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Uczestnicy pleneru literackiego

II Plener Literacki w ¯ochowie

POECI
POECI ZACHWYCENI
ZACHWYCENI

Do ¯ochowa jadê na rowerze
Po asfalcie przyjemnie siê jedzie
W pisanie moich wierszy uwierzê
Mo¿e co z nich bêdzie?
Trzeba dobrze uwa¿aæ na samochody
¯ebym dojecha³ do ¯ochowa zdrowy
¯eby mi nie zrobi³y pojazdy szkody
I ¿ebym do odczytania wierszy by³ gotowy.

(Numer drogi: Szeæ!)

Jan Jagielski z Zagórzycy przyjecha³ na plener rowerem

Takiego serdecznego
serdecznego ii gocinnego
gocinnego przyjêcia
przyjêcia nikt
nikt
siê nie spodziewa³.
spodziewa³. Dzia³acze
Dzia³acze kultury
kultury zz PotêgoPotêgowa i ¯ochowa zapraszaj¹c wiejskich petów na drugi w ich dzia³alnoci plener literacki - wysoko
podnieli poprzeczkê. Czy na kolejnych plenerach bêdzie kto w stanie im dorównaæ?
To mi³e, ¿e wiejscy poeci, amatorzy, ludzie na ogó³
proci, ale kochaj¹cy pisaæ i rozkoszuj¹cy siê w polskiej literaturze, w piêknym polskim s³owie zostali zaproszeni na plener literacki. Tym razem poproszono ich
nie tylko na spotkanie do Domu Ludowego (Wiejskiego
Domu Kultury), ale równie¿ pozwolono im przekroczyæ

wysokie pa³acowe progi i tam te¿, w przepiêknych komnatach rozkoszowaæ siê swojsk¹ poezj¹. Sta³o siê tak
za spraw¹ wspania³ego dzia³acza wiejskiego i przyjaciela poetów - Mieczys³awa Krymskiego z Domu Ludowego w ¯ochowie, który ca³¹ organizacjê pleneru wzi¹³
na swoje skromne barki, jak równie¿ doskonale rozumiej¹cego problemy kultury wójta gminy Potêgowo - Jerzego Awchimieniego oraz przemi³ej pani Joanny Basiak - dyrektor Gminnego Orodka Kultury w Potêgowie.
Dom Ludowy podczas uroczego, trwaj¹cego kilka godzin spotkania z poetami udowodni³, ¿e w pe³ni zas³uguje na tê piêkn¹ i bardzo zobowi¹zuj¹c¹ nazwê. Gospodarze przygotowali interesuj¹ce wystawy nawi¹zuj¹ce sw¹ treci¹ bezporednio do Ziemi Potêgowskiej, na
której od lat mieszkaj¹ - jej historii i dnia dzisiejszego. Mo¿na by³o podziwiaæ staranie dobrane eksponaty
ze sprzêtu domowego, u¿ywanego w gospodarstwach wiejskich, a tak¿e wystawê archiwalnych nagrañ p³ytowych
pochodz¹cych z prywatnej kolekcji M. Krymskiego. Obie
wystawy by³y doskona³ym przyk³adem na to, jak mo¿na
wspaniale zadbaæ o archiwalia i jaki uczyniæ z nich jeszcze po¿ytek. Zastawione domowym smakowitym jad³em i
pieczywem sto³y, przygotowanym przez miejscowe gospodynie d³ugo bêd¹ pamiêtaæ wiejscy poeci, którzy zjechali do ¯ochowa pe³nym, specjalnie przys³anym po nich do
ci¹g dalszy na str. 2
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W Domu Ludowym w ¯ochowie
S³upska autobusem. A Jan Jagielski ponad 20-kilometrow¹ trasê z Zagórzycy pokona³ zwyk³ym rowerem. Ten
wspania³y wiejski poeta tê ca³¹ trasê opisa³ jeszcze w
wierszu, który zaprezentowa³. Jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby kto na plener literacki tak jecha³! Ale poeci
wiejscy kochaj¹ siê spotykaæ, s¹ prawdziwymi patriotami i fanatykami swej poezji, któr¹ pragn¹ dzieliæ siê
z innymi.
Podczas spotkania w Domu Ludowym w ¯ochowie
dosz³o do prawdziwej wymiany kulturalnej. Na wspaniale przygotowane wystêpy miejscowych zespo³ów artystycznych: "Jutrzenki", "Wista Wio" oraz solisty
£ukasza Wojciechwoskiego odpowiedzieli poeci recytacjami i prezentacjami swoich wierszy. W podziêkowaniu gospodarzom za ¿yczliwe przyjêcie zaprezentowa³
siê te¿ zaprzyjaniony ze starostwem i poetami zespó³
"Zgoda" ze S³upska z poetk¹ Henryk¹ Jura³owicz. Poetyckim prezentacjom nie by³o koñca, bo do ¯ochowa
zjecha³o blisko 30 wiejskich poetów, a i tak nie by³o
jeszcze wszystkich! Do grupy sta³ych bywalców "Wtorkowych Spotkañ Literackich" w starostwie w S³upsku
do³¹czaj¹ wci¹¿ nowi poeci. Tak by³o te¿ w ¯ochowie.
Przyjechali i po raz pierwszy ujawnili siê tu m.in. Leszek Onisiewicz z Krzemienicy i piêknie piewaj¹cy
Wojciech Kidziun z G³ówczyc.
Po zakoñczonym spotkaniu w Domu Ludowym poeci
przeszli do pa³acu "Monbijou" w Poganicach. Tutaj
podczas zwiedzania odbudowywanego obiektu mieli okazjê zapoznaæ siê z jego histori¹, a nastêpnie - w obecnoci w³acicielki Lucyny Dziecielskiej (osobicie
wszystkich oprowadzi³a po komnatach) - mogli w jednej z piêknie odrestaurowanych sal recytowaæ swoje
wiersze. Sprawili tym ogromn¹ radoæ sobie i w³acicielce pa³acu, która zaprosi³a poetów na nastêpne, podobne spotkania i prezentacje wierszy.
Kolejne bardzo udane spotkanie z poezj¹ odby³o
siê na terenie pa³acu "Pod bocianim gniazdem" w Runowie. Korzystaj¹c z gocinnoci gospodarza obiektu
W³adys³awa Rutkiewicza, wiejscy poeci zaprezentowali
siê tutaj przed dzieæmi przebywaj¹cymi na koloniach
letnich. Na spotkaniu tym, w odró¿nieniu od dwóch
poprzednich, dominowa³a poezja adresowana w³anie do
m³odego odbiorcy. Ciekawie w prezentacji tej wypadli:
Henryka Jura³owicz z miejscowoci Cz³uchy, Iwona S³awecka z Kobylnicy, Przemek Gac ze S³upska, Irena Peszkin z Koszalina, Eugenia Ananiewicz z Kepic, Genowefa Czapliñska ze S³upska, Edyta Wysocka z Miastka, a
tak¿e najm³odszy uczestnik pleneru - kilkunastoletni
Mariusz Kasiñski ze Smo³dzina, bardzo dzielnie spisuj¹cy siê i wspaniale prezentuj¹cy równie¿ podczas innych spotkañ.
Na biesiadê literack¹,sumuj¹c¹ plener, organiza-
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torzy zaprosili poetów na "Zielon¹ Wyspê" przy restauracji "Nostalgia" w Poganicach. Poetów powita³a tutaj w³acicielka obiektu przeurocza pani Danuta
Baran, która zaprosi³a wszystkich na
przygotowany przez restauracjê i zasponsorowany ciep³y poczêstunek. W niezwyk³ym, pe³nym ¿ywej przyrody otoczeniu
smakowano wie¿ego, prosto z wody pstr¹ga oraz pieczonych kie³basek. Na wyspie
rozleg³y siê dwiêki i s³owa kapeli "Zgoda" i zakrólowa³a znowu poezja. Organizatorzy uhonorowali wszystkich uczestników pleneru znaczkami z wizerunkiem
herbu gminy Potêgowo, pami¹tkami przygotowanymi przez Dom Samopomocy Spo³ecznej oraz specjalnymi podziêkowaniami.
Poeci serdecznie goszcz¹cym ich
sponsorom mogli odwdziêczyæ siê tylko dobrym s³owem oraz podpisan¹ ksi¹¿k¹ "Motyle i Anio³y" zawieraj¹c¹ ich wiersze, a wydan¹ przez Starostwo Powia-

Mieczys³aw Krymski - gospodarz II pleneru
towe w S³upsku. Takiego ciep³ego przyjêcia siê nie
spodziewali. Zobaczyli, ¿e nawet w dzisiejszych bardzo skomercjalizowanych czasach daje siê prowadziæ
dzia³alnoæ spo³eczna, czego najlepszym przyk³adem
jest Dom Ludowy w ¯ochowie, a na wsi ¿yj¹ ludzie
naprawdê przyjani wiejskiej kulturze.
Z. Babiarz-Zych

Uczestnicy II Pleneru Literackiego w ¯ochowie: Henryka Jura³owicz
(Cz³uchy), Zygmunt Jan Prusiñski (Ustka), Aldona Pepliñska (Motarzyno),
Moros³aw Kocieñski (S³upsk), Lechos³aw Cirniak (S³upsk), Przemek Gac
(S³upsk), Jan Jagielski (Zagórzyce), £ukasz Tomczak (S³upsk), Katarzyna
Skwierz (Budowo), Wojciech Kidziun (G³ówczyce), Edyta Wysocka (Miastko),
Emilia Zimnica (Izbica), Eugenia Ananiewicz (Kêpice), Jan Wanago (Wrzenica), Grzegorz Chwieduk (Kêpice), Ma³gorzata Kara (S³upsk), Genowefa
Czapliñska (S³upsk), Irena Peszkin (Koszalin), Mariusz Kasiñski (Smo³dzino), Iwona Wróblewska (Kobylnica), Teresa Nowak (£upawa), Leszek Onisiewicz (Krzemienica).
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Pani Lucuna Dziecielska opowiedzia³a poetom historiê pa³acu w Poganicach

SIERPNIOWE LATO
Z POEZJ¥
W nat³oku ró¿nych tragicznych i smutnych wydarzeñ
mo¿na spotkaæ ogniska radoci. Elementem spotkania
ze wspania³ymi ludmi by³a serdecznoæ i gocinnoæ,
jak¹ wykazali gospodynie i gospodarze w Domu Ludowym w ¯ochowie.

Wiele energii w³o¿y³ pan Mieczys³aw Krymski, cz³owiek iskra z dusz¹
artysty, ale równie¿ m¹dry organizator. Piêkne piewy miejscowych zespo³ów, ¿yczliwoæ na ka¿dym kroku
oto wizytówka dzia³alnoci w Domu Ludowym. Uczestnicy tej biesiady, mog¹
zawiadczyæ, ¿e w czasach, kiedy "ko³dra" ci¹gle za krótka tak wiele mog¹
zdzia³aæ ludzie z wra¿liw¹ dusz¹ i chêci¹ zrobienia czego pozytywnego.
Bo w ¯ochowie by³o co dla ducha i dla cia³a, tzn.
podniebienia. My, poeci z wtorkowej grupy dziêkujemy
organizatorom, paniom, które przygotowa³y stó³ za ich
trud i powiêcenie. Dziêkujemy równie¿ Starostwu i panu
Zbyszkowi Babiarzowi.
Nastêpn¹ uczt¹ duchow¹ by³o zwiedzanie pa³acu w
Poganicach. Atmosfera starego dworu, jakie ciep³o nagromadzone przez pokolenia, da³o siê odczuæ prawie fizycznie. Mnie na przyk³ad siê zdawa³o, ¿e wyjdzie za
chwilê rubaszny szlachcic i ruszy ze sfor¹ psów na polowanie. Pani dziedziczka powita goci dobrym jad³em
i napojami. Rzeczywicie "dziedziczka" pa³acu w osobie w³acicielki pani Lucyny Dziecielskiej stanê³a na
wysokoci zadania, tyle tylko, ¿e w nowoczesnej formie. Zachwyci³, nas uczestników wystrój wnêtrz, stare
meble, sprzêty i urok tego miejsca. Wiele trudu w³o¿y³a pani Lucyna w swe dzie³o. Otoczenie pa³acu te¿ piêkne, ca³oci dope³ni³a wspania³a kawa z ciasteczkami.
Piêknie brzmia³ piew pana Wojciecha Kidziuna oraz
innych zespo³ów. O potrzebie takich spotkañ wiadcz¹
zachwycone buzie kolonistów. Poezje i piew, taniec
we wspania³ej sierpniowej scenerii, to uczta dla ducha. Tryskaj¹cy humorem Jan Wanago, oraz nowy poeta
pszczelarz z Krzemienicy, pani Iwona S³awecka i inni.
Wszystkim tym ludziom towarzyszy³o cudowne sierpniowe
lato.
Emilia Zimnicka,Izbica

NASTRÓJ BY£ PE£NY

Pa³ac pod bocianim gniazdem, pa³ac-zamek-muzeum w
Poganicach, stadnina i uje¿d¿alnia koni w Runowie,
stary zabytkowy m³yn nad £upaw¹ przekszta³cony w restauracjê... Ile¿ w tym wszystkim jest piêkna, pomylunku i ludzkiego dzia³ania.
¯eby to wszystko opisaæ i ukazaæ, to naprawdê trzeba byæ nie
byle jakim poet¹. Najlepiej jednak
wybraæ siê na miejsce i samemu to
wszystko zobaczyæ. Od siebie mogê
jeszcze dodaæ, ¿e my, skromni,
wiejscy poeci, co bylimy w stanie
to robilimy - recytowalimy strofy naszych wierszy, choæ naprawdê
trzeba by³o niele siê nagimnastykowaæ, by temat, treæ i formê dopasowaæ do warunków i okolicznoci spotkania, nastroju, rodzaju publicznoci itp.
Nastrój radoci ze strony nas, poetów by³ jednak
pe³ny. Nawi¹zalimy nowe znajomoci, poznalimy ciekawe miejsca i spotkalimy siê z niezwyk³¹ gocinnoci¹ i serdecznoci¹ zupe³nie obcych nam ludzi. Oby
tylko tak dalej, oby wiejscy poeci tak¿e w innych miejscach spotykali siê z takim zrozumieniem i uznaniem.
Niczego nie ujmuj¹c gospodarzom pleneru z ¯ochowa, pragnê przypomnieæ, ¿e w tym roku bylimy
ju¿ goszczeni te¿ w Sali lustrzanej pa³acu w Damnicy,
w Gardnie Wielkiej, a niezale¿nie od tych ramowych,
wyjazdowych spotkañ, czêsto odbywamy ze sob¹ prywatne spotkania i woja¿e do ró¿nych miejsc w kraju.
Jedzimy do Koszalina, Miastka, Bia³ego Boru.
Przyjmujemy te¿ u siebie poetów z zewn¹trz. Na przyk³ad, kiedy ja by³em w Potêgowie, w moim domu we
Wrzenicy gocili dwaj poeci - jeden z Gorzowa Wielkopolskiego, a drugi z Krakowa. Bywa³o, ¿e mia³em
na swoim podwórku blisko setki ludzi pióra i innych
uznanych twórców.
Jan Wanago, Wrzenica
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Jan Jagielski, Damnica

Numer drogi: Szeæ!
Do ¯ochowa jadê na rowerze
Po asfalcie przyjemnie siê jedzie
W pisanie moich wierszy uwierzê
Mo¿e co z nich bêdzie?

Trzeba dobrze uwa¿aæ na samochody
¯ebym dojecha³ do ¯ochowa zdrowy
¯eby mi nie zrobi³y pojazdy szkody
I ¿ebym do odczytania wierszy by³ gotowy.

PO¯EGNANIE
CZES£AWA MI£OSZA
(1911-2004)

Numer drogi: szeæ!
Trzeba dobrze uwa¿aæ na tej drodze
Samochody mog¹ mnie zgnieæ
I mo¿na te¿ zostaæ o jednej nodze.

Kto na drodze siê strze¿e
Numer drogi: szeæ!
Ten dojedzie do domu szczêliwie na rowerze
To kolacjê w domu mo¿e jeszcze zjeæ.

Plener w ¯ochowie

£adny pa³acyk stoi zraz ko³o rzeki w ¯ochowie
Z drugiej strony rzeki jest gospoda w Poganicach
Zdrowo i przyjemnie pani siê tu ¿yje.
W³acicielka, ¿e kupi³a ten pa³ac - dobre mia³a myli w g³owie
Ka¿dy cz³owiek o pani dobrze powie.
Jak mnie siê w tym pa³acu podoba!
Woda sobie swoim korytem p³ynie
Dawniej m³ynarz zbo¿e me³ na m¹kê w m³ynie
Ta wioska z dawnych opowiadañ s³ynie!
W³acicielka jest m¹dra i zaradna
Rzeka p³ynie a¿ do jeziora Gardno.
Przyjemnie jest mieszkaæ w takim mi³ym pa³acu
I spokojnie bawiæ siê na zielonym placu.
Mo¿na napisaæ jeszcze kilka ³adnych zwrotek
Bo ³adne ogrodzenie, ³adny las i p³otek
Nie wiadomo, który poeta bêdzie lepszy!
Wiaterkiem w ko³o pa³acu powia³o
Dobrze, ¿e w³acicielka mo¿e poetów przyjmowaæ
¯e taki pa³ac ko³o rzeki £upawa kupiæ siê uda³o
Trzeba tej pani odwagi pogratulowaæ.

Hymn
Polska nigdy ju¿ nie zginie
Póki my Polacy ¿yjemy
Wis³a wieki przez nasz kraj p³ynie
Zawsze Polskê odbudujemy.
Nasza narodowa jest to godnoæ
Póki p³ynie Wis³a
Polak czeka³ na wolnoæ
Niejedna potêga wroga tu prys³a.
Marsz, marsz Sikorski
Tu ojczyznê mia³e sw¹
Z ziemi niczyjej do Polski
Obla³e w³asn¹ krwi¹.
Kraj - jest to nasza Polska
Wracaj Polaku z tu³aczej obczyzny
Marsz, marsz, marsz
Do kochanej ojczyzny.
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POKORA
NIE TYLKO DO BOGA
Nie jestem w stanie przeczytaæ wszystkiego, co pisz¹ gazety o Czes³awie Mi³oszu. Wiem, ¿e odszed³ poeta, nastêpny Wielki, drugi po Zbigniewie Herbercie.
(Herbert pi ju¿ szeæ lat - Mi³osz
dopiero poszed³... spaæ!) A Naród bez
nich osamotniony i trochê zdzicza³y zagubi³ siê do reszty. Bo si³a pieni¹dza i
kapitalny kapitalizm dla biednych jest
prawdziw¹ corrid¹. Jestemy wiadkami
walki nie o istnienie, a o prze¿ycie z
dnia na dzieñ. Ale co ma z tym wspólnego poeta - ten czy inny? Poeta jest
odrzucany, bo nie daje chleba. A ¿e
kromk¹ poety jest wiersz, to takiej akurat siê nie oczekuje.
Czy jest sens byæ poet¹ w XXI wieku? Przyznam, ¿e
sam dziczejê, odrzucony. Dla g³odnych sukcesów i maj¹tków poeta jest nikim. Takim intelektualnym wrzodem. Dlatego pewnie Czes³aw Mi³osz napisa³ w którym momencie
swojej twórczoci, ¿e "emigracja jest o sile czterech koni".
W moich Dziennikach polemizowa³em z Nim, ¿e para dodatkowych koni przyda³aby siê dla takich, podobnych do
mnie, którzy nie s¹ niewolnikami materializmu.
"Dziennik Ba³tycki" zamieci³ ostatnio wiersz Czes³awa Mi³osza pt. "Modlitwa". Uroczy i dobitny to tekst, skierowany jest do Boga, choæ w ogóle nie pojawia siê w nim
s³owo "Bóg". Jest to wiersz pokory, po cichu przyznania
siê, i¿ nie poeta jest wielki, a Stwórca. A przecie¿ w
licznych publikacjach Czes³aw Mi³osz by³ ostro¿ny w os¹dzaniu Boga i powo³ywaniu siê na ten autorytet. Poeta
wiedzia³, i¿ s¹ bardzo wierz¹cy, wierz¹cy, mniej wierz¹cy
i tacy, którzy pokory tej nie maj¹. Zaniós³ do Boga probê
egoisty i ten j¹ spe³ni³, ale chyba tylko po to, ¿eby Poeta
zobaczy³, jaka by³a nierozumna? W tym miejscu Poeta zakwit³ doros³oci¹ i dojrza³oci¹. Zrozumia³, ¿e cz³owiekpoeta wcale nie musi byæ silniejszy od zwyk³ego cz³owieka, a ju¿ na pewno od Boga. Proby s¹ przyæmione szele-
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stem i zwykle p³yn¹ z ust ju¿ s³abych. Jestem pewny, ¿e
Bóg kocha poetów i na pewno kocha³ Czes³awa Mi³osza.
Bóg jest nam wdziêczny za s³owa, za lirykê, za melodykê
dobra. Bo takie jest przecie¿ zadanie poezji na ziemi.
Ta pokora w poecie nie dawa³a Mu spokoju. Czy win¹
Jego ¿ycia, z której siê usprawiedliwia³, by³o pisanie wierszy? Czy to ma znaczyæ, ¿e bez nich Poeta Mi³osz nie móg³by
¿yæ jako cz³owiek?
Ja Go doskonale rozumiem, ratunkiem na ¿ycie fizyczne by³o to lekarstwo metafizyczne. Na staroæ schodzi³
powoli po schodkach z Parnasu - otwieraj¹c siê jako cz³owiek - nie poeta.
W wierszu "Modlitwa" otworzy³ siê Czes³aw Mi³osz
ca³kowicie - ze swoimi zaletami i wadami. Ale te wady s¹
leciutko namalowane jego sercem, jego piórem.
Ja osobicie przebaczam Poecie, bo tak naprawdê to
wszyscy w swoim bólu "wi¹¿emy dwie ga³¹zki sosnowe w
krzy¿" lub kto za nas to czyni nie wiedz¹c o tym.
Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka
Lici z³ocisty sen
Usiad³ poeta cicho...
Nie walczy z sob¹
czy z liæmi
porozrzucanymi na ulicy.
Jesieñ w nim dawno
gra du¿¹ orkiestr¹.
Licie mu nie przeszkadzaj¹,
to kolorowy szal
- z³ocistoæ w nim króluje.
W tym wiecie
nigdy spokojnym,
poeta dopina ostatni guzik.
Pisze taki wiersz
by go nie skoñczyæ niech dla potomnych zostanie
bez puenty:
bo kto wie, co bêdzie jutro?

Smutnieje wiat
gdy odchodz¹ wieszcze.
To - jakby najpiêkniejszy kwiat
ciêto w ogrodzie.
Nie jedno serce ³zawi z ¿alu,
lecz musi pogodziæ siê z pustk¹.
Tê pustkê wype³ni¹ wiersze.
A wiat
nowych poetów, urodzi,
co wielkich mistrzów poznaj¹c
ucz¹ siê wra¿liwoci.
S³owo poety jak z granitu ska³a
Poezja podwoje czu³oci otwiera.
- nie ³atwo siê kruszy.
Innego uczy na wiat patrzenia.
Odbija siê echem przez wieki
W strofach uwiecznia g³êbiê duszy
I w serca wra¿liwe zapada.
namiêtnoci i troski.
14.08.2004 r.

¯YCIE
"IKARA"

Dwa razy pisa³em
listy do Ciebie
z Wiednia do San Francisco.
- Nie o to chodzi
by wskrzeszaæ siê na emigracji,
co jest wa¿niejsze w ¿yciu.
Potêga s³owa - jak woda
znajdzie nurt ujcia,
choæby na niebie.
Szczególnie to teraz boli,
bo i listów tych nie mam
i Ciebie te¿ nie ma.
Jaka¿ do d³uga droga
by móg³ siê poeta z poet¹
porozumieæ wierszem,

Wróci³ do stajenki
i - zasn¹³!

a jeszcze na po¿egnanie
dotkn¹æ siê d³oni¹.
Wiem; poeci umieraj¹ samotnie.

Nag³e przerwane zaproszenie

W trakcie mojej emigracji,
w którym k¹cie osamotnienia
napisa³em w dziennikach:
"Lubiê ruskie pierogi,
choæ siê nazywaj¹ ruskie!"
Na pewno zjedlibymy

Czes³awowi Mi³oszowi

Poeci umieraj¹ samotnie

Usiad³ poeta cicho...
Zamyli³ siê nad obrazem
wewn¹trz.

Nie bêdziesz jad³ ze mn¹
obiadu w Barze Mlecznym.
Mia³em taki zamiar zaprosiæ
- tylko zamiar w jednym programie ostatecznym
zamówiæ barszcz ukraiñski
i ruskie pierogi.

Irena Peszkin, Mielno k. Koszalin

po kilka porcji...
by zapomnieæ o problemach
polskich.
- To ju¿ taki przypadek,
¿e poeci musz¹ pisaæ o tym
w wierszach.
(Bo wiersz to jego serce,
nie stygnie i po mierci.)
W Krakowie mia³em zamiar
zjeæ obiad w Barze Mlecznym,
z Czes³awem Mi³oszem.

(Z cyklu "Tryptyk", Ustka, 15.08. 2004)

Cezary Wosiniek - Nosi w sobie jakie smutne piêkno...

Jaka nieadekwatnoæ cz³owieka ze
wiatem czyni nas
czêsto ofiarami swoich marzeñ. Czy
chcemy tego, czy nie
- jestemy "Hiobami" i "Ikarami" swojego czasu.

Z niebywa³¹ satysfakcj¹ i dum¹ przedstawiam jednego z mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie
- Cezarego Wosinka. Urodzi³ siê w 1966 roku w S³upsku.
Po zdaniu matury by³ studentem III roku historii. Z czasem znalaz³ siê pod nasz¹ opiek¹, bo "...bêdziesz stró¿em brata swego" - powtórzê za poet¹ Czes³awem Mi³oszem.
Jego nieczêsty umiech mówi wszystko. Staram siê
harmonizowaæ jego oczekiwania i roszczenia, dlatego zawsze czekam na okazjê rozmowy. Wtedy emanuje z niego
zachwycaj¹ca wiedza humanistyczna, elokwencja w myleniu, czasem - wyrafinowany humor.
W której rozmowie z mieszkañcami Domu Pomocy Spo³ecznej wyra¿a³em swoje niejako zdziwienie, ¿e - pomimo
wspólnego losu i codziennego wspó³bycia razem - odnosz¹
siê do siebie z osobliwym dostojeñstwem przez " per pan ".
- Masz racjê Klemens - odezwa³ siê z k¹ta sali Czarek.
Innym razem powiedzia³ mi bezcenny komplement:
- Jest pan spadochronem mojej duszy.
Lubiê go obserwowaæ, kiedy le¿y na trawie z nieod³¹czn¹ Bibli¹, tym razem pod g³ow¹, a w g³owie króluje
pewnie lemianowska poetyka m¹cona bu³hakowsk¹ odwaci¹g dalszy na str. 6
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g¹. Jestem pewny, ¿e rozwa¿a wtedy problem istnienia
rzeczywistego i wiekuistego. Jest to rodzaj bezinteresownej kontemplacji - szukania prawdy dla niej samej.
Nasz Czarek nie ma ambicji bycia poet¹. Jest nim
choæby w zachowaniu. Nosi w sobie jakie smutne piêkno. Jest finezyjny ujmuj¹co i... zatrwa¿aj¹co. Jego wiersze, to dla niego dostêpny rodek wyra¿ania myli: negowania zdobytych ju¿ stopni wiedzy, jaka chêæ zobaczenia "horyzontu".
W swoich wierszach zawiadcza, ¿e cz³owiekiem rz¹dz¹ nie fizykalne, lecz psychologiczne prawa. "Uduchowiona" fizyka i "uprzedmiotowiona" myl, to jedyny sposób materializacji jego pragnieñ. Czyni wysi³ek, by po³¹czyæ fikcjê z autentyzmem, pojednania rzeczy nie pojednanych, bo cz³owiek - to niepojêty paradoks.
Oto jeden z wierszy Czarka pod tytu³em "Kamieñ".
Powiedzia³ mi, ¿e ma duszê,
¿e ma kamienne sny.
Gdy przytuli³e ucho,
uwierzy³e i ty.
W kamiennych jego ¿y³ach
kamienna p³ynie krew.
Spyta³, czy chcê byæ jak on?
Nie mia³em nic wbrew.
I nagle, czy to przypadek?
Zyska³em kamienne cia³o.
A kamieñ zapyta³ z ironi¹,
czy ju¿ ci siê ¿yæ odechcia³o?
Jest to rodzaj poetyki klêski; byæ mo¿e przekonanie, ¿e ¿ycie jest niewystarczaj¹ce, a byæ mo¿e podwiadoma obawa, ¿e istnienie jest tylko marnowaniem
czasu.
Jego przemylenia nurtuje te¿ nie tyle dylemat "dok¹d zmierzasz?", co "którêdy" ? Przeczytajmy wiersz
"Apokalipsa".
Szatan nie leje potoków ³ez.
Ludzie siê bez nich obyæ nie mog¹.
Szatan niemiesznie mieje siê z nich,
¿e nie mog¹ pójæ swoj¹ drog¹.
Droga jest jedna - wskazówek wiele,
b³¹dz¹, bo drzewa znikaj¹.
Drzewa ¿ywota rajem duszy mej
lecz dni ju¿ nie poczekaj¹.
I cztery konie i dziesiêæ g³ów,
niewa¿ne to i bezrozumne.
Apokalipsa w lata rozkrêca siê,
odchodzi ¿ycie w sw¹ trumnê.
I choæ te ksiêgi spali ogieñ,
bo i tak te¿ byæ mo¿e,
to kiedy przyjdzie kres kresów dni,
broñ swego S³owa - Panie Bo¿e.
Oto ekonomia cz³owieczego ¿ycia i losu (tak¿e balistyka marzeñ) wed³ug Cezarego Wosinka. Perfekcyjny
w odró¿nieniu "ziarna" od "plew ". Jest nie do pokonania.
¯eby by³o jasne i "odpowiednie daæ rzeczy s³owo"
dodam, ¿e wielu z nas osi¹gniêcie takiego poziomu refleksji - nigdy siê nawet nie ni³o. Ma³o tego - nigdy
siê nie przyni. Jest on dla mnie "arystokrat¹ ducha" i
prawdziwym panem samego siebie.
Klemens Rudowski
Instruktor k-o w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lubuczewie
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W setn¹ rocznicê urodzin

POR LAS DUDAS

Tytu³ tego felietonu z hiszpañskiego t³umaczy siê: "na
wszelki wypadek". Tak te¿ ¿ycie Witolda Gombrowicza
up³ywa³o, choæ w literaturze spowa¿nia³ on dopiero w
"Dziennikach". Jego osobowoæ szkli³a siê w lustrze, w
izolacji. Jak sam napisa³ z lekkim przymru¿eniem oka:
"Trzeba przyznaæ, ¿e ja z ka¿dym by³em inny, wiêc nikt z
nich nie wie, jakim by³em".
Gombrowicz zawsze podkrela³, ¿e
"sztuka musi siê ³¹czyæ z ¿yciem". To
nie slogan, to wyrzeczenie siê z ¿ycia
podstawowego, mo¿e szczêliwszego od
znoju i niepewnoci pisarza, ka¿dego
pisarza.
4 sierpnia br. minê³a setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza. Z pisarzem tym wi¹¿e mnie li tylko ta przygoda, ¿e by³em jego czytelnikiem. Zacz¹³em od ksi¹¿ki "Bakakaj" w kraju, a skoñczy³em na
"Dziennikach", którymi zosta³em obudzony do szpiku koci
na emigracji. Dosz³o do tego, ¿e zacz¹³em pisaæ "Rozmowy
z Witoldem Gombrowiczem, ladami dziennika". By³y to
ciche rozmowy w Wiedniu, choæ by³y i za¿arte spory, szczególnie tam, gdzie obra¿a³ poetów.
Jego przyjaciel, argentyñski pisarz Juan Carlos Gomez
mawia³ o nim, ¿e "by³ buntownikiem w ca³ym swoim ¿yciu."
Gomez pisze: "Jego egotyzm sta³ siê wiadomy, metodyczny, poddany dyscyplinie, wysoce rozwiniêty i zdystansowany, to znaczy obiektywny."
Dla Gombrowicza by³y dwie wa¿ne rzeczy, naturalne
postulaty: forma i niedojrza³oæ. Forma w literaturze, niedojrza³oæ w cz³owieku. Mawia³, ¿e "cz³owiek ma podwójn¹
naturê", a "kultura wzrasta na plecach niedojrza³oci".
Gombrowicz nie styg³, nie czeka³ na mielinie spokoju, ba nie móg³ byæ spokojny, bo mia³ naturê wulkaniczn¹,
bardzo czu³¹. By³ jadowitym paj¹kiem na widocznej nici
inteligencji, któr¹ wzywa³ do boju. A¿ nadto drwi³ z konserwy zaciankowoci i mieszczañskiej aspiracji. Podnieca³a go zawsze wie¿oæ umys³u.
Gomez pisze: "Gombrowicz buduje ca³¹ wizjê wiata.
S¹dzi on, ¿e metafizyczn¹ trwogê naszych czasów, wywo³an¹ przez brak Boga mo¿na doskonale wyjaniæ obna¿aj¹c
fakt uciemiê¿enia jednego cz³owieka przez drugiego".
Jaka¿ wa¿na jest te¿ ta definicja: - "Jeli kto chce
siê dowiedzieæ, kim jest, nie powinien pytaæ, powinien
dzia³aæ, wszystkiego dowie siê w dzia³aniu lub wtedy, gdy
przyzna siê do w³asnej niemocy, do w³asnej zale¿noci".
Tak daleko od Polski, w Argentynie, ta POLSKA g³êboko w nim wi³a wizje uczuæ. To nieprawda, i¿ by³ dla niej
osch³y, obraliwy. By³ propolski jak ma³o kto, choæ karci³
s³owem swoje zbli¿enia z krajem.
Witold Gombrowicz by³ skrytym patriot¹. Poprzez pisanie o ojczynie zbli¿a³ siê kokieteryjnie do niej jak do
kobiety, by nie podejrzewa³a jego zamiarów. W Argentynie
spêdzi³ 24 lata. Przyby³ do niej w roku 1939, a opuci³ j¹
w 1963. Jak pisze Rajmund Kalicki: "W Polsce Gombrowicz sta³ siê przekornym autorytetem i racj¹ dla ludzi
myl¹cych".
Gdyby móg³ siê dowiedzieæ, ¿e rok 2004 jest "Rokiem
Gombroiwcza", pewnie by w to nie uwierzy³. Nie wiem, czy
gdyby ¿y³, odwa¿y³by siê przyjechaæ do Polski. Kalicki pisze: "Polska to dramat, to mi³oæ obola³a, to problem".
Bo "filozof" ma jedn¹ ideê, pisarz ma ich tysi¹c. Wielcy
twórcy - trzeba to wci¹¿ powtarzaæ - nie s¹ dla wielkich
t³umów, t³umy s¹ dla polityków. Dobry szkic, abstrakcyjny
obraz, stara popêkana rzeba musz¹ trwaæ trochê w ukryciu, nie powinny byæ dla ka¿dego, komu tylko przyjdzie
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ochota czytaæ, patrzeæ czy dotykaæ. Gombrowicz by³ postaci¹ barwn¹ wewnêtrznie, w istocie doæ tragiczn¹, o ¿yciu
smutnym".
Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Letnia opowieæ

Pierwszy raz na ³amach Wsi Tworz¹cej

EDYTA WYSOCKA

Jest mieszkank¹ Miastka. Debiutowa³a w
1986 roku. By³a cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury w S³upsku. Swoje
wiersze publikowa³a m.in. w "G³osie Pomorza", "¯yciu Miastka", "Konfrontacjach", "Twórczoci Robotniczej", "Tygodniku Krainy Miasteckiej" oraz na antenie Polskiego Radia.

MOJE JEZIORO
Za cian¹ nocy pod sierpem ksiê¿yca p³ynie ciep³e dobre
lato. Za wsi¹, za ogrodami rozsiad³y siê kêpy olch, wierzb
i kar³owatych brzóz. W nich wije gniazdo ptasi drobiazg.

Matki z triumfem znosz¹ trawki,
s³omki i patyki na budowê swego domku. Samczyki strosz¹c piórka dumnie
pilnuj¹ budowy - ptasi brygadzici.
Mamom wysiaduj¹cym pisklêta towarzyszy szum rozleg³ych po³aci trzcin. Wiatr
je k³adzie i pochyla a one pos³usznie i
ulegle s³uchaj¹ jego rozkazów.
Trzcinowisko to kryjówka lisów, zajêcy, dzików, a nawet saren. Czasem w
ciszy nocy bezszelestnie przesunie siê pi¿mak, wydra czy
szkochlik wielki, norka amerykañska. W trzcinach rozlega
siê beczenie beksa do z³udzenia przypominaj¹cego g³os owcy.
Dzikie kaczki kwacz¹, gêsi gêgaj¹, czajki wypiewuj¹ swe
odwieczne kiwit, kiwit. W mych rodzinnych stronach nazwano je kiwitkami. Nad wszystkim w górze unosi siê majestatycznie orze³ bielik czatuj¹cy na zdobycz.
Jezioro - ³owisko ró¿nych ryb przecinaj¹ stada ³abêdzi. Kormorany i mewy w locie porywaj¹ ryby. Noc¹ rozlega siê g³os puchacza niesamowity i wieszczy. cie¿k¹ wykoszon¹ wród ³awicy trzcin idzie wêdkarz na ryby - mój
s¹siad Albin. Jest to jego relaks od lat i po¿ytek równie¿.
Idzie podpiewuj¹c, b³oto ugina siê pod gumiakami. Ta
podró¿ do ³ódki to sama radoæ. Wodna miêta i tatara pachnie letni¹ têsknot¹ za czym, co dla zwyk³ego cz³owieka
nieosi¹galne.
Ech, jezioro, moje jezioro szare, niebieskie, zielone.
Okno tej piêknej kaszubskiej ziemi. Urzekasz tajemnic¹
g³êbi. Kiedy nawet nie¿yj¹cy ju¿ rybak widzia³ olbrzymiego wê¿a wodnego. Musia³ byæ stary, bo w jego skórê wbi³y
siê muszle ma³¿y. Co tam jeszcze w g³êbinach ¿yje tego
nie wiedz¹ dowiadczeni rybacy na nowoczesnych kutrach.
Pewne jest, ¿e ¿aden z nich nie widzi brodatego ducha
jeziora, a dawno, dawno byli tacy, co widzieli.
Emilia Zimnicka, Izbica

Emilia Zimnicka, Izbica

Proba

Proszê Ciê Panie o wiatr
Jaminowy
Miêkki pachn¹cy
G³aszcz¹cy po g³owach
Biednych i zagubionych
W labiryncie ¿ycia
Których, jedynym celem
Jest kromka chleba do zdobycia
Stare ubranie
I miejsce do spania

Zelij im mira¿ szczêcia
W cz³owieczym wydaniu.
Modlê siê Dobry Bo¿e o
Letni¹ ciszê
W której tylko brzêczenie
Pszczó³ mo¿na us³yszeæ
Nios¹cych nam ludziom
W darze
S³odycz jedyn¹ - miody
Rozs³awiaj¹c polskich
Pszczelarzy wród innych narodów.

O sobie mówi: - Zawsze lubi³am pisaæ. W dzieciñstwie prowadzi³am dzienniczki. Potem przysz³a kolej na wiersze. Pocz¹tkowo nieudolne, z czasem bardziej poprawne. Ich tematyk¹ by³a wêdrówka po ogrodach
dzieciñstwa. Tam wszystko pozostawa³o nietkniête, wie¿e
i nieska¿one bakcylem cywilizacji. Dzi moja poezja przesz³a swoist¹ metamorfozê. Usi³ujê wyraziæ w niej urodê
wiata, fascynacjê istnienia oraz ¿ycie uczuciowe w szerokim ujêciu. Usposobiona introwertycznie stosujê zakodowan¹ niemal intymnoæ wypowiedzi. Preferujê lirykê osobist¹, której t³em jest up³ywaj¹cy czas i wiadomoæ przemijania. Nie stroniê od tematów ogólnoludzkich. Niezmiennie pozostajê pod ogromnym wra¿eniem poezji Haliny Powiatowskiej.
(z)

Zapamiêtaæ
Strychy dzieciñstwa zakurzone
Kalendarze m³odoci zielone
Plastry miodu prosto z ula wrzosem pachn¹ce
Malwy w ogródku babci rzêdem stoj¹ce
Bzem kapliczkê umajon¹ przydro¿n¹
Zanim
Mi³oæ pierwsz¹ b³êkitn¹ i trwo¿n¹
Szelest kroków matki o wicie troskliwych
Ojca siostry braci w obrazach wci¹¿ ¿ywych Zanim wejdê w mrok
nietoperze lat odpêdzam
Wieczory przy piecu ciep³em zabawne
oddechem powrotów
Wigilii zapachy tamte dawne
w echa nieprzekwit³e
Zapamiêtaæ
minionego
tak na wszelki wypadek
Bo moje ja
gdyby nieoczekiwanie
jak przed wiekiem
co wydarzyæ siê mia³o
takie samo
a ró¿e snów
nie zwiêd³y
(Wszak wiêdnie siê
Dom rodzicom
dla oczu tylko)
Zamieszka³y niegdy
Spijam wiêc
lat ciê¿arem pochylony
miar¹ w³asnego nierozs¹dku
milczy
napar z drugiego parzenia
Z okien pochmurnych
¿ycia
pustka wygl¹da daremnie
A czerñ pe³znie
Duchami domu
drzwiami czasu
martwe pokoje
na ocierz...
niepojêty k³ad¹ cieñ
Zakrada podstêpnie
Klamkom zaniedzia³ym
niezauwa¿alnie...
rêki nie poda ju¿ nikt
Ale nic z tego!
Bo oni
Wci¹¿ losu porêczy
odeszli dawno
trzymam siê kurczowo
Dni poza nimi
zach³annie...
Zapomniane g³osy rozwia³o
a stró¿ paj¹k
do strychów tajemnic
schody zacerowa³ szczelnie
W spêkanych cian
wnêtrzu zgaszonym
Gdy oni
wierszcz stuletni
ju¿ snem tylko
chwilami tamtymi zadumany
i cisz¹
i requiem gra wiatr posiwia³y
... i niech ich nawet
co po dawnemu wci¹¿ ten sam
nie budz¹ licie
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MATEUSZ
KARCZEWSKI

Ma 12 lat i jest uczniem V klasy
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Lêborku.
Wiersze pisze od dwóch lat a zachêci³a
go do tego - jak zdradzi³ na spotkaniu w
S³upsku - polonistka Urszula Buczkowska. Wygra³ ju¿ wiele konkursów szkolnych. (z)

Bia³a laseczka

Mówi laseczka do niewidomego:
- chod mój drogi,
przeprowadzê Ciê przez ¿ycia drogi
Nie pukam do serca
pójdziesz ze mn¹
Twego, Mamo,
jak z dam¹ do parku,
bo wiem, ¿e jest otwarte dla mnie bêdziemy siedzieli na ³aweczce
i cie¿kê wydepta³a prost¹
w promykach s³oñca k¹pieli,
do serca mego szczêcie budujesz. nie smuæ siê przyjacielu
Ster trzymasz mocno rêkoma,
¿e los da³ ci ciemne zas³ony
by ³ód ¿ycia Twego
i tak jeste dzielny i wykszta³cony.
siê nie pochyli³a,
czy bêdziesz zawsze nas kocha³a?
Gdy Bóg matce dziecko daje
mi³oæ w jej sercu ju¿ tkwi
i na wiecie drogowskazu takiego nie ma
o nazwie - Zapomnienia.

Mamo

EUGENIA
ANANIEWICZ
Urodzi³a siê w rodzinie ch³opskiej tam gdzie San pó³kolem otacza³ pañskie pola. Po wojnie, w wyniku akcji
"Wis³a" znalaz³a siê w okolicach Miastka - w Malêcinie.

W wierznie ukoñczy³a Szko³ê Podstawow¹, a nastêpnie 3-letni¹ Szko³ê
Zawodow¹ Krawiectwa Lekkiego w S³upsku. Przez wiele lat pracowa³a jako
krawcowa w Spó³dzielni Krawieckiej "S³upianka". W
Szczecinku ukoñczy³a zaocznie Liceum Ekonomiczne,
by nastêpnie zmierzyæ siê jeszcze z Uniwersytetem
Gdañskim na Wydziale Prawa i Administracji.
Obecnie jest na emeryturze i mieszka w Kêpicach.
Dorobek jej poezji jest bardzo skromny, bo pisaniem
wierszy zajê³a siê nie tak dawno. (z)

Kto poda kromkê razowego chleba?

Ojczyzno mi³a co siê z tob¹ sta³o?
tyle lat wolnoci - od ziemi do nieba,
i co mamy? - igrzyska na "górze"
a na dole brakuje chleba.
Gadanie, gadanie i jeszcze raz gadanie
¿al, ¿e to s¹ bracia Polacy,

ka¿dy wie jak najlepiej rz¹dziæ krajem
a co z tego mamy? - a no brak pracy.
Ojcu trudno wy¿ywiæ rodzinê
ka¿¹ zaciskaæ pasa na wypadek wszelki,
¿artuj¹ ze swej biedy ludzie
kupcie mówi¹ do spodni szelki.
A tak na serio "mi³osierdzie Gminy"
robi tyle ile mo¿e,
dokarmia dzieci w szkole, daje dotacje
a jednak robi siê coraz gorzej.
Po-pegerowska wie podupad³a
marazm i beznadzieja,
ni gdzie pracowaæ, ni czym dojechaæ
i nie ma jeszcze "Pana Dobrodzieja".
Kto zetkn¹³ siê z bied¹ w swoim ¿yciu
prêdzej zrozumie biednego cz³owieka,
wyci¹gnie pomocn¹ d³oñ
i poda kromkê razowego chleba.

Mojej babci
Chud¹ zmarszczon¹ twarz pamiêtam
i spracowane ¿ylaste rêce
jak siê tuli³am w fa³dy spódnicy
by ukryæ lêki dzieciêce.
Krzy¿yk stawiany na ma³ym czole
modlitwy szeptane po cichu,
a ja patrzy³am w ciemnoæ wieczorem
czy przyjdzie Anio³ a odejdzie licho.
Z ni¹ g¹ski bia³e pasa³am
na ³¹czce du¿ej, zielonej,
opowiada³a bajeczki cudowne
gêbusi zdziwionej.
Odesz³a cichutko - jak ¿y³a
Tego nie zauwa¿y³am,
Po latach chcia³am j¹ odnaleæ
ale chaszczami zaros³a mogi³a.

Iwona S³awecka, Kobylnica

D¹b w Kobylnicy
W pieñ mchów
Otulone konary.
Sêkaty pieñ
Rozszczepiony
piorunem
Krêpymi korzeniami
Czepia siê ¿ycia.

Jaka Babcia

W twe patrzê oczy
Widzê samotnoci ból
Wród bliskich ci osób
Brak ciep³ego dachu,
Dobrego s³owa,
Jakiej miski z ³y¿k¹
zupy.

Gor¹czka pr¹du
Zabi³a mu serce.
W dwie strony
Rozdar³a sukniê
Koniec tu mi³osnych
Treli ptasich godów
I ga³¹zki ma³ej
Symbolu mêstwa.

Brak oparcia w kryzysie
Zwyk³ego otulenia ko³dr¹.
Zwyciê¿y³y wilki
Hieny i szakale.
W kulcie ³okci
Walcz¹ce wytrwale.
A nostalgia anio³ów
Umar³a tu gdzie.
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Emilia Zimnicka (Izbica), Iwona S³awecka (Kobylnica), Lechos³aw Cierniak (S³upsk), Marcin Greczuk (Kobylnica), Edyta Mielewczk (G³ówczyce), Teresa Nowak (£upawa), Miros³aw Kocieñski
(S³upsk), Katarzyna Skwierz (Budowo), Grzgorz Chwieduk (Kêpice). Zdjêcia: Jan Maziejuk. DTP: Micha³ Wosik. Adres redakcji: Starostwo Powiatowe, 76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14,
Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia, tel. (059) 842-54-17, www.powiat.slupsk.pl , e-m@il: zych@powiat.slupsk.pl
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