSZ J. WO/CIECHOWSKI UR. 21.10.1956 R. W RAKOWIE WOJ. 
KIELECKIE. SZKOŁĘ SREDNIĄ- TECHNIKUM MECHANICZNE UKON
CZYŁ W KIELCACH. OD PAZDziERNIKA 1911 R. STUDENT I-GO ROKU 
INSTYTUTU BUDOWY MASzyN WYZSZEJ SZKOŁY INZYNIERSKIEJ W 
ZIELONEJ GORZE. DEBIUT POETYCKI W TEATRZE MAŁA SCENA" 
WOJEWODZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH W ~ZTUCE POO 
TYTUŁEM .,IZA II" W ROKU 1975 UTWORAl\fi OSTATNI OBRAZ 
TW0J", "POZEGNANIE". OBECNIE DZIAŁA W GRUPIE POETYCKIEJ 
STUDENCKIEGO KLUBU "U JANA" WSini. ZIELONA GORA. 

Tadeusz J. Woiciechowski 

CzLJ. jes~cZ:e wschcdzis.& f!JCQ,sJeiem.jy_ł:r.zenk.i'? 
w otcbttum CtLS-ćr>Z'f!, S!e"CCJ,cla.~Z SUJÓ} 1.0d.z!ele ... ezu w starqm ZTJIJLerzc!UJ;?.-· es-tes P...romu'Jtele~ 

~u'ł'P.,ury ~rzoazo~.k;V.W.OUbt. nym centem ., 
Cl b m, octnata,zt. w b'fe~ ·c. i-e w n m, · ·: .SJJ.rM.~~io~zcz.q$c~o", zqv.~tony ~Jf · 

fd<!Jr od wat ~snu~ %n~!9.ci •• 
a "JPO e m e em qnanym co su; qlnte, 
a~zte~ w sercu ·m,zJm;... . OJ 

cl:!trOktem za:raa,aa, ostO--ćn~ pbraz Yto(jj 
i cisza z-ew.szo.,a t .5JJGJetJ) ~,rzoa, 
'J cz-eqoś fcłraon~ , potopi~ ~rac~ 
,; noc uct-eleć-1 zoSócąe 500.f.- · ~. 

, 
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fli. 

Jes7X:.Ze dmemies:z. ostatnia 

przyczy<jona clnvillo 

w ~yrwają.cyun 

konaniu papierosa 

w a>ełzających wątłych 

smug.aoh dymu. 

W pqpielnicz,ce, czal.sz się pustko 

. Wiem jesteś 'Ilu opodal 

Skaczesz do gaa:ldła. .. 

Ty też •d7Jwięczysz łyilko 

znajamy szeptem 

.oznajm1sz .na.m posiłek 

Naw: ~Y posiłek ... 

A jednak coś 

umiera śzuiercią 

nat.ura1ną jak 7JwY'kłY. 

niedopałek 'I)apier~. 

Mdleją głuohytm d1lwiękiem 

ironi.czme W2ldęte krdki 

-za zasłoną godz.i!Il. 

jegt ~zieś patek czasu 

nietknięta strona marzeń 

w którą ktoś uwierzył. 

/ 
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URODZONY 11 LUTY 1955 R. W ZIELONEJ GORZE. W 1976 ROKU U
KOŃCZYŁ TECHNIKUM MECHANICZNE. OBECNIE ZWIĄZANY JEST 
Z GRUPĄ POETYCKĄ STUDENCKIEGO KLUBU "U JANA" WSinż. ZIE
LONA GORA. DEBIUTOWAŁ CYKLEM WIERSZY "BIAŁE TALIZMANY" 
ZA KTORY OTRZYMAŁ I NAGRODĘ NA I PREZENTACJI TWORCOW 
AMATOROW POEZJI I PROZY (18 LUTY 1977 - LEGNICA). 

l 

WOJCIECH LUBIENIECKI 

Ci..!h.e dzlw0111y cerki€1WIIlYch ikopół 

o z.achooz.Le słońca szepcą 

najcichsze modllit;wy i sny llli~ 

płacz nienari'IOidtrony{:h 

a dzUec:i już wororaj 

na sz,karła>łlnyeh dachach 

gołębiam~ siadają 

prośby o nowe buciki 

zdrowe mamy 

tmepot skrzydeł w ks7ltałc.ie fartuszka 

a .tUIPOt stóp ptasich 

wJader.~~k i koik.axdek [pełny 

ciche dzlwony cierlkiewlllycll kQPÓł 

o zaohod7..ie słońca, szepcą najcicll.sze 

modllitwy i. sny ll!iespełinlibne 

Staruszka 
Idzie drogą i syna 

pl.aoz.e 

a łzy żłobią 

tw=z je:i rwięc sbone 

bruzdy lat 1!13. pol.i.aik,ach 

ooraz rw.i.ęksrLe ja:k sy.n duży 

a l()llla jU!Ż maJia jak 

syn był mały 

czaJI1Ila jaSkółka z ręlroma 

włosÓIW syna pełnymi 

zw<iastuje 

a w słóne<lZilliOOach wń.atr 

W belkę miał nQgi w~rośn.ięte 
szyderstwem l!"amiona przyibite 
i cały w słońcu 

w ci~ym zachodzie dn1a 
nad drogą mą czuwał 
i. byłem bezpiec2lily 

o ten jego •uśmiech 

i te kolce z kooony 
c.iet'!pliwy jak pacierz w.ieoczorny 
cichy w chmurze milknących wróbli 

spowiadał kolejny dzień 

Pmysze.dłem do Ciebie sam 

moją .k-onię jak broń 

ZIClSbawiłem /I)rzed wejściem 

buty w [progu zdjąłem 

i z O<lilm'ytą glQwą stoję 

Ból WiliWiSłem <tylko 

Oil1 rwe mnie cierniem 

którego ,wy;jąć sam cle :zd.ołam 

więc z nim pnzychodzę 

mnie w qgólnym .roZJrachunku pom<iń 

tyJ!ko jego przyjm i wysłuchaj 

Rrzychod:zę a jestem ·ubogi 

w weselny płaszoz r{!epnzystl-ojony 

drolgla .choć nlie cielinia:m!i 

to j edn.ak z byt cię:ilka •pmez słal?OOć 

moją 

prowadzi IPod kapliczki 

gdaliie kQPCe o jc:z.e nasz wciąż świeże 

i kamienie uśmiechów oo tr.~ić nie 

zdołały 

a ust ślady na stopach twoich 

jak zby.t duże sandały lllieucz<:liwlie 

szy,te wś.ród tych da.r6w 

z całym mo.im gd~ie - się - .podziać 

[ mnie przyjmij 

i wiatrem :wąbpHwości dolm pr,zyjdż 

w mocne dlanie porwij i zafu>i~ 

w ~;iełoność oczu twoich 

skryj moje dni na ma.rne 

a w jaZ.n.i co dwoma śde2lkl81ni 'krocrz:y 

na pohybel 

na zaŁ.racecle 

pr,;zy II'ozsta;j.nych myślach 

z drz:Jecięcy(!h dni, moi~h 

ołtarz zbuduj 

Nocą przychodz.is:z 

olbraa: sprzed lat wadzę 

ciągle ta sama j,esteś 

w uli<:zkiach a;najomych wiatr 

pa(jęozymy jwż ·trąca 

a sen 

nie tych spuwiedhlswych 

jalk ciężfide muchy 

Oibw.iera drogę uciec:zlki 

i ll"ank.iem pm:yclwdz.is.z 

od potu mola:'ą lroszułą 

drogę myśli .III()kh z,nac:zysrz: 

odb.i.er.asz zl:udlzeiniom sens 

modlitwie wwę 

i choć oor:l'L S2JCZE!Lniej pancerz 

niespełniO'Ilych oocy 

dOiffi mój zam~a 

j'a wiem jedina!k, że prrz:yjdziesrz: 

po.lloz.r:zuoane zaba:w'kii o tym mówi4 

i !pusta kiOłyska 



15 <> CZERWIEC 1981 

ZBIGNIEW ŁUCZKA . 

W tym miejscu obywatelleży 
(św1nią był, zmarł, więc jest 

.szanoQwny) 
sprćfuuję ży,wot jego zmierzyć 

.stanąć przy uczy:n'kach dobrych ... 
mo zacząłem . . . . . . . 

. . . świta ..... 
. . . . . . :z.mierzam 

śniadanie 

wieczerza 

W tym miejscu leży ob)"Watel 
za,pomni.j już, że był idiotą , 

,,..- .21 

weź świecz!kę, pójdź do niego z 
k.wiarl:em ... 

Romabi.ał? Dawn o! mniejsza o to. 

02. 11. 80 r . 

• 

.,, Mali muzykanci , 

- op. kolejne" 
Nad płólitró'Mką jedną i drugą, 

w Szacr"Y.!Ill pokoju. na smętnym stole, 

pan Mietek sw.oje życie wysnuwa 

- dole. niedole. 

Nad ogóreczkiem w paski 

klrajan.y;m 

niewprawną :ręką męską i siLną 

siedzą kompani z tej samej zmiany 

- :nie jest im pilno. 

Na łóilku wjernie wspa~rty.m na 
łapach 

dwóch uŁożyło swe zacne głowy 

:i jęło utwór muzyczny chrapać 

- ponadczasowy. 

Nad sagą Mietka i jego żony, 

nad Siłojem ~zybk6w 

marY.IlOW131IlYCh 

r-zępoli radio. K.oneer,t $r.z.ypoowy 

- tw6roa nieZ~Dany. 

15.12. 80 

"0 pewnym 
archeologu'' 

Kieliiy pt!Zypaidkiem mnie odgrzebie 
(za mili010. Jat a może dwa) 
myślę, że będzie w siódmym niebie 
(nie wiem, czy w niebie będę ja). 
Chyba mnie zmierzy i jpOłarta, 
i każe do muzeum zalhrać 
a wdzięczność '\V\SipóŁozesnego świata 
'Wlrę<:zy mu Ndbla ... .albo Abla. 
Później umieści mnie za szyfbą 
chroniącą człanlki oQid wandali 
a ja mu będę :ręk ą kilwał 
jakbyśmy się od dai\Wl.a =ali; 
czasami się uśmiechinę szczerze 
albo trlwożlilwie (oróżnie .bytwa), 
bo facet będzie nietoperzem 
w dodatku {chyba) gruba il'y.ba. 
CzaiSami westchnę w niepewności, 
crreg<J!i. doszukał 5ię 

w .mycll 5zczą'tikach? 

Toć destern tylko .lrupą kości 
~wieorzaka, ssalka, ozłqwiecząttika 

IX 79 

RYS. RYSZARD RYCZKOWSKI 

"Kołysanka 
salowej" 

K!iedy zaśniesz tą długą nocką 
brumnę z dębu dadzą ci mocną._ 
będziesz wiercił się przez sen, 

ziewał, 

, w skrzy.ni twardej , z dobrego 

,.. 

drzewa, 
a nad głową będzjesz miał kamień, 
słów prurę wy~rytych p;;zez pamięć, 
słów powarż;nyoh, bairdz.o 

7JOOmiennych ... 

Co powiadasz? Nie )esltem senny l 

IX.79 
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ZBIGNIEW ŁUCZKA 
Opowieść 

o rycerzu 

Sewerynie 

Kopydrojciu 

Rycerz Kopyd.rojć , Seweryn 

o se;rcu ll'llę:i:nym i szczerym 

usłyszał, że w ba~ie pewnej 

nie'Mia.sta łzy leje ~rzewne 

:oamknięta na sto trzy spusty 

od pokus czyli r ozpusty 

i czekla, aby lmąź grzeczny 

zaJrzał doń w czynie społecznym 

w pełnytm bojowym ~ryns.z:tunku 

najpr.z.ed.ni.ejszeg.o gatunku. 

Zak:rzy.k!n-ął dzietn·l Seweryn: 

- Banzaj ! do jasnej clmlery ! 

siurpryzę n.ieszc.z.ęs.nej zrobię, 

uwolnię ją na Dzień KJobiet ! 

Pożegnlał więc dziatki swoje, 

spakował klonia i zbroję, 

wy.omokał w rękę swą Ż'Onę 

i .zaklął ckho na stronie 

wS'iladając do PeK.aeSu: 

- A rnieohże dia1bły mn.ie niesą. 

Po latach dotarł lllasz ,ry.cenz 

przed baszty &rogie obliCZie 

i piął się biedak do góry 

choć był mizernej .pootury. 

Gdy drzwi już wyważył toporem 

zakrzylmął: Gore mi· gore! 

i w chwili klęski i bólu 

_ zeskoczył desperat z murów 

i zgasł ze z.mia.żdżoną głową 

sto metrów pod s.woją teściową. 

IX.79 

... 

RYS. MIROSŁA W CZEKANSKI 

Kolęda rodzinna 
Wśród noonej ciszy głos się 

~rozchodzi ... 

Zdałyby nam się babcie n>a święta, 

na święta, nie tna więcej, 

babcie o wszys.tkim lubią pamdętać, 

postałyby w kolej-ce. 

. .. wśród nocnej ciszy głos s-ię 

l"OZChodz.i. ... 

Mogłyby babcie w fotelach us,iąść 

i sied:lJieć .póty p6lci 

nie będzie wa-zeszcz.eć któreś z 

wtnucząt 
' bo babcie lubią ,wJitUki. . 

... wśród lllocnej ciszy gł.as się 

ro.zchodiZJ. ~ 

LudZJie o balbciach lubią pamiętać. 

kochane lud:!lk:ie głowy, 

babcia wytmięta, w daH święta, 

- babciu, co z babcią zrobić ? 

... wśród nocnej ciszy głos się 

ro~chod:z.i. 

:XU.79 
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Wiatr ·Sitoc~ li.śc:ie 

Chmury się gniewają 
- ·liście lecą 

- deszcz pada 
Rzeki wzbierają 

Słońce świeci 

- 1\ljpały i klęski 
Qdchodzisz na zawsze 

- umieram z rozpaczy 

- * 
J es1t ta!ka śmieswa, 

Mała, z~iona w labiryncie 

korytarzy 

Szuika twokh śladów 1 
Wydaje się jallaby slrulona 

Woła o poiWietrze 

l 

l 

Odna,j~Uije Ciebie i jui się uśmiecha 
Dz.ilwtn a istota . wśród nas ludzi 

i 7 <> CZERWIEC 1981 

- *-
Zapomnieć o li:;taoh, telefonach 

macraoh, snach .nocnych 

~apoonnieł o spotka:n:iach 

uśmiechach, uściskach 

Zapomnieć ttwa,rz, oczy, usta, ręce 

Zapamnieć! Odejść! Nie powr6cić! 

EWA RYNKOWSKA 
Odnajdywanie 

Bez.wiednie jak w pół śnie . 

Odnajdy.wałem .nasze ślady 

Wspó~y śmiech, uścisk dłoni 

k.i,lkJa łez ... 

\ 

ZasuSiro11y kw..i.at, w~ólne plany 

jakieś rojęcie niczyje i nasze 

i muzyka· gra przez wiatr 

i te słowa i spacer w .niezmane 

Migotanie ~iateł w oddaii 

Spadająca gwilazda z marzeniem 

Wiodą nas w jakiś świat. 

Kt6ry duś jes<t już: tyJ.ko 

'\WU)Omnieniem 

Wiodą _ nas w inny kira·j 

.Pełen dziw.nej , atiemanej melodii 

W jakiś, śńuech, 
uśoi.sk dło.ni, kilka łez. ... 

Mój 
elektronic~ny 

/ 

_mozg 
Mój mózg jest elektronicz.ny,m 

móz.g.iem 

Liazy dni. godziny, minuty, sekundy 

p,rzelicza słowa, gestty 

łX>daie do .schorowanej wyohraźni 

ma17oen.ia o milości 

Odejmuje •ułamki lat, ·które 

. przeS2liśmy obok siebie 

Pomnaża i dzieli chwile, 

które były dla .na:s elektroniC7lllyłm 

szczęściem, złożoną funkc ją 

::z całkami 
15.11.80 RYS. MIROSŁA W CZEKAŃSKI 
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RYS . • "..NDRZIP MOCZYDŁO.WSKI 

,, WIEŚ,, 
URWIES-STUDENT II ROKU PEDAGOGIKI KULT.-OśW. TWIERDZI, 
ŻE PISZE PRZEWAŻNIE W CHWILACH SZCZEGOLNYCH UNIESIEŃ 
I GŁĘBOKICH PRZEŻYC WEWNĘTRZNYCH. JEGO ZDANIEM WIERSZE, 
KTORE JUŻ PISAŁ, TO RACZEJ NIE POEZJA, ALE BARDZO OSOBISTA 
"PUBLICYSTYKA POETYCKA". KONIECZNE WYDAJE SIĘ MU UMIE
SZCZENIE DAT POD KAŻDYM Z UTWOROW, ZE WZGLĘDU NA TO, Iż 
NIEMAL KAżDY Z NICH POWSTAWAŁ W OKREśLONYM CZASIE POD 
WPŁYWEM PRZEZYWANYCH DOSWIADCZEŃ I KAŻDY Z NICH Z O
SOBNA OBRAZUJE OWCZESNY STAN DUCHA URWIESIA. 

Myś1ał, że '!piekło - ten naiwny 
wyst~uje w jednej postaci, 
a .tymczasem Ś(Wla t ~alkiś dzi.WillY -
w r6:7Jne piekła życie bogaci. .. 

Irmym <W5Z%tko łatwo przychodzi, 
I!Óże ścielą · .slę .ian pOd .nogi, 
a nailwiny myśli i łudzi, 
że on też !We)c:hie na t e drogi... N!ic z tych rzeczy - ty naiwniacz

ku - los rzuoił pod nogi kamienif:, 
nie i!Tlatsz pleców, 

· nie masz krewniaczków, 
me pomoże ci ni!!Dt pr.zejść 

-nie, nie ... 

Musisz sam rzmaleźć .jakąś 1diJwignię, 
musisz komuś :nóżkę podstawić, 
ibo cię 'lldu~zą w lm'ętej malignie, 
i nie ws.tani.esz t}uż 

- będziesz krwawić ... 

16.10.79 

Nie słyszysz 
Nie s-łyszysz 
Jalk jĘCZą kamienie 
Pie.rrohadąc S!P<>d twoich stóp 
Jalk milkną wierzlby 
Chowając w trawie I'>We :tzy 
Nie słyszysz 
Jak SZ€lJ)CZą fale 
WOidy oczyszczającej 
Jak Skomli cierpienie 
W ka'Żdym kJto pot,rtzebuje miłości 

3. 11.79 

Sam 
Sam-
talkic puste sławo 
puste .jafk ,pum!ka, która mnie otacza .. ~ 
Sam-
mimo naldziei 
sam 111a -sam z nadziejami ... 
Sam-
ni~atW.d'QP~dobne 
a jednak możliwe, faktycz.nie ... 
Sam-
niepotrzebny 
z dobrą wolą ,ale bez dObrej woli .. ~ 
Sam-
<trudno zrozumieć 
szczerość nie IUliVJme ~··· 
Sam-
co II"dbić? 
a maże nic jUIŻ 111ie robić! ... 

18. 10. 79· 

' 
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GRAFIKA 
R. RYCZKOWSKIEGO 

Piexwszy kontakt z twórczości<\ 
nastąpił w początku lat siedemdz.ie. 
siąty,ch, kiedy imiał okaz.ję ogląda( 
twórC2lość pll1Sttyków zrzeszonych v. 
Puacow:rlli Ekspresji i SZJtuk:i Psycho
patologicznej w Bra.nicaóh woj. opo] 
skie· skąd pochodzi.. W pracowni tej 
(świetnie z.res-z.tą =gan'izowanej 
przy supitalu psychiatrycznym w 
Bran:icach) spotykali się ludzie ko
chający sztukę, wśród nich chorzy 
psychicznie a.rtyścL Atmosfera peł
nej swobody twórczej panująca vr 
pracowni musiała udzielić się bar
dzo młodemu wtedy i Wll1llżliwemu 
człowiekow.i szukającemu własnE 
go SIJ>OSI().bu wypowjedzi. Wpływ tam 
.tego okresu można jes7JC.ze dosti1zec 
w pracaoh tera:Mliejszych. 

W Branieach w latach 1974-76 od
było się kilka jego wys.taw indy
widualnych i zbiorowych. A po skoń 
czeniu Studium Medy=ego wyje
chał na Ziemię Lubuską (Cib6rz), 
glkiie mógł dalej realizować swoje 
zamierzenia. > 

' Od 1979 r-oku przebywa z narru w 
WSP - obecnie jest s tudentem II · 
roku Pedagogiki Kult.-Oświat. 

Kontakt z ludźmi mjmującyrru się 
tworzeniem utrzymuje poprzez Lu
busk.;.e TowaJrzystwo Kultury. Kon
takty utrzymuje także z twór.cami
amatora.rn.i w różnych miejS<;ach Pol 
ski. 
Miał także kilka wystaw indywi
dualnych i zbiorowych m.in. w czer
wcu 1980 r . w klubie Stuonnictwa 
Demokratycznego i w s,ierpniu 1980 r. 
w kinie "Wenus". W g•ru:dniu 1980 r. 
na Salonie Jesiennym urz.ądwnym 
w BWA w Zarach otnzymał wyrróż
nierue. 

RYSZARD RYCZKOWSKI: 
.,Mój pr.z.elmiz istnieje :pOza zęw

nętlr=ą ["'l.eCzywistością nie uzupeł 
nia jej. ani niczego nie proponuje. 
Po prostu jest gdześ tam wew:nątrz 
i każde pytanti.i! albo próba racjona
li.zowania może ten przekaz osłabić 
lub z.nis;z.czyć. Bo chodzj o to, .co -
jest gdześ wewnątrz nas (nawet jeśli 
nie uświadamiamy sobie tego). "To, 
co gdzieś tam w nas si.edti, ntiekiedy 
mocno nie daje spokoju, dlatego zria 
lezienie dll"ogli ujścia staje się koniec..._, ' 
nością. Jednak rysunek lub obraz 
nie może :ilmitować zdarzeń. Rysu
nek ~<maje naJdal tylko .rys~.~~n
kiem, bo nie oń jes.t dstotny leoz. spo
sób jego wykorzystania dla własne-
go przekazu. Niszczymy swoje od
czucia, kiedy rysunek od. zararr!a 
piz.eznaczony jest dla konk.retnego i 
odbiorcy. 
Szanuję ludz.i pracujących z natu

rą; tego typu zadęcie również mnie 
pochłania i jeżeli efekt mojej pracy 
jest talk mało związany z naturą, to 
tylko dlatego, że ja nie odtwarzam 
jej kształtów zewnętrznych lecz sta 
ra.m s.ię zajrzeć w nią głębiej. Wuerzę 

-, 

. ' 

R-Y·S~ZAR ·· RYCZKO 
że moima sobie wyrobić wcm>ztat 
podczas od,twarzan:ia •natury, jednak 
stosunek do niej można osiągnąć je
d)"nie drogą własnych_ frzemyśleń." 

·- G R A· F r K· ··.A··· 
• 

·KI 
-
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"Przeciw poetom" -rzecz 
o autorze "Ferdydurke" 

'Dwóroość Witolda Gomhrow 
- mimo wielkiego zainteresowania pi 
sarzero - jest nadal prawie niezna
na. Trudno, aby wyrwane fakty, z je 
go życiorysu, nieznajomość - chyba 
że ktoś ma znajomych w Paryżu -
.,Dzienników Gombrowicza, przeczy-

. tanie i pnyswojenie kilku pozycdi 
wydanyeh w Polsce, przyspieszyło 
proces fascyn,acji młodych Polaków 
tym nadzwyczajnym pisarzem, artys 
tą .i filozofem. Mój krótki szkic po
dzieliłem jakby na dwie części: w 
pierwszej postaram się zapoznać czy 

RYS. RYSZARD RYCZKOWSKI 

telnika z Gombrowiczem od strony 
mmeJ ofi'Cjalnej, anegdotycznie, w 
drugiej - zajmę się · analizą dwóch 
nieznanych esejów tego pisada. 

Dzisiaj tak bardzo poważnie, . z nie~ 
jaką c:z;cią wymawiamy imię Gombro 
wicza. W latach s'wojej rr{ł~dości 

·Gombrowic~ nazywał siebi~. "I to" , 
lub ,,ltkiem", bardzo ~ubił ~iedy kole. 
dzy w ten .s.pos(>b n~ ni~go wo·ł~li. W 
'!dkU 1963 otrzymał .list od jednego z 
kolegów· - · towarzysza dziecinnych 

zabaw, później przyjaciela z gimna
zjum - który w nagłówku napisał 
"Witku". Obru$zony Gombrow.icz od 
pisał mu: "Drogi Stasiu, list Twój u
c,ieszył mnie i zdziwił zarazem. Prze 
de wszystkim dziwne, że tytułujesz 

mnie "Witkiem", choć zawsze na ło
nie. Twojej rodziny zwałem się Itek. 
Skąd ta zmiana i czego dowodzi?". 

Gimnazjum Wielkopolskiego, do któ 
rego uczęszczał Gombrowicz, znako
mici profesorow.ie ,autentyczni huma 
niści, wykształceni księża, specyfi
czna ~tmosfera domu rodzinnego na 
Służewskiej, wykształceni :rodzice, 
znajomi - choćby profesor Józef Mł 
kułowski-Pomorski, u którego zbiera 
ła się wówczas elita intelektualna 
Warszamy miało decydujący 

wpływ na rozwój osobowy pisarza. 
Po wizycie w domu profesora Gom
browicz czuł się szczególnie podeksy 
toweny i "dopełniony" intelektual
nie. Jak ju~ wspomniałem, miał zna
komitych nauczycieli, wymienię kil
ka nazwisk: Tadeusz Kotarbiński , 

Wacław Roszkowski, Wiktor Wąsik, 
Kazimierz Chodyniecki... 

Twórczość Słowackiego zafascyno
wała Gombrowicza tak głęboko, że z 
kolegami - pomijam w tej chwili . 
lekcje języka polskiego, na których 
nawet profesorowi imponował znajo
mością polskliego romantyzmu :- roz 
mawiał o Słowackim p;rzez Słowac
kiego. Gombrowi-cz .7lnal na pamięć Sło 
wackiego, wyróżniał ta'~ Wy!Sjpiań
Skieg,o, "Nie4boską lkoonedię" i "k.idio 
na" Krasińslciego. Podobno doznał 

wstrząsu na "Nie-Boskiej Komedii" 
wystawianej w "Teatrze Polskim" z 
Wojciechem Bry,dzyń;ikim, Ireną Sol 
ską i Stanisławą Umińską w rolach 
głównych. 

Gombrowicz najbardziej bał się 

matematy~i, do której "nie czuł woli 
Bożej"; przed lekcją był jedną · z nie 
licznyiCh osób pN.ejętych p.,;-zedmi<>'
tem i profesorem Wolfke. Ws7;yscy 
czuli' respekt przed profesorem W olf 

ke, ale nadwrażliwość Gombrowicza, 
brak większych zdolności z tego potę 
gowało jego lęk na zajęciach z ma-

l tematyki. A jeśli dodamy, że specjał 
nośetią profesora były geometmie nie 
euklidesowe, geometria w ogóle (brr!) 
i że profesor stale wykładał na poli
technice - uzupełniając etat w gim
nazjum - nie będziemy wcale dziwi 
li się młodemu gimnazjaliście. Przed 
klasówkami Witold w pobliskim ~e 
pie kupował kolegom figi, którzy 
"wdzięczni" za łakocie przesyłali na 
karteczkach rozwiązane zadania. 

Po maturze zdaje pomyślnie na 
prawo, warto zaznaczyć, że w tym 
okresie interesuje się przede wszys
tkim literaturą, mniej filozofią -
prawdopodobnie zraził się "Prolego
menami" Kanta, które dla niego oka
zały się trudne. Przed wojną stu-· 
dia prawnicze na uniwersytecie mia
ły większy podkład intelektualny, a 
niżeli teraz. W trakcie studiów Gom
browicz zapoznaje się z najnowszy
mi teoriami psychologicznymi, z filo 
zofią człowieka ~ilowfią w ogóle. 
Studia traktuje jako swoisty proces 
wewnętrznego i intelektualnego dos
konalenia, a nie pragmatycznie. W 
gi!lnn~um niech~tnie uczył się łaci

ny, ale na studiach, konkretnie na 
wykładach z prawa rzymskiego zafra 
powała go postać profesora Ignacego 
n~wet do tego, że Gombrowicz wku- ' 
~ał na pamięć (p~ łacinie!) formułki 
IZ pr3/Wa rzymskiego. 'Gombrowiczowi 
s2JCwgó1nie C><lpwiiadała ;fizjon.onlia 
profesora, rzymsk.ie rysy jego twarzy, 
antyfeminizm Koschembahra, wspa-. 
niała erud'ycja i jesżćże to, że ptofe
sor nie wymawiał ... "r". W tym mo
mencie należy się wyjaśnienie -
Gombrowicz też nie wymawiał do-

kładnego "r", uważał, iż ludzie z taką 
wymową są w pewien · spo~ób noblli
t.owam: wyróżnieni spośród innych 
.. zwykłych" ludzi. Sporadycznie cho: 
rlził 'rta · wykłady, k'tóre odbywaiy się . . . ,.... ) ~ . 

(Ciąg .· dalszy na str .. 22) 

--· .·:· .. -. 
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(Ciąg dalszy ze str. 21) 

na Wydziale Filozoficznym. A wykła 
dalii wówczas: Kotarbińslci, Włady

słalw T.a~ Tadeusz Zileliń
ski ... 

Ciekawie przedstawiał się stosunek 
~ do amiz}'!cl' . .Mueyką po 
ważną zaczął interesować się w okre
sie studiów uniwersyteclciich, a "zna
jomość" z wielkimi_ przedstawticiela
mi muzyki klasycznej rozpoczęła t5i~ 

od wieczorków muzycznych 4 koncer
tów w filharmonii. Jego zainteresowa 
nie muzyką przebiegało nawet dosyć 
d7Jllwlnie, ~e :Wi~ się z.~ 
cją psychiczną, og61n~ postaw" wo-

. 
RYS. ANDRZEJ MOCZYDŁOWSKI 

bec życia pisarza. ,Muzyka przygnia
tała jego osobowość, osaczała i draż
niła. Wielu kolegów Wdtolda pocho
dziło z rodzin, w których albo rodzi
ce z wyk$ztałcenia byli znanymi albo 
sami grali na jakimś instrumencde. 
Gombrowicz szybko odnalazł się w 
świecie muzyki (duchowym d perso
nalnym), zapoznał się z kilkoma pra
cami teoretycznymi poświęconymi 

muzyce, aby swobodnie operować ter 
minami. Rzadko chod7lił do opery -
drain<Hy go źle napisane libretta. 
Jego odbiór muzyki zakłócał tłum lu
dzi w ~lharmonili, operze ... , od razu 
wyczuwał ludzi, którzy słuchal:i kon
certu ze względu na snobizm, bo tak 
wypadało, itd. Ale tak naprawdę, mu 

"Zyka dla Gombrowicza stanowiła te
ren, na którym czuł Slię niepewnie, 
a do jego ulubionycA utworów nale
żała "Symfonia klasyczna" Prokofie
wa, "Popołudnie · Fauna" Debussy 
ego, "Smierć Izoldy" w układzie Lisz 
ta, :iJnteresowałsię Beethovenem, Ba
chem i Ryszardem Straussem. Wa
gner wydawał mu ~ię kompozytorem 
szczególnie trudnym · w odbiorze. 
Pewnego razu w jakimś większym 

towarzystwie zasiadł do fortepianu 
i zaczął walić w klawiaturę. Mówił, 

że •trwało dobrych piętnaście minut 
zanim się ludZiie spostrzegli, że ich 
nabiera. Bardzo go to cieszyło ... , Co za 
idioci, żebyście wiedzieli z jakim na
bożeństwem sluchahl tej nowocze
snej muzyki" - opowiadał później 

kolegom.1 , · 
\ 

O Gombrowiczu można _nieskoń

czenie: frapowała go popularność 

"Trędowatej" Haliny Mniszkówny -
czytał tę pow.ieść kilkakrotnie, o jego 
pobycie we Francjli zaraz po ukończe 
niu uniwersytetu w toku 1927, spor
towych pasjach ... 

Dwa szkice "Przeciw poetom" i • 
"Sienkiewicz" doskonale korespondu 
ją z podanymi przeze mnie faktami, 
pozorl'lli.e błahymi, śmiesznymi, tak 
jak te szkice - ironiczne, zabawne, 
a jednocześnie poważne, inteligent
ne, o dużym ładunku intelektualnym. 
Teza szkicu "Przeciw poetom" brzmi: 
"iż nikt pra\VIie nie lubi wierszy i że 
świat poezji wierszowanej jest świa
tem mkcy jnym oraz sfałszowanym". 
Gombrowicz zastanawia się, dlaczego 
męczy go ten farmaceutyczny eks-
1lrakt ~Y "<CrZ.Y\5tą, poezją", I:IJWła&
cza gdy ukazuje się w formie wier
szowanej. Dlaczego język poetów wy
daje mu się najmniej ciekawy ze· 
wszystkich możliwych języków i dla 
czego nie zna nic, )ako styl, gorszego, 
nic bardziej śmiesznego niż sposób w 
jaki Poeci mówią o sobie i swojej Po 
ezji? Gombrowicz przeprowadził na 
stępujące dośw.iadczenie: kombinując 

poszczególne zdania lub fragmenty 
zdań z. wiersza poety, zbudował 

wier z absurdalny ~ · odczytał go w 
gronie miłośników, i koneserów po
ezji jako utw6r wieszcza - ku osól
nemu zachwytowi owych miłośni

ków. Poeci stali się niewolnikarni -, 
i moglibyśmy okrelić poetę jako isto
tę, która już nie może wypowiadać 
&iebie, gdyż musi wypowiadać W~ersz. 
Czy poeci nie tworzą dla poetów -
zastanawia się dalej Gombrowkz.. , 

(Ciąg dalszy na str. 23) 



(Dokończenie ze str. 22) 

Czy nie szukają oni jedynie wyzna
wców, to jest lud~i. jak Poetę ·i Poe
zję porównuje Gombrowicz ze śpie
wem i śpiewakiem. Wyobraźmy so
bie, że w gronie loBkunastu osób jed
na z nich wstaje i zaczyna śpiewać. 

Spiew ten nudzi większość słuchaczy 
lecz śpiewak nie chce zdać sobie z 
tego sprawy. Wymaga, aby wszyscy 
padałi na kolana przed tym Pięk

nem, żąda bezwględnego uznania 
roli Wieszcza. Choć nikt nie przy
wiązuje do jego śpiewu większej wa
gi, on przybiera minę jakby sł~wo je 
go miało decydujące dla śwlata zna
czenie. Pełen wiary w swoją P.oetyc
ką Misję ciska gromy, huczy, grzmi, 
.szaleje w próżni. Co więcej, nie chce 
przyznać się przed ludźmi, ani też 

przed sobą, że śpiew nawet jego sa-
• mego nudzi, męczy i dręczy. Przecież 

-on nie wypowiada się swobodnie, ani 
naturalnie, ani bezpośrednio - tylko 
w form1e odziedziczonej po innych 
:poetach, iktóra straciła }uż stycz
ność z . bezpośrednim odczuwaniem 
ludzkimi. · 

Z chwilą, gdy poeci stracili z oczu
konkretną istotę ludzką, a wzrok ut
kwił, w abstrakcyjnej Poezji, nic nie 
pomogło powstrzymać ich na równi 
pochyłej wiodącej w przepaść absur
<iu.2 Gombrowicz tak końe2y swQje 
rozważania: "Nie te mnichy (poeci) 
wolą się korzyć! Mnichy? To nie zna-

czy abym był przeciwnikiem Fana 
Boga lub jego rozlicznych zakonów. 
Ale nawet religia umiera z chwilą, 

gdy przeobraża się w obrząde~. Zbyt 
łatwo· z.aiSite pośwtięcamy 111a <tych oł

tarzach autentyczność i wagę nasze
go istnienia". 

Refleksje o Sienikńewiczu .r,ozpoczy 
na w ten sposób: .. ~y;t.am Sienlmewi 
cza. Dręcząca leiklbwra. Mówimy: to d-o 
syć Jciep!jk:Je, .i czytamy dailej. Powia
damy: ależ to tanioc-ha- i ll1lie może
my się ·odenwać. Wykll'lzyklu.jemy: rne
wnośna opera! i ozytamy w dailszym 
ciąg.u, u;r;zeczenrl.." NarzYJWa Sienlkiewi
cza HamJ.eltem dr.ugie.j ka.tegor.ii ~ Du
masem Ojcem, piex;w&rej klasy, rna
~ikiean i uwodzicielem, który wsadził 
nam w głowy Kanidca wmarz z Woło
dyjowsk,ilm oraz pa111em Hetmlanem 
Wielkim i: zalkcnikował ,je. "K.tóż czy-
tał Mickiew<.i.cz,a z własnej i .nie,pr'Zy- " 
muszonej w<lli, .kJtóż rz.nał Słowackrie

go? Kras~ńs:ki, P·rzyby,srz.ewski, Wy<S
IPłail!Ski ... ,byłoż to coś więceJ niż lite
IT.a:tlUJra ll1au"t2lUCana, li<tera!lu:ra wunusza 
111a? Lecz Siemiewi'Cz to wino, ikltó
u·ym ·rzeczywiście upajaliśmy .~ę i tu 
ser<: a nasze biły ... ,i z kimko1w:iek się 
,rozmawiało, z lek·a•rzem, z ['Obotn'lli
lkiem, zaws~ 111a<t.rafiałio się na Sielll
kiewicza, .na SiemJkiewi!Cza jakQ na os 
tateoony, 111a:jbardziej .inty.mny sek.ret 
polskiego smaku, polski "sen o llll'O

dzie". W "Sien'kiewicz.u" woSfPOmiina. 
Gom';mowioz róWinież o Adamie Mic
kiewiczu, wY'Illlienri.a .rHl<z.w iska Goethe-
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go, Szekispilra, BaLzalk<i, Ba.udelailra, 
DostojewSkiego, G.ide'a. Nawią~e do 
prz.ęwJości, ido .~ej groteskli", by 
czytelnik dokłaJdniej .7.1I"OZumiał nie 
tyiliko historię /I)Otsk.iego() 111an-odu, ale i 
jed wpływ na teoon~ość. 

J esrL'C'Ze dwa cyttraty dotyc:zą<:e bez
\POŚ!rednti.o() Sienkiewicza: "Gmzech sym 
pa.tyczny, gr·zech poczciwy, ~h mo 
czy, ~h "c:z.ysty" - oto specjal
ność tej kru.dmi. Nie rzy.mianiln Skmze
tuskii, aJ.e ~ Kmicic jest typa 
wym bohaterem Sien.Jciewi.cz,a. Kmi
cicom ł W~iC'juszom p<Y.LWala się gme 
szyć pod MTatrJUll'llkiean, a•by grzech po
chodził rŁ na'dmi.a!ru sil ż)'iWotlnyah i 
cz)'!Stego serca... Gdy!byśmy zapy:tailii. 

Sienkiewicza.: - Dlaczego() u,pif:ksza 
pan hwtlorti.ę? Dlaczego i\liPTam.cza pa;n. 

_lu:dzi? Dlaczego ka•rmi pan P<llaków 
tekiem ll1a!1Wil'lyah ih.IIZ.j>i? Dlaczego u

sY!Pia ,pan sumienia, tłumi :Pan myśl 
i hamuje postęp? - odpowiedź jest 
gotowa, zawa'l"lta w oota'tniicll słowach 
"'Drylogi:i" : d!la pokirzepienia .serc. A 

. za<tem NaJród stanowi os't·atec2lile jego 
uspraw.ied11wienie". 

DARIUSZ SWIDKIEWICZ 

PRZYIPISY: 
1. Tadeusz Kępińs!Oi "Witold Gombro

wJcz i świat jego młodości", Kraków 

1974, s. 272. 

2. Mimo te przedstawionych zdań ze szki

cu ,.Przeciw poetom" nie brałem w cu· 

dzyslów, przytaczam je w miarę dokła 

dnie za Gombrowiczem. 

INFORMUJEMY CZYTELNIKÓW, 
ŻE JEST . TO OSTATNI 

• 

NUMER "F A K T O R A" 
REDAKCJA 
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/' 
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XVI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 

CZ~ONKOW STUDENCKIEJ 

~ (Ą\'--.._ SPOŁDZIELNI 

~~~ fRACY 

MANDAT 
~'ł;;,A# 

o~ ZIELONA GORA 1961 

Studencka Spółdzielnia 

· GRONO" Pracy ,, 

Z 
adani€fll spółdzJelni )est p:rowadlz.enie d.Liała1ności gospo
darezej w z;a:'kreSie usług dla jednoste-k gospodarki u.spo
lec:zm!ionej, ludności. sz.kól wyższych i środowiska stu-

denckiego w celu: 
- nioo:enia p.omocy mrut:eri.a.Jnej studentom poprwz umorżli
wrlenie ·i m za:robkowmia z;god.ntie z po.siada'ny;mi klwali:fiik.aeja
mi; 
- umożliwdeniia członkom spółdzielni osiągnięcia dodatko
wych ikwalńfik.acji oraz wzbogacenda wiliedz.y ll.d.obytej na u
czeln•i; 

. - dąże!llia do zapoz.na.nia studentó!w z ideą spółdzielczości oraz. 
zasadami jej orga.niz.aojti. i dzJaładności. 

Spółdzielnii.a druala w 1•amach C~ntra!lnego Związiku Spół
dz.LelczoOOi fr.ocy pod .bez.pośrednilm .kd.erown•ictwem Ziwńązku 
StudendkrliOh Spółdzi.elni Bnacy 

JAK ZOSTAC CZŁONKIEM STUDENCKI EJ SPOŁDZIELNI 
PRACY 

C 
złonkLem spółdzi.eln.i może rostać każdy student stu
diów stacjonarnych szkoły wyższej. Wcz.eśniej powinien 
założyć KSIĄZECZKĘ pracy, któreJ otrzyananie w.aa-un-

ku.je: 
- posiadaru:e ważnej legitymacji studenckiej; 
- wypełnienie deklaracji członkowskiej . 

Wyrobienie książeczdti wyrnaga dostarczen.ia zdjęcia i udsz
cżeni.a. wpisowego w wysokości 5 zł. Zostając członkiem ~ół

d2.ie1Illi dekłaruje się co :najmniej jeden udział w wysokoś-
ci 200 zł. . 

Rr.zed poclljęoi.em pierwsz.ej pnacy należy spełnić jeszcze diw.a 
\Vanu.nk.i: 
- ukończyć SZikolenrie bhp II stopruia (prow,adz.one przez spół
dzielnię} ar .M: ~aipOZillaĆ się z regul~aminem puacy, 
- uzyskać w książeczce pracy w.pis lekal!'za "zdolny do wy
konyw.an.ia pr.ocy fizycznej" 

GDZIE POBIERAC ZLECENI A 

W 
spółdzielni spotkasz się z dużą różnorodnością usług. 
Możesz wyk®ywać usługi proste, np. prace porządko
we, załadunkowe, przeprowadzki, możesz d:eż podjąć 

tzw. pnace specjalistyczne zgodne z kiel'unk.iem zdobywa~ej 
Wliedzy. 

Usługi różne wykonują zakłady , usług<OWe niespecja
listyczne : 

- Zaikład Usług Różmych WSI, Zi Góra, ul. Podgórn3 
43 c, ·pokój rur l, telefon 72~3, zlecenia wydawane są w 
godz. 7.0(}-15.00, 

- Zaklad Usług Róinych WSP, Zielona Góra, Aleja Wojska 
Folskiego 67, telefon 22-12, wydawanie zleceń w godzina ch 
7.00-15.00, 
- Zakład Usługowy .. O~impióczyk", Gor1.,ów Wikp., ul. No
wotki l, telefon 286-60, wydawanie zleeeń w godzlinach 7.0o-
15.00, 
Usł~i specjalistyczne - zgo dnie z .kwalifikacjami- oferutie 

Zakład Usług Technicl;llych, Zielona Góra, ul. Podgórna 43 r::, 
pokój nr 4, telefon 717-61, zlecenia wydawane są w god?Jinach 
7.00-9.00 ·i 12.0(}-14.00. 

Po ukończeniu km'Su z zakresu malowania, •tapetowania cy
klinowania i lakierowania parkietów, uszczelnianJa oki.en ~ 
inne {kursy spóld:z.ieln~a orga.n:irruje raz w roku) możesz pod
jąć pracę w Zakład:llie Usług Remontowo-Budowlanych, Zie
lona Góra, ul. Podgórna 43 c, pokój nr 10, telefon 717-61, 
zlecen~a wydawane są w godz. 12.00-15.00. 

I LE MOZESZ ZAROBIC 

Z 
a wykonaną pracę o!Jrzymasz wynagrodzenie p.ro.wizyj
ne, Jdó.re stanow.i kwota wp_ł\lcona na twoje nazwisko 
przez kasę spółdzielni. Usługi są płatne zgodnie z cen-

nikami, iktóre otrzymasz w każdym zakładzie. 
Zarobki. są limitowane: 

- w ciągu rol<u .akademickiego możesz zarobić 21.600 zł, w 
w umotywowanym przypadku 32.400 zł, 
- na okres wakaeji 1imit .zarobków ustala każdonazowo z3-
rząd Spółdzielni. 

P.rzekr.oczenie zarobków bez zgody Zarządu jest niedopusz
czalne. 

Zarobki uzyskiwane przy wykonywaniu usług dla ludności 
i prac specjalistycznych nie są wliczane do zarobków obję
tych limite-m. 

PRAWA CZŁONKA SPOŁDZIEX.NI 

J eśli zostaniesz członkieri_l spółdzielni wykonującym pra
cę masz szereg praw m.m.: 

- do zatrudnieruia w spółdzielnd stosownie do swoich kwali
f.ilkacji, aktualnych możliwości gospodarczych potrzeb spół
<Wielni oraz pobierania wynagrodzerri.a za swą pracę, 
- wybierania i być wybieranym do organów spółdzielni, 
-brania udzdału w Walnym ZgJOOmadzeniu, 
-uczestnictwa w podziale czystej nadwyżki, 
- korzystania. z urtądzeń socjalnych, kuUur.alnych i spor-
towych spół~ielni, 
- korzystan.ia re świadczeń SOC';ia~nycb obejmujących: zapo
mogi losowe i okoliczll.ościowe raz. w ~roku, wcuu;y i. ol:loo2y 
k.rajowe raz w roku, pożyczki na rem.ont mieszkania po2:ycz
ki na uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni 
m ieszk.aniowej, biletów do teatru i kin, dofinansowania do 
kul'l;ów samochodowych, nauki języków obcych i innych, zgła 
sz.ania wsz.elkich wniosków dotyczących działalności spółdziel
ni. 

:IUIIIIIIIIIJHII1111111Uli1111Uił1UIIIłllllllllł 
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' ,.F AKTOR" - JEDNODNIÓWKA KLUBU DZIENNI

KARZY STUDENCKICH PRZY RADZIE OKRĘGO
WEJ SOCJALISTYCWEGO ZWIĄZJ<U STUDENTÓW 
POLSKICH, ZIELONA GÓRA: UL. BOHATERÓW 

WESTERJPLATTE 30, TELEFON: 55-50 
WYDANIE 26, CZEH1WIEC 1981 ROK KOLEGIUM RE
DAKCYJNE: Dżamila Ankiewicz, Marek Bartoszewicz, 
Janusz KalliJ)rzak (red. nacz.) Małgorzata KowalSka 
(sekr. red.), Andrzej Buck Krzy57.tof Malta (p.o. z-cy 
red. nacz.), Dariusz Swidk1ewicz. 
Na'kład 500 egz. Do druku skierowano 15.05.1982 r. 
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