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Bo¿ena £azorczyk, S³upsk

Wystarczy kamieñ pchn¹æ po piasku
I zostanie ma³y �lad
Gdy li�nie ziemiê podmuch wiatru
Zniszczy rysê niczym kat.

I cz³owieka mo¿na pchn¹æ
W tryby ¿ycia i pêd spraw

�lad ¿ycia

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�
Mo¿na tylko gi¹æ i gi¹æ
A¿ zostanie ma³y �lad.

Gdy samotny jak ten kamieñ
Nikt ju¿ nie pchnie ciê do przodu
W sercu tylko cichy lament...
S³oñce ¿ycia osi¹ga zenit zachodu.

�lad twój zdepcz¹ pokolenia
I rozwieje wszystko nowa my�l.
Tak siê koñcz¹ ciche istnienia
¯y³e�... ale nie musia³e� ¿yæ.

PODAÆ KROMKÊ
RAZOWEGO CHLEBA

Chleb dla rolnika to� pola - najpierw przeorane, upra-
wione, rzucone w glebê ziarna zbó¿. To czekanie na wscho-
dy, niepokój, jakie bêd¹, to niecierpliwe rozgarnianie d³oñ-
mi ziemi, szukaj¹c wzrokiem ma³ych kie³ków. Wreszcie s¹!
Pokaza³y siê. Ale mo¿e jest za sucho i opó�niaj¹ siê, aby
wyskoczyæ rudym kolorem nad czarn¹ ziemi¹. S³uchamy pro-
gnoz pogody i zapowiadaj¹ deszcze, wiêc teraz bez obaw
bêdzie na pewno ros³o. Zim¹ dobrze jest, kiedy spadn¹
�niegi i pola przykryje bia³a pierzyna. Pod ni¹ m³ode ro-
�linki czekaj¹ wiosny i nie s¹ nara¿one na bezpo�rednie
podmuchy mro�nych wiatrów.

I wreszcie przychodzi wiosna, wszystko wybija i pêdzi
ku s³oñcu, pola graj¹ barwami zieleni. Trzeba koniecznie
posiaæ nawozy, których bia³e kuleczki pryskaj¹ miêdzy �d�-
b³ami. Zrobi¹ swoje, za kilka dni ju¿ widaæ bêdzie zmianê.
Latem pola pokryj¹ siê tumanami py³u unosz¹cego siê ni-
czym mg³a. Tak kwitnie zbo¿e. Podmuchy wiatru unosz¹
ten py³, k³osy zapylaj¹ siê wzajemnie. Czuæ zapach - jedy-
ny w swoim rodzaju - dla rolnika to zapach chleba, który
niesie troskê o to, aby szczê�liwie zebraæ ziarno w czasie
¿niwa.

A ¿niwa to najgorêtszy okres na wsi, dos³ownie i w
przeno�ni. Ka¿dy siê spieszy, ¿eby jak najprêdzej sprz¹t-
n¹æ z pól dojrza³e ziarno, ¿eby by³o ju¿ pod dachem spi-
chlerzy, stodó³. W tym czasie cichn¹ spory i wa�nie miê-
dzy s¹siadami. Ludzie czasem sk³óceni miêdzy sob¹, wów-
czas zapominaj¹ o urazach, wzajemnie sobie pomagaj¹c. A
po ¿niwach, mog¹ dalej siê boczyæ na siebie.

¯adnemu rolnikowi, cz³owiekowi, który kocha swoj¹ pracê, a tylko taki pracuje na roli, nie jest ta powinno�æ
ciê¿arem, to �wiêty obowi¹zek, to jego modlitwa. Ale spe³niona jest ona wtedy, kiedy widzi, ¿e ten trud nie idzie na
marne, ¿e jest doceniany przez w³adze, przez wielkich naszego Pañstwa.

Chleb - s³owo samo w sobie nieomal �wiête, szczególnie
dla cz³owieka, z którego r¹k on powstaje. Gdy wymawiamy
to s³owo na ogó³ kojarzy siê ono nam z kromkami chleba
na stole lub z bochenkiem w kuchennym chlebaku.
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Biedo !
Polska �beznadziejo�
Z zapomnianych przez Boga wiosek.
W podartych gumo-filcach
Tam ludzie chodz¹ �
W ubraniu z �moro�
Spadku po by³ej JW.

Polska beznadzieja

Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

A jak jest dzisiaj? Dzisiaj ogromne po³acie ziemi za-
miast szumi¹cych ³anów zbó¿ zaczn¹ porastaæ znowu trawy,
osty. Wystarczy kilka lat, by porós³ samoistnie las. Zie-
mia jakby by³a niechciana, odrzucona, jakby ci¹gle czeka-
³a, kto siê nad ni¹ znowu pochyli. Ludzie z dawnych PGR-
ów dzi� nie maj¹cy, za co ¿yæ, kiedy� pracowali ciê¿ko,
stracili zdrowie uprawiaj¹c nieu¿ytki, wyk³adaj¹c drogi
polne p³ytami betonowym. Dzisiaj obory, w których by³o
byd³o daj¹ce mleko, miêso ziej¹ pustkami. Rozwalone �ciany
bez dachów, poro�niête krzakami dzikich bzów. P³oty szcze-
rz¹ siê dziurami, jak w ironicznym �miechu. A mo¿e �miej¹
siê �miechem rozpaczy i szaleñstwa?

Czy tak powinna wygl¹daæ nasza wie�? Wie�, która zd¹-
¿a³a ku lepszemu. A wystarczy³o podaæ rêkê trochê s³ab-
szym, zachêciæ jeszcze bardziej tych mocniejszych. Po co
by³o rujnowaæ wszystko, co mia³o nazwê "Pañstwowe"? Na-
wet byd³o by³o "Pañstwowe". Te smutne oczy krów id¹cych
na przymusow¹ rze�! Nie brakuje nam chleba, miêsa. Skle-
py s¹ pe³ne towarów. Ale sk¹d te towary? Czy na pewno z
naszych pól polskich, z polskiej wsi?

Dzi� wzbogacamy obcy kapita³. Czekamy na Uniê. Cze-
kajmy. Mo¿e te skromne grosze starcz¹ na "kromkê razo-
wego chleba", któr¹ bêdzie mo¿na prze³o¿yæ jedynie ³zami.

                                                  Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

Jaki sposób znale�æ na Ciebie
My�l¹ pij¹c gorzk¹ herbatê
zagryzaj¹c suchym chlebem.
Rozmy�laj¹, co jutro kupiæ
Wybraæ lekarstwo czy chleb?

A mo¿e z takim dylematem
Spokój sobie daæ �
Kupiæ butelkê wódki
Upiæ siê i nie czuj¹c
Bólu ani g³odu
Po³o¿yæ siê spaæ.

Pegeerowskie wiejskie pola
Ci¹gn¹ce siê a¿ po horyzont
Przykryte dzi� �niegu pierzyn¹
Wygl¹daj¹ jednakowo �

Ale kiedy �niegi z nich zgin¹
Odkryj¹ nag¹ prawdê �
¯e nie zbo¿a tam teraz rosn¹
A chwasty i osty �
W�ród których pleni¹ siê gady!

Wiejskie pola
Pola które pamiêtaj¹
Szum maszyn i pracê traktorów
�piew ptactwa, wytrwale z nadziej¹
Krocz¹cych za przeoran¹ skib¹

Pola, nad którymi jak duchy
Unosz¹ siê imiona �
Stanis³aw, Wac³aw, Janek, Edek �
Dzi� dobrze, ¿e nie widzicie
Co zosta³o po Waszej pracy
Serca Wam raz jeszcze
Pêk³yby z ¿alu �
Nad t¹ Ziemi¹ �
i straconym czasem

Posmarujê Ci kromkê chleba mi³o�ci¹
przyjmiesz ochoczo, pe³en wdziêczno�ci.
A ja poproszê by� ze mn¹ pozosta³.
By� nie by³ nigdy, ju¿ nigdy g³odny
bo jeste� przecie¿ do mnie podobny.
Bo jeste� Cz³owiekiem,
mym bratem w Chrystusie,
choæ g³oduj¹cym, a jednak mym bratem.
Chcê siê podzieliæ z Tob¹ tym chlebem,
oraz mi³o�ci¹ bo tego Ci trzeba.

***

Katarzyna Skwierz, Budowo

Starzy ludzie pamiêtaj¹ czasy
Kiedy w Polsce wielki g³ód
Zbiera³ swoje ¿niwo
Ludzie umierali ... czek¹jc
Na wiosnê to pora
Kiedy mo¿na by³o
¯ywiæ siê lebiod¹ i pokrzyw¹

Minê³y lata... zaszumia³y zbo¿em pola
¯eli ludzie sierpem, kosili kos¹
M³yn zbo¿e na m¹kê mieli³
I skoñczy³a siê ludzka niedola
W wielkiej dzie¿y, przykrytej rêcznikiem
Ros³o ciasto zaczynem
Mama z niego formowa³a wielkie bochny chleba
¯egnaj¹c krzy¿em na ³opacie wk³ada³a do pieca
Niós³ siê wtedy zapach najpiêkniejszy
Najpiêkniejszy ... po ca³ej
                               Wiosce
Za� z wiatrem wy¿ej nieba

Chleb...
Emilia Zimnicka, Izbica

Nie ma dzi� "piwnicznej izby"
         jak w wierszu Konopnickiej
Zawilgoconych czworaków
         te¿ nie ma
ale za to s¹ nie zap³acone czynsze,
         op³aty za �wiat³o gaz i wodê
Jest strach przed eksmisj¹
         i widmo bezdomno�ci
stoj¹ce czarn¹ chmur¹ przed
         biednych oczyma

Wspó³czesny los

S¹ te¿ na wsi wolni najmici
S¹ le¿¹ce ugorem pola
Nie ma za co wys³aæ do
szkó³ dzieci
wiatr wieczorny p³acze nad ch³opsk¹ niedol¹



W pajêczynach czas zamar³
Na bezludnych pokojach echo zaszyte donik¹d
Kobiety tylko na �cianach
milcz¹ ozdobnie w ramach
W k¹cie ko³yska bez amplitudy
a w drugim telewizor o szczê�ciu k³amie
W telefonie sekretarka gwi¿d¿e na prywatny czas
Bieda na ulicy w panoramie okna
drwi z bajek dzieciñstwa
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Ze zmierzwionymi w³osami
Pochylona pod ciê¿arem losu
Jak zrozpaczona matka
Symbol polskiego krajobrazu
Rosochata wierzba
Kryszta³ow¹ ros¹ szlocha
Nad nasz¹ ziemi¹, polem, lasem.
I p³acze matka za progiem domu
Rêce za³amuje bezradnie
Bieda ju¿ pêtlê na gardle zaciska
Trud wieloletni poszed³ na marne

Smutna prawda o kromce

Irena Peszkin, Mielno

Która to ju¿ noc nie przespana?
Nie pamiêtam.

Ale dobrze pamiêtam
Ile mam rachunków
- do zap³acenia.

Nie lubiê siê u¿alaæ

Nie mogê spaæ.

Ale je�æ mogê, tylko nie jem
No bo nie mam.

Wczoraj ugotowa³am
Dwa ostatnie ziemniaki.
Jedyne jajko, niechc¹co
Wpad³o do wiadra z wêglem,
(bo kuchnia jest wêglowa).

Wêgla te¿ nie mam.

S¹siadka zlitowa³a siê
.....     po¿yczy³a.
Taki mróz - mówi³a.

Bo ja ju¿ prawie nie mówiê.

Co mam mówiæ.

Nie lubiê siê u¿alaæ.

Mo¿e inni maj¹ jeszcze gorzej.

Nêdza rodzinie zagl¹da w oczy
A lada chwila - nowa ko³yska
Zamiast rado�ci, troskê przynosi
Wci¹¿ ³amie g³owê stroskana matka

Siedem par butów, pieluchy, �piochy
I trzeba kupiæ ksi¹¿ki do szko³y
Jak ma wychowaæ dzieci gromadkê
Jak je wy¿ywiæ i daæ co trzeba
Gdy coraz trudniej o kromkê chleba.

Teresa Nowak, £upawa

Wiara, ¿e uda siê odbudowaæ to,
Co zniszczy³a wojna.
Nadzieja, ¿e ludzie ludziom nigdy wiêcej.
Ufno�æ, ¿e jutro bêdzie, bo
Przecie¿ czas wyrzeczeñ musi siê skoñczyæ.
A czas wyrzeczeñ trwa nadal.

***

Nadzieja kurczy siê do jednego dnia.
Dzieci id¹ do szko³y.
W szkole jest dobrze.
Lepiej ni¿ w domu.
W szkole - proszê pani - jest zupa.
I chleba dostatek.
W szkole mo¿na siê naje�æ.
W domu jest fajnie.
Tylko czasami nie ma chleba.
A w szkole jest zawsze.
My�lê,
Co to za kraj,

na wsi nie jest teraz dobrze roboty nigdzie dostaæ
nie mo¿na jedyny plus wsi to spokój i �wie¿e powie-
trze ale przecie¿ samym spokojem i �wiergotem pta-
ków naje�æ siê nie mo¿na ludzie zrobili siê teraz
podejrzliwi zazdro�ni kiedy� to ludzie odwiedzali siê
po domach kwit³o ¿ycie towarzyskie dzi� te¿ kwitnie
¿ycie towarzyskie ale za sklepem niejeden golnie

sobie tanie winko albo piwko i ju¿ jest w siódmym niebie m³odzie¿ te¿ siê
nie nudzi przesiaduj¹c na przystanku autobusowym obecno�æ m³odzie¿y w
tak ruchliwym miejscu zaznaczona jest wielk¹ ilo�ci¹ napisów pe³nych
niecenzuralnych formu³ek na wsi nie jest teraz dobrze szczególnie na tej
popegerowskiej gdzie teraz ludzie maj¹ szukaæ roboty czy to mo¿liwe ¿eby
cz³owiek po piêædziesi¹tce przekwalifikowywa³ siê nagle ni z gruchy
ni z pietruchy znam takiego który znalaz³ sposób na tak¹ wiejsk¹ wegeta-
cjê poradzi³ sobie b³yskawicznie otó¿ powiesi³ siê w swojej sypi¹cej siê
komórce zd¹¿y³ napisaæ list po¿egnalny do ¿ony i czworga dzieci jako� na
wiosce nikt siê nie zdziwi³ ¿e bezrobotny kiedy� aktywny traktorzysta
mia³ do�æ ¿ycia na tym �wiecie przecie¿ wielu nie wytrzymuje braku pracy
znajoma staruszka która jako tako ¿yje z lichej renty podsumowa³a samo-
bójstwo swojego s¹siada nastêpuj¹co "nie on pierwszy i nie on ostatni i
nie my jeste�my od tego by go os¹dzaæ"

Na wsi
Grzegorz Chwieduk, Kêpice

Impresja

Lechos³aw Cierniak, S³upsk

W którym ziemia rodzi za ma³o chleba?
Co to za kraj,
W którym namawia siê
Najlepsze córy
I najlepszych synów
Do pracy w obcym kraju.
Co to za kraj, w którym dziecko w szkole
Chleba i zupy szuka.
A przecie¿ pola kraju tego
I ¿yzne i rozlegle.
A przecie¿ r¹k do pracy tak wiele.
I kataklizmy s¹ mu obce -
Bez trzêsieñ ziemi,
Bez wulkanów wybuchaj¹cych nad ranem,
Bez huraganów i wielkich powodzi?
Co to za kraj?



Gdy przymykam oczy wiedzê
Czerwon¹ drogê zachodz¹cego s³oñca.
Panie, choæ nie masz kszta³tu
Patrzê na to co stworzy³e�.
Choæ nie wymagasz ho³du
Modlê siê do Ciebie i ca³¹ dusz¹ wielbiê.
Proszê wybacz mi moje trzy grzechy

Panie...

Iwona S³awecka, Kobylnica

Wszak wynikaj¹ one z mojej ludzkiej u³omno�ci.
Niechêæ do z³ych ludzi
Nienawi�æ do z³a
Odrazê do fa³szu i ob³udy.
Proszê Ciê w pokorze Panie by� przyniós³
W mi³o�ci Swej bez granic
Ulgê w cierpieniu chorym
I wszystkim niewinnym dzieciom.
Za co tak cierpi¹ daremnie.

Podaj proszê z g³odu konaj¹cym
Choæ jedn¹ kromkê,
Jedyn¹ - razowego chleba.
Daj cel ¿ycia rolnikom
Tak biednie dzi� ¿yj¹cym,
Daj godziw¹ zap³atê
Za produkcjê tam Im
Gorzko smakuj¹cego
Naszego codziennego chleba.

Teraz tylko Unia pokryje ró¿ami
mój kraj.
Bêdzie kwieci�cie -
a jaki spokój!

Zazdro�ciæ nam bêd¹ nieboszczyki
na cmentarzu - wcze�niej nie zazdro�cili,
nie mieli powodu.

Liczê na Uniê, bosy

Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Bêdziemy zbawieni
otoczk¹ opieki
jak nigdzie na �wiece.
Z pustyni uczyni¹ oazê:
z brzydkich  - ³adnych,
z biednych - bogatych,
z nieszczê�liwych - szczê�liwych,
z chorych - zdrowych
i tak dalej
zawsze bêdzie itd.

Ma³o tego;
w Unii Europejskiej w ogóle
ludzie nie bêd¹ umieraæ!
Szkoda, ¿e nie da³em na ni¹
g³osu.

ZAZDROSZCZ¥ NAM
W KOSZALINIE!
Cz³onkowie Grupy Wtorkowych Spotkañ Literackich nie
pró¿nuj¹. Jan Wanago z Wrze�nicy, Iwona S³awecka
z Kobylnicy, Przemek Gac ze S³upska i ni¿ej podpisany
odwiedzili ostatnio Krajowe Bractwo Literackie w Kosza-
linie.

Odby³a siê tu impreza w Klubie Garnizonowym przy
ulicy Andersa. Od godziny 17.00 przez prawie trzy godzi-
ny by³a okazja zapoznaæ siê z poezj¹ koszaliñskich cz³on-
ków Bractwa. Ze specjalnym monta¿em wierszy mi³osnych
wyst¹pi³a m³odzie¿, która pod kierunkiem Beaty Piochy

recytowa³a utwory m.in. Reginy Adamowicz, Ireny Pesz-
kin, Beaty Piochy, Kazimiery Szmit. By³a te¿ poezja �pie-
wana.

W dalszej czê�ci wyst¹pi³ z dowcipnymi utworami sa-
tyrycznymi Jan Wanago, a po nim kolejno G. Chwieduk, I.
S³awecka i P. Gac. Do Koszalina przyjechali te¿ poeci z
Miastka, którym wiadomo�æ o imprezie przekaza³ ni¿ej pod-
pisany. Mogli�my wiêc s³uchaæ wierszy Joanny Golis i Edyty
Wysockiej. Twórczo�æ wspomnianych miasteckich poetek jest
prezentowana sukcesywnie w "Tygodniku Krainy Miastec-
kiej".

Koszaliñscy poeci byli pe³ni podziwu i uznania dla ini-
cjatywy s³upskiego starostwa, chodzi oczywi�cie o antolo-
giê "Motyle i anio³y", zazdro�cili nam, ¿e u nich o czym�
takim mog¹ na razie tylko pomarzyæ (niektórzy twórcy z
Koszalina prezentowali siê te¿ w "s³upskiej" ksi¹¿ce).

Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie zachêca co
roku do udzia³u w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
"Istota cz³owieka". Kanclerz Bractwa, Krystyna Pilecka
poinformowa³a, ¿e prace zwi¹zane z has³em konkursu mu-
sz¹ liczyæ od 3 do 5 utworów poetyckich (liryka, satyra,
fraszki) lub proza (do 5 stron maszynopisu), musz¹ byæ
przes³ane w trzech oznaczonych god³em egzemplarzach wraz
z kopert¹ zawieraj¹c¹ dane autora. Prace nale¿y nadsy³aæ
do 15 sierpnia br. Konkurs zostanie rozstrzygniêty pod ko-
niec wrze�nia lub w pa�dzierniku. Adres Bractwa: Krajowe
Bractwo Literackie, Koszalin, ul.Andersa 50 z dopiskiem
"Konkurs literacki".

Laureatami i wyró¿nionymi tego konkursu w ubieg³ych
latach byli m.in. Jan Wanago, Irena Peszkin, Grzegorz
Chwieduk i zmar³a w tym roku Teresa Opacka z Ustki.

Inna koszaliñska propozycja wysz³a od Beaty Piochy,
która prowadzi w Radio Koszalin "Pocztê Poetyck¹". Do
"poczty" wiersze mo¿na nadsy³aæ na adres: Radio Koszalin,
75-502 Koszalin, ul. Pi³sudskiego 41. Audycja jest emi-
towana w ka¿dy wtorek o godzinie 20.30. Prowadz¹ j¹
B. Piocha i Adrian Adamowicz. Wiersze s¹ czytane i oce-
niane, otrzymaæ mo¿na du¿o dobrych rad.

                                                   Grzegorz Chwieduk, Kêpice
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Dzwoni telefon. Odbieram. W s³uchawce znajomy g³os
pozdrawia mnie i oznajmia, ¿e "próba zespo³u odbêdzie
siê dzisiaj o godzinie 17.00." Mam jeszcze du¿o czasu,
zd¹¿ê ze wszystkim. Biorê motyczkê i idê w pole. Przy
pracy pod�piewujê sobie znane piosenki, przypomina mi
siê dawna pie�ñ ludowa "Nie chod� ko³o ró¿y".

Bo¿e! Jak dawno j¹ s³ysza³am. Szukam w pamiêci s³ów,
staram siê przypomnieæ sobie zwrotkê po zwrotce. Chyba
zaproponujê j¹ dzisiaj na próbie, mo¿e siê spodoba i w³¹-
czymy j¹ do repertuaru. Rozmy�lam. Jaka dziwna kolej rze-
czy. Kiedy�, dawno temu mia³am szansê dostaæ siê do naj-
wiêkszego i najpiêkniejszego zespo³u w Polsce, jakim by³o
i jest do dzisiaj "Mazowsze". Niestety, szansa zosta³a
stracona. Ale w sercu ca³y czas gra³a nuta ludowej muzy-
ki. Taka prosta, bliska ludziom. Zazdro�ci³am kole¿an-
kom, które wystêpowa³y w ludowych zespo³ach. Byæ w�ród
nich, jakie by³oby to cudowne.

W naj�mielszych marzeniach nie przewidzia³am, ¿e bêdê
jeszcze kiedy� �piewaæ w takim zespole. Wiêcej - bêdê
wspó³za³o¿ycielk¹ takiego zespo³u. Niewa¿ne, ¿e p³acê za
to kosztem swojej rodziny, nara¿am siê na drwiny osób,
które tak w g³êbi duszy chyba mi trochê zazdroszcz¹. Do
domu wracam czêsto w nocy sama przez las, czasem w deszcz
czy w �nie¿ycy. Co mi tam? W uszach brzmi¹ d�wiêki mu-
zyki, uczê siê s³ów nowych piosenek. Jestem szczê�liwa.

Ma³y Józek nie odstêpowa³ na krok swego wujka, gdy
ten bra³ instrument w rêce. Przysz³a chwila, gdy starszy
ju¿ cz³owiek w ciê¿kiej chorobie czuj¹c, ¿e odchodzi w
m³ode rêce odda³ to, co sam ukocha³. Przekaza³ mu tr¹bkê
i powiedzia³: teraz twoja kolej, bêdziesz gra³! £atwo po-
wiedzieæ. Brak nauczyciela, nie mia³ kto s³u¿yæ fachow¹
rad¹. Wszystkiego trzeba by³o samemu "dochodziæ". Przy-
chodzi³y chwile zw¹tpienia: "nigdy siê nie nauczê". Józek
odk³ada³ instrument, ¿eby po chwili po niego znowu siê-
gn¹æ. W koñcu Szko³a Muzyczna, a tak¿e udzia³ w pracach
orkiestry wojskowej i to, co wydawa³o siê niemo¿liwe, z
czasem sta³o siê chlebem powszednim. Dzisiaj Józek, bê-
d¹c ju¿ na emeryturze, grywa w kolejnych zespo³ach na

instrumentach dêtych. I kocha muzykê jak nic na �wiecie.
Andrzej jako m³ody ch³opak widzia³ czêsto s¹siada jak

powraca³ z ró¿nych grañ, a to z zabaw, a to z wesel i za-
zdro�ci³. Ach! ¯eby tak kiedy� z nim zagraæ - my�la³. Dzi�,
po latach graj¹ razem stoj¹c ramiê przy ramieniu, on na
akordeonie, a s¹siad Józef na dêtym instrumencie.

Jan jest urodzonym organizatorem. Kocha muzykê lu-
dow¹ jak ma³o, kto inny. Potrafi i�æ nawet dziesiêæ kilo-
metrów pieszo, ¿eby tylko nie zawie�æ kolegów, bo w kape-
li rytm to wa¿na sprawa.

Ola - m³oda skrzypaczka, mimo innego nastawienia do
muzyki ludowej, mo¿e trochê z przekory, a mo¿e z chêci
prze¿ycia nowej przygody, urod¹, wdziêkiem, u�miechem
�piewem i przepiêkn¹ gr¹ na skrzypcach, ozdabia kapelê.

Halinka - pe³na humoru, niezwyk³ych pomys³ów. Za-
proponowa³a, aby ze starej maselnicy zrobiæ ludowy in-
strument. Kilka lat temu swoj¹ piosenk¹ o "koniach w bu-
tach" wykonan¹ w skansenie Klukach da³a pocz¹tek innemu
zespo³owi, w którym wystêpowa³a dwa lata.

Juleczka - nasza najm³odsza artystka. Czarne �liczne
oczka a¿ b³yszcz¹ rado�ci¹ i szczê�ciem, kiedy stoi na sce-
nie obok dziadka i babci, w rêce trzyma "dziublaka" i nim
pobrzêkuje. Ma niesamowite poczucie rytmu i pamiêæ. Za-
pamiêtuje s³owa piosenek kaszubskich mimo swych zaled-
wie czterech lat. Wdziêcznie prezentuje strój ludowy, z
którego jest naprawdê dumna.

I taka jest obecnie kapela "Zgoda". Nazwa mówi sama
za siebie. W niej znale�li siê ludzie, którzy mimo trudów
dnia codziennego, kochaj¹ �piew i muzykowanie. Wszyscy
wzajemnie siê szanuj¹, nikt nie czuje siê gorszy czy mniej
wa¿ny. Kiedy wystêpujemy, rado�æ nasza udziela siê go-
�ciom, widzimy u�miechy na twarzach. Wiele osób chce do
nas do³¹czyæ i byæ razem z nami.

Chcieliby�my ¿yczyæ sobie d³ugich jeszcze lat wspól-
nego �piewania. Pragniemy naszymi wystêpami ludziom
umilaæ ¿ycie, "os³odziæ", choæ trochê gorycz ciê¿kich cza-
sów, w jakich niektórym przychodzi dzisiaj ¿yæ.

                                                  Henryka Jura³owicz, Cz³uchy
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Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

JOANNA GOZIS -
JOY, CZYLI JA
W niektórych technikach pracy nad rozwojem wewnêtrz-
nym uwolnienie w³asnej wyobra�ni oznacza odnalezienie
w³asnego autentycznego sposobu wyra¿ania siê. Czêsto
bowiem uzewnêtrzniamy siê przekazem zmienionym, za-
blokowanym ze strachu przed brakiem akceptacji.

W du¿ej czê�ci nasz przekaz, nie koniecznie twórczy,
zawiera informacje o naszym prawdziwym Ja i jego aktual-
nej kondycji. Uwolnienie w³asnego przekazu, przelewaj¹c
go na papier, p³ótno, czy inny gatunek sztuki, to w du¿ej
mierze uwolnienie najg³êbszych uczuæ, przemy�leñ z regu-
³y gromadzonych i dojrzewaj¹cych w nas przez wiele lat.
Twórczo�æ rodzi siê w g³owie, ale przekazujemy j¹, za po-
moc¹ s³ów, r¹k lub ca³ego cia³a.

Gdy powstrzymujemy emocje nasz przekaz za³amuje siê,
dlatego ka¿dy z nas poszukuje drogi uj�cia. Arty�ci robi¹
to poprzez w³asn¹ twórczo�æ, rozwijaj¹c swój warsztat, w
którym nie tylko mog¹ siê wyraziæ, ale i popu�ciæ wodze
wyobra�ni, pomys³owo�ci, wyrzuciæ z siebie w³asn¹ nad-
wra¿liwo�æ. Wówczas najtrudniejsze problemy odnajduj¹
moment rozwi¹zania, a czasami nielogiczny chaos przemie-
nia siê w barwn¹ abstrakcjê.

Pisz¹c najtrudniejsze problemy mam tu na my�li mo-
ment, w którym w ka¿dym z nas kumuluj¹ siê emocje, i te
negatywne, i te dodaj¹ce skrzyde³. Chwila uj�cia sprawia,
¿e stajemy siê otwarci na przyjmowanie ci¹gle zmieniaj¹-
cej siê rzeczywisto�ci, która nas otacza. Tym samym ci¹gle
siê rozwijamy i dojrzewamy.

Najwa¿niejsze jest jednak to, aby ten moment uj�cia
naszych emocji nast¹pi³ wtedy, kiedy s¹ one dojrza³e, aby
mog³y one zaistnieæ w innej materii, to da im mo¿liwo�æ
prze¿ycia, kiedy przepuszczone przez pryzmat naszego po-
strzegania �wiata dotr¹ do odbiorcy. Tak powstaj¹ zarówno
te ma³e, jak i te du¿e dzie³a sztuki, tak powstaj¹ moje
wiesze i rysunki.

                                                 Joanna Gozis (Joy), Miastko

Dzieñ za dniem
Up³ywa w monotonii milczenia
W monotonii spojrzenia
Topiê swoje ³zy
Wyczekuj¹c kolejnego dnia
W samotnym poca³unku
Z fili¿ank¹ przy oknie.

Têsknota

Joanna Gozis (Joy), Miastko

Lubiê siê czasem schowaæ w cieniu Twojej twarzy,
Byæ drobniutk¹ zmarszczk¹ wybiegaj¹c¹ z k¹cika
Twego oka, wtedy gdy siê u�miechasz.
Albo w k¹ciku Twoich warg czekaæ na prawo do poca³unku,
Albo ukryta na skroni pod kosmykiem w³osów.
Ws³uchiwaæ siê w Twój puls
I wró¿yæ z niego dla siebie szczê�liwe chwile.

Lubiê siê czasem ukryæ w smudze Twego g³osu
Prostowaæ dr¿¹ce w nim fa³szywie nutki
Ogrzewaæ go swoimi d³oñmi lub uciszaæ pieszczot¹ spojrzenia
Przychodzê tu czêsto, by czekaæ a¿ zabrzmi
Ta struna najciê¿sza

Lecz milczy, lecz milczy
Obur¹cz j¹ tr¹cam, lecz milczy.

***

Dziêkujê za mi³o�æ prêdk¹ i bez namys³u
Za g³os niedawno obcy, a teraz znajomy
Za u�miech szyderczo szczery
Za ból, który jest wymiarem mego istnienia
Za pieszczotê umykaj¹c¹ w po�piechu do wspomnieñ

Dziêkujê za najwa¿niejsze i niewa¿ne
Za mo¿no�æ oddechu, którego mnie pozbawiasz,
Za chwile które umr¹ kiedy odejdziesz
Za mi³o�æ, w której obronie nie mogê Ciê zabiæ.

By³e�

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

MARTA MIECZKOWSKA
Ur. 19 marca 1966 roku w S³upsku. Ju¿ w szkole pod-

stawowej interesowa³a siê poezj¹. W  latach 1981-1985
uczy³a siê w Liceum Zawodowym w Konstancinie o profilu:
pracownik administracyjno-biurowy S³u¿by Zdrowia. Tam te¿
ukoñczy³a dwuletnie Zawodowe Studium Pracowników So-
cjalnych. Pracowa³a w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w S³upsku na oddziale neurologii. Obecnie jest na rencie
inwalidzkiej III grupy. Poezja znaczy w jej ¿yciu bardzo
wiele. Lubi pisaæ o wszystkim, co dotyczy cz³owieka, jego
egzystencji we wspó³czesnym �wiecie. Bliski jest jej tak¿e
temat poezji religijnej. (z)

Piêkne Morze Ba³tyckie
Ogrom wody na firnamencie nieba
majestatyczne fale...
S³oñce siê przygl¹da b³êkitnej toni
G³o�ny krzyk mew w oddali...
Brzegiem spaceruj¹ pary zakochanych
szukaj¹ muszelek
aby z nich u³o¿yæ przeogromne serce
symbol mi³o�ci, która ich po³¹czy³a...
Ukochane morze
Niech siê przed tob¹ ziemia
Za twój ogrom i majestat k³oni
za piêkne twe uroki...

Morze Ba³tyckie

Marta Mieczkowska, S³upsk

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

NATALIA  WO�NIAK
Ur. 2.03.1990 r. Mieszka we Wrze-

�nicy (gm. S³awno) i uczy siê w Gimna-
zjum we Wrze�nicy. (z)

Noc niby snów mych cieñ...
Gwiazdy i ksiê¿yc nad m¹ g³ow¹.
Magiczny czar tej nocy trwa...
Za�nij wiêc, oczêta zmru¿,
I poddaj siê,
Zaw³adn¹æ cia³em swym
Nieskazitelnym snem.

Sen

Marz, gdy masz czas
B¹d� wierna swym marzeniom
I marz ile wystarczy Ci si³.
Nim obudzisz siê wnet,
Marz, bo to najlepszy lek.
Nigdy nie rezygnuj,
Bo przyjdzie taki czas,
Kiedy marzenia prysn¹ w mig.

Marzenia
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Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

£UKASZ TOMCZAK
Ur. 11.11.1985 roku. Jest uczniem

Zespo ³u  Szkó ³  Ponadg imnaz ja lnych
Nr 4 (Stary "Mechanik") w Supsku.
Wiersze pisze od dwóch lat. (z)

miasto piêkne a jednocze�nie brudne
pobrudzone przez innych tych
których nikt z nas nie pamiêta
miasto zmarnia³o
kolor trawy wyparowa³ gdzie� ulecia³
a ja w szary dzieñ
przemierzam ulice tego miasta betonu i spalin

mijany przez innych jestem niezauwa¿alny
stajê i rozgl¹dam siê
choæ otaczaj¹ mnie twarze
które znam od dawna
to i tak ich nie dostrzegam
s¹ dla mnie niepoznawalne

choæ �wiat wci¹¿ gna naprzód
to i tak jest taki sam
szary wyblak³y monotoniczny
przepe³nia go z³o
które mo¿na napotkaæ wszêdzie

stajê po �rodku ruchliwej ulicy
i zaczynam krzyczeæ
lecz nikt mnie nie s³yszy

nagle dzieñ zmienia siê w noc
ogarnia mnie lêk
widzê
czarne duchy które patrz¹
z gniewem na mnie i moj¹ duszê
któr¹ chc¹ zabraæ ze sob¹
nie pozwalam

mówi¹ co� do mnie ale nic nie s³yszê
lecz kiedy z gniewu a¿ krzycz¹
zaczynam rozumieæ
mówi¹ ¿e jestem wolnym cz³owiekiem
który urodzi³ siê w niew³a�ciwej epoce

czujê siê ja obcy cz³owiek
zagubiony
nie pasuj¹cy do tego �wiata
samotny upadam na kolana

czas zacz¹³ p³yn¹æ szybciej i szybciej
tak ¿e co chwilê dzieñ przeplata siê z noc¹
pojawi³ siê bia³y duch o sylwetce któr¹ znam
lecz ciep³e i ra¿¹ce �wiat³o
nie pozwala mi poznaæ jej

s³yszê g³os
który ukoi³ wszystkie moje smutki i rany
ju¿ wiem kim jest ten duch
mówi do mnie
abym uwierzy³ w siebie i zaufa³ sobie
te s³owa sprawiaj¹ ¿e
czarne duchy znikaj¹ w nico�æ
zaczynam rozumieæ ¿e wszystkie
maj¹ racjê

Sen o samotno�ci

czujê spokój który pozwala mi
wstaæ na proste nogi
bia³y duch ³apie mnie za d³onie
aby porwaæ w przestworza
lecz samotno�æ trzyma mnie na ziemi
i jest jak cieñ który pod¹¿a za mn¹
wbijaj¹c mi siê w serce

choæ mu siê nie uda³o to ju¿ wiem
¿e samotno�æ nied³ugo przegra
wiem...
¿e nie jestem sam

ARTYSTA
W OKOLICY SWOJEJ...

By³ rok 1987. Pan Zyszek Talewski -
ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w S³upsku, znaj¹c moje mo¿li-
wo�ci satyryczno-kabaretowe zapropo-
nowa³ mi, abym pojecha³ do Konarzyn i
wzi¹³ udzia³ w organizowanym tam Tur-
nieju Gawêdziarzy Kaszubskich.

- ¯arty sobie ch³op robi? - pomy-
�la³em. Przecie¿, jaki ze mnie Kaszu-
ba? On mi na to, ¿e wcale nie muszê

mówiæ po kaszubsku, wystarczy jak bêdê opowiada³ jakie�
bajdy i ludzi rozweselê. Zgodzi³em siê i na wyznaczony
czas dotar³em do Konarzyn. Wie� nie za du¿a, sala w domu
kultury taka sama, ale za to do ostatniego miejsca by³a
wype³niona lud�mi. Ledwo siê przecisn¹³em bli¿ej sceny.
Konferansjerkê prowadzi³ m³ody cz³owiek. Gdy siê dowie-
dzia³, ¿e to ja, s³awny kabareciarz z Wrze�nicy, omal wy-
stêpu innego artysty nie przerwa³... Wkrótce zapowiedzia³
mnie jako wielkiego Kaszubê, który dopiero poka¿e ludziom,
jak siê ¿artuje po kaszubsku. Zapomnia³ tylko, ¿em ja mo¿e
i Kaszub, ale... zza Buga. Gdy to sam g³o�no powiedzia-
³em, salê ogarn¹³ jeden �miech. Zacz¹³em prawiæ swoje
bajdy ³amanym akcentem i gwar¹ zapad³ej wsi wileñskiej.
Cud, ¿e jako� mi siê uda³o rozbawiæ publiczno�æ.

Niemal w tym samym czasie i w tej samej wsi przytra-
fi³a mi siê i druga zabawna historia. By³o ju¿ po wystê-
pach, kiedy siedz¹c w miejscowej gospodzie przy piwku w
oczekiwaniu na powrotny autobus, przysiad³ siê do mnie
niepozorny ch³opina i zagai³, ¿e tak jak ja na sali gada-
³em, to on te¿ by tak móg³ gadaæ. A ja mu zaraz na to, ¿e
po kaszubsku zrobi³by to pewnie du¿o lepiej, tylko pewnie
nie tutaj, w Konarzynach. Dlaczego? - Bo od miejscowych
nie dosta³by� pan takiego zaproszenia! - wyjawi³em. Przy-
zna³ mi racjê. Powiedzia³em mu, ¿e ja te¿ mam swoj¹ wie�,
która nazywa siê Wrze�nica i le¿y ko³o S³awna. Ja tam te¿
do tej pory nigdy nie wystêpowa³em i mocno w¹tpiê, czy
kiedykolwiek bêdê mia³ jaki wystêp. Bo artysta w okolicy
swojej, na swojej wsi, to nic nie znaczy!

                                                       Jan Wanago, Wrze�nica

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

MARIUSZ KASIÑSKI
Mariusz jest uczniem VI klasy Szko³y Podstawowej

w Smo³dzinie. (z)

Mi³o�æ jest piêkna
Jak kwiat ró¿y
Chwiej¹cy siê od wiatru

Mi³o�æ
Jak morskie fale ko³ysz¹ce statek
Czasem zdarzaj¹ siê wzloty
A czasem upadki
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Poczta Redakcji

NIECH TCHNIENIE
WIOSNY...

Redakcji "Powiatu S³upskiego", który na ³amach swe-
go Biuletynu Informacyjnego udziela zrozumienia i go�cin-
no�ci ludziom pióra "Wsi Tworz¹cej" oraz wszystkim twór-
com "Wtorkowych Spotkañ Literackich" w S³upsku - Weso-
³ych �wi¹t.

Niech tchnienie wiosny wen¹ twórcz¹ wzrasta, a poezji
S£OWO trafia do szerokich rzesz sympatyków ze wsi i z
miasta.

Z poetyckimi pozdrowieniami uczestnicy II i III Spo-
tkañ z Poezj¹ Nieprofesjonaln¹ w Damnicy -

Ludmi³a Ra�niak
cz³onek bratniego Ko³a Literackiego z Koszalina

PS. W za³¹czeniu dwa wiersze tematycznie zwi¹zane ze
�wiêtami i wsi¹ ("weso³y nam dzi� dzieñ nasta³" oraz
"Przyjd� wiosno").

Przyjd� wiosno... poro wy�niona
Z kolorem nadziei w li�ciach
I traw soczystej zieleni
Ubarwiona kwiatami
I ciep³ym oddechem ziemi

Zima - choæ ma swe uroki
Zbyt d³ugo u nas go�ci
Zszarza³y �wiat przygnêbia
Têsknimy do rado�ci

Przyjd� Wiosno!

Zmartwychwsta³ Pan
Wszyscy siê weselmy
Drog¹ idzie
Mo¿e mnie odwiedzi?
Dzieñ jak ka¿dy
Ale wyj¹tkowy
W tê Wielk¹ Noc
Baranek nastrój
Stworzy³...
Idê do �wi¹tyni
Schodami wysokimi
Przyniosê �wiêconkê
By spo¿yæ z innymi...
Ca³y naród �piewa
Tobie pie�ñ pochwaln¹!
Za twe mêki Panie
Za ¿ycie oddane!
�wiatu przebaczenie
Za b³êdy i grzechy
Za Twoje milczenie...

Zmartwychwsta³ Pan

czy dlatego politycy maj¹ brzydkie twarze
¿e ich dusze nie s¹ ³adne
czy dlatego mówi¹ du¿o
¿e do powiedzenia maj¹ niewiele
czy dlatego ich oczy puste
¿e nie mog¹ nie umiej¹
nie chc¹ patrzeæ
prawdzie w oczy

a sumienia ich nieczyste
nie pozwalaj¹
stan¹æ twarz¹ w twarz
z prostym
uczciwym i szczerym cz³owiekiem

dlaczego blichtr
krawatów garniturów samochodów
taki krzykliwy nieskromny

bo ból
i �wiadomo�æ n i e c h c i a n a
braków tych wszystkich
to ból ogromny
                                           01.02.04.r.

Smutny wierszyk retoryczny
(felieton)

Marcin Greczuk, Kobylnica

Têsknimy za ptaków �piewem
Za s³oñca ciep³¹ pieszczot¹
Za wiatru mu�niêcia powiewem
Za mleczów na trawie poz³ot¹

Ludzie p³acz¹cy, biedni
Dotyka ich g³ód
Nie maj¹ pieniêdzy
Nawet na kawa³ek chleba
      Tylko okruchy
Zostawione gdzie� na dnie...
Id¹ ulic¹
Zagl¹daj¹
Nie ma dla nich nic!
Zmêczeni, g³odni
Prosz¹ o co� ciep³ego
Nie dostaj¹!
�wiat zawirowa³
Jak w nim ¿yæ?
Jak prze¿yæ?
Czy jutro bêdzie
      Lepiej?

Opuszczeni ludzie

Edyta Mielewczyk,
 G³ówczyce

Jak w skoku
Mo¿na siê wybiæ
I wskoczyæ na sam szczyt
Lub spa�æ w dó³
I nigdy siê nie wydostaæ.
Lecz zawsze mo¿na
Zacz¹æ od pocz¹tku

Czasami we �nie
Jestem piratem, który rz¹dzi
Ca³ym �wiatem.
Jestem te¿ kosmit¹ czasami,
Który rz¹dzi ziemianami.
Zdarza siê to te¿
Lecz bardzo rzadko:
�ni mi siê chomik
A ja jestem jego klatk¹.
A najczê�ciej to �ni mi siê
¯e ja i moja rodzina
Kochamy siê.
A wiesz dlaczego �ni
Mi siê ten gest?
Bo to rzeczywisto�æ
Nie sen
Tak naprawdê jest.

Moje sny

Gdzie� w g³êbi
Serca
Jest dobro cz³owieka
Bóg stworzy³ ziemiê
Na polach
K³osy pszenicy, ¿yta...
Z nich powstaje
Chleb...
Rolnicy zbieraj¹ ¿niwa

Trudy ludzi

Swej pracy
Wioz¹ ziarno do m³yna
A gdy ju¿ piekarz
Sw¹ dolê przejmie
Powstaje chleb ¿ycia
Dla wszystkich ludzi
Bo gdzie� w g³êbi
Serca
Jest dobro cz³owieka

Na dnie serca
P³yn¹ ³zy mi³o�ci
Nienasyceni swoimi
Cia³ami
Pragniemy byæ razem
I odnale�æ

Owoce mi³o�ci

Nasze dusze
Bo mi³o�æ jest wielka
Wszystko przezwyciê¿y
Zrobiê wszystko...
Bo Ty nauczy³e� mnie
kochaæ


