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WIE� TWORZ¥CA
Pomiêdzy krzykiem
a cisz¹

Przez d³u¿szy czas nie czyta³em o tytule
�Z ukosa�, Smecza. I by³em trochê zdrow-
szy, bo unikn¹³em pesymizmu� pisanego
rêk¹ pesymisty. A pewnie tak jest w kraju,
tylko ja udajê, ¿e jest inaczej. Wmawiam
sobie, ¿e jest zupe³nie przyzwoicie, ludzie
s¹ szczê�liwi, lasy rosn¹, rzeki p³yn¹ tam,

gdzie p³yn¹æ maj¹, a o resztê niech siê martwi Pan Bóg i
autor tych cyklicznych felietonów najpierw w paryskiej
�Kulturze�, do czasu, gdy ¿y³ redaktor Jerzy Giedroiæ, a
teraz w �Rzeczpospolitej�.

Tomasz Jastrun, syn Mieczys³awa Jastruna pod pseudonimem
�Smecz� przygl¹da siê naszemu ¿yciu �z ukosa�, a ja wprost spo-
gl¹dam na nasze narodowe oblicze. Staram siê dociec, jakimi je-
ste�my, jakimi nie powinni�my byæ i jacy bêdziemy? Z T. Jastru-
nem jeste�my intelektualistami, poruszamy siê w obszarach litera-
tury, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e ja swoim piórem dotykam wszystko to,
co nie jest cywilizacj¹ i kultur¹. Nazywam rzeczy po imieniu i nie
oszczêdzam nikogo� nikogo z winnych. Jastrun przylepia siê de-
likatnie do problemu psychologicznie, tr¹ca w sowim krzyku ciszê.
Tym tr¹caniem dotyka m.in. mnie, bo jeden z ostatnich jego tema-
tów sprawi³, ¿e po skoñczeniu lektury jego �czytanki� rzeczywi�cie
zapad³em� w ciszê.

Adam Hanuszkiewicz w konwersacji z Jastrunem wyrazi³ siê
tak: �Norwid wszystko przewidzia³�. Na to Tomasz Jastrun: �O
tak, Norwida a¿ strach cytowaæ�. Oczywistym jest, ¿e uznane daw-
ne autorytety pozostaj¹ w sercach tylko nielicznych, jeszcze rza-
dziej w g³owach naszych. Oto z samego rana przyst¹pi³em do pisa-
nia tekstu pod tytu³em �Ró¿e tu s³abo kwitn¹� i zacz¹³em od razu
od krzyku: �Zbieram siê do remanentu politycznego blagieru �
Europa siê otwiera, tak jak by�my w niej nigdy nie byli. Naród
podda³ siê tym wizjom� Profesorowie, politycy do tego powo³ani
o unikatowej i wizjonerskiej profesji przenosz¹ wyczucie rytmu w
zale¿no�ci od sytuacji, w jakim miejscu siê znajduj¹: czy przed
cieniem, czy za cieniem. W Polsce zawsze by³o ciemnawo, to nasz
ulubiony makija¿, taki ni spo³eczny, ni polityczny przedmiot na-
uczania, a raczej wmawiania. I to jest w³a�nie sztuka. A poeci? No
có¿, kilka wierszy opublikowanych z ³aski, by za³ataæ dziury wszê-
dzie tam, gdzie ju¿ nie ma wyj�cia, gdzie nawet ró¿e nie pasuj¹.

Jastrun u¿ywaj¹c ciszy pisze: ��widzê umys³ow¹ mia³ko�æ
(�) my�lenia o kulturze, (�) wy³azi na wierzch cherlawy stan
naszej sztuki, a mo¿e tylko fakt, ¿e prawie nikt ju¿ nie �ledzi
ca³o�ci zdarzeñ, krytycy czêsto nie czytaj¹ i nie ogl¹daj¹ tego, co
potem krytykuj¹ lub, o czym milcz¹. Wiele nam zapewne umyka, a
mo¿e nie ma nic do umkniêcia? W puste miejsce naszej literatury
zawsze i wszêdzie wchodzi Dorota Mas³owska, chorobliwie zdolna,
ale ile musi byæ tego pustego miejsca, skoro jej a¿ tak wiele. (�)
I te jej s³owa, gdy mia³a chyba lat 16, s³owa � mam nadziejê, ¿e
nie profetyczne: �Moje skrzyd³a / Tak strasznie mnie przeros³y.
(�) Mo¿e nasza kultura le¿y tylko na dnie naszych pod³ych na-
strojów, depresji, braku pieniêdzy. Pieniêdzy brak zewsz¹d wo³a.
Ale ³atwo awanturowaæ siê chudemu literatowi o pieni¹dze. Nie

przypadkiem, nawet, jak rz¹dzili w Polsce ludzie kultury z Tade-
uszem Mazowieckim na czele, rozpocz¹³ siê wielki proces zanie-
dbywania kultury. Czy mia³ wiêc racjê S³owacki, gdy pisa³: �Nie
czas ¿a³owaæ ró¿, gdy p³on¹ lasy�. Ale by³ przecie¿ po¿ar wolno�ci,
mieli�my sadziæ nowy las na popiele.(�.) � bieda finansowa
³¹czy siê z upadkiem ducha, wielka rozsypka� (�) ca³kowita
niemo¿no�æ�.

A ja omijam ciszê, wolê pisaæ krzykiem i piszê. Codziennie
zasiadam do maszyny, by rozprawiæ siê z tymi, wyrzuciæ z siebie
niepotrzebne elementy i kszta³ty zachowane, przyssane do tkanek
ze zbioru wydarzeñ wokó³ mego ¿ycia, to tak jakbym magazynowa³
surowce i organizmy odrzucone czy porzucone na skraju linii hory-
zontalnej, zmierzaj¹cej ku zawierzeniom do �lepego zau³ku. Co-
dziennie od rana chcê niszczyæ wierszem wrogów, zamalowaæ dobit-
nie to wszystko, co kultur¹ nie jest i tych, co kulturê nagminnie
niszcz¹.

Dlatego my�liciele nigdy nie byli niewolnikami systemów. To
nasz obowi¹zek krzyczeæ do ka¿dego rz¹du, do ka¿dej w³adzy, ¿e
cywilizacja ma byæ lustrem, kwiatem i u�miechem. Mamy budowaæ
kulturê, a wiêc wspomniane ogrody mi³o�ci, a nie budowaæ w lu-
dziach cmentarze! ¯eby za nas nie wstydzi³ siê sam Norwid i sam
S³owacki.

Zygmunt Prusiñski
Ustka

Nie wstyd�my siê s³owa
�wiejski�, �ludowy�!

Ostatnio bardzo czêsto spotykam siê z okre-
�leniem �sztuka ludowa". Co ten termin ozna-
cza? Moim zdaniem tylko istota zakomplek-
siona wstydzi siê okre�lenia �wiejski", �lu-
dowy". Bo, czy to nie w ludowo�ci nale¿y
szukaæ korzeni sztuki wspó³czesnej?
Przecie¿ wszyscy wyszli�my z tego lasu, z tej pusz-
czy. A gdzie cz³owiek po raz pierwszy zacz¹³ malo-

waæ, jak nie na �cianach jaskini? Nie bêdê tu siê cofaæ do prze-
sz³o�ci w ka¿dej dziedzinie, ale tak by³o. To w³a�nie wzruszenia
wywo³ane przez piêkno przyrody wyzwoli³y w cz³owieku chêæ malo-
wania, tworzenia melodii, pisania, tañca itp. Wszyscy, którzy za-
mierzaj¹ krytykowaæ ludow¹ poezjê, na samym wstêpie powinni siê
zapoznaæ z twórczo�ci¹ ludu. Niech siêgn¹ do najg³êbszych nizin
kultury, a wszêdzie tam znajd¹ twórczy geniusz ludzi przy pracy.
Tam znajd¹ wra¿liwo�æ wiejskiego poety, si³ê jego uczuæ, fanta-
styczn¹ giêtko�æ jêzyka, a pomoc¹ dla tego typu stwierdzenia niech
bêdzie na przyk³ad Antologia Sydowa z 1935 roku, dziêki której
mo¿na siê przekonaæ, jakich wy¿yn siêga taka poezja.

Ludzie wra¿liwi nie s¹ obojêtni na piêkno, z jednej strony
doznaj¹ szczê�cia, a z drugiej odczuwaj¹ niesamowit¹ udrêkê, zw¹t-
pienie w to co robi¹ (wiem to sama z w³asnego do�wiadczenia). I
takim osobom trzeba pomóc, przynamniej nie zra¿aæ ich do swojej
pasji tworzenia. Trzeba ich wspomóc dobr¹ rad¹, fachowo�ci¹. O
ile¿ ³atwiej przychodzi przecie¿ pisanie ludziom wykszta³conym,
dla których codzienno�ci¹ s¹ tomy fachowej literatury, uczelniane
biblioteki. A o ile trudniej przychodzi pisaæ prostemu cz³owieko-



Henryka Jura³owicz

Pie�ñ w matczynym pacierzu

Co napisaæ o Tobie ¿o³nierzu?
Gdy ju¿ krzy¿ pochylony sczernia³y
i ³zy wysch³y w matczynym pacierzu?
Dawniej, kiedy� �szed³ na boje
¿egna³y Ciê jasne zdroje"
�p¹ki ró¿ Ci zakwita³y ",
gdy� poleg³ wrzosy zap³aka³y.
Gdzie Ciê szukaæ dzi� m³ody ch³opaku?
Czy w zatopionych lukach �Murmañska"?
Czy w pustynnych piaskach Iraku?
Inn¹ miar¹ dzi� s³u¿bê siê mierzy,
z³o w terroryzm siê zamieni³o,
tylko serca matek wci¹¿ bij¹ na trwogê
i w modlitwie prosz¹:
� Wróæ do domu
Synu!"
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wi, nie maj¹cemu na co dzieñ kontaktu z piórem, na przyk³ad takie-
mu jak ja, wiejskiemu poecie. Jeden i drugi prze¿ywa jednakowo,
obaj maj¹ w sobie tê pasjê tworzenia, jeden robi to dobieraj¹c
s³owa wyszukane, drugi- s³ucha tylko serca. Ale obaj pisz¹. I czy
ten drugi ma byæ przez to gorszy? Jedynie z tego powodu, ¿e pisze
jêzykiem prostym? Czy ju¿ naprawdê nie rozumiemy takiego jêzy-
ka?

Nasz wielki noblista Stanis³aw Reymont zosta³ nagrodzony
w³a�nie za wie�, za jêzyk wiejski, za gwarê, któr¹ napisa³ powie�æ
�Ch³opi". Na Boga! Ludzie, nie wstyd�my siê wsi, prostego jêzyka!
A có¿ za wdziêczny obrazek przedstawia dzisiaj kobieta siedz¹ca
przy krosnach czy pracuj¹ca nad piêknym haftem? Kobieta, która
mo¿e przed chwil¹ odesz³a od komputera, przy którym pracowa³a?
Dzisiaj, szczególnie ludzie m³odzi nie znaj¹ i nie wiedz¹, ¿e w taki
sposób powstawa³o p³ótno, ¿e rêcznie by³o zdobione. Niech ta czê�æ
historii nie bêdzie zapomniana i pogrzebana na wieki.

Kto� s³uchaj¹c ludowego zespo³u czy kapeli odwróci siê mo¿e
z grymasem, ¿e to nie jest �profesjonalne", ¿e brak w tym facho-
wo�ci. Ale w³a�nie o to chodzi, ¿eby tak by³o, bo w tym przypadku
profesjonalizm zdobywa siê w szko³ach muzycznych, akademiach.
Dzisiejsze piêkne arie, wspania³y balet, wysoko cenione utwory
muzyczne maj¹ swój pocz¹tek w dawnych graniach pastuszych, w
pie�niach �piewanych na weselach, na chrzcinach, na pogrzebach.

Pozwólmy ludziom przypominaæ o tym, nie wy�miewajmy ich za
to. Nie drwijmy z zespo³ów ludowych. W nich pracuj¹ ludzie z
pasj¹, czêsto nie wynagradzani. To spo³ecznicy, którzy kochaj¹ to,
co robi¹, nie wstydz¹ siê swojego pochodzenia, dla których s³owo
�wiejski" czy �ludowy" nie musi siê zaraz kojarzyæ z okre�leniem
gorszy. Nie twierdzê, ¿e trzeba bez przerwy wys³uchiwaæ ludowych
pie�ni, czytaæ wiejskich poetów, ale od czasu do czasu nie zapomi-
najmy o nich i raczej dziêkujmy tym ludziom za to, ¿e po�wiêcaj¹
swój czas na tak¹ pracê, ¿e nie pozwalaj¹ nam zapominaæ o korze-
niach.

Miejmy szacunek te¿ do takich ludziom, dla których zap³at¹
jest czêsto tylko wymiêty, skasowany bilet autobusowy w kieszeni,
który musieli sobie sami kupiæ wyje¿d¿aj¹c na spotkanie poetyckie
czy koncert swojego zespo³u do S³upska. I nie chodzi o ten wydany
pieni¹dz. Dla nas nie ma bowiem nic dro¿szego od umi³owania
swojej Ojczyzny i dostrzegania piêkna, które J¹ otacza.

Henryka Jura³owicz
Cz³uchy

Sk¹d bior¹ siê moje
wiersze?
Ka¿dego dnia idê do pracy t¹ sam¹ drog¹. Od dwudziestu paru lat
mijam te same domy, drzewa, przecinam te same ulice, przez p³oty
zagl¹dam ciekawie w te same podwórka.

Te same, nie oznacza takie same. Wszystko siê ci¹gle zmienia
i to nie tylko wynik zmian pór roku, czy zmian celowych, uczynio-
nych rêk¹ cz³owieka. To równie¿ zmienia siê we mnie sposób pa-
trzenia na rzeczywisto�æ. Inaczej widzimy w s³oñcu, inaczej w desz-
czu. Jeszcze inaczej patrzymy na otoczenie, gdy nas rozpiera ra-
do�æ lub drêczy smutek.

W trakcie tej wypowiedzi zmieni³am liczbê pojedyncz¹ na
mnog¹, bo to nie tylko mnie siê przytrafia zmiana sposobu widze-
nia. Ka¿dy odczuwa podobnie, jakkolwiek nie ka¿dy o tym mówi. W
tej mojej wêdrówce jedno jest sta³e i niezmienne - rzeka £upawa.
Nigdy nie zamarza, zawsze równie wartko toczy swoje wody, zawsze
jednako szemrze. Kiedy zbli¿am siê do mostu, którym powinnam
przej�æ na drugi brzeg, nieodmiennie przychodz¹ mi do g³owy swo-
iste refleksje: ju¿ od tysiêcy lat rzeka ta p³ynie i nie s¹ w stanie
przerwaæ tego ¿adne zawirowania historyczne, ¿adne dramaty i
melodramaty ludzkie ani zwierzêce. Po obu stronach brzegu rosn¹
drzewa. S¹ one równie stare - na pewno starsze ode mnie, co mnie
raczej cieszy. Wszystkie pochylaj¹ siê w kierunku nurtu, jakby
sk³ada³y ho³d rzece z powodu jej d³ugowieczno�ci, a mo¿e odporno-
�ci na wszelkie przemijanie.

Zatrzymujê siê na krótk¹ chwilê, by pos³uchaæ rzecznych no-
winek, ale ona niezmiennie mi mówi: nie spiesz siê, nie wyprze-
dzaj, nie unikniesz swojego przeznaczenia, nie martw siê, nie za-
drêczaj i tak krócej ode mnie bêdziesz ¿y³a. To samo powtarzaj¹
drzewa. I jak¿e tu nie byæ poet¹? Zacytujê s³owa Pani Henryki
Jura³owicz: �W ten sposób chcê oddaæ te¿ pok³on Naturze, podziê-
kowaæ za to, ¿e pobudza mnie do refleksji nad istot¹ ¿ycia i sensem
¿ycia. St¹d siê bierze moje wierszoklecenie, nie zawsze wystarcza-
j¹co nowatorskie, bardzo ma³o odkrywcze, ale usuwaj¹ce wszelkie
zadry, ale godz¹ce mnie na powrót z rzeczywisto�ci¹�.

Droga redakcjo! Szanowni twórcy!
Zdecydowa³am siê do Was napisaæ po przeczytaniu �Dodatku

Literackiego �Wie� Tworz¹ca" Nr 2 w Biuletynie Informacyjnym
�Powiat S³upski�. Posiadam równie¿ tom �Wiejscy poeci" i bardzo
skrupulatnie go przestudiowa³am. Nie jestem powo³ana do dziele-
nia siê moj¹ opini¹ na jego temat. Jest to niew¹tpliwie interesuj¹-
ca inicjatywa Starostwa S³upskiego, bardzo potrzebna, bo w takiej
drobnej niewyszukanej poezji odnajdujemy Porz¹dek, niezbêdny ka¿-
demu, kto nie jest maszyn¹ odliczaj¹c¹ dni�, wzloty i upadki, lata:
sukcesy i klêsk. Nareszcie uda siê ocaliæ od zapomnienia nie tylko
krajobrazy, ale i ludzkie uczucia, wra¿enia i tê najzwyczajniejsz¹,
prost¹ m¹dro�æ.

Kilka z wierszy czyta³am moim uczniom, III klasie gimna-
zjum. Bardzo im siê podoba³y, bo �to, proszê pani, jakby o naszej
wsi, o ludziach z naszej miejscowo�ci, o naszych polach i ³¹kach�.
Ta opinia moich wychowanków jest dla mnie istotna, bo to czytel-
nik wymagaj¹cy, czêsto uprawiaj¹cy wiersze � wielu w tej klasie
bra³o udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczo�ci
Dzieciêcej, zbieraj¹c laury i wyró¿nienia. Jako nauczyciel od wielu
lat zachêcam do twórczej zabawy s³owem, do wylewania rado�ci i
smutków na papier, bo takie pisanie jest najlepsz¹ terapi¹. Chcia-
³abym tu przytoczyæ kilka fragmentów wierszy-modlitw moich
uczniów, które zainspirowa³a twórczo�æ S. Barañczaka.

�Ojcze nasz, który� nas stworzy³
Zapomnia³e� o nas?
My o Tobie pamiêtamy
Lecz Ty o nas chyba nie?
Boisz siê kolejnej zdrady?
Przecie¿ ka¿dy z nas ma patent,
By nie zostaæ Judaszem."
Karolina Awchimieni, £upawa

Przytoczy³am kilka wyimków z przebogatej, gromadzonej przez

O �witaniu

Lubiê nasze przebudzenia,
kiedy twarz Tw¹ �wiat³ocieniem maluje �wit.
A ja ustami poznajê, ¿e to znowu Ty,
Miasto budzi siê jak d¿ungla,
z nieba �wiat³o�æ ró¿em sp³ywa,
ja jeszcze wtulam siê w Ciebie spokojna i szczê�liwa.
Choæ dalekie s¹ mi pola
³anem k³osów szumi¹ce,
choæ dalekie s¹ mi sady
jab³oniami kwitn¹ce.
Przy Tobie jest mi dobrze,
mój �wiat siê nie zawali.
A my bêdziemy jeszcze d³ugo spali, spali, spali....

�Bo¿e, to Ty uczyni³e� nas takimi, jacy
jeste�my,
To Ty stawia³e� nas w trudnych sytuacjach,
To Ty sprawdza³e� nasz¹ wytrwa³o�æ,
Wiêc nie w¹tp w nas."
Alicja Chrzanowska, Gr¹bkowo



lata twórczo�ci dzieci. Na zakoñczenie chcia³abym i w³asnych kilka
utworów przes³aæ do Waszej Redakcji. Nie liczê na to, i¿ wzbudzê
jakiekolwiek zainteresowanie, ale je�li kto� chcia³by przeczytaæ i
znalaz³by inspiracjê dla w³asnej twórczo�ci, by³oby mi bardzo mi³o.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich i ¿yczê sobie i Wam dal-
szych publikacji i dalszych tomów poetyckich opiewaj¹cych zwyk³e
ludzkie ¿ycie, które ani trochê nie przypomina wielkomiejskiego
zagubienia.

                                                                    Teresa Nowak
£upawa

Teresa Nowak

Kim jestem?

Jestem z kamienia ksiê¿ycowego,
z u³amka asteroidu, z promienia s³onecznego,
Jestem cz¹stk¹
wspania³o�ci niebiañskiej
Jestem mikro-punktem
w czasie i przestrzeni.
Jestem czym� nieskoñczenie ma³ym
i kim� nieskoñczenie wielkim
w niebiañskiej wspania³o�ci kosmosu.
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Opowiadanie

Moja s¹siadka
Ka¿dy cz³owiek inaczej widzi otaczaj¹c¹ rzeczywi-
sto�æ. Od dobrych czy z³ych poczynañ zale¿y nasz
los, los naszej rodziny, a nawet s¹siadów. ¯ycie
nasze zale¿y równie¿ od wyboru swego miejsca na
ziemi.

Moja s¹siadka Emilia po strasznej wojnie zna-
laz³a siê w przyjeziornej Izbicy. Po kator¿niczej

pracy u bauerki Marii Haglauer wraz z mê¿em W³adys³awem za-
mieszka³a w domu z czerwonej ceg³y. Obecnie ma osiemdziesi¹t lat
i twarz czterdziestoletniej kobiety, m³odzieñczy chód mimo pochy-
lonej sylwetki. Co rano, zima to czy lato rozlega siê za p³otem
�cip, cip� wzywaj¹ce stadko kur do jedzenia. Szybko, z niezwyk³¹
energi¹ zamiata ma³e podwórko. Myje drzwi, okna, a nawet czerwo-
n¹ ceg³ê �cian domu. - Dlaczego tak siê pani mêczy? � zapytam j¹
nieraz. � Inaczej nie potrafiê ¿yæ � odpowiada.

Praca to ¿ywio³ mej s¹siadki, Emilii. Te kury, kaczki, sze�æ
kotów piêknych jak marzenie, dwa psy to wspomnienie o czynnym,

Getto i mi³o�æ...

Marcowym rankiem...
G³odnym i zimnym...
Siedzieli przytuleni
do siebie... Rachela i Mosze...
Sami w pokoju...
w�ród wrogiego �wiata.
Rozleg³y siê strza³y...
P³onê³o getto...
Oni... spleceni w u�cisku...
�nili na jawie...
Mo¿e ostatni sen o mi³o�ci...
do momentu wtargniêcia esesmana...
który brutalnie...
rozdzieli³ dwa splecione cia³a...
jeszcze gor¹ce od szczê�cia.
Zabieraj¹c RACHELÊ do
piek³a Sobiboru.
W górze beznamiêtnie �wieci³o
s³oñce
W dole...
Purpur¹ po¿aru i krwi... p³onê³o
getto.

Teresa Nowak

Mój Bóg
Mówi¹, Bo¿e, ¿e� Ty zamkniêty
W ko�cio³ach, katedrach, kaplicach,
¯e� Ty obecny tylko w o³tarzu,
W symbolu krzy¿a i w hostii �wiêtej.
I mówi¹ jeszcze, ¿e z Tob¹ tylko
i Przez po�redników mo¿liwa rozmowa.
Ale ja my�lê, ¿e� Ty obecny
W �piewie skowronka, w czerwieni owoców,
¯e Ty swym tchnieniem poruszasz k³osy
Zbó¿ chlebodajnych.
Zapachem siana
Zmys³y rozkosz¹ tumanisz.
My�lê te¿ jeszcze, ¿e ciebie prêdzej
Spotkam na ³¹ce, w�ród le�nej g³uszy
Pod drzewem sosny, w ga³¹zce �wierku...
¯e� Ty jest wolnym, wszêdzie obecnym...
¯e nie dla ciebie zimne ko�cio³y.
Je�li potrafisz zakl¹æ siê w ciszê
Pól, ³¹k i lasów.
Byæ �piewem ptaków,
�witaniem skowronka a zmrokiem sowy.
Je�li potrafisz ol�niæ mnie barw¹,
Zapachem spoiæ i w zadziwieniu
Wstrzymaæ mój oddech, gdy pochylona,
W cuda przyrody tak zapatrzona,
¯em owej chwili niezdolna nazwaæ...

pracowitym ¿yciu. Mieszkanie Emilii l�ni czysto�ci¹. Wywieszona
na sznurze bielizna to majstersztyk kobiecej umiejêtno�ci. Co-
dziennie, mimo wieku i odleg³o�ci, odwiedza grób swego mê¿a na
miejscowym cmentarzu. ¯adna ga³¹zka, listek nie mo¿e le¿eæ na
pomniku. Zawsze schludna, czysto ubrana ¿yczliwie i bystro patrzy
na otaczaj¹cy j¹ �wiat i ludzi.

Ogródek pani Emilii z piêknymi ró¿ami, astrami, piwoniami
podziwiaj¹ miejscowi tury�ci. Czasem tylko poskar¿y siê, tu boli,
tam te¿ i znów dalej w kierat codziennych obowi¹zków. Podziwiaæ
by trzeba upór i hart tej dobrej kobiety, matki trzech córek, z
których jedna ju¿ nie ¿yje. Pani Emilia jest okazem zaradnych,
pracowitych kobiet, które niestety odchodz¹ za granicê czasu.

Starsza pani zastanawia siê czy paliæ w piecach. Tegoroczna
zima d³ugo a emerytura ma³a. Zaradna, nigdy nie wyci¹ga rêki po
zasi³ek. Czasy s¹ takie, jakie s¹. M³ode kobiety wystaj¹ w O�rodku
Opieki Spo³ecznej. Ona nigdy nie kupuje jajek, warzyw, ziemnia-
ków. Wszystko ma w³asne.

Nie maj¹ tego czasem osoby m³ode, które ca³e lata spêdzaj¹
na lenistwie, plotkuj¹c. Moja s¹siadka w tegoroczne Bo¿e Naro-
dzenie wybra³a siê 600 kilometrów poci¹giem, do córki mieszkaj¹-
cej w Ostrowcu Swiêtokrzyskim. Tam s¹ jej wnuczki, jest grób jej
córki. Wielkie serce matki wiedzie tê drobn¹ kobietê w zat³oczo-
nych przed�wi¹tecznych poci¹gach do celu, do dzieci.

Matka Polka o swoistym poczuciu obowi¹zku i harcie Herkule-
sa? Szkoda tylko, ¿e tacy ludzie odchodz¹ na sosnowy wzgórek, w
z³oty piasek. ¯yj¹ jednak w naszej pamiêci.

Emilia Zimnicka
IzbicaEmilia Zimnicka

Ziarno...

�piew wiatru...
Ciep³y... przyjazny...
pie�ci ziemiê przeoran¹ ostrzem
lemiesza...
Ta czeka...
uleg³a i cierpliwa...
na ziarnko...
rzucane rêk¹ siewcy...
jesieni¹, lub wiosn¹...
S³oñce je z³oci...
Niebo niebie�ci...
Póki proste pêdy...
w górê nie wystrzel¹...
Rozdzwoni¹ pie�ñ skowronka...
terkotanie przepiórki...
og³osi ¿niwa...
odwieczn¹ mi³o�æ cz³owieka
do chleba i ¿ycia.

To czemu mówi¹ bardzo powa¿nie
¯e tylko we mszy jeste� obecny?
Gdzie¿ wiêc przebywasz, gdy Ciebie nie ma?
Gdy w dni powszednie ko�ció³ zamkniêty?
Któ¿ w takim razie wstrzyma³ mój oddech?
Kto moje oczy ol�niewa wdziêkiem,
Kiedy w bezdechu krok swój wstrzymujê?
Niech sobie g³osz¹ w swoich ko�cio³ach
¯e tylko przez nich jeste� obecny
Ja Ciê poszukam nad brzegiem rzeki
Wezwê spojrzeniem, szelestem li�ci
Zapachem letnim i mro�nym soplem
Razem staniemy, oboje w jednym
Ja siê zanurzê w zachwytu g³êbiê
A Ty przede mn¹ roztoczysz dziwy,
I znajdê Ciebie w dr¿eniu wierzbiny
W zmarszczce na wodzie, w kamieniu na dnie.
Ja bêdê s³uchaæ w nabo¿nym skupieniu
Wezwañ i szeptów, s³ów o Stworzeniu,
Trudzie zamiany S³owa w To Dzie³o.
Tutaj przy Tobie serce wyciszê,
St³amszê sw¹ z³o�æ, wyrzucê nienawi�æ.
A kiedy zostanie ju¿ tylko cisza,
Zachwyt, zaduma, zaczarowanie
Otworzê serce i wpuszczê mi³o�æ
I bêdê dobra chocia¿ przez chwilê.

Lubiê gdy w lesie, na moich ustach
mi³o�nie sk³adasz swych warg korale.
Szkoda wiêc mi³y, ¿e mi tê lubo�æ
m¹cê pretensje twoja i ¿ale.
Mówisz ,¿e zamiast piaæ pod niebiosa,
i¿ jest wspania³y z ciebie kochanek,
ptaka podziwiam za d�wiêczne trele,
chwalê wrzos skromny, tak¿e rumianek.
Nie b¹d� zazdrosny o te zachwyty,
przecie¿ i ciebie tkam w urok lasu.
Spójrz, parka wróbli zalotnie hasa.
    Znów dzieñ umyka Nie trwoñmy czasu!

Emilia Zimnicka

Muzyka chwili...

Barwna zorza...
Migotliwym �wiat³em...
Przegoni³a æmê nocy...
W ciszy... zabrzmia³a...
muzyka poranka...
zapach spoconych cia³...
dr¿enie g³osu....
zmieni³o siê w
muzykê szczê�cie,
któr¹ podchwyci³ s³owik...
Na ró¿owej siedz¹cy
jab³oni...
ta za� zwyciêsko zabrzmia³a hymnem
porannego zachwytu
nad urokiem tego...
najcudowniejszego... ze �wiatów.

Teresa Opacka, Ustka

Lubiê gdy....
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Mistrz
S³owa

Nasz przyjaciel, niestrudzony poeta wiejski i satyryk Jan Wanago z
Wrze�nicy uhonorowany zosta³ przez Starostwo Powiatowe w Ko-
szalinie tytu³em �Mistrz S³owa�.

To ju¿ kolejne wyró¿nienie tego autora. Przypomnijmy, ¿e w
swojej d³ugiej karierze literackiej
otrzyma³ on ju¿ tytu³y: �Cesarza Na-
poleona� (�Gazeta Olsztyñska),

Jan Wanago

Fraszki

***
Do Europy, do Europy na grandê, na si³ê siê pchamy,
A mnie siê zdaje, ¿e tej Europy ju¿ za du¿o mamy.

***
Jam nie do Unii, jam nie do NATO,

Mam swój Dom Polski, prorodzinn¹ chatê,
Mam jeszcze wiêcej � bo ¿em rodzaj mêski,

Co znaczy, ¿e ze mnie taki:
�rodkowo-Pomorsko-Wileñski.

***
Je¿eli byæ w Europie to taka dobra fucha,

To,czemu wielu przez to na zimne dzi� dmucha?

***
Do Europy tak � jam pierwszy, ale nie za srebrniki Judasza,

Tylko wpierw niech oddadz¹ nasze polskie, to co ju¿ nie nasze.

***
By³y zabory, okupacja-sanacja i republika prawie,

A dzi� nowy stwór: Europa siê zjawia.

***
Mamy cipsy, coca-colê, picê, hamburgery,

Ma³o Ci jeszcze tej Europy do jasnej cholery!

***
�Hajda ch³opy do Europy� � no i jak w Europie, jak?

Lepiej siê nie pytaj, bo mnie trafia szlag.

Obywatelka S³upska
Wanda Chotomska - po-
etka, autorka wielu
ksi¹¿ek dla dzieci
otrzyma³a od Rady Mia-
sta tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta S³up-
ska. Podnios³a uroczy-
sto�æ odby³a siê
1 kwietnia br. Wziêli w
niej udzia³ poeci z gru-
py �Wtorkowe Spotka-
nia Literackie�.

Z inicjatyw¹ takie-
go uhonorowania poetki wyst¹pi³a Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w S³upsku. Pomys³ popar³a Komisja O�wiaty, Kultury i
Turystyki Rady Miejskiej i to ona przygotowa³a odpowiedni projekt
uchwa³y w tej sprawie, który zosta³ nastêpnie przeg³osowany na
lutowej sesji Rady Miejskiej.

W. Chotomska od 1993 roku jest sta³ym go�ciem s³upskich
imprez literackich, w tym  S³upskiej Wiosny Literackiej oraz Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej. Bardzo polubi³a S³upsk, o którym zawsze mile siê wyra¿a,
gdziekolwiek jest, a w swoim ¿yciu sporo podró¿uje po �wiecie.
Jest autork¹ wielce uznawan¹ i szanowan¹ w S³upsku.

W trakcie podnios³ej uroczysto�ci w ratuszu obecni byli inni
uznani poeci i ludzie kultury, m.in. Ernest Bryll, Leszek D³ugosz,
Edward Lutczyn, Marcin Wolski. Byli s³upscy literaci, przedstawi-
ciele niemal ca³ej miejskiej kultury. Przyby³a te¿ grupa wiejskich
poetów z powiatu. Poetkê, zanim wpisa³a siê do �Z³otej Ksiêgi�,
uraczono wieloma ciep³ymi s³owami, podkre�laj¹c jej zawsze mi³y i
sympatyczny stosunek do S³upska, do dzieci oraz do miejscowego
�rodowiska literackiego. Po uroczysto�ci nadania tytu³u oraz ode-
graniu fanfar, now¹ Obywatelk¹ S³upska obsypano wieloma ¿ycze-
niami i piêknymi kwiatami.(z)

Jak tajemnicza wyspa

By³a jak tajemnicza wyspa
Wy³oniona szaleñstwem burzy
Ukryta w g³êbi samotno�ci
A¿ nagle
Pojawi³ siê cz³owiek
Stan¹wszy na brzegu
Rozgarn¹³ delikatnie
              g¹szcz duszy
Odt¹d zawar³szy cich¹ umowê
Czerpie ze �róde³ ¿ycia
Rozbudza trawy, drzewa
Sobie znanym sposobem
S³oñca nektarem nasyca
Ogniem rozp³omienia
l nie jest ju¿ samotna
                    ani tajemnicza

Irena Peszkin, Mielno

Zachwyt

Któ¿ móg³by stworzyæ to dzie³o
Jaki to mistrz trzyma³ d³uto
Która go muza natchnê³a
Kto rêkê tê prowadzi³
Czy wiedzia³ Twórca co tworzy
Czy �wiadom mego zachwytu
Gdy rano powieki otwieram
I kiedy cicho, nie�mia³o
Tym samym powietrzem oddycham
Nim oczy siê nasze przenikn¹
I rozkosz ogarnie cia³o.

Chocia¿ przez chwilê

Piszesz, ¿e têsknisz, ¿e kochasz
Ale, czy wiesz, czy to czujesz
Jak skrzyd³a ptaka
Mo¿e anio³a przywdziawszy
Ciemn¹ noc¹ do mnie przylatujesz
D³oñ moj¹ senn¹ bierzesz do rêki
Mieszaj¹ siê nasze jedwabne w³osy
W sen zapadamy wtuleni w siebie
Póki noc sp³osz¹ dzienne udrêki
Zanim pogodz¹ siê zjaw¹ oczy
Chocia¿ przez chwilê jestem w
niebie.

�Hrabiego Monte Christe� (�Kulisy
� Expres Wieczorny�), �Basa³yka
Wileñskiego� (�G³os Pomorza�),
�Barda Ziemi S³awieñskiej� (�Nowy
Tydzieñ - Kanada).

Najbardziej przylgnê³o do nie-
go jednak okre�lenie �Januszek�. Pod

taka nazw¹ Jana Wnaggê zna chyba najwiêcej ludzi w Polsce.
Pan Jan, oprócz tego, ¿e uczestniczy w pracach Grupy �Wtor-

kowe Spotkania Literackie�, jest tak¿e bardzo aktywnym autorem
Klubu Twórców Ludowych przy Miejskim O�rodku Kultury oraz Kra-
jowego Bractwa Literackiego w Koszalinie.

To ostatnie jako pierwsze wyda³o mu tomiki z wierszami, frasz-
kami i poematami. Laureatowi gratulujemy nowego, zaszczytnego
tytu³u i ¿yczymy dalszych sukcesów literackich oraz wydawniczych.(z)


