
Okres przerwy w nauce podczas studiów
warszawskich sp´dza∏em zawsze w Ciechocinku. Wcià˝
˝ywe jeszcze by∏y chwile dawnych uniesieƒ,
prze˝ywanych na bie˝niach i rzutniach i kontakty z
bohaterami tamtych wydarzeƒ. Wcià˝ jeszcze w tym
samym rytmie bi∏y nasze serca i ta sama feeria stolików
w niezabudowanym jeszcze kursalu wabi∏a nas na
d∏ugie nabo˝eƒstwa przy bryd˝u i niekoƒczàce si´
rozmowy na tematy absolutne. ÂciàgaliÊmy jak ptaki
z ró˝nych uczelni na wakacyjny zlot do T́ ˝niopolis.
I gniazda rodzinne by∏y jeszcze ciep∏e. I u wrót Itaki
czekali na nas najbli˝si. Psy ∏asi∏y si´ i zaczarowane
doro˝ki strzela∏y z bata.

Zje˝d˝aliÊmy si´ do Ciechocinka z ochotà, bo wcià˝
wita∏a nas ta sama paczka wagabundów, plejbojów,
niepokornych baka∏arzy, poetów z piórami na wichrze,
aposto∏ów s∏owa. Zaratustrów - proroków przysz∏oÊci.
I w oddaleniu niewielkim ch∏opaki z Bia∏ych Domów,
z Piasków, z Wo∏uszewa i ze Starego Ciechocinka,
którzy nie wyszli z naszej „Budy”, ale do nas lgn´li jak
do ula, po przyjacielsku. OcieraliÊmy si´ o siebie w
ró˝nych konfiguracjach, uk∏adach, szaleƒstwach, ale
zawsze z nale˝ytym uszanowaniem dla siebie.

Dzisiaj po prawie pi´ciu dziesi´cioleciach, kiedy
w Opolu myÊl´ o tamtym okresie, dziwne mi si´ wydaje,
˝e spoÊród przebogatej scenerii tamtych lat, na przetaku
ostali si´ tylko bohaterowie zdarzeƒ. Zapa∏y sportowe,
euforia codziennych szczegó∏ów ̋ ycia, skoki nad bramà
podczas powrotów do domu, igraszki na Wis∏à,
koncelebracja poetyckich seansów w parkach, mi∏ostki,
strzelistoÊç i pi´kno naszych ognisk domowych,
obowiàzki - wszystko to skurczy∏o si´, straci∏o swojà
dawnà wyrazistoÊç. Na sicie czasu przetrwa∏y jak ˝ywe
Potargane Anio∏y na s∏onym kujawskim piasku.

Tutaj w roku 1954 skrzy˝owa∏y si´ moje s∏owa z
myÊlami Stachury, Edzia „Francuza”, znad Drugiego
Stawu morenowego w ¸azieƒcu - Aleksandrowie
Kujawskim. Zna∏em go ju˝ wczeÊniej, gdy˝ z Wackiem
- moim m∏odszym bratem przez trzy lata chodzi∏ do
jednej klasy w Liceum ciechociƒskim. Lgnà∏ do stolików
z bryd˝em, ale do naszej „geruzji” nie mia∏, jak wielu
innych, przyst´pu. Grywa∏ obok z podobnymi sobie,
nieopierzonymi jeszcze, lecz ju˝ szpanujàcymi
m∏okosami. Przyskakiwa∏ w ró˝nych porach, internat
mia∏ pod bokiem. Z nim to kiedyÊ, któregoÊ popo∏udnia
podà˝a∏em na stadion pod t´˝niami z parku, drogà
przez tory, obok Kolonii Markiewicza. By∏em umówiony
z „Konikiem” - RyÊkiem Ró˝aƒskim, chcieliÊmy troch´
potrenowaç. Wiedzia∏, ˝e by∏em mistrzem Pomorza w
kuli. Mówi∏, ˝e skacze i troch´ biega. Potem rozmowa
zesz∏a na temat literatury. Mówi∏, ˝e w ubieg∏ym roku
by∏ w parku na koncercie, kiedy w muszli, w antrakcie
koncertowym recytowa∏em jakiÊ wiersz (istotnie,

dyrygent Kazimierz Karpecki - mój wujek, nieraz mnie
wpuszcza∏ na podium. Strasznie lubi∏em deklamowaç).
Gada∏ potykajàc si´ o j´zyk, o Rimbaudzie, Verlaine,
B∏oku, Jesieninie. By∏o fajnie do chwili, kiedy zaczà∏
kreÊliç katastroficzne wizje. Przedtem myÊla∏em, ˝e
chce przypodobaç si´ poloniÊcie swojà erudycjà.
Przerazi∏em si´. Zaczà∏ bredziç, ˝e wszystko trzeba
po∏amaç i zaczàç od nowa, ˝e on sam zacznie pisaç.
Taƒczy∏ przy mnie jak cyga, myÊla∏em ˝e zwariowa∏.
Nie pami´tam ju˝, w którym miejscu go zgubi∏em. Pod
wp∏ywem tej rozmowy napisa∏em wiersz, który
przetrwa∏ w lamusie moich pierwocin - cztery zwrotki
na ma∏ej, po˝ó∏k∏ej, kratkowanej kartce, z lokalizacjà
czasu: rok 1954. Musia∏y przygn´biç mnie jego myÊli,
bo ca∏e gadanie nazwa∏em ob∏´dem.

Zetknà∏em si´ z Edziem jeszcze raz w ˝yciu, w
Opolu w listopadzie 1970 roku. Poszed∏em z kolegà
na jego wyst´p autorski do Klubu Zwiàzków Twórczych.
Mówi∏ w doÊç g´stej salce, a potem Êpiewa∏ swoje
songi przy akompaniamencie w∏asnej gitary. S∏uchacze
szemrali, wkrad∏ si´ niepokój, poeta karci∏. S∏ucha∏em
s∏ów, ma∏o interesowa∏o mnie brzdàkanie. Audytorium
oczekiwa∏o wirtuozowskich  dêwi´ków, zapomnia∏o,
˝e przysz∏o na Msz´ S∏owa. D∏ugo nie mog∏em si´
uspokoiç. Kilka dni póêniej redaktor Romana
Konieczna zamieÊci∏a w „Trybunie Opolskiej” felieton
„Niewypa∏” pi´tnujàcy poet´. By∏o mi smutno.

Po latach dowiedzia∏em si´, ˝e Stachura ponownie
odwiedzi∏ Opole w lecie 1976 roku. Spa∏ u Zbyszka
Ruszela w pierwszym „deskowcu” na Chabrach i z
gospodarzem peregrynowa∏ po znajomych z ówczesnej
„potarganej” bohemy literackiej Opola. WÊród tych,
których nawiedzili, by∏ poeta Krystian Szafarczyk,
mieszkajàcy po sàsiedzku (po latach mój dziewierz -
teÊç mojego syna Rafa∏a).

Nieraz wracamy w rozmowie do tamtej chwili.
- „Tu siedzia∏ w kucki, w futrynie otwartych drzwi

balkonowych. Gra∏ na mandolinie i Êpiewa∏. To by∏a
noc pe∏na uroku i emocji” - wspomina z nostalgià
Krystek, a ja uk∏adam wiersz o tym niezwyk∏ym
zdarzeniu („Grajàcy Kwadrat”).

W poczàtkach wrzeÊnia br. wzià∏em udzia∏ w „Bia∏ej
Lokomotywie” - uroczystoÊci poÊwi´conej Stachurze,
zorganizowanej w Aleksandrowie Kujawskim pod
patronatem Marsza∏ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Sobotnie popo∏udnie (04.09.2004 r.)
sp´dzi∏em w Stachurowych Op∏otkach.

Kilka drzew owocowych z czasów m∏odoÊci Barda
biegnie spod przyzby po spadzistym klepisku podwórka
ku stawowi. Po prawej stronie wody, na drugim brzegu,
drzemià w kurzawie zieleni szczàtki cmentarza
prawos∏awnego stri∏ców Petruli, z dywizji, którà
przygarnà∏ Pi∏sudski, chroniàc przed kulà bolszewików.

POTARGANE ANIO¸Y
Z MOJEGO CIECHOCI¡SKIEGO LICEUM
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Zaprasza do swoich apartamentów, restauracji i drinkbaru.
Zapraszamy równie˝ na wieczorki taneczne

w godzinach 18.30 - 22.00 w soboty do godz. 23.00
87-720 Ciechocinek, ul. Raczyƒskich 6, tel. (054) 416 60 00, fax (054) 416 60 40

info. 0 801 800 121, www.targon.pl, e-mail:biuro@targon.pl
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Akredytowana przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym z siedzibà w Warszawie
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA - Sanatorium PUC „ZACH¢TA”, ul. KoÊciuszki 14

NACZY¡ T¢TNICZYCH I ˚YLNYCH KO¡CZYN DOLNYCH
- diagnostyka przewlek∏ej niewydolnoÊci ˝ylnej (˝ylaki)

- diagnostyka przewlek∏ego niedokrwienia koƒczyn dolnych
(m.in. mia˝d˝yca, cukrzyca)

NACZY¡ DOMÓZGOWYCH  - t´tnice szyjne i kr´gowe
SONOMAMMOGRAFIA - USG SUTKA

DIAGNOSTYKA USG JAMY BRZUSZNEJ i TARCZYCY

REJESTRACJA: TEL. 0 601 93 03 09

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

S∏u˝ymy specjalistycznà poradà w zakresie nowoczesnych (równie˝ nieoperacyjnych)
metod leczenia

˚YLAKÓW  KO¡CZYN  DOLNYCH  oraz  PRZEPUKLIN

Licencja nr 4660 - poÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami
Licencja nr 1200 - zarzàdzanie nieruchomoÊciami
------------------------------------------------------------------------------------------
CIECHOCINEK TEL/FAX (054)2834896
UL. NORWIDA 24 TEL.KOM. 0605858278
------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy wszystkich, którzy planujà sprzeda˝, zakup,
zamian´ lub wynajem mieszkania, domu czy dzia∏ki.

Zapewniamy profesjonalnà i pe∏nà obs∏ug´
oraz doradztwo.

------------------------------------------------------------------------------------------
www.ciechocinek-nieruchomoÊci.pl,  awis@ciechocinek-nieruchomoÊci.pl

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI styczeƒ 200523

Po lewej stronie - nasyp kolei ˝elaznej, którà poeta odjecha∏ w kierunku
swego przeznaczenia.

Zmierzcha. Siedz´ na ob∏ym g∏azie wpatrzony w ˝ar ogniska,
zanurzony w songi plecione ze s∏ów Barda przez m∏odych ryba∏tów,
licznie przyby∏ych z ró˝nych stron kraju. WÊród drzew snujà si´ cienie
komilitonów Steda: kuternoga Bruno Milczewski i Janusz ˚ernicki -
W´drowiec w Jednym Sandale.

Jestem tutaj jedynym cz∏owiekiem, który pami´ta z autopsji ich
m∏odoÊç dumnà i chmurnà.

A swojà drogà, choç bolej´ nad tragicznym losem Edzia - Kujawiaka,
nie mog´ przyjàç filozofii, do której doszed∏. Nie b´d´ ocenia∏ jej
wartoÊci, czy by∏a p∏ytka czy g∏eboka. Skwituj´ to nast´pujàco: je˝eli
pomaga∏a ona egzystowaç Potarganym Anio∏om, to dla nich by∏a
potrzebna.

Szkoda Edzia Kujawiaka, mojego ziomka. Gdy mówi∏, zawsze unosi∏
g∏ow´ wysoko, ku s∏oƒcu - spali∏ si´ jak Ikar, w locie do Êwiata
fantasmagorii. By∏ Lautreamontem swojego czasu - pozostawi∏ pieÊni
Mardorora. By∏ s∏aby - nie zaliczy∏ testu ˝ycia. - Potargany Anio∏.

    Zygmunt Dmochowski
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GORÑCY KWADRAT

Ogieƒ, ˝ar i popió∏…
Tyle si´ kojarzy.
Umar∏y ju˝ pierwsze,
A strun uniesienie
I cieƒ Steda wieszczy
W Kwadrat ten wt∏oczone
Przy balkonie kwietnym-
Jak Êwiat∏o na scenie
I Krystian przy Reni!

Tyle przesia∏ Chronos,
Spieszàcy si´ zawsze-
W kurz wirujàcy
Z poz∏otà chryzantem.

Cieƒ kujawski Barda,
Pami´ç i muzyka-
Grajà ciàgle jeszcze
Echem spopielonym
W Kwadracie na Chabrach -
W Atrium Szafarczyka.


