
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI maj 2005

        Ciechocinek, kwiecieƒ 2005

Drodzy Paƒstwo,
Poniewa˝ od niewielu dni zaliczony

zosta∏em urz´dowo do mieszkaƒców
Ciechocinka, chc´ przedstawiç si´ tak-
˝e Paƒstwu za poÊrednictwem lokalne-
go organu prasowego. Za∏àczam mojà
wizytówkà w postaci kilku wierszy. 

Ciechocinek obraliÊmy wraz z mojà
˝onà Kamà na nowe miejsce naszego
„prawie” sta∏ego zamieszkania w Polsce
po kilkunastoletnim pobycie w Niem-
czech. Jestem zresztà rodowitym Kuja-
wiakiem. Urodzi∏em si´ w 1938 roku w
BrzeÊciu Kujawskim, a m∏odoÊç sp´dzi-
∏em we W∏oc∏awku. Debiutowa∏em w
1961 roku w bydgoskim „Pomorzu”.
Potem publikowa∏em wiersze i proz´
tak˝e w wielu innych czasopismach. W
1969 LSW wyda∏a mój zbiór opowiadaƒ.
Niebawem jednak wiersze moje publiko-
wa∏y tylko czasopisma tzw. „II obiegu”.
W 1981 przy∏àczy∏em si´ do grupy m∏o-
dych ludzi redagujàcych w Bydgoszczy
opozycyjne czasopismo „ Wolne Zwiàz-
ki”. W 1988 wyemigrowa∏em do Nie-
miec. Konieczna by∏a skomplikowana
operacja serca. Po operacji i d∏ugotrwa-
∏ej rekonwalescencji zaczà∏em znów
pisaç pod nazwiskiem mojej niemiec-
kiej matki. Niebawem odnalaz∏ mnie
redaktor warszawskiej „Poezji dzisiaj”
Aleksander Nawrocki. Od tego czasu
jestem systematycznie zapraszany na

organizowane przez to czasopismo Âwia-
towe Dni Poezji (zresztà z dziwnym nieco
statusem „polskoj´zycznego poety nie-
mieckiego”). Od tego czasu publikowa-
∏em znów, u˝ywajàc nazwiska Manteuf-
fel jako pseudonimu literackiego, w
bydgoskim „Akancie”, gdaƒskim „Tytu-
le” no i oczywiÊcie w „Poezji dzisiaj”.
(Tak˝e bie˝àcy numer tego czasopisma
publikuje kilka moich wierszy, a Alek-
sander Nawrocki wystàpi∏ 22 kwietnia
w Bibliotece W∏oc∏awskiej z prelekcjà o
wspó∏czesnej poezji polskiej.) Od ubie-
g∏ego roku nawiàza∏em wspó∏prac´ z
nowym, bardzo ambitnym czasopismem
bydgoskim dla literatury, filologii i sztu-
ki „TEMAT” (redaktorem naczelnym jest
pracownik naukowy Akademii Bydgos-
kiej, autor wielu rewelacyjnych opraco-
waƒ z dziedziny literatury polskiej, dr
Dariusz Tomasz Lebioda); w poprzed-
nim numerze publikowane by∏y tam
moje wiersze, a w najbli˝szym numerze
ma ukazaç si´ mój obszerny esej trak-
tujàcy o tzw. „spalonych poetach”, czyli
o autorach, których ksià˝ki palili hitle-
rowcy w 1933 roku. (Nie uda∏o mi si´
niestety kupiç w Ciechocinku, mieÊcie
Janusza ˚ernickiego, ani tych bydgos-
kich, ani te˝ warszawskich czasopism
literackich choç niewàtpliwie sp´dzajà
tutaj urlopy tak˝e przedstawiciele Êro-
dowisk artystycznych, a i wÊród miesz-
kaƒców Ciechocinka ˝yjà pasjonaci lite-
ratury.)

W mi´dzyczasie „odkry∏a mnie” Pani
mgr Maria Jolanta Zieliƒska, dyrektor
w∏oc∏awskiej Biblioteki Publicznej, a
przy tej okazji i „w∏odarze” mojego ro-
dzinnego miasta BrzeÊcia Kujawskiego,
które opuÊci∏em przed pi´çdziesi´ciu
laty. Wspólnie te˝ zorganizowali dla
mnie spotkanie autorskie i postanowi-
li wydaç cykl moich wierszy „Listy do
Kamy”. Byç mo˝e te w∏aÊnie serdeczne
kontakty zadecydowa∏y o próbie powro-
tu do Polski. „Próbie”, jestem bowiem
od czasu operacji uzale˝niony od cià-
g∏ego leczenia specjalistycznego w Niem-
czech. Mo˝e przyd∏ugi to wst´p... Kilka
za∏àczonych wierszy wybra∏em z uwagi
na Dzieƒ Matki. Byç mo˝e wi´c zech-
cecie Paƒstwo wiersze te okazjonalnie
wykorzystaç.

Przy tej sposobnoÊci ˝ycz´ Paƒstwu
sukcesów mierzonych renesansem tego
pi´knego NASZEGO uzdrowiska.

       Krystian Medard Czerwiƒski
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ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE

CIASTKA
BABECZKI MUFFIN

BABKA DRO˚D˚OWA
BABKA JOGURTOWA

BABKA PIASKOWA
BABKA KARMELOWA

BEZY KOKOSOWE
CIASTECZKA FITNESS

CHA¸KA
CHA¸ECZKA

CIASTO DRO˚D˚OWE
Z KRUSZONKÑ
Z OWOCAMI

CIASTKA KRUCHE
DRO˚D˚ÓWKA

FRANCUSKA
CIASTKO FRANCUSKIE
CIASTO JOGURTOWE

GRZEBIE¡
JAGODZIANKA
Z MIGDA¸AMI

KRAJANKA
KEKS

KOKOSANKI
MAKOWIEC

PÑCZEK
PRECEL

PÑCZUSIE
PIERNIK

PLECIONKI DRO˚D˚OWE
ROGAL MAÂLANY

ROGALIK DRO˚D˚OWY
ROGALIK FRANCUSKI

SERDUSZKO
SERNIK

SEROMAKOWIEC
STRUCLA

STOKROTKA
SZARLOTKA

SZNEK
W¢GIERKA
W¢ZE¸EK


