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CHOSZCZNO. Podczas 8. odsłony Korytowskiej Nocy Poetów swoje wiersze zaprezentowało niespełna 30.
twórców, ale całe wydarzenie zdominowali PIOTR PAZDAN z Dobrej i nasz ROMAN SZYMAŃSKI. Obydwaj
spalili swoje wiersze, a w Choszcznie to znak, że ukazały się ich debiutanckie tomiki.

Cztery pierwsze edycje Korytowskiej Nocy Poetów (KNP) odbyły się w
plenerze korytowskiego dworku, a od piątej organizowane są w
Choszczeńskim Domu Kultury. Podobnie jak w poprzednich, także i teraz
twórcy sami prezentowali swoje wiersze, potem w plenerze spalono dzieła
debiutantów, a na koniec wystąpił gość specjalny, czyli RYSZARD MAKOWSKI (satyryk znany m.in. z
występów z kabaretem OTTO).
***

W piątek stali bywalcy tej imprezy zgodnie podkreślali, że pomimo tego,
iż Korytowska Noc Poetów zmieniła swoje miejsce, a w każdej kolejnej
odsłonie pojawiają się nowe twarze, to wszystko jest tu "bardzo znajome".
Dziś nie wyobrażają sobie tego wydarzenia bez GRZEGORZA HACISKIEGO i PIOTRA PAWŁOWSKIEGO
czyli głównym animatorów, a jednocześnie współorganizatorów KNP, a
wśród samych uczestników wypatrują coraz więcej tych "znajomych twarzy". A do
kogo one należą? Nie wszyscy zdradzają profesje i miejsce pochodzenia,
ale my i tak wypatrzyliśmy wśród nich m.in. maratończyka, trójkę
blogerów, rzeźbiarza, psychologa, kilkoro emerytów, publicystę, dwójkę
nauczycieli, muzyka, oficera rezerwy, technologa żywienia i jednocześnie
spinningowego mistrza Polski, a także księdza. Ten ostatni, czyli ks. SŁAWOMIR KOKORZYCKI
wydał już kilka tomików, i co najważniejsze, to właśnie on jest
pomysłodawcą i współtwórcą wszystkich edycji KNP. Jest też prezesem
Fundacji Wspierania Kultury &bdquo;Noc Poetów&rdquo;, która w tym roku m.in.
sfinansowała wydanie debiutanckich tomików, pochodzącego z Dobrej PIOTRA PAZDANA i choszcznianina
ROMANA SZYMAŃSKIEGO.
Obydwaj panowie już wcześniej prezentowali się na KNP, a tym razem
zrobili to w sposób szczególny, bo spalili dzieła wybrane z tomików &bdquo;Na
szlaku życia&rdquo; i &bdquo;zmózgu&rdquo; (właśnie pod takimi tytułami je wydali &ndash; red.).
Nocne spotkanie z poezją zakończył występ satyryka R. Makowskiego.
Tadeusz Krawiec
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Uczestnicy wszechnicy poetyckiej KNP 2018

GRZEGORZ HACISKI, SEBASTIAN ROSA, ALEKSANDRA PETRUSEWICZ, EWA DYBOWSKA (na zdjęciu
powyżej), ELŻBIETA ŻUKROWSKA, BARBARA TERESA DOMINICZAK, HALINA SURMACZ, JANINA
JURGOWIAK, JANINA KUJDA, JULIA TESSAREK, STANISŁAWA NOWAK, KRZYSZTOF ŻAK, WITOLD
KIEJRYS, ZOFIA BURZYŃSKA, EDYTA RAUHUT, BARBARA MORACZEWSKA, KRYSTYNA
DZIEWIAŁTOWSKA-GINTOWT, ANNA BOŻENA ZANIEWSKA, JAROSŁAW SZYTKOWSKI, ROMAN HABDAS,
KAZIMIERZ DOMOZYCH, LESZEK DEMBEK, KRYSTYNA RODZEWICZ, PIOTR PAWŁOWSKI, ks. SŁAWOMIR
KOKORZYCKI, ROMAN SZYMAŃSKI i PIOTR PAZDAN
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