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HISTORIA
PEWNEGO OBRUSA

W koñcu wyl¹dowa³o w worku ze zbêdnymi szmatami przezna-
czonymi do wycierania r¹k w warsztacie czy w gara¿u przy remon-
tach maszyn. S¹siadka ta wiedz¹c, ¿e m¹¿ jej trzyma w rêkach ten
kawa³ek p³ótna, w ostatniej chwili odebra³a mu, mówi¹c, ¿e akurat
co� jej przysz³o na my�l. Z t¹ my�l¹ i kawa³kiem szmatki przysz³a
do mnie, wiedz¹c, ¿e zajmujê siê haftem. Podsunê³a mi my�l, by
odrysowaæ sobie piêkny wzór, który na pewno kiedy� wykorzystam
do swoich robótek, bo to, co trzyma w tej chwili w rêce, to ju¿
pewnie nie nadaje siê do haftowania. Bez wiêkszego entuzjazmu
podziêkowa³am i szmatkê tê wrzuci³am na dno szuflady, w której
przele¿a³o piêtna�cie lat. Kiedy� w przyp³ywie "weny twórczej"
zaczê³am przegl¹daæ swoje "skarby" w poszukiwaniu jakiego� wzo-
ru, aby zacz¹æ now¹ robótkê. Natknê³am siê na to, o czym zapo-
mnia³am. Przyjrza³am siê dok³adnie staremu p³ótnu, pomimo up³y-
wu piêædziesiêciu lat wzór by³ czytelny, p³ótno, choæ ca³e w pla-

Chcê opisaæ historiê pewnego obrusa. W roku 1987 dosta-
³am p³ótno z naniesionym wzorem przygotowanym do haftu.
S¹siadka opowiedzia³a mi jego historiê. P³ótno to znale-
ziono po wojnie na strychu w pewnym poniemieckim domu
w Smo³dzinie. Przez lata przerzucane by³o w szafie z pó³ki
na pó³kê, nikt nie mia³ g³owy podj¹æ siê próby wyszywania.

mach niewiadomego pochodzenia, by³o do�æ mocne - przedwojenne.
Skompletowa³am nici do haftu kieruj¹c siê kolorem niebieskim,
poniewa¿ w jednym rogu serwety by³y wyszyte trzy p³ateczki kwia-
tu, w³a�nie tym kolorem. Celowo zostawi³am te wyszyte ju¿ p³atki,
chocia¿ ró¿ni¹ siê odcieniem i zaczê³a siê mozolna "d³ubanina",
która trwa³a ponad pó³ roku. Wstyd by³o pokazaæ komukolwiek to,
co robiê, poniewa¿ p³ótno to by³o niewyobra¿alnie brudne, ca³e w
plamach. Mia³am trochê w¹tpliwo�ci czy dopiorê materia³, czy pla-
my usunê, ale, od czego nowoczesna chemia, z jej pomoc¹ wszystko
zaja�nia³o biel¹. Po plamach nie zosta³o �ladu, a ma³e ubytki w
materiale sprytnie ukry³am pod haftem. I tak oto po prawie ponad
piêædziesiêcioletniej "tu³aczce" obrus znalaz³ swoje godne miejsce
na stole w najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu, jakim jest
pokój sto³owy w moim domu. Zaczê³am siê zastanawiaæ, kto by³
dawnym w³a�cicielem tego kawa³ka materia³u. I tu przysz³o mi z
pomoc¹ "Radio Koszalin", które nagra³o ze mn¹ piêkn¹ audycjê na
temat tego znaleziska. Redaktor Jolanta Rudnik pomog³a odnale�æ
mi dawnych mieszkañców tego domu, który niestety ju¿ leg³ prawie
w gruzach, a znajduje siê w Smo³dzinie przy ulicy Bohaterów War-
szawy. Niestety pani, która mia³a zamiar haftowaæ ten piêkny ob-
rus ju¿ nie ¿yje, ale jej córki chêtnie by obejrza³y pracê, której ich
mama nie dokoñczy³a. Dlaczego? Wszyscy wiemy, jakie to dzieje
losu kierowa³y w tamtych ³atach lud�mi, kiedy musieli w krótkim
czasie ewakuowaæ siê ze swoich domów. Kto my�la³ wówczas o
czym� takim jak zaczêta robótka? Cieszê siê bardzo, ¿e mog³am
dokoñczyæ pracê, któr¹ kto� kiedy� zacz¹³, jest jakby dopisana
dalsza czê�æ historii. Historii ma³ej prawie niedostrzegalnej, a
jednak wa¿nej, bo to przecie¿ my, ludzie tworzymy karty historii.
Dodam jeszcze, ¿e czêsto pokazujê ten obrus na wystawach, jest
piêkny, zwraca uwagê. A kiedy opowiadam los tego ma³ego dzie³a
sztuki wzbudzam tym niema³e zdziwienie i wzruszenie. Wiele wy-
cieczek z Niemiec ogl¹da³o ten mój obrus, wiele by³o chêtnych do
kupna, ale ja nie my�lê wcale rozstaæ siê z nim. Mo¿e odda³abym
go jedynie prawowitej w³a�cicielce, ale niestety, jej nie bêdê mo-
g³a ju¿ przekazaæ.

                                            Henryka Jura³owicz
         Cz³uchy

Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

Gdzie dzi� jeste� hafciareczko
co zaczê³a� piêkny obrus
niebiesk¹ niteczk¹?
      Mo¿e oczy masz b³êkitne
       jak na nim li�cie i kwiaty
       czy pamiêtasz bia³e p³ótno
       i ten wzór piêkny, bogaty?
Twoje rêce nie skoñczy³y
Pracy, któr¹ kiedy� zaczê³y
zegar czasu nie oszczêdzi³
lata tak szybko minê³y.
        Dzisiaj wiem, ¿e los ciê rzuci³
        od rodzinnych stron daleko
        i wspominasz, mo¿e têsknisz
        za jeziorem, gór¹, rzek¹.
Choæ minê³o lat piêædziesi¹t
To siê nie smuæ Pani Mi³a

List do nieznajomej

ze Smo³dzina hafciareczka
Twoj¹ pracê dokoñczy³a.
       Teraz piêknie stó³ mój zdobi
        a ja sercem czekam Ciebie
        i herbatkê przy tym stole
        wypiæ z Tob¹ Mi³a Pani

                     Mam nadziejê.



WIE�  TWORZ¥CA

2

Nowaka mo¿na s³uchaæ godzinami. W nim nie ma ¿adnych pozorów,
sztucznego aktorstwa. Wie wiêcej o historii Polski, o jej tragicz-
nej przesz³o�ci, ani¿eli setki, ba, tysi¹ce innych historyków roz-
sianych po kraju. Wielu jest takich, którzy wybieraj¹ bezpiecz-
niejszy okres, omijaj¹c ca³y dramat i tragediê pañstwa polskiego.

Niedawno zapisywa³em syna Konrada do szko³y Nr l w Ustce.
Ma 7 lat i nadarzy³a siê okazja rozmowy z dyrektork¹. Nie bacz¹c
na mocne s³owa z mojej strony, powiedzia³em, ¿e gdyby siê okaza-
³o, ¿e historyk, to znaczy nauczyciel uczy k³amstw, to przyjdê z
paskiem i wygoniê takiego pedagoga ze szko³y. Wszystko w tym
kraju op³acamy podatkami. Je�li wspieramy lokalne bud¿ety, to nie
mo¿emy pozwoliæ na marnowanie naszych pieniêdzy.

Ja mia³em te¿ swój skromny udzia³ w spotkaniu z orêdowni-
kiem prawdziwej historii Polski. Kiedy prof. Jerzy Robert Nowak
podpisywa³ swoim licznym czytelnikom autografy na ostatnio wyda-
nych ksi¹¿kach, ja w tym czasie na tle melodii "Polskie drogi"
deklamowa³em swój wiersz.

Dziewiêæ lat minê³o jak wróci³em z emigracji a dopiero 4
maja 2003 roku przekona³em siê, ¿e prawdziwe autorytety ¿yj¹
jeszcze w Polsce i walcz¹ o utrzymanie jej dobrego imienia. Praw-
da i Odwaga to szlachetne cechy cz³owieka. Ale kiedy naród, albo
narodowi odbiera siê tê Prawdê i Odwagê - to, kim jest? Te s³owa
kierujê szczególnie do moich kolegów ze �rodowiska literackiego.
Poeci bowiem maj¹ te¿ podobn¹ misjê do spe³nienia wobec Ojczy-
zny!                                                     Zygmunt Jan Prusiñski,

                                                                                     Ustka

Gdybym mia³ wskazaæ w tych czasach oby-
watela numer jeden w Polsce, mi³uj¹cego praw-
dê historyczn¹ ostatniego stulecia, to bezape-
lacyjnie wskaza³bym historyka, prof. dr hab.
Jerzego Roberta Nowaka, wieloletniego publi-
cystê Tygodnika Katolickiego "Niedziela", pro-
fesora Wy¿szej Szko³y Kultury Spo³ecznej i Me-
dialnej w Toruniu oraz Wy¿szej Szkody Pedago-
gicznej w Czêstochowie, autora ponad trzydzie-

stu ksi¹¿ek i ponad tysi¹ca artyku³ów. Je�li mia³bym mówiæ o auto-
rytetach, to historyk J.R. Nowak w III Rzeczypospolitej Polskiej
jest na czo³owym miejscu w tej¿e hierarchii.

S³upsk mia³ zaszczyt go�ciæ nie tak dawno w Sali Klubowej
im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas
Christiana" tê wielk¹ i ujmuj¹c¹ postaæ. By³ to nie lada zaszczyt
dla mnie, bo mam ju¿ do�æ tej filozofii chodnikowej, produkowanej
przez polityków ró¿nych formacji. Prawda, a szczególnie historycz-
na prawda jest lustrem narodu. Gdy jednak prawdê o historii siê
niszczy, ów naród jest przez to ubo¿szy i dochodzi do niepotrzeb-
nych nieporozumieñ.

Jaki by³bym szczê�liwy, gdyby w ka¿dej szkole, pocz¹wszy od
szko³y podstawowej, by³ taki "Nowak", lecz to s¹ mrzonki roman-
tycznego poety. Wracam autobusem ze S³upska do Ustki i rozma-
wiam z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ ze szko³y Nr 7. Na moje pytanie: czy
wiecie, kto to byli Ma³gorzata Fornalska, Pawe³ Finder, Hanka
Sawicka, odpowiedzieli, ¿e wiedz¹. Zada³em drugie pytanie: czy to
s¹ postacie pozytywne czy negatywne, m³odzie¿ odpowiedzia³a: po-
zytywne. Lenistwo i k³amstwo - do tego pewnie tchórzostwo na-
uczycieli od historii. Nie wiedz¹ nawet, jaka krzywd¹ tym m³odym
ludziom wyrz¹dzaj¹. To nie jest krzewienie, a krzywienie intelek-
tualne!

Mieszkañcy wsi wiedz¹, kim jest Jerzy Robert Nowak. To oni
s³uchaj¹ najliczniej "Radia Maryja". Historyk Nowak wystêpuje co
miesi¹c w ostatni¹ sobotê w programie "Min¹³ miesi¹c", analizuje
i komentuje wydarzenia z prasy krajowej. Mieszkañcy miast raczej
nie s³uchaj¹ tego radia. Ca³a moja nadzieja jest w obszarach wiej-
skich. Dlaczego? Bo tu podtrzymywana jest tradycja polskiego domu,
patriotyzmu, rodzimej kultury, obyczajów, honoru i Boga. Powiem
szczerze, i¿ w swej polsko�ci czujê siê bezpieczniej na wsi, ani¿eli
w zmanierowanej hipokryzji mieszczañskiej. To w³a�nie o�wiata,
edukacja powinna byæ silnie wszczepiona w wiedzê i naukê nowych
pokoleñ na prowincji; ratowaæ polskie dzieci i m³odzie¿! Zauwa¿my
jak na pó³nocy Polski dbaj¹ o to Kaszubi. Dbaj¹ o swój kaszubski
dzieñ i noc, ale czuj¹ siê Polakami. Bo dobrze wiedz¹, i¿ pierwszy
król Rzeczpospolitej Boles³aw Chrobry, przyj¹³ jako namiestnik na
tych ziemiach chrzest. By³ to m¹dry, odwa¿ny, z tward¹ rêka przy
mieczu król, do którego wrogowie Polski czuli respekt. I takiego
króla dzisiaj - choæ mamy or³a z koron¹ - nam trzeba. Jestem
romantycznym poet¹, moj¹ broni¹ jest "¿ywe s³owo", ale te¿ braku-
je mi miecza.

Wracaj¹c do bohatera mojego felietonu, to historyka J. R.

S¹ jeszcze prawdziwe autorytety

ORÊDOWNIK
HISTORII

Henryka Jura³owicz, Cz³uchy

Stawiasz swoje stopy
pe³na niepokoju
by nieostro¿nym krokiem
nie skrzywdziæ
tego co w Tobie najdro¿sze
i nie zak³óciæ spokoju
     Brzuch Twój faluje
     jak dojrza³a zbo¿a niwa
     Bo przecie¿ sierpieñ
     i zbieraæ bêdzie plony
     sierpniowa Panna ¿niwna

Dla Agnieszki

Ona tuli do serca
chleb zwi¹zany w snopach
i Ty w swych d³oniach
Trzymaæ bêdziesz
Owoc swego ¿ywota
    Lecz jeszcze �pij spokojna
    ze swymi marzeniami
    A noc sierpniowa otuli
    Ciebie i maleñstwo Twoje
    swymi ciep³ymi skrzyd³ami

Zygmunt Jan Prusiñski, Ustka

Nazbiera³  szyszek le�nych
bo nie ma na wêgiel
oszukany cz³owiek miasta.
Po�wiêci³ ¿ycie - dla wiary,
tak ³adnie mówi³
pierwszy sekretarz
W³adys³aw Gomu³ka,
jeszcze lepiej namawia³
Edward Gierek,
chytrzejszy by³
Wojciech Jaruzelski
- nie wypada³o mu w mundurze zdrajcy
mówiæ tak samo o Eldorado w Europie,
na pograniczu dwóch rzek:
Odry i Wis³y.
Zreszt¹ cz³owiek miasta by³ oczytany,
pisa³ te¿ dla siebie wiersze
patriotyczne.
�wieczki w oknie ustawiaj równo,

CZ£OWIEK MIASTA

By³o to dawno, dawno temu w czasach,
kiedy to ziemiê pomorsk¹ pokrywa³y ogrom-
ne puszcze. Wiele trudu i potu kosztowa³o
Pomorzan wydarcie lasom kawa³ka uprawnej
ziemi. Chwila nieuwagi, drzewa i krzewy
znów wraca³y. Od Pucka do Szczecina, w�ród
ma³ych pól i lasów wiód³ trakt, który omija³
³ukiem niewielkie G³ówczyce. Jechali nim
kupcy, rycerze, ale w gêstwinie borów cza-
ili siê rozbójnicy, ¿yj¹cy z grabie¿y. Kilka

kilometrów za G³ówczycami w kierunku pó³nocy przy trakcie rós³
gaj dêbowy. W�ród wielu dêbów wyró¿nia³o siê ogromem stare drzewo
zwane S³awodêbem. Sk¹d ta nazwa, nie wiadomo. Miejscowi starcy
mówili, ¿e mia³ pod nim odpoczywaæ król Boles³aw Chrobry, inni,
¿e to z racji ogromnego gniazda or³a bielika. W ka¿dym razie w
jego cieniu odpoczywali znu¿eni drog¹ wêdrowcy, ch³opi spo¿ywali
skromne jad³o, kap³ani pogañscy palili �wiête ognie na cze�æ �wia-
towida. Pewnej letniej nocy sta³o siê nieszczê�cie. W drzewo ude-
rzy³ piorun. Zajêcza³a ziemia pod ciê¿arem konarów. Spad³o na dó³
gniazdo or³a wraz z pisklêtami. Przejezdnym ukaza³ siê rankiem

Legendy

S£AWOD¥B

tych �wieczek by³o coraz wiêcej -
parapet nuci³ ognistym p³omieniem,
by³o widno od tej zorzy �wiat³a.
Ta ka¿da �wieczka
to kto� z odchodz¹cych
wa¿nych ludzi,
dzi� nie pamiêta nikt
bo problemy zacisnê³y siê
w  baran¿ach,
walka dnia taka sama do znudzenia,
cz³owiek miasta taki sam
od �rodka,
tylko posiwia³,
wyszczerbia³,
twarz podobna do dziadka...
Nazbiera³ szyszek le�nych -
cz³owiek
ju¿ lasu...
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POECI
Rzecz przedstawia³a siê nastêpuj¹co: do

Osoby-Go�cia wytypowano trzy osoby z lokalne-
go �rodowiska kulturalnego - Zdzis³awa Pachol-
skiego - artystê fotografika, Ryszarda Ulickie-
go - polityka i literata oraz Bogdana Gutkow-
skiego - lokalnego przedsiêbiorcê, dzia³acza

spo³ecznego. Osoby te zadawa³y go�ciowi pytania i to by³a pierwsza
czê�æ spotkania. W drugiej czê�ci pytania zadawa³a licznie zgro-
madzona publiczno�æ w sali Teatru "Dialog". Wiêkszo�æ poruszo-

Spotkanie z Krzysztofem T.Toeplitzem

Z POTRZEBY SERCA
Tak siê sta³o, ¿e koszaliñskie �rodowisko
kulturalne odwiedzi³ Krzysztof Teodor To-
eplitz - cz³owiek-autorytet, znawca i s³a-
wa polskiej kultury.

Emilia Zimnicka, Izbica

Jak zostawiæ to jezioro...
Które skrad³o b³êkit nieba...
Takie cudne... letni¹ por¹...
Tam wzywaj¹....
Odej�æ trzeba
Jak mi odej�æ... hen...
w za�wiaty
Pozostawiæ �wiat bogaty...
Z³oto s³oñca... barwy têczy
�piewy ptasie...
Które d�wiêcz¹... cud melodi¹
Nie poradzê... trzeba odej�æ.

Jak tu odej�æ.... pozostawiæ...

Mo¿e sp³ynê, kiedy� z góry....
Na dywanie jasnej chmury...
I obejmê... jab³oñ w sadzie.
Która chodnik z kwiecia k³adzie.
Wezmê z sob¹ zapach, chleba.
Woñ rosistej koniczyny...
Biel czeremchy... p¹s maliny.

Dziêki Tobie Dobry Bo¿e...
Za wszechmocny dar stworzenia
Spraw sw¹ ³ask¹
Wszak Ty mo¿esz...
�wiat ocaliæ od
zniszczenia

Kto tam na nich czeka? Kto bêdzie s³ucha³ ich poezji? Mo¿e
dawni mieszkañcy Zamku? Ksiê¿ne Erdmunt i Anna w pow³óczy-
stych szatach wyjd¹ na spotkanie z ko�cio³a �w. Jacka. A mo¿e
Ksi¹¿e Ernest skinie rêk¹ w ge�cie pozdrowienia? Ale to tylko
wyobra�nia, bo nie da siê cofn¹æ czasu o prawie 400 lat. A szko-
da! Ciekawe, jak wygl¹da³aby nasza grupa poetów na tle tamtych
czasów. A dzisiaj? Na Jarmarku Gryfitów przy gotyckiej Bramie
M³yñskiej kolorowy t³um zwiedzaj¹cych, wokó³ pokazy rzemios³, tu
kto� co� podziwia, tam znów "kwitnie handelek", ruch, gwar, har-
mider, muzyka i gdzie tu jeszcze miejsce na poezjê? Ale i poezja
te¿ "siê zmie�ci". Po chwili na scenie przy Spichlerzu Richtera,
poeci recytuj¹ swoje najnowsze wiersze. Jak zwykle z przejêciem
na twarzach, bez gestów teatralnych .Chc¹ w tych swoich kilku
nieraz s³owach otworzyæ w³asn¹ duszê, oddaæ czê�æ Naturze, do-
strzec wokó³ siebie drugiego cz³owieka.

S³owa poetek odbijaj¹ siê echem o mury Baszty Czarownic i tu
nasuwa siê refleksja. Przed wiekami niewinne kobiety w tym miej-
scu zabijano, dzisiaj nikt nas nie pos¹dza o czary. A przecie¿
oczarowujemy s³owem pisanym niejednego s³uchacza. Obserwowa-
³am wystêp Przemka Gaca. Twarz tego m³odego poety zmienia siê
nie do poznania, kiedy recytuje swoje wiersze. To znakomity poeta
z wra¿liw¹ i subteln¹ dusz¹. Wzruszaj¹ca jak zwykle Emilia Zim-
nicka, pomimo choroby oczu, recytuje wiersze o swojej izbickiej
ziemi. Poetka z Mielna ko³o Koszalina opisuje w wierszach piêkno
i historiê s³upska i okolic.

Nie bêdê wymieniaæ wszystkich, ale wszyscy bez wyj¹tku, m³odsi
i starsi, ukochali swoj¹ poezjê i pragn¹ j¹ nie�æ miêdzy ludzi jak
narêcza kwiatów, chc¹ nimi obdarowaæ wszystkich. Jarmark Gryfi-
tów niech bêdzie symbolem wspó³czesnego ¿ycia, czêsto zabiega-
nego, pe³nego trosk i niepokoju. I w takim �wiecie wyci¹gajmy
rêce po kwiaty� poezji.

                                                       Henryka Jura³owicz
Cz³uchy

W spotkaniu udzia³ wziêli:  Emilia Zimnicka, Henryka Jura³owicz,
Teresa Opacka, Irena Peszkin, Iwona Wróblewska, Sylwia Mackus,
Anna Maria Ró¿añska, Jan Wanago, Zygmunt Jan Prusiñski, Prze-
mys³aw Gac, Grzegorz Chwieduk. Prowadzenie: Z. Babiarz-Zych.

Lipcowe upalne popo³udnie, a grupa po-
etów wiejskich z grupy "Wtorkowe Spo-
tkania LIterackie" przy Starostwie S³up-
skim, mimo niedzieli i wakacji, w kom-
plecie. I ca³a grupa zmierza z budynku
starostwa w stronê Zamku Ksi¹¿¹t Pomor-
skich.

LAS
Mo¿e dwie�cie a mo¿e sto lat temu, Izbica by³a wsi¹ du¿¹ i

bogat¹. Rybne jezioro £ebsko, okoliczne lasy... sprawi³y, ¿e lu-
dziom ¿y³o siê dostatnio. W miejscu, gdzie obecnie znajduje siê
sklep, sta³a s³owiñska chata z pruskiego muru, stodo³a i inne bu-
dynki gospodarskie. Mieszkali w checzy dziadek z babuni¹ i dwoma
wnuczkami, którym zaraza zabra³a rodziców. Lata bieg³y, ch³opcy
ro�li w górê jak smuk³e �wierki, dziadkowie chylili siê do ziemi jak
rosochate wierzby znad jeziora. Muniek i Tonio ³owili ryby, polo-
wali na ptactwo i zwierzynê. Zawsze czysto ubrani cieszyli siê
szacunkiem s¹siadów. Na podwórku rós³ ogromny kasztan sypi¹cy
jesieni¹ kasztanami, które by³y w ówczesnej dobie zabawk¹ wiej-
skich dzieci. Pewnego razu z br¹zowego, l�ni¹cego owocu, Munio
chcia³ zrobiæ ludziki. Ju¿ wzi¹³ w rêkê scyzoryk, aby wyrze�biæ
oczko, nos i usta, gdy kasztanek pocz¹³ rosn¹æ w oczach, by³ wiel-
ko�ci doros³ego cz³owieka. Jestem zaklêtym w kasztan, synem w³adcy
tej s³owiñskiej ziemi. Nie róbcie mi krzywdy a wywró¿ê Wam przy-
sz³o�æ. Nim to drzewo wyro�nie i zajmie po³owê podwórka, przyj-
dzie wielka wojna, w czasie której pod niebo wzlec¹ stalowe ptaki
zrzucaj¹ce kamienie niszcz¹ce domy i ludzi oraz wszystko dooko³a.
Nape³ni³y siê ³zami br¹zowe oczy. Kasztanooki odrzuci³ w ty³ rude
loki i rzek³: Wy za� za to, ¿e macie dobre serduszka zostaniecie
ocaleni, a nastêpnie wasz¹ ojczyzn¹ bêdzie ziemia Niemców.

                           Emilia Zimnicka, Izbica

POD ZAMKIEM

widok smutny. Po wielu, wielu latach na miejscu owego dêbu wyro-
s³o piêkne drzewo o roz³o¿ystych konarach, odporne na wichry i
burze. Znów podró¿ni odpoczywali w jego cieniu, a li�cie szepta³y
stare opowie�ci. Pewnego razu kupcowi za G³ówczycami urwa³o siê
ko³o od wozu. Nim jego ludzie naprawili wóz, po³o¿y³ siê pod
dêbem i zasn¹³ spokojny o pieni¹dze schowane za pazuch¹. Nagle
poczu³ pod kurtk¹ obmacuj¹ce go d³onie. Przera¿ony krzykn¹³ "Sio-
d³onie". W tym momencie ujrza³ stado dzików i lochê nacieraj¹c¹
na z³odzieja. Bo to by³ w³a�nie zbójca. Us³ysza³ potem rum, rum,
odg³os zreperowanego na drogê wozu. Poniewa¿ by³ to cz³owiek
majêtny obieca³, ¿e w pobli¿u tego miejsca zbuduje wie� z racji
cudownego ocalenia i nazwie j¹ Siod³onie, po drugiej za� stronie,
kamienistej drogi, na której ¿elazna obrêcz wydzwania³a melodiê
rum, rum - Rumsko. Miejscowo�ci pozosta³y do dzi�, jak równie¿
wspania³y roz³o¿ysty d¹b, urzekaj¹cy swym piêknem jad¹cych t¹
drog¹ podró¿nych.

                           Emilia Zimnicka, Izbica
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***
Od redaktora:  Drogi, m³ody kolego, ty nie pytaj, nie roz-
pisuj siê tylko od razu przesy³aj swoje wiersze, a zobaczy-
my, co s¹ warte i czy nadaj¹ siê do druku. Je¿eli tylko siê
nadaj¹ to na pewno ujrzysz je na naszych ³amach. "Wie�
Tworz¹ca" jest tak¿e dla takich m³odych autorów, jak ty.
Serdecznie pozdrawiam i oczekujê na list. (z)

Poczta redakcji

CZY PRZYJMIE PAN?
Droga Redakcjo!

Nazywam siê Mariusz Krasiñski, mam 12 lat i od dwóch tygodni
mieszkam w Smo³dzinie. Tutaj przeprowadzili�my siê ze S³upska.
Szko³ê w S³upsku ukoñczy³em z bia³o-czerwonym paskiem na �wia-
dectwie z promocj¹ do szóstej klasy. Od czterech lat piszê wier-
sze, mam ich dwadzie�cia sze�æ. Dwa miesi¹ce temu podj¹³em siê
próby publikacji moich wierszy w ró¿nych gazetach lokalnych. Pró-
bowa³em ju¿ w "G³osie S³upskim", "G³osie Pomorza" i "G³osie
Koszaliñskim". Za ka¿dym razem odsy³ali mnie do kolejnej gazety.
Gdy poszed³em do tutejszej biblioteki za³o¿yæ swoj¹ kartê i opo-
wiedzia³em o swoich k³opotach, pani bibliotekarka pokaza³ mi Wasz¹
gazetê i poda³a adres. Od razu pomy�la³em, ¿e to moja szansa, ¿e
moje marzenie mo¿e siê spe³niæ. Wróci³em do domu, chwyci³em za
d³ugopis i napisa³em ten list. Panie redaktorze, czy przyjmie pan
propozycjê publikacji moich wierszy? Wiersze przy�lê po otrzyma-
niu odpowiedzi.                                            Mariusz Krasiñski

Smo³dzino

Ci¹gle siê chwali ¿e pisze wiersze klasyczne ¿e pisze
opowiadania i nawet powie�ci emerytki tej nie cierpi¹
m³odzi oczytani krytycy i awangardowi poeci
ale wszyscy jej mówi¹ ¿e wspaniale pisze
utwierdzaj¹c j¹ w pokrytym zmarszczkami przekonaniu
z uwagi na te zacne zmarszczki
i ja prowadzê delikatny dyskurs z do�wiadczon¹ seniorit¹
w³a�nie dowiedzia³em siê ¿e jest od wielu lat wdow¹ ¿e
ma skromn¹ emeryturê dzieci nie ma straci³a jedyne nie
donosz¹c po komplikacjach ci¹¿y pisze pó³ wieku i ma
nadziejê ¿e wygra w koñcu jaki� konkurs bo przecie¿ nie
�wiêci garnki lepi¹ po wygranej biedzie mia³a pieni¹dze na
wydanie indywidualnego tomiku wtedy mi na pewno podaruje
ju¿ sam nie wiem co o tym s¹dziæ.

Ta emerytka
Grzegorz Chwieduk, Kêpice

***
Pragnê �ródziemnomorskiego
s³oñca
Powiewu ¿ycia, wierszy Petrarki
Pragnê z³otej soli na masztach
Okrêtów Argo, s³onecznej fali

A wiêc w marzeniach idê do
niebios
I spotykam tam kochanków bo¿ych
Chodz¹cych �wiêtymi ulicami
W piêknie tym serce siê nie
trwo¿y

Emil Pakulnicki, Ustka

***
W lesie mi³o�ci¹ pachnie
To wie ka¿dy, lecz nikt
nie �mia³ o tym pisaæ
To wiedz¹ doro�li
i dzieci
Pan Karol, Józek
i ma³a Marysia
Z drzew na wiosnê
lec¹ soki ¿ywica ule¿y siê
na kryszta³
Jak wejdziesz mign¹
czasem zwierz¹t boki
a nawet ogon lisa
kocham ogromnie
mój indiañski las
poetów

***
poetów
nas armia
milionowa, miliony
nie to co malarzy
rze�biarzy czy jakich� tam
snycerzy
nas armia jest
³atwo nas zdmuchn¹æ
ogniem podpaliæ
i ju¿ papieru nie ma
nas armia
nas nie chowaj¹
pojedynczo do grobu
nas luzem
jak w worku po wapnie    .
³aduj¹ na wagony

Upojeni do zenitu serc blisko�ci¹
Otuleni ciep³¹ ko³dr¹ naszych marzeñ
Usypiamy i szczê�liwe �nimy sny
Bia³y anio³ powachluje nas skrzyd³ami
Zawstydzony w k¹t odleci by siê skryæ
Lecz ukradkiem zerka czasem w nasz¹ stronê
Pewnie chcia³by razem, z nami tutaj byæ .

Pod skrzyd³ami
Irena Peszkin, Mielno

Nasz s³upski Budynek starostwa ca³y wiek zalicza,
A skoro tak, a nie inaczej, ja mu tak ¿yczê:
¯yczê by zawsze - ca³¹ wieczno�æ sta³
I takich jubileuszy tysi¹c, albo milion mia³.

Miejski s³upski Ratusz per³¹ nad miastem króluje
Ale naszemu starostwu te¿ nic nie brakuje.

Nad wszystkie pa³ace �wiata, Kremle, Kapitole,
Ja nasz s³upski nad S³upi¹ - Powiatowy wolê.

Dziwna rzecz siê wokó³ dzieje
Setka stuknê³a, a siê nie starzeje,
Tylko nie wiem, co za p³eæ ma
Przystojny jak m³odzieniec, a �liczny jak dziewczyna.

¯yczê obiektowi starostwa prócz wierszy i kwiatów
Takich jak dzisiaj - tysi¹c jubilatów.

Na tym Was ¿egnam, mo¿e znów odszukam,
A za rok jak do¿yjê znów do serca zapukam.

Na stulecie budynku starostwa

Jan Wanago, Wrze�nica

nych spraw dotyczy³a ogólnego zaniku i mizernego finansowania
kultury, z czym zgodzi³ siê te¿ K. T. Toeplitz.

W koñcowej czê�ci poprosi³em o g³os i przytoczy³em jedn¹ ze
swoich fraszek: "Czêsto w ¿yciu bywa tak, ¿e kulturalnemu kultury
brak,/Ale i odwrotnie fakt jest namacalny/ ¯e kto� siê nie zna na
kulturze, a jest kulturalny."

Od razu posypa³y siê gromkie oklaski. Brawa otrzyma³em rów-
nie¿ za swój pogl¹d na temat finansowania kultury. Otó¿ uwa¿am,
¿e kulturê powinni�my tworzyæ i uprawiaæ przede wszystkim po-
trzeb¹ serca. Ju¿ dawno rosyjski pisarz Dostojewski zauwa¿y³, ¿e
"bez cierpienia nie ma tworzenia". Nasza polska literacka klasyka
- powsta³a w okresie romantyzmu i pozytywizmu, kiedy ojczyzna
by³a w najwiêkszej potrzebie.                      Jan Wanago, Wrze�nica


