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Dodatek Literacki do Powiatu S³upskiego * Nr 2(11)/2004 * ROK II
Czy kto tak o was kiedy napisze?

PO¯EGNANIE TERESY
OPACKIEJ

11 lutego na Cmentarzu Komunalnym w Ustce po¿egnano
Teresê Opack¹, nasz¹ kole¿ankê, wspania³¹ poetkê, od
samego pocz¹tku aktywn¹ uczestniczkê Grupy Wtorkowe
Spotkania Literackie, pisz¹c¹ równie¿ dla "Wsi Tworz¹cej". Zmar³a 7 lutego po nieuleczalnej chorobie w Hospicjum Mi³osierdzia Bo¿ego w S³upsku.

To ogromna strata. Odesz³a m¹dra, wra¿liwa Artystka.
Wszyscy d³ugo bêdziemy pod wra¿eniem Jej wierszy, piosenek napisanych dla zespo³u "Morska Fala" w Ustce, w
którym piewa³a i z którym czêsto wystêpowa³a.
Do dzi pamiêtamy Jej recital przygotowany specjalnie na Obchody Dnia Dzia³acza Kultury w Damnicy w 2002
roku. Ujê³a wszystkich wtedy swoim ogromnym talentem
literackim i scenicznym. By³a niezast¹piona!
W ostatnim, w³asnorêcznie napisanym ¿yciorysie poda³a: "Urodzi³am siê tu¿ przed wybuchem II wojny wiatowej. Lata dzieciêce spêdzi³am w okolicach Radomia, gdzie
rodzicie moi byli nauczycielami. Tam te¿ rozkocha³am siê
w sielskich krajobrazach - pe³nych kwiatów ³¹kach, srebrzystej rzece, winiowych sadach, lesie, piewaj¹cych z³ocistymi k³osami polach.
Tam zetknê³am siê z szeroko pojêt¹ przyrod¹, która
uwra¿liwi³a mnie na piêkno wiata i niedolê zwierz¹t. Po
ukoñczeniu szko³y redniej - Technikum Finansowego w
Radomiu, wysz³am za m¹¿ za oficera Marynarki Wojennej,
przeto w roku 1956 osiedli³am siê w Ustce. Tu pracowa³am
zawodowo zgodnie z kierunkiem zdobytej wiedzy (ksiêgowoæ, ekonomia). Od roku 1990 jestem emerytk¹. Od tego
te¿ czasu datuje siê moje zbli¿enie do pisania wierszy, w
których wyra¿am stan moich uczuæ i odczuæ.
W twórczym dorobku, oprócz refleksyjnej liryki, mam
tak¿e wiersze o treci zabawowej, satyryczno-humorystycznej oraz stonowane erotyki. Nie wyda³am jeszcze ¿adnego
tomiku z uwagi na "niedobory kasowe". Prezentujê swoje
wiersze na spotkaniach autorskich w Ustce - (Domu Kultury, sanatoria), kilka utworów drukowa³y gazety ("Angora",
"Przekrój", "Szpilki"). Otrzyma³am wyró¿nienie w dwóch konkursach literackich.
Moja poezja jest bardzo prosta, przejrzysta, zrozumia³a. Nie strojê jej w wyszukane metafory, nie "faszerujê"
b³yskotliwym intelektem. Mam swój styl, nie staram siê iæ z literack¹ mod¹ ani nikogo naladowaæ. Pragnê by moje
wiersze trafia³y do wra¿liwych, ludzkich serc."
W tym wydaniu "Wsi Tworz¹cej" koledzy z Grupy Wtorkowe Spotkania Literackie ¿egnaj¹ siê ze swoj¹ kole¿ank¹.

POGRZEB TERESY

Na pogrzeb Teresy Opackiej z naszej grupy literackiej
przybyli: Henryka Jura³owicz ze swoim przyjacielem z zespo³u "Zgoda", Jan Wanago, Iwona S³awecka z mê¿em
Markiem, Przemek Gac i moja skromna osoba. By³a te¿
Joanna Or³owska z Wydzia³u Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w S³upsku.

Z. Babiarz-Zych

Godzina 12.00, punkt zbiorczy przy kaplicy na komunalnym cmentarzu w Ustce. Zebra³o siê wielu przedstawicieli rodowisk kulturalnych, przyjaciele, znajomi i rodzina. Wobec tej okolicznoci, i¿ jeszcze za ¿ycia Teresa Opacka nie ¿yczy³a sobie na swoim pogrzebie ksiêdza, scenariusz po¿egnalny nad jej grobem odbywa³ siê, niejako samoistnie, bez specjalnego przygotowania. Du¿o by³o ludzi
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wokó³! Trumny nie by³o tylko ma³a, rzebiona lakierowana
skrzyneczka z urn¹ - wygl¹da³a jak mebel ozdobny do pokoju. Duchowo, Teresa by³a obecna wród nas, a cia³o i koci
zosta³y jeno tym, co jest po kremacji.
Rozpocz¹³em od siebie, jedynie wzywaj¹c do zabrania
g³osu tych, którzy przygotowali siê do przekazania ostatnich s³ów dla zmar³ej. Pierwsza zabra³a g³os pani Janina
Wilko³ek, kole¿anka Teresy z grupy wokalnej seniorek i
seniorów "Morska Fala" z Domu Kultury w Ustce. To, co
wyg³osi³a by³o niczym epitafium, odezw¹, elegijn¹ fraz¹
s³own¹. Ten g³os smutku unosi³ siê nad wszystkimi g³owami, niczym g³êboka, metafizyczna wi¹zanka od wszystkich,
którzy Teres¹ kochali i szanowali. Nastêpnie zabra³a g³os
Henryka Jura³owicz. Wziê³a do rêki almanach "Wiejscy
poeci" i przeczyta³a wiersz Teresy zatytu³owany "Sen przywo³am". Ja, odczyta³em swój wiersz pt. "Bilet w jedn¹ stronê", specjalnie napisany dla Teresy ju¿ 17 stycznia br.
Doda³em, ¿e zmar³a mia³a mi³e zakoñczenie ¿ycia, bo mog³a jeszcze przed mierci¹ zobaczyæ nasz¹ wspóln¹ ksi¹¿kê
"Motyle i Anio³y", któr¹ dostarczy³o jej s³upskie starostwo do szpitala. I na koniec zabra³ g³os Jan Wanago.
Wszyscy zapamiêtamy jego myl: - "¯e choæ cz³owiek odchodzi, to go siê pamiêta do chwili, gdy nastêpny cz³owiek
umrze. Ta pamiêæ w ten sposób siê buduje. U innych jest
mocniejsza, a u innych jest s³absza. Zawsze musimy siê z
tym pogodziæ".
By³em mimowolnym re¿yserem tego pogrzebowego spotkania, wiêc widz¹c, ¿e nikt siê nie kwapi by jeszcze co
powiedzieæ, skierowa³em siê do jednego z dwóch synów
Teresy. A on, najkrócej z wszystkich mówców powiedzia³: "Dziêkujê wszystkim przyby³ym na pogrzeb mojej mamy.
Dziêkujê szczególnie, poetom".
Urna ze skrzyneczk¹ znik³a nam z oczu. Spoczê³a w
grobie, w którym pochowany by³ m¹¿ Teresy Opackiej. Porz¹dkowi zrobili swoj¹ powinnoæ. Kilka osób po kolei bior¹c do rêki garæ ziemi i rzucaj¹c do grobu, w ten sposób
po¿egna³o siê z Teres¹. Jedna z pañ wrzuci³a do do³ka wi¹zankê kwiatów. Ja planowa³em przekazaæ (tam do rodka)
mój wiersz, ten odczytany. Ale nie wiem, co mnie pohamowa³o od tego zamiaru. Gdy tak ludzie w milczeniu sk³adali
na grobie wieñce i stroiki - od siebie te¿ skromn¹ przekaza³em - zastanowi³em siê przez chwilê nad sensem ¿ycia
cz³owieka. Ile ono jest warte? W przypadku Opackiej warte by³o tyle, ile warte s¹ napisane przez ni¹ wiersze. Bo
tylko wiersze zostan¹ ¿ywe, tak, ¿ywe.
Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka
Bilet w jedn¹ stronê
Pora do podró¿y
w jedn¹ stronê
bez powrotu.
Proponujê Ci Tereso,
We z sob¹
najlepsze chwile.
We do nieba
z ziemi ¿ycia
tylko fragmenty.
Mo¿e wemiesz
chwile naszych spotkañ
literackich w starostwie,
z którymi zwi¹za³a siê
otwart¹ przyjani¹.

Przyznasz Tereso,
¿e to szczêcie
bywaæ z poetami
bez t³a zawici to jedyny skarbiec narodowy.
- Mówilimy do siebie
tylko wierszem,
tylko... wierszami.
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Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka
Dzisiaj mia³em gocia

pamiêci Teresy Opackiej

Przyszed³ syn poetki
do mnie niespodziewanie,
mo¿e oczekiwa³em go od dawna
a mo¿e i trochê póniej.
Co znaczy trochê póniej:
dla niej, dla niego, dla mnie?

W naszych smutnych
oczach
Ka¿dy z nas ma swoje sprawy.
Nawet i ten problem piecimy,
by ka¿demu za dnia czy w nocy
wyszed³ dobry wiersz jak per³a.

W ostatni¹ sobotê
7 lutego 2004 roku
zakoñczy³a swoj¹ podró¿ na ziemi,
zapewne w ciszy sw¹ bardzo prywatnie.
Czy spe³ni³a tê rolê jako:
A ona ju¿ w stadium zaganiêcia,
cz³owiek, kobieta, ¿ona, matka? rozmowy z Bogiem chce dokoñczyæ.
W tym wszystkim chcia³a w Damnicy
Zostawi³a nam, poetom
z nami siê po¿egnaæ swoje wiersze pisane czu³¹ rêk¹ wspóln¹ pieni¹ liryki.
tak jak to czyni w przyrodzie
zorza czy mg³a,
Umiera Teresa g³odna ¿ycia.
piew ¿urawia czy krzyk
Podobno napisa³a wiersz pogodny
znanej mewy o swojej mierci,
któr¹ karmi³a na pla¿y.
w kolorze zachodz¹cego s³oñca.
Odesz³a poetka cicho,
tak cicho ¿e nikt nie wie
o czym wówczas myla³a...

Wspomnienie

Có¿ Ci mo¿emy powiedzieæ my ludzkie kwiaty i ptaki
Zostañ chocia¿ duchem wiat³a,
w pamiêci - i za sto lat!

PIESZMY SIÊ
KOCHAÆ LUDZI

"pieszmy siê kochaæ ludzi tak, szybko
odchodz¹". S³owa te w pe³ni oddaj¹ to,
o czym siê myli wspominaj¹c dzisiaj
nasz¹ Tereniê Opack¹.

Terenia - mam w oczach Jej niezbyt
wysok¹ drobn¹ postaæ. Wytworna w ruchach i gestach przypomina³a trochê
Wis³awê Szymborsk¹, a mo¿e mia³a co
z Hanki Bielickiej, kiedy wiesza³a swój
p³aszcz czy kapelusik na wieszaku w sali nr 53 w Starostwie Powiatowym w S³upsku na spotkaniach poetyckich.
Czytaj¹c swoje wiersze zawsze wstawa³a, trochê gestykulowa³a. Jej wiersze s¹ bardzo czytelne, bliskie szczególnie kobiecemu sercu, jest w nich trochê pokory, trochê
humoru, ale te¿ ostatnio przebija³a w nich nuta zadumy
nad ¿yciem, nad przemijaniem, nad sensem istnienia. Nikt
z nas nie przewidzia³, ¿e odejdzie od nas tak szybko. Mimo
choroby tryska³a humorem, umiecha³a siê. Ale chyba gorzki
to ju¿ musia³ byæ umiech, mocno k³uj¹cy serce...
W Jej towarzystwie nikt nie myla³ o mierci. A jednak nieub³agany wyrok nast¹pi³. Ciê¿ko chora le¿¹c w szpitalu otrzyma³a swoj¹ ukochan¹ ksi¹¿kê. Kiedy odwiedzi³am
J¹ w hospicjum, nasze "Motyle i Anio³y" towarzyszy³y Jej.
Widzia³am z jakim ogromnym ju¿ wysi³kiem bra³a je do
rêki i umiecha³a siê czytaj¹c.
Terenia do koñca by³a prawdziw¹ kobiet¹, zauwa¿a³a w
czym ja odwiedza³am - co mia³am ubrane na sobie, mówi³a
w czym jest mi do twarzy. Rozmawia³ymy o naszych wspólnych znajomych z naszych spotkañ, o ka¿dym wyra¿a³a siê
ciep³o i serdecznie. Wiedzia³a i by³a pewna, ¿e odchodzi
na zawsze. Martwi³a siê o ptaki, które dokarmia³a. Rozp³aka³a siê nagle skar¿¹c siê, ¿e jest naprawdê bardzo,
bardzo chora. Pociesza³am J¹. Chcia³ymy jeszcze rozma-
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wiaæ, ale opad³a bez si³ na poduszki...
Kiedy przysz³am nastêpnym razem, na Jej ³ó¿ku le¿a³
ju¿ kto inny. Dowiedzia³am siê, ¿e odesz³a. Odesz³a cichutko w nocy. "Zosta³o puste miejsce nad modrzewiem" jak napisa³a sama w wierszy "Marzenie smutkiem zabarwione".
Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

Henryka Jura³owicz, Cz³uchy
Tereniu nie odchod zim¹
Tereniu nie odchod zim¹
zaczekaj chocia¿ do wiosny
zobacz jak zimno na wiecie
Twój ptak na parapecie okna
nastroszy³ pióra i
zimnymi nó¿kami drepce
a ró¿e nie lubi¹ niegu

Tereniu zaczekaj do wiosny
wtedy ptak wzleci wysoko
ogrody zakwitn¹ ró¿ami
Tereniu zim¹ nie odchod!
Tereniu pozostañ z nami

Odesz³a poetka - dusza przewodnia

AMBASADORKA
USTKI

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnalimy p. Teresê
Opack¹, nasz¹ drog¹ i kochan¹ Kole¿ankê z grupy wokalnej seniorek i seniorów "Morska Fala" z Ustki. Zacn¹,
lubian¹ i wielce szanowan¹ poetkê - duszê przewodni¹,
lidera chóru seniorek i seniorów.

Teresa Opacka pochodzi³a ze Skaryszewa ko³o Radomia. Tam mieszkaj¹ Jej najukochañsza mamusia z bratem i
bratow¹. Pochodzi³a z rodziny nauczycielskiej. Nic dziwnego, ¿e lubi³a du¿o czytaæ i uczyæ siê w kierunku ekonomicznym. Tote¿ w Ustce pracowa³a w ksiêgowoci w Jednostce Wojskowej. Po przejciu na emeryturê zaczê³a pisaæ
ró¿norodne i przepiêkne wiersze liryczno-refleksyjne, satyryczo-humorystyczne, monologi, piosenki, kolêdy, fraszki, limeryki i erotyki. Rzadko wysy³a³a swoje wiersze do
gazet. Ale zawsze bardzo chêtnie przy ró¿nych okazjach
recytowa³a je ma licznych spotkaniach autorskich, wieczorkach tanecznych, w których aktywnie uczestniczy³a.
Terenia Opacka wyró¿nia³a siê talentem poetyckim, by³a
aktywnym dzia³aczem kulturalnym oraz Cz³owiekiem wielce
prawym, uczciwym, rzetelnym, pokornym i skromnym. Skromnoæ to cecha ludzi wielkich i m¹drych. Umia³a po mistrzowsku kszta³towaæ nasz¹ wyobraniê i wra¿liwoæ. Wyró¿niona zosta³a przez "G³os S³upski" w konkursie "Sukces 1999" za "Piosenkê o Ustce", "Uroki morza", "Ptaszek", "Dwie rywalki", "Nadmorska dumka" i "Jesienne
krajobrazy".

Piosenka o Ustce
W miasteczku o imieniu Ustka,
Los nam wyznaczy³ skrawek ziemi,
Piêknieje Ustka z ka¿dym rokiem,
Tu posia³ymy ciep³o serca,
W przesz³oæ odchodz¹ Mohikanie
I najszczêliwiej siê czujemy.
Dojrzewa m³ode pokolenie,
Tu morze pieñ odwieczn¹ piewa, Czas nowe zele mu wyzwanie.
O dawnych dziejach sosny gwarz¹,
Latarnia morska sprasza statki, ¯ycie jest zmiennym scenariuszem
Krzyk mew unosi siê nad pla¿¹. Mi³oæ jak ksiê¿yc ma ró¿ne fazy
Lecz my niezmiennie kochamy Ustkê
W niej znalelimy nasze oazy.

W roku 2003 za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
kultury Terenia Opacka zosta³a nominowana do nagrody
"Ambasador Ustki", a grupa wokalna seniorek i seniorów
"Morska Fala" zdoby³a II miejsce na Powiatowym Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Ustce. Wykonalimy utwór "Kolêdowe zmylenia" napisany przez Tereniê Opack¹.

Kolêdowe zmylenia
Gdy, z Betlejem gwiazdka na niebie zab³ynie,
Serca w kr¹g zespólmy, niech z nich mi³oæ trynie
Wybaczmy urazy
Zapomnijmy ¿ale.
Bymy Boskie Dzieciê witaæ mogli w chwale
Do wigilii si¹dmy z namaszczeniem ducha,
Zanuæmy kolêdê, Dzieciê jej wys³ucha.
Dzielmy siê op³atkiem
Na szczêcie i zgodê.
Wokó³ rozsiewajmy ciep³o i pogodê,
Pamiêci¹ przytulmy tych co w wiecznoæ przeszli,
Smutnym i nieszczêliwym drzwi otworzyæ pieszmy
Calutkiemu wiatu
Znak pokoju lijmy
I po wszystkie czasy z dobra wieniec wijmy.

Ta mieræ jest dla nas wszystkich niezmiernie bolesna. Okry³a ¿a³ob¹ rodzinê, liczne grono przyjació³ i przede
wszystkim nasz¹ grupê wokaln¹. Smutna to dla nas wszystkich chwila.

Z ca³ego serca dziêkujemy Ci kochana Tereniu. W naszej pamiêci pozostaniesz na zawsze ze swoj¹ uczciwoci¹,
sumiennoci¹, szczeroci¹, dobroci¹ i przyjacielskim stosunkiem do ludzi.
Janina Wilko³ek, Ustka

3

WIE TWORZ¥CA

Eugenia Ananiewicz, Kêpice

Iwona S³awecka, Kobylnica

Tereni Opackiej

Brak nam Ciebie Tereniu

Szkoda Tereniu, ¿e Ciê nie zna³am
jak jeszcze wród nas ¿y³a
kocha³a kwiaty, ptaki, dobra wszelkie
i w dobroæ ludzi wierzy³a.
Piszesz, ¿e wdziêków Afrodyty nie mia³a
k³am zadam Twoim s³owom
m¹dry urodê serca mierzy
i to co serce zrobiæ gotowe.
A serce miem twierdziæ mia³a ogromne
bo "w d³oniach otwartych serdecznoæ nios³a"
tak piêknie dziêkowa³a mamie
poezj¹ Tereniu na Olimp siê wznios³a.
Zostawi³a "przes³anie", "zmylenia", "marzenia"
nawet "gorzkie ¿ale" - to ludzkie doznania
ale nakaza³a nie szczêdziæ "dobroci mi³oci"
sk³adam Ci za to gor¹ce podziêkowania.
Wszystkim nam wiosna ¿ycia szybko ucieka
nikt siê przed tym nie uchroni
patrz na nas z góry z chórem Anio³ów
nam te¿ ten dzwonek kiedy zadzwoni.

Malinowy rozb³ysk zorzy
Budz¹cego siê poranka
Jakie krople rosy
Na rozpiêtej pajêczynie
Tak podobne do diamentowej kolii.
Puszysty ob³ok nad horyzontem
Trel skowronka w górze
Która to wiosna z kolei
Który poranek wiosenny.
Chocia¿ niezast¹pionych
nie ma ludzi.

Emilia Zimnicka, Izbica

PO CO BY£O SIÊ
RODZIÆ?

Tereso i po co Ci by³o rodziæ siê na
tym wiecie, ogl¹daæ wiat³o dzienne,
wzrastaæ, biegaæ po kwitn¹cej ³¹ce, spogl¹daæ na niebo w kolorow¹ têczê lub w
rozgwie¿d¿on¹ przestrzeñ? Po co by³o
uszczêliwiaæ rodziców swoich, szko³ê,
przyjmowaæ na siebie obowi¹zki ¿ycia ciê¿ko pracowaæ, kochaæ rodzinny dom, mê¿a, ludzi? Czas
biegnie tak szybko, ¿e ani siê cz³owiek nie obejrzy, a¿ tu
raptownie staroci¹ pochyla siê ku ziemi, czo³o pokrywa
siê bruzdami zmarszczek, g³owa - biel¹, w krzy¿u pojawia
siê ból, nogi siê uginaj¹ i od czasu do czasu jedno po
drugim z nas opuszcza ten padó³ ziemski, aby nasze zw³oki
lub prochy zosta³y z³o¿one do wnêtrza ziemi - nocy chadesu, aby siê wype³ni³o dostojne stwierdzenie: "Z prochu ¿e
powsta³ i w proch siê obrócisz". A ja rad bym tak dodaæ:
skoro tak, to pewnie jest i taka mo¿liwoæ, ¿eby z prochu
tej Ziemi Cz³owiek móg³ powstaæ po raz drugi. A w takim
razie mieræ to jeszcze nie koniec Cz³owieka.

Irena Peszkin, Mielno

Jan Wanago, Wrzenica

Zostawi³a

poetce Teresie Opackiej
powiêcam ten wiersz

Zostawi³a swoje ptaszki
i koty niczyje
Zostawi³a b³êkit i szafir
Zostawi³a kolory têczy
Zieleñ wiosenn¹ i piasek z³oty
Czy Ty musia³a nam to zrobiæ

To jednak brak nam Tereniu Ciebie.
Ju¿ brakuje Twego czytania
licznego nowiuteñkiego wiersza
¯artu, umiechu mi³ego
Wracaj szybciutko do zdrowia
I na nasze Wtorkowe Spotkania
Nie zrób strasznego psikusa
Nie odejd "gdzie tam do nieba".
Tutaj na co dzieñ w Starostwie
Ciebie kochana potrzeba.

Tak siê popieszyæ niepotrzebnie
Ty piêknym s³owem
mog³a ozdobiæ
jeszcze niejedno nasze spotkanie
Ale odesz³a w g³uch¹ czerñ nocy
Ptaki w Twe okno pukaj¹ daremnie
Kto Twoje koty karmiæ bêdzie
Zosta³o tylko smutne pytanie.

Wróæ do nas Tereniu mg³¹
b³êkitn¹
Wróæ do nas Tereniu mg³¹ b³êkitn¹
z tajemniczej krainy
i powiedz jak tam jest
czy wielka Cisza, czy barwna

muzyka poezji,
któr¹ tak kocha³a
My ju¿ znamy znikomoæ
rzeczy znamy wiata ma³oæ
Ty nam namaluj z zawiatów
krajobrazy
Przyjd jasn¹ umiechniêt¹
z g³ow¹ pe³n¹ marzeñ
i radoci¹ któr¹ wszystkich
obdziela³a

Cierpienie zwyciê¿y³a
i choæ prochem siê sta³a
Dusza twoja stadem ¿urawi
nad pomorsk¹ ziemi¹
kluczem otwiera
wrota niebios
jasnych.

Irena Peszkin, Mielno
Teresie
Gdy siê jesieni¹ ogrody rozz³oc¹,
Ty mnie pamiêtaj Tereso.
I kiedy szronem zatrzeszcz¹ ga³¹zki
Pomyl, ¿e piszê o Tobie wiersz.
Kiedy widzia³am Ciê wiosn¹ przesz³¹
Z promiennym sercem
I w kwiatach ca³¹
Scenicznie zwiewn¹
To zrozumia³am, ¿e wspania³¹ dam¹.
¯e Ty o ¿yciu niejedno wiesz,
Bo ciê za serce dobrze wytarga³o
A ty z godnoci¹ stawiasz mu czo³a,
I w oczach szarych
Bo wielk¹ dumê w sobie masz
Zabrak³o ³ez.
I chocia¿ bieda Ci dokuczy³a
Dla wiata jeste pogodna, mi³a.
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