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BYÆ KIM�,
TO ZNACZY, KIM?

Jedno jest godne podkre�lenia, i¿ wówczas p³acono honora-
rium za ka¿dy drukowany tekst. Przez to wielu poetów z premedy-
tacj¹ pisa³o krótkie wiersze, by wiêcej otrzymaæ pieniêdzy. To siê
wyra�nie wyczuwa³o.

"Ludowy " system min¹³, teraz mamy wolny rynek, tak zwany
kapitalistyczny. I niech go szlag trafi, akurat szczególnie ten w
polskim wydaniu. W tym sprywatyzowanym systemie nie ma fundu-
szy na kulturê! Dam przyk³ad. Poeta czy literat publikuje swoje
teksty w pi�mie literackim. Czy dostanie za to honorarium? Nie,
nie dostanie! Ba, sam jeszcze dop³aci, bo to pismo ledwo utrzymu-
je siê na rynku, gdy¿ nie jest przez pañstwo dotowane. Redaktor
grzecznie prosi o wsparcie, bo jak nie, to strach pomy�leæ, co
bêdzie dalej. I biedny poeta, pe³en niepokoju, wysy³a 20 z³otych,
z ca³ym mi³osierdziem, wra¿liwo�ci¹ i wdziêczno�ci¹, bo akurat
zosta³ przez tê redakcjê literack¹ zauwa¿ony.

Wielu poetów pragnê³o zmian ustrojowych. Walczy³o o nie,
nie tylko duchowo, równie¿ fizycznie. Znam takich. Ale gdzie� po
drodze, to chwilowe zjednoczenie rozsypa³o siê w dziwne kszta³tki.
Miast zawiaæ cywilizacj¹, powia³o li tylko� skrobank¹. Kto� co�
napisa³ na �cianie, drugi przyszed³ i zeskroba³ tê my�l, aforyzm,
czy dobry wiersz. Stali�my siê jeszcze bardziej samotnikami. Przez
piêtna�cie lat zestarzeli�my siê, my poeci z PRL-u, ¿e nie pozna-
jemy siê nie tylko na dworcach �wiata, ale i na zjazdach literac-
kich.

Tamten, miniony system nas rozpieszcza³, to fakt. Ten, nowy o
nas prawie zapomnia³. Dosz³o do tego, ¿e bez pomocy finansowej z
zewnêtrz, nawet najbardziej utalentowany pisarz czy poeta mo¿e w
ogóle nie zaistnieæ za ¿ycia.

                                            Zygmunt Jan Prusiñski,
 Ustka

W minionym, "ludowym" okresie mo¿na by³o
w spo³eczeñstwie siê odnale�æ, a nawet czuæ
siê, jakby siê by³o ponad tym spo³eczeñstwem.
Tak¿e w przypadku literatów wystarczy³o sie-
dzieæ cicho, to znaczy nie burczeæ na czer-
won¹ w³adzê, opublikowaæ kilka wierszy tu i
ówdzie, i przysz³o�æ mia³o siê zapewnion¹ z
funduszy przyznawanych na kulturê.

MOJE ZADUSZKI
�wiêto Zmar³ych to czas wspomnieñ
i refleksji nad przemijaniem i sensem ¿y-
cia. Staj¹ nam przed oczami postacie
Matki, Ojca, babci, dziadka, s¹siadów,
znajomych. B³êkitna mgie³ka smutku,
owiewa polskie cmentarze. Te ogromne w
miastach i ma³e, ukryte w lasach czy �ród-
polne otwarte na s³oñce. W czas Zadu-
szek wszystkie roz�wietl¹ migotliwe p³o-
myki zniczy, zapalone troskliw¹ rêk¹ bli-

skich. Upadn¹ na grób ³zy i ciche modlitwy, roznios¹ siê ja-
snym ob³okiem do stóp Pana Wieków.

Moje miejsce wspomnieñ i spotkañ z bliskimi to ma³y cmen-
tarz w�ród pól w Strzelcach Wielkich, pod Czêstochow¹. Tam po
trudach ¿ycia spoczêli bliscy, najukochañsi. Ilekroæ schylam siê
nad grobem rodziców widzê wysok¹ postaæ Matki id¹c¹ ze mn¹
dró¿k¹ w�ród jesiennych pól. By³ to czas, kiedy jeszcze na ³¹kach
pas³y siê krowy, snu³y dymy z ognisk, a nad ca³ym �wiatem unosi³
siê specyficzny zapach jesieni.

Odpoczywaj¹c na miedzy pod poln¹ grusz¹. Mama mówi³a: to
pole na "Janowie" bêdzie twoje, zrobisz, co zechcesz, sprzedasz
czy wydzier¿awisz. Musisz jako� daæ sobie radê w ¿yciu. Buty zi-
mowe jeszcze niepotrzebne, do zimy daleko, zobacz nad modrakiem
fruwaj¹ "tatarczuszki" (tak w Zamo�ciu mówiono na biedronki).

Nie doczeka³a zimy, gas³a powoli jak jesienna zorza. Umiera-
j¹c martwi³a siê, ¿e jeszcze nie s¹ obsiane wszystkie pola. Czeka³a
na mój przyjazd z Izbicy. Potem z ulg¹ westchnê³a i odesz³a do
swego mê¿a, a mojego Ojca. Pochowano j¹ w dniu 11 listopada
1989 roku. Teraz spoczywaj¹ na ma³ym cmentarzu w Strzelcach.
Na ich grobie rosn¹ kwiaty sadzone przez siostrê. Moja Matka
zach³annie kocha³a ¿ycie, nas i kwiaty. Troska i pamiêæ o zmar³ych
to wyraz naszej kultury i wra¿liwo�ci. To wiara w sens odrodzenia,
zmartwychwstania.

Kocham te¿ inny cmentarz - w nadjeziornej Izbicy. Ma³y, przy-
tulny, w�ród �wierków. W czas pogrzebu trumny wpadaj¹ w z³oto
pisaku. Zmarli ws³uchani w szum lasu patrz¹ na drogê i pola, które
tak ukochali. Moi kochani, bliscy pracowici s¹siedzi i s¹siadki,
wspó³cze�ni Borynowie. Pracowito�ci¹ przypominaj¹cy uparte mrów-
ki.

Id¹c w�ród pomników czytam: tu spoczywa �p. W³adys³aw Za-
krêt i zaraz staje mi przed oczyma jego pochylona od pracy postaæ.
Oto, z jakim namaszczeniem bieli wapnem grusze w sadzie, poi
konie, które tak kocha³. Przeszed³ wojenn¹ poniewierkê. Meandry
losu sprawi³y, ¿e znalaz³ siê w nadjeziornej Izbicy.

Wspominam �p. Stefana Morgasia, który patrz¹c na zarastaj¹-
ce ugory, z ¿alem mówi³: "Pani, polska ziemia p³acze, przecie¿ za
ni¹ ginêli m³odzi ludzie". Widzê szlachetn¹ twarz Jana Lewandow-
skiego i Jego ¿onê Mariannê. Tak piêknie dzierga³a swetry z we³ny
uprzêdzonej na ko³owrotku�

Wszyscy, którzy odeszli kochali izbickie pola i ³¹ki. W tê
ziemiê wsi¹ka³ ich pot. Kiedy wiêc wszyscy wyjdziemy z uroczego
ko�ció³ka na cmentarz, niech stan¹ nam przed oczami ich twarze,
oczy i spracowane rêce.

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie. Niech na niebieskich

polach zaszumi¹ dla nich k³osy i rozdzwoni¹ siê pie�ni¹ skowronki.
Najwy¿szy Pan Wieków przebaczy im winy, o co prosimy jeszcze,
¿yj¹cy.

Lesie zielony utul ich swym szumem
Wietrze w noc ciemn¹ uko³ysz
Kiedy ich duchy wznios¹ siê nad ziemiê
Pozwól Dobry Bo¿e
¯al po nich ukoiæ
                  i bole�æ.

                           Emilia Zimnicka,
 Izbica
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NIE PYTA ¯YCIA
O SENS

Opacka jako
autorka dokumen-
tuje swój czas,
ale jakby w cza-
sie innych, z któ-
rymi siê zetknê³a
w do�æ humory-
stycznych sytu-
acjach. Wyczuwa
ten instynkt iro-
niczny i zbiera
owoc w kszta³cie
wiersza. Jedynie
mam do niej pre-
tensjê o to, ¿e nie
wysy³a swoich
wierszy do prasy
satyrycznej. S¹
przecie¿ o takim
charakterze tygo-

dniki czy miesiêczniki, które z pewno�ci¹ opublikowa³yby czê�æ jej
twórczo�ci. To mnie dziwi, ¿e nie korzysta z tej mo¿liwo�ci, bo
twórca wcze�niej czy pó�niej bêdzie siê dusi³ z powodu nie wyeks-
ponowania swoich racji, s³uszno�ci itd.

By³bym te¿ nieuczciwym i �lepym recenzentem, gdybym nie
zauwa¿y³ w jej wierszach, jak wa¿na jest dla niej przyroda. W
"Sonecie jesiennym" pisze: "Jesieñ za� w³adczo dzwoni mej duszy
strunami". W wierszu "Metamorfozy - krajobraz" poetka wyznaje
co� szczególnego: "Tam gdzie �cigam motyle,. / (...) Nikt spe³nio-
nych snów, nie zrywa". Czy znaczy to, ¿e gdyby ludzie pos³uchali
jej, ¿e tylko sny s¹ najpiêkniejsze i bezpieczne tam, gdzie jest zlot
kolorowych motyli - to czy warto te spe³nione sny budziæ? To ni-
czym grzech �miertelny dla tych, którzy maj¹ wiarê, wiedz¹, co to
jest grzech. A grzechem jest to, ¿e przerywamy takie sny. Niech
nam s³u¿¹ i wkomponowuj¹ siê w nasze ¿ycie.

W wierszu "Ciekawo�æ" znajdujê piêkn¹ pro�bê: "Szepnij mi
wêdrowny ptaku, co jest za odleg³¹ drog¹". To nic pewnie odkryw-
czego, co teraz powiem, ale poeci wol¹ jednak rozmawiaæ z przyro-
d¹, ani¿eli z lud�mi. I faktycznie, gdyby na ca³ym �wiecie ¿yli li
tylko poeci, �wi¹t fauny i flory zupe³nie inaczej by wygl¹da³. Za-
tem Pan Bóg powinien dopu�ciæ do ¿ycia tylko poetów!

Poetka Opacka donosi w "Rozmowach z Bogiem": "Podobno
twa dobroæ Bo¿e ja�niej ni�li Syriusz �wieci. / (...) Widzê strach
w dzieciêcych oczach. / A czy ty widzisz go, Panie". Drugi wiersz
o tym samym tytule, zaczyna tak: "Tajemnic ¿e� arcydzie³em mój
Bo¿e nieoczywisty. / Zamkniêty, jak cenna per³a jest na dnie muszli
zamkniêta". Koñczy: "O, tylekroæ niepojêty, tylekroæ niepo¿¹dany.
/ Poci¹gaj¹cy i wrogi, i w swej wszechmocy ubogi, / Raz pe³en
burz, raz pogodny. / Jedyny Bo¿e mnie godny".

Niesamowita jest to rozmowa. Poetka z honorem kobiecej ak-
tywno�ci nie poddaje siê czu³ym s³ówkom, jak w modlitwie u³o¿o-
nym. Ma odwagê wykrzyczeæ Stwórcy, ¿e nie o takie ¿ycie jej cho-
dzi, by strach w oczach dzieci widzieæ.

To tylko niektóre przyk³ady bardzo moim zdaniem udanej twór-
czo�ci Opackiej. Zagêszczony jest jej poetycki �wiat pisany bia³ym
wierszem, w którym nie ma rymu i rytmu. Choæ broni³bym terminu:
rytm. Gdy udany jest bia³y wiersz, to siê go czuje. Daje o sobie
znaæ niczym deszczowa woda sp³ywaj¹ca bez przeszkód najpierw
rynn¹, a pó�niej wch³aniana przez ziemiê. I kiedy w�ród poetów
spotyka siê twórcê o tradycyjnym podej�ciu do wiersza, to na mnie
robi to zawsze wra¿enie. Ale pod jednym jeszcze warunkiem - je�li

Teresa Opacka z Ustki, to niczym profesorka czy wyk³adowczy-
ni przedmiotów �cis³ych z lat przedwojennych. Takie mo¿na
odnie�æ wra¿enie po jej wygl¹dzie zewnêtrznym, zachowaniu.
Umie s³uchaæ rozwa¿añ o poezji innych autorów, co jest dzi�
wielk¹ sztuk¹.

Ponad pó³ wieku temu
Zaraz po wojnie nale¿a³o "zaludniaæ" Ziemie Odzyskane nowy-

mi obywatelami. Jako� ¿adna kobieta wtedy nie umar³a przy poro-
dzie. Kiedy bóle zaczê³y siê nasilaæ, posy³ano po kobietê, która
niejedno dziecko we wsi "przyjê³a" na �wiat. W tym przypadku,
który chcê opowiedzieæ, niewiele mog³a pomóc. W okolicy by³ le-
karz niemiecki, mieszka³ daleko w lesie. Powiadomiony, rano bar-
dzo �pieszy³ siê do cierpi¹cej, ledwo ¿ywej kobiety. Szed³ "na
skróty" przez ³¹ki, ¿eby by³o prêdzej. Nie przewidzia³, ¿e po ostat-
nich ulewach rowy s¹ pe³ne wody, wszêdzie jest grz¹sko, pe³no
b³ota, stercz¹ wysokie, nieskoszone trawy.

Nogi ca³e mia³ przemoczone, buty nadawa³y siê tylko do wy-
rzucenia, kiedy dotar³ wreszcie na miejsce. Dziecko urodzi³o siê
jednak ledwo ¿ywe. Okrêcona pêpowina wokó³ szyjki przed³u¿a³a
poród, uniemo¿liwia³a oddech niemowlêciu. Na szczê�cie prze¿y³o.
Ma³a dziewczynka wa¿y³a zaledwie trzy kilogramy. M³odzi ma³¿on-
kowie mieli swoje upragnione dziecko, ale - w domu biedê. Na
domiar z³ego matka straci³a pokarm. Dziecko p³aka³o, by³o g³odne.

Jak dobry anio³ zjawi³ siê s¹siad. Zainteresowa³ siê sytuacj¹,
obieca³ pomóc. Jako jeden z nielicznych w okolicy mia³ krowê. To
mog³o oznaczaæ, ¿e bêdzie mleko dla ma³ej. Mieszka³ trzy kilome-
try dalej, ale to by³o ma³o istotne. Ojciec dziecka, mimo ciê¿kiej
pracy na wydmach, nad brzegiem morza, mimo zmêczenia, co wie-
czór chodzi³ po litr mleka dla swojej córeczki. Pada³ deszcz, by³a
s³ota, �nie¿yca, nogi zaczepia³y o korzenie, on szed³. W rêkach
instynktownie trzyma³ mocno kaneczkê. Ma³a nie by³a ju¿ g³odna.

W pobli¿u wsi stacjonowa³o wojsko polskie. ¯o³nierze jak tyl-
ko dowiedzieli siê o ma³ym dziecku, te¿ starali siê jako� pomoc.
Przynie�li stare prze�cierad³a na pieluchy, odsypali ze swoich por-
cji trochê cukru. Dostarczali szare myd³o wojskowe. Z wiosn¹ w
obórce coraz ra�niej zaczê³a pobekiwæ koza. Skoñczy³a siê wêdrów-
ka. By³o ju¿ mleko w³asne.

Minê³o dziewiêtna�cie lat.
Z tamtej ma³ej dziewczynki wyros³a du¿a kobieta. Pracuje "na

roli", doi krowy, obrz¹dza inwentarz, prowadzi niewielkie, przydo-
mowe gospodarstwo. Jej pierwsze dziecko jeszcze nie umie samo
chodziæ, dopiero "raczkuje" po pod³odze. Czepia siê jej kolan,
unosi r¹czki do góry prosz¹c, by je wzi¹æ na rêce, ponosiæ. Ale
coraz trudniej jest jej d�wigaæ ma³ego bobasa, który wa¿y do�æ
sporo. Lada dzieñ przyjdzie termin nastêpnego porodu. Kobiecie
jest ciê¿ko po ca³odziennej krz¹taninie wokó³ gospodarstwa, po
wieczornym dojeniu krów. Chcia³aby siê po³o¿yæ, odpocz¹æ. Ale
jeszcze trzeba wyk¹paæ synka, nakarmiæ, zrobiæ przepierkê. Kiedy
siê ju¿ wreszcie po³o¿y³a, da³ o sobie znaæ ostry, przeszywaj¹cy
ból. - Oho! - pomy�la³a. - Zaczê³o siê! W szpitalu w S³upsku
przyszed³ na �wiat drugi syn. By³ maj 1965 roku. Wiosna na ca³e-

Wrzesieñ, nitki babiego lata snuj¹ siê w
powietrzu. Poobiednia cisza. Gdzie� z da-
leka s³ychaæ nawo³ywania. Kto� do kogo�
co� wykrzykuje. Jab³onie uginaj¹ siê pod
ciê¿arem owoców. S¹ tylko dwie, ale wy-
starczy owoców na d³ugo. M³oda kobieta
czuje, ¿e nadchodzi dla niej czas rozwi¹-
zania. Bêdzie rodziæ swoje pierwsze dziec-
ko. Drêczy j¹ niepewno�æ, boi siê nowej
sytuacji. Nie wie, jak to bêdzie. Nie ma

nikogo bliskiego, zaufanego, z kim mog³aby porozmawiaæ.

TRZY MATKI

jest dobry pomys³ i temat.
¯eby bywaæ w takim towarzystwie poetów, jak Teresa Opacka,

na dodatek byæ razem z ni¹ w almanachu "Wiejscy poeci", to dla
mnie jest zaszczytem. I nie ma w tym ¿adnej kokieterii.

                                            Zygmunt Jan Prusiñski,
 Ustka

(Omówienie na podstawie almanachu "Wiejscy poeci",
Starostwo Powiatowe w S³upsku, 2002.)
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go. Kwiaty pachnia³y, zielone warkocze brzóz powiewa³y na wie-
trze. Nocne wiosenne burze przewala³y siê nad domem. Dwie ma³e
g³ówki, jedna jasna z w³oskami jak len, druga - ciemna, by³y bez-
pieczne. Jednakowo kochane i drogie. M¹¿ systematycznie, co mie-
si¹c przynosi³ "wyp³atê". Pracowa³ w pobliskim PGR-ze. Ora³, upra-
wia³ ³¹ki pod zasiew. Pracowa³y wówczas pe³n¹ par¹ suszarnie traw.
Trawy nie marnowa³y siê tak jak dzisiaj. M¹¿ pobory mia³ wysokie,
pracowa³ na akord. To nic, ¿e nie mia³ zbyt wiele czasu dla domu,
dla rodziny. Musia³ dogl¹daæ te¿ gospodarstwa, w którym by³o co-
raz dostatniej. Wreszcie mo¿na by³o kupiæ pralkê "Franiê". Wodê
trzeba by³o d�wigaæ ze studni i grzaæ na kuchni wêglowej w kocio³-
ku. Zdarza³o siê, ¿e linka nie wytrzymywa³a ciê¿aru zmarzniêtego
"na ko�æ" (zima!) prania i wszystko l¹dowa³o na ziemi. Wypra³o siê
jeszcze raz. Zamiast linki by³ ju¿ drut podparty solidn¹ tyczk¹.

Dzieci, dom, obora, pole - codzienny kierat. Ogród z warzy-
wami, w którym nie by³o za wiele kwiatów, bo� nie by³o na to
czasu. Ale by³ czas na� noce marzenia. To jedno, co mia³o siê za
darmo i czego nikt nie zabra³.

I teraz, po kolejnych latach,
jest trzecia matka. M³oda, trochê przestraszona, trochê za-

niepokojona o swój los, o los swego przysz³ego dziecka. Maleñka,
urocza wioseczka u stóp �wiêtej góry "Rowoko³". Gor¹cy sierpieñ,
powietrze przesi¹kniête aromatem zió³, kwiatów, pachnie dojrza³e
zbo¿e, czerwieni¹ siê jarzêbiny. M³oda kobieta st¹pa po tym let-
nim dywanie ostro¿nie, bo nosi w sobie to, co dla niej jest i zawsze
bêdzie najdro¿sze - w³asne dziecko. Lada dzieñ przyjdzie ono na
�wiat. Razem ze swym mê¿em czeka narodzin syna. Syna, bo wie,
¿e to na pewno bêdzie ch³opiec. Przygotowany jest ju¿ pokój na
przyjêcie malucha. W k¹ciku stoi ³ó¿eczko z piêkn¹ po�ciel¹, w
szafce czekaj¹ kolorowe ubranka, przeró¿ne kosmetyki dzieciêce,
paczki pampersów. Czekaj¹ tylko na "sygna³", ¿e ma³y Ja� (imiê
te¿ ju¿ wybrane) chce byæ na �wiecie.

Ja� urodzi³ siê w szpitalu w Ustce. M³oda mama jest szczê�li-
wa, u�miechniêta, mimo skomplikowanego operacyjnego porodu.
Tata trochê jest za¿enowany, przejêty now¹ rol¹. Babcie nie kryj¹
wzruszenia. Po kilku daniach Ja� i mama s¹ ju¿ w domu. Przyby³
nowy mieszkaniec wioski, cz³onek rodziny. Ale przede wszystkim
rodzicom urodzi³o siê dziecko. Mama ob³o¿ona fachow¹ lektur¹ na
temat wychowywania niemowlêcia, dobrze sobie radzi w nowej roli.
Ma³y karmiony jest piersi¹. Dostaje j¹, kiedy tylko ma na to ocho-
tê. �pi i ro�nie jak "na dro¿d¿ach". Rodzice s¹ bardzo szczê�liwi,
zapatrzeni w swoj¹ ma³¹ pociechê. Zapominaj¹ o troskach dnia
codziennego. Nie my�l¹ jeszcze, jak potocz¹ siê losy ich dziecka?
Czy jego tata bêdzie mia³ pracê? Jaki dostatek zapanuje w domu?

***
Obecnie na pomorskiej wsi zachodz¹ du¿e zmiany, które nie

zawsze nastrajaj¹ optymistycznie. Ma³e gospodarstwa przestaj¹ ist-
nieæ, nie s³ychaæ ju¿ porykiwania byd³a w oborze. Ci¹gniki i ma-
szyny zastyg³y w gara¿ach, stodo³ach, jak gdyby czeka³y na sygna³,
¿e maj¹ znowu ruszyæ na pola. Czy otrzymaj¹ taki sygna³? Ludzie
ucz¹ siê innego ¿ycia. Ci¹gle musz¹ siê przekwalifikowywaæ, co
jaki� czas szukaæ nowego zajêcia. Nie wszyscy potrafi¹ odnale�æ
siê w nowych warunkach.

                                                       Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
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SUKCES S£UPSKA
I POWIATU

Miros³aw Ko�cieñski napisa³ w "Dzienniku
Ba³tyckim" z 12 wrze�nia br.: "Bartosz Mu-
szyñski i Daniel Odija otrzymali nominacjê do
presti¿owej Nagrody Fundacji im. Ko�cielskich.

Z ca³ej Polski wybrano dziewiêæ osób. S¹ w�ród nich dwaj m³odzi
arty�ci, literaci z Pomorza. Odija, który zwi¹zany jest ze S³up-
skiem i Muszyñski, bardziej zwi¹zany z Ustk¹. - To powód do

Cieszê siê z sukcesu moich kolegów, pisarzy
ziemi s³upskiej z krêgu Zwi¹zku Literatów
Polskich. Jestem pod du¿ym wra¿eniem, bo
to olbrzymie wyró¿nienie byæ nominowanym
do nagrody Fundacji im. Ko�cielskich.

rado�ci, nagroda ta zwana jest polskim Noblem, dla ludzi przed
40-tk¹ - mówi Bartosz Muszyñski, poeta. - To, ¿e jeste�my w�ród
nominowanych znaczy, ¿e jeste�my postrzegani jako literaci cieka-
wi i rokuj¹cy nadziejê, je�li chodzi o polsk¹ literaturê, a to, co
tworzymy jest na wysokim poziomie".

Daniel Odija tak¿e nie ukrywa swego zadowolenia. - "Zostali-
�my zauwa¿eni - powiedzia³ dziennikarzowi. - Ta nominacja jest
niejako przepustk¹ do popularno�ci. Stwarza na ni¹ szansê."

Obaj wyró¿nieni literaci maj¹ po 29 lat. Muszyñski debiuto-
wa³ w 1994 roku. Teraz pracuje nad powie�ci¹, która ukazaæ ma siê
wiosn¹ przysz³ego roku. Odiji rozg³os przynios³a powie�æ "Ulica"
wydana w 2001 roku, a jeszcze wiêksz¹ popularno�æ zapewni³a
druga powie�æ "Tartak", wydana w tym roku.

Miros³aw Ko�cieñski przypomnia³ tak¿e o historii Nagrody:
"Nagroda im. Ko�cielskich przyznawana jest od 1962 roku m³o-
dym, obiecuj¹cym, zdolnym twórcom polskim. Przyznana zosta³a
przez ten czas 120 laureatom. W�ród nich byli: S³awomir Mro¿ek,
Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Gustaw Herling-Grudziñski,
Marcin Swietlicki, Olga Tokarczuk".

Znale�æ siê w takim doborowym towarzystwie? To dodaje wiêk-
szej si³y do pracy twórczej i animuszu. Pewne rzeczy s¹ chronione,
tak jak ta wa¿na nagroda. ¯yjemy w rozpêdzie komercyjnych przy-
stawek, narzuconych z Zachodu. A przecie¿ mamy swoje doskona³e
tradycje, które trzeba zdobiæ kryszta³ami i szlachetnymi kamienia-
mi. Kultura, a w niej literatura jest wyzwaniem dla tych tradycji.

Danielowi Odiji i Bartoszowi Muszyñskiemu gratulujê w imie-
niu grupy pod nazw¹ "Wtorkowe Spotkania Literackie" dzia³aj¹cej
przy s³upskim starostwie powiatowym. Tak dalej.

                                            Zygmunt Jan Prusiñski,
 UstkaJan Wanago,Wrze�nica

Byliby�my g³upi i to du¿o - wiele
Gdyby nie pedagodzy, gdyby nie nauczyciele.
£atwiej jest cz³owieka na ten �wiat posadziæ
Ni�li go za r¹czkê do �wiata wprowadziæ.
Tego wysoko ceniê, on u mnie siê liczy,
Co dolewa oleju do ludzkiej mózgownicy.
Ponoæ to przekleñstwo uczyæ obce dzieci,
A czy¿ nie zbrodnia gasiæ �wiat³o, co w kaganku �wieci.

Na Dzieñ Nauczyciela

Niechaj os¹dzi, jak kto chce, ale dla mnie ten jest g³upi,
Kto uwa¿a, ¿e za du¿o wie, natomiast oto m¹dro�ci znak,
Kto twierdzi, ¿e mu stale, zawsze wiedzy brak.
Od ludzi szacunek oraz powa¿anie,
Bo i tak: Panie Szanowny, Mi³e Panie,
A wójt czy burmistrz jako w³adza ta
Kwiat plus koperta, bo i tak trza.
A co dzieci dla swego Pana - Pani
Otó¿ najczê�ciej siê zdarza:
Nieodrobione lekcje, brak elementarza.
Gdyby nie o�wiata - nie znaliby�my �wiata.
¯eby nie tamta dwója, nie dwie i nie trzy
Dzisiaj, czym, no, czym byliby�my my?
Nie wiem czy przyznacie racjê, czy mi uwierzycie,
Ale najlepsza szko³a - to jest ludzkie ¿ycie,
A szczególnie te momenty, gdzie cz³owiek p³aci albo traci,
¯eby nie kaganek, co rozja�nia mroki
Nie by³by nasz horyzont tak szeroki.
Woda ¿ycia, promieñ �wiat³a i iskra mi³o�ci
Niech w�ród nas wszêdzie i na zawsze go�ci.
Najpewniejszy sejf nad wszystkimi sejfami
To, co jest w g³owie pomiêdzy szarymi komórkami.
Z³odziej nie ukradnie, woda nie zabierze i ogieñ nie spali
To wszystko co�cie w szkole kiedy� dla nas dali,
Tych parê s³ów wiersza w dowód Waszego uznania,
Nie dziêkujcie za to, niech Was bardziej sk³ania,
Kszta³towaæ przysz³e umys³y, budowaæ charaktery,
A jak potrzeba dwója - nie ¿a³owaæ cztery.
Nie by³oby tych fraszek, bajek i sonetów,
Gdybym nie chodzi³ na kurs analfabetów.
Na tym Was ¿egnam, mo¿e znów odszukam,
A je�li wrócê znów w serce zapukam.
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WIE�  TWORZ¥CA

Go�cinnie na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

W£ADYS£AW PANEK
Napisa³ do nas a¿ z Matyldowa w woj. mazowieckim. Bardzo

spodoba³a mu siê nasza wk³adka "Wie� Tworz¹ca". ¯yczy nam, aby
rozros³a siê co najmniej do dziesiêciu stron. Bo trzeba publikowaæ
wiersze wiejskich poetów! On sam pisaniem wierszy zajmuje siê
ju¿ ponad pó³ wieku. W 2000 roku minê³o 50-lecie jego pracy
twórczej. W czasie tym napisa³ tysi¹ce wierszy, które dot¹d uda³o
mu siê zebraæ w trzynastu tomikach. Opisuje w nich swoj¹ rodzinn¹
wie�, swoj¹ ziemiê sochaczewsk¹. Pokocha³ kulturê i wiernie jej
s³u¿y! Jeszcze nie tak dawno prowadzi³ kilkuhektarowe gospodar-
stwo rolne. Obecnie jest ju¿ na emeryturze rolniczej i prawie ca³y
swój wolny czas po�wiêca pisaniu. Z za³¹czonych do bardzo d³ugie-
go i mi³ego pod adresem "Wsi Tworz¹cej" listu, wybrali�my wiersz
pt. "Moje Mazowsze piêkne zielone" (z)

Moje Mazowsze jest ca³e w zieleni ton¹ce
I zim¹ i latem i wiosn¹
Tu do mnie u�miecha siê s³once
A w polach z³ote zbo¿a tu rosn¹.

Tu pole pachnie miêt¹
I macierzank¹ i pszenicznym ³anem
Ja kocham tê krainê swoj¹ zielon¹ i u�miechniêt¹
Bo tu z³ote s³oneczko mi siê �mieje nad ranem.

Tu zieleni¹ siê ³¹ki
Ca³e w kwiatach stoj¹ce
Tu najpiêkniej �piewaj¹ skowronki
Tu do mnie na niebie u�miecha siê s³oñce.

S¹ tu zielone gaje
I polne strumyki
Mo¿e gdzie� piêkniejsze s¹ kraje
I co dzieñ tu s³ucham tej polnej muzyki.

Pokocha³em mazowieckie polne te niwy
Pokocha³em te strugi i rzeki
Tu na Mazowszu jestem szczê�liwy
I z tej piêknej krainy w �wiat nie pojadê daleki.

Moje Mazowsze piêkne zielone

Go�cinnie na ³amach �Wsi Tworz¹cej�

JAN KULASZA
Ma 67 lat i pochodzi z zamojskiej wioski, z której jako 17-

letni ch³opak wyjecha³ przed piêædziesiêciu laty do Strzelec Kra-
jeñskich. Tutaj o¿eni³ siê i tutaj mieszka od 41 lat wraz ¿on¹. Ma
ukoñczonych tylko siedem klas szko³y podstawowej i rok gimnazjum
w Krakowie. Jego pasja poetycka rozpoczê³a siê w 1952 roku. Wów-
czas to jako uczeñ gimnazjum, napisa³ dwa wiersze do szkolnej
kroniki, która mia³a ukazaæ siê drukiem. Tak siê jednak nigdy nie
sta³o, bo w sierpniu 1952 roku jego szko³ê zlikwidowano. Pisa³ do
szuflady. W latach 1965-1970 mia³ ju¿ ponad 120 wierszy. W
1966 r. na 1000-lecie chrztu Polski da³ kilka swoich wierszy, ale
po kilku miesi¹cach zwrócono mu wszystkie. Potem okaza³o siê, ¿e
jeden zosta³ bez jego wiedzy wykorzystany i w dodatku sta³ siê
przedmiotem plagiatu. Na znak protestu zeszyt z wierszami wrzu-
ci³ do ognia. W 1975 roku wzi¹³ udzia³ w konkursie jednego wier-
sza, ale nie odniós³ sukcesu. Na nowo poezj¹ zaj¹³ siê dopiero w
1990 roku, zacz¹³ te¿ korespondowaæ z gazetami ch³opskimi. W
"Gromadzie Rolnik Polski" zamie�ci³ 94 artyku³ów, w "Ch³opskiej
Drodze"- dwa, w "Zielonym Sztandarze" - 22 artyku³y. Ostatnio
wiersze swoje i artyku³y drukuje w "Gazecie Wroc³awskiej". Przy-
gotowuje do druku tomik swoich wierszy, który ma siê ukazaæ przy
wsparciu finansowym Urzêdu Miasta i Gminy. Z tekstów, które
przys³a³ do "Wsi Tworz¹cej" wybrali�my wiersz pt.: "K³aniam siê".(z)

K³aniam siê Tobie pszeniczny chlebie,
Jakiesz by by³o ¿ycie bez Ciebie.
Chocia¿by manna lecia³a z nieba
Ja zawsze wolê kawa³ek chleba.

K³aniam siê Tobie ziarnku pszenicy
Które to siej¹c nikt nie policzy.
K³aniam siê Tobie w zielonym ³anie
Bo co siê stanie, gdy Ciê nie stanie.

K³aniam siê Tobie w z³ocistym k³osie
W elewatorze na wielkim stosie.
K³aniam siê Tobie w m¹ce i chlebie
Ciê¿kie by by³o ¿ycie bez Ciebie.

K³aniam siêKatarzyna Skwierz, Budowo

Budowo - moja wie�
Taka nietypowa
Ma³a - i wielka
Jest bardzo piêkna.

Ludzie s¹ bliscy mojemu sercu
Moi mieszkañcy

Ci wiejscy ludzie.

Rankiem, gdy wstajê
Widzê rolnika
Co orze pole
I pasie krowy.
Ta jego praca
Jest wiele warta.

Widzê te¿ ludzi
Biednych, bezdomnych
I bezrobotnych
Stoj¹cych pod sklepem
Pij¹cych piwo
I tanie be³ty.

Widzê te¿ dzieci
Które wracaj¹
Ze szko³y
Nios¹c ciê¿kie
Tornistry pe³ne wiedzy
I szkolnej m¹dro�ci.

Widzê proboszcza
W swojej sutannie
Z kielichem w d³oni
- �pieszy na mszê.

Stoj¹ te¿ ludzie
- Tam na przystanku
Gdy jedzie autobus
I spiesz¹ do pracy.

Budowo - moja wie�

Widzê s¹siadkê
Gdy idzie swe swym pieskiem
Na d³ugi spacer
I niesie zakupy.

Widzê te¿ siebie
W tej mojej wiosce
Pachn¹cej sianem
I �wie¿ym chlebem
Pe³nej zieleni
I woni kwiatów
Gdy ¿ycie siê budzi t¹ wczesn¹ wiosn¹.

Latem, gdy ¿niwa
I pola siê z³oc¹.
Kombajny - bizony
Jak wielkie "biedronki"
Sun¹ po polach.
To ciê¿ka praca�

Kocham sw¹ wioskê
- Moje Budowo -
I okolice.
Tu mój pocz¹tek
Tu mieszkam od dziecka.

¯yjemy w niej wszyscy
Jak wielka rodzina.
To moja wioska - moje Budowo
To moje ¿ycie
Moja miejscowo�æ.


