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UroczystoÊç ku czci Janusza ˚ernickiego
w 75. rocznic´ Jego urodzin

Ten rok to rok 75-lecia urodzin Janusza ̊ ernickiego
i 50-lecia wydania Jego pierwszego tomu poetyckiego
„Szept przez wiatry”. Wydaje si´, ˝e to wystarczajàce
powody, by przypomnieç sylwetk´ i twórczoÊç Poety,
dlatego Uniwersytet dla Aktywnych, Miejska Biblioteka
Publiczna im. Janusza ˚ernickiego oraz Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka przygotowa∏y spotkanie poÊwi´-
cone Twórcy z T´˝niopolis. Odby∏o si´ ono 12 kwiet-
nia br., w dniu urodzin Poety. W czytelni biblioteki,
gdzie odbywa∏a si´ uroczystoÊç, zgromadzili si´ znajomi
i mi∏oÊnicy twórczoÊci artysty.

Janusza ˚ernickiego nie ma wÊród nas od blisko
trzynastu lat, ale ciàgle jeszcze pami´tamy Jego najpierw
pr´˝nà, póêniej, z powodu amputacji nogi, przykutà
do inwalidzkiego wózka postaç, charakterystyczny

zarost, w∏osy od lat niezmiennie strzy˝one „na je˝a”,
Jego twarz o g∏´boko osadzonych, stalowych, przeni-
kliwie patrzàcych oczach.

Janusz ˚ernicki, praktycznie tylko z niewielkimi
przerwami, ca∏e ˝ycie sp´dzi∏ w Ciechocinku. Tu si´
urodzi∏, tu chodzi∏ do szko∏y podstawowej i do „ogól-
niaka”, tu wreszcie w 1964 roku wróci∏ ju˝ z w∏asnà
rodzinà, tu pracowa∏ jako nauczyciel, animator kultury,
stàd nawiàza∏ wspó∏prac´ jako redaktor m.in. z mie-
si´cznikiem „Poezja”, ale przede wszystkim tworzy∏,
tworzy∏… To tu powstawa∏y Jego kolejne wiersze,
to stàd sz∏y w Êwiat kolejne tomy poezji. To w niej
odnajdziemy pog∏´biony obraz „W´drowca z T´˝nio-
polis”, jak poeta zwyk∏ okreÊlaç swoje rodzinne miasto.
Do s∏ów zaÊ przywiàzywa∏ ogromnà wag´. Uczàc j´zyka
polskiego w szkole podstawowej, ju˝ czwartoklasistom
poleci∏ wypisaç na pierwszej stronie zeszytów do j´zyka
polskiego Norwidowskie: „A ponad wszelkie Twoje
uroki, Ty poezjo, i Ty wymowo, jeden b´dzie zawsze
wysoki odpowiednie daç rzeczy s∏owo”, by nigdy nie
zapominali o wadze s∏ów, trafnoÊci ich doboru. Sam
nigdy nie lekcewa˝y∏ s∏owa, mia∏o dla Niego zawsze
znaczenie ogromne i si∏´ niezwyk∏à…

W kwietniowe sobotnie popo∏udnie, w dniu uro-

„W moim ˝yciorysie [ … ], który nie zachowa∏ ciàg∏oÊci, i to nie tylko zawodowej, poezja by∏a
jedynym ∏àcznikiem sklecajàcym kolejne lata ˝ycia.”

Sen miasteczka

Miasto jak b∏´kit senny z nurtu czasu uciek∏o
niezwyczajnà godzinà czy póênà jesienià,
wyda∏o si´ ledwie widzialnym wspomnieniem
gdy pod p´dzlem malarza na p∏ótnie zaleg∏o.

Ju˝ z gron niebios g´sty lazur kapie
a figlarny zefir stràca ˝ó∏te, zielone i czerwone
∏zy zakwit∏e, kobiercowi zielonemu poÊlubione
na pos´pne i zm´czone kasztanowców brwi,

na bagnety zaostrzone wypi´trzonych, dumnych lip,
które marzeƒ M∏odej Pary dniem i nocà strzegà,
choçby ksi´˝yc stary tajemnicy podniós∏ wieko,
choçby grot promienny czy te˝ ró˝y powab w sercu kwit∏.

Krok za krokiem w onirycznych mgie∏ zakr´tach
owa Para przed poranka czujnym wzrokiem,
s∏oƒca, które z tronu wysokiego ∏ypie okiem,
b∏àdzi, pragnàc zostaç s∏owem ich nietkni´ta.

Nieopodal, poÊród luster skrzyde∏ rozpostartych
grzbiet wygi´ty nad ramieniem nieba zawieszony,
eteryczny ogon stràca gwiazd iskierki na gazony
wiecznych wyznaƒ Zakochanych trzyma wart´.

Drogi kr´te, wczoraj ciszà spojrzeƒ wydeptane,
bladym Êwitem nawet drzewa milczà jak zakl´te,
sny skapujà ludzkim wzrokiem nieobj´te,
budzà miasta serce, historie kryjàce niepoznane.

         Jagmin Tomasz Wojewoda

trzy oblicza b∏´kitu

prostokàt t´˝ni
puchem owiany
magiczne tchnienie zimy
przesypuje diamentowy py∏
lÊniàce kryszta∏ki
brz´czàce solary
i w czas tylko porannej przygody
zamiast Êniegu
s∏upki lodowe

zaczarowane promienie Êwiat∏a
wchodzà Êlizgiem
w p∏aszczyzn´ kryszta∏u
t´czà do góry nogami
otaczajà zenit
by halo s∏oneczne
zamieniç w parhelion
tu˝
tu˝
nad Wis∏à skutà lodem

        Nie - kamieƒ

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA
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dzin Poety wys∏uchaliÊmy s∏ownego monta˝u tekstów
˚ernickiego. Znalaz∏y si´ w nim fragmenty udzielonych
przez Pisarza wywiadów oraz wiersze z ró˝nych okre-
sów Jego twórczoÊci. W g∏´boko wymownà ca∏oÊç wià-
za∏y je fragmenty „Neurytów”, które stanowi∏y swoisty
komentarz do prezentowanej twórczoÊci Artysty.

Wiersze Poety zaprezentowali: Igor Che∏miniak
i Tomasz Wojewoda, fragmenty „Neurytów” czyta∏ Je-
rzy Sobierajski. Monta˝ opracowa∏a Klara Drobniewska.
Nim przeszliÊmy do przedstawienia twórczoÊci i przy-
pomnienia sylwetki Janusza ˚ernickiego, nastàpi∏o
rozstrzygni´cie og∏oszonego przez Uniwersytet dla Ak-
tywnych, Miejskà Bibliotek´ Publicznà i Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka I Otwartego Konkursu im.
Janusza ˚ernickiego na wiersz o Ciechocinku
i/lub jego okolicy.

Na konkurs wp∏yn´∏y 23 utwory od 11 osób. Wszyst-
kie spe∏ni∏y wymagania regulaminu. Jury w sk∏adzie:
prof. Adam Wróbel z WSHE we W∏oc∏awku - przewo-
dniczàcy oraz cz∏onkinie: Aldona Nocna - przewod-
niczàca Rady Miejskiej Ciechocinka, Mariola Ró˝aƒska
- dyrektor MBP w Ciechocinku, Barbara Lewandowska
- wspó∏w∏aÊcicielka ciechociƒskiej ksi´garni oraz Klara
Drobniewska - przedstawicielka Uniwersytetu dla Ak-
tywnych i TPC zdecydowa∏o przyznaç I miejsce Anecie
Kurczewskiej z Aleksandrowa Kujawskiego (god∏o:
LeÊne Licho) za wiersze: „Tarninowy szept”, „Mia-
steczko znad Wis∏y”, „Wspomnienie z Ciechocinka”,
II miejsce Annie Michowskiej z Wejherowa (god∏o:
Nie-kamieƒ) za wiersze: „Pisanie deszczem” „Trzy ob-
licza b∏´kitu”, „Taka ty jesteÊ” i III miejsce Tomaszowi
Wojewodzie z Ciechocinka (god∏o: Jagmin) za wiersz
„Sen miasteczka”.

Laureaci otrzymali ufundowane przez TPC, Urzàd
Miejski (Biuro Promocji) w Ciechocinku oraz ciechociƒ-
ski Uniwersytet dla Aktywnych statuetki „MUZA 2014”
i tomiki poezji ufundowane przez MBP w Ciechocinku.
Wszyscy zaÊ, którzy nades∏ali wiersze na konkurs, otrzy-
mali teczki z ilustracjami popularnych ciechociƒskich
obiektów. By∏ to dar Biura Promocji. W tym miejscu
dzi´kuj´ wszystkim fundatorom nagród. Ich gest przy-
czyni∏ si´ do uÊwietnienia uroczystoÊci.

Z powodu niewielkiej liczby wierszy nie mo˝emy
wydaç tomiku z nagrodzonymi utworami, dlatego te-
ksty laureatów uka˝à si´ na ∏amach „Zdroju Ciechociƒ-
skiego”.

       Klara Drobniewska

10-11.05.2014

III Ciechociƒskie Dni S∏uchu
organizator: Kampania Spo∏eczna

Us∏yszeç Êwiat - us∏ysz wszystkie odcienie dêwi´ków”,
Urzàd Miejski w Ciechocinku,

miejsce: ciechociƒski deptak, ul. Armii Krajowej

POLECAMYPOLECAMY

Tarninowy szept

Na t∏ocznym deptaku -
tarninowy szept

i w soli zapachu -
tarninowy szept

na mostku przy stawie -
tarninowy szept

i w kwietnych dywanach -
tarninowy szept

wieczorem przy kawie -
tarninowy szept

i w taƒcach do rana ...
tarninowy szept

Miasteczko znad Wis∏y

Odurzone jeszcze snem
wychodzàce z mgie∏
miasteczko znad Wis∏y

Bez spojrzeƒ ku górom
bez bezkresu morskich wód
miasteczko znad Wis∏y

WÊród kwietnych dywanów
i tryskajàcych zdrojów
jak obraz impresjonisty

Wspomnienie z Ciechocinka

Zapomniana ∏aweczka
w parku przy fontannie
nie pami´ta twoich dotkni´ç ju˝...

twoich spojrzeƒ
twoich obj´ç
smaku soli na policzku
nie pami´ta, có˝ ...

tylko zegar przy deptaku
kwietny wcià˝ odmierza
odmierza ten czas
kiedy by∏a, gdy taƒczy∏a
m∏odoÊç w nas...

        LeÊne Licho


