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Dzisiaj jest coraz więcej kombatantów stanu wo-
jennego. Odwaga staniała i okazuje się, że prawie 
wszyscy z rządu rzucali kamieniami w czołgi[...]
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Poznaliśmy się 35 lat temu w Świdwinie. Obdarował mnie 
swoją grafiką z dedykacją. To była druga, dodatkowa, nagroda 
publiczności. Jest wiele konkursów, na których zdobywaliśmy 
laury. Działaliśmy razem w Scenie Ludowej. Dzisiaj już nikt 
nie pamięta o tej instytucji, która dbała o twórców z małych 
środowisk. Były niesamowite plenery w Karpaczu Górnym 
(wtedy jeszcze Bierutowice), w Wilkasach na Mazu-
rach. Gromadzono w jednym miejscu muzyków, 
malarzy, poetów. I chociaż Scena Ludowa miała 
swoją siedzibę w Krakowie, to potrafiła znaleźć 
talenty w Bytowie i Dębnicy. Mogliśmy wtedy 
liczyć na druk w Nowej Wsi. To z tamtych 
czasów pochodzi mój ekslibris wykonany przez 
Wacka. Proszę zobaczyć, jak wygląda. Minęło 
35 lat, a strzykawka nadal bardzo aktualna. Na 
tym polega wielkość Pomorskiego jako artysty. 
Wykonał wiele ekslibrisów. Wtedy ukazało się 
także wydawnictwo z wierszami tych poetów, 
którym Pomorski wykonał ekslibris. Dzisiaj to nie 
tylko rarytas, ale przynajmniej dla mnie relikwia. 
Podobnie jak wspomniana wcześniej grafika.

Byłem jeszcze przed debiutem książkowym, gdy 
spotkaliśmy się na plenerze w Zegrzu pod Koszalinem. Plener 
ten zorganizował Jerzy Leszin-Koperski, wówczas naczelny 
Integracji. Zaczęliśmy od spotkań autorskich w Koszalinie. Jedną 
z uczestniczek była młodziutka wówczas Beata Pawlikowska, 
znana dzisiaj podróżniczka i dziennikarka. To w Zegrzu ob-
chodziliśmy 50-te urodziny Zbyszka Jerzyny (wtedy dla mnie 
Pana Zbyszka). To był ośrodek rządowy, a ciekawostką było to, 
że za 5 złotych (popularnego wtedy rybaka) można się było z 
automatu w korytarzu dodzwonić bezpośrednio do Warszawy. 
Spaliśmy w kampingach. To właśnie z tego pobytu pochodzi 
słynny „Erotyk kampingowy”, który Wacek opublikował w prasie 

literackiej. Może google potrafią go odnaleźć? 
Warto spróbować.

Wacek wzbudzał zaufanie. Proszę sobie 
wyobrazić, że jak pierwszy raz przyjechał 
do mnie samochodem do Dębnicy, a było 
już ciemno, spytał napotkane dziecko, gdzie 
mieszka pan Fryckowski. Rezolutna dziewczynka 
(obecnie nauczycielka w naszej szkole) bez 
najmniejszego strachu wsiadła do samochodu 
i „pilotowała” poetę aż pod mój dom.

Człowiek wielu talentów. Poeta i plastyk. 
Miał także zdolności pedagogiczne i organizatorskie. Skupił 
wokół siebie młodzież z Bytowa i okolic, stworzył grupę „Wers”. 
Ich wiersze najpierw ukazywały się w kolejnych almanachach, 
a potem najzdolniejsi pod wrażliwym okiem Wacka debiutowali 
indywidualnie. 

Na koniec zostawiłem moje największe zaskoczenie. Gdy 
przygotowywałem antologię wigilijną, potrzebny był mi rok 
urodzenia wszystkich poetów, jakich zamierzałem zamieścić w 

publikacji. To wtedy dotarła do mnie wiadomość, że Wacek 
urodził się w 1939 roku. To był szok. Naprawdę. Ten 
długowłosy, wesoły chłopak zawsze jawił mi się jako 
kumpel z mojego pokolenia, a tu taka różnica wieku.

Bardzo mi zależało, by na 80. urodziny urządzić 
Wackowi benefis w słupskiej bibliotece. Zaangażowała 
się Basia Jęchorek. Miało być spotkanie autorskie i 
wystawa ekslibrisów. Niestety, stan zdrowia już na 
to nie pozwalał. Najbliżsi obawiali się, że emocje 
związane z tego typu spotkaniem mogą pogorszyć 
Jego stan.

Nie wspomniałem jeszcze o jednym. Wacek Pomorski 
pisał także po kaszubsku. Mam nadzieję, że w niedługim 

czasie znajdzie się ktoś, kto ogarnie całą twórczość poety 
i plastyka. To nie tylko jedna z barwniejszych postaci życia 
kulturalnego naszego regionu. To jeden z najwybitniejszych 
artystów i człowiek, który może być wzorcem dla następców. 
Wiem, że z jednej strony brzmi pompatycznie a z drugiej pła-
sko. Proszę mi jednak wskazać tych, którzy mogliby dorównać 
Wacławowi Pomorskiemu w talencie i postawie moralnej.

Jerzy Fryckowski, Dębnica Kaszubska

Poznałem Go, kiedy moje młode lata na Jego ojcowiźnie 
„zakrzaczały” (się) dopiero co. On także młody, ale nieco 
starszy ode mnie. Jakąś dziwną, dla obojga - niepojętą 
przenośni nutką delikatnej sympatii, skrzyżowaliśmy nasze 
ścieżki kaszubskich uroczysk. To coś, co nas przyciągało 
rodziło się później w konkretnych dziedzinach duchowego 
tchnienia człowieka mieszczącego się w słowie - KULTURA. 

Wacław Pomorski dosłownie 
i w przenośni był... pomor-
ski. Na tej ziemi urodzony 
(Kamienica Szlachecka), 
zakorzeniony (Kaszubi ma-
wiają - pniok!) i połączony 
z nią na zawsze (Bytów). 
Tak bardzo umiłował swo-
ją małą ojczyznę, tu czuł 
się najbezpieczniej w roz-
ległej przestrzeni świata

Pozostanie 
zawsze wśród nas
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[...] A Wacek Pomorski jeździł po im-
prezach literackich na motorze z przycze-
pioną flagą Solidarności. Są tacy, którzy 
Go tylko takiego zapamiętali. Był dzia-
łaczem Solidarności, był internowany. 
Mam nadzieję, że także o tej działal-
ności przypomną słupscy działacze
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Wacław Pomorski urodził się 16 września 1939 roku w 
Kamienicy Szlacheckiej koło Kartuz. Całe dorosłe życie spę-
dził w Bytowie. Zmarł 16 stycznia 2021 roku w wieku 81 lat. 
Wspomnienie o Wacławie Pomorskim należy rozpocząć od 
jego poezji, wiersza z 2000 roku, który został opublikowany w 
Biuletynie Literackim Ślad - 4 Poezja, fragmenty prozy i recen-
zje członków, kandydatów i sympatyków Oddziału Związku 
Literatów Polskich w Słupsku.

Zakotwiczenie 

czas zmyka 
jak złodziej 

w pomroce lat 
gubi
trofea 

ani się obejrzę 
jak zdam 
rachunek 
z urobku życia 

dobrze że jest się 
na kim 
zakotwiczyć

w dwójkę - lżej 

raźniej dryfować 
raźniej 
dobijać 
do brzegu... 

Bytów, 15.01.2000 r. 

Był Kaszubą - bytowianinem, człowiekiem renesansu, 
animatorem społecznym. Odnajdywał się zarówno w literaturze, 
jak i sztuce. Był utalentowanym grafikiem, rysownikiem, poetą, 
regionalistą, nauczycielem, instruktorem i aktywnym działaczem 
Solidarności. Był wszechstronny. Za zasługi w dokumentowaniu 
i popularyzowaniu historii Polski w stanie wojennym oraz za 
działalność związkową i opozycyjną uhonorowany został Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczono 
mu 23 sierpnia 2007 roku. Był twórcą i pedagogiem związanym 
z bytowskimi szkołami, instruktorem plastyki. Od 1975 roku 
prowadził pracownię plastyczną w Bytowskim Domu Kultury. 

Od września 1980 roku W. Pomorski był członkiem Prezydium 
Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność 
w Bytowie. Współpracował z podziemnym pismem OKO Mię-
dzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego 
Koszalin-Słupsk. W latach 1989-1990 pełnił funkcję redaktora 
Biuletynu Bytowskiego, zaś w latach 1991-1993 funkcję prze-
wodniczącego Regionalnego Ruchu Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność w Słupsku. Należał do Związku Literatów Polskich, 
był laureatem Międzynarodowego Konkursu na Exlibris organi-
zowanego przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Prowadził 
Klub Literacki „Wers”, który skupiał wielu lokalnych twórców. 

Zadebiutował w 1976 roku na falach radiowych, a w roku 
1978 na łamach prasy. Pierwszy tomik poezji pt. „W drodze do 
jasnych stron” wydany został w 1989 roku przez Wydawnictwo 
Literackie Baltic. Potem pojawiły się kolejne jego publikacje: 
„Strony obecności” (Miasto Bytów, 1996), „Imię Boga mojego” 
(Instytut Wydawniczy Agape, 1996), „Maranatha” (Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu, 1999). W 2000 
roku opublikował dzienniki pisane podczas stanu wojennego 
pt. „W cieniu komuny - zapiski na gorąco” (Kurier Bytowski), 
a w 2013 - „Z cienia komuny” - zapiski na gorąco” (Kurier 

Z rozwianymi włosami opadającymi na ramiona, iskrą i 
błyskiem w oku ogarniał okolice jak prawdziwy gospodarz i 
władca. Niezmiennie powtarzał: „Tu jest moje miejsce”. Zga-
dzaliśmy się, że „zawsze może być lepiej”. On wiedział już 
jak poprawiać, co jest dobrem, co złem, a Jego młodzieńczość 
popychała do przodu, do działania po nowe, lepsze i osiągalne. 

Każdego roku w wakacje całą rodzinką dorabialiśmy sobie 
do nędznych wynagrodzeń w zawodzie, zbierając grzyby i jagody. 
Tutejsze lasy hojnie obdarowywały swymi dobrami zbieraczy. 
Któregoś dnia zapytał: - Chyba wiem gdzie to wszystko rośnie, 
ale dlaczego, mając to pod nosem, jeździcie tam, aż kilkanaście 
kilometrów dalej? - Przyjedź, to pokażemy - odpowiedziałem. 
Przyjechał, motorem z flagą i napisem „Solidarność” oraz drugą 
- narodową - biało-czerwoną! - Dasz radę? - zapytałem. - Co, 
za tym pudełkiem? (posiadaliśmy Trabanta), Jeszcze was wy-
przedzę! Ale nie wiem dokąd mnie poprowadzicie? 

Pomachaliśmy sobie przez szybkę i pognaliśmy pełną 
mocą kilkudziesięciu koni. Kolega Wacek został w tyle! Nieco 
przyhamowałem zakusy niegościnnego rumaka i już w duecie 
zameldowaliśmy się na „tajnych” obszarach obfitego podszycia 
leśnego. - Ależ wyrwaliście do przodu, robiłem wszystko, aby 
was nie zgubić, motor mam szybki, ale ledwo dałem radę. 
Osobisty zakątek zdradziliśmy tylko koledze Wacławowi. Da-
rzyliśmy Go zaufaniem i sympatią. - Patrzcie, w młodości kilka 
lat mieszkałem z Trudzią (żona) w waszym Jasieniu, ale tego 
zakątka nie zdążyłem poznać - odpowiedział na pożegnanie.

Jako mieszkaniec Jasienia pod Bytowem, nie miałem daleko 
do wrót Klubu Literackiego „Wers” w Bytowie, miasta, które 

pokochał, a które wypełniało i dopełniło Jego rodzinne życie. 
Był inicjatorem i prowadzącym „Wers”. Spotkania literackie 
odbywały się comiesięcznie, a także okazjonalnie, w ramach 
tejże działalności. Zapraszał lokalnych twórców z mniejszym i 
większym dorobkiem. Tu panował, dzięki Niemu - ciepły, niemal 
rodzinny klimat. W ten sposób i ja stałem się członkiem „Wersu”. 
Bywało, że brakowało sali na spotkania, wówczas zebranych 
lokował w swojej pracowni instruktora plastyki. Tu każdy mógł 
zaprezentować swoją wierszowaną twórczość, odczytując „na 
żywo” w warunkach niezwykle kameralnych, siedząc ramię w 
ramię, niemal na kolanach sąsiada, patrząc w tekst i w oczy 
zasłuchanych koleżanek i kolegów po piórze. 

W zasadzie, nie krytykował, nie poprawiał wytworów 
wyobraźni, a jeśli, czynił to w sposób niemal niezauważalny, 
delikatny. Raczej zachęcał, dodawał odwagi, od czasu do czasu 
podpowiadał, sugerował, wskazywał na lepszych. Także dysku-
tanci w trakcie spotkania wnosili pewne wartości porównawcze, 
quasi krytyczne, ogłaszali swoje sukcesy z kręgów pozaklu-
bowych. Z biegiem lat, jako wieloletni członek bytowskiego 
klubu, zdobywając szlify literackie, ceniłem osobowość jego 
szefa. Jednakże schyłek ostatnich lat niespodziewanie zaczął 
rozniecać niepokój o zdrowie Wacława; cichł niepostrzeżenie i 
wycofywał się z pierwszej linii walki o SŁOWO. Dostrzegaliśmy 
tę słabość, ale nie mieliśmy odwagi zapytać, co dzieje się w 
„głębinach” naszego kolegi Wacława...

Pozostanie zawsze wśród nas, w naszej pamięci, w dzie-
łach, które stworzył i nam pozostawił. 

Piotr Wiktor Grygiel, Pawłówek

Czas umknął jak złodziej
Wacława Pomorskiego 
poznałam wiele lat temu 
w bibliotece. Potem kil-
kakroć spotykaliśmy się 
na Gochach, zjazdach 
organizowanych przez 
Fundację Naji Gochë, 
którego liderem od wielu 
lat jest niezłomny Kaszu-
ba, Zbigniew Talewski
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Po raz ostatni spotkałem 
się z nim 4 października 
2019 roku na urządzonej 
przez Pomorską Akademię 
w Słupsku uroczystości dzie-
więćdziesięciolecia jego uro-
dzin. Odbyła się w niezwy-

kłym miejscu: w przerobionym ze starego 
spichlerza budynku Muzeum Pomorza 
Środkowego, położonym niedaleko brzegu 
urokliwej Słupi, kilkadziesiąt metrów od 
zamku niegdysiejszych władców tej ziemi

Bytowski), tom II (od „Okrągłego stołu” do 13 listopada 1994). 
W 2003 roku opublikował trzeci tom tryptyku poezji chrześci-
jańskiej pt. „Czas gasnącego słońca”, a dwa lata później tom 
wierszy w języku kaszubskim pt. „Kaszëbskô miłota” (Kurier 
Bytowski, 2005). W 2012 opublikowano jego dzieła pt. „W 
stronę światła” i „Życie - nurt rzeki”, a w 2013 - „Wiersze z dna  
serca”. 

Wacława Pomorskiego poznałam wiele lat temu w biblio-
tece. Potem kilkakroć spotykaliśmy się na Gochach, zjazdach 
organizowanych przez Fundację Naji Gochë, którego liderem od 
wielu lat jest niezłomny Kaszuba, Zbigniew Talewski. Niezwykle 
ważne wspomnienie o Wacławie Pomorskim zamieścił on na 
łamach swojego profilu facebookowego. Czytamy w nim m.in. 
o aktywności zawodowej Wacława w strukturach Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Słupsku, zwłaszcza w Klubie Plastyka 
prowadzonego przez Stefana Morawskiego (Dziadka), czytamy 
o aktywności społecznej w ramach słupskiego Oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, o działalności w Grupie Arty-
styczno-Literackiej GAL czy aktywności w Związku Młodzieży 
Wiejskiej, szczególnie zaś w jego Scenie Ludowej Wsi Polskiej. 

Poeta przyjeżdżał do Słupska z ukochanego Bytowa na 
wydarzenie pn. Wigilia u Marii Dąbrowskiej, organizowane w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w latach 
2010-2017. Te niezwykle integracyjne spotkania wspierane 
były przez Oddział Związku Literatów Polskich oraz Starostwo 
Powiatowe w Słupsku. Liczna grupa twórców - regionalistów, 
poetów, prozaików, bibliotekarzy i czytelników - spotykała się 
przy wspólnym stole, by móc zaprezentować swoją twórczość, 

podzielić się opłatkiem i połączyć talenty literackie ze sztuką: 
muzyką, formą teatralną czy deklamacją. Twórczość Marii 
Dąbrowskiej była motywem przewodnim owych spotkań. 

Dla wielu literatów opracował interesujące ekslibrysy, które 
zostały zaprezentowane m.in. w Brulionie Literackim Ślad nr 3. 
Swoje prace artystyczne i dzieła twórcze często prezentował 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz spotkaniach 
autorskich. Wśród licznych wyróżnień, odznaczeń i listów 
gratulacyjnych, odnajdujemy Srebrną Sztalugę Klubu Artystów 
Plastyków im. Stefana Morawskiego, której Wacław Pomorski 
był laureatem.

Jestem szczęśliwą posiadaczką grafiki, którą nabyłam podczas 
spotkania na Gochach. Na odwrocie plakatu wyborczego, a w 
zasadzie na jego fragmencie, widzę raj. Adam i Ewa w mrocznej 
relacji z wężem. Ewa podaje czarne jabłko Adamowi, wyciąga 
doń rękę. Motywy roślinne mieszają się w sposób „ociosany”, 
a jednak spójny z postaciami Adama i Ewy. Wacław Pomorski 
tworzył rysunek i malarstwo, grafikę i rzeźbę. Najwięcej prac 
wykonał techniką graficzną druku wypukłego. 

Piękno kaszubszczyzny w dużym stopniu ukształtowało 
osobowość twórczą tego wielostronnego artysty. Sprostał on 
wyzwaniom edukacyjnym, potrafił dotrzeć do młodego pokolenia, 
godząc formy artystyczne i literackie w taki sposób, by opowieść 
o sztuce zaciekawiła i wzruszyła. Potrafił świetnie łączyć ma-
larstwo, grafikę czy rzeźbę z poezją. Był wrażliwy na przyrodę, 
dostrzegał ludzkie dylematy i pragnienia, stąd wzięło się w jego 
twórczości umiłowanie świata, natury, człowieka i Boga -Stwórcy.

Danuta Maria Sroka, Słupsk
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Zbigniew Zielonka (Mędrzec przyglebny)
Surowe wnętrze jakoś dziwnie i zarazem nadzwyczaj - tak 

to odczuwałem - znacząco harmonizowało z osobą dostojnego 
Jubilata. Wszak i on - Zbigniew Zielonka, który po przebytym 
wylewie teraz poruszał się już tylko na inwalidzkim wózku, 
zawsze z postury wydawał mi się krzepkim chłopem, w któ-
rego piersi (zazwyczaj opiętej starannie odprasowaną koszulą, 
pod garniturową marynarką i pod krawatem) bije serce czujne 
i jednocześnie nader życzliwe sercu drugiego człowieka. Po-
śród wielu zacnych laudatorów i ja miałem zaszczyt mówić 
między innymi o jego zasługach dla pomorskiego środowiska 
literackiego, w tym przede wszystkim dla Gdańskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Swoje wystąpienie zakończy-
łem recytacją mego ulubionego wiersza Teofila Lenartowicza 
„Złoty kubek”, w którym to utworze tytułowe naczynko zdaje 
się kwintesencją cudu takiego piękna, które jest cudem dopóty, 
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dopóki zdolne jest udzielać się Panu Bogu i ludziom. I takim też 
mi się przedstawiało oraz przedstawia pisarskie dzieło autora 
„Orłów na sarkofagu”.

Jego twórca pochodził z prostej rodziny. Jego rodzice byli 
wiejskimi nauczycielami w Nieckowie nad Notecią, z wielką 
troską przy tym dbającymi o możliwie najrzetelniejsze wykształ-
cenie swoich dzieci. I tak też w zgodzie z rodzicielską wolą 
również Zbigniew powoli i konsekwentnie pokonywał kolejne 
etapy edukacyjnej drogi: matura w Kcyni, polonistyka najpierw 
na Uniwersytecie Poznańskim, a potem we Wrocławiu; po pięt-
nastu latach od uzyskania magisterium na tej ostatniej uczelni 
obroniony doktorat, w 1996 roku zaś habilitacja na gdańskim 
Uniwersytecie. Życie to zatem pracowite i obfitujące nie tylko 
w naukowe, ale i w pisarskie dokonania. Zarówno jedne jak 
i drugie mają swój własny, niepowtarzalny rys: zazwyczaj 
traktują o miejscu, z którego się jest i które się kocha, i które 
też staje się nadzwyczaj istotną dlań powinnością rozumu i 
serca zarazem.

A miał Zbigniew Zielonka nade 
wszystko dwie wielkie miłości: Śląsk i 
Pomorze. Na Śląsku spędził przeszło 
dwadzieścia lat swego żywota, tej 
niezwykłej ziemi oraz jej mieszkańcom 
poświęcając rozliczne prace naukowe, 
szkice i eseje, a także niemal wszystkie 
ze swoich powieści. Spośród tych 
pierwszych należałoby wymienić 
między innymi takie pozycje, jak: 
„Śląsk - ogniwo tradycji. Rozważania 
o historii i kulturze” (Katowice 1981), 
„Henryk Prawy” (Katowice 1982), 
„Papa Musioł. Rzecz o Karolu Mu-
siole i Opolu mieście” (Opole 1993), 
„Geografia życia literackiego polskiego 
kręgu kulturowego na Śląsku” (Słupsk 
1994), „Praojce, Ojce i my. Powrót do 
„Starego kościoła miechowskiego” 
(Opole 2006). A obok tego wyda-
wane zarówno w Warszawie, jak i 
na Śląsku powieści historyczne: „W 
Jemielnicy sądny dzień” (1956), „Orły 
na sarkofagu” (1964), „Klucz ziemi” 
(1965), „Księga henrykowska” (1979). 

Przyznam, iż najbardziej zachwy-
cają mnie jego szkice, eseje i drobniejsze formy publicystycz-
no-naukowe, w których najpełniej objawiła się zarówno pasja 
poznawcza i badawcze kompetencje ich autora, jak i uroda 
spożytkowanej tam polszczyzny. Publikował owe teksy między 
innymi w miesięczniku Opole, w Twórczości, w Regionach, a 
kiedy w 1974 roku przeniósł się z Opola do Słupska - w Naszym 
Pomorzu oraz w naukowych zeszytach Instytutu Kaszubskie-
go „Acta Cassubiana”. Zdumiało mnie, kiedy wyliczyłem, iż 
we wspomnianym Opolu Zielonka opublikował przeszło 80 
(!) tekstów poświęconych nie tylko lokalnej kulturze - a one 
wszystkie pisane ze swadą i niezwyczajnym znawstwem jed-
nocześnie. Jakże pięknie byłoby, gdyby dogadali się Ślązacy i 
Kaszubi, i wydali co celniejsze z tych rozproszonych i dziś już 
dość trudno dostępnych utworów. A przecież w jego dorobku 
znajdziemy też nader dociekliwe, odkrywcze i pełne polotu 
szkice poświęcone zarówno wspaniałym średniowiecznym 
dziełom, takim jak „Kronika Galla Anonima” czy poetyckiemu 
moralitetowi „Dusza z ciała wyleciała”, jak i dziewiętnasto- oraz 
dwudziestowiecznym dokonaniom kaszubskich pisarzy: Hiero-
nima Derdowskiego, Leona Heyke, Aleksandra Majkowskiego, 
Anny Łajming.

Z dużą swobodą oraz znajomością rzeczy panował nad 
rozległymi obszarami polskiego kulturowego dziedzictwa, przy 

czym niemal zawsze punktem wyjścia był dlań konkretny tekst 
- z całą jego wewnętrzną prawdą oraz historyczno-społecznym 
usytuowaniem. Uważał za swego rodzaju swoją misję, aby 
to, co lokalne odczytywać w szerszym kontekście: krajowym, 
cywilizacyjnym, uniwersalnym. Był wielkim admiratorem i propa-
gatorem możliwie jak najszlachetniej rozumianego regionalizmu. 
Tam - uważał - zaczyna się wszystko, co najważniejsze dla 
wzrastania i dojrzewania człowieka: spotkanie z elementarną 
realnością życia, rozpoznawanie znaczenia miłości tych, którzy 
nas zrodzili i przyjęli na dobre i na złe, ustalanie roli rodzi-
mego języka oraz obyczaju, spotkanie z tajemnicą obcowania 
żywych z umarłymi i umarłych z żywymi... W jednym ze 
swoich esejów pisał: „Region(alizm) - to korzenie i źródła. Bez 
korzeni nic nie wzrasta, bez źródeł nic, co wyrosło, nie rozwija 
się”. Najwięksi wrogowie tak pojmowanego i praktykowanego 
regionalizmu - uważał - to zapyziały centralizm i zastrachany 
prowincjonalizm. Zielonka walczył z jednym i drugim.

Zarówno w książkach, jak i w wielu artykułach poświę-
conych śląskim i kaszubskim pisarzom z niecodzienną, jak na 
współczesne standardy badawcze skrupulatnością i pasją, śledził 
oraz ustalał zależności między biografią twórcy, charakterem 
jego dorobku oraz instytucjami, wpośród których lokalnemu 
artyście przyszło żyć i tworzyć. Wszystko okazywało się 
dla niego w jakiś sposób ważne: rodzina, szkoła, kościół, 
gminne sąsiedztwo, prenumerowane gazety, książki kupowa-
ne na odpustowych straganach lub nabywane u obwoźnych 
sprzedawców. „Ojczyzna - stwierdzał w szkicu „Wrastanie 
w krajobraz” - płynie w nas od prawieku: jej krajobrazy, jej 
mowa, jej ludzie. Jesteśmy ukształtowani przez ojczyznę, tę 
geograficzną, tę pojęciową i językową, naturalną i kulturową, 
przez doświadczenie nieskończonego łańcucha pokoleń, które 
przez nią przeszły”.

Nigdy nie gonił za nowinkami tak w życiu naukowym, 
jak i w codzienności. Reprezentował raczej starą, sprawdzoną, 
solidną szkołę filologicznych badań i dociekań (tekst - kontekst 
- analiza i interpretacja). Jak się zdaje do końca swego żywota 
nie uznawał elektronicznej korespondencji i pisania na kompu-
terze. Było w nim coś z bohatera - narratora jednego z dzieł 
jego ukochanego dziewiętnastowiecznego śląskiego pisarza (i 
wspaniałego katolickiego kapłana zarazem), Norberta Bonczyka, 
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Gdy Andrzej Stasiuk pisał w roku 1995 swoje „Opowieści 
galicyjskie”, Wołowiec, mała podgórska wioska, którą wybrał 
na swoje miejsce na ziemi, liczyła ponad trzydziestu miesz-
kańców. Dwadzieścia lat później Stasiuk i jego żona Monika 
Sznajderman mają już tylko kilkunastu sąsiadów. Wołowiec 
wciąż jest zamieszkany, choć część domów to tylko miejsca na 
letnie przyjazdy ludzi z miasta. A tak, na co dzień, „szczególnie 
późną jesienią, jest tu pusto i cicho”. 

Dalej Monika Sznajderman wyjaśnia: „Nic dziwnego, w 
końcu mieszka nas we wsi tylko osiemnaścioro w ledwie kilku 
domach, a w ciemne jesienne wieczory wydaje się nawet, 
jakby nie było nikogo. Jakby w Wołowcu mieszkała tylko ta 
cisza, gęsta jak mgła, i - tu i ówdzie - smugi szarego dymu, 
przetaczające się po ołowianym niebie”.

Beskidzka wieś Wołowiec jest dla Moniki Sznajderman, jak 
pisze w książce „Pusty las”, domem wybranym na całe życie. 
Jak to się stało, że dziewczyna z inteligenckiego warszawskiego 
domu, córka lekarza, studentka etnografii na uniwersytecie, a 
potem doktor nauk, trafia na nieomal pustkowie i decyduje się 
związać z tym miejscem swoje i swojej rodziny życie? Jej córki 
wychowywały się wraz z wiejskimi dziećmi, a sześcioletnia 
wnuczka taplała się w strumieniu jak setki miejscowych dzieci 
przed nią. W Wołowcu jest elektryczność, ale w niedalekiej 
wsi Czarne, gdzie autorka mieszkała przedtem, lekcje odrabiało 
się przy lampie naftowej. Dzieci wracały ze szkoły i powtarza-
ły słowa nauczycielki, że żyją jak w XIX wieku. Skąd zatem 
ten wewnętrzny impuls, by zamieszkać z dala od stolicy i w 
ogóle od cywilizacji? Autorka sama sobie zadaje to pytanie 

niejednokrotnie: „co ja tu właściwie robię”. To samo pytanie 
słyszała od wszystkich: jesteś, mówili, „panna do spodu miejska, 
jak wieś, to tylko wakacje albo wczasy pod gruszą, przecież 
się tam zanudzisz i uciekniesz, a gdzie kino, gdzie teatr, gdzie 
koncert, gdzie kawiarnia i wystawa, gdzie kariera naukowa albo 
choć jakaś praca. I przecież ty w ogóle nie znasz wsi, oziminy 
od jarego nie odróżnisz, w piecu nie napalisz”. A tymczasem - 
„w Wołowcu zbudowałam własny dom. Mieszkam w nim od 
dwudziestu kilku lat i chciałabym zostać do końca”.

Zanim doszło do zbudowania domu w Wołowcu, Monika 
Sznajderman mieszkała w innych wsiach Beskidu Niskiego. 
W Olchowcu była to stara chałupa pod strzechą, na kolonii; 
potem w Czarnem, w tym domu bez prądu, z lampami nafto-
wymi, a potem w Łosiu, w momencie gdy ta wieś otworzyła 
się na świat i gdzie po raz pierwszy zaistniał w życiu autorki 
komputer i internet. To ostatnie było bardzo ważne, bo Monika 
Sznajderman prowadziła już wraz z Andrzejem Stasiukiem 
Wydawnictwo „Czarne”. Wydawnictwo to powstało właśnie w 
Czarnem, w starej chałupie z lampami naftowymi, a powstało, 
żeby wydać pierwszą książkę Stasiuka. Potem ukazywały się 
kolejne publikacje, także innych autorów. Obecnie Wydawnictwo 
Czarne, prowadzone przez Monikę Sznajderman pod adresem 
Wołowiec 11, może poszczycić się wydawaniem m.in. noblistów, 
jak Herta Müller czy Swietłana Aleksijewicz. A początki, pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych? To nie tylko chałupa bez prądu, 
ale i niewiarygodna droga do drukarni klasztornej; drogę, którą 
dziś można przejechać w niecałe dwie godziny samochodem, 
autorka „Pustego lasu” pokonywała tak: „Pół biedy, jeśli znalazł PI
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który w poemacie „Góra Chełmska” powiadał: „Od nas wszystko 
zależy. Byśmy wszyscy dbali: / Lud zdrowo strawi nowe, a 
stare ocali”. Tak też i Zielonka nad elektroniczną korespondencję 
przedkładał tradycyjny list lub spotkanie w cztery oczy, lubił 
żywy kontakt ze studentami, swobodnie prowadzony wykład 
dla akademickiego audytorium lub też słuchaczy zebranych w 
gromadzkiej świetlicy albo w przykościelnej salce. Działał w 
Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza i w Stowarzy-
szeniu Pisarzy Polskich, którego był współtwórcą i zatroskanym 
o jego rozwój wcale nie szeregowym członkiem. (Parokrotnie 
wybierano Zielonkę między innymi na ogólnopolskie zjazdy 
Stowarzyszenia, pełnił różnorodne funkcje w rozmaitych ko-
misjach tej organizacji).

Podziwiałem go, gdyż przyjeżdżał pociągiem ze Słupska do 
Gdańska chyba na każde zwoływane przez Gdański Oddział SPP 
zebranie. Ubolewał nad upadkiem naszego stowarzyszeniowego 

życia; ubolewał ale... nie poddawał się. W 2015 roku napisał 
dramatyczny w swej wymowie List otwarty do członków 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym z nieukrywanym 
smutkiem stwierdzał między innymi: „Nie tak wyobrażaliśmy 
sobie Stowarzyszenie, gdy po raz pierwszy zeszliśmy się w 
warszawskim kościele pokarmelitańskim (...) zimą 1989 roku. (...) 
Stowarzyszeniu brak entuzjazmu, wizji ideowej, gromadzenia 
przy sobie i w sobie nowych twórców. Brakuje zmagania się 
z sytuacją społeczno-kulturową, w której SPP egzystuje (w 
zasadzie: wegetuje). (...) Wołam o ocalenie Stowarzyszenia!”. 
Tego „ocalenia”, niestety, nie doczekał. Pod koniec żywota z 
coraz większą goryczą konstatował upadek znaczenia nie tylko 
dobrej literatury, ale i kultury w ogóle. Zmarł - przeżywszy 91 
lat - 24 stycznia 2021 roku. Został pochowany w Alei Zasłu-
żonych na opolskim cmentarzu. 

Prof. Kazimierz Nowosielski, Gdańsk
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się przyjaciel z samochodem. Jeśli nie, wyprawa z Czarnego do 
Tuchowa i z powrotem zajmowała mi dwa lub nawet trzy dni. 
W wariancie ekstremalnym jechało się po południu do Gorlic 
z zaprzyjaźnionym leśniczym, u niego spało, rano wsiadało 
się do autobusu do Ciężkowic, dusznego, z szybami zaparo-
wanymi od ciepłych oddechów, w Ciężkowicach spędzało się 
pewien czas na rynku, w zadymionej i niezależnie od pory 
dnia pełnej mężczyzn restauracji Legenda, by doczekać się 
autobusu jadącego do Tarnowa przez Tuchów, w Tuchowie 
wysiadało się przy dworcu kolejowym, szło przez całe miasto 
i wreszcie szerokimi, przeznaczonymi dla tysięcy pątników 
schodami wspinało do górującego nad nimi klasztoru. Tę 
samą drogę, tyle że w drugą stronę, pokonywało się ciemnym 
listopadowym wieczorem, by dotrzeć wreszcie do mieszkania 
leśniczego, spędzić u niego noc i na trzeci dzień rankiem być 
z powrotem w domu”.

Dlaczego zatem młoda kobieta, wychowana w warszawskim 
lekarskim domu, przystawała na tak trudne warunki życia, a 
wręcz je sobie stwarzała? W Olchowcu, na przykład, co roku z 
pobliskich kopanek, czyli pozostałości po niegdysiejszych szybach 
ropy naftowej w Ropiance, „wydobywałam ciężkie wiadra pełne 
bulgoczącej czarnej mazi, ładowałam je do malucha, a potem 
zgodnie ze starą tradycją ropowałam poczerniałe belki domu. 
To, co pomiędzy nimi, malowałam, także zgodnie z tradycją, na 
biało wapnem. Ale najpierw zatykałam szpary w uszczelnieniu 
gliną pomieszaną ze słomą”. Wieś Czarne, z kolei, to w pamięci 
autorki zapachy: „oprócz zapachu nafty zapach gorącej wody 
z mydlinami, która parowała w ogromnym garze na kuchni. 
Zapach świeżo udojonego koziego mleka. Zapach płonących 
pod kuchenną blachą świerkowych szczap. Zapach suchego 
siana w porze sianokosów i zwierzęcego nawozu w obórce”. 
Dalej był Łoś, wieś słynąca od kilku stuleci z handlu dziegciem 
i terpentyną; w czarne listopadowe wieczory „zapalałam lampę, 
wsuwałam szuflą węgiel do pieca, wdychałam kwaśny zapach 
dymu i przytulona do rozgrzanych kafli czytałam”. 

Wreszcie Wołowiec i dom zbudowany przez Monikę 
Sznajderman i Andrzeja Stasiuka na gołym wzgórzu: „Na 
początku miał być z katalogu i z pustaka, duży, z piwnicą 
i garażem w podziemiach, jak trzeba. Ale w czasie budowy, 
do której przystąpiliśmy z zerowymi zasobami finansowymi 
i takim samym doświadczeniem, szybko się okazało, że to 
nas przerasta i dom stanął na połowie fundamentów. Dlatego 
teraz co rusz doklejamy a to pokój, a to taras, a to sień”. Obok 
domu jest warsztat i obórka z owcami. Koty i psy dopełniają 
obejścia domowego, a w pobliskim lasku spokojnie żyją sarny 
i jelenie. Tak więc stworzyli dom: „zamieszkaliśmy, choć w na-
szym nieco abnegackim, bałaganiarskim stylu: płoty i płotki są 
krzywe i bliskie zawalenia, brama na łąkę od zawsze podparta 
jest kołkiem, siano wysypuje się z obórki, a owce korzystają 
z wiecznie niedomkniętej furtki, by wdzierać się na taras, w 
przestrzeń ludzi i psów, i jeść prosto z worka suche psie jedze-
nie”. Zamieszkali, przeżyli pierwszą zimę, a zimy wówczas były 
srogie, z mrozem, śniegiem, zaspami sięgającymi płotów. Gdy 
po raz pierwszy Stasiuk i Sznajderman przyjechali do Wołowca 
zimą, wydobycie się ze wsi zajęło im kilka godzin, popatrzyli 
po sobie: „jak my tu będziemy mieszkać?”. Ale mówiono, że 
kto przeżył tu pierwszą zimę, to da sobie radę i może zostanie 
na zawsze. I zostali.

Dlaczego, powtórzmy, Monika Sznajderman mieszkała w 
kolejnych beskidzkich wsiach, nosiła wodę ze studni, pisała 
na maszynie przy lampie naftowej, paliła w piecu? Dlaczego 
w książce „Pusty las”, powtarza wciąż, po niemal trzydziestu 
latach w Beskidzie Niskim, „co ja tu robię?”. Dla samej autorki 
jest to nadal pewną tajemnicą. Jak pisze, „trudno wyjaśnić to 
uczucie, że gdy pierwszy raz pojechałam w Beskid Niski, to 
potem chciałam tam wracać i wracać, aż wreszcie zostać na 
stałe. Trudno wyjaśnić tę ciemną siłę przyciągania, która w 

końcu zwyciężyła nad wszelkim rozsądkiem, wytrąciła mnie 
z trajektorii oczywistego życia i wyciągnęła z Warszawy na to 
odległe pustkowie z mroczną przeszłością, wyboistą teraźniej-
szością i niczego nieobiecującą przyszłością. Która kazała mi 
wziąć w opiekę cudzą historię i zamieszkać w obcym pejzażu, 
aż nieuchronnie staną się moje. Która kazała mi rozgościć 
się wśród porzuconych resztek, umościć się w śladach po 
nieobecnych, otoczyć ich rzeczami i nadać im nowy sens. I 
obserwować, jak dzieje się nowe życie”. 

Monika Sznajderman wzięła, jak pisze, w opiekę cudzą 
historię. Historię miejsca, które jest teraz jej domem, i wsi 
okolicznych. W „Pustym lesie” opisuje losy miejscowości nadal 
zamieszkanych, jak Zdynia, Gładyszów, Pętna czy Krzywa. 
Na kartach jej książki ożywają też wsie, których już nie ma: 
Nieznajowa, Radocyna, Lipna. Na mapce w wyklejce okładki te 
miejsca, w których po zamieszkujących je niegdyś ludziach nie 
ma już śladu, istnieją nadal, tylko oznaczone kropką „miejsco-
wości nieistniejące”. Autorka wciąż je przywołuje, przywołuje 
też ludzi, po których nie został żaden namacalny ślad. Może 
oprócz zatartych nagrobków. Sznajderman opisuje trudne, 
często tragiczne losy mieszkańców Wołowca i okolicznych 
wsi, a zwłaszcza wysiedlenia w 
głąb Rosji czy na tzw. Ziemie 
Odzyskane w ramach akcji 
„Wisła”. Śledzi też losy chłopów 
emigrujących do Ameryki, za 
chlebem. Z zaciekawieniem 
podąża za trasami zagranicznych 
wyjazdów robotników niegdy-
siejszych beskidzkich szybów 
naftowych. Odnotowuje zarazy 
pustoszące wsie. Wielu z opisy-
wanych bohaterów ma metrykę, 
datę chrztu, imiona rodziców, 
pieczołowicie odszukane w 
starych księgach parafialnych. 
Jak „Jerzy Szkymba, który chrzest 
przyjął 4 maja 1784 roku, syn 
Anny i Andrzeja. Za chrzestnych 
miał Grzegorza Hatalewicza, 
Tymoteusza Gułę i Mariannę Drotarkę, córkę Piotra Drotera”. 
Albo „Grzegorz i Anastazja Polańscy. 

5 czerwca 1776 roku ochrzcili w wierze greckokatolickiej 
córkę Pelagię”. Oni wszyscy, pisze autorka, byli tu przed nią. 
I powtarza: moi dawni sąsiedzi, gdzie oni są? 

W swojej książce „Pusty las” Monika Sznajderman przy-
wraca życie mieszkańcom małych podgórskich wiosek w Be-
skidzie Niskim. Tym, którzy żyli przed wiekami, i tym sprzed 
kilkudziesięciu lat. Pisze „o tych, którzy przez stulecia kochali 
się tu, śmiali, płakali, modlili i umierali, marzyli o lepszym 
życiu i bali się go. O tych, którzy przez stulecia siali, sadzili, 
kosili i budowali. Kłócili się o miedzę i nocami, po kryjomu, 
przesuwali kamienie na miedzach. Wypasali krowy i owce, 
wycinali drzewa. Budowali drewniane domy, stawiali kamienne 
kapliczki i krzyże. A potem nagle poszli, wyjechali, zabrano 
ich”. Dalej autorka mówi: „Nie powinnam o tym zapominać. 
Kim bowiem byłabym tu bez nich?”. 

W jednej ze swych licznych pieszych wędrówek po okolicy, 
po dolinach, które opustoszały, Monika Sznajderman, błąkając 
się wśród śladów po dawnym życiu, cały dzień spędziła w 
„Pustym Polu, niegdyś zwanym Pustym Lasem, przysiółku 
leżącym nad Siarami”. Miejsce, niegdyś tętniące życiem, dziś 
puste, wywołuje pytanie autorki: „Tamto życie, gdzie ono się 
podziało?”. Jest. W „Pustym lesie”.

Jolanta Betkowska, Słupsk 
Monika Sznajderman; „Pusty las”, Wydawnictwo Czarne, 

2019.
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Wiemy, że już nigdy nie 
spotkamy się, a wspólne 
przedsięwzięcia nie będą 
zrealizowane

Kluki mu nie wystarczały

Sobota 18 lipca 2020 roku. Piękna, słoneczna pogoda, rap-
tem słychać warkot silnika helikoptera oznaczonego symbolem 
transportu sanitarnego. Po kilku minutach dobiega informacja, 
że Henryk Soja uległ wypadkowi i transportują go do szpitala, 
właśnie tym helikopterem. Wypadek poważny. Pacjent jest 
w śpiączce, jak długo to potrwa, nie wiadomo - to opinia 
lekarzy. Należy czekać, a czas może być sprzymierzeńcem i 
wrogiem. Czekaliśmy pięć miesięcy z nadzieją, że Heniek wróci 
i będziemy dalej realizować wspólne cele. Niestety, 19 grudnia 
dotarła smutna wiadomość, że... odszedł w inny świat, który 
jest nowym początkiem. 

Przez 48 lat pracował w Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku. We wrześniu 1972 roku zatrudniony został w Dziale 
Etnograficznym kierowanym przez Hugonę Ostrowską-Wójcik, 
jako asystent. Już kilka lat później, w połowie lat 70. stanął 
przed wyzwaniem rozbudowy Muzeum w Klukach, nad którą 
od początku sprawował nadzór, od 1984 roku jako kierownik 
oddziału w Klukach. W czasie niemal półwiecza pracy zawo-
dowej dał się poznać jako bardzo aktywny, zaangażowany w 
realizację wielu ciekawych zadań z zakresu ochrony kultury, 
przede wszystkim kultury materialnej Pomorza.

Był współautorem koncepcji rozbudowy muzeum skan-
senowskiego w Klukach, uratowania od zniszczenia cennych 
zabytków budownictwa słowińskiego, a także stworzenia miejsca 
wyjątkowego, nie tylko kulturotwórczego, również markowego 
produktu turystycznego. Jego wizja i konsekwencja zaowocowały 
rozbudową skansenu, który z jednej zagrody in situ urósł do 
muzeum na wolnym powietrzu, składającego się z dziewięt-
nastu budynków z wystawami wnętrz słowińskich z okresu 
od przełomu XIX/XX wieku do lat pięćdziesiątych XX wieku, 
wystawą dotyczącą historii Słowińców, Galerią Pomorskiego 
Malarstwa Plenerowego i Zagrodą Edukacyjną.

Z jego pasji i inicjatywy muzeum wypełniło się działania-
mi popularyzatorskimi i edukacyjnymi. Pierwsze było Czarne 
Wesele (wyróżnione w Konkursie Ministra Kultury w 1998 

roku na Muzealne Wydarzenie Roku). Było jedną z pierwszych 
podobnych imprez w skali kraju, a na Pomorzu wyznaczyło 
trendy na następne lata. Henryk Soja był pomysłodawcą cyklu 
wystaw prezentujących malarstwo i grafikę przedwojennych 
artystów związanych z Pomorzem i twórcą początków kolekcji 
tego malarstwa. Był także kontynuatorem organizacji konferencji 
słowińsko-kaszubskich (od 2000 roku kaszubsko-pomorskich) 
poświęconych zagadnieniom etnograficznym, historycznym i 
językoznawczym.

Wraz z pracownikami dążył, aby Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach pełniło ważną rolę integracyjną dla okolicznej ludności, 
budowało tożsamość lokalną i regionalną. Był współautorem 
powstałej w 1995 roku koncepcji ożywienia gospodarczego 
i zagospodarowania turystycznego wsi Kluki poprzez reak-
tywowanie tradycyjnego rybołówstwa, rzemiosł wiejskich i 
rękodzieła. Dzięki jego zaangażowaniu i zapałowi odbyło się 
szereg warsztatów i kursów dla mieszkańców gminy Smołdzino 
z zakresu rzemiosła i rękodzieła. Był inicjatorem stworzenia 
Słowińskiego Centrum Kultury Regionalnej w Klukach. 

Ale Kluki mu nie wystarczały, chciał dla Słowińców i 
zabytków Pomorza zrobić więcej. W 1986 roku Muzeum 
przejęło XIX-wieczną zagrodę kowala w Czystej, w latach 
dziewięćdziesiątych rozpoczęło jej rewitalizację. Plany ochro-
ny budownictwa regionalnego poszerzyły się, gdy otwarły się 
możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. W 2007 roku 
powstał projekt „Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i ada-
ptacja obiektów dziedzictwa kulturowego Słowińców na nowe 
funkcje kulturowe w Czystej w celu wzbogacenia atrakcyjności 
turystycznej regionu. Etap I.”. Celem jest odtworzenie dawnej 
rolniczej wsi słowińskiej. Projekt nie uzyskał dofinansowa-
nia, ale Henryk Soja nie zrezygnował. Nawet wówczas, gdy 
dwukrotnie chałupa kowala była podpalana. Zdobywał środki 
i kontynuował prace, ostatnio już w ramach Stowarzyszenia 
„Kluka”, które wydzierżawiło chałupę w Czystej. W roku 2020 
remont miał być zakończony Realizując to zadania miał na celu 
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dodatkowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. 
Był również czynnym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-

-Pomorskiego, Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu 
w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od lat działał 
społecznie w lokalnych stowarzyszeniach, realizował programy 
integrujące społeczność lokalną i promujące dziedzictwo kul-
turowe. Od dwudziestu dwóch lat jako prezes Stowarzyszenia 
Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia” brał udział 
w przygotowaniu projektów produktów markowych „Kraina w 
Kratę” i „Szlakiem najstarszych elektrowni wodnych w Parku 
Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Działał również w Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” zajmującym 
się problemami ochrony dziedzictwa kulturowego Słowińców. 
Włączał się do przygotowania projektów tematycznych, na 
realizację których stowarzyszenia pozyskiwały środki z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, samorządu województwa i samorządów lokalnych. 
Z ramienia stowarzyszenia „Słupia” planował zakończenie prac 
w zabytkowej chałupie w Starkowie i stworzenie tam wysta-
wy galerii lalek dla zwiedzających „Krainę w Kratę”. Z kolei 
ze środków pozyskanych przez „Klukę” przede wszystkim 
planował dokończenie chałupy kowala w Czystej i stworzenie 
tam ośrodka edukacji i kultury regionalnej. Podczas wspólnych 
rozmów i planów mówił: - Skończę budowę a potem będę 
spokojnie przyglądał się jak kontynuują naszą pracę następcy. 
Nie dane mu było, straszne zdarzenie pozbawiło go dalszych 
realizacji jego marzeń. 

Posiadał niebywałe umiejętności w nawiązywaniu kon-
taktów międzyludzkich, współpracy z różnymi środowiskami 
zawodowymi i kierowania zespołem ludzkim. Bogatą wiedzę 
przekazywał na szkoleniach i kursach przewodnikom PTTK. 

Podczas rewitalizacji zabytkowych obiektów drewnianych zawsze 
służył swoją wiedzą, a niejednokrotnie brał czynny udział w 
praktycznych pokazach jak budowano chałupy szachulcowe. 
Podczas wizyt gości krajowych i zagranicznych oraz festynów 
zawsze zabiegał, aby przygotowano słowiński żurek i tradycyjny 
chleb ze smalcem. Poza wszystkim był życzliwym, ciepłym, 
spokojnym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej.

W lipcu 2013 roku Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
obchodziło 50-lecie. Oficjalne uroczystości zaszczycił prezydent 
RP Bronisław Komorowski z matką, Jadwigą Komorowską. Dla 
pani Jadwigi wizyta ta miała charakter sentymentalny, bowiem 
jako studentka socjologii w 1948 roku prowadziła w Klukach 
badania terenowe, której pokłosiem stała się praca magisterska 
na temat stosunków autochtonów oraz ludności osadniczej 
przybyłej zza Buga. W tej uroczystości brała udział również 
96-letnia mama Henryka. Cieszył się widząc jak dwie starsze 
panie, którym życie napisało różne scenariusze, potrafiły cie-
kawie rozmawiać ze sobą.

Henryk Soja - jako pracownik Muzeum Pomorza Środkowego 
i społecznik działający w wielu organizacjach i stowarzysze-
niach, za ogromne zaangażowanie w ratowanie pomorskiego 
dziedzictwa kulturowego otrzymał wiele nagród i odznaczeń, 
m.in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złoty 
Krzyż Zasługi, Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, Odznakę 
Zasłużony Działacz Kultury, Skrę Ormuzdowi od tygodnika 
Pomerania, Pomorską Nagrodę Artystyczną. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla zachowania 
tradycyjnej architektury i kultury ludowej regionu słowińskiego 
oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Joanna Orłowska, Violetta Tkacz-Laskowska 
Słupsk

N
O

W
E 

TO
M

IK
I

Anna Boguszewska urodziła się w 1949 roku w Jutrzence, 
w powiecie bytowskim. Szkołę średnią ukończyła w Słupsku. 
Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Przez wiele lat 
pracowała w słupskim Urzędzie Miejskim, od kilku korzysta już z 
emerytury. Od 2008 roku należy do działającej w Słupsku Grupy 
„Wtorkowe Spotkania Literackie”. Jest też słuchaczką Słupskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i należy do tamtejszej sekcji 
literackiej. Debiutowała w 2008 roku wierszem „Zasiądźmy do 
Wigilii”. Swoje wiersze umieszczała w powiatowych antologiach, 
almanachach „Jezu ufam Tobie” i „Niedopowiedzenia” (2017), w 
Poezji Dzisiaj. Te pisane dla dzieci znalazły się w zbiorowych 
tomikach „I uszatkę bałwan dostał” (2009), „I uszatkę bałwan 
zgubił” (2013).

Jak wielu innych aktywnych twórców z Grupy myślała o 
własnym tomiku i ten się ukazał pod koniec ubiegłego roku. Od 

strony edytorskiej prezentuje się 
dobrze, bo autorka zadbała też 
o ciekawe zilustrowanie wierszy 
pracami malarskimi Alicji Augu-
styniak-Pelc. Tomik zawiera ponad 
sześćdziesiąt wierszy podzielonych 
na rozdziały: „Pisane morskim 
wiatrem”, „Jesteś kotwicą”, „Dzień pachnący bzem” i „Odejdę 
w jesienną mgłę”. Tytuły te sygnalizują o czym są wiersze. 

„W twórczości Boguszewskiej dominują podstawowe tematy. 
Poetka bywa bardzo liryczna i malarska w opisach słupskiej 
czy bardziej nadbałtyckiej przyrody. (...) Dominuje miłość i 
utrata bliskiej osoby, nostalgia za rodzinnym domem oraz czas 
przemijania - stwierdza M. Kościeński we wstępie do tomiku. 
- Poetka ma wyjątkowy dar i słuch obserwując otaczający ją 
najbliższy świat. (...) W owych opisach przyrody nawiązuje 
do najlepszych kanonów polskiej literatury, przykładowo do 
twórczości Bruno Schulza. Jakże trafnie zgadza się z Seneką 
Młodszym, że „śmierć nie jest złem, lecz jedynie prawem obo-
wiązującym cały rodzaj ludzki” (Mors malum non est, sola jus 
aeguum generis humani). (...) Wierzę, że jej następne książki 
będą przyciągać tak Czytelników, jak i krytyków.” (z)(z)

Anna Boguszewska: „Słony zapach czasu”, Starostwo Powia-
towe w Słupsku, 2020, nakład 350 egz., ISBN 978-83-60228-90-6

„Słony zapach czasu” 
- liryczny i malarski
Anna Boguszewska ze Słupska ma 
swój debiutancki tomik. Otrzymał ty-
tuł „Słony zapach czasu”. Mirosław 
Kościeński we wstępie napisał: „Poet-
ka ma wyjątkowy dar i słuch obserwu-
jąc otaczający ją najbliższy świat.”
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Jerzy Fryckowski, Dębnica Kaszubska

EPITAFIUM DLA JANUSZA 
GRODZICKIEGO HERBU ŁADA 
KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ 
KAWALERA ORDERU VIRTUTI 
MILITARI

Ciągle mnie bolisz Polsko. Rano spod Modlina.
Ograbiłaś z Winnicy, z Wilna wygoniłaś.
Jak zbita suka skomlesz, że Jałty to wina.
Biegnie koło historii. Kroczy mocarstw siła. 

Sprawdzę chłodną Kanadę, czy pachnie 
żywicą.

I oddam swoje serce brytyjskim konwojom.
Gdy w okuciach medali kiedyś mi policzą,
moja miłość do Polski będzie srebrną zbroją.

Po wojnie ustrój cieniem na mapę się kładzie.
Karabiny nie spoczną. Ktoś strzelał 

w Poznaniu.
Mówią do mnie: „Pan Polak? Czemu 

w Trynidadzie?”
Cyrankiewicz wciąż krzyczy o rąk ucinaniu.

To nie wrzesień jest polski. Ten kraj 
krwawi grudniem.

I słynie na cały świat nocnym zwłok 
chowaniem.

Dzisiaj pochylnie stoczni to miejsca bezludne.
Zdrajcom naszej pamięci błogosławisz Panie.

Nie mam do Ciebie żalu. Wracam 
z rejsu zawsze.

Przecież się urodziłem Pod szczęśliwą gwiazdą.
Tylko co noc mnie budzą wspomnienia 

najkrwawsze
łopotem białych żagli, z września polską jazdą.

Aż przywiódł mnie do Polski ten cud 
w Watykanie.

Ściśniętych twardych pięści cios burzący mury.
I nocne w Nowym Jorku Miłosza czytanie.
Miłość na stare lata. Zawiszy kontury.

Biegnę Mario do Ciebie, do oczu zielonych.
Tylko jedna przecznica nasze dłonie dzieli.
Zamiast u Twoich kolan krzykiem 

w drzew korony
Upadłem u stóp Boga, który z bicza strzelił.

Jeszcze serce nad Skwerem jak ptak zatrzepoce,
skrzydła rozwieją prochy, bo ciało ktoś spalił.
I Ty swoją garść Mario rozrzuć po zatoce.
Tylko tak pamięć o mnie uniesiesz na fali

Zygmunt Jan Prusiński, Ustka

ŻYCIE Z DUCHAMI W POEZJI

Motto: „potem już tylko zostaje podrzucony przez 
noc jedwab świtu - w nim smolny zapach lasu 

pod trójkątem dachu tam słychać tupot rannej 
rosy którą przepędza chrzest obudzonego kornika” 

- Wacław Pomorski

Podobno zmarłeś Wacławie
podobno poeto
czy muszę to przyjąć jako koniec
naszej przyjaźni?

Pamiętam ciebie bardziej z lat 70.
nie kilka dni temu czy lat ostatnich
byliśmy wtedy młodzi i butni
komuna cuchnęła na odległość
a my swoje robiliśmy - pisaliśmy wiersze.

I był w tym jakiś sens
bo te wiersze w nas rosły jak brzozy
kształciliśmy wedle zarysów
moc słów nie tylko na trawie
ale i w rękach moc świtania i zmierzchu
były ważne i zostawały przyjazne.

Nieśliśmy te słowa w wierszach
uczyliśmy zgodnie kochać dobro
postępowaliśmy według prawdy
że człowiek nie potrzebuje wiele
tylko miłości pomiędzy przychodzących
i odchodzących gdzieś - gdzie
nie odgadniemy aczkolwiek wierzymy
że oni czekają na nas tak jak ty
czekasz że przyjaciele wrócą 
do Ogrodu Pana Boga!

21.01.2021 - Ustka 
Czwartek 04:09

EKSLIBRISTYKA PĘKNIĘTEGO 
KOŁA

Motto: „kiedy już nie ma się czego chwytać 
często wyrasta w nas drzewo trwalsze od skały 

nadzieja...” - Wacław Pomorski

O czym teraz pisać Wacławie
słowa się kłócą zawieszone o pajęczyny
w doborze nie jest łatwo czynić
szaleństwa według tej prawdy - byłeś
niedaleko mnie pomiędzy
Bytowem a Ustką.

Co mam pisać że byłeś dobrym człowiekiem
to jest za proste nawet w linii horyzontu
ściszony tworzyłeś swoją exlibristykę
i swoją poezję nad wyraz głęboką

bo zrywałeś ją nie tyle z gałązek czy z liści
ale z własnych dni - tylko pory się zmieniały
ty wciąż obrazowy niewidzialne
portrety zostawiałeś w kamieniu -
i te kamienie nie milczały zapewne.

Szukam więc słowa trafne
by były zgodne jak ta słowna pieśń
którą można usłyszeć szczególnie o świcie. 

Zostań w narodzinach grzesznym
choćby w moich wierszach
bo wówczas pamięć o tobie nie zarośnie trawą.

23.01.2021 - Ustka

Margot Słotwińska, Bydgoszcz

IMPRESJE POETYCKIE 

Całkiem niezły ten rys biograficzny 
to miłowanie gorące, żarliwe jak proroctwo
od 100 lat wyczekiwane i pierwsze w życiu
zaręczyny i to wszystko w nadmorskiej 

mgle zniknęło.

Znowu mgła myśli zasnuła
szara jakaś i nieprzenikniona i
znowu czekać trzeba aż nastanie świt
i korale jarzębin płakać przestaną
że łez ich nie ma kto całować.

Tak zwyczajnie bez muzy i w ciszy...

19 stycznia 2021

Halina Staniszewska, Słupsk

WIATR SZALEJE 

strącił obumarłe formy życia
wgryza w duszę człowieka
który rozpatruje
sens potrzeby
istnienia
przemijania
zawirowań 
przyczyn i skutków

SONDA GOJA 

zapętlony czas
nosi znamiona 
tajemnicy bytu
zapisanego w klamrach
matematyki, fizyki, chemii
logiki
pływamy w zupie niewiedzy
przynaglanej postępem
drążąc miliardy galaktyk
na użytek 
człowieczeństwa

wiersze najnowszewiersze najnowsze
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Jan Kulsza, Strzelce Krajeńskie

TWOJE IMIENINY LEOKADIO 

wstałem i w jasną księżycową noc 
ubrałem się i poszedłem na stację 
myślałem że ty na swoje imieniny 
przyjedziesz i będziemy razem świętować 

pociąg nie przyjechał i ciebie nie ma 
wróciłem do domu pomodliłem się 
i poszedłem spać ty zawsze jak wstałaś 
to się modliłaś 
modliłem się i za ciebie - zasnąłem 

rano poszedłem na cmentarz zapaliłem znicz 
na twojej mogile żebyś miała jasność że 
dzisiaj są twoje imieniny i ja twój mąż 
jeszcze o tobie pamiętam Leokadio 

Grzegorz Chwieduk, Kępice

PRZYCHODZĄ

przychodzą do mnie
starzy koledzy

przychodzą
by pograć
w nieśmiertelne karty

wpadają
z wesołym piwkiem
lub zalotnym winkiem

godzinami gadają
o poważnych sprawach
i o dupie Maryni

przychodzą
by udowodnić
że ciągle żyję

Maciej Michalski, Słupsk

HALO TU ZIEMIA 

 Ciemność widzę widzę ciemność 
 (Stuhr, Seksmisja)

czy jeszcze ktoś czuwa nad losem poetów
a los czy na pewno - jest po naszej stronie
poprawność serwuje strony pełne bzdetów
kłamstwo pędzi przodem gdy prawda w ogonie

gdzie rzeczona księga - dokument epoki
ostatnia jak tylko może być posługa
gdy oto przed nami najczarniejsze mroki
wolność jeśli żyje zwykle kona w długach

drukowane słowo mogło by osłodzić
areszt na rozumie i areszt na duszy
gdy plemię żmijowe nie przestaje szkodzić
wiernym sługom Słowa - którzy mają uszy

pozbawieni ducha - pozwalając szczepić
poddać własne geny - zmienić osobowość
spacyfikowani - jak bezbronne dzieci
to wszystko już było - przemoc to nie nowość

spragnieni ożywczej mocy co tkwi w słowie
błąkają się sami całkiem bez nadziei
kto powstrzymał deszcze nie mieści się 

w głowie
kto wskaże spiskowców - globalnych złodziei

Zdzisłąw Opałko, Częstochowa

DOPÓKI MYŚL WOLNA...

Trudno świętować gdy się życie zmienia
w różne stany cierpienia
choć współczucia i troski od wielu
wciąż nie widać światła w tunelu
jednak warto żyć trwać buntować się 
przeciw niemocy
jaśnieć w sobie i w innych jak dzień
który wstaje po nocy

Trudno się bawić w proste zabawy
gdy inni uparcie wolą pląsać 
w chocholim tańcu
lub okopani w swoim szańcu
w przybyszach z bliska i z daleka nie 
dostrzegają człowieka
tylko sobą się chlubią to sprawiedliwe - mówią
trudno smutkiem nie malować twarzy
gdy dla wielu problemem staje się zawiłym
jak zwyczajnie być miłym

Trudno nie drżeć gdy wyczuwamy 
że gdzieś koło północy
może się zacząć spektakl przemocy 
i kłamstwa z każdej strony
okrążą zniewolą mózgi słowa jak sztylety
zaczną przecinać nam dusze - wtedy 
trzeba coś zrobić
dla dobra nie tylko swojego i stanąć 
naprzeciw złego
samotnie jak mąż tylko w godność spowity
bo ciągle warto - warto być przyzwoitym

Trudno jest wytrwać w wierze gdy bóg bliski
pełen wszechmocy każe nam którejś 
nocy obudzić
syna niewinnego i zabić go w ofierze
z użyciem noża długiego - wtedy warto 
naprawdę warto
pokazać ludzką twarz hardą i jak Dylan
rzucić w niebiosa bez zbędnej ogłady:
no stary... bez przesady!...

Trudno jest uśmiech i chwilę spokoju
zatrzymać na bladym obliczu gdy to co 
dotąd sprzyjało
pogrąża się w falach kiczu jednak
być warto współczuć walczyć nie 
szczycąc się ranami

szukać odgłosów życia pukając w ściany 
nieme
dopóki myśl wolna tli się i przestrzeń 
gwiaździsta nad nami

Emilia Jastrząbek-Zimnicka, Izbica

BOŻE COŚ POLSKĘ...

Tą świętą pieśnią błagamy i chwalimy Pana
O pokój świata, błogosławieństwo wolności
Która niestety nie jest na zawsze dana
Świat choć tak piękny w swej cudnej postaci
Jest niespokojny i konfliktów pełen
Nasz naród wie bo nie jeden raz 
wolność utracił
Jęcząc w obcych okowach za niezgodę płacił
Ty Boże, który tknięty jej upadkiem
Wspierałeś walczących o najświętszą sprawę
Jesteś naszą opoką i nadzieją naszą
Stań obok nas pomagaj Polakom
W tych dziwnie trudnych niespokojnych 
czasach

Ireneusz Borkowski, Słupsk

Zasnęła nam kultura w domach
nikt nie zaśpiewa dziś na scenie
bramy teatrów zamknął covid
zrobił nam własne przedstawienie

To nie komedia dramat to
który się skończyć nie chce dziś
każdy z nas rolę w nim swoją ma
chociaż by nie chciał musi być

W kombinezonach tańczą na salach
białych maseczkach i rękawiczkach
piękne dziewczyny z chłopakami
karty choroby noszą w teczkach

Respiratory już włączone
kolejny pacjent dostał leki
ktoś zamknął oczy poszedł na stronę
opuścił właśnie nas na wieki

Aldona M. Peplińska, Motarzyno

JAŁMUŻNA 

Rozbiegane sprawy zaślepionych chwil
Tuż przed fleszem
Przystają, by chwycić dłoń
Samotnych odsłoniętych firanek.
Karmią zgłodniałe spojrzenia rozmową
Wyciszając kolorowy prostokąt,
A gdy pojawi się zasmucone lico
Wrzeszczących nieporozumień
Tulą kładąc serce na dłoni
Tonącej nadziei...
 
Jakże to oczywiste, codzienne, powszednie.
Jakież książkowe, marzenie.
 
Ale czy na pewno lewa ręka nie wie,
Co czyni prawa? W
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Umiejętność balansowania, szczególnie gdy czasy są 
trudne, gdy koniecznie trzeba znaleźć złoty środek między 
uczuciem i rozsądkiem, między chceniem i koniecznością, 
między interesem własnym i wspólnym, przydaje się każdemu. 

„Niepewnie idziesz pochylony
Drogą co nigdzie nie prowadzi
Tak jak po fali
Tak jak po linie
Jak nad przepaścią idziesz drogą
Tak jak po fali
Tak jak po linie
Nie widzisz ziemi pod stopami
W powietrzu lekko zawieszony
Skupiony nad swym każdym ruchem
W niepewny obraz zapatrzony
Ostrożnie idziesz w dal bez celu
Ostrożnie swym tanecznym krokiem (...)”

(Słowa piosenki „Linoskoczek” - G. Turnau,  
Jan K. Pawluśkiewicz i B. Rybotycka.)

Jerzy Marian Kędziora ps. JotKa, częstochowianin, rocznik 
1947, był najpierw uczniem, później nauczycielem w często-
chowskim Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego. 
W 1972 ukończył gdańską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych (obecnie ASP). Prawdopodobnie atmosfera Gdań-
ska, miasta niepokornego, wpłynęła na postawę artystyczną 
studenta Kędziory. Od początku drogi artystycznej był w kontrze 
do kanonów sztuki wpajanych przez uczelnię. Pasjonował 
się eksperymentem, szczególnie rzeźbą kinetyczną, wówczas 
nowatorską. Pomysł, w założeniu szalony, przeczący prawom 
fizyki, rzeźbiarz zrealizował na przełomie wieków XX i XXI. 

Kiedy jedna z dziennikarek pytała, jak to się dzieje, że 
rzeźby nie spadają, artysta humorystycznie odpowiedział: „To 
proste, przecież jestem z Częstochowy”. Ale tajemnicę wyja-
śnił, acz niechętnie, że z amerykańska technikę tę nazywa się 
zimnym brązem. Żywice łączy z pyłkami metali albo mączką 
marmurową, więc rzeźby są lekkie. Wykorzystuje też kolorowy 
zimny metal: brąz, aluminium. Sama konstrukcja zbudowana 
jest z włókna szklanego lub węglowego.

Pomysł na cykl „Balansujące” zrodził się jako podsumowanie 
czasu transformacji. Wydawał się Jerzemu Kędziorze odpowiedni 
i adekwatny do czasu. Pierwszą rzeźbę przygotował na Salon 
ZAR-u w Warszawie. Praca została nagrodzona i wyznaczyła 
nowy kierunek.

W 1999 roku przygotował dwie prace na linach dla zamku 
w Książu. Potem miasto Bydgoszcz kupiło rzeźbę balansową. 
To była postać „Przechodzącego przez rzekę”. Rzeźba zawisła 

na tle spichrzy nad Brdą w miejscu, gdzie odbywają się mi-
strzostwa świata Slacklines Games (w chodzeniu na taśmie) i 
jest pamiątką wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 
roku. W zamierzeniu autora linoskoczek jest narracyjnym na-
wiązaniem do innej bydgoskiej rzeźby - „Łuczniczki”, autorstwa 
berlińskiego artysty prof. Ferdinanda Lepcke. Posąg przedstawia 
młodą, nagą kobietę, napinającą łuk. Jedynym „przyodziewkiem” 
łuczniczki są rzymskie sandały - i ten motyw wykorzystał 
Jerzy Kędziora. „Przechodzący przez rzekę” na ramieniu niesie 
takie właśnie rzymskie sandały, a w lewej ręce trzyma strzałę, 
pewnie tę, którą wypuściła łuczniczka. W ten sposób bydgo-
ska rzeźba Jerzego Kędziory tworzy opowieść o mieście, które 
przekroczyło granicę czasów, jednocześnie jest dowodem na 
uniwersalny charakter sztuki.

Uroczyste odsłonięcie „Łuczniczki” odbyło się 18 paździer-
nika 1910 roku. Mimo różnych dziejowych zawirowań rzeźba 
przetrwała II wojnę, uszkodzenia na plecach, z tyłu rąk i nóg 
poddano konserwacji w 1948 roku.

Wydaje się, że koncepcja Jerzego Kędziory, uwzględnia-
jąca motywy przedwojennego pomnika „Łuczniczki”, jest też 
historyczną metaforą. „Przechodzący przez rzekę” linoskoczek 
pokonuje rzekę czasu, wzajemnych niechęci i obaw, przekro-
czył granice i ograniczenia, aby wówczas, 1 maja 2004 roku, 
połączyć państwa Europy. 

Ważnym elementem rzeźby jest jaskółka - (niem. die 
Schwalbe) zawieszona na tej samej linie. Przez bydgoszczan 
ten element rzeźby odczytywany jest jako hołd autora łucznika 
złożony Andrzejowi Schwalbe, dyrektorowi Filharmonii Pomor-
skiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy.

W Lublinie balansująca rzeźba Jerzego Kędziory ozdobiła 
Stare Miasto. Nad Rynkiem na linie sztukmistrz Jasza Mazur, 
bohater noblisty Isaaca Bashevisa Singera spełnia swe marze-
nie o lataniu: „Jasza zdrzemnął się i przyśniło mu się, że lata. 
Uniósł się nad ziemią i wzbił wysoko, wysoko. Dziwił się, że 
wcześniej tego nie próbował - takie to było łatwe, takie łatwe.”RZ
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Prace Jerzego Kędziory za-
wsze wpisują się w zastany 
pejzaż historyczny, kulturowy, 
urbanistyczny, tak jest z pra-
cami w polskich miastach, 
jak również w obszarze kano-
nów kultury muzułmańskiej, 
gdzie znany jest jako JotKa

Balansowanie 
Jerzego Kędziory
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Prace Jerzego Kędziory zawsze wpisują się w zastany 
pejzaż historyczny, kulturowy, urbanistyczny, tak jest z pracami 
w polskich miastach, jak również w obszarze kanonów kultury 
muzułmańskiej, gdzie znany jest jako Jotka. Cykl rzeźb „Balansu-
jące” przyniósł Jerzemu Kędziorze ogromną popularność na całym 
świecie, we wszystkich regionach kultury. Były na wystawach 
m.in. w Miami, Abu Dhabi, Dubaju, Londynie, Berlinie, Madrycie, 

Nowym Jorku... Są atrakcją turystyczną polskich miast: Bydgosz-
czy, Łodzi, Sopotu, Sandomierza, Tomaszowic i Częstochowy.

Stała wystawa rzeźb Jerzego Kędziory znajduje się w 
galerii artysty (PGR - Poczesna Galeria Rzeźby) w Poczesnej 
pod Częstochową.

Czesława Długoszek
Objazda
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Poetycki zielnik kwiatowy

„Powód wznowienia tomiku o kwiatach? (...) Pierwszy 
tomik o sześćdziesięciu gatunkach kwiatów pt. „Flagowy okręt 
grządek” „rozpłynął się” w przyrodzie błyskawicznie, omal do 
ostatniego u autora egzemplarza. Sygnały od zainteresowanych, 
szczególnie dzieci i młodzieży o następny zielnik kwiatowy 
nie dawały spokoju. Jak wiemy najbardziej przyrodzie sprzyja... 
spokój. Więc do dzieła! Po jedenastu latach podjąłem próbę 
zadośćuczynienia. Zaraz też w moim wnętrzu „ocean” bogac-
twa kwiatowego „rozlał się”... globalnie” - wyjawia powody 
wznowienia tomiku autor w Posłowiu do Posłowia. 

„Motyw kwiatów w poezji tak polskiej, jak i światowej znany 
jest od wieków. Pisał już o nich w swoich fraszkach i wierszach 
Jan Kochanowski, Hieronim Morsztyn, Jan Andrzej Morsztyn, 
Sęp Sarzyński, Juliusz Słowacki czy Adam Mickiewicz („Pan 

Tadeusz”), Wisława Szym-
borska, czy Czesław Miłosz. 
- Jednak najbardziej znanym 
tytułem w Europie są „Kwiaty 
zła” Charlesa Pierre Bandelaire’a 
(1821-1867), poety i krytyka 
francuskiego. (...) W Polsce 
najznakomitsze są „Kwiaty 
polskie” Juliana Tuwima (1897-
1953). Tekst powstał na emigracji 
w Brazylii, zrodzony z przysłowiowej tęsknoty za ojczyzną. (...) 
Mało kto wie, że znakomity pisarz i poeta (mieszkał w Ustce, 
uczył w słupskim Technikum Mechanicznym języka polskiego) 
Leszek Bakuła (1930-1997) debiutował tomikiem poezji pt. „Leluje” 
(1968 r.). Leluje to gwarowa nazwa pewnych kwiatów. Jednak P. 
W. Grygiel poszedł w swojej twórczości całkiem w inną stronę 
niż wspomniani wyżej poeci. Stworzył jedyny w swoim rodzaju 
poetycki zielnik kwiatowy” - napisał we wstępie do wznowionego 
tomiku Mirosław Kościeński. (z)(z)

Piotr Wiktor Grygiel: „Flagowy okręt grządek”, Zielnik 
Kwiatowy II, wydanie drugie rozszerzone. Rysunki kwiatów: 
Joanna Nator i Paulina Jankowska-Ilczyn; Starostwo Powiatowe 
w Słupsku, 2020, nakład 500 egz., ISBN 978-83-60228-91-3.

Po jedenastu latach Piotr W. Grygiel 
dopisał do swojej drugiej książki swo-
istą glosę, czyli kolejnych 41 wierszy 
o kwiatach. Stworzył w ten sposób jedyny 
w swoim rodzaju poetycki zielnik kwiato-
wy, książkę niezwykłą w polskiej poezji

W ubiegłym roku minęła 120. rocznica 
śmierci Oscara Wilde’a. Na przywita-
nie grudnia TVP Kultura odkurzyła ze 
swojego przepastnego archiwum X „Bra-
ta marnotrawnego”, komedię salonową 
Oscara Wilde’a w reżyserii Jerzego Gru-
zy. Spektakl został zarejestrowany na pry-
mitywnym telerecordingu w 1968 roku

„Brat marnotrawny” 
- wspomnienie z dzieciństwa

Dla mnie ta sztuka była zawsze jak yeti. Wszyscy artyści, 
których od dziecka słuchałam w wywiadach i wspomnieniach, 
opowiadali albo o aktorach, którzy się w niej spotkali, albo o 
samej komedii. Nigdy nie miałam szansy jej zobaczyć. Zawsze 
pozostawała w sferze domysłów, opartych na strzępkach wywia-
dów, wspomnień i kilku odkurzonych fotosów. Raz nawet ktoś 
wrzucił około minutowy fragment tej realizacji na YT. Z Kaliną.

Salonowa, lekka, popularna, do delikatnego uśmiechu, nie do 
rubasznego śmiechu - tyle można powiedzieć o sztuce Wilde’a. 
Czekałam na nią od dziecka, licząc, że TVP się w końcu zlituje 
i sięgnie głębiej na półkę z archiwalnymi teatrami telewizji.

Teraz czuję się dziwnie. Legenda zawsze przecież jest 
większa niż rzeczywistość. Piękniejsza. Barwniejsza. Czulsza. 
Jak smak dojrzałych czereśni zapamiętany w dzieciństwie, za 
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Pamiętamy dobrze tego zasłużonego kapłana, który przez 
cztery lata był pierwszym powojennym i jedynym duszpasterzem 
na ziemi słupskiej. Scenarzysta filmu Wojciech Lepianka też 
o tym nie zapomniał i dokonania księdza przedstawił w tzw. 
wątku słupskim. W tytułową rolę charyzmatycznego duszpa-
sterza wcielili się - znakomity aktor Andrzej Seweryn i Mateusz 
Więcławek. Księdza Jana Zieję (1897-1991) poznajemy w retro-
spektywnych obrazach z przesłuchania przez funkcjonariusza SB 
Adama Grosickiego. W 1977 roku, jako współzałożyciel Komitetu 
Obrony Robotników został wezwany na przesłuchanie, głównie 
w jednym celu, by nakłonić go do współpracy. Dowiadujemy 
się niemal o całym życiu charyzmatycznego duchownego, 
pochodzącego z opoczyńskiej ziemi. Nikt nie przewidywał, że 
kiedyś zostanie księdzem. Nie osiągnął tytułów kościelnych i 
naukowych. Żył cały czas w zgodzie z Ewangelią. Film przybliża 

m.in. udział ks. Jana Ziei w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku. Po bitwie w Brzostowicy, na ziemi pełnej trupów nabiera 
przekonania, by realizować przykazanie: „Nie zabijaj”. Nigdy 
i nikogo! W czasie okupacji był kapelanem Kwatery Głównej 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Szarych Szeregów. 
Był członkiem „Żegoty” i pomagał prześladowanym Żydom. 
Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny 
przebywał na Ziemiach Odzyskanych i tego okresu dotyczy 

którym bezskutecznie gonimy do późnej starości. Jak wspo-
mnienie szczęśliwego czerwca, gdy miało się dziesięć lat i 
jedynym problemem było, czy w podchodach na podwórku 
znajdzie się w porę wszystkie wskazówki. Przez te wszystkie 
lata „Brat marnotrawny” urósł w moich wyobrażeniach do 
miana arcydzieła. Przecież grali tam najwięksi ówcześni akto-
rzy: Holoubek, Łapicki, Kwiatkowska. Partnerowali im Jędrusik 
i Zawadzka. Nawet epizody są obsadzone osobowościami 
scenicznymi tej miary, co Hańcza czy Ludwiżanka.

Co jest zatem nie tak? Nic. Po prostu dorosłam. Tak, jak 
czasem nie w porę zdarzało mi się już przeczytać książkę, którą 
powinnam przeczytać w dzieciństwie. Również i nie wtedy, 
gdy tego najbardziej pragnęłam, zobaczyłam komedię, która 
wówczas byłaby dla mnie artystyczną iluminacją, olśnieniem, 
spełnieniem marzeń o wybitnym teatrze.

Teraz oglądam tę zgrabną bulwarówkę. Uśmiecha się do 
mnie czarno-białą życzliwością minionych lat. Czy warto ją 
zobaczyć? - spytacie. Pewnie, że warto. Przypuszczam, że za 
niedługo TVP udostępni ją na VOD. Co nie zmieni jednak już 
nigdy faktu, że ja żałuję. Bo już za późno, żeby znów być 
dzieckiem bezkrytycznie zakochanym w teatrze...

***
Czytelnikom zainteresowanym nie tylko mroczną częścią 

twórczości Oscara Wilde’a spod znaku „Portretu Doriana 
Greya” polecam zbiór jego komedii wydany u nas w 1961 roku 
przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Zapoznamy się tam 
ze sztukami komediowymi Wilde’a w stylu „Wachlarza lady 
Windermere”, „Kobiety bez znaczenia”, „Męża idealnego” czy 
„Bądźmy poważni na serio”.

Niech nie zmyli tytuł jednej z komedii w tym zbiorku. 
„Brat marnotrawny” ukrywa się tu właśnie pod nazwą „Bądźmy 
poważni na serio”. I trzeba dodać, że komedia ta w polskim 
przekładzie często zmieniała tytułową etykietę, mimo że naj-
częściej na polskich scenach grano ją w jednym przekładzie 
Cecylii Wojewody. Rękopis teatralny z lat dwudziestych XX 
wieku (dostępny online) Biblioteki Teatru Lwowskiego, opa-
trzony jest następującym zapisem: „Jak to dobrze być Ernestem 
czyli: Brat marnotrawny. Komedja lekkomyślna dla ludzi serjo 
w trzech aktach” (w przekładzie Bolesława Gorczyńskiego). Z 
kolei gdy Ludwik Jerzy Kern wraz z Władysławem Krzemińskim 
wzięli ją na warsztat, ostatecznie swoją wersję nazwali „Mój 
brat niepoprawny” i pod taką nazwą była ona grana w teatrze 
telewizji w 1967 roku.

W polskich teatrach można było dotychczas spotkać także 
mniej eksploatowane tytuły tej komedii O. Wilde’a, takie jak 
„Lord z walizki”, a nawet „Gdzie niemowlę?”. Dziś najczęściej 
spotykaną wersją tytułu w polskim tłumaczeniu jest „Bądźmy 
poważni na serio”, co nieco zbliża tę komedię do angielskiego 
brzmienia oryginału, tj. „The Importance Of Being Earnest”, choć 
i tak w przekładzie bezpowrotnie ginie nieprzetłumaczalna gra 
angielskich słów imienia Ernest z „byciem poważnym”. 

Na koniec jeszcze parę słów o adaptacjach filmowych 
„Brata marnotrawnego”. Kinematografia anglosaska lubi bowiem 
co kilka dekad sięgać po Wilde’owego klasyka. Najbliższa 
naszym czasom jest realizacja „Bądźmy poważni na serio” z 
2002 roku w reżyserii Olivera Parkera z Colinem Firthem w 
roli Jacka - Ernesta.

Magdalena Kubiak
Wicko

„Zieja” - ciekawy słupski epizod
Znakomity film fabularny 
i biograficzny „Zieja” w re-
żyserii Roberta Glińskiego 
był na 45. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych 
w Gdyni nominowany do 
„Złotych Lwów”. Nie dostał 
ich. W filmie tym jest cie-
kawy epizod słupski z życia 
jego bohatera - ks. Jana Ziei
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Koncert w związku z obostrzeniami z powodu pandemii 
początkowo miał być transmitowany w sieci, ale dzięki temu, 
że rząd zluzował obostrzenia słupska filharmonia wróciła 
do grania dla publiczności na żywo. Mimo wypełnienia sali 
koncertowej tylko w połowie z powodu ograniczeń, orkiestra 
i solista dali prawdziwy popis swoich artystycznych możliwo-
ści. Koncert zatytułowany „Klasycy wiedeńscy” rozpoczął się 
uwerturą „Coriolan” op. 62. Ludwiga von Bethowena. Został 
napisany w 1807 roku na podstawie utworu poety austriackiego 
H. J. Collina o tym samym tytule. Kompozytor przedstawił w 
nim duchowy dramat bohatera utworu - człowieka, którego 
zraniona duma ugięła się przed silniejszą jeszcze miłością do 
ojczyzny. Uwertura przedstawia rzymskiego patrycjusza, który 
zostaje wygnany przez plebejuszy i w następstwie łączy się 
z wrogiem narodu Wolsków z zamiarem aby zemścić się na 
swym rodzinnym mieście. Piękna i natarczywa melodia wyraża 
zawziętość, upór i obrazuje zranioną miłość Coriolana. Drugi 
przedstawiony w utworze temat jest wyrazem i głosem sumienia 
bohatera odzywającego się pod wpływem błagań matki i żony. 
W tym dramatycznym konflikcie zwycięża miłość do ojczy-
zny, ale też dobro ogółu bierze górę nad egoistyczną dumą i 

ambicjami Coriolana, który ostatecznie odstępuje od zemsty 
i ginie z rąk oszukanych Wolsków. Muzyka rozbrzmiewa jak 
rwąca melodia, następnie powoli zanika w coraz głuchszych 
dźwiękach orkiestry. 

Kolejny zaprezentowany utwór to dzieło Josepha Haydna. 
Kompozytor ten spędził większość swojej kariery jako muzyk 
dworski w zamożnej rodzinie Esterházy w jej zamku Eszter-
háza. Orkiestra słupska wykonała koncert wiolonczelowy nr 2 
D-dur op. 101 z solowym występem wiolonczelisty Bartłomieja 
Fromma, będącego od roku jej członkiem. Koncert na wiolon-
czelę i orkiestrę został skomponowany przez Haydna w 1783 
roku z przeznaczeniem dla wiolonczelisty księcia Nikolausa 
Esterházy’ego, opiekuna i protektora kompozytora. Słupscy 
filharmonicy wykonali ten utwór lirycznie i relaksowo, a trud-
ną technicznie partię solową Bartłomiej Fromm wykonał z 
bisem. Warto przypomnieć, że Haydn miał przydomek „Ojca 
Symfonii” i „Ojca Kwartetu Smyczkowego”. Jego muzyka była 
szeroko rozpowszechniana, przez większość swojej kariery był 
najbardziej znanym kompozytorem w Europie. Był przyjacielem 
i mentorem Mozarta, wychowawcą Beethovena i najstarszym 
z tzw. trzech klasyków wiedeńskich. 

FI
LMsłupski wątek w filmie. Ale trzeba wiedzieć, że ten faktyczny 

znacznie wykracza poza film. 
Ksiądz Jan Zieja przybył do Słupska w maju 1945 roku. 

Dokonania księdza są nieocenione. Był prekursorem nowej 
organizacji Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Pomorzu Środ-
kowym. W różnoraki sposób wspomagał przyjeżdżających 
i zasiedlających miasto osadników. Prowadził Dom Matki i 
Dziecka, dający schronienie samotnym kobietom z małymi 
dziećmi. Opiekował się kobietami, które przeszły okropność 
wojny. W Wytownie założył Uniwersytet Ludowy, by kształcić 
dzieci i młodzież. Zainspirował budowę pierwszego w Polsce 
pomnika poświęconego Powstańcom Warszawskim. 

Znamienne były wygłaszane w tym okresie kazania ks. 
Jana Ziei. Na przykład 12 sierpnia 1945 roku tak mówił w ko-
ściele św. Ottona w Słupsku do wiernych: - „Wszyscy zdają 
sobie sprawę z tego, że naród niemiecki splamił się strasznymi 
zbrodniami. Mamy prawo do zdobycia tego mienia, które było 
w posiadaniu Niemców. Naród ma dać zadośćuczynienie. Mamy 

prawo od niego tego żądać, ale nam nie wolno w tej sprawie 
przekroczyć granicy. A tą granicą jest fakt, że Niemiec jest 
człowiekiem. I nie wolno nikomu - czy prostemu cywilowi, czy 
urzędnikowi - godności ludzkiej w tym Niemcu poniewierać”. 

Inne kazanie dotyczyło lokalnych wydarzeń: - „Doniesiono 
mi, że przed zbór ewangelicki, gdy się ludzie zebrali na nabo-
żeństwo, przyjechały ciężarówki i ludzie siłą zabrani zostali na 
roboty. Wiemy, że Niemcy urządzali łapanki, że z kościołów 
wyciągali na roboty. Oni tak robili, ale nam tego robić nie 
wolno. Odpowiedzą przed Bogiem i naszymi sądami, ale nie 
daj Boże, abyśmy mieli ich naśladować!” 

Dla nas, mieszkańców Słupska ważny jest nie tylko 
duszpasterski charakter misji księdza Jana Ziei, ale także ten 
społeczny charakter jego działalności. Film o tym szeroko nie 
opowiada. Wspomina tylko fragmentarycznie, bo założeniem 
reżysera było pokazanie wielu aspektów z działalności tego 
duchownego.

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk

Koncert wiedeński 
- niepowtarzalna 
uczta duchowa
Entuzjastycznie przyjęty został przez 
publiczność pierwszy w tym roku koncert 
słupskich filharmoników poświęcony kla-
sykom wiedeńskim. Ruben Silve - dyrektor 
Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica 
im. Wojciecha Kilara i jednocześnie dyry-
gent słupskiej orkiestry postarał się o atrak-
cyjny program, który wzbogaciły solowe 
popisy wiolonczelisty Bartłomieja Fromma
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Styczeń 2021 roku zimny, mroźny. Wokół szaleje pandemia, 
która ogarnęła cały świat. Ludzie się boją i jest to strach racjonalny 
o siebie, o rodziny. Pamiętam taki jeden zimowy dzień 1972 roku. 
Przebywałam wtedy u kochanej Mamy. Przyszła starsza wiekiem 
sąsiadka Maria Mielczarkowa z prośbą. W ręku miała stary „kajet”. 
- Przepisz to Milciu, żebym miała co poczytać - powiedziała. Oto 
co z niego przepisałam. „Przyjdą takie czasy zarazy, że ludzie 
będą padać jak muchy. Człowiek będzie całował ślady człowieka.” 
Jakże ta przepowiednia podobna do epidemii covidu, która, gdyby 
nie szczepionka, mogłaby wyniszczyć całą ludzkość.

Mieszkam w małej wiosce, nad rzeką Łebą. Kiedyś ta mała 
osada tętniła życiem. Dziś wieś zmieniła się w oazę spokoju. 
Takie wsie jak Izbica, Gać położone nad wodą jeziora Łebsko 
i rzeki Łeby są piękne. Woda jest źródłem życia i zdrowia. 
Kiedyś źródłom oddawano cześć boską. Od najdawniejszych 
czasów, jak tylko ludzka pamięć sięga, pomorscy Słowianie 
wierzyli, że człowiek powstał z wody. Z wodą na Pomorzu 
związane były różne przesądy. Jeśli dziewczyna na próżno 
gotuje wodę w kuchni, na próżno będzie czekać na męża. 
Jeśli na próżno gotuje się wodę może do domu przyjść diabeł 
i narobić szkody. Uzdrawiająca moc wody rozciąga się także 
na zwierzęta i ptactwo domowe.

Majowy deszcz to błogosławieństwo całej przyrody. Kiedy 
rankiem wędrowałam przez majowy las drzewa jakby wyciągały 
gałęzie, aby nasycić się wodą. Znaczenie wśród ludu wiejskiego 
miała woda pobrana z rzeki w poranek wielkanocny. Dodanie 
paru kropel do zaczynu chlebowego, chroniło upieczony chleb 
przed pleśnią. Gospodynie ze Stowięcina w powiecie słup-
skim, poiły taką wodą pisklęta kacze i gęsie, aby zdrowo rosły. 
Pewna mieszkanka opowiadała, że w jej rodzinie gotowano 
jajka w poświęconej wodzie, następnie spryskiwano nią ule i 
drzwi obory, aby stworzenia chowały się dobrze. Jeśli rodziło 

Na zakończenie słupska orkiestra wykonała symfonię nr 39 
Es-dur KV 543 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Powstała ona 
w 1788 roku, w najbardziej wydajnym w życiu kompozytora. 
W roku tym powstały prawie jednocześnie trzy największe 
symfonie Mozarta, tworząc piękny tryptyk muzyczny. Pierwszym 
dziełem jest właśnie tzw. wiedeńsko-romantyczna Symfonia 
nr 39 Es-dur Kv 543. Słupska orkiestra wykonując ją starała 
się od pierwszego do ostatniego taktu tchnąć w melomanów 
radość życia. Muzyka była przesycona energią i powabem. Po 
powolnym i uroczystym wstępie (Adagio) orkiestra przeniosła 
słuchacza do części pierwszej (Allegro). Oba tematy odznaczały 
się śpiewnością i pogodą ducha. Dalej utwór rozwijał się w 
łagodnych łukach melodycznych, balansując wśród urokliwych 
arabesek dźwiękowych i pełnych gracji rytmów, a zakończył 
fanfarową kodą. Część druga symfonii (Andante) opierała się 
na spokojnym, uroczystym i nieco marszowym rytmie, który 

w środkowym epizodzie został ożywiony i pojawiły się jego 
ciemniejsze barwy, ale potem powrócił znowu spokój. Z kolei 
Menuet (część trzecia) był jakby zaczerpnięty z Hajdna - rubaszny 
i wiejski. Muzycy rozpoczęli grę energicznie przy znakomitym 
wykorzystaniu niskich rejestrów skrzypiec. Pojawiające się te-
raz trio z czarującym występem klarnetowym (też bisowało) 
wyrażało przepiękną liryczną idyllę. Finał (Allegro) był lekki, 
żartobliwy, pełen niespodziewanych zwrotów harmonicznych 
i kontrastowych - też często spotykany w symfoniach Haydna. 
Symfonia Mozarta również została entuzjastycznie przyjęta, 
dawała wiarę w pokonywaniu przeszkód, co doskonale nawią-
zywało do obecnych czasów. 

Warto podkreślić: koncert „Klasyków wiedeńskich” stworzył 
klimat niepowtarzalnej uczty duchowej, godnej najwyższego 
uznania.

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk
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Nasza ziemia pomorska 
wdzięczna za to, że podczas 
długiej nieobecności wróci-
ła do Macierzy, obdarza 
swych mieszkańców niepo-
wtarzalnym pięknem. Nie 
jako zdobycz wojenna ani 
wspaniały dar, lecz pra-
we dziedzictwo Piastów
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ŚĆsię słabe dziecko, kąpano je w wielkanocnej wodzie, wierząc 
w jej siłę witalną. 

W okolicach Izbicy pradawno był mały strumyk, na któ-
rym ludzie zbudowali drewniany mostek. W godzinie duchów 
pojawiała się tam postać człowieka bez głowy. Towarzyszył 
mu czarny pies. Ludzie z tego strumyka czerpali uzdrawiającą 
wodę. Zjawa nikomu nie zaszkodziła. Obcowanie wiejskich 
pierwotnych ludzi z przyrodą sprawiało, że czcili stare ogromne 
dęby, buki i jesiony. 

Koło naszego domu w Gaci rośnie ogromna stara wierz-
ba, której spróchniały pień nocą świeci. We mgle nocnej jej 
czupryna z gałązek wygląda tajemniczo i zjawiskowo. Dawni 
mieszkańcy widzieli jak z pobliskiego cmentarza o północy 
schodziły się postacie w białych płaszczach i siadały wkoło. 
Nikt nie wie czy odprawiały jakieś obrzędy, bo było to dawno. 
Królowa tego zgromadzenia miała berło z rózgi wierzbowej.

Słowińcy z okolic Lęborka i Białogardy wierzyli, że dziecię 
wychowane w wierzbowej kołysce, wybawi z niewoli króla 
kaszubskiego, który uwolni naród od niemieckich najeźdźców. 
W wierzeniach ludowych z czasów pogańskich pojawiały się 
wierzenia o skarbach ukrytych pod korzeniami polnych grusz. 
Osadnicy, którzy po wojnie przybyli z południa wierzyli w 

moc ziół i kwiatów. Moje sąsiadki Zofia i Helena do wianków 
święconych w kościele wplatają kwiaty rozchodnika, mięty, 
dziurawca, żałując że nie rośnie koło Łeby macierzanka - mały 
lilowy kwiatek mający wielką moc leczniczą. W słupskich wsiach, 
jeśli sarna przebiegła drogę, wróżyła wędrowcowi szczęście. 
Szczęście przynosiły też bociany. W Izbicy na podwórku pań-
stwa Mikulaków jest od dawna gniazdo bocianów. Na wiosnę 
wierni idący do małego kościoła wyglądają kiedy pierwszy ptak 
przyleci. Bocianowi przypisuje się proroczą moc przewidywania 
pogody. Kiedy ma nastąpić zmiana, stoi nieruchomo na jednej 
nodze z głową zwróconą w stronę, skąd nadejdzie słota. Po-
dobne znaczenie w życiu Pomorzan mają jaskółki. Ludzie od 
zawsze kochali te czarne strzały, przeszywające powietrze w 
zdobywaniu pokarmu. 

My, ludzie jesteśmy winni oddać cześć i chwałę Bogu, 
że pozwolił nam żyć wśród cudów przyrody. Nasza ziemia 
pomorska wdzięczna za to, że podczas długiej nieobecności 
wróciła do Macierzy, obdarza swych mieszkańców niepowta-
rzalnym pięknem. Nie jako zdobycz wojenna ani wspaniały 
dar, lecz prawe dziedzictwo Piastów. Tu urodziły się i dorastają 
pokolenia, dla których ta urokliwa ziemia też będzie Ojczyzną.

Emilia Zimnicka, Izbica

Antologia powstała dzięki przyznanemu redaktorce (i 
poetce) Katarinie Lavmel (Katarzynie Nazaruk) stypendium 
Starosty Słupskiego, patronowali jej: Ambasada RP w Lizbonie, 
senator RP Kazimierz Kleina, starosta słupski Paweł Lisowski 
i wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. Partnerami projektu 
były m.in. stowarzyszenia Casa Alvaro de Campos w Tavirze 
i Socio Cultural Polónia w Lizbonie.

„Azulejo chabrem 
ubrane” to zbór 68 wierszy 
różnorodnych tematycznie, 
problemowo i kulturowo. 
Wśród nich są wiersze 
Teresy Ławeckiej, Grzegorza 
Chwieduka (ze Słupska), 
Mieczysława Krymskiego, 
Bożeny Łazorczyk i Mał-
gorzaty Wątor - poetów 
związanych z regionem 
słupskim.

„W 2018 roku wsia-
dłam do samolotu w 
Gdańsku, by polecieć do 
Lizbony. Wzbiłam się ponad 
codzienność, przeleciałam 
przez mgły niemożliwości, 
by poznać całkiem dla mnie 
nowy kraj. (...) Pewnego 

dnia, po rowerowej prze-
jażdżce szlakiem sadów 
kwitnących pomarańczy 
(...) pomyślałam, że chcia-
łabym energię i piękno tego 
miejsca pokazać innym. 
Otrzymałam stypendium 
kulturalne właśnie wte-
dy, gdy epidemia Covid-19 
rozkwitała. (...) Mimo to 
pukałam do drzwi poetów 
z Polski i tych, poznanych 
w Portugalii, abyśmy prze-
ciwstawili się zalewającej 
fali „cienia” - napisała we 
wstępie Katarina Lavmel. 

„Poezja przekracza gra-
nice... Takie zdanie patronuje 
działalności wielu literatom i co jakiś czas Czytelnik może 
się przekonać o słuszności tego powiedzenia. (...) Zebranie 
reprezentatywnej grupy 17 poetów polskich oraz 17 portugal-
skich przynosi ze sobą bardzo ciekawe i zaskakujące efekty 
artystyczne - napisał z kolei we wstępie prof. dr hab. Daniel 
Kalinowski z Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Antologia miała swoją promocję 17 listopada ub. roku w 
formie online. 26 listopada promowało ją online Stowarzyszenie 
Miłośników Portugalii we Wrocławiu My Lisbon. 28 listopada 
audycję poświęconą książce nadało Niezależne Radio Pomost 
w Białymstoku. W grudniu wybrane wiersze znalazły się w 
kwartalniku literackim Artis i Niezależnym Kwartalniku Arty-
stycznym POST SCRIPTUM. Była promowana na Międzyna-
rodowym Festiwalu Poezji w Olhao w Portugalii, w telewizji 
Kuracos w Lizbonie i w Radio Gilao w Tavirze.

Z. Babiarz-Zych, Słupsk
„Azulejo chabrem ubrane / Azulejo vestido com centáu-

reas”, Fundacja Duży Format, Warszawa 2020, nakład 250 
egz., ISBN: 978-83-66584-09-9.

Polsko-portugalski most poetycki
Ukazała się Antologia 
poezji polsko-portugalskiej 
„Azulejo chabrem ubrane” 
(Azulejo vestido com 
centaureas) z udziałem 
poetów z regionu słupskiego
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Ta malarka przez wiele lat kibicowała tylko arty-
stom. Dzisiaj sama jest artystką i uważa, że nie można 
zatrzymać czasu, ale można zatrzymać chwile. Przed 
czterema laty chwyciła za pędzel. Miała swoją szta-
lugę, płótna, farby. Wcześniej... - Mama przyjechała 
do Polski z Białorusi w 1945 roku. Ojciec przybył w 
podróży służbowej. Tutaj się poznali, założyli szczę-
śliwą rodzinę. Dzieciństwo i młodość upłynęły mi w 
atmosferze miłości, spokoju i troski - wspomina Irena 
Parniewska. - Rodzina ojca pochodzi z Tomaszowa 
Lubelskiego. Mój dziadek z jego strony wiosną 1939 
roku wyemigrował do Argentyny, do Buenos Aires. 
Ojciec, mimo wielokrotnie podejmowanych prób 
ściągnięcia go tam, nie wyjechał. Całe zawodowe 
życie związałam z pracą w administracji. Traktowa-
łam ją odpowiedzialnie. Otrzymywałam wyróżnienia. 

Wychowałam dwóch synów. 
Jeden mieszka w Polsce, drugi 
w Szwecji. Do miłych wspo-
mnień zaliczam krótki pobyt 
w Argentynie, bo po latach z 
ojcem odwiedziłam rodzinę. 
W Buenos Aires zwiedziłam 
Państwowe Muzeum Sztuk 
Pięknych z bogatą kolekcją 
malarzy argentyńskich z XX 
wieku. Zobaczyłam też płótna 
Renoira El Greca. Od tego mo-
mentu zaczęłam interesować 
się sztuką. 

Do Klubu Plastyka im. 
Stefana Morawskiego w Słup-
sku Irena Parniewska przyszła 
przed kilkoma laty. Przyszła, 
by... prowadzić w nim księgo-
wość. - Nie myślałam że będę 
malować. Nie miałam czasu na 
swoje pasje. Dawno temu w 
szkole malowałam obrazki dla 
koleżanek. Potem szkicowałam 
architekturę Słupska. Zdarzyło 
się, że na ścianie dziecinnego 
pokoju namalowałem kolorowe 
motyle. Cztery lata temu Elżbieta 
Żołyniak swoim wielkim sercem 
dla sztuki zmobilizowała mnie 
do malowania. Postawiła przed 
białym płótnem z pędzlem w 
ręku i kazała malować. - Maluj 
pejzaże, tak jak umiesz, jak je 
widzisz - powiedziała. I zaczę-
łam malować swój pierwszy 
obraz olejny. Po przejściu na 
emeryturę poszłam do słupskie-

go stowarzyszenia „Sowa”, bo interesowały mnie już 
wystawy malarskie i fotograficzne. Ilekroć byłam w 
dużych miastach w Polsce i za granicą, pierwsze kroki 
kierowałam do sal wystawowych. Zaczęłam zgłębić 
wiedzę o malarstwie, zwiedzać muzea, zamki, kościoły, 
zwracać większą uwagę na przydrożne kapliczki. 

- Od początku maluję techniką olejną, przeważnie 
pejzaże pomorskie i nadmorskie. Niektórzy mówią, że 
moje obrazy przypominają twórczość Wiliama Turnera 
- prekursora impresjonizmu. Nie wiem czy tak jest. 
Wiem, że każdy obraz to wytwór mojej wyobraźni 
i obserwacji przyrody. Niedostrzegane dotąd przeze 
mnie piękno stało się nagle źródłem moich inspiracji. 
Dominuje u mnie dążenie do oddania zmysłowych 
ulotnych momentów, uchwycenia uciekających chwil. 
Takie obrazy złożyły się na moją pierwszą wystawę 

- Obraz „Autostrada” powstał w okresie pande-
mii, bo chciałam przekazać w nim myśli, które 
nieustannie zajmowały moją wyobraźnię. Wyła-
niające się góry z zagadkowej chmury złowiesz-
czo przepowiadają czekającą ludzkość tragedię

IRENA PARNIEWSKA
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„Zatrzymane chwilą”. Po czterech latach doświadczeń doszłam 
do przekonania, że nie można zatrzymać czasu, ale można 
zatrzymać chwile... 

- Gdy mnie ktoś pyta o źródło moich inspiracji, to od-
powiadam, że obrazy moje powstają z myśli rozbieganych 
i nieuczesanych, z różnych zdarzeń, spadającej wody czy 
wzburzonego morza, ulicy zalanej deszczem, z promieni światła 
przedzierającego się przez poszczególne elementy podobrazia. 
Jest taki dzień, kiedy ręka sama prowadzi pędzel i powstaje 
obraz zupełnie niezamierzony. Fascynuje mnie przyroda, gra 
świateł, a tematy przychodzą same. W abstrakcji, kolorach, 
światłach i cieniach uczę się poznawać samą siebie. Woda 
jest nieodzownym tematem moich prac, moją wypowiedzią o 
afirmacji życia, ale też o dynamice przemijania. Obraz „Au-
tostrada” powstał w okresie pandemii, bo chciałam przekazać 
w nim myśli, które nieustannie zajmowały moją wyobraźnię. 
Mimo spokoju na autostradzie, ustalonych zasad i porządku 
jazdy - na wysokości nieba powstaje zagadkowa chmura, a 
wyłaniające się góry złowieszczo przepowiadają czekającą 
ludzkość tragedię. 

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk

DRODZY AUTORZY,
CZYTELNICY!

Po ukazaniu się tego numeru (w wersji elektronicz-
nej) zawieszamy wydawanie Wsi Tworzącej. Wiele 
wskazuje, że przerwa potrwa do końca tego roku i z 
początkiem przyszłego roku będzie możliwy powrót 
do wydawania pisma. Dziękujemy Autorom tekstów za 
aktywne tworzenie pisma, a Czytelnikom za zaintere-
sowanie. Jesteśmy dobrej myśli, że po przerwie Wieś 
Tworząca nadal będzie służyć pobudzaniu aktywności 
twórczej mieszkańców wsi, prezentacji myśli i dokonań 
ludzi twórczych - ludzi kultury. 

Redakcja
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