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A n n a  M a r i a  R ó ¿ a ñ s k a ,  W o ³ c z a  M a ³ a

pola zielone makowe
niebiesko-dzwonkowe
pszenic¹ z³ocone
¿ytni¹ p³acht¹ przykryte
od gniewu ocalone
zachwytem
     ³any dojrza³e
     dum¹ szumi¹ce
     pachn¹ce rajem
     a dalej stado ¿urawi
     na ³ysej ³¹czce zni¿y³o lot
     by w ganianego siê pobawiæ

P o l a  z i e l o n e  m a k o w e
utka³y potem
klucz
co nieba sk³on otworzy³
i wytarte przez krowy boisko
roz�wietli³ wreszcie purpurowy ton
co mia³ niezwyk³¹ moc
     na chwilê
     zasia³ b³ogo�æ ów on
     by dalej przetoczyæ siê móg³
     pochmurny grom
     i zasn¹æ �mia³
     nad powszednim naszym chlebem

CZY KULTURA
OBRONI SIÊ SAMA?

Ludzi by³o du¿o, bo zjechali siê lokalni arty�ci, wój-
towie gmin, dyrektorzy o�rodków kultury, dostojnicy po-
wiatowi i wojewódzcy. Pogoda by³a wy�mienita, to wa¿ne,
bo w programie ca³ej imprezy by³o tak¿e ods³oniêcie ta-
blicy pami¹tkowej po�wiêconej arty�cie malarzowi - Fran-
ciszkowi Giereszowi, ¿yj¹cemu i tworz¹cemu w gminie
Smo³dzino, a nastêpnie z³o¿enie kwiatów na jego grobie
na miejscowym cmentarzu. Stoj¹c nad jego grobem i ja

Pod takim has³em 28 maja br. w Gardnie Wielkiej
odby³o siê doroczne spotkanie twórców i dzia³aczy
kultury. I chocia¿ by³o to spotkanie powiatowe, to
jednak swoim zasiêgiem wybiega³o poza powiat s³up-
ski, czego dowodem moja na nim m.in. obecno�æ.

pola br¹zowe
pola szare
zmierzchem nabrzmia³e
zni¿y³y czo³a
uko³ysa³y siê zmêczone
w objêciu horyzontu
ros¹ ochrzczone
pos³uszne ca³e
     odp³ynê³y ³agodnie
     gwiazdami upiête
     zanuci³y dobranoc
     swojej matce ziemi
     starej
     ale wiernej i �wiêtej

Okulturze dyskutuj¹, od lewej: ks. Jerzy Wyrzykowski
z Duninowa i ks. pra³at Jan Giriatowicz ze S³upska

Jan Wanago z Wrze�nicy

Okulturze dyskutuj¹, od lewej: ks. Jerzy Wyrzykowski
z Duninowa i ks. pra³at Jan Giriatowicz ze S³upska
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co� rzek³em: �Chwalê �mieræ i nie chwalê, bo to nie jest
dobre wcale. Ale jakby tak wszystko ¿y³o i ¿y³o, to te¿
by dobrze nie by³o. Widocznie tak ju¿ musi byæ, ¿e trze-
ba umieraæ i trzeba ¿yæ.� I dalej: �¯e cz³owiek ¿yje to
fakt, tylko z czasem ten fakt trafia do akt�.

W debacie, tak we wprowadzeniu, jak i pó�niej w
trakcie dyskusji da³o siê odczuæ ró¿ne zdania na temat
kultury. Etatowi pracownicy narzekali na brak funduszy.
Spo³ecznicy i arty�ci podkre�lali chêæ dzia³ania z po-
trzeby serca. Ja z braku czasu w dyskusji udzia³u nie
wzi¹³em, ale by³em przygotowany zwróciæ siê do zebra-
nych s³owami: �Szanowni Nienormalni! Nie pasujemy do
dzisiejszej rzeczywisto�ci. Zamiast anga¿owaæ siê w biz-
nes i zarabiaæ pieni¹dze, my marzymy o wydaniu w³asnej
ksi¹¿eczki, jakich� obrazkach, �wi¹tkach, po�wiêcamy
czas wiejskiemu graniu. Jeste�my przez to Nienormalni.
Te wszystkie nasze kulturalne dobra s¹ balsamem na dal-
sze ¿ycie, ros¹ co rozja�nia nasz umys³, to wytwór na-
szej duszy. I kiedy nawet przyjdzie nam ju¿ zgasn¹æ, to
z tym baga¿em artystycznym bêdzie nam ³atwiej wkra-
czaæ w nowy �wiat. (...)

Wielu twórców twierdzi³o, ¿e kultura obroni siê sama
pod warunkiem, ¿e bêdzie p³yn¹æ z �g³êbokiego serca�.
Od siebie dodam, ¿e kultura ju¿ odnios³a zwyciêstwo.
Udowadniam to czêsto na w³asnym przyk³adzie mówi¹c:
�My�li czyny wyprzedzaj¹, Có¿ z tego, kiedy nogi ju¿ nie
nad¹¿aj¹�. Choæ siedemdziesi¹tkê ju¿ d�wigam na gar-

bie i skromnie egzystujê z emerytury rolniczej, to bywa,
¿e w miesi¹cu wiêcej imprez �zaliczam� ni¿ miesi¹c ten
ma dni. �Kiedy nie staæ mnie na ksi¹¿kê, nie staæ na
gazety, to có¿ mi pozostaje, je�dziæ i spotykaæ siê z
lud�mi, albo cofaæ siê, niestety!�

Wszelkie trudno�ci i niedogodno�ci, z jakimi spo-
tyka siê ostatnio kultura to przys³owiowa woda na m³yn
dla tych, którym obojêtne jest, jakim mówimy jêzykiem,
jakie warto�ci utrwalamy i chronimy dla potomnych. Przy-
pomnijmy sobie, ¿e by³ ju¿ taki okres w historii, ¿e
Polski jako pañstwa nie by³o, a kultura dziêki takim
twórcom jak: Mickiewicz, S³owacki, Chopin, Matejko,
Sienkiewicz przetrwa³a. W tym miejscu pozwolê sobie
przytoczyæ s³owa Dostojewskiego: "Bez cierpienia nie
ma tworzenia".

To dobrze, ¿e na spotkaniu w Gardnie Wielkiej nie-
którzy ludzie kultury s¹ honorowani, dostaj¹ "Bia³e Bo-
ciany" i inne nagrody. Mo¿e tylko za bardzo pamiêta siê
o tzw. etatowych dzia³aczach, a za ma³o o prawdziwych
spo³ecznikach. Ale za rok pewnie bêdzie odwrotnie. Z
przyjemno�ci¹ obejrza³em wystêpy zespo³ów estradowych
i wyst¹pi³em z grup¹ poetów "Wtorkowe Spotkania Lite-
rackie". Za rok, je�li szczê�liwe do¿yjemy, ods³onimy
pewnie nastêpn¹ tablicê po�wiêcon¹ kolejnemu twórcy
ludowemu. Bo taka jest powinno�æ, nas jeszcze ¿yj¹-
cych.

                                                                             Jan Wanago, Wrze�nica

Dariusz T. Lebioda w S³upsku

DOSTOJNY
UWODZICIEL S£OWA
By³em na wieczorze autorskim Dariusza Tomasza Lebiody,
w siedzibie Zwi¹zku Literatów Polskich - w sali M³odzie-
¿owego Centrum Kultury w S³upsku.

Jestem takim literackim "Dawidem"
przed "Goliatem" - jakim jest Dariusz
T. Lebioda. Ja, ze skromnym dorobkiem
(jedna autorska ksi¹¿eczka, tomik wier-
szy) piszê o cz³owieku, który ma za sob¹
wydanych ponad czterdzie�ci ksi¹¿ek! A
jest o dziesiêæ lat m³odszy ode mnie!
Mimo ¿e jestem du¿o starszy, to k³a-
niam siê przed Mistrzem, przed "dostoj-
nym uwodzicielem s³owa".

Dariusz Tomasz Lebioda urodzi³ siê w 1958 roku w Byd-
goszczy. Jest wyk³adowc¹ literatury polskiej dziewiêtna-
stego i dwudziestego wieku. Wcze�niej ima³ siê ró¿nych
zajêæ, pracowa³ jako ratownik, pracownik najemny na far-
mie, jako handlarz i dystrybutor gazu w butlach. By³ te¿
bokserem i trenowa³ wschodnie sztuki walki. Jego m³o-
dzieñczy bunt przeciwko totalitaryzmowi zakoñczy³ siê wiê-
zieniem. Po tych do�wiadczeniach, które uczyni³y go ido-
lem pokolenia, przewarto�ciowa³ swoje ¿ycie, zacz¹³ stu-
diowaæ, pisaæ i uczyæ w szkole. W 1994 roku obroni³ na
Uniwersytecie Gdañskim doktorat w zakresie nauk humani-
stycznych. Jest laureatem wielu nagród literackich, miê-
dzy innymi presti¿owej nagrody im. Andrzeja Bursy, Na-
grody Artystycznej M³odych im. Stanis³awa Wyspiañskie-
go, nagrody im. Klemensa Janickiego i nagrody Ryszarda
Milczewskiego-Bruno w dziedzinie eseistyki. Jego poezja
wielokrotnie publikowana by³a w wielu magazynach w Pol-
sce.

Jest Lebioda jednym z najbardziej znanych poetów po-
kolenia Nowych Roczników (autorzy urodzeni w latach 1950-
1960). Opublikowa³ ponad czterdzie�ci ksi¹¿ek poetyckich,
biograficznych, historyczno-literackich, eseistycznych i

naukowych. Jego poezja by³a czêsto przedmiotem ¿arliwych
dyskusji. By³ wyrazicielem nastrojów swojego pokolenia i
zyska³ popularno�æ w ca³ym kraju. Jego wiersze trafi³y do
najwa¿niejszych antologii poezji polskiej - ³¹cznie z t¹
prezentuj¹c¹ wiersze tysi¹clecia. Utwory Lebiody przet³u-
maczono na kilkana�cie jêzyków obcych. Jego wiersze i
artyku³y publikowane by³y w krajach arabskich, w Grecji,
Japonii, na Litwie, w Szwajcarii. Szczególnie interesuj¹
go polscy pisarze, ale po�wiêci³ te¿ wiele artyku³ów i ese-
jów pisarzom amerykañskim i angielskim.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e spotkanie z tym autorem w S³upsku
odby³o siê w dniu, w którym w Gardnie Wielkiej �wiêtowa-

Nadmorski klif na pla¿y wschodniej w Ustce
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no Powiatowe Obchody Dnia Dzia³acza Kultury. ZLP nie
mia³ z tymi obchodami nic wspólnego, ale my wiejscy -
powiatowi poeci, owszem. Z Przemkiem Gacem, Ann¹ Ma-
ri¹ Ró¿añsk¹ zaraz po zakoñczeniu uroczysto�ci w Gardnie
dotarli�my na spotkanie z D.T. Lebiod¹. By³em tym, który
chyba najbardziej atakowa³ autora wieczoru. Nie umia³em
siê pohamowaæ. Zapyta³em czy uczestniczy³ w literackim
rejsie na statku przyja�ni, kiedy to zapraszani byli pisarze
z ró¿nych krajów? Odpowiedzia³, ¿e to on sam by³ inicja-
torem takiej rzecznej podró¿y. Kiedy w Bydgoszczy rz¹dzi³
lewicowy prezydent, wszystko by³o o'key, obecnie jest pra-
wicowy i funduszy na "statek przyja�ni" ju¿ nie ma! Do-
wiedzia³em siê, ¿e Lebioda jest zwolennikiem literatury
Czes³awa Mi³osza, ale ju¿ Szymborskiej - nie bardzo, choæ
tê autorkê jako laureatkê Nagrody Nobla równie¿ szanuje.

Muszê przyznaæ, ¿e spotkanie przygotowane przez s³up-
ski Odzia³ ZLP by³o wielce pouczaj¹ce i szczerze gratulujê
go moim niegdysiejszym kolegom.

                                                   Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Poeta naznaczony

HERBERTOWSKIE DNI
W dniach od 30 maja do 4 czerwca odbywa³ siê Warszaw-
ski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta.

Akurat "weszli�my", a raczej "w�lizgnêli�my" siê do
grona krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej. Czy to zna-
czy, i¿ nie bêdzie ju¿ ¿adnych podzia³ów? Jeszcze nie tak
dawno Europa dzieli³a siê na blok wschodni i zachodni?
Zbigniew Herbert mia³ wielu przyjació³ na Zachodzie. Kto
go kocha³ lub nawet najskromniej szanowa³, ten móg³ zali-
czaæ siê do ludzi rozumnych i bezpiecznych.

Patronat honorowy nad festiwalem przyjêli: Katarzyna
Herbertowa, Halina Herbert-Sebrowska i Lech Kaczyñski.
Zostali zaproszeni: Adam Zagajewski, Ewa Lipska, Ryszard
Krynicki, Julia Hartwig, Tomas Venclowa, Krzysztof Kara-
sek, Andrzej Sosnowski, Jacek Napiórkowski, Wojciech
Kass, Jaros³aw Miko³ajewski. Oprawê artystyczn¹ zreali-
zowali Janusz Drzewucki - krytyk literacki i poeta oraz
Krzysztof Mas³oñ - tak¿e krytyk literacki z "Rzeczpospoli-
tej". Dziennik ten w formie dodatku "PLUS - MINUS" opu-
blikowa³ wiele materia³ów z ¿ycia i twórczo�ci Zbigniewa
Herberta.

Adam Zagajewski oceni³, ¿e "Poezja Herberta ofiaro-
wuje jeden z najlepszych przyk³adów artysty, który nigdy
nie zastyg³ w jednym kostiumie stylistycznym". W swoim
wierszu "Po¿egnanie Zbigniewa Herberta", Zagajewski na-
pisa³: "My�lê o twoich rówie�nikach, zmia¿d¿onych przez
los. (...) Podziwiam królewsk¹ dumê twoich wierszy".

Sam Zbigniew Herbert o poezji mówi m.in. w wierszu
"Do Ryszarda Krynickiego - list": - "Niewiele zostanie
Ryszardzie naprawdê niewiele / z poezji tego szalonego
wieku na pewno tylko Eliot / kilku innych dostojnych sza-
manów którzy znali sekret / zaklinania s³ów formy odpor-
nej na dzia³anie czasu bez czego / nie ma frazy godnej
pamiêtnika a mowa jest jak piasek". I inny fragment: "na
chude barki wziêli�my sprawy publiczne / walkê z tyrani¹
k³amstwem zapisy cierpienia / lecz przeciwników - przy-
znasz - mieli�my nikczemnie ma³ych / czy warto zatem zni-
¿aæ �wiêt¹ mowê / do be³kotu z trybuny do czarnej piany
gazet".

W dniu 24 maja zasiad³em do maszyny, by z³o¿yæ oso-
bi�cie uk³on gospodarzowi "Warszawskiego Festiwalu Po-
ezji", Januszowi Drzewuckiemu. W li�cie napisa³em: "Je-
stem pod wra¿eniem. Brawo za pomys³ i za tre�ci. (...) W
tym ca³ym niedope³nieniu ¿ycia spo³ecznego Polaków, Po-
ezja nie umiera - i nie umrze! To dziêki ludziom dobrej
woli i mi³o�ci do Poezji. Im wiêkszy jest ba³agan politycz-
ny i gospodarczy, Królowa o imieniu "POEZJA" zwyciê¿a.
(...) Mo¿e w przysz³o�ci opracowana bêdzie antologia, o

tre�ci po�wiêconej w³a�nie Zbigniewowi Herbertowi. Bo co
tu ukrywaæ, by³ i jest kochany przez poetów!"

Jacek £ukasiewicz w swym eseju "Mój Herbert" napi-
sa³: "�mieræ Herberta, tak niedawna, zaledwie sprzed piê-
ciu lat, wyznaczy wiêc mo¿e symboliczny koniec XX wieku
w historii naszej poezji. (...) Wielcy za� czytelnicy Zbi-
gniewa Herberta rosn¹ i dojrzewaj¹ z jego wierszami w
d³oniach. Odczytuj¹ je, i bywa, ¿e zaczynaj¹ od lektury
"Epilogu burzy", który staje siê prologiem dla powagi ich
w³asnego ¿ycia. Na tym polega si³a poezji, dobrej, bardzo
dobrej, �wietnej poezji, ¿e ani ze �mierci¹ poety, ani zmia-
nami w historii - ona nie umiera. We wci¹¿ nowych cza-
sach mówi¹ do nas, wybranych i wybieraj¹cych, wci¹¿ ina-
czej, na nowo przyjmowane s³owa - Kochanowski i Sêp,
S³owacki i Le�mian, Horacy i Rilke. Tak¿e Herbert".

                                                   Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Zygmunt Jan Prusiñski

Zasn¹³
piêæ lat temu
- nie chce siê obudziæ.
Mia³ wyostrzony wzrok
na kolor nieba,
potrafi³ odró¿niæ
cz³owieka od zwierzêcia,
by³ przyjacielem dobrych s³ów
dla zas³u¿onych.
Mnie siê wydaje
¿e poeta wyszed³ na chwilê,
mo¿e pobieg³ do boskiej biblioteki

Sen Zbigniewa Herberta
i zaczyta³ siê w raju,
o pokojowej poezji
po�ród drzew magnolii
i stada bia³ych go³êbi.
- Czujê jego serce,
jego dobroæ, jego m¹dro�æ,
jego - nasz¹ Polskê
która jest inna w wierszach,
bo i o takiej marzy³
bêd¹c mê¿czyzn¹,
na samym szczycie góry
oczami or³a.

Wiersz ten zosta³ opublikowany w antologii "MO-
TYLE I ANIO£Y" na stronie 197.  Antologia ukaza³a
siê nak³adem Starostwa Powiatowego w S³upsku /
2003/.

Przydro¿na kapliczka w Dargolezie



PREZENT OD LOSU
By³ upalny,  letn i  poranek.

Otworzy³am oczy i u�miechnê³am siê
sama do siebie.

- Wreszcie ³adna pogoda - po-
my�la³am. Wsta³am z ³ó¿ka i zro-
bi³am sobie kawê.

Nagle zadzwoni³ telefon. Pod-
nios³am s³uchawkê.

- Kto to mi przeszkadza w tak
cichy i spokojny ranek?

Gdy us³ysza³am Jego g³os w s³uchawce, serce pod-
skoczy³o mi z rado�ci.

- To ty - powiedzia³am - To mi³o, ¿e dzwonisz,
tak dawno siê nie odzywa³e�.

Zacz¹³ co� do mnie mówiæ, co mnie zaskoczy³o, a
potem zabola³o. Powiedzia³, ¿e dzwoni, by siê po¿e-
gnaæ. Wyje¿dza i nie wie czy jeszcze kiedykolwiek
wróci.

Nastêpnego dnia la³o jak z cebra. Nawet nie chcia-
³o mi siê wstaæ z ³ó¿ka. Jako� zmobilizowa³am siê i
posz³am do pracy.

Pracujê na umowê - zlecenie w jednej takiej fir-
mie.

- Cze�æ! - powiedzia³a do mnie kole¿anka Asia.
Widz¹c moj¹ minê ju¿ nawet nie próbowa³a nic wiêcej
mówiæ.

Dzieñ w pracy ci¹gn¹³ mi siê w nieskoñczono�æ.
Gdy wróci³am do domu, zaczê³am o Nim my�leæ. Ma-
chinalnie zjad³am obiad i wypi³am gor¹ce kakao.

- Jak ja bêdê teraz bez Niego ¿yæ? Jak to moje
¿ycie bêdzie wygl¹daæ? - t³uk³y mi siê my�li w g³o-
wie.

Po³o¿y³am siê spaæ - i w koñcu jako� zasnê³am.
Wczesnym rankiem obudzi³ mnie �piew ptaków,

s³oñce znowu o�wietla³o mój pokój jasnymi promie-
niami.

- Mo¿e to bêdzie dobry dzieñ - pomy�la³am.
Id¹c do pracy nie my�la³am o niczym. Jak na z³o�æ

jeszcze z³ama³am obcas. Nagle jak spod ziemi wyrós³
przede mn¹ Jacek - kolega ze szko³y.

- Dok¹d tak pêdzisz? - zapyta³ weso³o i u�miech-
n¹³ siê do mnie.

Obla³ mnie gor¹cy rumieniec. Przyjrza³am mu siê
uwa¿nie. By³ nadal bardzo przystojny. W szkole wszyst-
kie dziewczyny ugania³y siê za nim.

- Cze�æ - odpowiedzia³am. - Spieszê siê do pracy
i jeszcze na dodatek z³ama³ mi siê obcas, ale mam
niedaleko i pewnie jako� dojdê.

- Co� poradzimy - powiedzia³ Jacek. Naprawi³ mój
z³amany obcas i odprowadzi³ mnie do pracy.

Nazajutrz rano znów zadzwoni³ telefon. By³ to Ja-
cek, który teraz jest ju¿ moim mê¿em i nied³ugo uro-
dzê mu dziecko.                     Katarzyna Skwierz, Budowo

Modli siê za mnie i w imieniu moim
unosi pacierze bez zaj¹kniêcia:
zwrotka po zwrotce,
wers po wersie,
s³owo po s³owie
bym by³ czysty w sobie.
Jak mogê byæ inny
w jej oczach niebieskoszarych,
trochê zga�niêtych,
trochê smutnych za czas
¿ycia bez dzieci w oddali.
(...)                         Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Miejsce by³o idealne, w Spichlerzu przy ulicy Ka-
zimierza Wielkiego 29. Czu³o siê powagê i specyficz-
ny klimat. Jako pierwsze, wyst¹pi³y m³ode pianistki
ze Szko³y Muzycznej. Swoj¹ "niewinno�ci¹" zauroczy³y
mnie te panny. Bez skromno�ci - chwyci³em za pióro i
napisa³em wiersz:

Moje m³ode pianistki

Same pianistki w Miastku spotykam,
to tak jakby ogrodnik
uk³ada³ wcze�niej ró¿e -
wiedz¹c o tym,
¿e têdy bêdê szed³...
Och, moje m³ode pianistki,
ile tej drogi i muzycznej wstydliwo�ci.
(...)
We�cie ode mnie wszystkie
nagie wiersze,
s¹ proste jak najmniejszy strumyk
pod dzikimi li�æmi...

Mi³o jest w gronie poetów i mi³o jest, gdy m³o-
dzie¿ kocha nasze wiersze, i tak prawdziwie je czyta.
Na sali widzia³em Jana Wanago, Przemka Gaca, Wa-
c³awa Pomorskiego, Lechos³awa Cierniaka, Jerzego
D¹browê-Januszewskiego, Grzegorza Chwieduka i in-
nych. Przyjemnie mija³y minuty w koronie o nazwie
"Poezja". Gdybym mia³ os¹dziæ sprawiedliwie, to jed-
nak mêska poezja jest tre�ciwsza i bardziej zdyscypli-
nowana pod wzglêdem warsztatowym od poezji kobie-
cej. Tu s¹ konkrety, metafora i mocna puenta. I takie
wiersze doceniam.

Dam przyk³ady. Wiersz "Bez tytu³u" Przemka Gaca:

Moja mama, kiedy by³a m³oda
mia³a kasztanowe w³osy,
niejeden mê¿czyzna pozna³
ich woñ.
Pilot odrzutowca by³
moim ojcem.
Teraz moja mama ma w³osy
siwe, lecz kiedy kwitn¹
kasztany
jest m³oda i piêkna,
jakby w³a�nie pisa³a maturê.
Nie mam jej za z³e, szuka³a mi³o�ci
- poza tym, mam brata.

Mój wiersz by³ te¿ czytany. Tytu³: "W tej chwili
moja mama siê modli".

Jestem pewny
moja mama siê teraz modli,
okrêcona samotno�ci¹
- polska wdowa -
szuka towarzystwa ko³o Pana Boga.

WIE�  TWORZ¥CA
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Na spotkaniu w Miastku

POECI S¥ WSZÊDZIE
Biblioteka Pedagogiczna w Miast-
ku, pracuj¹ca pod skrzyd³ami uro-
czej kierowniczki Hanny Abram za-
prosi³a poetów z Pomorza �rodko-
wego na imprezê z okazji "Dnia
Matki". Ale to nie poeci byli g³ów-
nymi bohaterami wieczoru, a dzieci
i m³odzie¿ recytuj¹ca wiersze przy-
gotowane na tê okazjê. Opowiadanie
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PEIRESKIA
GRANBIFOLIA

- Nie dam! - powtórzy³ stary za-
s³aniaj¹c sob¹ kwiat. Nie patrzy³ na
pielêgniarza, ale gdzie� obok. Nie
chcia³ na niego patrzeæ. Lubi³ m³o-
dego pielêgniarza, jak wszyscy pen-
sjonariusze, za ha³a�liwe gwizdanie
po ³obuzersku i za pocieszne zaloty
do siostry Anny, ale to w tej chwili
nie mia³o znaczenia.

- To jest mój kwiat - powie-
dzia³. - Nie macie ¿adnego prawa dotykaæ mojej w³a-
sno�ci.

- Takie by³o polecenie dyrektora - próbowa³ wy-
ja�niæ pielêgniarz.

- Tam, gdzie poprzednio by³a palarnia, bêd¹ sta-
³y wszystkie kwiaty. Oprócz rzeczy osobistych nie mo¿-
na trzymaæ w pokojach nic wiêcej.

- Nie dam i koniec! Stary przeniós³ ciê¿ar cia³a
na drug¹ nogê i uj¹³ laskê w sposób najwyra�niej
sprzeczny z jej przeznaczeniem.

- Ja muszê wykonaæ polecenie. Za to mi p³ac¹.
- Powiedzia³em, ¿e nie dam.
Pielêgniarz sta³ bezradnie. Nie wiedzia³, w jaki

sposób móg³by sprzeciwiæ siê staremu, by go nie ura-
ziæ. Tak¿e go lubi³. Stary nigdy za wiele nie wymaga³
i potrafi³ te¿ uspokoiæ zanadto rozkapryszonych pen-
sjonariuszy, kiedy m³ody pielêgniarz mia³ ochotê d³u-

¿ej pobyæ z Ann¹ w jej gabinecie. Wobec stanow-
czej postawy starego poczu³ siê zupe³nie bezradny.
Stali w milczeniu naprzeciw siebie przez d³u¿sz¹
chwilê, a potem m³ody pielêgniarz wyszed³ bez s³o-
wa. Uzna³, ¿e najlepiej bêdzie pomówiæ z Ann¹, za-
nim cokolwiek postanowi.

Stary usiad³ na ³ó¿ku. Oddycha³ z trudno�ci¹.
W chwilach uniesieñ zawsze mia³ k³opoty z odde-
chem i nie mija³o to szybko. Spogl¹da³ w stronê
okna, przez które widzia³ spory wycinek parku. Dzieñ
by³ pogodny i wiêkszo�æ starców zgrupowa³a siê przy
fontannie. Widzia³ te¿ siw¹ Weronikê, Ambro¿ego i
rachityczn¹ postaæ Józefa.

- Nie dam - powiedzia³ do siebie. Przeniós³ spoj-
rzenie na kwiat i przygl¹da³ mu siê w skupieniu.
By³ wyros³y, niezwyczajny w swoim wygl¹dzie, jakby
pozbawiony kolorów.

Tylko br¹z i anemiczna  zieleñ. W ubieg³ym ty-
godniu przesadzi³ go do du¿ej puszki po marmola-
dzie, na któr¹ ponalepia³ �wiec¹ce papierki po cu-
kierkach. Z zadziwiaj¹c¹ punktualno�ci¹ odmierza³
ilo�æ wody, odkurza³ li�cie i przycina³ zbêdne pêdy.
By³o w tym co� z obrzêdu i na tyle donios³¹ ko-
nieczno�ci¹, ¿e stary jad³ �niadanie dopiero po tych
czynno�ciach.

Weronika zwyk³a mawiaæ, ¿e kwiaty najbardziej
przypominaj¹ m³odo�æ, ale stary nie podziela³ jej
zdania. Mo¿e dlatego, ¿e wcale nie potrzebowa³
wspomnieñ. Przesta³y go bawiæ, bo tylko niszczy³y
w nim spokój, przywo³uj¹c w pamiêci okresy, kiedy
mia³ si³ê, ufno�æ i trochê szczê�cia. Odk¹d córka i
syn na dobre zadomowili siê w odleg³ych miastach,
co mia³o miejsce w niespe³na trzy miesi¹ce po po-
grzebie ¿ony. Tak by³o znacznie lepiej.

Kiedy Weronika podarowa³a mu kwiat, zaj¹³ siê
nim bez reszty. Z przyjemno�ci¹ poznawa³ to bez-
szelestne ¿ycie, a ¿e spostrzegawczo�æ starego w
tym wzglêdzie wyostrzy³a siê nagle, móg³by przy-
si¹c, ¿e dostrzega nawet najsubtelniejsze zmiany w
¿yciu ro�liny. By³ z tego dumny. Czynno�ci pielê-
gnacyjne poch³ania³y mu du¿o czasu., ale nigdy nie
pomy�la³, ¿e w jego wieku bywa to niekiedy mecz¹-
ce. Zw³aszcza kiedy musia³ przyklêkaæ.  Zupe³nie
nie rozumia³ siwej Weroniki, która z uporem twier-
dzi³a, ¿e kwiaty przypominaj¹ jej m³odo�æ. Po co
przypominaæ, ¿e kiedy� mia³ si³ê, ufno�æ i trochê
szczê�cia?

By³o znacznie wygodniej znale�æ sposób, ¿eby o
tym zapomnieæ i cieszy³o starego, ¿e wkrótce rozsa-
dzi kwiat i jego obowi¹zki poch³on¹ mu znacznie
wiêcej czasu.                           Lechos³aw Cierniak, S³upsk

Opowiadanie

Mo¿e kiedy�...
   znów spotkasz na bagnach
Drgaj¹ce �wietlików ogniki
w górze odg³os
      gêsi dzikich
   wspomnij jasny �wit nie ¿yj¹cych drzew
gdzie� w g³êbi serca
   zastyg³y ptaków �piew
i widok gniazd
      zrzuconych na ziemiê
   jak kupki �mieci
to obraz... przepowiedni
   niepotrzebnej i nag³ej
mo¿e bliskiej �mierci.

Mo¿e kiedy�...

Emilia Zimnicka, Izbica

5

�W le�nym u�cisku�
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Nauczyciele zg³osili do konkursu 34 recytatorów.
W repertuarze znalaz³o siê blisko 30 poetów Pomorza,
w tym kilku pisz¹cych w jêzyku kaszubskim. Fina³ kon-
kursu odby³ siê 23 kwietnia br. w Gminnym O�rodku
Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej. W jury jak zwykle za-
siedli cz³onkowie ZLP: Jerzy D¹browa-Januszewski,
Zdzis³aw Drzewiecki i ni¿ej podpisany - organizator i
pomys³odawca konkursu. Najczê�ciej recytowan¹ poet-
k¹ by³a Emilia Zimnicka z Izbicy. Us³yszeli�my rów-
nie¿ po kilka wierszy Wac³awa Pomorskiego, Wies³awa
Ciesielskiego, Zdzis³awa Drzewieckiego, Czes³awa
Kuriaty, Zygmunta Flisa, a tak¿e innych poetów.

Najm³odszym uczestnikiem konkursu okaza³ siê
Bartosz Le�niañski - sze�ciolatek z Ga³ê�ni Wielkiej.
Otrzyma³ on równie¿ nagrodê publiczno�ci. Pierwsz¹
nagrodê przyznano Emilii Michalskiej z £upawy za re-
welacyjn¹ recytacjê "Rzeczy polskiej" Leszka Baku³y,
drug¹ - Marcie Fitowskiej z Potêgowa (recytowa³a
"Balladê o ksiê¿nej El¿biecie" Zygmunta Flisa i jeden
z wierszy Zdzis³awa Drzewieckiego), a trzeci¹ - dêb-
niczance Sabinie Trzebiatowskiej (za trudne interpre-
tacyjnie wiersze Zygmunta Flisa i Anny Marii Ró¿añ-
skiej, uczestniczki wtorkowych spotkañ poetyckich w
Starostwie Powiatowym). Wyró¿nienia otrzymali: Oli-
wia Zakrzewska z Ga³ê�ni Wielkiej (zdoby³a tak¿e na-
grodê Dyrektora Szko³y Podstawowej w Dêbnicy Ka-
szubskiej), Alicja Gapys z £upawy (zdoby³a równie¿
nagrodê za recytacjê w jêzyku kaszubskim) oraz Patry-
cja Korcipa z Suchorza. Nagrody specjalne otrzyma³y:
Klaudia Pianka z £upawy i Karolina Kozie³ z Potêgo-
wa.

Wspania³e nagrody ufundowa³a Rada Gminy w Dêb-
nicy Kaszubskskiej i dyrektorka Szko³y Podstawowej
im. T. Ko�ciuszki w Dêbnicy Kaszubskiej - El¿bieta
Fryckowska. Konkurs zdominowa³y szko³y w £upawie,
Potêgowie i Ga³ê�ni Wielkiej. To dowód dobrej pracy
tamtejszych polonistek, chocia¿ podziêkowania nale¿¹
siê wszystkim nauczycielom, którzy po�wiêcaj¹ swój
czas na dodatkow¹ pracê z najbardziej uzdolnionymi
dzieæmi. Publiczno�æ i trzy pokolenia poetów zachwy-
ca³o siê wysokim poziomem recytatorów. Za rok ma³y
jubileusz. Pi¹ty konkurs. Wójt Grzegorz Grabowski
publicznie obieca³ podwy¿szyæ pulê nagród.

                              Jerzy Fryckowski, Dêbnica Kaszubska

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poetów Pomorza

TRZY POKOLENIA
POETÓW

Zg³oszenia do konkursu nap³ywa³y do
samych �wi¹t poczt¹ i telefonicz-
nie. Widaæ by³o, ¿e nauczyciele szu-
kaj¹ wydawnictw zwi¹zanych z po-
ezj¹ naszego regionu. Bardzo przy-
datna okaza³a siê antologia wydana
przez Starostwo Powiatowe w S³up-
sku, która zd¹¿y³a dotrzeæ do bi-
bliotek szkolnych.

Spotkanie, jakich dziesi¹tki, jakie zdarzy³o mi siê
odbyæ. I mia³o byæ podobne do innych, które raczej
nie zapadn¹ w pamiêci ze wzglêdu na ilo�æ i sztampo-
we podobieñstwo. Tym razem jednak sta³o siê inaczej.
Moje spotkanie dobiega³o koñca. Czytali�my razem z
£ukaszem Tomczakiem ze S³upska, dla którego by³ to
debiut. Ju¿ od pocz¹tku co� "wisia³o w powietrzu".
Zdzichu zacz¹³ spotkanie od poezji �piewanej i "Mo-
dlitwy" Czy¿ykiewicza, zgra³o siê to z moim poematem
"Ojcze nasz", który po raz pierwszy przedstawi³em czy-
telnikom, podobne w nastroju utwory przedstawi³ £u-
kasz, potem nasze wiersze zgra³y siê na temat psów.

Pod koniec spotkania rozleg³o siê pukanie do drzwi
biblioteki. Okaza³o siê, ¿e to spó�niony Jan Wanago w
towarzystwie Iwony S³aweckiej. Mog³o siê zdawaæ, ¿e
po 45 minutach spotkania m³odzie¿ bêdzie zmêczona,
ewentualnie dalsze spotkanie zechce przeci¹gn¹æ, aby
tylko nie by³o lekcji. Nic bardziej b³êdnego, a to za
spraw¹ JANA WANAGO. Znam go ponad 10 lat. Ceni-
³em jego fraszki i wiersze satyryczne. Tym razem za-
skoczy³ mnie ³atwo�ci¹ nawi¹zania kontaktu z m³odzie-
¿¹. W sumie przesiedzieli�my nie tylko "dwa polskie",
ale jeszcze Drzewiecki musia³ pogadaæ z pani¹ od bio-
logii, aby zgodzi³a siê na kontynuowanie spotkania.

To by³o prawdziwe show ³¹cz¹ce kabaret z poezj¹.
Janek stworzy³ po prostu spektakl, a m³odzie¿ reago-
wa³a spontanicznie i nie by³o widaæ ró¿nicy dwóch po-
koleñ. Satyryczne spojrzenie na �wiat to samo.

Pomy�la³em sobie, ¿e starostwo s³upskie powinno
sfinansowaæ wybór utworów Jana Wanago. Znam wielu
twórców, tak¿e tych ze starszego ode mnie pokolenia.
Uwa¿am, ¿e mamy u siebie cz³owieka niepowtarzalne-
go, niebywale oryginalnego, chocia¿ bardzo prostego
w �rodkach wyrazu. Z setek wierszy Janka mo¿na wy-
braæ materia³ na rewelacyjny tom. Oczywi�cie niepo-
wtarzalne jest czytanie przez samego autora, ale o tego

Z JANEM WANAGO
W maju uczestniczy³em w spotkaniu autorskim w Ze-
spole Szkó³ im. Langego w Bia³ym Borze. Spotkanie
zorganizowa³ Zdzis³aw Drzewiecki miejscowy nauczy-
ciel, poeta ceniony w Polsce.

rodzaju wydawnictwie, to pomy�lê ju¿ sam.
Nasze spotkanie (ju¿ tylko w gronie pisarzy) trwa-

³o jeszcze ca³¹ dobê. Okaza³o siê, ¿e maraton u�mie-
chu w TVN nie umywa siê do tego, co ma w rêkawie
Janek. To by³o niesamowite prze¿ycie i polecam wszyst-
kim spotkania autorskie Jana Wanago.

                              Jerzy Fryckowski, Dêbnica Kaszubska

Na szczêsliw¹ wyspê mnie zawie�...
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Poczta Redakcji

TO DLA MNIE
ZASZCZYT

Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziêkujê za
umieszczenie moich wierszy w�ród znakomito�ci "Wsi
Tworz¹cej". Jest to dla mnie zaszczyt. Czytam "Po-
wiat S³upski", ale nie ukrywam, ¿e najbardziej bliska
mi jest czê�æ po�wiêcona twórczo�ci, poezji. Dziêku-
jê równie¿ za to, ¿e dajecie szansê ka¿demu, kto ko-
cha poezjê, chocia¿ nie jest wielkim i znanym cz³o-
wiekiem, mo¿e bez obawy o krytykê zwróciæ siê do
Was. Krytyka to potrzebna ocena, ale dla niektórych
zbyt ostre no¿yce, po których nieczêsto zamiera ro-
�linka poezji czuwaj¹ca w g³êbi duszy, zamiast odbiæ
i spróbowaæ jeszcze raz. Przyznam siê, ¿e dlatego
w³a�nie ja o�mieli³am siê do Pañstwa napisaæ i w za-
³¹czeniu przes³aæ moje próby literackie. Poniewa¿ jest
tego wiele i o ró¿nej tematyce, trudno by³o mi zdecy-
dowaæ siê, które wiersze przes³aæ do oceny. Mam jed-
nak nadziejê, ¿e nie zanudzê swoimi my�lami, obser-
wacjami i pragnieniami.

Szczególne pozdrowienia �lê dla pana Jana Wa-
nago, który urzek³ mnie swoj¹ osob¹, my�l¹, mow¹ i
niepowtarzalnym humorem. Zachêci³ do tego, aby po-
kazaæ siê, a nie chowaæ po katach.

Aldona Magdalena Pepliñska, Motarzyno

Poczta Redakcji

WIES£AW
JANUSZ MIKULSKI

Szanowna Redakcjo, proponujê opu-
blikowaæ na ³amach "Powiatu S³up-
skiego" swoje wiersze wybrane spo-
�ród przes³anego zestawu. Rezy-
gnujê z honorarium, je�li brak na
to �rodków. Do listu do³¹czam krót-
ki biogram, informacjê o sobie.

Wies³aw Janusz Mikulski
Ostro³êka

Cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich

Pi³kê dla Tomka, dla Kuby szachy.
Marcinowi m³otek i pi³kê prawdziw¹, z blachy.

A dla mnie?
Dla mnie proszê w Dzieñ Dziecka
Niech bêdzie gum balonowych beczka.
Wy¿ujê wszystkie i zrobiê balon,
A potem zwiedzê pó³kulê ca³¹.

Wezmê ze sob¹ wszystkie dzieci �wiata.
Polec¹ z nami mama i tata.
Co zobaczymy i gdzie bêdziemy?
Za rok, w Dzieñ Dziecka wam opowiemy!

Dla dzieci dzisiaj lizaków du¿o,
Bo lubi¹ je lizaæ Krzysio i Józio.
Dla Krysi lalê, chocia¿ malutk¹,
Frankowi misia co p³ynie ³ódk¹.

Dla Zbysia cukierków najlepiej worek.
Damianowi ciupazkê, taki ma³y toporek.

Dla Zuzi i Karoliny haftowane kotki z muliny.

Waldkowi rower, Stefciowi procê.
Dla Marty jeden albo dwa koce,
Bo ciep³o lubi, a katar ma.
Dajmy jej jeszcze syropki dwa.

Dla Pauliny ksi¹¿kê, bo czytaæ lubi.
Tadziowi breloczek, bo klucze gubi.

Piotrusiowi lody �mietankowo-truskawkowe.
A dla Kasi ubranka dla Barbi gotowe.

Dla dzieci

Aldona Magdalena Pepliñska

W. Janusz Mikulski urodzi³ siê 12 lipca 1959
roku w Ostro³êce w rodzinie robotniczej o rodowodzie
ch³opskim. Ukoñczy³ teologiê w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, filologiê polsk¹ w Wy¿szej
Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w
Pu³tusku oraz bibliotekarstwo w Pañstwowym Studium
Kulturalno-O�wiatowym i Bibliotekarskim w Ciecha-
nowie. Debiutowa³ jako poeta w sierpniu 1992 roku
na ³amach "Zielonego Sztandaru". Dotychczas ukaza-
³y siê jego samodzielne zbiory wierszy: "Ikar" (1995),
"Dotykanie nieba" (1997), "Opadanie czasu" (2000),
"Krajobrazy ciszy" (2002). Jest wspó³autorem wielu
antologii poezji, m.in.: "A Duch wieje kêdy chce..."
(Lublin 1994), "Modlitwy znane i na nowo odkryte"
(Kraków 1996), "Mi³o�æ jak ziarno odwagi. Antolo-
gii poezji religijnej" (Bia³ystok 2000), "Ogrody prze-
obra¿eñ" (£ód� 2001), Tomu VIII "Antologii Poezji
Emigrantów" (USA 2001), "Krzy¿ - Drzewo Kwitn¹-
ce" (Warszawa 2002).

Wies³aw Janusz Mikulski

                             ¯onie

kiedy ju¿ matki nie ma
te same okna nie �wiec¹ ju¿
tym samym �wiat³em
s³oñce nie zachodzi tak samo
i nie tak samo zaczyna siê dzieñ
gwiazdy zdaj¹ siê tkaæ
pajêczynê do jej serca
obecnego wszêdzie
kiedy ju¿ nie ma jej s³ów ...

***tak wiele interesów spraw
uliczek krêtych naszych godzin
Panie oczy�æ nas i spraw
by zachwyt Tob¹ mi³o�æ rodzi³

w zmêczeniu minut w pocie dni
które jak chmury przemijaj¹
oczy�æ nas Panie i spraw by
deszczem spada³y w ziemiê czasu

tak wiele interesów spraw
i s³ów i s³ów zbyt wiele pada
oczy�æ nas Panie z k³amstwa prawd
mi³o�ci¹ swoj¹ wyspowiadaj...

***
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Jest podopiecznym Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubu-
czewie. Wiersze wybrali�my z "Informatora Kulturalnego"
- wiosna-lata 2004 r. z rozdzia³u zatytu³owanego "W ryt-
mie serca". (z)

Wyros³a góra nad dolin¹
Gdzie by³em noc¹ ciemn¹
Upad³y przed ni¹ ³¹ki
I sam upad³em przed ni¹.

�lepi, g³usi, chromi
Ruszyli po niej ziemianie
Któ¿ nie spodziewa siê cudów
Gdy jeden cud siê stanie.

Wzrós³ gdy s³once najwy¿ej
G³ów i r¹k tysiêcy las
I krzyk rado�ci wielkiej
Potê¿nia³ po�ród tych mas.

I odszed³ lud ozdrowia³y
A ja otwieram oczy
Nie ma tu ¿adnej góry
- Sen to by³ ranka i nocy.

Góra

Z³ote oznaki Boga
- Ludzie patrz¹ z lêkiem -
Kap³an podnosi w górê
Jezus unosi siê z lêkiem.

Nogi same klêcz¹
Kadzid³a woñ poni¿a
S³oñce w �rodku �wieci
Wiara przenika chy¿a.

ET MUNDUS VULIT DECJPJ
I te z³o¿one d³onie
I piêkna jest ta msza
Nim nie nast¹pi jej koniec.

Monstrancja

CEZARY
WOSINEK

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

Jest mieszkank¹ S³upska. Przyjecha³a na "Powiatowe
Spotkania z Poezj¹ (Nie)profesjonaln¹" do Damnicy i ju¿
po tym jednym wieczorze stwierdzi³a, ¿e warto do³¹czyæ do
twórców z grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie". Upra-
wia specyficzny rodzaj poezji "bardzo refleksyjnej". (z)

GENOWEFA
CZAPLIÑSKA

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

Czy to jawa
Czy to sen?
Znów pochmurny wstaje dzieñ!

Niebo szare
Chmury gêste.
W ciele s³abiej bije serce.

Wstawaj cz³ecze - trudna rada
Ptaszek kwili - to tyrada!

Sypi¹ siê ptasie trele,
¯e bêdzie weselej.

Pachn¹ w domu kwiaty.
Czerwieni¹ lica dziatwy.

Na majówkê babcia bie¿y
Mod³y sk³ada o lepszy byt
m³odzie¿y.

Redaktorzy niczym króle,
Polepszaj¹ �wiata ule.

Sen...

Malowany ma³y "Pary¿"
Miasto zieleni, zabytków
I zau³ków. Blisko morza le¿y.
By³ czas odbudowy z ruin
Wiary w �wietlan¹ przysz³o�æ.
By³y u�ciski, ordery
I ³zy prze�ladowanych.
Teraz cz³owiek obdarty z godno�ci
I macierzyñsko�ci,
Bez pracy, zastraszany,
Ale wolny - Czy¿by!
Wolno�æ - to mamona
Przesi¹kniêta krzywd¹ drugiego
Cz³owieka.
P³yn¹ ³zy m³odo�ci ku bogactwu
I wolno�ci!

Kajdany...

To nie sen - to jawa.
Miodem p³ynie ludzka
sprawa.

Genowefa Czapliñska
Cezary Wosinek

                             ̄ onie
1

niesiesz narêcza mi³o�ci
narêcza nieba
z u�miechniêtymi oczyma

serce pulsuje Ci w d³oni
wyci¹ganej tak czule
nad g³ow¹ chorej matki

2

nad jej grobem teraz
niebo p³omienn¹ fal¹
rozlewa siê wszêdzie ...

***

w Twoich oczach odbija siê blask gwiazd
l�ni¹ oczy Twoje jak diamenty
w�ród mroku
swoj¹ d³oni¹ obejmujesz ciemno�æ nocy
i usypiasz j¹ w milczeniu
pier� Twoja faluje jak spokojne morze
pe³ne mi³o�ci w�ród g³êbin snu
o¿ywczych wód mojego ¿ycia ...

***

To Bóg zatrzyma³ siê przed tob¹
to On by³ kiedy my�la³e�
¿e to jest tylko zwyk³y nêdzarz
to Boga nakarmi³e�
odartego z blasku i splendoru
To Bóg zatrzyma³ siê przed tob¹
kiedy o drogê ciebie pyta³
- Jemu poda³e� swoj¹ d³oñ ...

***

Wies³aw Janusz Mikulski
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