
  
 

 

 

Wiersze i wierszyki z tego zbioru Agnieszka pisała  

przed, w czasie i tuż po 

Warsztatach Literackich 

„Born(e) to write” 

między czerwcem a wrześniem 2015 r. 

 

 

 

 

Borne Sulinowo. Grand slam literacki 

12 sierpnia 2015 r. 
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Agnieszka 

 Gdy wiosną 2015 r. ogłosiliśmy wakacyjne warsztaty literackie w Bornem 

Sulinowie, nie spodziewaliśmy się, że Agnieszka tak wkręci się w tę naszą zabawę. Była  

z nami od samego początku, jeszcze w czasie czerwcowego fejsbukowego rozruchu. Już 

wtedy z zapałem pisała limeryki i rozwiązywała literackie zagadki. Jej wyjątkowy talent 

do pisania krótkich, zabawnych form wierszowanych (które nazwaliśmy za mistrzem 

Tuwimem „artyficjałkami”) rozwinął się w czasie lipcowo-sierpniowych warsztatów  

i błyszczał wciąż jesienią. Była też współautorką naszej kryminalnej noweli „Centrum. 

Kobieta z tatuażem” – połowa pomysłów fabularnych, zabawnych perypetii bohaterów 

pochodzi właśnie od Agnieszki. Błyskotliwość, poczucie humoru, wyobraźnia, wrażliwość 

językowa – tak można napisać o jej szybko rozwijającym się talencie literackim. 

Niespełnionym, przerwanym przez nieoczekiwane, tragiczne wydarzenia. Odeszła od nas   

30 października 2015 r.  

 Była wspaniałą koleżanką i dzielną pacjentką Centrum Rehabilitacji SM 

w Bornem. I tak będziemy pamiętać naszą drogą Agnieszkę Kremky. Niech odpoczywa  

w Pokoju. Przeczytajcie te wiersze i wierszyki. W nich jest jakaś odrobina prawdy  

o Agnieszce.  

 W książeczce zamieściliśmy też wiersze jej dedykowane, napisane przez przyjaciół 

z warsztatów. I jeszcze garść wspomnień. Ale czy można kogoś tak barwnego zamknąć  

w kilku zdaniach?  

PS. Nie miałem siły, by zamieścić w tym wyborze żartobliwe epitafia, które tak chętnie 

Agnieszka pisała. Jest natomiast w zbiorku smutny rozdział „Niebieska cukiernia”. Tak też 

zatytułowaliśmy całą książeczkę. rl. 

 

      Ryszard Lenc      Mariusz Kowalewski 

          Prowadzący Warsztaty                               Dyrektor CRSM 
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 Tak się złożyło, że tego lata w czasie kajakowego spływu płynąłem z Agnieszką. 

Już przy końcu trasy, na wysokości plaży, Agnieszka uparła się, by dotknąć nenufaru (co 

jakoby przynosi szczęście). Zrobiliśmy chyba z pięć podejść. Nic i nic. Nenufary jakby 

zmówiły się, by nie dać się złapać. Zostaliśmy daleko w tyle. Teraz zaparłem się ja.  

W końcu Aga musnęła palcami jeden kwiatuszek. "Hurra!".  

 A teraz zastanawiam, czy nie za słabo dotknęła. A gdybym zrobił silniejsze 

pchnięcie wiosłem? Gdybym zmusił się do trochę, tylko odrobinę większego wysiłku  

czy los by się odwrócił? A może nenufary coś przeczuwały? Ile takich pytań można 

zadać? Ile pytań do Losu? Boga-którego-wyroki-są-niezbadane? Stróża Nenufarów? rl 

 

* 

 Tak samo było z wiankami z okazji sobótki  święta w Radomiu  

w 2009 r. Wszystkie wianki popłynęły, a Agnieszki wianek utonął. :( Teraz będzie miała 

czas na zmianę przeznaczenia… Niech spoczywa. (z Facebooka, mk) 
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Altruitki 

Nie przysparzaj pracy Ali, 

Daj się porwać morskiej fali. 

 

Oszczędź pracy S. Agacie, 

Sam się prądem popieść, bracie. 

 

Apostrofa 

„Do Palarni” 

Palarnio moja kochana, 

Ciebie witam codziennie z rana. 

Bez ludzi, których tu spotykam, 

Ich energii i uśmiechu… znikam. 

Tu chodzę ładować akumulatory, 

Tu czas spędzam niezależnie od pory. 

 

Chceszki 

Chcesz rozjaśnić twarz Agnieszce, 

Napisz o niej w swojej chceszce. 

 

Chcesz odgonić smutki Lidki, 

Wymyśl dla niej altruitki. 
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Chcesz wywołać uśmiech Rysia, 

Zacznij pisać, już od dzisiaj! 

 

Chcesz oszczędzić trosk Grażynie, 

Pętlę zaczep na kominie. 

 

Chcesz oszczędzić trosk Dorocie, 

W nocy powieś się na płocie. 

 

Chcesz mieć humor i zabawę,  

Do Portowej idź na kawę. 

 

Chcesz uśmierzyć ból sercowy, 

Napisz wierszyk warsztatowy. 

 

Lepieje 

Lepiej w porcie kawę pić, 

Niż samemu w domu tkwić. 

 

Lepiej teraz w ogień skacz, 

Niż na starość gorzki płacz. 
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Lepiej pisać altruitki, 

Niż wieprzowe jeść tu bitki.  

 

Lepiej pisać wdzięczne chceszki, 

Niźli potem ronić łezki. 

 

Lepiej wodę mieć w kolanie, 

Niż w niedzielę wieszać pranie. 

 

Lepiej szukać dziury w moście, 

Niż z laseczką *) chodzić prościej. 

-------------------------------------- 

* laseczka do chodzenia, podpórka, ale interpretacja 

dowolna. 😁 

 

Lepiej walnąć głową w mur, 

Niż samotnie wiązać sznur. 

 

Lepiej cało wyjść spod kul, 

Niż rozstania znosić ból. 

 

Lepsza czasem kulka w łeb, 

Niźli bez glutenu chleb. 
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Lepiej w nocy nie śnić wcale, 

Niż ma przyśnić się Padalec. 

 

Lepiej zimny prysznic brać, 

Niżli nocą długo spać. 

 

Lepsze ciasto tu z zakalcem, 

Niż rozmowa z J. Padalcem. 

 

Limeryki 

Pewien psycholog z Warszawy 

Ciągle w sądzie miał sprawy, 

Że pacjentki uwodzi  

I terapii ich szkodzi.  

Wyrok zapadł z żądaniem poprawy. 

 

Pewien wyborca z Pułtuska  

Obrażony był na Tuska. 

Zagłosował na Dudę,  

Bo uwierzył w ułudę. 

Teraz z oczu spadła mu łuska.  
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Pewna wróżka z Wrocławia, 

Politykom już kart nie stawia. 

Oni z prawa albo z lewa, 

Ona ciągle ubolewa, 

Że nadal się nie poprawia. 

 

Pewien radca z Kołobrzegu,  

Zapragnął latem śniegu, 

Robotnicy więc przy molo, 

Rozsypali worek z solą, 

Niestety, bez przebiśniegów. 

 

Moskaliki 

Kto powiedział, że nad morzem, 

Trudno wypić dobrą kawę,  

Tego zaraz tu przełożę,  

Siłą przez kościelną ławę. 

 

Kto powiedział, że w Warszawie, 

Można kupić wszystko w „Biedrze”, 

Zaraz z takim się rozprawię, 

W Kołobrzegu przy Katedrze. 
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Turystychy 

Pozdrawiam Was z Kołobrzegu: 

Słońce, plaża  wszystko w biegu. 

 

Nie mam czasu na pisanie, 

Dziś jest dancing w Kormoranie!  

 

Poczet Personelu 

Chcesz wywołać uśmiech Wandy, 

Przywieź wódkę z kontrabandy. 

 

Jeśliś słaby jak niebożę, 

Miodek Gosi ci pomoże. 

 

Wierszyk Kubusia Puchatka 

Jak to miło w Bornem być, 

Na basenie hasać w wodzie, 

Do komory lodowatej 

Chodzić raźno choćby co dzień. 
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Różne 

„Krecie rozterki” 

Już komisarz bieży drogą, 

Aby uwieść Wandę srogą. 

Doceń Wandziu Kreta wdzięki, 

Po cóż te straszliwe męki. 

Przyjmij Wando serce Kreta, 

Nie chwilowa to podnieta. 

Smok z ramienia Wandy prosi, 

Oddaj Wando Kreta Gosi. 

Ona też samotność znosi, 

Ona słodycz w sobie nosi. 

Gosia zawsze, jeśli trzeba, 

Miód załatwi mu do chleba. 

Smutki Kreta zaś ugasi 

Uśmiech przy sałacie Kasi. 

Już zagadka rozwiązana, 

Tylko miłość im niedana. 

Wanda twardo, mój Turnusie, 

Opierała się pokusie. 

Kret wyjechał z aspirantem, 

Czyżby Wandę puścił kantem? 
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Nie, on nadal wzdycha skrycie:  

„Co za życie, co za życie…”  *) 

-------------------------------------- 

* wierszyk nawiązuje do opowiadania  

„Centrum. Kobieta z tatuażem”. 

 

„Do Doroty S.” 

Haiku, moskalik czy chceszek pięć, 

Forma dowolna, liczy się chęć! 

Twojego talentu nam tu brakuje, 

Pisz więc na głównej *), skoro to czujesz. 

-------------------------------------- 

* stronie Warsztatów na Facebooku. 

 

Dziś Hakera urodziny, 

Zatem właśnie z tej przyczyny,  

Zamiast chrupek, bardzo proszę, 

Zaserwuję ryż z łososiem. 

 

Czy zaskroniec, czy padalec, 

W nosie miej i zostaw żale! 

 



                                                                             Niebieska cukiernia       

                                                            13                                                                                                                                          
 

 

Nie bądź Kleszczem *), zostań wieszczem! 

------------------------------------------ 

* wiemy oboje z R., o co chodzi.  

 

Na rycerza czekam stale, 

W chłodzie, deszczu i upale. 

Tylko czemu niestety, 

Trafiam na same chabety, 

Co łeb zakuty obnoszą w chwale? 

 

Raz czupurek gryzipiórek, 

Wspomniał ot tak, mimochodem: 

Na upały, mój turnusie, jedz ogórki, 

Ale z miodem.  

Miód chabrowy doskonale  

W ogórkowym chłodzi szale.  

Nie campari czy mojito,  

Lecz ogórki. Prawda li to? 
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NIEBIESKA CUKIERNIA 

 

Ja się teraz połajdaczę, 

Ania niechaj za mną płacze. 

 

Z walizki piasek, 

Na ustach wciąż słony smak. 

Wrócę tu za rok. 

 

Lepiej teraz walcz wytrwale, 

By na wiosnę znów poszaleć. 

 

Lepiej teraz mnie pocałuj, 

Niż przez zimę całą żałuj. 

Ja się bawię nieustannie, 

Wracam w maju, czekaj na mnie. 

 

Chcesz polecieć znów jak ptica, 

Rób komórki w Katowicach.  

 

Lepiej teraz pocierp trochę,  

Aby potem mieć radochę. 
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Tu spoczywa Kremky „Jadwinia”. 

Każdy cukiernik niech się obwinia, 

Bo od garści borówek, 

Wolała torbę krówek. 

Teraz w niebie diety rozkminia. 
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Rodzina, przyjaciele i… Haker o Adze 

 

Niestrudzona poszukiwaczka szczęścia. 

* 

Agnieszka to była anielsko-diabelska mieszanka – była w niej miłość, niecierpliwość, 

zaduma, piękno i mądrość. 

* 

Tak wiele kolorów. I taki smutek teraz.     

* 

Imponowało w Agnieszce to, jak swoją kreatywnością i pomysłowością potrafiła 

zainspirować, chyba nieświadomie, osoby w swoim otoczeniu.  

* 

Agę zapamiętamy jako osobę o ogromnej wyobraźni i bardzo inteligentnym, swoistym 

poczuciu humoru; taka zostanie w naszych sercach. 

* 

Aga  nasza koleżanka z IBE, kolorowa, uśmiechnięta, ciekawa świata. Wszystko w niej 

było jak letni dzień pełen słońca. Głupio to brzmi, ale Aga kojarzy mi się właśnie z latem, 

kolorową spódnicą i słonecznikami. Nie przywykliśmy, że nie przychodzi codziennie do 

IBE; Facebook dawał złudzenie, że właśnie dochodzi do furtki, siada na krześle  

w sekretariacie, by zamienić kilka słów, ogarnia papiery.  Kilka dni temu napisałam jej, że 

sexy wygląda w nowej fryzurze. I nagle jej zabrakło. 

* 

Cały czas mamy w pamięci Agnieszkę pełną pozytywnej energii i gotową na każde 

wyzwanie, jakie dyktuje los. Agę zapamiętamy również jako osobę o ogromnej  
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wyobraźni i bardzo inteligentnym, swoistym poczuciu humoru. Taka zostanie w naszych 

sercach. Ona zawsze była parę kroków przed wszystkimi. Uroczo odważna, mocna  jak 

coś postanowiła, nie było zmiłuj się. I wszystko Jej się udawało. Jak nie  popłakała 

chwilę rzewnie i zaczynała jeszcze raz… 

* 

Świat wciąż istnieje, choć Ciebie nie ma. Chociaż odeszłaś, nadal jest ziemia i pory roku 

wciąż się zmieniają, dni oraz noce wciąż uciekają. Bo one wiedzą, że wciąż jesteś z nami, 

choć nie dotkniemy Cię swymi rękami. I choć nie słychać już Twojego śmiechu TY JESTEŚ 

z nami. 

* 

Shine on you crazy diamond. 

* 

Aguś… 

* 

;( ;( ;( ;( Żegnaj siostra, miłej podróży po Wszechświecie, na zawsze pozostaniesz w moim 

sercu i umyśle. Do zobaczenia kiedyś ;( ;( ;( ;( 

* 

„…Coś się tu nie zaczyna 

w swojej zwykłej porze. 

Coś się tu nie odbywa 

jak powinno. 

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął 

i uporczywie go nie ma. 
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Do wszystkich szaf się zajrzało. 

Przez półki przebiegło. 

Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. 

Nawet złamało zakaz 

i rozrzuciło papiery. 

Co więcej jest do zrobienia. 

Spać i czekać…” 

(Wisława Szymborska, fragment wiersza) 
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My dla Agi 

 

Pewna Aga spod Warszawy 

Wpadła na pomysł ciekawy. 

Byśmy pewnej sierpniowej niedzieli 

Piławą popłynęli. 

Sprawdzony sposób zabawy. 

* 

Poznałem Cię przed laty. 

Nie polubiłem od razu. 

Ale każdy dzień z Tobą 

Stawał się ciekawy. 

Lubiłem z Tobą przebywać, 

Chodzić na zajęcia, 

 

Cieszyć się wolnymi chwilami. 

Miałaś tysiące pomysłów, 

Niespełnionych marzeń. 

Ceniłem Twój humor, 

Spojrzenie na świat, 

Wiarę w lepsze jutro. 

Łączyła nas skala EDSS. 

Wierzę, że jesteś szczęśliwa. 
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Jacek Kącki 

 

 

Sięgając w swoich wspomnień zwoje,  

widzę spędzone wspólnie chwile,  

wspominam niezliczone boje;  

mieliśmy swoje Termopile. 

Był płacz i złość, radość, śmiech,  

o spokój zawsze było trudno. 

Wspomnienia zapierają dech, 

Z Tobą nie było nudno!  

I tylko słowa „był” i „było”  

boleśnie w myśli moje weszły,  

łzę słoną oko uroniło,  

bo piszę wszystko w czasie przeszłym. 

Waldek „Shrek” Ruta 

 

 

łódź płynie szybko 

nenufar chyli głowę 

czy już o tym wie? 

Ryszard Lenc 

 

 

 

Architekt naszych losów 

Gdzieś wzrok odwrócił na chwilę. 

Nie dostrzegł 
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I nie złagodził 

Emocji ciążących żywym. 

Smutku. 

Załzawionych oczu. 

Ktoś zniknął bezpowrotnie. 

A jednak non omnis moriar. 

* 

wesoła, przebojowa 

sypała pomysłami 

 

w czasie jakże krótkim  

 

nie mogła pogodzić się z chorobą 

znosić ograniczeń 

 

zdrową 

 

silną 

i sprawną  

widziała się w marzeniach  

to niełatwe 

 

szukała  

dróg wyjścia 

nowych formuł terapii 

 

jakże nie przyznać Jej racji 
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muszę zaakceptować motywy 

chociaż wynik tych wysiłków  

to same łzy tylko 

 

Agnieszka w czerwonej sukience  

już w lepszym świecie 

tu w naszej w pamięci 

Lidia Kawalec 
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zamiast wiersza 

 

 

Katarzyna Kosińska-Chyc 
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Krótka notka o sobie 

spisana przez Agnieszkę w połowie sierpnia 2015 r. 

 

Agnieszka Kremky 

Pochodzi z Warszawy, jest dzieckiem stanu wojennego.  

Skończyła polonistykę na UW, studiowała też nauczanie języka angielskiego  

i zarządzanie. Obecnie nie pracuje. 

Pasja: pies shih tzu. 

SM od 12 lat. 
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Post Agnieszki na Facebooku z końca sierpnia 2015 r.: 

Tęsknię za Wami. 
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