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Debiut Przemka Gaca

RZEMIOS£0
DOJRZA£EGO SPLOTU

Pismem naszym nawi¹zujemy do dawnych tradycji w
polskiej literaturze. "Wie� Tworz¹ca" ukazywa³a siê
w okresie wojennym (zacz¹³ wydawaæ j¹ Tajny Zwi¹-
zek Pisarzy Ch³opskich), i powojennym, kiedy w 1946
roku wznowi³ jej edycjê Instytut Kultury Wsi, a w
1947 roku wcielona zosta³a do "Miesiêcznika Ludo-
wego" i przekszta³ci³a siê w obszerny dodatek do tego
pisma. Zygmunt Garstecki przedstawiaj¹c w listopa-
dzie 1946 roku ten periodyk wyja�nia³ czytelnikom,
¿e "uzupe³nia on powa¿n¹ lukê w dziedzinie kultury
ludowej i daje mo¿liwo�æ wypowiedzenia siê tym twór-

Wiersze Gaca s¹ dobrze przemy�lane w
budowie, w sk³adni - wiele w nich filozoficz-

nych akcentów, g³êbi. Z noty biograficznej wynika, ¿e poeta publi-
kowa³ dopiero w biuletynie literackim "�lad" w S³upsku i w "Auto-
grafie" w Gdañsku. Jest laureatem "Turnieju jednego wiersza" -
(III miejsce). Ma za sob¹ debiut ksi¹¿kowy, 39 wierszy pod tytu-
³em "S³owo niby - mi³osne".

Tom ten zaczyna wierszem "Kobieta": "W trójk¹cie tym imien-
ne wierzcho³ki / Ja mêskie, / Brak ciebie ¿eñskie, / I  duch �wiêty
obcy / Ca³ujê siê". Widaæ z tej propozycji, ¿e poeta oszczêdnie
operuje s³owem. Zanim uzewnêtrzni je w ca³o�ci, sam je najpierw
g³êboko trawi... Gac idzie zdrow¹ drog¹ intelektualn¹. Unika warsz-
tatowej ³atwizny - z³apaæ pomys³ i szybciutko zapisaæ. U Gaca
pisarskie tempo jest zupe³nie spowolnione. Oczywi�cie, zale¿y  ono
od powagi, z jak¹ poeta ten podchodzi do tej trudnej sztuki. Setki
wierszy powstaje na mapie literackiej w kraju w ci¹gu kilku zaled-
wie miesiêcy. Gdyby takich "Gaców" by³o wielu, ten wymiar w
ilo�ci by³by o wiele mniejszy, bo u tego prawdziwego Gaca liczy siê
jako�æ. I on o tym doskonale wie.

Na przyk³ad w wierszu "Utrwalone" jest wy�mienity obrazek:
"Na placu Hallera / znalaz³em w³os, / niæ rozprutej nocy". Nastêp-
ny przyk³ad pochodzi z wiersza "Latawce": "abym wolno móg³ unie�æ
anio³a / lekko ponad dzieñ". S¹ to udane spostrze¿enia, bardzo
wykwintne. Poeta wykazuje dojrza³o�æ i w eleganckim, czystym jê-
zyku podaje nam swoj¹ wizjê. Widaæ, ¿e sztuka go nie przeros³a,
potrafi zapanowaæ nad s³owem.

Tytu³ tomiku wskazuje, ¿e pe³no jest tu mi³osnych uniesieñ
zaadresowanych do kobiety, tej znanej, lecz s¹ te¿ zapisy do kobie-
ty anonimowej, która dopiero ma do jego ¿ycia przybyæ, dotkn¹æ

Przemys³aw Gac ze S³upska ma 28 lat.
Wygl¹da m³odzieñczo, mo¿na �mia³o na-
pisaæ: dziecinna to osobowo�æ. Obserwu-
j¹c jego twórczo�æ od pocz¹tku, mo¿na
stwierdziæ, ¿e jest poet¹ nietuzinkowym.
Na pewno wie, na czym polega tworzywo w
poezji, jak operowaæ s³owem.

osobi�cie jego, cia³a, wyznañ. (...) Sporo jest w tym tomie wy-
znañ, które dowodz¹ g³odu kobiety. Odnosi siê wra¿enie, i¿ poeta
chce siê wykazaæ w roli mê¿czyzny. I czy mia³by byæ to sposób na
erotyki?

S¹  w tym zbiorze wiersze u�wiêcaj¹ce wielkich poprzedników,
Norwida i Herberta. To dobry znak, ¿e m³ody poeta oczytany jest w
tych dwóch oryginalnych poetykach. To dobry wzorzec, choæ Gac
szuka swojego jêzyka w poezji. Oprócz bia³ego, tradycyjnego wier-
sza pisze te¿ sonety; to ³adny dodatek do wra¿liwo�ci i rozmachu
poety. Pisze równie¿ haiku i na tym polu twórczym bardzo dobrze
siê czuje. Jest wyrazisty a przy tym filozoficzny. Jest zatem my-
�licielem, a to rzadka wizytówka.

W przypadku poezji Gaca mamy do czynienia z wierszami,
które zostaj¹ w pamiêci wtedy, gdy siê je kilka razy czyta. To jak z
piosenk¹: melodyjna prêdzej wpada w ucho, bardziej ambitna musi
odczekaæ d³u¿szy czas. Ja osobi�cie wierzê w bardzo naturalny
rozwój poety, który dopiero wschodzi - jak ten �wit. Gac jest po-
rankiem, ma d³ugi czas, do zmierzchu. A przez ten czas napisze
wiele dobrych wierszy, by zosta³y na sta³e w polskiej poezji.

 ¯yczê mu z ca³ego serca tej w³a�nie przysz³o�ci. Lepszej, bo
poet¹ ju¿ jest. Kroczy po tym parnasie.

                                            Zygmunt Jan Prusiñski
UstkaPrzemys³aw Gac, S³upsk

Widzia³em
bezdomnych
na dworcu
Centralnym,
oczy Bezdomne
g³êboko i puste.

Spotka³em ich te¿ na dworcu
S³upskim. Wygl¹dali
Gorzej ni¿ strachy na wróble.

Ludzie ci s¹ czasem bez
Krawata i bielizny.
Ludzie ci maj¹ przy sobie dusze.

Sam Julio Cortazar
Wyzna³ mi mi³o�æ pod mostem.

***

"S³owo niby - mi³osne", Wydawca AGORA, S³upsk 2002.

com ch³opskim, którzy dot¹d ¿yli i tworzyli w zapo-
mnieniu". Dzisiaj, na Ziemi S³upskiej te¿ mamy ta-
kich twórców i mamy twórców wyj¹tkowo aktywnie
ujawniaj¹cych swoj¹ literack¹ pasjê. Chcemy, by do-
datek ten sta³ siê polem do wymiany wolnych my�li
na tematy literackie i wszelkiego rodzaju twórczo�ci
wiejskich autorów. Chcemy staæ siê miejscem pre-
zentacji takiej twórczo�ci, trybun¹ "poezji, sztuki i
my�li ch³opskiej". Zapraszamy na nasze ³amy wszyst-
kich niespokojnych autorów.
                                                       Redakcja
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Joasia jest tegoroczn¹ maturzystk¹, ma
dopiero niespe³na dziewiêtna�cie lat, a ju¿ ma
na swoim koncie wiele nagród w konkursach
poetyckich. Debiutowa³a w szóstej klasie szko-
³y podstawowej. Swoje wiersze prezentowa³a na
Powiatowych Spotkaniach z Poezj¹ (Nie)profe-
sjonaln¹ w Damnicy. Obecna jest w almanachu
"Wiejscy poeci".  Publikowa³a na ³amach "Po-
wiatu S³upskiego" i "Wsi Tworz¹cej". Tomik

"I rós³ kwiat" ukaza³ siê nak³adem Biblioteki �ladu - Oficyny
Wydawniczej Literatów w S³upsku i zawiera 36 wierszy. Redaktor
tomu, Jerzy D¹browa w s³owie wstêpnym zatytu³owanym "¯ycie jak
kwiat" napisa³": "M³oda poetka jest zafascynowana codzienno�ci¹,
t¹ najprostsz¹; na wyci¹gniêcie rêki, na marzenie i rozmarzenie,
tak¿e na krótki dyskurs z Bogiem czy filozoficzny refleks. Zawsze
znajdzie chwilkê by nie tylko pomy�leæ, by popatrzeæ na �wiat
metaforycznie, ale i mieæ poczucie humoru. (...) Jest to poezja
zadziwiaj¹cego jak na wiek autorki spokoju, wywa¿enia nastrojów.
Poezja s³owa "rozmawiaj¹cego ze s³owem". (...) To dobrze wró¿y
jej poezji. Tak jak pewno�æ siebie w formu³owaniu poetyckiej tezy,
po której nastêpuje rozwiniêcie i pointa".

Joasi szczerze gratulujê tomiku. Z tego zbioru wybieram wiersz
pt. "Ufno�æ".

                                            Z. Babiarz-Zych

Nowy tomik poetycki

RO�NIE RÓ¯Y KWIAT
Z niek³aman¹ przyjemno�ci¹ odnotowujê pojawienie siê to-
miku poetyckiego "I rós³ kwiat" Joanny Jank - bardzo m³o-
dej, zdolnej poetki z Dêbnicy  Kaszubskiej.

Joanna Jank, Dêbnica Kaszubska

Powiedzia³ mi
kto�
Nie wystawiaj
Stwórcy na próbê
Zaufaj, zaufaj
bezgranicznie

I rós³ kwiat
W moim ogródku
Mia³ kwitn¹c dla mnie
Przekwitaæ dla mnie - po to,
By nastêpnej wiosny znowu zakwitaæ
Dla mnie

Powiedzia³ mi kto�
Nie wystawiaj Stwórcy na próbê
Zaufaj, zaufaj bezgranicznie
I pewnego s³onecznego dnia
Mój przyjaciel ogrodnik
Poprosi³ o mojego kwiatka
Mówi¹c, ¿e tak bêdzie lepiej
Z u�miechem wykopa³em
Moj¹ nadzieje
I wrêczy³em Przyjacielowi

Ro�nie mój kwiat
Z rdzaw¹ siatk¹ przyjaciela
Piêkniejszy, ni¿ podczas pobytu u mnie

Powiedzia³ mi kto�
Nie wystawiaj Stwórcy na próbê
Zaufaj, zaufaj bezgranicznie
I stojê nad pustym miejscem
(...dlaczego ci¹gle nie zasypanym?)
jestem ogrodnikiem
Który za bardzo ufa³
I nie�wiadomie wystawi³ Go na próbê

Ufno�æ

"I rós³ kwiat",
Biblioteka �ladu -

Oficyna Wydawnicza Literatów
w S³upsku, 2003

I stojê tak
Nie pragn¹c zemsty
Ani pocieszenia
Nie rozumiem
Gdzie pope³ni³em b³¹d
Za bardzo ufa³em
Wiêc po co nadzieja?

Nadjeziorn¹ lzbicê, w�ród lasów i ba-
gien, omija³y te nieszczê�cia. Wiekowe dêby,
jesiony w miejscowym parku rozbrzmiewa³y
�piewem ptaków. Pszczo³y brzêcza³y rado-
�nie w konarach wielkich lip, zbieraj¹c nek-
tar. ¯y³a w Izbicy rybacka, kaszubska ro-
dzina Kruków. ¯yczliwi to byli ludzie. Ja-
sne w³osy dzieci rybaka, z³oci³y siê w s³oñ-
cu. Nigdy nikomu nie odmówili pomocy.

Pomagali wszystkim biednym i potrzebuj¹cym. Szczê�ci³o siê sta-
remu Krukowi. Sieci jego by³y pe³ne ryb, stodo³a pe³na zbo¿a, a i
w oborze stado krów i owiec by³o. Przed domem Kruków ros³y trzy
wielkie kasztanowce. Br¹zowe kasztany by³y zabawk¹ dla dzieci
rybaka. Kasztanowce szumia³y na podwórku, w dali szumia³o jezio-
ro i falowa³o �cian¹ trzciny. Spokój i szczê�cie zdawa³o siê trzy-
maæ blisko tej rodziny. Do czasu, gdy pewnej wiosny nasta³a wielka
powód�. Z granatowych, nabrzmia³ych d¿d¿em chmur na wiosnê
spad³y potoki wody. Rozla³o siê jezioro poza brzegi i trzciny. Mimo
¿e wie� le¿y na wzniesieniu, woda wdar³a siê do domów i budynków
gospodarskich. Ludzie w po�piechu zabierali na ³odzie drób, pro-
siaki i chronili siê na Ciemiñskiej Górze. W pop³ochu i panice, nie
zauwa¿yli zgarbionej postaci ¿ebraczki, prosz¹cej o zabranie jej na
³ód�. Nie uczyni³ tego nikt. Wtedy kobieta ju¿ ton¹c wznios³a w
górê rêkê i rzek³a.... "B¹d�cie przeklêci.... za m¹ mêkê i �mieræ.
¯eby wasze dzieci nigdy nie doczeka³y staro�ci w domach przez
Was zbudowanych". Wypowiedziawszy te s³owa, znik³a w czarnej
topieli. I sta³o siê. Skoñczy³a siê wojna. Przyszli radzieccy ¿o³nie-
rze. Pop³ynê³a krew i ³zy. Okoliczne pola, lasy i jezioro by³y �wiad-
kami wielu zbrodni i z³ych czynów. Wszyscy, oprócz Elzy, Elfridy i
Schymków, opu�cili wie�, cich¹ urokliw¹. Starzy ludzie mówili, ¿e
odje¿d¿aj¹c widzieli zgarbion¹ postaæ ¿ebraczki. Widzieli i s³ysze-
li jej s³owa na drodze cmentarza. Odje¿d¿ali do obcych, do innej
ziemi.... nie tak przyjaznej i mi³ej jak rodzinna Izbica.

                           Emilia Zimnicka, Izbica

Pomorskie legendy

POWÓD� W IZBICY
By³o to dawno w czasie, kiedy nad �wiatem szala³a zawie-
rucha wojenna. Ludzie ginêli jak muchy na frontach i obo-
zach.

Emilia Zimnicka, Izbica

Ponad wiosk¹... nad wydmami...
P³ynie w �wiat...
Kaszubska nuta
Prosta, dziewczêca i weso³a...
Z marzeñ ludzkich serc
Kwitn¹ wokó³ bujne drzewa
Wioska �piewa...m³odo�æ �piewa.
S³ysz¹ chaty, stare sprzêty...
W nich historia Kluk zaklêta.
Stare opowie�ci i zwyczaje
w czas festynu o¿ywaj¹.
Patrz¹ ludzie zachwyceni...
Rytmem tañca... strojów têcza
Rado�æ wokó³... m³odo�æ wokó³...

Kluki w czas festynu...

Weso³e, skoczne nuty, ponad
Klukami p³yn¹
Piêknie tañcz¹ w barwnych
strojach
Ch³opcy i dziewczyny
Wiosn¹ nad Klukami
Z³ota i niebieska
Rado�æ dooko³a
Z ludzkich oczu tryska

Taniec kaszubski

Tu modro-ró¿owe spódnice
Tam chaty kryte s³om¹
Tutaj kryte trzcin¹...
Piêkna jest nasza Polska
Starodawna nuta dziewczêca.
Mo¿na by tu �mia³o mówiæ
Pó³nocne Reymontowskie Lipce.
Tam serdaki, z³oto-¿ó³te pasiaki
Polska z urody s³ynie
w ka¿dej swej krainie.
Tu leluje i modraki
W ka¿dej pie�ni...
Zwyczaj inny
Bliski sercom jednako.

Takiej ci¿by ludzi
Dawno tu nie by³o
To czarne wesele
Tylu zgromadzi³o
To d�wiêki tak skoczne
Kaszubskiej muzyki
Powtórz¹ w noc ciep³¹
W�ród sadów s³owiki
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Jak siê okazuje, literaci ziemi s³upskiej w
tym czasie nie pró¿nowali.  Nasze teksty te¿
by³y zamieszczane w "Akancie". Pezentacji au-
torów dokonujê alfabetycznie:

Chwieduk Grzegorz - ur. 1962 w S³upsku, mieszka w Kêpi-
cach. Nauczyciel - polonista. Autor ponad trzech tysiêcy fraszek.
Debiut prasowy: "G³os S³upsko-Koszaliñski (2001), debiut ksi¹¿-
kowy: zbiór "Fraszki bez maski".

Cierniak Lechos³aw Jan - mieszka w Obrowie. Uprawia poezjê
oraz prozê.

Ciesielski Wies³aw - ur. 1959 w S³upsku. Absolwent Techni-
kum Mechanicznego. Poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki.
Debiut prasowy: "G³os Pomorza" (1978).

Drzewiecki Zdzis³aw - ur. 1959 w Strzelcach Opolskich, miesz-
ka w Bia³ym Borze. Nauczyciel. Uprawia poezjê i krytykê literac-
k¹.

Fryckowski Jerzy - ur. 1957 w Gorzowie Wielkopolskim, mieszka
w Dêbnicy Kaszubskiej. Nauczyciel, dziennikarz. Poeta, satyryk,
prozaik, krytyk. Debiut prasowy: "G³os Pomorza" (1982), debiut
ksi¹¿kowy: "Cierpliwo�æ ubogich". Redaktor "Antologii polskiej
poezji wigilijnej".

Muszyñski Bartosz - ur. 1974 w S³upsku, mieszka w Lêborku.
Uprawia poezjê, zajmuje siê przek³adami. Debiut ksi¹¿kowy: zbiór
wierszy "Jêzyki obce".

Prusiñski Zygmunt Jan - ur. 1948 w Szczecinie, mieszka w
Ustce. Poeta, prozaik, eseista, satyryk, autor haiku. W latach
1988-1994 korespondent "Or³a Bia³ego" w Londynie. Za³o¿yciel
Klubu Pisarzy Polskich "Metafora" w Austrii. Debiut prasowy:
"Zielony Sztandar" (1980), debiut ksi¹¿kowy:"W krainie ¿ebraków
s³yszê bluesa".

Turczyñski Andrzej - ur. 1938 w Lublinie, mieszka w S³upsku.
Poeta, prozaik, eseista i t³umacz. Autor ponad trzydziestu ksi¹-
¿ek. Debiut prasowy: "Kamena".

Chcia³bym podkre�liæ, ¿e wydawanie "Akantu" pod redakcj¹
Stefana Pastuszewskiego jest sukcesem wszystkich drukuj¹cych w
tym pi�mie. Jest te¿ sukcesem kultury polskiej. I ¿eby systemy
zmienia³y siê co sezon, to literaci jako twórcy i tak ¿yj¹ swoj¹
mi³o�ci¹ wrodzon¹ do Polski, do kultury polskiej. Nie marnuj¹
swojego czasu. Przywi¹zanie do ojczyzny i piêkno jêzyka polskiego
jest dla ka¿dego sztandarem wyzwania. Bydgoski "Akant" to bardzo
dobrze dowodzi: S³owo w literaturze bêdzie zawsze wa¿ne!

                                            Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Piêæ lat "AKANTU"

S£OWO
ZAWSZE WA¯NE

Miesiêcznik literacki" "Akant" w Bydgosz-
czy ma za sob¹ piêæ lat istnienia. Od Ste-
fana Pastuszewskiego otrzyma³em Antolo-
giê tego pisma, w której zamieszczeni s¹
autorzy od 1998 do 2002 roku.

Niedawno widzia³am w telewizji reporta¿
o tzw. "szperaczach" - ludziach, których co-
dzienny byt zale¿y od zawarto�ci �mieciarki. Oto, do czego doszli-
�my. Jak d³ugo to jeszcze bêdzie trwa³o? Czy dzisiaj, w dobie
techniki, wszelkich osi¹gniêæ, ludzie powinni grzebaæ w brudach,
wydzieraæ sobie nawzajem z r¹k, co "cenniejsze k¹ski", aby je
potem spieniê¿yæ i kupiæ rodzinie chleb, dzieciom zeszyty do szko-
³y?

POEZJA
ZE �MIETNIKA
Czy w �mietniku mo¿na doszukaæ siê po-
ezji? A jednak, kiedy przypatrzyæ siê temu
miejscu zas³uguje ono na s³owa.

Taka jest proza ¿ycia na �mietnikach miejskich. Na wsiach
poezj¹ by³oby, aby �mietniki w ogóle by³y! Dzisiejsza wie� nie jest
taka sama, jaka by³a przed latami, kiedy to pali³o siê niepotrzebne
papierzyska, a byd³o zjada³o wszelkie odpady kuchenne. Nie by³o
pampersów, opakowañ plastikowych, folii.

 Wystarczy przej�æ siê przez byle zagajnik i poszukaæ azylu w
ustronnym miejscu. Serce siê kraje! Szczególnie wiosn¹ trawa nie
zakrywa butelek po winie i puszek po piwie. Najpro�ciej by³oby nie
�mieciæ. Kiedy� dobroczynn¹ "instytucj¹" by³ "szmaciarz", u któ-
rego mo¿na by³o niepotrzebne szmaty lub butelki wymieniæ za gar-
nek czy chocia¿by gwizdek dla dziecka. Ile¿ przy tym by³o uciechy,
"targowania siê", gdzie zawsze ka¿dy wyszed³ "na swoje" i by³
zadowolony.

Butelki nie poniewiera³y siê po obej�ciu, stare ubrania nie
przeszkadza³y w szafach. Cz³owiek, który ¿yje otoczony porz¹dkiem
ma na pewno lepiej pouk³adane my�li. Niech bêdzie jak w przys³o-
wiu: "choæ ubogo, ale chêdogo". Tym bardziej, ¿e tyle siê mówi o
wej�ciu Polski do Unii Europejskiej. Wchod�my, ale przynajmniej
czyst¹ nog¹. Wtedy dopiero bêdzie poezja.

                                            Henryka Jura³owicz
Cz³uchy

Widaæ taka
Jest Bo¿a wola,
Bym ukocha³a pracê i pola.

Wiêc gdy siê pochylam
Z pokor¹ nad ziemi¹,
To pamiêtam, ¿e tutaj
S¹ chleba korzenie.

Tu s³oñce i woda
¯yæ kwiatom pozwala
I ka¿da ro�linka
Ciê Bo¿e wychwala.

Z dum¹ i mi³o�ci¹
K³adê rêce na ni¹
I czyniê j¹ sobie
Na zawsze poddan¹.

Wiejskie pole
W sierpniowe noce
pachn¹ce floksami
i dojrza³ym zbo¿em
�wierszcze oszala³e
i muzyk¹ pijane
budz¹ nasze marzenia

I kiedy tak kapele
"od ucha" przygrywaj¹
smykami swych skrzypiec
gwiazdy z Nieba str¹caj¹

Gwiazda, by spe³niæ czyje�
marzenie
opuszcza swoje Niebo
i miêdzy �wierszcze i kwiaty
srebrem spada na ziemiê

A �wierszcze�
z zachwytu oniemia³e
koñcz¹ swoje koncerty
zreszt¹ - ju¿ poranek

�wierszcze
Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

Ja, jako czêsty i sta³y bywalec �rodowiska koszaliñskiego (Kra-
jowe Bractwo Literackie, Stowarzyszenie Przyjació³ Koszalina, Klub
Twórców Ludowych) by³em na tej imprezie te¿ jako zaproszony do
wystêpu na scenie. Skupiê siê jednak na osobie W. Siemiona. Jak
wielu mi podobnych równie¿ i ja skorzysta³em z okazji i zg³osi³em
siê do niego po autograf. Podchodzê do artysty i mówiê: "Czy� Ty,
ch³opie ten Siemion prawdziwy, czy te¿ fa³szywy - obojêtnie, ale
autograf mo¿esz mi tu daæ". W. Siemion rysuje mi grzyba na kart-
ce, a ja na to: "Co, ty mi tu z tego grzyba zupê bêdziesz warzy³?"
A on: "Ten grzyb to prawdziwek - znaczy siê, ¿em jest sam w sobie
prawdziwy Wojciech Siemion".

Tyle na temat zdobywania autografu, a teraz, jakie s¹ moje
spostrze¿enia. Uwa¿am za zbyteczne i nie celowe, a¿eby �ci¹gaæ do

Moje spotkanie z W. Siemionem

Swego
nie znacie�

12 lipca br. w Niedalinie (w powiecie koszaliñskim) odby-
³y siê II Powiatowe Spotkania Twórców Ludowych "Siemio-
nalia", tj. impreza folklorystyczno-ludowa z obecno�ci¹
go�cia-artysty Wojciecha Siemiona, aktora scen sto³ecz-
nych.
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***
Dziêkujemy za mi³e ¿yczenia, piêkny wiersz o mamie i za-
chêcamy do �mia³ej, czêstszej obecno�ci na ³amach "Wsi
Tworz¹cej" (z)

nas, na prowincjê sto³ecznych artystów, p³aciæ im za to du¿e pie-
ni¹dze, jakby�my my, lokalni arty�ci byli niczym. Powinni�my bar-
dziej promowaæ swoj¹ rodzim¹, lokaln¹ kulturê i sztukê - na miarê
naszych potrzeb i mo¿liwo�ci. A �miem twierdziæ, ¿e te nasze
potrzeby i mo¿liwo�ci du¿o nie odbiegaj¹ od tych sto³eczno-krajo-
wych.

Proszê mnie �le nie zrozumieæ, w niczym nie ujmujê zdolno-
�ciom artystycznym Pana Siemiona, ale w takich sytuacjach zawszê
bêdê przypomina³ s³owa jednego z naszych poetów: "Swego nie
znacie, cudze chwalicie".

                                            Jan Wanago, Wrze�nica

Poczta redakcji

OD CZASU DO CZASU
Droga Redakcjo!

Przesy³am Wam jeden z moich wierszy, co prawda napisany proz¹,
ale byæ mo¿e Wam siê spodoba. Bêdzie mi bardzo mi³o, je�li go
wydrukujecie. Jest to wiersz mi³osny. Drugi wiersz, który za³¹-
czam jest o mamie. Mam 29 lat i mieszkam w Budowie, to taka
wie� w gminie Dêbnica Kaszubska. Od czasu do czasu piszê skrom-
ne wiersze, opowiadania i chcia³abym siê z kim� podzieliæ moimi
przemy�leniami. Zawsze pisa³am tylko dla siebie, nikt mojej twór-
czo�ci, poza mn¹, jeszcze nie czyta³. ¯yczê Wam wszystkiego do-
brego, wiele ¿yczliwo�ci od ludzi i czytelników oraz powodzenia i
sukcesów w pracy redakcyjnej. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.

Katarzyna Skwierz, Budowo
Katarzyna Skwierz, Budowo

Matka to d³oñ
Czasem dr¿¹ca, czasem spracowana
karc¹ca
zawsze gotowa otrzeæ ³zê z mego oka.
To u�miech ³agodny
niczym delikatny powiew wiatru.
Matka to obrus bia³y, wigilijny
pachn¹cy sianem
i wolne miejsce dla niespodziewanego
go�cia.

Matka

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

ANNA MARIA
RÓ¯AÑSKA

Urodzi³a siê w Bytowie, w 2002 ukoñ-
czy³a geografiê w Pomorskiej Akademii Pe-
dagogicznej w S³upsku. Pierwsze jej wiersze
powsta³y w 1992 roku. Jest m.in. laureatk¹ konkursu "O z³ote
pióro i bladoró¿ow¹ ró¿ê" zorganizowanego w I LO w S³upsku,
które ukoñczy³a w 1996 roku. Choæ mieszka na wsi (w Ga³ê�ni
Wielkiej) du¿o podró¿uje, dziêki czemu dopada j¹ natchnienie i
ma czas na pisanie. Wiêkszo�æ jej wierszy powstaje w autobusie,
poci¹gu - w³a�nie podczas podró¿y. Nie bra³a jeszcze udzia³u w
ogólnopolskich konkursach literackich. Poza poezj¹, interesuje siê
turystyk¹, psychologi¹, malarstwem i medycyn¹ naturaln¹. Sympa-
tyczka Zwi¹zku Literatów Polskich, ale te¿ bierze aktywny udzia³
we "Wtorkowych Spotkaniach Literackich" w Starostwie Powiato-
wym w S³upsku. (z)

Matka - to Westa - opiekunka, bogini
to zapach potraw
unosz¹cy siê w ca³ym domu.
To ciep³o od niej bij¹ce
To kwiat w jej d³oni.
Matka to pocz¹tek mego ¿ycia
i jego tre�æ - serce z jej serca.
Taka najlepsza, najbli¿sza
po prostu
Mama.

Anna Maria Ró¿añska, Ga³ê�nia W.

zwiedzi³am trochê �wiata
a teraz o kwiatach mówiê Wam
rozwa¿niej:
wielbiê lilie i frezje
- co kwitn¹ sw¹ poezj¹
w�ród ¿onkili brodzê co dzieñ
kaczeñcom siê �miejê
z rumieñcem
dmuchawce roztañczy³am pod niebo
na ³¹ce
stokrotki utka³y siê w wieñce

maki mi we w³osach krzycz¹
w smutku
tulê tulipany
krokusy zostan¹ w posagu
chabrami oczu Was po¿egnam

Poezja w kwiaty

i powiem
nim chryzantemy marmur
mi serce zamknie.

zwiedzi³am trochê �wiata
nim pozna³am
kwiecist¹ mi³o�æ
i zrozumia³am
dopiero na s³upskiej ziemi
¿e mogê czuæ siê kwiatem
tylko
bêd¹c z Wami
A ¿ycie pomimo, ¿e ró¿ami us³ane...

b¹d�cie wiêc poezji
niezapominajkami!

Pierwszy raz na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

GRZEGORZ
CHWIEDUK

Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w
S³upsku i Studium Bibliotekarskie. Mieszka
w Kêpicach, gdzie prowadzi bibliotekê w miej-
scowej Szkole Podstawowej. Posiada du¿y do-
robek fraszkopisarski i jest laureatem wielu konkursów literac-
kich. W roku 2000 Oficyna Wydawnicza "MAK" ze Szczecina wy-
da³a mu tomik "Fraszki bez maski". Jego fraszki znalaz³y siê tak¿e
m.in. w almanachu "Wiejscy poeci" wydanym prze s³upskie staro-
stwo. Bierze udzia³ w dzia³aniach Koszaliñskiego Bractwa Literac-
kiego, ostatnio prezentowa³ siê na Dniach Miastka.                      (z)

�LE D£UGIEMU
Upad³ jak d³ugi�
Mia³ same d³ugi.

KRET
Tak ¿yje -
jak ryje.

NATURALISTA
Malowa³ z natury
a¿ z Koryntu córy.

W CZTERY OCZY
Mo¿na przecie¿
w gabinecie.

NOWALIJKI NA PLA¯Y
M³odo i �wie¿o
Dziewczynki le¿¹.

Fraszki bez maski
Grzegorz Chwieduk, Kêpice

CZEKOLADOWA KOCHANKA
W ustach siê rozp³ywa
S³odka, namiêtna i tkliwa.

NUDYSTA
Z krwi i ko�ci
Fan nago�ci.

KONTRAST
Absolutny spokój
wzbudza te¿ niepokój.

BICIE G£OW¥ W MUR
Daremna ta czynno�æ
to czasem powinno�æ.

CHWILA
Nierzadko krótka chwila
ca³e ¿ycie umila.


