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1 maja zmarł poeta Andrzej Szczepanik, który należał do Klubu Literackiego 
„Wers” w Bytowie oraz do Grupy „Wtorkowe Spotkania Literackie” działającej 
przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Tę smutną wiadomość otrzyma-
liśmy od Andrzeja Waszkie-
wicza z „Wersa”, przekazał ją 
też Piotr Grygiel z Pawłówka, 
bliski przyjaciel Andrzeja. 
Skromna, ze względu na zagro-
żenie koronawirusem i liczne 
obowiązujące ograniczenia, 
uroczystość pogrzebowa odbyła 
się we wtorek, 5 maja na cmen-
tarzu na Rzepnicy w Bytowie
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Nie żyje Andrzej Szczepanik

Biblioteka Miejska w Bytowie na portalu ibytów.pl przypo-
mniała, że „urodził się w Pajęcznie w województwie łódzkim. 
Dzieciństwo spędził na ziemi radomszczańskiej. Pochodzi z 
rodziny nauczycielskiej. Miłość do pisania wpoiła mu matka, na-
uczycielka języka polskiego. Ojciec - również polonista, zginął w 
obozie koncentracyjnym. Do Bytowa przyjechał zaraz po wojnie. 
Zawsze interesował się poezją. Pisać zaczął już w wieku szkolnym. 
Wiersze jego autorstwa ukazują się na łamach miesięcznika „Wieś 
Tworząca” oraz w lokalnej prasie. Jest członkiem Klubu Literackiego 
„Wers” działającego przy Bytowskim Centrum Kultury.”

Dodano, że „w przeszłości Szczepanik odpowiedzialny był 
za organizację lub brał udział w wielu wydarzeniach kultural-
nych. Twórca tomików poezji, takich jak „Na przekór czasowi” 
organizował spotkania autorskie czy też recenzował bytowskie 
edycje ,,Narodowego czytania” twórczości Aleksandra Fredry.”

Anna Łozowska w antologii „Bytów Literacki, tom III” z 
2012 roku napisała: „Tropienie poetyckich śladów przedstawia-
nych przez Andrzeja Szczepanika nie jest zadaniem prostym. 
Ten trop zawieść jednak nie może. Szczepanik jest klasycystą. 
Za swojego patrona poetyckiego powinien obrać Jarosława 
Iwaszkiewicza. Jego poezja podobna do Iwaszkiewiczowskiej 
jest rwącym strumieniem, którego odgłosy stłumione zostały 
retoryka klasycystyczną. Szczepanik potwierdza bezpośrednio 
intelektualne zaangażowanie do tworzenia swojej poezji. Okazuje 
się ostatnim żołnierzem na polu walki o poezję nabrzmiałą w 
sensy i znaczenia, jednym słowem poezję pełną.”

W tomie IV tej antologii z 2017 roku możemy przeczytać: 
„Autor (A. Szczepanik - uzup. zbz) często sięga do wspo-
mnień, dając wyraz miłości do stron rodzinnych, posługuje 
się wyjątkowo zrozumiałym i dostępnym językiem. Twórczość 
Szczepanika obfituje w bogactwo myśli, marzeń i uczuć. W 
jego utworach odnajdziemy akcenty lokalnego patriotyzmu i 
przywiązania do Bytowa, z którym związał się na zawsze. Dał 

mu wyraz w utworach zamieszczonych w antologiach poezji 
poetów bytowskich/cykl MÓJ BYTÓW oraz w almanachach 
wydawanych cyklicznie przez Starostwo Powiatowe w Słup-
sku. Chętnie uczestniczy w spotkaniach literackich z dziećmi, 
czytając bajki i opowieści swojego autorstwa. Jest również 
publicystą piszącym artykuły, felietony i eseje zamieszczane 
w prasie i na stronach internetowych”... 

Sam autor w antologii poezji z 2014 roku „Nie zapytam” 
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w słowie do 
Czytelnika zwierzył się: - „Od wielu lat mieszkam w Bytowie. 
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Andrzej Szczepanik (1939-
2020) - bytowiak, poeta, mi-
łośnik dobrej literatury, autor 
reportaży, felietonów, relacji 
z życia twórców, animatorów 
i uczestników środowiska kul-
tury, wreszcie lokalny dzien-
nikarz społeczny i działacz, 
któremu sprawy bibliotek, 
książek, promocji uzdolnio-
nych nie były obce, regiona-
lista. Odszedł nagle i tak 
niespodziewanie. Jego roman-
tyczne pióro zgasło, jak świa-
tło świecy prawdziwego poety

Zauroczony pięknem kaszubskiej przyrody korzystam z jej 
uroków znajdując materiał inspirujący do tworzenia poezji. 
Często powracam do swojego szczęśliwego dzieciństwa na 
ziemi radomszczańskiej, której niezapomniane sielskie piękno 
znaleźć można w moich wierszach. Staram się pisać używając 
form dostępnych dla czytelników w różnym przedziale wieko-
wym. Spotykam się z młodzieżą szkolną oraz miłośnikami mojej 
poezji na spotkaniach autorskich w bibliotekach publicznych 
i szkołach. Mam przyjemność należeć do Grupy Poetyckiej 
„Wtorkowe Spotkania Literackie” w Słupsku oraz Klubu „Wers” 
w Bytowie. Jestem laureatem I nagrody konkursu Jednego 
Wiersza oraz wyróżnień Starosty Słupskiego za działalność 
publicystyczną i publikacje na łamach „Wsi Tworzącej”. Moje 
wiersze zamieszczono w sześciu antologiach poezji wydawa-
nych corocznie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz 
dwóch tomach wydawnictwa „Bytów Literacki” i miesięczniku 
„Poezja Dzisiaj” warszawskiego wydawnictwa IBIS.”

W antologii z 2016 roku „Świat idzie inną drogą” tak 
rozmawiał z Czytelnikiem: - „Entuzjazm i pasja to siły napę-
dowe decydujące o efektach twórczych. Zdaję sobie z tego 
sprawę jako zajmujący się pisaniem od wielu lat. Przekazywanie 
czytelnikom swoich poglądów, uczuć przekonań, dzielenie 
się wspomnieniami, przeżyciami, miłościami i smutkami w 
formie literackiej wymaga wielkiej odwagi. Stanowi jedno-
cześnie pewne ryzyko związane z zaakceptowaniem moich 
myśli i przekonań jako animatora kultury. Przyjmując to ryzyko 
zobowiązuję się tym samym do ciągłego czuwania i posze-
rzania umiejętności twórczych. Chciałbym aby moja poezja 
zamieszczona w kilkunastu wydaniach antologii, tomikach i 
publikacjach okolicznościowych została w pamięci czytelników 
jako innowacyjna tematycznie i przyczyniła się do budowania 
mojej osobowości twórczej.” 

I jeszcze jedna wypowiedź z 2018 roku zamieszczona z 
antologii „Czas wykrzesać iskrę”: - „Nic nie sprawia mi większej 
satysfakcji jak uznanie czytelników i możliwość spotykania 

się w gronie kochających poezję. Wspomnienia - a mam ich 
bogaty zapas, chociażby ze względu na wiek, są jednym z 
najważniejszych wydarzeń inspirujących, wymuszających 
chęć dzielenia się spostrzeżeniami, przeżyciami i uczuciami. 
Ponieważ dzieciństwo spędziłem na wsi, to właśnie wiejskie 
klimaty, krajobrazy i obyczaje znaleźć można w moich wier-
szach. Kieruję się maksymą: słowo pisane pozostaje, mobilizuje 
do tworzenia, by pozostawić ślad. Jestem animatorem kultury, 
piszę nie tylko poezję, więc można mnie spotkać wszędzie 
tam, gdzie ciekawe wydarzenia pokonują szarą codzienność.”

Andrzej Szczepanik zebrał swoje wiersze w tomikach: 
„Wspomnienia odnalezione” (2006), „Wyrwane z pamięci” 
(2007), „Myśli rozkołysane” (2009), „Inne we mnie” (2014), 
„Na przekór czasowi” (2016), antologiach bytowskich przy-
gotowanych przez „Wers” i kilkunastu antologiach słupskich. 
Napisał wiele artykułów i felietonów do Wsi Tworzącej i 
Powiatu Słupskiego, poświęconych ludziom twórczym i sze-
roko rozumianej kulturze, w tym zwłaszcza tej bytowskiej. Z 
ogromną pasją opisywał np. kolejne Festiwale Kultury Bytow-
skiej, szczerze pisał o ukazujących się tomikach poezji, które 
go poruszały i ich autorach. Tworzył mądrą, dojrzałą poezję, 
wiedział co chce przekazać czytelnikowi, i jak to zrobić, 
by utwór przemawiał, a jednocześnie nie był pozbawiony 
walorów literackich. Zawsze, dopóki pozwalało mu zdrowie 
chętnie uczestniczył w spotkaniach poetyckich, przyjeżdżał 
do Słupska, czytał swoje wiersze, dyskutował z koleżankami 
i kolegami o ich jakości i o tym jak oni pisali. Stanowczy, 
ale zawsze wyważony był w swoich sądach. Jego udział w 
powiatowych spotkaniach z poezją w Damnicy, zjazdach i 
przystani poetyckiej np. w Niepoględziu był zawsze wysoko 
ceniony i dodawał im szczególnej wartości. 

Śmierć Andrzeja Szczepanika to duża strata dla kultury 
Bytowa, regionu słupskiego. Będzie Go nam zawsze brakować. 

Z. Babiarz-Zych
Słupsk
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Odszedł u zarania miesiąca zakochanych, 
kiedy kwiaty dywanami zaścielają pola...

Nagle, bo wrodzona skromność i „wiek męski, zwycięski” 
nie ujawniały wszem i wobec narastających z wiekiem słabości. 
Mnie, chociażby w ostatniej korespondencji, udzielał bieżący 
nastrój i kilkakrotnie musnął niepokojąco o sobie. Przepełniony 
entuzjazmem życia wypełnionym w przestrzeni, jego urokiem w 
swej zbiorowości, jaką daje nam ziemski świat, upleciony z nas 
samych i naszych Małych Ojczyzn. Dla Niego były i pozostaną - 
Kaszuby, a jeszcze bliżej ziemia bytowska i miasto Bytów, czego 
wyrazem pozostają jego wiersze, proza, listy do mnie wysyłane 
drogą mailową. W grudniu 2019 roku pisał: „(...) Bytów pięknie 
oświetlony, wszystkie drzewa na rynku pod moim oknem.” Tu 
nasze drogi zetknęły się na niwie pasji „nadzwyczajnej” - druko-
wanego i wypowiadanego SŁOWA, najczęściej, w roli członków 
Klubu Literackiego „Wers”, a nieco później - słupskiej Grupy 
Wtorkowych Spotkań Literackich przy Starostwie Powiatowym. 
W 2019, w końcówce października, pisał: „(...) Bardzo mi miło, 
że pamiętasz o Andrzeju. Coraz mniej e-meili, spotkań, dyskusji 
na jakimś przyzwoitym poziomie. Ale to normalne - starych się 
zapomina. (...) Wziąłem udział w konkursie poetyckim organi-
zowanym przez Miasto Gdańsk. (...) Zaprosili mnie imiennie, 
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więc coś z tego może będzie? Gala w Filharmonii Gdańskiej, 
a do tekstów zwycięzców opracują melodykę i odtworzą w 
październiku (czy dożyję?). Fajnie by było się załapać.” Zaraz 
potem przeczytałem: „Korespondowałem z organizatorem 
konkursu poezji z ratusza staromiejskiego w Gdańsku. Zaprosili 
na „Benefis Seniora” w Teatrze Gdańskim. Ma tam być czytany 
mój wiersz „Powroty spóźnione”. Pytali, czy chcę przyjechać 
- odmówiłem. Sam już nie jeżdżę, bo za ciemno. No i trochę 
z lenistwa... Do tekstu chcą dorobić muzykę, więc poczekam. 
Poza tym zaprosili do biblioteki w Kobylnicy na konkurs jednego 
wiersza, więc musiałem coś napisać, wysłać wiersz, biogram, 
adres, oświadczenie o danych osobowych skanem (!!). Znasz 
ten konkurs, wygrałem go 2-krotnie, więc czuję sentyment... To 
będzie chyba ostatni start. Nie należy do przyjemności czuć 
się najstarszym uczestnikiem, na którego patrzą z politowaniem 
(mógłby już siedzieć w domu ten starowina, tzn. ja). Trzeba 
wiedzieć kiedy skończyć. Lata bowiem lecą, ale to my dajemy 
zadyszki. (...) Byłem na spotkaniu z aktorką B. O. Kowalską. 
Wygrała telewizyjny spektakl „Moja twarz brzmi znajomo” jako 
Ewa Demarczyk. Przypomniałem sobie z jej opowieści jak w 1956 
r. stałem przed komisją egzaminacyjną do P. W. Sz. Teatralnej w 
W-wie na drżących nogach i deklamowałem „Stepy Akermańskie” 
- to było bardzo wzruszające wspomnienie. Pogadałem sobie z 
aktorką i tyle. W ubiegłym tygodniu byłem na wernisażu ma-
larki Krystyny Hrechorowicz w „Jasiu Kowalskim”, przeczytałem 
kilka swoich wierszy. Było sympatycznie, bo towarzystwo na 
poziomie i nastrój kameralny. A teraz pradziadek Andrzej trzyma 
kciuki za zdrówko prawnuków i życzy powodzenia wnukowi 
zaliczającemu egzaminy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 
W Kobylnicy Konkurs Jednego Wiersza odbędzie się 21. 11. o 
16-tej, spotkamy się jak przyjedziecie. Na konkurs napisałem 
wiersz „Dziękczynność wyśpiewana” inspirując się wspomnie-
niem mszy dziękczynnej z okazji zakończenia wojny w małym 
wiejskim kościele pomiędzy Radomskiem a Pajęcznem w maju 
1945 r. Rozpisałem się chyba, ale potraktuj to jako męskie ploty. 
Pozdrawiam Was życząc zdrówka, Andrzej. Moje jeszcze nie 
wysiada - parę dni temu kąpaliśmy się z wnukiem w Jeleniu. 
Zaraz potem napisał: (...) Twoje wiersze są za dobre, aby TAK 
je czytać, więc proszę, przyślij mi go w prezencie świątecznym. 
U mnie normalna seniorska codzienność. Ale dla osłody udało 
mi się zdobyć nagrody w Kobylnicy (III i Publiczności), więc 
dumnie wypinam pierś, że jeszcze, jeszcze....” 

W następnym liście: „Witajcie Drodzy! Zniknęliście tak 
jakoś szybko z mojego otoczenia, ale nie z pamięci. Brakuje 
mi, Piotrze Twojej obecności na spotkaniach.” I dalej: „Od 
czasu do czasu wsiadam w samochód i jadę w plener bez 
specjalnego celu, ot tak, aby pooddychać, powspominać w 
samotności. Ostatnio, np. poniosło mnie w ulubionym kierunku 
mojej rodziny, tj. Jasień, Łupawsko i okolice. (...) Jest pięknie, 
zimna cisza jeziora nastraja i łechce poetycką duszę. Na mostku 
łączącym dwa jeziora postałem chwilkę patrząc na łabędzie i 
stado kaczek. I właśnie w takiej chwili przyszło mi do głowy, 
by napisać wiersz po powrocie i w imię kilkuletniej znajomości 
zadedykować go Piotrowi. Ot, taki prezent niecodzienny przy-
pominający Wam to przedwiosenne piękno tkwiące zapewne i 
w Waszych duszach. (...) Promocja antologii w Damnicy. Nie 
wiem jednak czy spotkamy się, ponieważ mój organizm zaczyna 
płatać niespodzianki, które mogą sprawić kłopot w najbardziej 
niespodziewanym momencie (zawrót głowy, wzrok). Jednym 
słowem 80-tka daje znać, że czas poluzować. (...) Staram się 
być, lecz nic pewnego, ale bardzo chcę, bo czekanie do następ-
nego roku wymaga zbyt wiele cierpliwości, no i odwagi... Życzę 
zdrówka, miłych wspomnień i radości z życia. Andrzej (teraz z 
brodą i wąsami jak na pradziadka 6-ciu prawnucząt przystało).” 

W kolejnej korespondencji, nawiązywał do poprzedniego 
listu: „(...) Wzruszyłeś mnie Piotrze dogłębnie. Ten wiersz 
zrodził się naprawdę spontanicznie inspirując mnie nie tylko 

krajobrazem, ale wspomnieniem tych najbardziej zapamięta-
nych postaci mających związek z Jasieniem, więc nie mogło 
zabraknąć Ciebie i Twojej Ewy. Miło, że tak ciepło go (wiersz) 
przyjąłeś. Spotkanie w Damnicy, w pałacu po remoncie ma 
odbyć się 28 lutego, napisał mi Zbigniew nie podając jednak 
godziny, myślę, że poinformuje - poświęcone będzie wyłącz-
nie promocji antologii, bez dodatkowych atrakcji oficjalnych. 
Bardzo chciałbym tam być, bo to może ostatni raz uda się 
zaistnieć w antologii. (...) Ostatnio byłem na spotkaniu w 
bibliotece pedagogicznej z okazji nowej lokalizacji (w starym 
młynie obok Domu Kultury), czytałem, spotkałem się z moją 
koleżanką Baśką Kosmowską i było fajnie. (...)”. 

Odpisałem: „(...) O jakiej nudzie Ty piszesz...? Jest zdrowie, 
jest aktywność, że o pasji, talencie nie wspomnę. A w ogóle, 
ten Jeleń w październiku, toż to szok! Z tym „wiedzieć, kiedy 
kończyć” nie jest takie całkiem oczywiste! Jeżeli krztynkę wie-
rzysz w... cokolwiek, zostaw to Jemu do kończenia. Cieszę się, 
że starasz się być aktywnym. Twoje ego mnie wzmacnia. A 
Radomsko z Pajęcznem! Budzi i moją aktywność - górnolotną! 
Ploty? Inaczej - kaczka! Skąd?! Piszesz o sobie i o faktach bez 
pośredników, którzy mogą konfabulować, nieprawdaż? (...). Do 
następnego, Druhu Andrzeju! Pozdrawiamy.”. 

W kolejnym mailu z 2019 roku, napisał: (...) To miłe wiedzieć, 
że jest gdzieś ktoś kto pamięta i dobrze życzy. Przyjmij więc raz 
jeszcze moje życzenia dla Ciebie i szanownej małżonki ZDROWIA, 
pomyślności, sukcesów twórczych i miłych wspomnień z Kaszub. 
Z rozmowy wynika, że stajesz się znaną w światku literackim 
osobą. Życzę udanych spotkań z miłośnikami poezji, no i weny 
twórczej. Do Kuriera wysłałem wiersz zadedykowany Tobie. Mam 
nadzieję, że nie pogniewasz się o to. Jesteśmy przybici tragedią 
NOTRE DAME. Mamy w Paryżu znajomych, a w katedrze spędza-
my zawsze sporo czasu, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo 
wstrząsające wydarzenie. Gdy spotkamy się kiedyś, pogadamy? (...)” 

Zacytuję moją odpowiedź, którą Andrzejowi pragnąłem 
i... zdążyłem przekazać: „(...) Szacunek wymaga, szczególnie 
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do Twojej osoby, aby odpowiedzieć. Takich osób, jak Ty, śmiem 
twierdzić, a jestem przekonany, nie ma dużo! Niezwykła wraż-
liwość wymaga wysiłku, by, pomimo lat i przeżyć, które Ciebie 
szczególnie dotknęły, pielęgnować i brać na barki. NotreDame - 
płakać się chce! To tak, jakby wypalono nasze wnętrze! Miałem, 
mam w planach tam być, gdyż „nigdy nie mówi się - nigdy!”. 
I co...?! Zawsze lubiłem francuskie piosenki, poezję, a szerzej - 
literaturę, filmy, słowem - wspaniałą kulturę, w którą wybitnie, 
poprzez wieki, wpisywała się katedra n/Sekwaną. Strach myśleć 
co dalej. Śledzę stan przyrody. Mój przyjaciel wraz z żoną oblatuje 
cały świat. Śle dziesiątki zdjęć z wielu zakątków Matki Ziemi. 
Rajska przestrzeń - oaza spokoju, piękna i witalności, kurczy 
się w rekordowym tempie! (...) Co do wiersza wysłanego do 
Kuriera: - chyba żartujesz; dojrzała poezja w Twoim wydaniu i 
jeszcze z dedykacją (!) - marzenie, nostalgia, i zaszczyt! Dzięki raz 
jeszcze! Zdrowia i wszelkiej pomyślności na co dzień - od nas.” 

W rewanżu dedykowałem Andrzejowi obiecany wiersz, 
odpowiedział: „Nareszcie doczekałem się tej ZIELONEJ CHE-
CZY, kupiłem Kurier i wzruszony przeczytałem „mój” wiersz. 
Bardzo Ci dziękuję. To jedno wielkie wspomnienie! Ta inspi-
racja tematyczna nachodzi jak widać nie tylko mnie. Fajnie to 
napisałeś - widać, że zapuściłeś (podobnie jak ja) korzenie w 
kaszubskich urokach. Sam Bytów wypiękniał, a okolice nastrajają, 
aby... „ogarnąć spojrzeniem raz jeszcze za młodu rozpłynąć się 
i zasiąść w cieniu rozłożystym” (z mego wiersza - dop. aut.), 
też bym tak chciał. Wielu moich kolegów i znajomych z lat 
szkolnych odwiedza nas. Przebywając na stale za granicą widzą 
te zmiany i tęsknią, marzą aby na starość wrócić. A ja im na 
to, że przecież starość już dawno nadeszła i jakoś nie mogli 

się zdecydować... ale oni na to, że już za późno. No i racja!” 
Nieraz wracał do miejsca urodzenia, stron rodzinnych, 

dzieciństwa, tam gdzie się urodził, czyli do Pajęczna w Radom-
skiem. Dał temu wyraz w kolejnej korespondencji, pisząc: „(...) 
Tęsknię za moimi rodzinnymi stronami, ale Kaszuby pięknem 
biją je na głowę, bo jak wiesz, sentyment i nostalgia często 
zwyciężają z teraźniejszością”.Jako piszący mam świadomość 
wagi i znaczenia właśnie takiego podejścia do wszystkiego, co 
możemy naszymi zmysłami wchłonąć, przetrawić i oddać innym, 
jako indywidualne dobro wykrystalizowane w nas, w światku 
naszych małych ojczyzn. W dobie coraz bardziej zaludnionego 
świata, kiedy paradoksalnie wszyscy jakoś wyobcowują się, 
zaznaczając za wszelką cenę swoją indywidualność, wyróżnik 
społeczny i materialny, znalezienie „pokrewnych sobie dusz”, 
a co najmniej jako takiego zrozumienia, jest nie lada sztuką. 

Andrzej, u schyłku 2019: „Bardzo mi miło, że pośród 
kolegów po piórze znalazł się facet o nazwisku znanym 
na Kaszubach, a obecnie Najlepszy Kujawski Poeta 2018 r. 
Podziwiam Cię Piotrze i gratuluję życząc, abyś nie zakończył 
zbierania tytułów na Kujawach. Jesteś nie do zdarcia, czego, 
niestety, nie mogę powiedzieć o sobie. Starość jest nieubłaganą 
realizatorką losowych wyroków i niestety, zawsze z nią prze-
gramy, lecz nie bez walki - chociaż i mnie („... po pas oplotły 
mnie myśli gąszcze / i trzepotliwe rozterki ducha...”). To z 
Twojego wiersza „Dryfujący sen”. Nie pisałem nic nowego w 
tym czasie bezpłodnym, ale przesyłam Ci coś byś o mnie pa-
miętał. Nie wiem, czy uczestniczyłeś w warsztatach literackich 
w ROWACH. Nie mogłem, niestety być tam, chociaż bardzo 
chciałem. Pamiętam takie spotkanie parę lat temu w Darłowie. 
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Bardzo inspirujące i tkwiące w pamięci wraz z szumem morza. 
(...) Życzę Wam wszystkiego najlepszego, pogody nie, bo masz 
chody tam gdzieś w przestrzeni, więc sobie załatwisz. Ciekaw 
jestem, czy jeszcze i kiedy się zobaczymy? Andrzej.”

 2019-ty dobiegał końca, zaniepokojony sygnałami Jego 
słabości napisałem: „Cześć Andrzeju! Nie piszę „Kochany”, 
pozostawiam to Twojej małżonce o pięknym imieniu - Felicja 
(ukłony) oraz dzieciom. Tak, jak Ty byłeś uprzejmy, na którymś 
„Wersie” powiedzieć, iż mnie szanujesz, ja odwzajemniam i 
poetycko wielbię. Tu, z moją Ewą, mamy podobne odczucia. A 
więc, najpierw POEZJA. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te kilka 
skreślonych słów do mnie, w końcu skromnej osoby, skierowa-
nych. I nie chodzi tu, z pewnością, o oszczędność, o której 
piszesz. W tych kilku zdaniach poruszasz swoje i chyba i moje 
bogactwo odczuć, w końcu sporo przeżytych lat. Życia nie da 
się zrecenzować, nigdy bym tego się nie podjął. (...) A co na 
to wszystko, o czym piszę, powie łaskawe wszystkim... słońce?! 
Przesłane Twoje wiersze, a piszę szczerze jak tylko potrafię, 
odbieram bardzo głęboko. To prawie tak, jakbym to ja stawał 
na „spowiedzi”! Ogromna nostalgiczna epopeja prawdziwości 
(realności) naszej tasiemki życia, wrażliwego odczuwania tej 
kruchości, a zarazem potęgi pamięci, która tworzy (odtwarza) 
wewnętrzne obrazy naszego świata, który nieustannie nam 
ucieka, jakby usuwał się spod nóg, zasięgu wzroku, dotyku, 
smaku, etc. Dobrze, daj Boże, abyśmy do końca naszych dni 
mieli oparcie w najbliższych naszego serca. Proszę, nie traktuj 
tych kilku słów jak jakąś recenzję, autentycznie mnie wzruszasz. 
Cieszę się, że chociaż z Tobą mogę „pogaworzyć”, mieć cenny 
kontakt. Stoję na bytowskim rynku i patrzę w Twój balkon, 
zawsze tak czynię, nawet teraz, kiedy mnie tam nie ma. Ja 
wiem, że kwiaty zasychają z czasem, tam i tu - u mnie, że 
słońce, o którym piszę, coraz bardziej zachodzi z obietnicą 
powrotu. Że... czujemy to obaj, coraz wyraźniej; spokojnie i 
mądrze. To też nie jest recenzja! Życie dopełnia się, dopala. 
Od jakości polana zależy jego trwanie, czas. Bądźmy dobrej 
myśli, Andrzeju! Właśnie wróciłem ze spotkania z Tadeuszem 
Woźniakiem, z jego „pomarańczy”, „...a teraz przyjdzie pora.../,...
bądźmy wszyscy...”/, „Zegarmistrz światła...”. Śpiewał ze swoją 
żoną, siostrą aktora - Majchrzaka, ze swoim synem i synem 
żony. Towarzyszyła orkiestra Filharmonii Bydgoskiej. Bardzo go 
cenię. Z epoki Marka Grechuty pozostało, o tej klasie, zaledwie 
kilku. Sam brzdękam na gitarze, klawikordzie, oczywiście - moim 
wnukom. Nagabywałem go o spotkanie z naszą, słupską Grupą, 
w przyszłym roku na pożegnanie lata. Jest chętny, może się 
uda. (...) Powiaty dosyłają, choć różnie w czasie dochodzą. 
Obaj mamy dusze rozdarte. Też większą część życia spędziłem 
na Kaszubach. Łączy nas także Małopolska, centrum Polski i... 
oczywiście POEZJA.”. 

W końcówce 2019 na mój kolejny list o nieco filozoficznej 
nutce odpisał: „Moi mili! Przyznam, że faceta w moim wieku 
nie łatwo zaskoczyć, jednak Piotrze stało się to Twoim udzia-
łem. Dawno nie otrzymałem tak ciekawego, mądrego w swej 
skomplikowanej treści listu. Myślę, że decyzję, by właśnie mnie 
wybrać jako adresata, spowodował długi okres naszej znajomości 
twórczej i nie tylko. W pewnym sensie stanowiliśmy duet bliski 
sobie wiekowo i to bez względu na to czy spotykaliśmy się w 
WERSIE, w Słupsku, czy przy każdej innej okazji, która, niestety, 
nie zdarzała się zbyt często. Mogliśmy przecież, przegadać sporo 
czasu przy kawiarnianym stoliku, bez oficjalnych przygotowań 
a tematów znalazłoby się multum. Jednak człowiek w naszym 
wieku, przynajmniej moim, zawsze gdzieś pędzi, myśli o sprawach, 
wydaje się, ważnych, a które dzisiaj zapominamy lub stają się 
drugorzędnymi i błahymi. Oczywiście, zgadzam się, że życiem 
naszym kierują przypadki różne w ocenie, zależne od sytuacji 
i konsekwencji, jakie z tego powodu ponieśliśmy. Przyznam Ci 
się, że jestem, może zabrzmi to zbyt górnolotnie, niewolnikiem 
przeszłości, bez względu na to, czy dotyczy ona (przeszłość) 

życia osobistego, dzieciństwa, młodości, jak i okresu pisania, i 
emocji poetyckich odkryć. W minionym życiu dużo podróżowałem 
po świecie, a mając zadziwiająco głęboką pamięć, właśnie do 
takich przeżyć teraz wracam wspomnieniami w swoich wier-
szach, opowieściach wnukom i najbliższym. Ponieważ należę 
do gatunku „emocjonalnie upośledzonych” przeżywam nadal 
radości i smutki, dzieląc się z żoną - niezastąpioną słuchaczką 
i recenzentką moich nie zawsze rozsądnych wynurzeń i wspo-
mnień. Na zmianę opowiadamy historię naszych rodziców, okres 
wojny, która jakimś cudem oszczędziła nas, dzięki czemu mamy 
kochającą się rodzinę (przy wigilijnym stole siedziały 23 osoby, 
w tym 4 prawnuków!) Widzisz więc Piotrze, że swoim listem 
spowodowałeś pozytywne zamieszanie w mojej starej głowie. 
Pozytywnemu myśleniu nie pomagają, niestety, ostatnie wyda-
rzenia w kraju. (...) W tym roku, Piotrze, zaczynamy 80-ty rok 
życia. Ten maraton udało nam się przejść, przetruchtać w sposób 
nieprawdopodobnie szybki bez kontuzji i awarii. Życzymy Wam 
wszystkiego co najlepsze, a dobre zdrowie niech będzie dla Was 
najlepszym środkiem dopingującym. Raz jeszcze dziękuję Ci za 
to, że powierzyłeś mi część swoich przemyśleń i wspomnień. 
(...) Wiersze w noworocznym prezencie.”. 

Zaraz potem, dodał: „(...) To bardzo miłe zdawać sobie 
sprawę, że gdzieś tam istnieją jeszcze bliskie nam osoby, a w 
dodatku koledzy po piórze. Stanowimy bowiem odrębność, która 
powinna być wyrozumiałą, choć nie zawsze jest rozumianą... 
Życzenia moje serdeczne i z serca płynące trochę banalne, 
lecz szczere niech obudzą wspomnienia naszej znajomości 
trwającej już sporo lat. Niech sprzyja Wam zdrowie i zapał w 
poczynaniach, a Nowy Rok oby nie był nowym tylko z nazwy. 
Wszystkiego najlepszego!!!”. Tymi oto życzeniami z głębi 
serca pożegnał 2019 rok. Jak się później okazało, w ostatnim 
geście, pożegnał się ze mną, z moją żona Ewą, a przez nas, 
mniemam, z koleżankami i kolegami bytowskich, wersowych 
spotkań oraz wtorkowej, literackiej peregrynacji piszącej braci 
przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Był to jego ostatni list.

Andrzeja było nie sposób nie zauważyć i nie cenić. Mimo 
że natura nie obdarzyła go rozmiarami atlety wagi ciężkiej, 
Jego humanistyczne przygotowanie, wrodzony talent, takt i 
osobista kultura, którą posiadał charakteryzowały osobowość 
i wielkość. Był w środowisku twórców aktywnym i wnikliwym 
rozmówcą, merytorycznym dyskutantem, umiał także, cecha 
wcale nie częsta, wysłuchać innych cierpliwie, nawet, jeśli się z 
kimś nie zgadzał. Kiedy pojawiłem się pierwszy raz w „Wersie”, 
a było to kilkanaście lat temu, On już tam był. Wśród grona 
klubowiczów wyróżniał się nie tylko stosownym bagażem lat. 

Urodzony tuż przed drugą wojną światową, niemal w cen-
trum Polski, przeszedł traumę lat okrutnej wojny, w dzieciństwie 
utracił ojca, a matka - nauczycielka, zwycięsko pokonała następne 
tragiczne chwile, zaznaczając, jak mówił, głęboki ślad miłości 
do kraju, prowadząc tajne nauczanie. Kaszuby Go zauroczyły, 
tu poznał przyszłą żonę, o pięknym imieniu Felicja, urodziły się 
dzieci. Regionowi pozostał wierny do końca. Po nim pozostały 
piękne wiersze, pełne osobistych przemyśleń, głęboko wrażliwych 
refleksji, chwil w szybko umykającym czasie, każdy utwór o bar-
dzo romantycznym posmaku, sama POEZJA, gdzie każde słowo 
waży na szali bukietu westchnień zarówno u piszącego, jak i u 
odbiorcy. Jego osiągnięcia na niwie poezji (nagrody, wyróżnie-
nia) w tak późnych, „swoich” latach, zaprzeczają maksymie, iż 
postępująca „wiekowość” nie sprzyja rozwojowi talentu, więc nie 
warto zbytnio inwestować i liczyć na sukces. On go osiągnął. 
Uznanie dodawało skrzydeł. Bytów, Kaszuby, ziemia słupska, 
region stracił czołowego literata, któremu nigdy nieobojętne 
były przyziemne sprawy, pisał do prasy, apelował, na przykład w 
sprawie rewitalizacji bytowskiego rynku, prosił, promował młode 
literackie talenty. Był miłośnikiem muzyki i udanej rozrywki. Umiał 
się bawić i prowadzić dyskurs z udziałem młodzieży, znanych i 
uznanych autorów, artystów. Jest autorem kilku tomików poezji, 
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Pamiętam pierwsze nasze spotkanie, w Bytowskim Centrum 
Kultury. Członkowie Klubu Literackiego „Wers” gromadzili się 
w pracowni Wacława Pomorskiego - jego prezesa, w małej 

salce u góry. Nie było dużo miejsca, nas też nie zawsze było 
wielu. Wśród rysunków, szkiców, obrazów, części scenografii 
teatralnych nieśmiało niosły się słowa, w wielu przypadkach, 
pierwszy raz wyglądające na świat z szuflad niepewności. 
Było klimatycznie.

Pewnego piątkowego popołudnia przyszedł do nas Andrzej 
Szczepanik. Jakże cudownie nieśmiałe spojrzenia tego starszego 
dżentelmena uskrzydlały nas, młodych a już po trosze obytych 
w temacie, (jak dziś mówi młodzież), twórców. Z każdym 
wypowiedzianym jednak zdaniem, czuliśmy, że przyszedł do 
nas ktoś, kto wie, co chce przekazać nam, koleżeństwu po 
piórze i czytelnikom. Ktoś, kto robi to znakomicie. 

Z miesiąca na miesiąc rozwijała się nasza znajomość 
w grupie, jak też rozkwitała twórczość Andrzeja. Nasze 
spotkania w Bytowskim Klubie „Wers” uzupełniały się z tymi 
ze Słupska. Przy słupskim Starostwie od 2001 roku bowiem 
swoją działalność prowadziła Grupa „Wtorkowe Spotkania 
Literackie”, do której należało kilku poetów z bytowskiego 
zespołu piszących. Po chwili dołączył do nich Andrzej i 
zadebiutował w szóstym almanachu poezji z roku 2008 
„Pod parasolem zieleni”. 

Pamiętam każde jego słowo radości i dumy, po spotkaniu 
w Starostwie. Cieszył się, gdy usłyszał superlatywy na temat 

swoich tekstów od Zbigniewa Babiarza-Zycha, prowadzącego 
Grupę „Wtorkowe Spotkania Literackie” i Mirosława Kościeńskiego, 
ówczesnego wiceprezesa Związku Literatów Polskich w Słupsku 

W Damnicy, podczas Powiatowych Spotkań z Poezją udo-
wodnił, że świetnie umie na głos zastąpić przy mikrofonie Jana 
Wanagę. Był bacznym obserwatorem. Po moim występie w czasie 
Turnieju Jednego Wiersza w Kobylnicy powiedział: - „Słyszałem 
i widziałem, jak się Grzesiek strasznie denerwowałeś. Chrząkałeś 
jak dzik przed atakiem. Widziałem, że zgłodniałeś po wszystkim, 
rzuciłeś się na te kanapki jak lew, jestem tego świadkiem”.

W grudniu 2016 roku podarował mi swój ostatni tomik 
wierszy „Na przekór czasowi”, wpisując się słowami: „Koledze 
Grześkowi z przyjaźnią. Andrzej Szczepanik”. Ten starszy ode 
mnie kolega nie udawał przyjaźni, a wiele nas łączyło. Nigdy nie 
rozmawiał ze mną o rzeczach materialnych, pieniądzach. Tematami 
naszych rozmów były sprawy związane ze sposobami pisania 
wierszy, wydawaniem tomików, ze szkołą („Już chyba uczniowie 

zadbali, żebyś szybciej Grzesiek osiwiał”). Rozmawialiśmy o sto-
sowaniu zasad interpunkcji w utworach, o tym, że najważniejsze 
jest, żeby być w tym konsekwentnym albo... zrezygnować z 
przecinków i kropek. Ciekawy był, jak to robię, że nie gubię się 
w tytułach wierszy, czy mam w tym względzie jakąś metodę.

Cenił moje „Worki myśli” publikowane we „Wsi Tworzą-
cej”. - „Sypiesz z tego worka swoimi myślami i nie ma ich 
końca. Zaniedbujesz przez to człowieku pisanie wierszy. To 
niedopuszczalne” - rzucił kiedyś z przekąsem w moim kierunku. 
Zaskoczył mnie tak bardzo, aż zapomniałem języka w gębie. 
Zainteresował się w Damnicy moimi studiami polonistyczny-
mi, pytał gdzie pisałem pracę magisterską na temat literatury 
sportowego faktu. Kto był jej promotorem? Zauważalne było 
szczęście, a nawet duma na jego twarzy, kiedy słuchał piosenki 
poetyckiej do własnego wiersza. - „A Twojego wiersza nie wybrał 
drugi Chwieduk?” - zapytał z poważną miną. Cały Szczepanik. 

Kiedy przejeżdżałem samochodem z synem przez Bytów 
jadąc do Gdańska, mój syn Łukasz się spytał:- „Znasz tata kogoś 
w Bytowie?”. Odpowiedziałem, że znam kilku piszących wiersze 
poetów, wśród nich Andrzeja Szczepanika. Raz poinformowałem 
koleżankę na czacie o piszącym Szczepaniku. - „To on mieszka w 
Bytowie?!”- zdziwienie jej było ogromne. Musiałem skorygować, 
że chodzi o Andrzeja, a nie o śpiewającego Piotra Szczepanika. 

Andrzej Szczepanik nie napisał o mnie żadnego wiersza, 
chociaż pewnego razu się zaklinał, że mnie też weźmie na tapetę. 
Na przekór czasowi może zrobi to w tamtym innym świecie?

Grzegorz Chwieduk, Kępice

Andrzej Szczepanik nie 
żyje. Nie pojawi się na 
warsztatowych spotkaniach 
w Słupsku. Nie usłyszę jego 
głosu, którym tak wyraziście 
i czytelnie, a jednocześnie 
bez patosu, potrafił do-
trzeć do słuchających, nie 
tylko ze swoim wierszem

Baczny obserwator i żartowniś

Wiersze, które prezento-
wał podczas tego właśnie 
konkursu były malowane 
doświadczeniem, wspo-
mnieniem, miłością i od-
daniem, jak też wspaniałą 
deklamacją. Jego liryczne 
poetyckie obrazy uczyły, 
przypominały, smuciły 
i cieszyły. Wzruszały...
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Przyszło mi żyć 
pamięcią oTobie

obecny w blisko trzydziestu antologiach, w lokalnej prasie. „Do-
bre pióro” przydało Jemu miano „Społecznego Dziennikarza”. 

Odszedł z naszego piszącego grona 1 maja br., u zarania 
miesiąca zakochanych, kiedy kwiaty dywanami zaścielają pola, 
a ptaki wznoszą modły do nieba. Jak wielu z nas, wielbił ten 
miesiąc, kochał młodość, pozwalał dać upust pachnącej miłości. 

Koleżanki i koledzy literackiej „gromadki”, ci którzy go zdążyli 
poznać, w tym piszący te słowa, utracili przyjaciela pióra, 
mądrego, życzliwego wszystkim POETĘ życia. 

Ostatnie miejsce spoczynku to nowy cmentarz W Byto-
wie - Rzepnicy.

Piotr Wiktor Grygiel z Ewą, Pawłówek
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oraz uznanego w kraju i na świecie poety Jerzego Fryckowskiego. 
Pamiętam też jego irytacje, głód na zanikające swego rodzaju 
warsztaty literackie, które ze spotkania na spotkanie były wypierane 
przez, jak mawiał, „rozmowy o niczym”, a on chciał czerpać jak 
najwięcej rad i wskazówek. Nie zawsze się zgadzał, nie zawsze 
wracał z tych spotkań zadowolony. Bywało, że z Wandą Maje-
wicz-Kulon, Genowefą Gańską i Andrzejem, wracaliśmy jednym 
autem i trudno było nam się rozstać w pół zdania.

W 2009 roku w moim dorobku pojawiła się antologia wier-
szy dla dzieci „I uszatkę bałwan dostał”, do której zaprosiłam 
twórców piszących dla najmłodszych. Wśród nich był także 
Andrzej. W książce są jego dwa wiersze, ale podczas promocji 
tomiku w motarzyńskiej szkole poprosiłam przybyłych autorów, 
by przeczytali mój wiersz „Kto ma rację?...” z podziałem na 
role. To był hit spotkania! Wśród wyróżniających prym wiódł 
piękny, nostalgiczny, męski głos Andrzeja, który do niedawna 
kusił, czarował nas na wielu spotkaniach i konkursach. 

Na jednych i na drugich spotykaliśmy się dość często, 
bowiem z poetami bytowskiego klubu od lat, cyklicznie „na-
wiedzaliśmy” dzieci i młodzież bytowskich szkół, czytelników z 
lokalnych świetlic i bibliotek. Z Grupą działającą przy słupskim 
Starostwie również dzieliliśmy się własnym dorobkiem za 
sprawą licznych plenerów literackich, wydarzeń kulturalnych, 
uroczystości i, jak już wspomniałam, konkursów. Szczególnie 
Turniej Jednego Wiersza w Kobylnicy przyniósł Andrzejowi wiele 
radości, satysfakcji i, co najważniejsze dla niego, uznania jury. 
Kilkakrotnie był jego laureatem, a jak wiadomo, „wstrzelić się” 
jednym tekstem w oczekiwania innych do łatwych nie należy. 
Jemu się to udało i nie dziwi nic. Wiersze, które prezentował 
podczas tego właśnie konkursu były malowane doświadcze-
niem, wspomnieniem, miłością i oddaniem, jak też wspaniałą 

deklamacją. Jego liryczne poetyckie obrazy uczyły, przypominały, 
smuciły i cieszyły. Wzruszały...

Od jakiegoś czasu, nasze spotkania ograniczył los. Pojawiły 
się problemy i obowiązki codzienności, które czasem wyauto-
wały Andrzeja bądź mnie z wydarzeń naszych wspólnych grup 
literackich. Ostatnio widzieliśmy się i wystąpiliśmy wspólnie 
właśnie w Kobylnicy, 21 listopada 2019 roku na VII Biesiadzie 
Literackiej z Turniejem Jednego Wiersza, gdzie Andrzej za wiersz 
„Dziękczynność wyśpiewana” otrzymał III nagrodę.

Podczas promocji najnowszego tomu antologii poezji (nie)
profesjonalnej wydanej dzięki Starostwu Słupskiemu, w Centrum 
Edukacji i Kultury w Damnicy spotkało się nas, poetów wielu, 
ale Andrzeja nie było. Moje wizyty w obu grupach literackich 
również ograniczył psikus życiowych przeciwności, stąd na ostat-
nich spotkaniach w bytowskim „Wersie” też nie byłam obecna...

1 maja o godzinie 8.05 otrzymałam wiadomość od An-
drzeja Waszkiewicza, obecnego prezesa Bytowskiego Klubu 
Literackiego „Wers” o śmierci Andrzeja Szczepanika. Przyznam, 
że bardzo zaskoczył mnie ten fakt. W moich oczach, pomimo 
dojrzałego, fizycznego wieku, nie był to człowiek, który powoli 
żegna się z tym światem. Ten ciągle młodzieńczy błysk w 
oczach, pomimo coraz to większych zagnieceń twarzy i dłoni, 
absolutnie, nawet na moment nie rzucał cienia na własny byt. 
A wiersze i teksty, które tworzył, choć często traktowały o 
minionym, pachniały chęcią jutra...

Andrzeju, czytałam Ciebie jak umiałam, teraz serdecznym 
wspomnieniem otulam każde słowo i odkrywam na nowo 
znaczenie Twoich myśli, pragnień i tęsknot. Przyszło mi żyć 
pamięcią o Tobie...

Aldona M. Peplińska
Motarzyno

Akurat czytałem 
dwa moje wiersze 
w Bezkresie, nr. 4: 
„Podróżowałeś wier-
szami” - dla Tadeusza 
Różewicza i „Two-
je oczy, moje oczy 
i sen motyla” - dla 
Jana Twardowskiego, a 
tu powiadomienie od 

Babiarza-Zycha, że zmarł Andrzej Szczepanik, może napisałbym 
wspomnienie o Nim, pożegnał się słowem?... 

Wszystko się nagle kotłuje, wręcz moje myśli przewraca 
wiatr. Szanowałem Ciebie jako człowieka najpierw, a potem jako 
pisarza. Lubiliśmy się wzajemnie w kręgu otwartej poezji - to 
był dobry czas. Jak piszesz w wierszu „Nienasycenie”: „sny 
rozjaśnić zamazane” czy „nikt nie podsłuchuje moich myśli” 
- metaforycznie żegnam.

Piszesz w wierszu „Ściany pachnące Wspomnieniami”: „Wa-
ham się między pragnieniem a obojętnością...”, choć „przystań 
pełna nastrojowej inspiracji” - tworzona najpierw w Tobie, byś 
to Ty przeżył w tych niuansach, wiecznej poetyckiej modlitwie. 
I roznosiłeś te skarby, te ziarna na gotowe zaprzyjaźnienie z 
ziemią - to ważne Andrzeju. I byłeś zwycięski, bo Twoje drzwi 
i okna pachniały liryką i w książkach pachną mądrością.

Skupiam się zupełnie inaczej, bo nie jest łatwo o Tobie 
mówić, zatem lepiej mi poprzez wiersze łączyć te uczucia słowne, 
jak w „Tangu”: „bez słów na pamięć nieomylnie równo w rytmie 
oczarowani (...) tango ulotne czarujące miłosne namiętne / 

niepowtarzalnie brzmiące i drapieżne / umilkło nagle.” I tak 
się zastanawiam Andrzeju, ile w tym piękna zostawiałeś, to 
jak ślady z umysłem wiązałeś zupełnie nieskarcony, tworzyłeś 
bezpieczną odległość pomiędzy tym czego jeszcze nie doznałeś, 
a tak blisko było jak usłyszany szept.

Zbliżam się 
do wiersza „Usta 
co nie mówią”, jak 
ładnie brzmi to 
wyznanie: „Tyle 
słów ginie lecz 
moje znajdziesz 
/ w pudle z kartonu 
na dnie szafy z 
ubraniami / Nikt 
nie wie, że w szafie 
pełnej ubrań / stoi 
pudło wypełnione 
po brzegi słowami.”

Andrzeju, to 
pudło jest Twoim 
ogrodem - oazą. 
Niech dla pokoleń 
zostanie, bo dobre 
Słowo nigdy nie 
wyschnie ani nie 
zgaśnie...

Zygmunt Jan 
Prusiński, Ustka

I roznosiłeś te skarby, te ziarna
Twoje 
drzwi i okna 
pachniały 
liryką 
i w książkach 
pachną 
mądrością

Fo
t. 

J. 
M

az
ie

ju
k

7wieś tworząca dodatek literacki 



Aldona M. Peplińska

ANDRZEJOWI SZCZEPANIKOWI 

Tyle razy mówiłeś mi Do widzenia!
Do następnego!
Tyle razy pisałeś o spotkaniu...
W Niedoczekaniu
Rysowałeś szkice Tożsamości
I malowałeś najskrytsze marzenia
We wspomnieniach...
Kiedy świergoty ptaków czytały stronice 
Targanych przez Ciebie metafor
Przyfruwały do mnie motyle
Literackiego porozumienia...
 
Pod przymkniętymi powiekami nadal słyszę
Muzykę Twojego głosu przeżytych dni
 
Dziś nie mówię żegnaj ale Do widzenia!
Przyjacielu! 
Trzymając skrawek wiersza Motyl na dłoni
Który dedykowałeś Wandzie
Naszej „Poetce ze Lwowa”
Wiem ufam że właśnie się spotkaliście...
 
Opowiedz o naszej Grupie o tęsknocie
I o tym że czytamy Jej wiersze
Między chmurami

A od teraz 
I Twoje w Błękicie...

Motarzyno, 1.05.2020 r. , godz. 12.00

Piotr Wiktor Grygiel, Pawłówek

POETA 

(Andrzejowi Szczepanikowi, koledze po piórze,  
w drodze do jasnych stron - pożegnanie.)

Rozszumiały się bytowskie jesiony
klony zielenią spowite
buki kaszubskich borów niebem
wstrzymały dech

jakby cisza na chwilę zaległa

tylko zegar na wieży kościoła 
wciąż wskazówki popycha do przodu
i kurantem pobrzmiewa w takt serca
traktem naszym Andrzeju 

[nad bytowskim rynkiem dzwon 
w nostalgiczny uderza ton]

w rozlewiskach łąk i gęstwinie
lasów spragnionych odnowy
jasieńsko-jelenich mokradeł 
płynie o Tobie pieśń

o miłości do pięknych okolic
(także w dni pochmurne ku gwiazdom)

o ludziach Twym słowem okrytych
od źródeł do których wracałeś
by nuty odnaleźć wyśnione
dla bliźnich rodzinnych ziem

tu każdy ptak o tym kwili
i każda najmniejsza drobina

niechaj cień Twego drzewa przemówi
dalej rozkrzewia konary 
Pajęczno Bytowem zasiewa
Pamięci płomienny dar

[dla Twoich i naszych stron
dziś w nostalgiczny ton]

dokąd nas niosą te świty przymglone
i dokąd muzyka poblasku ranka
na stole bibuła w krople łez tkana
w ręku słodyczy niedopita szklanka

Andrzeju... dokąd?

Kaszuby, w maju 2020 r.
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Tereny w północno-wschodniej Polsce, z większymi miastami 
o współbrzmiących nazwach Białystok, Bielsk Podlaski czy Biała 
Podlaska, a także tych o minionej już świetności, jak Drohiczyn 
czy Tykocin, przechodziły z rąk do rąk: Wielkie Księstwo Litewskie, 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, carska Rosja, Cesarstwo Niemieckie, 
II Rzeczpospolita, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
III Rzesza, Polska Rzeczpospolita Ludowa, a obecnie III RP. Wraz z 
kolejnymi rządami przychodziło kolejne wojsko, mniej lub bardziej 
pustosząc teren. Mieszkańcy zaś, jak pisze Anna Romaniuk, w 
większości pozostawali tacy sami: „tutejsi, prawosławni”, mówili 
„po rusku”, żyli w „Rusce”, określenie „Polak” stosowali zamiennie z 
„katolik”. Z dziada pradziada byli i są tu u siebie, na swoim miejscu.

Anna Romaniuk pisze o owych „tutejszych” w swojej książce 
„Orzeszkowo 14. Historie z Podlasia”. Autorka, historyk i krytyk 
literatury, pracownik Biblioteki Narodowej, ma w dorobku książki 
o Halinie Poświatowskiej, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grocho-
wiaku, przygotowała także do druku „Listy do córek” Jarosława 
Iwaszkiewicza. Przed dziecięciu laty, jako trzydziestoletnia kobieta, 
zaczęła w porze letniej pisać o podlaskiej wsi Orzeszkowo. W porze 
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W „Konopielce” Edwarda 
Redlińskiego chłopi z pod-
laskiej wsi Taplary, zapy-
tani, kim są, odpowiadają: 
„My tutejsi”. Odpowiedź 
ta nie dziwi, jeśli przyjrzeć 
się dobrze historii Podlasia

Anna Romaniuk „Orzeszkowo 14. 
Historie z Podlasia”
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letniej, gdyż najczęściej wtedy właśnie w tej wsi przebywa, na co 
dzień mieszkając i pracując w Warszawie.

Nie jest łatwo wybrać dom na wsi. Mąż autorki szukał przez 
białostocką agencję nieruchomości, za pośrednictwem notariusza 
z Hajnówki, wreszcie na własną rękę, jeżdżąc na rowerze po 
okolicznych wsiach, przez pytanie miejscowych i zachodzenie do 
sołtysów. „Szukało się, a żaden dom nie był „tym” domem: niektóre 
od lat niezamieszkane i przez to opuszczenie zniszczone, inne w 
obrębie podwórzy poprzednich właścicieli, którzy zdążyli przenieść 
się do nowych, murowanych domów, a stare co prawda chcieli 
sprzedać, ale najlepiej tylko na parotygodniowe letnisko. Jeszcze 
inne nie nadawały się do mieszkania całorocznego, bo nie miały 
pieców, a następne były po prostu za drogie”. Pewnego dnia mąż, 
pisze Anna Romaniuk, jadąc na rowerze do lasu zobaczył nagle w 
Orzeszkowie tablicę z napisem „Tanio sprzedam”. Nie spodziewał 
się, że tu kupi dom, ale tylko dopóki „nie zobaczył starych drzew, 
pieców i światła wpadającego do pokojów przez okna”. Dom dopiero 
co stracił właściciela, niedługo stał pusty. W tym momencie zyskał 
nowych mieszkańców. Najpierw Radosława Romaniuka, później żonę 
Annę, a pewnego letniego dnia pojawił się w domu malutki Mikołaj.

„Orzeszkowo kończy się lasem”. Tak zaczyna się książka. Gdy 
spojrzymy na mapę, zaraz za nazwą wsi jest zielona połać. To 
Puszcza Białowieska. Droga do puszczy wygląda tak, jak pisze dalej 
autorka: „Szosa przechodzi w bitą drogę, bita droga w piaskową 
drogę leśną, leśna droga w leśną ścieżkę, a ta prowadzi aż do doliny 
Chwiszczeju i dalej”. Wielowiekowa historia wsi zaczyna się od 
uroczyska Orzeszkowa Wola, od roku 1631, podniesionego do rangi 
wsi osockiej, gdzie obok czterech gospodarstw czynszowników 
osadzono na dwudziestu pięciu gospodarstwach osoczników kró-
lewskich, czyli obławników biorących udział w osaczaniu zwierza 
podczas łowów. Anna Romaniuk pieczołowicie opisuje kolejne 
losy wsi i jej mieszkańców: zmieniających się rządzących, budowę 
kolei „za cara”, wojny, kolejne pożary. Poświęciła wsi Orzeszkowo 
książkę, bo to miejsce stało jej się drogie. Dom, wynaleziony 
przez jej przyszłego męża, stał się i jej domem. Nie tylko lato, 
ale i wszystkie wolne dni autorka spędza z mężem i synkiem w 
drewnianej chacie na skraju Puszczy Białowieskiej. 

Dom, jak pisze Romaniuk, „stoi w odpowiednim miejscu. 
Nie za daleko od stacji kolejowej, nie za blisko sklepu”. Widać go 
już od przydrożnych krzyży, gdy przejdzie się piaszczystą ścieżkę 
wiodącą od stacji. Każde przybycie do domu jest takie samo: „Kiedy 
zza czereśni Iwana Czuraka, naszego najbliższego sąsiada, prze-
świtywać zaczynały okna i frontowy szczyt domu, czuliśmy ulgę, 
choć nigdy chyba o tym nie rozmawialiśmy, że jest, że nic się nie 
stało podczas naszej nieobecności, nieważne, czy paromiesięcz-
nej, parotygodniowej, czy kilkudniowej. Przyśpieszaliśmy kroku, 
pchnięcie furtki, rzut oka na obejście, czy trawa bardzo wysoka, 
szybkie zajrzenie do pokojów, otwarcie okien, i już jesteśmy u 
siebie, w domu”. To latem, wiosną albo jesienią. Bo zimą, gdy się 
przyjeżdża, jest inaczej: „najpierw Radek pali w piecach, bo w 
domu jest zazwyczaj niemal tak niska temperatura jak na zewnątrz, 
i idziemy na długi, leśny, zimowy spacer. Nie ma nic piękniejszego 
niż widok lasu zimą. I nie ma nic piękniejszego niż ciepły piec po 
powrocie”. Nigdy Romaniukom nie brakuje szczapek na rozpałkę, 
bo obdarowuje ich nimi stary sąsiad, strugający je od wiosny do 
jesieni, „żeby tylko zimą starczyło i żeby z domu nie trzeba było 
prawie wcale wychodzić”. 

Zima bowiem na Podlasiu jest bardzo długa. Bywa, że zaczyna 
się w październiku a kończy w kwietniu. Dlatego, jak pisze Anna 
Romaniuk, „inne pory roku muszą się spieszyć, żeby zdążyć ze 
wszystkim”. W kwietniu zaczynają się prace w ogrodzie warzywnym 
i na polu. Wszystko zaczyna kwitnąć po kolei, drzewa, krzewy, 
kwiaty. Kilka letnich tygodni to czas szybkiego dojrzewania na 
polach, w sadach i ogrodach, bo lato jest krótkie. Ale zanim schyli 
się ku jesieni, olśniewa kolorami, „rozgrzane łąki parują wilgocią, 
co jakiś czas rozlega się suchy klekot bocianów, a świerszcze nie 
pozwalają zasnąć”. Gdy minie „Hanna - osienna panna”, czyli po 

26 lipca, lato zaczyna się, wraz 
ze żniwami, przełamywać. W 
sierpniu zaczynają się zimne i 
wilgotne wieczory. Wreszcie trzeba 
zacząć palić w piecach. „Dzień 
coraz krótszy, ręce marzną przy 
pracy na dworze. Trzeba zrobić 
porządki w ogrodzie, zebrać to, co 
się zasiało na wiosnę. Gospodarze 
spieszą się z wykopywaniem 
kartofli, żeby nie pogniły, żeby 
nie pomarzły. Na pustych kar-
tofliskach rozpalają ogniska, w 
których palą łęty. Dym pachnący 
pieczonymi w popiele kartoflami 
snuje się nisko siwymi pasmami, 
wieczorem mieszając się z mgłą. 
Iwan przez płot zapowiada nocne 
przymrozki. Czuć, że ziemia tężeje”. W końcu opada ostatni liść 
i pewnego ranka świat wstaje otulony śniegiem. Nastaje zima. 
Romaniukowie zaczynają się pakować, a dom zasypia: „piece od-
dają ostatnie tchnienia ciepła, woda ścieka z rur, szafy pustoszeją, 
szuflady wypełnia zapach lawendy, milknie w kuchni buczenie 
lodówki. Wprowadzają się myszy (im wcześniej, tym zima będzie 
dłuższa), wyprowadzamy się my. Zimą dom śpi i czeka”.

Pory roku na wsi wyznaczają rytm, w którym wykonuje się prace. 
Orzeszkowo także podlega temu odwiecznemu prawu przyrody, 
ale jest tutaj też coś więcej: „żyjąc na wsi podlaskiej, prawosław-
nej, żyje się również w rytmie kalendarza świąt prawosławnych. 

W Orzeszkowie widać, że jest święto: nikt nie pracuje, nie 
można nawet wywiesić prania, a jak się kto zapomni, to mu 
przypomną zza trzeciego płotu. Kiedy wszyscy świętują, bardziej 
czuje się, że dzisiaj jest święto. Starsi siadają po liturgii na ławkach 
przy ulicy, dzieci biegają cały dzień w odświętnych ubraniach i co 
chwila słychać świąteczne pozdrowienie: Z prazdnikom!”. Tylko że 
i tych ławek, i dzieci jest coraz mniej w Orzeszkowie. Iwan Czurak, 
sąsiad Romaniuków, twierdzi, że dzisiaj we wsi są „trzydzieści 
cztery wdowy i stoi trzydzieści pustych domów”. Orzeszkowo 
jednak nie pustoszeje zupełnie, tylko się zmienia. 

Życie i praca na wsi w rytm pór roku, w regionie gdzie 
zima trwa od października do kwietnia i ciągle trzeba palić w 
piecach, to czas pokoleń odchodzących. Młodzi przenoszą się 
do miast, gdzie więcej perspektyw i życie łatwiejsze. Ta wieś 
jednak i w młodych zostawia niezatarty ślad i z czasem wzbu-
dza tęsknotę. To dlatego mąż autorki szukał tego domu. Jak 
pisze Anna Romaniuk, „dom pojawił się najpierw jako zamysł, 
opowieść „co by było gdyby” snuta przez studenta z Warszawy 
i jego ojca z Kuraszewa w bloku w Hajnówce, w mieszkaniu 
na drugim piętrze, z oknami wychodzącymi na piaskownicę i 
odgłosami życia sąsiadów dookoła. Dla młodszego dom na wsi 
był wspomnieniem wczesnego dzieciństwa u dziadków ze strony 
matki, dla starszego symbolem młodości, czegoś dobrze znanego, 
pokrewnego. Wtedy dom nie nabrał realnych barw. Musiało minąć 
jeszcze kilka lat, ojca zabrakło, ale została opowieść „co by było, 
gdyby”, zostały wspomnienia o Borysówce i wspomnienia o ojcu. 
Zostało marzenie o domu. Dojrzewało, narastało, aż przekuło 
się w rzeczywiste domu poszukiwanie”. Tak też w Orzeszkowie 
przybył mieszkaniec-nie mieszkaniec, obcy, ale i swój, i przywiózł 
rodzinę. Romaniukowie przyjeżdżają na lato, często wiosną czy 
jesienią, czasem zimą. Pociągiem z Warszawy jedzie się cztery 
godziny, z dwiema przesiadkami. Za Witowem trzeba już zbierać 
bagaże, ściana lasu się rozstępuje i widać pola, pociąg wjeżdża 
na Polanę Orzeszkowską i gdy trąbi, to z całą pewnością za 
chwilę będzie już stacja Orzeszkowo. Teraz tylko trzeba przejść 
piaszczystą ścieżką, a jak się zobaczy czereśnie Iwana Czuraka, 
za chwilę ukaże się dom. Orzeszkowo 14.

Jolanta Betkowska, Słupsk
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Aldona M. Peplińska, Motarzyno
 
MAJ 
 
A maj się nie spłoszył
Brakiem uśmiechów w eterze
A może właśnie dlatego
Zakwitł najpiękniej - w to wierzę
 
A maj się nie boi niczego
Rozrzuca stokrotki w ogrodach
Zakłada czupryny pachnące
Na wiśnie czereśnie w sadach
 
A maj się nie chowa pod bzy
Lecz barwy znajome rozdaje
Czerwienią się buzie miłością
Biała niewinność ścieli się majem
 
A maj się nie kłóci z zarazą
Choć chciałby ją pognać w nieznane
I prosi słońce najdroższe
Niech radość ogrzeje serca stroskane
 
A maj się oddaje bez reszty
W ramiona tęsknoty wszelakiej
Chwyta normalność w pragnienie
I wzbija w błękity ptakiem...

04.05.2020 r. 

TYLE PYTAŃ 
 
Jak powstrzymać strachu cienie
Gdy w eterze słychać strzały
I dopada lęku brzmienie
By te liczby już malały!?
 
Jak powstrzymać myśli wszelkie
By paniki jad nie kąsał
Zagrożenie choć tak wielkie
Ktoś spakował świat posprzątał
 
Jak zwyciężyć własny puls
Który wciąż na oślep biegnie
Usiąść w błogim „Jest już plus”
Jest już siła się nie zegniesz!
 
Jak przełamać opór wzroku
Co zza płótna blasku szuka
I do przodu krok po kroku
Wejść do jutra a nie pukać
 
Jak smakować danie życia
Gdy goryczy zapach wokół
Jak się cieszyć ze zdobycia
Poranionych plastrów miodu?...

Zygmunt Jan Prusiński, Ustka

ROZMOWA Z POLONISTKĄ 
ZE SŁUPSKA

List do Józefa Mackiewicza wierszem

Ta moja znajoma, emerytowana 
polonistka przyznała się jak przy 
spowiedzi, że cię nie zna.
Tylko słyszała - to tak jak usłyszeć 
nieznany dźwięk w środku nocy; noc ma 
swoje tajemnicze zaklęcia. 
Próbowałem jej wytłumaczyć; szkli się 
pamięć jak łza spływająca po lustrze - 
motyle też płaczą, i kamienie osamotnione 
płaczą, wystarczy przytulić serce, owinąć 
się wokół ciepła, przywołać imiona.
- Jak mogła nauczycielka uczyć, wszak 
literatura nie jest wyjątkiem, ogarnięty 
bezwład, a liście jak dzieci pobiegły poza 
obręb widoku, tańczą wedle haseł swój 
ślad, wiedza jest sucha; milcząca.
- Czy mam manifestować, wybrać zdrowe 
wykrzykniki, maszerować środkiem ulicy, 
w imieniu pisarza Józefa Mackiewicza 
szarpać się z wrogami o szacunek 
wyrzeźbiony twoją ręką na papierze?
Zdolność reagowania, bo inteligencja 
poturlała się ze wstydu, że jako naród 
tak mało pamiętamy - lub szybko 
zapominamy; wystarczą nam ogony 
świńskie, grzbiety kurze, biały salceson i ta 
ślepa szarmanckość? 
Kochany pisarzu, lud jest chory, totalny 
bezwład, totalna porażka w każdym 
szarym kącie - wyją pieśni ze wschodu, 
ogrody zaniedbane, krzywe, smutne na 
każdy następny dzień i nocy przeżycia 
zamkniętej, tych zapisanych stron 
- z których tysiące gołębi wyfrunęło!...

ZIELONA DOROŻKA 

Wobec rannych chmur i wiatru
pójdziemy na te piaskowe wzgórza,
rozliczymy kolory dzisiaj zauważone
taki wewnętrzny remanent z przyrodą.
Skąd u mnie tyle wiary - kos a może
to czyżyk obserwuje nasze ręce,
one są razem jakby związane
przez nie płynie niebieska miłość.
To rzeka bezpieczna w nas płynie
kochamy się co kilka kilometrów,
brzegami słów całujesz moje usta
jakbyś chciała nadrobić czas.
I jest w tym urocza różowa bajka
wtulasz się z akacjowym uśmiechem,
kokietujesz jak sarenka w zaroślach
a ja jelonek ze szczęścia skaczę...
W nagrodę zamówię zieloną dorożkę -
poeta Gałczyński nas podwiezie...

Anna Boguszewska, Słupsk

JESZCZE TU JEST

Przywleczony zza granicy 
Przez pacjenta zero
Groźny dla zdrowia i życia 
Koronawirus 

Rozprzestrzenia się gwałtownie
Sieje postrach wśród ludzi
Zamknął świat, założył maski
Ludzi trzyma na kwarantannie

Medycy jak kosmiczne ufoludki
W karetkach, szpitalnych salach
Pracują ostatkiem sił, padają z nóg
Ze łzami w oczach proszą o wsparcie

Z wirusem walczą zakażeni
Zakleszczeni w szponach śmierci
Odchodzą w cierpieniu i samotności 
Gdzie jest Bóg

Cała Polska dziękuje medykom
Artyści śpiewem i słowem 
Dobrą strawą kucharze
Tłumy ludzi biją brawo

Pandemia jeszcze tu jest...

Zofia Maria Smalewska, Bąkowo Gdańskie

CHWILA 

Apokaliptyczny czas zatrzymał się nasz świat
a przecież jak ekspres pędził 
na moment chwilę której zawsze było 

nam brak 
zatrzymał nad samą krawędzią 

Na brakującą chwilę jeden uśmiech czuły gest
otarcie gorzkiej łzy bólu na poetycki tekst
zatrzymał się nasz świat bo za szybko biegł
nie widział zieleni traw nie szanował drzew

Zatrzymało się nasze życie w ciągłym 
pośpiechu

byle jakie bez uczuć czułych gestów
od rana do późnego wieczora bez kwiatka
dla bliskich ciepłych bajek dla dzieci bez treści

Stanął zegar zaczął się inny czas 
zostaliśmy sami

bez słowa otuchy znów pieniądze są Bogiem
znów nadzieja jest mitem cisza wisi posępna 
trwoga czyha za progiem brak echa

Może jeszcze nie teraz może chwilo wycofaj
daj przebudzić się światu otwórz oczy 

złym królom
dałaś chwilo przestrogę więc zaufaj że człowiek
zrozumie tę srogą nauczkę

W dniu moich urodzin 19 marca 2020 r. 

wiersze najnowszewiersze najnowsze
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WIOSNA I WINO 

Kołysze się w lampce rozmarzone wino
Podziwiam sztukę szlifierską 
blask czystego kryształu
zarysy liści szlachetny motyw akantu

Złudny zaklinacz marzeń - wino
snom nadaje mocy wcieleń jawy
Sączę go powoli W aksamicie trunku
bezbarwny pejzaż rozkwita czerwienią

Wznoszę toast i piję na cześć własnej dumy
Za zdrowie duszy
Za duszę lasu za świergot ptaków
Za wiosnę

Moja dusza żyje lasem 
Leśne ptaki śpiewają - Na zdrowie
Wiosna upaja jak wino 
ulotna ułuda marzeń

życie nabiera kolorów
Słyszę swoje serce - 
śpiewa wraz z duszą o miłości
Smutki samotności pogrążają się w śpiewie

Maj 2020, Bąkowo Gdańskie

Grzegorz Chwieduk, Kępice

MATKA

nie musi się nigdzie spieszyć całymi 
dniami uwięziona na czwartym 
piętrze syn z synową w pracy wnuki 
na studiach kobieta nie narzeka 
bo przecież nikt jej nie maltretuje 
wolniutko porusza się po mieszkaniu 
bo niestety odmawiają posłuszeństwa 
coraz słabsze nogi czasami gdzieś ją 
zabiorą na łono natury była niedawno 
w swojej rodzinnej wsi widziała tamten 
dawny dom przebudowany jednak nie 
przypomina poprzedniego dobudowane 
kondygnacje zmieniły oblicze budynku 
kilka drzew owocowych dotrwało do 
dzisiaj i kasztan przy drodze stara 
kobieta ma dłonie żylaste spracowane 
urodziła i wychowała czworo dzieci 
wszystkie skończyły studia trójka 
za granicą na szczęście syn został 
w polsce ale nawet tutaj brakuje jej 
spotkań z ludźmi miała kiedyś dwie 
najlepsze koleżanki które poumierały 
męża straciła pięć lat temu od tej pory 
nie cieszy się pełnią życia z jankiem 
rozmawiała o wielu sprawach łączyła 
ich miłość i czułe słowo dowcipkowali 
razem jak para nastolatków wygłupiali 
się niczym małolaty kłócili się też często 
ale były to kłótnie w dobrej sprawie 
wygrało wstrętne raczysko stara kobieta 
śmierci się nie boi mogłaby zamknąć 
oczy w każdej chwili do męża by 
wróciła w tamtej cudownej krainie 

sypaliby świńskimi kawałami a może 
nawet zagrali w ulubione szachy 
mąż by jej znowu pozwolił specjalnie 
wygrywać bo to przecież dżentelmen nie 
z tej ziemi

Margot Słotwińska, Bydgoszcz

POMRUK 
 
W zachwycie codzienności
Pławić się potrafię
Dźwiękami rozkwitającej
Forsycji pragnienia sycić
Chmurnym spojrzeniom
Zuchwałość odebrać
Potargane szczęścia
W zakamarkach myśli
Drżącej przechować
Pochwycić łagodność
Wiosennego wiatru
Spojrzeniem omotać
Wirujące przestrzenie
Żółci zieleni błękitu
Dzień do nocy zbliżyć
By szczęście u stóp
Zatrzymać się mogło
Schyl się

Emilia Maraśkiewicz, Darłowo

WIOSNĄ...

czołgają się ku mnie
wszystkie zwrotne myśli
laury kropel potu

głęboka tęsknota
galopuje niczym mustang
z gwiazdą w oku

o szarej godzinie
rzeźbię strofy modlitwy
włócznią żurawia

szczebiocze świt
pięknie wschodzi słońce
a Ciebie nie ma

MAJOWA BURZA

raptem pociemniało
opadły ciężarne chmury
wychłostane żarem

pobliskie domy
zastygłe w ojczenaszach
zdają się klęczeć

domownicy
straszeni wizjami krypt
śnią koszmary

wychodzą gromy
z mglistego środka nieba
jak korzenie nocy

Halina Staniszewska, Słupsk

STREFA WOLNOŚCI 

Płyną myśli
Ponad zielonymi polami
Zazdrosny wiatr
Igra z chmurami
Na błękitnym niebie
Wzdłuż ścieżki
Przycupnął żółty mlecz
Prężąc swe łodygi
W przyjaznym uścisku
Otulają go soczyste trawy 
Gdzieniegdzie szczebioczą ptaki
Zadziwione nabrzmiałymi 
Pąkami drzew
Budząc fraktale
Matematyczne wzory przyrody
Nieustającego cyklu

ROZGRYWKA 

Drzewa rozkładają swe ramiona
Rywalizują
Która gałąź bliżej słońca
Wybór należy do wiatru
Nieposłuszne spycha w głąb
Te uniżone bliżej nieba
Na zwiady wystartował samolot 
Na błękicie nieba
Kreśli białe linie zasięgu
wichrzycielstwo
grozi wykluczeniem z krajobrazu
ptactwo straci siedzibę plotek
rozpocznie się wyścig
do wolnego wakatu
przyrody

Teresa Nowak, Łupawa

DAJ, PROSZĘ

Mądrość prostego języka.
Niechaj słowo przenika
Dreszczem na wskroś czytelnika.
Prostotą przywoła
Zamilkłe uczucia.
Rozjaśni ukryte obrazy, 
A wzrok przenikliwość odzyska.
Gdzie jawa ze snem splecione,
Gdzie rozum wierze ulega.
Daj, proszę, moc,
By mówiąc, duszę przenikać.

Irena Peszkin-Bobińska, Koszalin

DWA ŚWIATY 

Stale ucieka 
w swój bezbrzeżny świat 

Tylko swój...
Odpływa z błyskiem w oku 

To nieprawda 
że nasz świat jest jeden W
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Są dwa odrębne światy 

Nie możemy stworzyć jednego 
chociaż przenikają się czasem

Jak ciała kosmiczne 
przyciągają i odpychają 

Krążą po orbitach poplątanych 
uwodzone czarem niezwykłych 
zjawisk a może - 
ułudy i omamów 

Pędzą za fotamorganą zwodniczą 
bez opamiętania 

POWIEW ŚWIATA

Stoję na twoim brzegu 
Niespokojne morze 

Patrzę w twoją otchłań
 skłębioną 

Boję się ciebie 
 tyś niesamowite 

Lecz wracam tu co dzień 
 po świata powiew 

Zenon Marian Lasoń, Słupsk

MAJOWY PORANEK 

Na wzgórzu kościół wzniosły
ponad dachy
zaśpiewał pieśniami dzwonów
i obudził wieś zaspaną.

Niedzielny poranek ogarnięty ciszą
przecierał oczy.

Uniosły się skowronki do niebios
i w błękicie radości
pozdrawiają pola.

Przed lasem kopy siana
jak indiańskie wigwamy
patrzą na bociana, który zaklekotał
w zapachu wysuszonych
traw i kwiatów.

Emilia Jastrząbek-Zimnicka, Izbica

ZŁOCISTY CUD WIOSNY 

Zakwitły majowe słońca mleczów
Ozłacając swoim czarem
Pola, łąki, lasy
W tajemnicy wam powiem
Wieść o tym rozgłosiły skowronki
Obok dróżki wiodącej do lasu
Stanęła straż w złocistej zbroi
Brzęczą nad jej główkami
Stada pszczół, trzmieli
Koło wierzby starej, stareńkiej
Cały wiosenny świat
Ubrany w zielenie, błękity
W zachwycie stoi

Małgorzata Wojtaszek, Kobylnica

PANTOFELKI 

wirowały na wielu balach
deptały marzenia
kręciły piruety kłamstw
stepowały rytm życia
płakały i odprowadzały
w ostatnią podroż

teraz stoją
zdarte
zniszczone
zapomniane 
jak życie właścicielki
.................................

wyjściowe pantofelki

POLISA

wykupiłam polisę
na przyjaźń
pobrali zaliczkę
dość dużo bo nieprzespane noce
mówili
satysfakcja gwarantowana do śmierci
dodatkowo przednia zabawa
uwierzyłam
człowiekowi w garniturze
to samo mówił obdarciuch
nie wierzyłam

umowy nie podpisałam
reklamacji nie uwzględniają
zwrotów nie przyjmują
ignorują
dołożyli bonus haftowane chusteczki
nie dodali że na otarcie łez
no cóż straciłam
ale tylko zaufanie

Jan Kulasza, Strzelce Krajeńskie

UREALNIĆ MARZENIA 

żeby ratować głodnych
mógłby ktoś ubrać 
skrzydło orła i wzbić się 
wysoko w górę odpocząć 
na chmurze a potem polecieć 
jeszcze wyżej i wyżej aż 
do księżyca i zamieszkać 
na nim sprowadzić wszystkie 
potrzebne maszyny 
do uprawy roli uprawiać 
księżycową ziemię sadzić ryż 
siać kukurydzę i inne zboża 
jasną księżycową nocą i 
zrzucać je na głodujące 
ziemskie kraje jako mannę 
z nieba czy to jest realne 
nie wiem 

SZTAFETA ŻYCIA 

mój Boże 
jak ja szybko przebiegam 
moją sztafetę życia
pierwszą setkę biegnę 
w grupie z ostatnimi 
druga setka - szukam 
mojego właściwego toru 
trzecia setka - może 
dogonię biegnących 
przede mną już 
są blisko 
czwarta setka - 
finisz kto zwycięży 
dobiegnę czy nie 
czy nie padnę 
tego nie wiem 

nie mam już siły 

Krystyna Pilecka, Koszalin

LUTOWA GROMNICZNA...

Panno... Matko... 
Lutowa, można, łaskawa
Gromniczna
...Panno wierna...
...Niesiemy Twój ogień święcony 
Jaśniejący nad woskiem gromnic... 
Idziemy przez chaos świata
Gdzie kłótnie, zazdrość i niepokój
Idziemy cisi - pokorni
... pamiętaj i...
w potrzebie upomnij...
Chodziłaś między śmiertelnymi
Najbliższa światu i najdalsza ziemi
Syna w stajence zrodziłaś
Bez kołyski i ciepła domu
Ucieczką uszłaś od zamachu
... pamiętaj i...
w potrzebie upomnij...
Choć płomienia szukamy 
W bladych świecach -
A... gromnice tak nam dalekie
Ty w „jutrznię” płomień jasny 
zamień - w sercach rozniecaj
... pamiętaj i... 
w potrzebie upomnij...
... Od braku miłości w domu
Bez której łzy tylko
... smutek
I zgliszcza...
Broń nas Panno... Matko
Lutowa - Gromniczna...

Przypominamy ten wiersz z po-
przedniego wydania Wsi Tworzącej pod 
nazwiskiem jego autorki Krystyny Pileckiej 
z Koszalina, gdyż jakieś złe siły sprawiły, 
że przypisaliśmy go Piotrowi Grygielowi 
z Pawłówka. Panią Krystynę i Pana Piotra, 
a także Naszych Czytelników serdecznie 
za tę niezamierzoną pomyłkę przepraszamy. 

Redakcja
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Leopold Tyrmand w eseju z końca lat 40. w jedyny dla siebie 
sposób opisał to zjawisko w muzyce: „[...] owa wstrząsająca, 
ogromna muzyka, którą tworzyli codziennie ludzie, uważający 
się za zwykłych, nic nie znaczących, dansingowych grajków, 
murzyńscy analfabeci, nie mający pojęcia o własnej wielkości, 
ignorujący głębię i potęgę swej sztuki, biorący swą artystyczność 
za zręczność, pomysłowość lub dobry żart. Jazz jest nowy i już 
międzynarodowy, jest zgodny z naczelnymi wektorami w kulturze 
stulecia, które zmierza ku unifikacji oblicza kulturowego ludzkości. 
Wraz z główną tendencją epoki jazz czci Energię - wspaniałą dyna-
mikę, odzwierciedlającą życie w maksymalnym punkcie napięcia.”

Nie bez powodu wspominam tu nazwiska Conovera i 
Tyrmanda. W ostatnim pięcioleciu powstały bowiem w naszym 
kraju dwa filmy, poświęcone w całości lub w dużej mierze mu-
zyce jazzowej w Polsce lat 50. Pierwszy z nich to „Excentrycy, 
czyli po słonecznej stronie ulicy” (2015) wybitnego polskiego 
reżysera Janusza Majewskiego. Drugi to „Pan T.” (2019) Marcina 
Krzyształowicza, film wcale nie o Tyrmandzie, jak zaznaczają 
twórcy „Pana T.”, i wcale nie opisujący wiernie rzeczywistości 
powojennej stolicy słowami zaczerpniętymi ze słynnego „Dzien-
nika 1954”. I doprawdy nadużyciem jest twierdzić, że mowa 
w tym filmie jest jedynie o Tyrmandzie, a nie także o jego 
kolegach po piórze i nie tylko. Jest zatem Kaziu, a nie Kazimierz 
Brandys, jest też Zbysiu - można go pomylić z Herbertem, 
znajdzie się też mały epizod ze Stefanem - przypominającym 
Kisielewskiego. Właściwie chyba tylko Bolesław Bierut, a raczej 
jego niewierna, lecz wielce udatna kopia, zagrana wyśmienicie 
przez Jerzego Bończaka, jest wymieniona z imienia i nazwiska. 

Z filmem Krzyształowicza jest chwilami podobny problem, 
co z wcześniejszą o parę lat „Hiszpanką” Łukasza Barczyka. 
Kto nie chwyci, nie zaakceptuje konwencji tego filmu, będzie 
nim - mówiąc eufemistycznie - bardzo zawiedziony.

Oba filmy - Majewskiego i Krzyształowicza - łączy jedno - to 
właśnie jazz: wyśmienity, z najwyższej półki, pulsujący, rozedrgany, 
czasem dziecięco szczęśliwy i roześmiany, czasem głęboko smutny. 

Bez wątpienia, w obydwu przypadkach jest on wartością 
dodaną filmów, bez której opowieść filmowa obu reżyserów 
nie trzymałaby się całości, a akcja ciągnęłaby się ospale jak 
lokomotywa Tuwima na stacji.

Innym wspólnym mianownikiem „Excentryków” i „Pana T.” 
jest czas, w którym toczy się historia. To lata 50. - dominacja 
socrealizmu w kulturze i sztuce wszystkich „demoludów”. Ekwili-
brystyka słowna, jaką dokonywali główni bohaterowie, grani przez 
Macieja Stuhra (w „Excentrykach”) i Pawła Wilczaka (w „Panu T.”), 
aby obronić pulsujące brzmienie jazzu przed przedstawicielami 
ówczesnych władz - to prawdziwy majstersztyk językowy. Zawsze 
jest wtedy mowa o murzyńskich niewolnikach w kapitalistycznym 
ucisku, którzy w ten sposób walczyli o oswobodzenie. 

Na tym podobieństwa „Excentryków” z „Panem T.” się koń-
czą. W skrócie można by rzec: film Majewskiego powstał, aby 
złożyć hołd twórcom jazzu. I to mu się udało, mimo że można 
się doczepić do scenariusza, wybrzydzać na opowiedzianą może 
zbyt grubą kreską historię z nieudaną famme fatale (wielka 
szkoda, że ostatecznie nie mogła jej zagrać Joanna Kulig). W 

końcowym rozrachunku 
jest to jednak film, który 
spełnia swoją najważ-
niejszą rolę. Dając się 
uwieść standardom 
jazzowym tak hojnie 
wzbogacającym obraz 
Majewskiego, odrucho-
wo przechodzimy na 
tę słoneczną stronę 
ulicy z evergreenu w 
interpretacji Benny’ego 
Goodmana, z podtytu-
łem wybrzmiewającym 
także w nazwie tego 
filmu. Jednym słowem, 
to nie do końca udany 
film wybitnego reżysera 
z kilkoma smakowitymi rolami, zwłaszcza pobocznymi i epi-
zodycznymi. Plus szczególne oklaski dla Anny Dymnej i Soni 
Bohosiewicz, Mariana Opani i Wiktora Zborowskiego oraz 
dla całej muzycznej reszty big-bandu rodem z Ciechocinka.

Z „Panem T.” nie jest tak jednoznacznie, jak w przypadku 
„Excentryków”. Mroczna, czarno-biała rzeczywistość Warszawy 
lat 50. jest okraszona jazzowym brzmieniem najlepszego gatunku 
(brawo m.in. Michał Urbaniak - filmowy „Jazzman”). Ale jazz 
jako muzyka nie jest tu głównym bohaterem. Pierwszy plan 
należy do historii, którą w różnych wariantach rzeczywistości 
poznajemy, śledząc losy Pana T. To słodko-gorzka opowieść, 
ujmująca i interesująca widza dopiero wtedy, gdy wziąć ją i w 
nawias, i w cudzysłów. Biada temu, kto zacznie weryfikować 
fakty historyczne z przedstawioną w filmie tzw. prawdą ekranu. 

Bierut jest tu wielkim admiratorem palenia gandzi. Filozo-
fowie na emeryturze dorabiają sobie o poranku, malując cętki 
na drewnianych żyrafkach, co wcale nie przeszkadza im w 
prowadzeniu iście sokratejskich dysput. Nota bene, jest to jedna 
z tych scen, dla których warto zobaczyć obraz Krzyształowicza. 
W jednej wytwórni żyrafek siedzą bowiem i dyskutują profeso-
rowie: Leszek Balcerowicz, Kazimierz Kutz i Jacek Fedorowicz. 

Co do wartych zapamiętania epizodów, klasę pokazał Jan 
Nowicki jako kaleki weteran spod Monte Cassino, sprzedający na 
bazarze trefne szczoteczki do zębów, z hełmem pochodzącym 
ze słynnej bitwy jako dodatkowym dla klienteli potencjalnym 
gratisem.

Pan T. porusza się w onirycznym labiryncie absurdu, 
gdzie dosłowność i prawda historyczna jest tylko pretekstem 
do snucia filmowej historii. Nie zawsze wychodzi to filmowi 
na dobre. Ale jazz jest świetny! I chociażby z tego powodu 
warto zobaczyć (i posłuchać) ten film.

Magdalena Kubiak, Wicko
Wykorzystane w artykule słowa L. Tyrmanda pochodzą 

z eseju „Leopold Tyrmand: Nikt już nie śmie nazywać jazzu 
modą”, https://teologiapolityczna.pl/leopold-tyrmand-nikt-juz-
nie-smie-nazywac-jazzu-moda-1 [data odczytu: 08.05.2020].

Był (w filmie) jazz... 
O„Excentrykach” 
i „Panu T.”

„And now it’s time for 
jazz” - parę dekad temu 
w Ameryce tak właśnie 

zapowiadał swoje niezwykle 
popularne audycje słynny 

radiowiec, Willis Conover. 
Dla odbiorców zza żelaznej 
kurtyny te audycje były jak 

świeży powiew wolności
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Dla podsumowania, na przykład roku 2019, nie trzeba wyszu-
kanych narzędzi. To, że podejmujemy takie próby, nie dziwi. „Per 
aspera ad astra” - to tytuł jednego z moich wierszy, więc bardziej 
poetycko, zdążamy tam od momentu naszego pojawienia się na 
padole świata. Niektórzy dodają do słowa „świat”, jakby żyli w co 
najmniej dwu światach, zaimek - „ten” (tego). Świat dzieli się na 
każdego z nas, więc każdy z osobna ma swój światek, co jedno-
cześnie jest częścią, drobinką całości, a więc składnią ŚWIATA. 

Świat nie jest uosabiany li tylko z istotami żywymi, tak, 
jak sami sobie to określiliśmy. Dla niego nie istnieją takie po-
jęcia! Czy on w ogóle jest pojętny? „Z martwych i żywych” 
ta materia „kipi”. Na przykład kamienie mają także swoją 
„wymowę”. Mówią(!?), na co zwracają uwagę nie tylko poeci. 
W jaki sposób...? Nasza noblistka - Wisława Szymborska pro-
wadziła poetycki dialog z kamieniem - wiersz pt. „Rozmowa 
z kamieniem”. Czy jest możliwy jakikolwiek dialog pomiędzy 
kamieniami? Z łacińskiego - lapis, to po polsku - kamień, a 
lapidarium - kamienny ogród, zachwycający w aureoli ciszy? 
Puls życia i śmierci odbicie. Księga Jozuego (7,26): „I wznieśli 
nad nim wielki stos kamieni, który jest aż do dnia dzisiejszego”. 

Bezinteresowną dobroć i szlachetny gest dla tych co odeszli 
można wyrazić (micwa, Bereszit 47,29, z hebr.) także poprzez 
dołożenie do dużego kamienia (macewa), kamienia małego. Piotr 
Matywiecki w wierszu pt. „Zniszczenie” zamieścił taki oto fragment: 
„(...) Teraz człowiek jest tylko głazem, głaz tylko człowiekiem.” 
Dlaczego właśnie teraz? Mój znakomity polonista z liceum brak 
odpowiedzi „kwitował” pytająco: „Czemu milczysz, jak głaz!?”. 
Skoro „milczenie jest złotem?”, a „biała rozmowa” - milczeniem?! 

Kto był świadkiem gwałtownego „rozdarcia” - wybuchu skały, 
ten poznał „krzyk”- huk rozdarcia, dramat pęknięcia głazu na drobne 
głaziki, potężny odgłos przecinający ciszę. „Śpisz, jak kamień” - 
bzdura do kwadratu kamienia! Kwadratura koła do... rozgryzienia? 
Tam, gdzie nie starcza argumentów stawiamy... kamień graniczny, 
niewzruszonego strażnika naszych racji, dywagacji i dytyramb. A 
tam, gdzie kamieni ci - niedostatek, betonujemy, asfaltujemy i... 
utwardzamy na cywilizacyjną „modłę” poprawiania świata. 

Skoro wszechświat nieustannie dzieli się i namnaża, 
mamy tu jednocześnie i dzielnik, i mnożnik! Ktoś dostrzega 
więcej, inny - mniej, więc mamy sumę i różnicę, dodawanie 
i odejmowanie, czyli - podstawowe działania matematyczne! 

Biegli w sztuce okrzyknęli, iż matematyk jest poetą! Tym „so-
czystszym”, im bardziej pojętnym. To warunek zwrotny(?). Ktoś 
pierwszy „rzucił kamieniem” pozostawiając niezatarty ślad „na piasku” 
(drobinki kamienia), iż matematyka jest „królową nauk”! Metaforyka? 

Sofia Kowalewska, będąc jeszcze dzieckiem, uwielbiała 
„rachować” do tego stopnia, iż czyniła niewiarygodne postępy w 
tej dziedzinie. Zadziwiała, najpierw bliskich, następnie coraz to 

szersze grono osób. Kiedy pojawiła się pierwsza 
burza hormonów - miłość do dojrzałej osoby, 
odrzuciła „rachowanie”, uruchamiając delikatne, 
kobiece palce, by dla zwrócenia na siebie uwagi, 
podczas obecności tejże osoby (a był to nie kto 
inny, a sam Fiodor Dostojewski), zagrać na forte-
pianie uwertury światowej sławy kompozytorów, 
ulubieńców upatrzonego. Muzyka to bliźniacza 
siostra poezji! Po latach, ta pierwsza w Europie 
- pani doktor matematyki, polskiego pochodze-
nia, później - profesor, zadebiutowała literacko, 
budząc uznanie literatów, pisząc kilka powieści, 
dramatów, a także obszerny pamiętnik, który o 
tym wszystkim doniósł wszem i wobec! Pomimo 
niezliczonych trudności z powodu „męskich” i 
urzędowych, dziewiętnastowiecznych oporów w 
rozwoju intelektualnej, kobiecej kariery, niestety już 

na obczyźnie (Szwecja), przebojowo osiągnęła sławę profesora 
matematyki, fizyki, astronomii i literatury. Pomimo krótkiego życia 
(41 lat) zdążyła zostać żoną i matką. Kamienie o tym mówią! 
Kamienie „węgielne” („milowe”), proszę bardzo: to planetoida 
Kovalevskaya, krater księżycowy Kovalevskaya, pierścienie Saturna. 

W wierszu mego autorstwa pt. „Lapidarium transgeniczne”, z 
2010 roku, możemy odnaleźć znak „tajemnicy” świata. Oto wiersz:

LAPIDARIUM TRANSGRANICZNE 

Ażeby być kamieniem, najlepiej granitowym,
trzeba wpierw drzewem stać się dębowym,
a jeszcze wcześniej magmą przestrzeni, rozdarciem
chwil, komórką, co je w życie przemieni,
chaosem znaków, pytań bez końca
słońca promieni.

W tej przemienności ruch kwarków, gluonów
w formy nieziemskie często przerasta, z pyłu
gleb - ziarno, z mąki do ciasta, z głodu do życia
wolnych atomów - łez samotności
w twardej materii bytach.

Wiec, jeśli w gęstym lesie stłoczeni, ty dębem
będziesz, ja głazem granitowym,
zaśpiewa ci on starą piosenkę nowym
refrenem quasi komórkowym.

O wiarołomnej miłości przestrzeni, tysiącach
pylących pyłków, ziarenkach gwiazd, fazach,
gazów stanach przemienności względnych
pod jedną płytą
rosą poranną odświeżanych.

To nasze wzajemne, wielopostaciowe przenikanie w czasie, 
trzymając się reguł matematycznych, przebiega w poziomie i 
pionie, w poprzek, wzdłuż, zakolami, piramidalnie, figuralnie, 

Tam, gdzie nie starcza argumentów 
stawiamy... kamień graniczny, nie-
wzruszonego strażnika naszych racji, 
dywagacji i dytyramb. A tam, gdzie 
kamieni ci - niedostatek, betonujemy, 
asfaltujemy i... utwardzamy na cywili-
zacyjną „modłę” poprawiania świata
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„Człowiek jest głazem, 
głaz tylko człowiekiem”
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IAgeometrycznie w bryłach i płaszczyznach! Obrazy, dźwięki, 
cała ta kakofonia przenikania, dla tych, do których trafia, przez 
nich dostrzegana i odczuwana, pojawia się, jakby zwrotnie, 
„przepakowana”, przetworzona w postaci weny - osobistego 
uwrażliwienia, dając różnorakie, twórcze objawy. 

W byłej posiadłości Krasińskich, w Opinogórze (dzisiaj 
muzeum) stoi w parku marmurowa ławeczka, którą to, w do-
wód miłości, miejscu spotkań z poetą Zygmuntem, postawiła 
jego pierwsza muza - Amelia Załuska. Na ławeczce widnieje 
następująca inskrypcja: „Niech pamięć moja zawsze ci będzie 
miła.” Obiegowa opinia mówi, iż kto zasiądzie na tej ławeczce, 
niechybnie się zakocha! „Wiara czyni cuda!”. A może tak działa 
emanacja tamtego, silnego, niespełnionego uczucia, marmuro-
wego tchnienia? Marmur to też kamień, tyle, że - szlachetny.

Nasz niezapomniany przyjaciel, były uczestnik Grupy 
Wtorkowych Spotkań Literackich przy Starostwie Powiatowym 
w Słupsku, Czesław Guit tworzył obrazy „z oka dla oka”, sztukę 
z czeluści pamięci po wieczność zapamiętania. Osobisty puls 
Jego życia przetwarzał bogactwo - „ja” w wyobraźnię własnego 
postrzegania (w żadnym wypadku - odbicia, nawet fotografia nie 
oddaje w stu procentach obiektu chwili). „Nic dwa razy się nie 
zdarza, /.../” - z wiersza naszej noblistki - Wisławy Szymbor-
skiej. Nie ma zatrzymanej chwili nawet na chwilę. Każda chwila 
rozdarta jest na chwil chwilę! Wszystko co postrzegamy, co 
składa się na obraz, wizję, obiekt zmienia się w niepoliczalnym 
mega szybkim rytmie, pulsuje innością. Rozmawialiśmy o tym 
z Czesławem - twórczo. Jest takie słowo - przeplatać. „Wszystko 
się przeplata” - tak stwierdził, podając tego dowody. I dodał: „ 
Obojętnie w co kto wierzy: w Boga, energię kosmiczną czy cokol-
wiek innego - pospolity kamień był na miejscu, gdy niesłychana 
energia dokonała swego dzieła. On „wie” jak to wówczas było, 
wie jak to się robi, on nosi w sobie obraz stworzenia.”. Dodam 
od siebie, iż owa „energia” niczego jeszcze nie zamierza kończyć. 

Im głośniej o wszystkim mówimy, tym mniejsze szanse 
na poznanie mowy kamieni. Tak naprawdę, to my - ludzie, 

przegadujemy sam „miąższ” świata, czyli to co „wykreowało” 
istotę ludzką. Kamień i drzewa. Jakaż to wielka symbolika real-
ności życia, jego oddechu! I co? Na przedpolach apokaliptyczna 
wizja naszej nieobecności. Pozostanie kamień - protoplasta. 
„Historia lubi (!) się powtarzać.” Na progu Nowego Roku (też o 
chwilowej proweniencji), pięknie oznaczonego przy użyciu tylko 
dwóch cyfr - 0 i 2, aż nietaktownie zdaje się brzmieć proroctwo 
klęski. Do głównych ról urastają dwa żywioły (współpracujące ze 
sobą!): ogień i woda. Wówczas kamień i drzewo zamilczają - 
brak dialogu pozytywnego. Przywołam tu tytuł jednej z ostatnich 
antologii wydanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku: „Świat 
idzie inną drogą”. 

We wspomnieniu o koledze Czesławie, stwierdziłem, iż: 
„Motywem przewodnim artystycznej drogi Czesława są drzewa.” 
Poddał się im, kłaniając nisko, utożsamiał, pisząc: „Związków 
między drzewami a nami jest dużo więcej niż tylko historia, 
która nas łączy, jest między nami a drzewami rodzaj analogii. 
Człowiek jest podobny do drzewa, a na pewno jego alter-ego.”

I dalej: „Drzewo cierpi, choruje i umiera często, za często, 
jest zabijane, a jego ochrona - klucz do naszej egzystencji, /.../”. 
Kamień i drzewo nas przerastają, oznakowują (jeszcze) naszą 
bytność na Ziemi, za życia i po, gdyż wielu z nas tak sobie 
życzy. Porównanie Czesława jest bardzo poetyckie, ale nieska-
zitelne, porównawcze piękno na tym się kończy, rzeczywistość 
jest inna, drapieżna, trudna do zrozumienia. Niestety, potęga 
krótkowzroczności drapieżnika leży po stronie człowieka. Jego byt 
rozprzestrzenia się konceptualnym irrealizmem. Kamień nie staje 
na drodze drzewa, drzewo jest w stanie zaledwie go przesunąć, 
człowiek - usunąć oba, pozostawiając dla siebie symbol daleko 
idącej drapieżnej bezduszności idącej w kierunku samotności i 
nicości. A przecież wystarczy znać maksymę, iż każdy skutek ma 
swoją przyczynę. I tylko wydaje się, że w 2020 jesteśmy zdolni 
(wiedza, doświadczenie, wyobraźnia) daleko lepiej rozpoznawać 
skutki naszego działania. Więc, brniemy dalej - Anno Domini. 

Piotr Wiktor Grygiel, Pawłówek

40-lecie wydania 
poematu „Bogusław X”

W 1980 roku, dzięki staraniom słupskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, został wydany 
poemat historyczny pt. Bogusław X” autorstwa 
poety Czesława Kuriaty z Koszalina. Jego tematyka znajduje szczególne 
miejsce w historii Pomorza Środkowego. W tym roku mija 40 lat od tamtego 
literackiego wydarzenia. Warto przypomnieć fragmenty tego - jak oceniano 
wówczas - ważnego dzieła literackiego i odnotować, co dzisiaj, po czterdziestu 
latach autor poematu chciałby powiedzieć współczesnym czytelnikom

BOGUSŁAW X (fragmenty poematu)

PROLOG

Oto jest kraina pomorska - stratowana kopytami koni
Najeźdźców, wydeptana najróżniejszym butem -
Tutaj ciemność pogromu zaćmieniem słonecznym.

Ta kraina - jak skrawek żelaza miedzy kowadłem
A młotem - choć w ogniu zmieniająca kształty,
Nigdy nie wyparła się swego gryfickiego imienia.

Rzeki tutaj jak organizmu żyły życiodajne,
Samotne miasta opierające się potężnym armiom -

Oto jest kraina pomorska z ciemności i światła.

Wśród książąt pomorskich wielkim był Bogusław,
Dziesiąty o tym imieniu słowiański Gryfita -
O nim więc posłuchajcie opowieści serdecznej
Spisanej w jego miejscu rodzinnie najbliższym. PR
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I ty posłuchaj mowy polskiej sławny Bogusławie -
W jej dźwięku odnajdziesz głos najtkliwszy Anny,
Która wyszywając twój herb śpiewała o szczęściu synów,
Jak wieki później w tęsknocie białe orły haftowano.

Spójrz, Bogusławie, na słowiański swój kraj -
Oto Gryf i Orzeł na sztandarach zwycięskich.
A my wypełniając testament pomorskiej historii
Zawsze pamiętamy o tobie równym królowi.

ROZMOWA KSIĘCIA BOGUSŁAWA 
Z MATKĄ KSIĘŻNĄ ZOFIĄ 
 
- Uciekałaś do obcego nam Gdańska 
Jak ktoś, kto własnej Ojczyzny unika. 
- Robiłam to dla dobra naszego państwa, 
Często na prośbę twego ojca, Eryka. 

- Mówiono, żeś była względem ojca niestała, 
I jakże często szukałaś z nim zwady. 
- A jednak to ja króla Kazimierza w Gdańsku błagała, 
By przebaczył twemu ojcu wiarołomstwa i zdrady. 

- Lud bardziej niż ciebie kochał mego ojca, 
Nigdy nie widząc w twych czynach miłości. 
- Lud mierzy sercem, polityka zawsze mu obca, 
I, chociaż ze stratą, sercem czyni najprościej. 

- Mój Ojciec, będąc między kowadłem a młotem, 
Dbał o korzyści Pomorza - i tym się szczycił. 
- Wszyscy żyli chwilą, ja patrzyłam co potem. 
Chcę, byś widział dalej niż przodkowie Gryfici.

- Jeśli, jak ojciec, nierozwagą wciąż grzeszę, 
Poradź co robić, jak rządzić Pomorzem. 
- Córkę ma król Kazimierz, którą oddać ci może, 
Wtedy połączysz szczęście z państwa interesem. 

- Któż mi zaręczy, że naszych ziem nie ruszy Polska? 
Silniejszy nie będzie pytać słabszego o zgodę. 
- Ona ma dość ziem i gdzie indziej jej troska, 
Wrogiem ci, co wciąż wyciągają ręce po nasze grody. 

- Królowi Polski potrzebny jest silny sojusznik, 
Który pomógłby mu wyważyć wschodnich ziem bramy. 
- Myślę, że zrobisz dla naszego ludu najsłuszniej 
Wchodząc z nim w koligację. Oto mój testament.

KSIĘCIA BOGUSŁAWA Z WENECJI LIST
PEŁEN TĘSKNOTY DO ŻONY 
ANNY JAGIELLONKI

Anno tyś źródłem siły mojej i państwa
dzięki Twojej dobroci - i synom królewskiej krwi
których mi dałaś - uczyniłaś dzień z nocy przyszłości
gdy Brandenburczyk już czyhał na mój lud pomorski

Tęsknotę Ci posyłam poprzez kilkadziesiąt mostów
Wenecji - I myśli moje płyną setkami gondoli
których dzioby rzymskim odnalezieniem głowy Gryfa -
Marzenie lotem ptaków do Ciebie posyłam
któraś w moim szczecińskim zamku zorzą
nie świetnością szat królewskich a sercem
oddanym mi gdy byłem w niedoli księciem na tronie
w majestacie bezczynnie złożonych rąk -
Moje ręce wysiłkiem każdego mięśnia łączą
w jeden kraj skłócone miasta i stany butne

Tutaj zakochani nie chodzą jak śmiertelni
a płyną jak przystało na serc zjednoczenie -
I ja posyłam Anno melodię z kraju Twoich Ojców
która co dzień o wschodzie otwiera moje myśli
My będziemy mieli więcej uciechy z sobą
niźli okręt stutysięcznej pojemności
zdolny jest unieść liści różanych
niźli jest ziarenek piasku w morzu
i niźli wody przepływa przez tamę w Darłowie 
Mojej miłości do Ciebie
nie wyrażą słowa choćby ich było tyle
ile iskier w paleniskach wszystkich zamków
i chat wiejskich - I zasług Twoich nie wypowiem
nawet gdybym pisał piórami wyrwanymi ze skrzydeł
wszystkich ptaków Twojej dobroci nikt nie zrozumie
nawet gdyby pojął największych filozofów
I Twoja nade mną władza jest większa
od potęgi wszystkich dożów weneckich
To jest przesłanie moje Anno
w którym toporność moich myśli
szumem pomorskich lasów
jak teraz chaos mego niepokoju
falą od brzegu Darłowa do Szczecina
Nagle widzę - w kropli rosy
promienieje mój kraj odblaskiem
królewskiej perły Twego serca

(Kursywą: fragment wyjęty z listu księcia Bogusława, który 
świadczy, że był on także poetą.)

 SPOWIEDŹ KSIĘCIA BOGUSŁAWA, W KTÓREJ 
NIE UKRYWA ON KRĘTYCH DRÓG POLITYKI POMOR-
SKIEJ PROWADZĄCYCH DO RATOWANIA PAŃSTWA

Muszę być przebiegły niczym wąż -
Jednego uśpić potulnością żółwia
nigdy wnętrza nie obnażając
Drugiego straszyć sykiem że trucizny mi wystarczy
by obronić własny żywot A kto krok skieruje
na moją ziemię na granicy zrani stopę
myśląc że w całym moim państwie oset ostronośny

Oto nie istnieję zamieniony w poszycia szarość
mojej ziemi użyźnianej żywicą puszczy
Nie nęcę bogactwem ni srożę się pychą
Tak czyniąc dumę tłumię w sobie
Przyszłość wciąż mnie trawi jak czerw drzewo
bardziej drżę w kleszczach potężnych sąsiadów
niż mój poddany przede mną drżeć potrafi -
Potężny gdy wchłonie nawet najserdeczniej
siebie nie poznam w najjaśniejszym lustrze

Nie mogę słabszego równym zostać -
On z bojaźni dwakroć silniejsze straże uczyni
lękając się rozkwitającej jemioły
na swym ciele w krostach strachu
Rzeki nieuchwytną falą kształtem chmur
czynię siebie nieodgadnionym dla uśpienia
potężnego I grożę wciąż słabszemu ponad miarę
A to jednako zawsze praca nadczłowiecza
I być może tym trwaniem w ogniu piekielnym
w środku kamieni młyńskich bardziej odczuwam
swoje istnienie Chwilę niepewną mając za rok
bo najniklej żyją ci co zawsze pełni ładu -
I to jest to jedyne co ze mnie a mnie 
przewyższa
gdy kraju mego i ludu bronię niczym wążPR
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 JAKBY I ŚMIERĆ KSIĘCIA ZA JEGO WŁASNYM 
PRZYZWOLENIEM

Książę Bogusław już na śmiertelnej pościeli
W cichym domku na szczecińskim cmentarzu -
Patrzy w sufit i widzi swego życia blaski
Które migoczą półcieniem światła świecy

Cisza wokół i nie ma żadnego z synów -
Nie chce by zobaczyli jego siły konanie
Tylko na śmierć wrogów Gryfitom patrzeć wolno
Zbyt często śmierć ich ród nawiedzała

Zawsze byłem gotów na ostatnią godzinę swego życia

Pod ciężkimi powiekami twarz królewskiej Anny
Ciepła łagodność jej spojrzeń pod powiekami -
To na jego celu największym spełnieniem
Szczęścia miłości i ratunku Ojczyzny

Własną godzinę wszystkim przepowiedział
Więc odesłał służbę by godnie w samotności
Wejść w sen z którego nie będzie już powrotu -
Więc jakby i śmierć za jego własnym przyzwoleniem

Zawsze byłem gotów na ostatnią godzinę swego życia

(Kursywą: dewiza księcia Bogusława.)

Od autora 
Poemat o Bogusławie X Wielkim podejmuje jeden z najważ-

niejszych, wciąż aktualnych na świecie problemów, niepodległości 
poszczególnych państw, niezawisłości danego narodu. A takim 
fascynującym przykładem w historii niezależności państwowej 
było księstwo zachodniopomorskie, mimo iż znajdowało się ono 
między dwiema ówczesnymi potęgami - Królestwem Polskim i 

Cesarstwem Niemieckim, z najbliższym sąsiadem 
- nad wyraz agresywną Brandenburgią.

Poemat wydałem tuż przed burzliwą dys-
kusją na temat zależności Polski od wielkiego 
wschodniego sąsiada o ustroju totalitarnym. Był to 
jednakże tylko zbieg okoliczności, bowiem kwestie 
poruszone w utworze od dawna trapiły Polaków. 

We wznowionym, poszerzonym poema-
cie, chciałbym szczególną uwagę Czytelników 
zwrócić na księżnę Zofię, matkę Bogusława X. 
O tej, jakże kontrowersyjnej w historii postaci, 
w pierwszym wydaniu wspominam jedynie w 
chwili, gdy dociera do Bogusława wiadomość 
o jej śmierci. W poszerzonym utworze księżna 
Zofia została ukazana pełniej, zwłaszcza jej 
związki z Polską i Słupskiem, gdzie umarła.

Należę do tych autorów, którzy, jak między 
innymi, pisarz Zbysław Górecki z Darłowa, nie 
przyjmowali bezkrytycznie informacji w kroni-
kach, a następnie rozpowszechnianej wśród ludu 
opowieści o księżnej Zofii, jako wyrodnej matce 
i wiarołomnej żonie. Teraz wiemy, że pisali o niej 
źle kronikarze niemieccy nieprzychylni Polsce, 
bowiem księżna była bardzo polska.

Poprzez ten poemat chciałem przybliżyć 
Czytelnikom fenomen w historii, jakim było nie-
wielkie słowiańskie księstwo zachodniopomorskie, 
a także ukazać zasługi księcia Bogusława X w 
jego zjednoczeniu i doprowadzeniu do świetności 

swego niewielkiego państwa. Wznowienie poematu jest jedno-
cześnie skromną próbą przybliżenia młodzieży słowiańskiego 
rodowodu, historii i kultury jej rodzinnej ziemi.

W roku 1515 książę Bogusław X nadaje herb szlachecki 
sześciu rycerzom o nazwiskach Jutrzenka, Zmuda, Młotek 
(Malotka), Rek, Pancek, Chamier oraz wieś Trzebiatkowa. 
Potomkinią dwóch znanych rodów pomorskich jest znakomi-
ta, śliczna aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska, urodzona w 
historycznej miejscowości kaszubskiej Przechlewo. 

Z inicjatywy kaszubskiej fundacji „Naji Goche” i nadludzkim 
wysiłkom jej prezesa, Zbigniewa Talewskiego, przy wsparciu między 
innymi potomków rodziny Trzebiatowskich, zbudowano w Słupsku 
pomnik Bogusława X Wielkiego, którego fotografia znajduje się na 
tytułowej stronie drugiego wydania poematu (początek tej publikacji). 

Wznowienie poematu ukazało się rok po odsłonięciu 
pomnika, a jego wydawcą był słupski Oddział Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

***
Książę Bogusław X, nazwany przez historyków Wielkim, 

urodził się w Słupsku. Był najwybitniejszym władcą Pomorza 
Zachodniego; to on zjednoczył swoje państwo po śmierci stryja 
księcia Warcisława, włączając Wołogoszcz. Zbudował zamek 
w Szczecinie i wiele nowych na terenie księstwa. Uszczelnił 
granice, zlikwidował grasujące bandy, opiekował się handlem, 
budując nowe trakty w księstwie.

Jego ważnym dziełem było udoskonalenie prawa i administracji, 
usprawnił funkcjonowanie sądów. Założył własną mennicę. Pro-
wadził mądrą politykę zagraniczną, zawierając korzystne sojusze. 
Poprzez siostry był skoligacony z książętami Meklemburgi, jedynego 
z księstw niemieckich, najmniej agresywnych. Ważna dla niego była 
wieś; objawiał szczególną opiekę nad najbiedniejszymi stanami.

Bogusław X był synem księcia pomorskiego Eryka i Zofii, córki 
księcia Bogusława IX i księżniczki mazowieckiej Marii. W dużej 
mierze, dzięki matce księżnie Zofii, doszło do małżeństwa Bogu-
sława z księżniczką Anną, córką króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Odtąd nastąpiła ściślejsza współpraca Pomorza Zachodniego z 
Polską, zawierano traktaty o przyjaźni, pomocy i wzajemnej obronie.

Księżniczka Anna przywiozła na Pomorze kulturę i polskie 
obyczaje. Wraz z jej dworem przyjechało tu wielu wybitnych arty-
stów polskich. Poprzez małżeństwo z księżniczką Anną, Bogusław 
X stał się szwagrem trzech panujących po sobie królów polskich: 
Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta oraz króla Czech i Węgier 
Władysława. Za panowania Bogusława otwierały się perspektywy 
zjednoczenia Pomorza z Królestwem Polskim, czego wielką zwolen-
niczką była matka księcia Bogusława, a także żona Anna. Szanse 
na zjednoczenie pojawiły się dwukrotnie, w latach 1513 i 1518.

Książę Bogusław X to nie tylko najwybitniejszy władca z 
dynastii pomorskich Gryfitów. Cieszył się także poważaniem 
pośród pomorskiego ludu, czczono go niczym herosa. Miał 
on także niepodważalny prestiż w Europie, traktowano go 
jak równego królom. I nie były to uznanie na wyrost, jeśli w 
drodze do Ziemi Świętej, przejeżdżając przez Niemcy, cesarz 
Maksymilian prosił go bezskutecznie o 300 rycerzy. 

O księciu Bogusławie śpiewano pieśni, jego życie otoczono 
wieńcem baśni i legend. A zmagania zbrojne i dynastyczne o 
prawa do swego księstwa i dbałość o dobro poddanych, do 
dzisiaj predestynują go do rangi bohatera najwznioślejszych 
rycerskich poematów.

***
Ziemie Zachodnie były dla nas wybawieniem. Wygonili 

nas sąsiedzi z od wieków wspólnej ziemi, rozbili od pokoleń 
szczęśliwe dwunarodościowe rodziny. Niedawni przyjaciele 
zamienili się w zdziczałe, okrutne bestie. Potężne państwa 
cynicznie potwierdziły nasze wygnanie. Zostaliśmy tułaczami. 
Zabrano nam Najbliższą Ojczyznę, tę na wyciągnięcie ręki.
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Oto historia z człowiekiem, z którym łączyła mnie tylko 
poezja i listy. Listy z Wiednia najpierw do San Francisco, później 
do Chicago - gdy się Adam tam przeprowadził, potem znowu 
do Austrii. Był to nasz pomost przyjaźni.

Inny wielki poeta Tadeusz Nowak (nazywałem go i nadal 
nazywam Królem polskich psalmów) prowadził w Tygodniku 
Kulturalnym dział literacki. W 1981 roku opuściłem kraj, udając 
się autokarem do Austrii i trafiłem do Obozu dla Uchodźców 
w Traiskirchen. Trochę w innym czasie, ale w tym samym 
roku, trafił tam też Adam. Na pamiątkę tamtych zdarzeń mamy 
w jednej rubryce literackiej, obok siebie w tymże Tygodniku 
Kulturalnym, swoje wiersze!

W Wiedniu zorganizowałem środowisko literackie pod 
nazwą Korespondencyjny Klub Pisarzy Polskich „Metafora” i 
Polskie Centrum Haiku. Jako inicjator, pomysłodawca, organizator 
z czasem rozszerzyłem to działanie wprowadzając (pierwszy 
raz w historii życia polonijnego i emigracyjnego w Austrii) 
międzynarodowy konkurs o Wiedeńską Nagrodę Literacką im. 
Marka Hłaski. Choć odbyły się tylko dwie edycje tego konkur-
su na prozę i poezję, to warto przypomnieć, że w pierwszej 
swoje teksty w tamtym czasie nadesłało 882 autorów (!), w 
drugiej - 1074!

Przestraszyliśmy się tak dużej liczby nadesłanych prac. 
W drugiej edycji otrzymaliśmy blisko 1150 opowiadań (do 30 
stron każde) i ponad 10 tysięcy wierszy! Nagradzaliśmy według 
podanych warunków, za zestaw liczący od pięciu do dziesięciu 
wierszy. Był to ogrom pracy. W jury było kilka osób, wszyscy 
pracowali społecznie. Jako przewodniczący tego przedsięwzięcia, 
nie sądziłem, że patron naszego konkursu Marek Hłasko spotka 
się z takim odzewem. Jego cioteczny brat, Andrzej Czyżewski - 
architekt, dziękował mi później za tę inicjatywę w listach z Polski.

Nie miałem żadnych sponsorów, pomocy finansowej. Całe 
przedsięwzięcie finansowałem ze swoich skromnych zasobów, 
jak to się mówi, z prywatnej kieszeni, oszukując i okradając 
rodzinny budżet. Przez to między innymi rozwiodła się ze mną 
moja emigracyjna żona. Ale dla mnie poezja była zawsze (i 
jest) najważniejsza w życiu. To jest mój narkotyk! 

Nie był to mój prywatny konkurs, a nie pomogły mi wte-
dy żadne instytucje polonijne i krajowe. Nie pomogła poetka 
Ewa Lipska, którą doceniam za jej wiersze, a była wówczas 
wicedyrektorem Instytutu Polskiego na Am Gestade 7 przy 
Schwedenplaz. Nie pomógł mi też - o ironio! - pisarz literatu-
ry faktu, sam ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, 
Władysław Bartoszewski. Jego małżonka Zofia Bartoszewska 
była wtedy dyrektorką Państwowego Instytutu Wydawniczego 
w Warszawie. 

Dziś, po wielu latach od tamtej działalności, zadaję sobie 
często pytanie: o co w ogóle chodzi w naszym ciasnym świecie? 
Kto miał wtedy i kto ma dziś dbać o to byśmy się nie wstydzili 
i nie zostawili polskiej literatury na obczyźnie w zapomnieniu? 
Jakim wielkim dramatem narodowym było opuszczenie Witolda 
Gombrowicza, Marka Hłaski i wielu innych? Istniały setki insty-
tucji, setki najróżniejszych firm, a jakoś wielu pisarzy, poetów 
było lekceważonych, pozostawionych samym sobie. Nie byli 
potrzebni polskiej emigracji? 

Choć napisałem kilkaset wierszy przez blisko trzynaście lat 
pobytu w Austrii, to nie wydałem tam żadnej książki. Udało mi 
się to w Monachium, u Ryszarda Antoniego Hajczuka, który 
prowadził wtedy Niezależny Związek Pisarzy Polskich „Feniks”. 
Wydał mi wówczas dwa zeszyty poetyckie: „Słowo” i „Oaza 
Polska”, zresztą w bardzo niskim nakładzie... 

Pierwszą edycję naszego emigracyjnego konkursu w poezji 
wygrał przywołany na początku Adam Lizakowski z San Fran-
cisco (wówczas tam mieszkał). Został laureatem Wiedeńskiej 
Nagrody Literackiej im. Marka Hłaski za zestaw wierszy. W 
drugiej edycji zwyciężył Dariusz Muszer z Berlina. Muszę się 
w tym miejscu pochwalić, że 
po zwycięstwie Lizakowskiego 
pierwszy raz wystąpiłem wtedy 
w roli krytyka i przygotowałem 
coś w formie recenzji, eseju o 
jego twórczości. Był to mój de-
biut jako recenzenta. Tekst pod 
tym samym tytułem najpierw 
opublikował lubelski kwartalnik 
literacki „Akcent” (nr 1/1992), a 
niedługo po nim, też w Lublinie 
ukazał się on w kwartalniku 
„Kresy”, aczkolwiek ta redakcja 
wydrukowała tylko większy jego 
fragment. Sam Adam Lizakowski 
postarał się, aby został on opu-
blikowany również w Chicago. 
Nie pamiętam dokładnie - ukazał 
się w „Gazecie Związkowej” czy 
w dzienniku „Zgoda”.

Zygmunt Jan Prusiński
UstkaPR
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Przyswajałem Nową Ziemię po stracie na wieki rodzinnej; 
ta nowa także była słowiańska. Pisałem o niej książki, zarówno 
o jej teraźniejszości, jak i jej etnicznie bliskiej nam przeszłości. 
Nowa Ziemia stała się moją najprawdziwszą Najbliższą Ojczyzną 
po stracie rodzinnej. Była niczym biblijna Ziemia Obiecana. 
Stawała się godna także poematów.

Czesław Kuriata
Koszalin 

PS. Piotr Kuncewicz napisał: „Współczesny poeta napisał 
dwa poematy historyczne „Powrót księcia Eryka” (1965) i „Bo-
gusław X” (1980). Kuriata był tu zresztą prekursorem - forma 
historycznego poematu została podjęta przez innych autorów 
i właściwie gatunek się odrodził - najzupełniej nieoczekiwanie. 
(...) W każdym razie początki odnowienia gatunku należą 
rzeczywiście do Kuriaty.”(„Leksykon polskich pisarzy współ-
czesnych”, tom pierwszy AM - „Graf-Punkt” 1995.)

Moje potyczki 
w świecie literackim, 
na emigracji

Adama Lizakowskiego trak-
tuję jak przyjaciela, choć się 
z nim nigdy nie spotkałem. 
Nie wiem, jak on rozumie 
moją poezję, czy w ogóle ją 
rozumie, ale kiedy przysłał mi 
swój tomik „Złodzieje czereśni” 
w dawnych czasach do Wied-
nia, nie miałem wątpliwości, 
że zostanie moim przyjacielem
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Nic nie zamyka niczego. Pamięć, to nie rzecz, a przywilej, 
dar. Można rzec - zjawisko nadprzyrodzone. Mówimy o zaletach 
zmysłu obdarzonego (wrodzonego) lub ubogaconego (w okresie 
rozwoju naszej fizyczności). U ludzi potrzebna do wyrażania 
moralnego obowiązku o ciągłości wzajemnie powiązanych 
zdarzeń, a więc także z naszym ja. Z licznych jej przymiotów, 
sieci osobniczo-osobowościowej, tu wymienię tylko jedną cechę, 
a jest to permanentne lokowanie wiadomości ku ...wieczności 
(podobno był początek, a koniec... domniemany?).

Pięć lat temu w wieczności jest bez większego znaczenia. 
Dla człowieka - czasem... wieczność. Wcale nie rzadko słyszymy 
od rozmówcy: „O Boże, kiedy to było?!” 

6 listopada minie okrągłe pięć lat naszego spotkania 
poetyckiego w Kobylnicy koło Słupska. W Turnieju Jednego 
Wiersza, gośćmi honorowymi byli - Barbara Jurkowska-Nawrocka 
i Aleksander Nawrocki. Wielce zasłużeni dla polskiej i zagra-
nicznej kultury SŁOWA. Uznani w poezji, innych dziedzinach 
literackich, notowani bardzo wysoko jako autorzy i krzewiciele 
słowa pisanego. Wielokrotnie odznaczani i wyróżniani przez 
światowe organizacje i stowarzyszenia twórcze, także państwowe.

Z uczestnictwa, z racji wspomnianego spotkania w Kobyl-
nicy, dane było wszystkim uczestnikom wysłuchać i zapamiętać, 
także mnie razem z moją żoną Ewą, opowieść pana Aleksandra 
o znaczeniu i pięknie słowa, o kontaktach międzyludzkich, wra-
żeniach z licznych podróży, inspiracjach z ukłonem w kierunku 
twórczej weny. Od wielu lat towarzyszką, współautorką relacji 
ze spotkań, muzą i dobrym duchem pana Aleksandra, także w 
Kobylnicy była jego żona, Barbara. 

Była, gdyż opuściła nas wszystkich piszących 22 lutego br. 
Nagle, dla wielu - niespodziewanie. Pozostanie pamięć i szacunek 
do wszystkiego co czyniła w literaturze. W kuluarach pięknej sali 
w Kobylnicy, w przerwie Turnieju, można było nabyć, istniejące 
od lat publikacje książkowe z najnowszymi numerami, Poezji 
Dzisiaj (Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
2009) Wydawnictwa Książkowego IBiS i inne. Publikacja lite-
ratury, poezji w takiej formie i to ze środków własnych, trwa 
nieprzerwanie już od wielu lat. Redaktorem naczelnym jest 
Aleksander Nawrocki, natomiast redaktorem kolejnych numerów, 
współredakcji okładki książki, była pani Barbara. Osoba niezwy-
kle skromna, taktowna, pracowita i... zakochana w SŁOWIE. 

Zaproszony na XI Festiwal Poezji Słowiańskiej w Warsza-
wie (Muzeum im. Adama Mickiewicza) również tam mogłem 
to potwierdzić. Przy wypełnionej po brzegi sali spotkań, jako 
współorganizatorka wydarzenia, przy boku męża, przywitała 
każdego osobiście, fotografowała, 
rozmawiała, doradzała i poma-
gała, aby wszystko „grało” jak 
należy, by wszyscy mogli coś dla 
siebie odszukać, zakosztować, 
zapamiętać. Wiele lat temu Jej 
osiągnięcia pedagogiczne, już 
jako nauczyciela z pełnymi 
kwalifikacjami, dostrzegła Polska 
Akademia Nauk, odznaczając 
indywidualnym wyróżnieniem. 

O śmierci Barbary Jurkow-
skiej-Nawrockiej poinformowało 
m.in. Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Rzeczpospolitej Polskiej 
- Oddział Warszawski.

Piotr Wiktor Grygiel
Pawłówek

Załączam wiersz zmarłej 
poetki zamieszczony w numerze 
138/139 Poezji Dzisiaj z 2019 
roku na stronie 43. 
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Wiersze Jej autorstwa 
były szczególne; bardzo 
kobiece, subtelne, pełne 
dojrzałego spojrzenia na 
przejawy współczesności, 
z nutką melancholii, żalu 
za ucieczką chwili

Odeszła Barbara Jurkowska

Barbara Jurkowska (1950-2020)

JANTAR 

***
Jednego z nas ubędzie
i nikt nie wie co dalej będzie.

Rozsypane kartki pamięci
wypchnięte
nowym dniem przykryte.

To co ważne było
zgubione wyrzucone
bo zbyt ciężkie było.

Powietrze lekkie
w głowach nowe plany
niczego nie żal - 
i jaki ślad po twojej pracy zostanie?

Błękit nieba wyzłacany słońcem 
i... zacerowane wspomnienia

Emilia Jastrząbek-Zimnicka (rocznik 1938) wcześniej opubli-
kowała już autorskie tomiki: „I obejmę jabłoń w sadzie” (2005 
r.), „Szmaragdowe okno świata” (2009), „Wiatr od morza ma 
kolor białych wydm” (2011), „Ścieżki życia” (2011), „Na ostatniej 
drodze” (2017). Wydawcą tych, z wyjątkiem tomiku „Ścieżki 
życia”, było również słupskie Starostwo Powiatowe. Ta poetka 
ludowa, od wielu lat mieszkająca w małej nadjeziornej wsi Izbica 
w gminie Główczyce, w przeszłości wiejska nauczycielka, od 
samego początku związana jest ze słupską nieformalną Grupą 
„Wtorkowe Spotkania Literackie”. Jak widać po ilości wydanych 
już tomików, jest zaangażowana pisarsko i literacko, to chyba 
najlepsza żyjąca poetka ludowa na Pomorzu i z pewnością 
jedna z wyróżniających się w kraju. Jej wiersze znajdują się 

Ukazały się dwa nowe 
tomiki wierszy: „Błękit 
nieba nade mną wyzłacany 
słońcem” Emilii Jastrząbek-
Zimnickiej z Izbicy 
i „Zacerowane wspomnienia” 
Ireneusza Borkowskiego 
ze Słupska. Wydawcą 
obu jest Starostwo 
Powiatowe w Słupsku N
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też we wszystkich 16. 
antologiach wydanych 
przez Starostwo Po-
wiatowe w Słupsku, 
są publikowane we 
Wsi Tworzącej, były 
drukowane w Zielo-
nym Sztandarze i Gro-
madzie Rolnik Polski, 
Pielgrzymie, nagradzane 
w konkursach. Dwa 
zostały umieszczone 
w „Wielkiej Księdze” 
wydanej z okazji 25-le-
cia pontyfikatu Jana 
Pawła II. 

Emilia Jastrząbek-
-Zimnicka pisze też 
opowiadania i przypo-
mina pomorskie legendy, 
które również publikuje. 

Postrzega świat przez pryzmat wiary i tradycji ludowej. Można 
powiedzieć, że to prawdziwa piewczyni nadmorskich krajobra-
zów, pięknej kaszubskiej ziemi i rejestratorka różnych, często 
pogmatwanych losów wiejskich ludzi. Aktywna społecznie, bierze 
udział w spotkaniach z czytelnikami, z dziećmi i młodzieżą 
szkołną. Jest poetką rozpoznawalną i chętnie słuchaną. Żegna 
wierszami ludzi w ich ostatniej drodze, jak wielu twórców 
ludowych ma dar podśpiewywania sobie i często robi to po 
prezentacji swoich wierszy na różnych spotkaniach i scenach, 
na których występuje. 

E. Jastrząbek-Zimnicka w przedmowie Zamiast motta do 
swojego najnowszego tomiku napisała: „U kresu drogi, jeszcze 
raz pragnę oddać piękno mojej małej ojczyzny: łąk - boskiego 
dywanu złocistego, rzeki Łeby płynącej wśród olszyn, lasów 
szumiących wciąż pieśń starodawną. Bo moja wieś to mały 
kawałek mojej ojczyzny. W sercu chciałabym zachować moją 
wieś z lat osiemdziesiątych. Wtedy tętniła autentycznym 
życiem. Na zielonych łąkach pasły się stada krów, pola były 
uprawiane, a nieżyjący już pan Morgaś, na widok małego 
ugoru powiedział: „Pani, polska ziemia płacze...” Teraz, no 
cóż, odłogiem leżą całe hektary ugorów. Zarasta to wszystko 
trawą, krzakami, ziemia się zakwasza. Leżą na tej biednej ziemi 
baloty. W miejskich marketach panie narzekają na drożyznę, 
jakby nie rozumiały, że susza, że ziemia czeka na siewcę i 
ziarno. Są przecież wspaniałe maszyny. Nie jestem politykiem, 
ale kiedy przyjdzie mi umierać, mimo radości z piękna mego 
kraju, zapłaczę nad nieszczęściem tej bezpłodnej ziemi, której 
zły los nie pozwala rodzić.”

Myślę, że lepszej zachęty do lektury najnowszego tomi-
ku E. Zimnickiej nie trzeba. Warto zafundować sobie trochę 
wzruszeń i sprawdzić, jak tam w duszy zagrało naszej poetce.

„Zacerowane wspomnienia” - to drugi tomik wierszy 
Ireneusza Borkowskiego, słupszczanina, znanego w mieście 
z szeroko podejmowanych akcji charytatywnych, gdzie poma-
ganie innym stało się wręcz jego dewizą życiową. Stąd jego 
debiutancki tomik pt. „Szukam czego nie zgubiłem” pełen jest 
przemyśleń na temat biedy, bezdomności, miłości, religijności 
czy zawiści. Urodził się w Słupsku w 1965 roku. Dzieciństwo 
spędził u dziadków na wsi, po czym powrócił do rodzinnego 
miasta. Tu, po okresie nauki, ożenił się, dziś jest ojcem dwóch 
nastoletnich córek. Przez wiele lat prowadził własną niedużą 
firmę produkcyjną, ale kiedy rynek inwestorów zubożał, zajął 
się przeprowadzkami i recyklingiem. To słupski społecznik, 
znany z podejmowanych spontanicznie przedsięwzięć cha-
rytatywnych, ale też organizator imprez kulturalnych. Poezją 
para się od kilku lat. Należy do słupskiej Grupy „Wtorkowe 

Spotkania Literackie”, Poetyckiego Klubu „Wers” w Bytowie. 
Jest też współorganizatorem spotkań literackich Klubu Poetów 
w słupskim teatrze „Władca Lalek”. W pierwszym tomiku z 
2015 roku zawarł swoje przemyślenia na temat biedy, niespra-
wiedliwości, nienawiści, krzywdy, choroby, śmierci, a także 
wspomnień, miłości i religijności. Bogata wyobraźnia, fantazja 
i marzenia skłoniły go do napisania kolejnych wierszy, które 
złożyły się na niniejszy wolumin. 

O czym jest teraz jego poezja? „W niniejszym woluminie 
Borkowski nadal konsekwentnie dąży raz obraną drogą literacką. 
Jest to poezja o świecie rzeczy, o relacjach pomiędzy przedmio-
tami i podmiotami, o prostych zdarzeniach i sytuacjach, które 
poeta przedstawia bardzo konkretnie, obiektywnie, fotograficznie 
niemal. Te wiersze są słowną kompozycją wokół przedmiotów 
ukazywanych w różnych momentach, sytuacjach i relacjach - 
napisał we wstępie zatytułowanym „Poezja o świecie rzeczy” 
Mirosław Kościeński ze słupskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. - W wyniku takiego sposobu obrazowania wiersze te 
są swojego rodzaju medytacją wokół znoszonej, zapomnianej 
flanelowej koszuli dziadka, starej torby i kufra, tekturowej 
walizki w kratę czy pudełeczka z kartonu. Są punktem wyjścia 
do refleksji, prowokują i pobudzają fantazję Czytelnika. Ta po-
etycka mistyka rzeczy ujęta w prostych, pozbawionych symboli 
słowach jest niepowtarzalną w swym rodzaju liryką konkretu, 
która we współczesnej poezji uważana jest za ciekawe zjawi-
sko artystyczne. (...) Jednak głównym leitmotivem niniejszego 
tomiku jest ogólnie pojęta miłość do ludzi, a w szczególności 
do kobiet i (jak mniemam) do żony. Najbardziej zdumiewa u 
Borkowskiego fakt, że mimo upływającego czasu kocha (żonę) 
coraz bardziej.” I dalej: „W poezji słupszczanina słowa odbijają 
też nową wizję świata 
wypływającą z niepo-
koju (zamachy terrory-
styczne, wojny) oraz 
rozpaczy człowieka, 
w jakie wpadł on po 
upadku dawnych mitów 
i obyczajów, wejściu w 
użycie nowych techno-
logii, gadżetów i uży-
wek. U Borkowskiego 
poezja miała (lub ma) 
je zastąpić stając się 
nowym mitem, nowym 
sacrum. Tak można i 
chyba trzeba tłumaczyć 
ich transcendentalny 
sens, wywodzący się 
z orfizmu, doktryny 
filozoficzno-religijnej 
powstałej w Grecji w 
VIII w. p.n.e. Pochodzi 
- według tradycji - od Orfeusza, a głosiła tezę o dwoistości 
natury ludzkiej, walce dobra ze złem oraz nieśmiertelnej duszy, 
dążącej do wyzwolenia się z więzów ciała.”

„Dlatego - kończy swój wywód autor wstępu - warto te 
wiersze czytać na głos, oczywiście najlepiej „do poduszki”.  

Uprzedzę jednak: nie będzie to lektura usypiająca i... 
trudna w odbiorze. 

Z. Babiarz-Zych, Słupsk 
Emilia Jastrząbek-Zimnicka: „Błękit nieba nade mną wyzła-

cany słońcem”, Wyd. Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2020, 
str. 80. Tomik sfinansowany ze stypendium Starosty Słupskiego 
i środków Gminy Główczyce. 

Ireneusz Borkowski: „Zacerowane wspomnienia”, Wyd. 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 2020, ilustracje: Mirosława 
Skalna, str. 64.


