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Twórcy powiatu kozienickiego
Twórczoæ artysty, przesycona radoci¹ ci¹g³ych poszukiwañ, jest tak¿e
okupiona ci¹g³ym niepokojem i rozterkami. Dla artysty nic nie jest oczywiste i proste. Dzie³o powstaje z zadziwienia nad wiatem, z wra¿liwoci samego twórcy,
z rozterek natury moralnej i w³asnych prze¿yæ. Artyci pisz¹c, maluj¹c i rzebi¹c
przedstawiaj¹ rzeczywistoæ. To rzeczywistoæ naszej ma³ej ojczyzny!
Wiemy du¿o o ró¿norodnej twórczoci o zasiêgu ogólnopolskim, a czêsto umyka nam to, czym dysponuje nasz region. A to jest nam szczególnie bliskie
i powinno byæ znane.
Cieszy fakt, ¿e w powiecie kozienickim jest tylu wspania³ych twórców.
Trudno dostatecznie doceniæ wk³ad artystów w kulturê naszego regionu, mam nadziejê, ¿e ta publikacja, która tak piêknie przedstawia Ziemiê Kozienick¹ bêdzie doskona³¹ promocj¹ ich twórczoci.
Janusz St¹pór
Starosta Powiatu Kozienickiego
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Szanowni Pañstwo,
cieszy nas, ¿e mo¿emy zaprezentowaæ Twórców Powiatu Kozienickiego
i niewielk¹ czêæ ich dorobku artystycznego.
Jest to nasza pierwsza publikacja tego rodzaju, maj¹ca na celu przedstawienie osób na co dzieñ promuj¹cych nasz¹ ma³¹ ojczyznê poprzez swoj¹ twórczoæ, zarówno tê na szerok¹ skalê  znan¹ w kraju i za granic¹  i tê znan¹
tylko w krêgu najbli¿szych.
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Pragniemy podziêkowaæ Panu Lechowi Winiewskiemu  Przewodnicz¹cemu Towarzystwa Mi³oników Ziemi Kozienickiej, Panu Adolfowi Krzemiñskiemu  Prezesowi Stowarzyszenia Grupa Literacka £UCZYWO i Panu Januszowi
St¹porowi  Starocie Powiatu Kozienickiego za pomoc i wsparcie.
Szczególne podziêkowania kierujemy do tych Twórców, którzy przekazali
nam prace, jednoczenie mamy nadziejê na wspó³pracê w przysz³oci tak¿e
z tymi, których prac zabrak³o w tym albumie.
Lucyna Domañska
Naczelnik oraz Pracownicy
Wydzia³u Promocji i Kultury

Ziemia Kozienicka ma piêkn¹ kartê w historii Polski. Zw³aszcza czasy króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i okres powstañ narodowowyzwoleñczych to
momenty w historii kraju, kiedy Kozienice i Puszcza Kozienicka odgrywa³y wa¿n¹
rolê spo³eczn¹, polityczn¹ i patriotyczn¹. Kulturê w Kozienicach i na Ziemi Kozienickiej dokumentuj¹, kreuj¹ i upowszechniaj¹ placówki kultury oraz organizacje
spo³eczno-kulturalne i stowarzyszenia. Takie bogactwo zorganizowanych form
aktywnoci twórczej w regionie radomskim maj¹ tylko Kozienice. Dodam jeszcze,
¿e w Kozienicach 30 lat temu tworzy³o siê centrum rzeby ludowej na skalê wojewódzk¹. Z tej Ziemi wywodzi siê Bogus³aw Klimczuk, którego imiê nosz¹ ogólnopolskie festiwale piosenki polskiej organizowane corocznie w Kozienicach. Region
Puszczy Kozienickiej, opisany przez niestrudzonego badacza kultury ludowej 
dra Jana Piotra Dekowskiego, zawiera niepowtarzalne i ró¿norodne zjawiska kultury materialnej i duchowej. Z tej historycznej i etnograficznej skarbnicy czerpi¹
nieustannie indywidualni twórcy, zespo³y i podmioty kulturalne.
Inicjatywa Starostwa Powiatowego i Towarzystwa Mi³oników Ziemi Kozienickiej pokazania w formie albumowej dorobku licznego rodowiska twórczego jest cenna i inspiruj¹ca.
Zebrane w tym wydawnictwie wiersze i ma³e formy prozatorskie oraz prace plastyczne, a tak¿e biogramy ich autorów obrazuj¹ dokonania artystów z powiatu kozienickiego oraz ich drogê twórcz¹. Oprócz niezwykle prê¿nego kozienickiego rodowiska artystycznego ciekawe formy twórczoci znaleæ mo¿emy
w ka¿dej z gmin powiatu.
Przes³aniem albumu jest umi³owanie swojej ma³ej ojczyzny, jej piêkno oraz
szlachetnoæ twórców, którzy dziêki swojej wra¿liwoci i talentowi nadali temu
skrawkowi ziemi znamiona sacrum.
Adolf Krzemiñski
Prezes Stowarzyszenia
Grupa Literacka £UCZYWO
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BITNER Iwona  poetka

8

Urodzi³a siê w 1964 r. w Siemianowicach l¹skich. Zadebiutowa³a w 1990 r.
w antologii poezji grupy literackiej Radomskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
Ziemi Radomskiej pt. To moje s³owa. W 1994 r. ukaza³ siê tomik wierszy pt.
W ob³okach. Wiersze i proza drukowane by³y w antologiach Garæ ¿ycia
(1996 r.), Z krzyku d³oni (2001 r.), Kozienicka uwertura (2002 r.) i w Antologii
Modlitw Wspó³czesnych. Laureatka wielu wyró¿nieñ w konkursach poetyckich, m.in.
w 2005 r. w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanis³awa Grochowiaka.

Rozmarzy³a siê pastelowo
Dojrza³e promienie s³oñca
kusz¹ myli by zatrzymaæ
ciep³o letnich wzruszeñ.
I choæ nieub³aganie trwa
barwny taniec jesieni
przywo³ujesz
tamten letni wieczór
s³owa zakochane
gor¹cy ucisk d³oni rozemianej.
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ROZRACHUNEK
leniwa cisza
wyczekuje znajomego oddechu
dzisiaj inaczej zape³niê przestrzeñ
niespokojnie, nieregularnie
pochylê siê, zostawiê myli na papierze
przywo³am kszta³t jutra
zabiegany, nieprzewidywalny
wys¹czê sok powoli i dzisiejszy dzieñ
przetrawiê na sk³adniki proste
trucizny odrzucê
dla zachowania homeostazy

BORYCZKA S³awomir  malarz
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Urodzi³ siê w 1961 r. w Kozienicach. Od 1997 r. uczestniczy w ¿yciu artystycznym rodzinnego miasta, bêd¹c cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej i Kozienickiego Klubu Twórców Kultury. Bra³ udzia³
w wielu plenerach plastycznych krajowych i miêdzynarodowych. Prezentowa³
swe prace na wystawach poplenerowych i rodowiskowych, m.in. w Kozienicach,
Warszawie, Radomiu, Lublinie, Pionkach i Zwoleniu. Wystawia³ równie¿ w Niemczech i na S³owacji. W tematyce jego prac przewa¿aj¹ pejza¿e pokazuj¹ce
piêkno ziemi ojczystej. Za sw¹ twórczoæ zdobywa³ nagrody, w tym I miejsce za
plakat o Kozienicach, nagrodê w konkursie o gin¹cych zawodach. W konkursie
powiêconym ¿yciu i dzie³u ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego otrzyma³ wyró¿nienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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D¥BROWSKA Anna  hafciarka

12

Urodzi³a siê w 1961 r. w Kozienicach. Debiutowa³a w 2002 r. na wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Mi³oników Ziemi Kozienickiej. Od 2003 r. jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2004 roku otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie Obrzêdy i zwyczaje wielkanocne. W 2005 r. zaprezentowa³a swoje prace na II Festiwalu Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu. Rok
póniej odby³a siê indywidualna wystawa jej dorobku twórczego w hafcie i koronkarstwie. W 2007 r. bra³a udzia³ w wystawie zbiorowej Twórców Ludowych
w Kozienicach. Posiada sta³¹ ekspozycjê w Centrum Promocji Sztuki w Kozienicach. Swoje prace prezentowa³a na wystawach w kilku miastach województwa
mazowieckiego. Za aktywnoæ twórcz¹ uhonorowana zosta³a pami¹tkowym
medalem 450 Lat Miasta Kozienice.
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DRACHAL W³adys³awa Barbara  hafciarka
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Urodzi³a siê w 1951 r. w Chrominie w powiecie Garwolin. Od 1975 r. mieszka
w Kozienicach. Zajmuje siê koronkarstwem, tkactwem, haftem. Bra³a udzia³
w wielu plenerach, konkursach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych,
w tym m.in.: 2002 r. Kozienice Twórcy Dzieciom, 2004 r. Gin¹ce zawody,
2005 r. Obrzêdy i zwyczaje wielkanocne oraz Festiwal Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu.
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Ks. DR¥G Stanis³aw  malarz
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Urodzi³ siê w 1941 r. w Ka³kowie k. Ciepielowa. Odby³ studia teologiczne
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (19601966). Uczêszcza³ na wyk³ady z historii sztuki na KUL-u, a tak¿e uczestniczy³ w zajêciach
z rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Wiedzê z dziedziny konserwacji zabytków zdobywa³ u prof. Rudolfa Koz³owskiego
z Krakowa  kustosza Wawelu. Maluje akwarel¹, olejem i pisze ikony od 40 lat.
Na swoim koncie ma kilkadziesi¹t wystaw. W 2001 r. zosta³ przyjêty do Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie prowadzi trzy szko³y pisania ikon. Od
wrzenia 2004 r. jest proboszczem parafii pw. wiêtej Trójcy w Grabowie nad
Pilic¹.

17

DZIEDZICKA Maria  poetka
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Urodzi³a siê w 1939 r. w Godziku k. Garwolina. Absolwentka LO w Pionkach.
Animatorka ¿ycia kulturalnego w Garbatce-Letnisku. W 1983 r. zaczê³a kierowaæ Gminn¹ wietlic¹ w Garbatce. Za³o¿y³a i prowadzi³a przez 17 lat teatr
dzieciêcy Baju Baj. Spektakle wed³ug scenariuszy przez ni¹ napisanych wystawia³a w szko³ach i instytucjach kultury na terenie ca³ego po³udniowego Mazowsza. W 1985 r. za³o¿y³a w Garbatce kapelê ludow¹ i zespó³ folklorystyczny
pieni i tañca Podlasiacy. W 1986 r. za³o¿y³a Ognisko Muzyczne. W 1983 r.
zainicjowa³a coroczn¹ imprezê plenerow¹ Dni Garbatki. Jest autork¹ wielu publikacji w gazetach regionalnych. Za³o¿ycielka i prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Garbatki, które wydaje pismo Moja Garbatka. W 1984 r. odznaczona
medalem Za zas³ugi dla województwa radomskiego, a w 1989 r. Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury.

* drugi wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 108)

IDZIE KRASNAL
Idzie krasnal z siw¹ brod¹
przez lasy i pola.
Niesie w koszu borowiki
dzieciom do przedszkola.
Stuku, puku, g³ono stuknie
do drzwi i do okna
wyjrz¹ dzieci i zaprosz¹
krasnala do rodka.
I otocz¹ skrzata ko³em
poprawi¹ czapeczkê
zje krasnal niadanie z dzieæmi
odsapnie kapeczkê.
I opowie lene bajki
o wilku, zaj¹czku
bêd¹ s³uchaæ wszystkie lalki
ustawione w k¹tku.
Mi Uszatek i kot Bury
wiewiórka ze s³oniem
i niedobra Baba Jaga
lis z rudym ogonem.
A gdy bajkê ju¿ opowie
krasnalek maleñki
to dzieci zaklaszcz¹ w rêce
zanuc¹ piosenki.
Pójdzie sobie siwobrody
szczêliwy radosny
zanie we mchu i we wrzosie
zaczeka do wiosny.
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GAJDA Bronis³awa  poetka
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Urodzi³a siê w 1914 r. w Ponikwie. Przez 30 lat prowadzi³a Bibliotekê Publiczn¹
w Ponikwie, gmina Garbatka-Letnisko. Po ukoñczeniu 85 roku ¿ycia zaczê³a pisaæ wiersze. W 2007 r. zosta³ wydany przez córkê jej pierwszy zbiór wierszy pt.
Wiersze mojej Matki.

ZDROWIE
Nieraz mnie pytaj¹ czy siê dobrze czujê
a ja coraz s³abiej i si³ mi brakuje.
Tego nie rozumie, kto m³ody i zdrowy,
¿e nikt nie przywróci si³y ni urody.
Wiêdnie siê po trochu, jak kwiat na jesieni
taka kolej ¿ycia  nikt tego nie zmieni.
A jak ciê powo³a Ten co wszystko mo¿e
daj szczêliwie odejæ  proszê Panie Bo¿e.
Bo takie jest ¿ycie na ziemi cz³owieka
nikogo nie ominie  ka¿dego to czeka.

PUSTKA
Nie powiadam ja nikomu
jak jest smutno samej w domu
nikt mi tego nie uwierzy
ni z doros³ych ni z m³odzie¿y.
A wiêc mówiê do Marysi
bo kto inny nie us³yszy.
Ona tak¿e w pustym domu
i nie ¿ali siê nikomu.
Choæ siê krzyczy, choæ siê wo³a
i tak pusto jest dooko³a,
g³os o ciany siê odbija
i tak ka¿dy dzieñ przemija.
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GÓRSKA Janina  hafciarka
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Urodzi³a siê w 1952 r. w Kozienicach. Z wykszta³cenia nauczycielka matematyki. Zajmuje siê haftem od najm³odszych lat. Wieloma pracami obdarowa³a przyjació³ i najbli¿szych. Haftowanie jest dla niej odskoczni¹ od problemów ¿ycia
codziennego i pracy zawodowej. Jej prace by³y wystawiane w 2004 i 2007
roku w muzeum w Warce oraz w Kozienicach w 2003 i 2008 roku.
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GR¥DZIK Adam  poeta
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Urodzi³ siê w 1959 r. w Garbatce. Mi³onik przyrody i turystyki krajoznawczej,
grzybiarz i wêdkarz, fotograf. Jego poetycka twórczoæ od refleksyjnej po satyryczn¹ ukazuje siê g³ównie na ³amach Kwartalnika Spo³eczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Przyjació³ Garbatki Moja Garbatka, Opublikowa³ tam wiersze:
Spacer (Jesieñ 2001), Puszcza wiosn¹ (Wiosna 2002), Zaproszenie (Lato
2002), Minê³o lato (Jesieñ 2002), wiêta (Zima 2002), Ulice(Wiosna
2003). Od numeru Lato 2003 znalaz³y siê one w Miniantologii literackiej autorów zwi¹zanych z Garbatk¹.

* drugi wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 108)

GAWRONY
Mróz na dworze drzewa ciska
Szroni¹c srebrem im korony
Patrzê przez okno swe z bliska
Jak na ga³êziach siedz¹ gawrony
Zimno im pewnie, wiêc siê pusz¹
Czarnoæ tym swoj¹ podkrelaj¹
Siedz¹ z wyboru, raczej musz¹
Bo przecie¿ tylko siebie maj¹
Czasem jeden drugiego dziobnie
Lub zmieniæ miejsce siê omieli
Lecz wygl¹daj¹ tak nadobnie
W dwóch kolorach, czerni i bieli
Tu zastanawia mnie myl jedna
¯e wiat nasz taki wielobarwny
Mo¿e sprowadziæ siê do sedna
Przez dwa kolory  bia³y i czarny
I nadal trwaj¹ w bia³ym puchu
Siedz¹ce przede mn¹ gawrony
¯e sam zastyg³em w bezruchu
Tym¿e widokiem zachwycony
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GRUDZIEÑ Krystyna  hafciarka
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Urodzi³a siê w Kozienicach. Zajmuje siê haftem, nazywaj¹c go ¿artobliwie igraszki z ig³¹. Jej d³ugoletnie dowiadczenie i kunszt w tej dziedzinie odzwierciedlaj¹ liczne wystawy. Po raz pierwszy swoje robótki prezentowa³a w 1985 r. na
wystawie w kozienickim Domu Kultury. W ostatnich latach wystawia³a: w 2005 r.
 wystawa zbiorowa w Domu Kultury w Pu³awach, pokonkursowa wystawa Zwyczaje i obrzêdy wielkanocne w Domu Kultury w Kozienicach, indywidualna
wystawa w Centrum Promocji Sztuki Kozienice; 2006 r. wystawa zbiorowa
w Domu Kultury w Kozienicach; 2007 r. wystawa zbiorowa w Centrum Promocji
Sztuki Kozienice; 2008 r. wystawa zbiorowa i indywidualna w Centrum Promocji
Sztuki Kozienice. Bierze równie¿ udzia³ w kiermaszach organizowanych przez
STL w zaprzyjanionych placówkach i miastach: Muzeum Wsi Radomskiej, Szyd³owiec, Czarnocin, Czersk, Jedlnia-Letnisko. W 2005 r. uhonorowana medalem
450 Lat Miasta Kozienice oraz Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
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GRUDZIEÑ Stanis³aw  rzebiarz, poeta
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Urodzi³ siê w 1937 r. w Kozienicach. Swój debiut mia³ w 1977 r. podczas wystawy zbiorowej w Domu Kultury w Kozienicach. Od tamtej pory bra³ udzia³
w kilkudziesiêciu wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz plenerach rzebiarskich lokalnych i krajowych oraz miêdzynarodowych. Znany organizator ¿ycia
artystycznego. Twórca Centrum Promocji Sztuki Galeria, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddzia³ RadomKozienice. Do tej pory zorganizowa³
8 plenerów rzebiarsko-malarskich oraz wiele konkursów. Dodatkow¹ jego pasj¹
jest poezja, która jest dobrze oceniana w konkursach literackich. Pracuje równie¿
z m³odzie¿¹, i z niepe³nosprawnymi. Wielokrotnie zdobywa³ nagrody i wyró¿nienia za sw¹ dzia³alnoæ artystyczn¹ i spo³eczn¹ m.in. medal im. Oskara Kolberga. Odznaczony srebrnym, z³otym Krzy¿em Zas³ugi, br¹zowym medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.

* wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 109)
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GWARDIAK Marian  malarz
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Urodzi³ siê w 1939 roku. Na sta³e mieszka w Janikowie. Ukoñczy³ historiê na
Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Maluje amatorsko od 40 lat.
W jego twórczoci przewa¿aj¹ pejza¿e ukazuj¹ce przyrodê nieska¿on¹ dzia³alnoci¹ ludzi oraz sceny rodzajowe. Jako mi³onik kultury antycznej, przedstawia
malownicze rzeby wi¹tyñ greckich i rzymskich. Zauroczony Sienkiewiczem
i Kresami Wschodnimi. Kopiuje konie z rozwianymi grzywami i obrazy J. Kossaka czy J. Che³moñskiego. Jego grafika to cykl portretów J. Pi³sudskiego w o³ówku.
Prezentowa³ swe prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
W 2007 r. wzi¹³ udzia³ w plenerze malarskim. Oprócz malarstwa tworzy kamienne miniatury budowli antycznych, prezentowane na wystawach w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice.
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JASEK Lidia  malarka

32

Urodzi³a siê w 1965 r. w Kozienicach. Maluje na szkle, swoje prace prezentuje
w Centrum Promocji Sztuki w Kozienicach. Bierze czynny udzia³ w wystawach,
konkursach, kiermaszach organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz zaprzyjanione miasta i instytucje: Muzeum Wsi Radomskiej, Szyd³owiec, Czarnocin, Czersk, Jedlnia-Letnisko. Jej prace znajduj¹ siê równie¿ u prywatnych kolekcjonerów. Nale¿y do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
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KACZMAREK Jerzy  malarz
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Urodzi³ siê w 1953 r., mieszka w Garbatce-Letnisku. Absolwent Liceum Plastycznego
w Kielcach (1975 r.) i Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie (1982 r.). Inspiracje do
twórczoci czerpie z wêdrówek po Puszczy Kozienickiej czy te¿ Bieszczadach.
Jest zapalonym myliwym i wêdkarzem  pozwala to na wnikliw¹ obserwacjê
¿ycia zwierz¹t i krajobrazu, którego jest ilustratorem. Jego dorobek to obrazy
powsta³e podczas 40-letniej przygody z malarstwem i fotografowaniem.
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KAIM Krzysztof  poeta
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Urodzi³ siê w 1974 r. w Kozienicach. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego, od padziernika 2008 r. doktorant na Wydziale Filozofii UMCS
w Lublinie.
Tworzy poezjê, prozê i formy sceniczne pod pseudonimami: Krzysztof £ysiewicz,
Finezja £ysiewicz, Krzysztofobia, Krzysztofrenia. Obecny w wydawnictwie Lampy
i Iskry Bo¿ej, Xerofrenia  antologia nowych wierszy z 1994 r. Drukowany w Niezale¿nym III obiegu literackim. Zasiada w jury konkursów recytatorskich i literackich.

* fragment prozy w czêci  pozosta³e utwory (s. 110)

d³oñ w d³oni myl splata
szczêcie to nie sen
to kwiat kwitn¹cy
to ³¹ki zapach
i ksiê¿yca piew
to owoc w ustach najs³odszy
który trwa
a¿ przemin¹ cierpkie chwile
zatrutych myli
i milcz¹cego s³oñca
to zachwyt noc¹ ukrywany
w niemym westchnieniu spe³nienia
w oczekiwaniu
na dotyk stóp bosych i przyjaznych
na twarz kwiatami pachn¹c¹
odciniêt¹ w poduszce
szczêcie to d³onie roztargnione
niecierpliwe
to krzyk
wyrwane z ust myli o³owiane
wybuchaj¹ wiat³em
¿yciem
i wêdruj¹c w granicach pocieli
miej¹ siê
z obaw
rozpaczy
³ez
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KARA Henryk  rzebiarz
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Urodzi³ siê w 1941 r. w Kocio³kach. Swój wieloletni dorobek artystyczny przedstawia³ na ponad 40 plenerach i wystawach w kraju i za granic¹, m.in. w Niemczech, Czechach i na Litwie. Wiele z jego prac mo¿na podziwiaæ w Kozienicach. Wspólnie z Benedyktem Janaszkiem wykona³ Drogê Krzy¿ow¹ oraz krzy¿
w kociele pw. w. Rodziny w Kozienicach. Od 1983 r. by³ cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, by³ równie¿ cz³onkiem Rady Naukowej przy Muzeum
Wsi Radomskiej.
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KARA Janusz  malarz, prozaik

40

Urodzi³ siê w 1957 r. w Pionkach. Z zawodu jest technikiem-mechanikiem. Swój
dorobek twórczy dotychczas prezentowa³ na 30 wystawach zbiorowych i 10
wystawach indywidualnych. W latach 20002005 dzia³a³ w Kozienickim Klubie Twórców Kultury. Jest pomys³odawc¹ i wspó³twórc¹ Galerii Centrum Promocji Sztuki. Wród wielu nagród i wyró¿nieñ na konkursach plastycznych otrzyma³:
2001  ¯ycie i dzie³o ks. Kardyna³a Wyszyñskiego  nagroda BG¯, 2004
 Gin¹ce zawody  I nagroda, 2004  ¯o³nierz polski dawniej i dzi
 III nagroda, 2005  wiat Jana Kochanowskiego  II nagroda. W 2007 r.
otrzyma³ pami¹tkowy medal 450 Lat Miasta Kozienice. Od kilku lat zajmuje siê
proz¹. Autor opowiadañ o tematyce historycznej, opisuj¹cych dzieje Kozienic
i okolic.

* fragment prozy w czêci  pozosta³e utwory (s. 110)
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KLIMECKI Jan  poeta

42

Urodzi³ siê w 1953 r. w Wa³brzychu. Debiutowa³ w 1977 r. w Kamenie.
W 1979 r. ukaza³ siê indywidualny tomik wierszy Zanim otworzê usta, wydany
przez Zwi¹zek Literatów Polskich w Lublinie. Drukowa³ m.in. w kwartalniku Akcent, w 2004 r. staraniem Publicznej Biblioteki Gminy Kozienice opublikowano
zbiór wierszy Lêki, lapsusy, labirynty. W 2005 i 2006 r. otrzyma³ wyró¿nienia:
za prozê w Kozienicach i za poezjê w Starym S¹czu. W 2007 r. uczestniczy³
w portalu literackim Fabrica Librorum.

ARS POETICA (3)
V.
(piewam, a echo radoæ mi przebacza...)
To mojej g³owy myli piewny przebieg
Bezg³onie w krtani suchy chora³ suszy...
Z kim dzielê siê, gdy ³kanie we mnie
Szlochu niemego nie ma czym zag³uszyæ.
Nie brzmi, kto d³awi g³osu swego brzemiê.
Niech solfe¿ têtna myli nie naruszy.
Bezg³onie kr¹¿y w krtani chora³ wie¿y.
Rytmy rozumu sumieniem siê mierzy.
(piewam, nade-mn¹ echo siê przetacza.)
VI.
Oto pieñ. Wznios³a. Nieskoñczona, p³ynnie
niebem a ziemi¹ po ca³ej krainie
trwa zas³uchana, gdy myl przestwór wzruszy,
rusza i w ludzkiej odzywa siê duszy.
Lêk siê roztapia, ciê¿ar dni powszednich
znika. Masz w pieni udzia³ bezporedni.
Poka¿ ludziom twarz! Kraków, Warszawa Gdañsk.
Dodaj oczu blask! Ton pogodny wród gwiazd.
(piewem bia³y ptak wzywa orlêta z gniazd.)

X.
S¹¿nisty zamróz zd³awi³ oddychanie,
oczu ogarki sprz¹g³ z brzaskiem przestworzy.
Myl siê niemia³o wtula³a w otch³anie
Uczuæ, a dla nich Koció³ siê otworzy³.
Z tej strony niegu dzwon ciszê porani³.
S³uch wyczulony na majestat Bo¿y.
W wiêtym skupieniu jêzyk oniemia³y,
zamróz cud spisa³, a s³oñce piewa³o.
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KOMSTA Maria Aleksandra  poetka

44

Urodzi³a siê w 1953 r. w Jaros³awcu. Wychowa³a siê w wielodzietnej rodzinie
ch³opskiej na Lubelszczynie. Od najm³odszych lat zauroczona jest niezwyk³oci¹ otoczenia, sk¹d od dziecka czerpie inspiracje do tworzenia piosenek i wierszowanych opowieci. Ju¿ podczas nauki w szkole redniej powsta³ jej pierwszy
zeszyt z tekstami pt. Do trzech razy sztuka. Poza tym swoje kolejne prace
prezentuje na ³amach gazetek szkolnych i konkursów. Od 1975 r. zamieszkuje
na sta³e w Kozienicach. Tu wyda³a w 2000 r. tomik wierszy pt. Listy pisane
ró¿¹. Kolejne jej wiersze ukaza³y siê w zbiorowych tomikach, np.: Pieni i pejza¿e, Wiedzie ludzi w ró¿ne strony wiata . Prezentuje sw¹ poezjê na wielu
wieczorach literackich i imprezach miejscowych i wyjazdowych.

TÊSKNOTA
Wystawi³am do s³oñca twarz
Nogi wcisnê³am w gor¹cy piach
Co z têsknoty za szczêciem
A¿ parzy
I czeka na cud
Otulaj¹c czule
Przypadkowe stopy
Mo¿e zab³¹kana fala
Uniesie go
W otwarty wiat
Razem ze mn¹

NOWY DZIEÑ
Ca³kiem niewinna
PO ostatniej nocy
Odmierzam przesz³oæ
Wielkimi krokami
Rysujê przysz³oæ
Budujê dom
Przymierzaj¹c puzzle marzeñ
TU I TAM
Szalony wiatr zdarzeñ
Szarpie suknie dnia
Wykuwam swój wiat
Nowe ogrody
Rozwieszam odrodzone s³oñce
Do kolejnego dnia
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KONDEJA Józef  rzebiarz

46

Urodzi³ siê w 1953 r. w Kumach k. Kozienic. Zdolnoci plastyczne przejawia³
ju¿ od najm³odszych lat. Debiutowa³ w 1988 r. prezentuj¹c swoje prace na wystawie zorganizowanej przez kielecki oddzia³ PAX. Jego rzeby utrzymane s¹
w konwencji ludowej. Swoje prace prezentowa³ na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Kozienicach, Pionkach, Zwoleniu, Radomiu, Pu³awach, Warce, Górze Kalwarii oraz w Szyd³owcu. Jego dorobek twórczy zosta³
wyró¿niony m.in. odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury w 2005 r. Jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
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KOWALCZYK Zenobia  hafciarka

48

Urodzi³a siê w 1930 r. w Maciejowicach. Rêkodzie³em zajmuje siê od najm³odszych lat. Jej ulubione techniki to: szyde³kowanie, haft krzy¿ykowy, angielski, p³aski, richelieu, toledo i roboty na drutach. Szczególn¹ wra¿liwoæ oraz poczucie
piêkna i estetyki przekaza³a jej matka, za zami³owanie do rêkodzie³a ciotka,
która pobiera³a nauki w Instytucie Hafciarstwa w Warszawie. Techniki przekazane przez ciotkê oraz umi³owanie estetyki zaszczepione przez matkê zaowocowa³y pracami rozchwytywanymi przez dzieci, wnuki i znajomych.
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KRYZAN-LIKOWSKI Jerzy  malarz

50

Urodzi³ siê w 1927 r. w Wielkopolsce. Ukoñczy³ studia w pracowni prof. Adama
Rychtarskiego w £odzi w 1949 r. Od 1950 do listopada 1950 r. mieszka³ i tworzy³ w Garbatce-Letnisku. W dorobku ma udzia³ w kilkudziesiêciu wystawach
zbiorowych w kraju i za granic¹ oraz w kilku wystawach indywidualnych
w powiecie radomskim. Za pracê artystyczn¹ zosta³ wielokrotnie nagrodzony
i wyró¿niony oraz odznaczony m.in. Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury,
Z³ot¹ Odznak¹ ZPAP w 1980 r., Odznak¹ Za Zas³ugi dla Województwa Radomskiego 1982 r., otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi w 1984 r. Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granic¹.
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KUCHARSKA Zofia  poetka ludowa

52

Urodzi³a siê we wsi Dêbniak w powiecie kozienickim w rodzinie ch³opskiej. Jak
sama o sobie pisze jest pi¹tym z kolei z jedenaciorga dzieci. Maj¹c 17 lat
straci³a matkê. By³o to ogromnie bolesne prze¿ycie, które odbi³o siê echem w jej
twórczoci poetyckiej. Jej wiersze, choæ pozbawione gwary wywodz¹ siê i mocno zakotwiczone s¹ w nurcie poezji ludowej: prostej pisanej z serca  z natchnienia od Boga  jak mówi pani Zofia. Pomimo swojego wieku nadal bierze
udzia³ w wielu uroczystociach regionalnych, audycjach radiowych, telewizyjnych, biesiadach ludowych. Otrzymywa³a i otrzymuje wiele nagród i wyró¿nieñ.
Bardzo lubi spotykaæ siê równie¿ z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹. Wyda³a wiele
tomików wierszy. Dzia³a w Grupie Poetyckiej Erato w kozienickim Domu Kultury, Stowarzyszeniu Grupa Literacka £uczywo w Radomiu, Stowarzyszeniu Mi³oników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans w Czarnolesie.

* drugi wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 112)

jak szybko umyka ¿ycie
jeden dzieñ za drugim goni
ju¿ mi siê pojawi³
siwy w³os na skroni
najpierw siê smuci³am
gdy go zobaczy³am
¿e ju¿ swoje skronie
siwym pobieli³am
teraz siê nie smucê
bo ju¿ zrozumia³am
przecie¿ tyle latek
na ten w³os czeka³am
mia³am czarne w³osy
póniej mi zsiwia³y
na to siê z³o¿y³o
moje ¿ycie ca³e
gdybym siwej skroni
ja nie zauwa¿y³a
to jak bym minione lata
sobie policzy³a
minê³y mi lata dziecinne
takie g³upiutkie
radosne by³y
ale bardzo króciutkie
minê³y i m³odzieñcze
nawet siê nie obejrza³am
i z siwym w³osem na skroni
prababci¹ ju¿ zosta³am
teraz tylko czekam
na swej zimy szron
kiedy dzwon na wie¿y
odda mi ostatni ton
i to bêdzie moja
ju¿ ostatnia droga
czy dojdê t¹ drog¹
do nieba do Boga?
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KULBICKA-SAPIEJA Teresa  poetka

54

Urodzi³a siê w Pile woj. wiêtokrzyskim. Z wykszta³cenia ekonomistka, ukoñczy³a
równie¿ Uniwersytet Kultury WTK w Poznaniu. Poezjê zaczê³a tworzyæ podczas
okupacji, jako kilkuletnia dziewczynka. Debiutowa³a w 1988 r. wierszami opublikowanymi w Kontakcie. Jej wiersze zamieszczane by³y w wielu czasopismach,
almanachach, antologiach poetów ziemi radomskiej i kozienickiej. Wyda³a tomiki poezji: w 1992 r. Okryj mnie wiatrem i Winiowy sad, w 1994 r. Ko³ysanie bezsennoci, w 1997 r. szukaj¹c wiosennych promieni, w 2000 r. Na
gociñcu nieba, w 2003 r. W ciszy marzeñ. Wielokrotnie by³a laureatk¹ konkursów, m.in. Ogólnopolskich Konkursów Literackich O dzban czarnoleskiego
miodu, XII i XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanis³awa Grochowiaka, IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Czytamy i piszemy. Za ca³okszta³t pracy twórczej otrzyma³a m.in. nagrodê im. Jana Kochanowskiego.
Nale¿y do Stowarzyszenia Grupa Literacka £uczywo.

* fragment prozy w czêci  pozosta³e utwory (s. 113)

WIATR
By³am kiedy tak weso³a
¿e  wiatr razem ze mn¹  piewa³
moje szczêcie
bra³ na skrzyd³a
i rozwiewa³
i rozwiewa³
I lecia³o szczêcie - moje
przez op³otki i przez pola
a¿ czas przyszed³  nieweso³y
przysz³y troski i niedola.
Zmartwiony siad³ na p³ocie
dowiedzia³ siê o k³opocie
tak tañcowa³
tak tañcowa³
³zy  osusza³
i
ca³owa³.
Ja siê przed nim
spowiada³am
coraz mniej
³ez  wylewa³am

OSTATNI SEN
Biegnie
po rosie
ka¿da kropla
w ksiê¿ycowej pe³ni
nie wie:
S³oñce
a
mo¿e
ksiê¿yc
biegnie
po twarzy
ci¹¿y
na powiekach
i
szepce
pij
pij
Budzi siê
i
znów
stacza
w
zasypianie
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KUNA Eugenia  malarka

56

Urodzi³a siê w Kozienicach. Od 2004 r. jest cz³onkini¹ Stowarzyszenia Twórców
Ludowych i Grupy Twórczej Vena w Kozienicach. Maluje w technice olejnej,
akrylowej, u¿ywa te¿ pasteli. Równie¿ rysuje o³ówkiem. Prace s¹ kolorowe, ró¿norodne tematycznie, pejza¿e, kwiaty, martwe natury i portrety. W okresie swojej twórczoci wziê³a udzia³ w kilkunastu wystawach zbiorowych i dwóch indywidualnych. W 2005 r. uczestniczy³a w plenerze malarskorzebiarskim w Warce, a w 2007 r. w plenerze w Kozienicach. W dorobku ma oko³o 100 prac
wykonanych ró¿nymi technikami.
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KURASIEWICZ Zbigniew  rzebiarz

58

Urodzi³ siê w 1950 r. w Olszynie powiat Lubañ. Uprawia twórczoæ w zakresie
rzeby, snycerstwa i intarsji. Uczestniczy³ w licznych wystawach, konkursach
i plenerach. Debiutowa³ w 1968 r. w Ogólnopolskim Konkursie Sport w sztuce
organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski i S³owo Ludu, gdzie otrzyma³
wyró¿nienie w grupie rêkodzie³a artystycznego. W swoim dorobku ma kilka
wyró¿nieñ oraz pierwsze miejsce w konkursie ¯o³nierz Polski  dawniej i dzi
p³askorzeba. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Zwi¹zku Plastyków Warmii i Mazur oddz. Fenix Kozienice. Jest jednym ze wspó³organizatorów corocznych imprez w Kozienicach: Jarmark Królewski i Gin¹ce zawody, plener malarsko-rzebiarski. W dowód uznania za dzia³alnoæ artystyczn¹
na rzecz rozwoju ziemi kozienickiej otrzyma³ medal 450 Lat Miasta Kozienice.
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LESIAK-WÊGRZECKA El¿bieta  rêkodzie³o, tkaniny, gobeliny

60

Urodzi³a siê w 1939 r. w Radomiu. Mieszka w Garbatce-Letnisku. Studiowa³a na
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, któr¹ ukoñczy³a w 1963 r. Dyplom uzyska³a u prof. ledziewskiej ze specjalnoci tkanina. Zadebiutowa³a na wystawie Szk³o,
ceramika, tkanina w Warszawie w 1964 r. Bra³a udzia³ w wystawach: 1965
i 1966 r.  wystawy indywidualne w Radomiu, 1975 r.  Ogólnopolskie Targi
Tkaniny £ód, 1976 r.  wystawa na Zamku Królewskim 1984 r.  ogólnowiatowe
targi Paris-80, ogólnowiatowe targi Marseille-80 w latach 19801990 ekspozycje zagraniczne (Szwecja, Niemcy, Grecja, USA). Jej prace znajduj¹
siê w: Muzeum Ziemi Pomorskiej, Muzeum Regionalnym w Radomiu, Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Radomiu, Muzeum Tkaniny w £odzi, Wydziale Kultury
i Sztuki UW w Radomiu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granic¹: Francja,
Holandia, Niemcy, USA, Grecja, W³ochy, Hiszpania, Australia, Arabia Saudyjska.
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MARKOWSKA-BUDNIAK Halina  poetka

62

Urodzi³a siê w 1950 r. w Krzywdzie. Ma bogaty dorobek artystyczny. Wyda³a
m.in. w 1992 r. tomik poezji Poszukiwania. Ponadto jej wiersze znalaz³y siê na
kartach antologii poezji w latach: 1990  To moje s³owa, 1993  Wiatr
w szuwarach, 1996  Garæ ¿ycia, 2000  Dojrzewanie w mi³oci, 2002
 Wiedzie ludzi w ró¿ne strony wiata, 2008  ZONED Mi³oci!. Publikowa³a równie¿ w czasopimie literacko-artystycznym Obrze¿a. W konkursie literackim Ja i mój wiat w Kozienicach w 2007 r. uzyska³a nagrodê specjaln¹ dla
pisarza regionu w kategorii poezja.

NIEUCHRONNOÆ
ojcowie odchodz¹ wczeniej. niespodziewanie
jakby odbywali kolejn¹ podró¿
po jakim czasie wietrzeje zapach wody koloñskiej
i bia³e koszule nie szeleszcz¹ na sznurze
matki wydaj¹ siê byæ ze stali. przynajmniej do czasu
mo¿na im podrzucaæ dzieciaki jak kuku³cze jajka
uskar¿aæ na parszywy los. opowiedzieæ tajemnicê
której i tak siê domyla³y. zrozumiej¹. wybacz¹
s¹ wiête. ale o tym dowiadujemy siê zbyt póno
jeszcze próbujemy przekupiæ je kolejnym stentem
platynowym implantem tytanow¹ protez¹. bezskutecznie
odchodz¹ w obce wiaty. drêczone szponami rurek
w przera¿aj¹cej pl¹taninie przewodów i zapachu lizolu
bezradnie oczekuj¹c na czu³y ucisk d³oni

NA PROGU UCICHNIE TÊSKNOTA
trzeba byæ daleko jak nigdy przedtem. odgadywaæ obce s³owa
i w³asne myli. zamkn¹æ oczy i widzieæ dok¹d idziesz
przybli¿aæ i oddalaæ. omijaæ nieistotne. wierzyæ
wrócisz. i opowiesz o domach o ogrodach z magnoliami
poka¿esz fotografie i te wszystkie miejsca
którymi zachwycasz siê pisz¹c: szkoda ¿e tutaj was nie ma
chcê wiedzieæ jak siê czujesz gdy wieczorem k³adziesz siê spaæ
albo siadasz na progu przeszklonej werandy. wiruje ró¿owy nieg
patrzysz d³ugo a myli biegn¹ coraz dalej dalej
zebraæ w garæ. usypaæ drogi cie¿ki powracaj¹ce. ptak poleci
jeli zechcesz niech ma turkusowe skrzyd³a. a po drugiej stronie
oceanu  twój wymarzony dom. wystarczy wyci¹æ okna
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MATOSEK Krystyna  malarka

64

Urodzi³a siê w 1932 roku w Kozienicach. Namalowa³a oko³o 240 obrazów.
W 2007 r. mia³a swoj¹ indywidualn¹ wystawê w Domu Kultury w Kozienicach.
W 2008 r. jej prace prezentowano na wystawie zbiorowej w Centrum Promocji
Sztuki Galeria w Kozienicach.
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MAZUR Bogdan  poeta, fotograf

66

Urodzi³ siê w 1953 r. w Kowarach k. Jeleniej Góry. Nauczyciel jêzyka polskiego
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Kozienicach. Fotografuje od 1970
roku. By³ cz³onkiem Fotoklubu Kontrast przy WDK w Kielcach oraz Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej przy DK w Kozienicach.
Uczestniczy w nauczycielskim ruchu literackim i fotograficznym. W latach
19952002 publikowa³ artyku³y i fotografie na ³amach pism owiatowych, fotograficznych i krajoznawczych. Jest autorem kilku kozienickich widokówek. Wiersze publikowa³ na ³amach Literackiego G³osu Nauczycielskiego i Nowej Szko³y;
w antologiach: Wiedzie ludzi w ró¿ne strony wiata, Poezja z wie¿¹ w tle.
Uzyskiwa³ nagrody i wyró¿nienia w ogólnopolskich konkursach fotograficznych
i literackich.

* drugi wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 114)

JEST U NAS KOLUMNA
Jest u nas kolumna w parku
od czterech wieków pozdrawia miasto
s³owami biskupa Krzyckiego
Pamiêta drewniany koció³ek
cmentarz przy nim
dworek myliwski królów
dwukrotne pochody Szwedów
³unê nad miastem
wzniecion¹ przez ksiêcia Siedmiogrodu
Po królu Stanis³awie przyszli Rosjanie
genera³ Den podgl¹da³ katolick¹ mszê
maszerowali têdy gwardzici ze Smoleñska
by ust¹piæ na parê lat Austriakom
W wolnej Polsce
na placu ¯wirki i Wigury
tumany kurzu wzbija³y
legionowe konie
A potem, Kolumno, dr¿a³a w p³omieniach gin¹cego pa³acu
widzia³a niemieckich ¿o³nierzy zrzucaj¹cych bia³ego or³a
w imiê Boga strzelaj¹cych do blinich przy twoim murze
Wiêc lada dzieñ
przy koñcu wieku
gdy wszyscy krzycz¹: Europa!
- milczê przy kolumnie
bo ju¿ jestem Europejczykiem
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MORZYÑSKA Jadwiga  hafciarka

68

Urodzi³a siê w 1947 r. w Kozienicach, mieszka w Sieciechowie. Jest emerytowan¹ nauczycielk¹ matematyki. Haft to hobby, któremu powiêca ca³y wolny
czas. Najchêtniej wyszywa kompozycje kwiatowe, portrety rodziny, znajomych
i przyjació³. Jej prace znajduj¹ siê w wielu domach w ca³ej Polsce. Mo¿na je
równie¿ ogl¹daæ podczas imprez kulturalnych. Zajmuje siê tak¿e haftem przestrzennym i makram¹.
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NIEDZIELSKA Hanna  hafciarka

70

Urodzi³a siê w 1933 r. w Garwolinie, mieszkanka Sieciechowa. Jak sama deklaruje, roboty na drutach, szyde³kowanie, jak równie¿ haftowanie ma w genach,
poniewa¿ podobne prace wykonywa³y ju¿ jej mama, ciocia i siostra. Ma³e formy
rêkodzie³a wykonywa³a ju¿ od szóstego roku ¿ycia. Od tamtej pory do dzi jej
robótki ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem wród rodziny i znajomych.
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OLEJARCZYK Alicja  poetka

72

Urodzi³a siê w Kozienicach. Debiutowa³a w Kontakcie. W wojewódzkim konkursie Jednego wiersza w 1988 r. zdoby³a g³ówn¹ nagrodê. Od tego czasu
by³a laureatk¹ wielu konkursów. W 1992 r. wyda³a dwa tomiki poezji Motyl
bez umiechu i Babie lato. W 1993 r. by³a laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego O Dzban Czarnoleskiego Miodu. W 1995 r. wyda³a tomik
Kiedy s³owa nie k³ami¹ wszystko jest mo¿liwe. W 2002 r. debiutowa³a prozatorsko opowiadaniem fantastyczno-realistycznym Czary, mary, wilk, diabe³ i dwie
pary. Ponadto wyda³a tomiki poezji Umiech wrzosu, Z ¿ycia wziête i pouk³adane. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Grupa Literacka £uczywo w Radomiu, Grupy Poetyckiej Erato w Kozienickim Domu Kultury.

BRZOZY
Chcia³abym jak dawniej
przejæ alej¹ srebrzystych brzóz
¿eby us³yszeæ ciszê nie domówionych s³ów.
Przypomnieæ sobie szept konarów drzew
otulonych niewidzialnym snem.

UMIECH WRZOSU
Umiech wrzosu symfonia ³aski Boga
Cierpiê  kocham
Mylê  czujê
Têskniê  czekam
Modlê siê  mam nadziejê
£zy nie zabijaj¹ z³a, nienawici
i bólu.
Tylko kwiaty mi³oci
mog¹ wyzwoliæ.
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OPI£OWSKI Andrzej  poeta

74

Urodzi³ siê w 1954 r. w Kozienicach. Nale¿y do Grupy Poetyckiej Erato przy
Domu Kultury w Kozienicach. Poza literatur¹ wród swoich g³ównych zainteresowañ wymienia: kino, teatr, operê, operetkê, historiê staro¿ytn¹, zaginione cywilizacje i parapsychologiê.

JAK TRUDNE S¥ ROZSTANIA
Jak trudne s¹ rozstania
Z kim bliskim i obcym.
Po³kniêta gorzka pigu³ka,
Ból brzucha, zawroty g³owy.
Jak trudne s¹ rozstania,
Gdy jest utrata to¿samoci,
W³asnych korzeni, honoru, wiadomoci.
Jak trudne s¹ rozstania,
Gdy wchodzisz do w³asnego domu
I widzisz puste ciany.
Nikt nie czeka na nikogo.
Jak trudne s¹ rozstania,
Gdy s³yszysz echo oddalaj¹cych siê s³ów,
Czyje kroki.
I telefon, który ju¿ nie dzwoni.
Do drzwi nikt nie puka.
Jak trudne s¹ rozstania,
Gdy nie ma szans na powrót.

TRZY SOSNY
Rosn¹ na Kirkucie trzy sosny
Spl¹tane ze sob¹ korzeniami na mieræ i ¿ycie.
One niejedno widzia³y i los ich nie oszczêdzi³
Prze¿y³y zawieruchy polityczne i wojenne
Te sosny s¹ dla siebie jak siostry
S¹ zroniête ze sob¹ na sta³e.
Szkoda tylko, ¿e nie potrafi¹ mówiæ
Ale i tak je podziwiam, lubiê i kocham.
One stanowi¹ inne t³o i esencjê mojego ¿ycia.
Chcia³bym, aby dalej ¿y³y i ros³y.
Bo po co je przesadzaæ i wycinaæ
A w naszym ¿yciu znów co zmieniaæ
Bo gdzie indziej nie bêdzie ju¿ im lepiej
I umr¹ z têsknoty.
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PAWLAK Urszula  malarka

76

Urodzi³a siê w Skar¿ysku-Kamiennej, od lat siedemdziesi¹tych zwi¹zana z Kozienicami. Absolwentka Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach
i trzyletniego Kursu Akademii Rysunku w Poznaniu. Jej obrazy to zatrzymane,
ulotne wra¿enie wiat³a, gry barw i refleksów. Dope³nieniem jej artystycznej twórczoci jest gobelin. Jest cz³onkiem Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Zwi¹zku Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie, oddzia³ Fenix w Kozienicach. Na swoim koncie ma odznaczenia, nagrody, wyró¿nienia, ostatnio m.in.:
2007 r.  medal 450 Lat Miasta Kozienice, 2006 r. na VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Zwoleniu, 2005 r.  Konkurs plastyczny Sport w sztuce
 w Kozienicach Chêtnie uczestniczy w plenerach artystycznych ogólnopolskich
i miêdzynarodowych, wielokrotnie wystawia³a indywidualnie oraz na wystawach
zbiorowych w kraju i za granic¹.
Jej p³ótna znajduj¹ siê w licznych zbiorach prywatnych w kraju i za granic¹
(w Kanadzie, USA, Anglii, Brazylii, Niemczech, Moskwie, Kijowie), a tak¿e
w muzeach.
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PAWLIK Zofia  poetka, hafciarka

78

Urodzi³a siê 1955 r. w Brzenicy, mieszka w Kozienicach. Prze¿ycia osobiste
i walka z chorob¹ by³y inspiracj¹ do pisania wierszy Nie poddam siê chorobie.
W przygotowaniu jest jej tomik wierszy Ulotne ogniki. W latach 70. zaczê³a
wyszywaæ. W latach 80. jej prace wystawiane by³y w Muzeum Regionalnym
w Kozienicach.

MI£OSNE MRZONKI O CZO£GICIE
Mi³oæ, mi³oæ, có¿ mi z tego
Gdy ju¿ nie mam Kochanego
Inn¹ tuli w swych ramionach
Innej szepce; ty ma ¿ona
Zdjêcie wisi na mej cianie
Kochaæ ju¿ go nie przestanê
Ju¿ minê³o wiosen wiele
A zmieni³o siê niewiele
Bo ma mi³oæ niezrównana
Choæ przed wiatem jest skrywana
Bêdzie zawsze przy nim wszêdzie
Nawet, gdy mnie ju¿ nie bêdzie.

ULOTNE OGNIKI
I. Gdy mi smutno i mam ¿ale
Cicho siadam przy regale
Nic nie mówiê i nie s³yszê
Tylko sobie cicho piszê
S¹ to ¿ale nieczytane
S¹ to proby niepisane.
II. Noc bezsenne, ból siê wzmaga
¯aden lek ju¿ nie pomaga
Ci¹g³e ¿ale, mam do Boga
Czemu, to ja, biedna, uboga
Nikt mych bóli nie rozumie
miech szyderczy s³yszê w t³umie.
III. Smutna, cicho sobie pop³akujê s¹dz¹c:
¯e Bóg siê nade mn¹ zmi³uje
Wemie mnie do siebie chêtnie
Abym mog³a ¿yæ gdzie piêknie
Tam gdzie ³¹ki s¹ majowe
Tam gdzie tryska ród³o zdrowe.
Kwiat na grobie z chwil¹ zwiêdnie
I nie bêdzie nikt ju¿ b³êdnie
Opowiada³ o mnie wszêdzie
Ma³e ¿ale, chwila wspomnieñ, potem cisza
Szum akacji s³ychaæ bêdzie
Tylko mnie wród Was nie bêdzie.
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PODSIAD£A Maria  hafciarka

80

Urodzi³a siê w 1954 r. w Kozienicach. Z wykszta³cenia ekonomista. Od 1981 r.
haftuje obrazy haftem krzy¿ykowym oraz gobelinowym, zajmuje siê te¿ koronkarstwem. W 1985 r. pierwsza wystawa indywidualna w Kozienicach. Jest aktywna w ¿yciu kulturalnym gminy i powiatu. Bra³a udzia³ w licznych wystawach
zbiorowych w Kozienicach, Zwoleniu i Pu³awach. W 2006 r. kolejna wystawa
indywidualna w Galerii Centrum Promocji Sztuki. Bra³a równie¿ udzia³ w trzech
Festiwalach Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu.
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REMBI Lech  poeta

82

Urodzi³ siê w 1955 r. w Zwoli. Wspó³autor tekstu Hymn Energetyków Polskich,
jego wiersze publikowano w Bibliotece Kontaktu oraz w antologii poezji Grupy Literackiej Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Ziemi Radomskiej,
To moje s³owa w 1999 r.

MOJE MIASTO
Z piaszczystej mokrej mierzei
gdzie Wis³a ogl¹da swe lice
Z sosnowych lasów i kniei
budz¹ siê  Kozienice
Dostojne chyl¹ siê sosny
w s³onecznej piêknej zieleni
Piasek z³ocisty radosny
w wielu odcieniach siê mieni
Wród ch³odnej lenej ostoi
gdzie Trakt Królewski prowadzi
Tam ród³o wêdrowca napoi
i w cieniu dêba posadzi
Onegdaj tutaj polowa³
Król Wielki i Hetman Koronny
puszczañski pejza¿ malowa³
historii malarz nadworny
To miasto i jego ulice
s¹ miar¹ historii i czasu
Bo dumne s¹ Kozienice
ze wier¿y i z Czarnolasu

Z TAMTYCH LAT
S¹ myli ulotne nijakie
S¹ prawdy bez skazy w¹tpienia
S¹ s³owa  co ostre s¹ takie
¯e w sercu czyni¹ zranienia
S¹ kwiaty jak piêkne motyle
S¹ ranki iskrz¹ce siê ros¹
S¹ piewy co tylko na chwilê
Swe piêkno  echem ponios¹
S¹ dymy rozwiane z ogniska
S¹ dni ju¿ pónej jesieni
S¹ zorze znad paleniska
Mieni¹ce siê blaskiem p³omieni
Jest dom Rodzinny  ostoja
Dzi ³ezka w oku siê krêci
Tam radoæ i m³odoæ tam moja
Beztrosk¹ - chwil¹ w pamiêci....
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STRZA£KOWSKI Piotr  poeta

84

Urodzi³ siê 1967 r. w Bia³ogardzie woj. zachodniopomorskie. Z Kozienicami jest
zwi¹zany od 35 lat. Wielkim wydarzeniem w jego ¿yciu by³a mieræ Jana Paw³a II,
poniewa¿ w tym dniu napisa³ swój pierwszy wiersz pt. Nauczy³e nas Ojcze.
Od tego momentu swoje najg³êbsze uczucia zacz¹³ przelewaæ na papier. Jest
debiutantem, do tej pory bra³ udzia³ w kilku wieczorach poetyckich m.in.: Grupy
Poetyckiej Erato oraz w indywidualnym Nie tylko o mi³oci.

W twoich d³oniach Ró¿a
Otwierasz swoj¹ d³oñ,
rozkwita w niej ró¿a.
Deszczu ros¹ zmoczona,
taka piêkna i du¿a.
W niej jeste ca³a Ty,
kropl¹ rosy pobudzona.
Woni¹ jej rozbudzasz sny,
ca³a jeste ukwiecona.

UCIEC PRZED NICOCI¥
W bezkresnej podró¿y st¹pam
obydwiema nogami w przód
po skruszonym lodzie.

P³atki jej tak delikatne,
jak umiech twój codzienny.
Przede mn¹ rozkwitasz ³adnie,
przy Tobie dzi jestem promienny.

Ju¿ jest miêkka-stopnia³a
powierzchnia mojej persony
Czujê jak coraz bardziej
wtapiam siê w jej otch³añ.

Ró¿o co w sercu kwitniesz,
ubierasz zmêczone me sny.
deszczem kwiat twój rozkwita,
utul mnie, zanim znikniesz

Broni¹ przed ni¹ jest
 moja si³a, wiara...
ucieczka przed nicoci¹
która mn¹ zaw³adnie.

Przytulê tê ró¿ê do serca,
by woni¹ jej napawaæ siê.
Ty kwitniesz tylko dla mnie,
ros¹ wiêc dzi zmoczê Ciê.

Walczê do utraty tchu
by cienki lód bezsilnoci
nie pogna³ mnie w bezkres otch³ani
by czas nie zamkn¹³ kolejnego etapu
mojego ¿ycia.

Kwitnij dzi tylko dla mnie,
zapachem swym rozczulaj.
Niech wiem, ¿e to nie sen
w sercu mym kochana ró¿o.

Zd¹¿y³em chyba
zd¹¿y³em wreszcie uciec
przed nieuniknion¹ nicoci¹
 Lecz na jak d³ugo?
...nie wiem.
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STY Leokadia  malarka

86

Urodzi³a siê w 1932 r. w Kozienicach. Maluje od 1956 r. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Grupy Twórczej Vena. Dorobek twórczy
prezentowa³a na kilkudziesiêciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic¹ (Niemcy, S³owacja). Bra³a udzia³ w wielu konkursach, pokazach,
plenerach. Posiada liczne nagrody, dyplomy, podziêkowania i puchary. Zosta³a
odznaczona medalem 450 Lat Miasta Kozienice, odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Jej prace
znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych i instytucjonalnych w kraju i za granic¹.
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SZEWCZYK Eligiusz  rzebiarz

88

Urodzi³ siê w 1961 r. w Kozienicach. Talenty artystyczne zaszczepi³ w nim jego
ojciec Grzegorz Szewczyk. Rzebi od 1979 r. Swój dorobek przedstawia³ podczas licznych wystaw, konkursów i plenerów rzebiarskich w kraju i za granic¹.
Jego g³ówn¹ form¹ ekspresji artystycznej jest rzeba monumentalna i kameralna. Zdoby³ wiele nagród i wyró¿nieñ. Najwa¿niejsze z nich to nagrody podczas:
Festiwalu we Francji, Konkursu Sakralnego w Kielcach, pleneru w Kozienicach
oraz Tandemy Rodzinne w Radomiu.
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SZEWCZYK Grzegorz  rzebiarz, poeta

90

Urodzi³ siê w 1943 r. w Kozienicach. Jeden z najbardziej zas³u¿onych twórców
powiatu kozienickiego. Jego g³ówn¹ dziedzin¹ twórczoci jest rzebiarstwo. Swój
debiut mia³ w 1973 r. kiedy to zorganizowano jego pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ w Kozienicach. Drug¹ dziedzin¹ twórcy jest poezja. Wydania indywidualne: 1983  Wierne Drewno Lipowe, 1987  Koncert na Polu, 2003  Nie
umiem mówiæ jêzykiem Anio³ów oraz w siedmiu almanachach i lunych publikacjach. Cz³onek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Zwi¹zku Plastyków Warmii
i Mazur Fenix oraz cz³onek Europejskiego Stowarzyszenia Kultury. Uczestniczy³ w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, plenerach oraz w konkursach krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, Hiszpanii
i Stanach Zjednoczonych. Zdobywca wielu presti¿owych nagród i wyró¿nieñ
oraz odznaczeñ pañstwowych i regionalnych. Ostatnio otrzyma³ przyznan¹ przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagrodê im. Oskara Kolberga Za
zas³ugi dla kultury ludowej.
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SZUMIERZ Zbigniew  poeta

92

Urodzi³ siê w 1937 r. w Jasionce w województwie lwowskim. Od wielu lat zwi¹zany z Kozienicami. Od lat 90. publikuje swoje wiersze w antologiach: To moje
s³owa (1990), Wiatr w szuwarach (1993) w folderze 30 lat Elektrowni Kozienice 19681998 (1998), Dojrzewanie w mi³oci (2000), Do Ciebie Ojcze (2003). Wyda³ dwa tomiki poezji U róde³ czasu (1993) i Mgnienie
czasu (1998). W 1997 r. otrzyma³ odznakê Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury.

CZAR WIOSNY
To oddech Zeusa
przywo³a³ czar wiosny
ubarwi³ wiat flory
kolorami têczy 
o maju twoje dary:
zieleñ p¹ki kwiaty
zapachy s³odycze
koncerty ptasie
pejza¿e baniowe
serca rozpalaj¹
klejnotem mi³oci...
odnawiasz dar ¿ycia
cudownym wspomnieniem
twój eden wspania³y
bêdê mia³ w pamiêci
okr¹g³y rok ca³y.

RÓD£A KRÓLEWSKIE
Bylimy w lenej operze
u wrót róde³ królewskich
w oazie fauny i flory
tam zieleñ i zenit niebieski
bylimy w ptaków chórze
las gra³ na klawiaturze
prehistoryczne dzieje:
Kiedy tu by³y knieje
niedwiedzie, ¿ubry, tury
prym wiod³y w chaszczach natury
i król z orszakiem wêdrowa³
do Wilna od bram Krakowa
w czas gdy upa³u promienie
w tych ród³ach gasi³ pragnienie 
Dzi róde³ko w trawach ³¹ki
Toczy stru¿kê do Radomki
i ród³em mi³oci zwane
przywo³uje zakochanych 
bylimy w wiosennej porze
w majowej bani poszycia
wrócimy tu  byæ mo¿e
podziwiaæ zielony cud ¿ycia
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LED Genowefa  malarka

94

Urodzi³a siê 1956 r. w Kozienicach. Absolwentka Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Kielcach. Ukoñczy³a kierunek tkactwo artystyczne i malarstwo.
Od wielu lat zajmuje siê malarstwem olejnym. Tematem jej prac s¹ g³ównie pejza¿e, kompozycje kwiatowe i konie. Swoje prace prezentowa³a wielokrotnie na
wystawach zbiorowych. Bierze udzia³ w licznych plenerach malarsko-rzebiarskich oraz w festiwalach przedmiotów artystycznych w Poznaniu. Jest cz³onkiem
Grupy Twórczej Vena dzia³aj¹cej przy Domu Kultury w Kozienicach oraz cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
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MIETANKA-KRUSZELNICKI Ryszard  rzebiarz

96

Urodzi³ siê 1960 r. w Garbatce-Letnisku. Doktor nauk humanistycznych, z zawodu jest historykiem. Autor dwóch i wspó³autor czterech ksi¹¿ek naukowych,
a tak¿e wielu artyku³ów historycznych. Rzebiarz  amator, twórca kilkuset kameralnych rzeb (w zbiorach prywatnych w kraju i za granic¹).
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WOJCIECHOWSKA Anna Danuta  malarka

98

Rodowita Kozieniczanka. Wieloletnie dowiadczenie i aktywnoæ twórcza zaowocowa³y udzia³em w kilkudziesiêciu wystawach poplenerowych i indywidualnych
oraz w plenerach lokalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Maluje przede
wszystkim technik¹ olejn¹. Jej g³ówne zainteresowania tematyczne to architektura
Kozienic i po³udniowej Europy, kwiaty oraz martwa natura. Od 2007 r. prowadzi
w³asn¹ galeriê autorsk¹ w Kozienicach przy ul. Radomskiej 35.
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WO£OS Stanis³aw  pamiêtnikarz, regionalista

100

Urodzi³ siê w 1931 roku w Stanis³awicach. Nauczyciel, regionalista, kronikarz,
pamiêtnikarz, heraldyk. Posiada wykszta³cenie wy¿sze. Jest inicjatorem powstania herbu wsi Stanis³awice oraz hymnu pt. B³ogos³aw Bo¿e Stanis³awice, hymnu Kozienic Kozienice miastem marzeñ, wspó³autor monografii wsi Stanis³awice. Autor pomys³u herbu Zjednoczeniowego Stowarzyszeñ Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w 1981 r. Bra³ udzia³ w zbiorowych wystawach
malarsko  rzebiarsko  heraldycznych, wystawach zbiorowych poplenerowych i w zbiorowej wystawie jubileuszowej, wernisa¿ach oraz plenerach. Otrzyma³ liczne nagrody i wyró¿nienia, a wród nich: nagrodê Ministra Owiaty
i Wychowania III stopnia, I Nagrodê Wojewody Mazowieckiego, II nagrodê
w konkursie ogólnopolskim pt. Moja radoæ, mój region, czyn w Kielcach. Posiada odznaczenia: Krzy¿ Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Kozienic i inne. Ostatnio zdoby³
tytu³ Belfer Roku z powiatu kozienickiego w konkursie zorganizowanym przez
Echo Dnia.
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WRÓBLEWSKI Tomasz  malarz, scenograf

102

Urodzi³ siê 1964 r. we Wroc³awiu. W Garbatce-Letnisku uczêszcza³ do szko³y
podstawowej. Ukoñczy³ PLSP w Na³êczowie, studia w IWA UMCS w Lublinie.
Dyplom z malarstwa w 1990 r. w prac. prof. M. Hermana. Od 1994 nale¿y do
ZPAP Okrêg Radomski. Pracuje w MOK Pionki. W latach 19902007 prowadzi³
Galeriê Format w Pionkach. Pomys³odawca i Kurator Przegl¹du Plastyki Radomskiej Formatowanie. Zajmuje siê malarstwem, grafik¹ komputerow¹ i scenografi¹
filmow¹. Bra³ udzia³ w 27 wystawach indywidualnych, w ponad 100 ogólnopolskich i miêdzynarodowych wystawach w kraju i za granic¹ w 20 plenerach oraz
w 9 realizacjach filmowych jako scenograf, m.in. film fabularny Fundacja
F. Bajona, Afonia i pszczo³y J.J. Kolskiego, serial telewizyjny Stacyjka R. Piwowarskiego. I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym  Legnica 1985,
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim  Zwoleñ 2004. Prace w zbiorach Muzeum Sztuki Wspó³czesnej Mara w Dyneburgu (£otwa), Pañstwowym
Muzeum na Majdanku oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granic¹.
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ZABIEGA£OWSKA Lidia  poetka

104

Urodzi³a siê w 1957 r. w Brzenicy k. Kozienic. Ukoñczy³a Policealne Studium
Przemys³u Spo¿ywczego w Lublinie. Nale¿y do Stowarzyszenia Grupa Literacka
£uczywo. Zadebiutowa³a w Twórczoci w 1995 r. W 1999 r. zajê³a I miejsce
w Konkursie literackim A to Polska w³anie  w kategorii po debiucie
i II miejsce w Konkursie O dzban czarnoleskiego miodu. W 2005 r. zdoby³a
I miejsce w I³¿y za wypowied poetyck¹ o Boles³awie Lemianie. W 2006 r.
zdoby³a I miejsce w Konkursie im. Stanis³awa Grochowiaka. Wyda³a tomik wierszy Trójk¹tny ksiê¿yc, w przygotowaniu jest kolejny jej tomik poetycki  Zawód: Prometeusz. II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Z. Herberta  2008.

* drugi wiersz w czêci  pozosta³e utwory (s. 115)

Zawód: Prometeusz (I miejsce w Konkursie im. ST. Grochowiaka Radom 2006)
nikt nie chce byæ Prometeuszem
co to za zawód
zwyk³y z³odziej
kieszonkowiec
przesiada siê z tramwaju do tramwaju
kr¹¿y w t³umie
wieczorem zasiada w barze
pod mocnym anio³em
i dzieli ³up
dla ludzkoci to mo¿e za ma³o
ma³a chmura kilka zapa³ek ogarek
b³êdny ognik piorun
czy starczy na czynsz i pó³ litra?
czasem pisze wiersz
palcem zanurzonym w ogniu
ale natychmiast za jego plecami
pojawia siê policja stra¿ po¿arna
i karetka reanimacyjna
panie Prometeusz  s³yszy
przykro nam
ale musimy wykonaæ swój obowi¹zek
to nasz zawód
spo³eczeñstwo oczekuje od nas
bezwzglêdnoci i bezpieczeñstwa
po co komu ogieñ prometeusz
poezja jest podejrzana
nie ma alibi
b¹d m¹dry prometeusz
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ZIMNA Halina  hafciarka

106

Urodzi³a siê w 1945 r. w Opactwie, mieszkanka Sieciechowa. Zajmuje siê g³ównie haftem krzy¿ykowym oraz szyde³kowaniem. Tradycje rêkodzielnicze wynios³a z domu rodzinnego, wiele te¿ zawdziêcza swoim kole¿ankom, które w praktyczny sposób uczy³y j¹ tej trudnej sztuki.
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POZOSTA£E UTWORY
DUMNA BOGINKA
Maria Dziedzicka

Na skraju lasu brzoza sta³a
dumna boginka bia³a
wynios³a ksiê¿niczka na ca³y las
wachlarzem z rózek os³ania³a twarz.
Na skraju lasu brzoza sta³a
swe jedwabiste w³osy czesa³a
warkocz splata³a, grzebyk wpina³a
w b³êkicie nieba siê przegl¹da³a.
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A¿ przyszed³ drwal z siekier¹ w d³oni
obci¹³ warkocze, zeszpeci³ skronie
no¿em przeczesa³ jej zielone w³osy
sprzeda³ za miot³ê za parê groszy.

NAD MOKRAD£EM
Adam Gr¹dzik

Na moczarach wród oparów
I mgie³ rannych siê unosi
Tajemniczy bezmiar czarów
Kryszta³ow¹ ros¹ rosi...

Pierwsze ptaki jakby z bliska
Ju¿ niemia³o daj¹ znaki
Promieñ s³oñca siê przeciska
Poprzez zaroniête krzaki

wiat³em próchna olszyn starych
Jeszcze tl¹ siê resztki nocy
Duchy lenych bagien, mary
Ulatuj¹  jak bez mocy

Czar przelecia³, opad³ z mg³ami
Daj¹c inn¹ ju¿ nadziejê
W strojnej szacie nad bagnami
Oczy wodne mówi¹  dnieje

CZAS
Stanis³aw Grudzieñ

Zatrzyma³ siê czas
i pozosta³ nieruchomo
kto zatrzyma siê
i wspomni o minionym czasie
zatrzyma³ siê czas
i trwa w nieskoñczonoæ
kto przystanie nad mogi³¹
gdzie zatrzyma³ siê czas
zatrzyma³ siê czas
i zostanie na wiecznoæ
kto wspomni o tym czasie
kto siêgnie pamiêci¹ wstecz
zatrzyma³ siê czas
i zostanie w tej mogile
kto zapali znicz
wiat³o wiecznoci

Hej muzyko graj
a ty wietrze wiej
tak jak matka
otula dzieciê swe
ty muzyko graj
pieñ rodow¹ daj
a ty wietrze
przepêd chmury ciemne
tak jak matka
wszelkie z³a
od swego dziecka odpycha
hej muzyko
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o mi³oci mów
a ty wietrze
sprowad ciep³o znów
tak jak matka
dzieciê tuli do snu
hej muzyko pieñ
religijn¹ nuæ przy wieczerzy
a ty wietrze
promyk s³oñca rzuæ
tak jak matka
rêce sk³ada do pacierza.

Pocz¹tek
Krzysztof Kaim
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Urodzi³ siê w ma³ym, ale piêknym miasteczku. W wieku dwu lat zachorowa³ na astmê. Co noc budzi³ siê
z p³aczem, co noc umiera³  dusi³ siê. Co noc przyje¿d¿a³o pogotowie, aby ratowaæ mu ¿ycie. Ma³y ch³opiec ba³
siê nocy. Kiedy mama k³ad³a go spaæ  p³aka³. Dopiero, kiedy mówi³a, ¿e bêdzie przy nim ca³y czas, z ufnoci¹
zasypia³  po to, ¿eby znowu umieraæ. Zastrzyki, proszki, szpital i tak w ko³o. Ma³y ch³opiec cierpia³, a z nim
cierpieli jego rodzice. Trwa³o to szeæ lat... Gdy uczêszcza³ do szko³y podstawowej jego rodzice zginêli w wypadku samochodowym. Ch³opiec prze¿y³ szok. Bardzo d³ugo nie móg³ siê z tym pogodziæ, ¿e zosta³ sierot¹. Rodzina
przygarnê³a go do siebie... Po szkole podstawowej ukoñczy³ liceum i studia. Kosztowa³o go to wiele lat wyrzeczeñ
i ciê¿kiej pracy, ale dopi¹³ swego. W czasie studiów zwi¹za³ siê z dziewczyn¹. Snuli plany na przysz³oæ. Kochali
siê. Postanowili siê pobraæ. Wyznaczyli termin lubu i rozes³ali zaproszenia. Na tydzieñ przed lubem ukochana
oznajmi³a mu, ¿e jest w ci¹¿y. Tak bardzo byli szczêliwi, pe³ni wiary i planów... Pewnego piêknego dnia (na dwa
dni przed lubem) wraca³ z pracy. Wst¹pi³ do jubilera po obr¹czki. Myl¹c o tym, jak umeblowaæ sypialniê wszed³
na jezdniê. Samochód nie zd¹¿y³ zahamowaæ. Jego cia³em rzuci³o o asfalt. Le¿a³ tak m³ody, przystojny i zakrwawiony. Przysz³oæ, na któr¹ tak czeka³ i na któr¹ tak ciê¿ko pracowa³  leg³a pod ko³ami ciê¿arówki. Umieraj¹c,
wypuci³ z d³oni dwie obr¹czki, które potoczywszy siê wpad³y do kana³u... Dziewczyna, dowiedziawszy siê
o mierci ukochanego, dozna³a szoku, z którego nigdy siê nie otrz¹snê³a. Zamknêli j¹ w szpitalu, gdzie urodzi³a
dziecko. Ch³opczyka zabrali rodzice dziewczyny. W wieku dwu lat zachorowa³ na astmê.
Co noc budzi³ siê z p³aczem...

Piêkno utracone
Janusz Kara

Idê drog¹ z Cudowa do Kozienic, podziwiaj¹c otaczaj¹cy mnie wiat. Krajobraz równiny kozienickiej choæ
prosty i ubogi, kryje w sobie jakie niewyt³umaczalne piêkno. Ciemna ziemia pociêta jest ³anami pól i koleinami
dróg zwê¿aj¹cych siê i gin¹cych w mglistej dali. Miêdzy ³¹kami spotykam w¹sk¹ strugê rzeki, nad któr¹ pochylaj¹
siê g³owiaste wierzby. Na miedzach stoj¹ samotne, zapomniane grusze. Chcia³bym choæby na chwilê zatrzymaæ
mijaj¹cy czas... Na pró¿no. Nie ujrzymy ju¿ stogów zesz³orocznego siana, kosiarzy k³ad¹cych pokotem ³any
bujnych traw, podmok³ych ³¹k poroniêtych wiklin¹, le¿¹cych gêsto snopów, a wród nich ludzi uzbrojonych
w sierpy i kosy. ¯niwa ju¿ nie przypominaj¹ wielkich bitewnych pól, na których sta³y w zwartym szeregu kolumny
stogów  s³omianego wojska. Nie us³yszymy skrzypi¹cych furmanek wioz¹cych pêkate snopy zbó¿ do stodó³ lub

odk³adanych na sterty, którymi tak zachwycali siê Che³moñski i Fa³at. wiat zmienia siê nieprawdopodobnie szybko. Znik³y z naszych pól misterne budowle uk³adane ze snopów zbó¿. wiat zubo¿a³ o niepowtarzalne kszta³ty.
Dawniej, prawdziwie wielkie i piêkne strzechy pokrywa³y dachy stodó³, spichrzy i chat. Zim¹ zwisa³y z nich
srebrne, d³ugie sople lodu. Koloryt s³omianych dachów by³ zadziwiaj¹cy. Wczesn¹ wiosn¹ jedne nabiera³y ciemnej barwy z nut¹ kobaltu i karminu, inne mieni³y siê ciep³ymi br¹zami i z³otem.
Nie spotkamy kopiastych gniazd bocianich góruj¹cych nad domostwami, z których dochodzi³ klekot oznajmuj¹cy powrót wiosny. Wie sta³a siê nowoczesna, strzechy bezpowrotnie zginê³y z naszego krajobrazu. Coraz
rzadziej widaæ przystrzy¿one wierzby, które nie tak dawno jeszcze by³y symbolem nadwilañskiego pejza¿u
Mazowsza i które z takim pietyzmem utrwalali Brandt i Kossakowie.
Podczas wêdrówki przez wie nie zobaczymy wiejskich p³otów plecionych z ³ozy czy wykonanych
z osikowych sztachet, na których gospodynie wiesza³y uprane koszule lub gliniane garnki. Nie ochraniaj¹ ju¿
starych, zgrzybia³ych chat ukrytych wród drzew, niemych wiadków gin¹cej kultury. Pozosta³y jedynie, siêgaj¹ce
a¿ po horyzont, uprawy ¿ó³tego rzepaku, bia³ej gryki, czy te¿ szmaragdowej naci buraczanej.
...Pamiêtam wiejski piec w chacie mojej babki. Pe³ni³ on ró¿norakie funkcje  s³u¿y³ do ogrzewania, gotowania strawy, pieczenia chleba, a niekiedy i do spania. Zajmowa³ niemal po³owê kuchennej izby. Na metalowej
p³ycie sta³y ¿eliwne sagany z uszami po bokach, poni¿ej, zza uchylonych drzwiczek jarzy³y siê kolorami czerwieni
roz¿arzone wêgle. Nad kuchni¹ górowa³ potê¿ny okap, bielony na ka¿de wiêta, a mimo to zawsze okopcony
i brudny. W ka¿dym gospodarstwie by³a studnia, ocembrowana betonowymi krêgami. Przy jednych skrzypia³
drewniany ¿uraw studzienny, przy drugich korzystano z kulki  drewnianego kija, wyg³adzonego od czêstego
u¿ywania, zakoñczonego hakiem z wygiêtego gwodzia, za pomoc¹ którego czerpano wiadrem wodê.
...W oddali widzê ciemn¹ bry³ê drewnianej kapliczki z osiemnastego wieku postawionej przez ksiêdza Wojciecha Ciêciwê, proboszcza Kozienic, na pami¹tkê objawienia Matki Boskiej. Otacza j¹ wieczna cisza, czasem
tylko zak³ócona odg³osem przeje¿d¿aj¹cych samochodów. Ju¿ nie ma rozmodlonych kobiet z okolicznych wiosek
zbieraj¹cych siê na majowe nabo¿eñstwa. I choæ zabytkowa kapliczka istnieje, jest jednoczenie jak martwa,
zapomniana przez wiernych i nikomu ju¿ niepotrzebna...
...Po kilkunastu minutach jestem w centrum miasta i oczyma wyobrani odtwarzam wiat, który niegdy istnia³
w tym miejscu. Patrzê na osiedle Piaski, dawn¹ dzielnicê ¿ydowsk¹. Od ponad czterystu lat ¯ydzi byli zwi¹zani
z tym miastem, towarzyszyli jego wzlotom i upadkom, wspó³tworzyli jego kulturê, prowadzili mniej lub bardziej
legalne interesy. Jako odrêbna spo³ecznoæ przestali istnieæ ponad szeædziesi¹t lat temu. Pozosta³y po nich tylko
wspomnienia nielicznych wiadków tamtych dni i kilka murowanych, piêtrowych kamienic, milcz¹cych wiadków
tamtych czasów.
...Nie przetrwa³y do dzi drewniane domki z gankami. Kiedy w ich okienkach pojawia³y siê twarze domowników, na p³otach suszy³y siê czerwone pierzyny i puchowe poduszki. W rynku mieszkali bogaci mieszczanie,
biedota za zajmowa³a domki i lepianki stoj¹ce na ty³ach dostatnich domów. Na ulicy Browarnej panowa³a wielka
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ciasnota, domy t³oczy³y siê jeden za drugim. Ci¹gle dobudowywano do nich kolejne poddasza i facjatki. Droga
by³a b³otnist¹ brej¹, która podczas ulewnych deszczy sp³ywa³a do pobliskiej Zago¿d¿onki.
...Czego szukam, id¹c ulicami miasta? Dostrzegam, ¿e nie tak dawno by³y tu jeszcze stare domy, a dzi stoj¹
murowane, nowoczesne budynki ozdobione wielkimi taflami wystawowych okien. Na ka¿dym kroku widaæ, ¿e co
umknê³o bezpowrotnie, ¿e to, co dzisiaj jest uznawane za piêkne, jest piêknem innego wymiaru, ¿e zapominamy
o przesz³oci.
...Nie potrafiê, w poszukiwaniu nowoczesnoci i odrêbnoci, spekulowaæ na temat sztuki. Chcia³bym znaleæ
siê pomiêdzy tym, co by³o i tym, co nast¹pi...ale nie taka jest kolej rzeczy.
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Zofia Kucharska

Moja ma³a chatka na góreczce sta³a
wapnem wybielana wie¿oci¹ pachnia³a
chocia¿ by³a kryta starodawn¹ strzech¹
by³a mi radoci¹ by³a mi pociech¹
a w ko³o chateczki stokrotki i bratki
nie by³o w ca³ej wsi takiej strojnej chatki
co dzieñ w niej pod³ogê szczotk¹ szorowa³am
i wie¿utka wod¹ on¹ sp³ukiwa³am
tak¿e szorowa³am w niej ma³e sto³eczki
na s³onku suszy³am ko³o cha³upeczki
i ró¿ne piosenki w niej wypiewywa³am
bo ja swoj¹ chatkê tak bardzo kocha³am
kocha³am w niej ciany okna i pod³ogi

a ko³o niej kwiaty i za rowem g³ogi
bo wzd³u¿ mojej górki droga przebiega³a
a przy niej leszczyna weso³o szumia³a
a na górce kwiaty nie ros³y w nich chwasty
a za rowem jeszcze rós³ lasek iglasty
borówki w nim ros³y i by³y jagody
oj prze¿ywa³am w nim ja piêkne przygody
ca³a moja górka a na niej chateczka
to tak wymarzona dla dzieci bajeczka
aby mi siê ona w ka¿d¹ noc przyni³a
bo ta ¿ywa bajka moim szczêciem by³a.

PO¯EGNIANIE
Teresa Kulbicka-Sapieja

Zaczêli siê ¿egnaæ. Muszê ju¿ iæ. B¹d zdrowa, ostro¿na, uwa¿aj na siebie w czasie mojej nieobecnoci.
Umiechnê³a siê potrz¹saj¹c g³ow¹. Nie martw siê powiedzia³a pospiesznie, chc¹c ukryæ wzruszenie. Je¿eli zajedziesz na miejsce, daj znaæ, jak¹ mia³e podró¿. Dobrze  odpowiedzia³. Ju¿ w tej chwili wiedzia³, ¿e bêdzie
têskni³ za ni¹.
Pochyli³ siê i uca³owa³ jej policzek. Ilekroæ musia³ wyje¿d¿aæ z domu, zawsze ¿egna³ siê z ni¹ uczuciem
smutku. Wyje¿d¿a³ tylko na kilkanacie dni, a jednak ta roz³¹ka by³a dla niego udrêk¹.
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e musi jechaæ, ¿e ona nie da³a mu nigdy ¿adnego powodu, aby by³ o ni¹ zazdrosny
lub niespokojny, a jednak ¿al mu by³o pozostawiæ j¹ sam¹.
Ju¿ idê idê oznajmi³, ale chêæ pozostania z ni¹ choæ kilka chwil jeszcze, by³a mu bardzo przyjemn¹.
Podnios³a wzrok i ujrza³a jego oczy, by³y wierne i oddane. Obj¹³ j¹ i przytuli³ do piersi  mocno.
Chwyci³o j¹ nieprzeparte pragnienie zatrzymaæ go albo natychmiast pojechaæ z nim, choæby na koniec
wiata, wiedzia³a, ¿e to niemo¿liwe. Smutek jaki wielki chwyci³ j¹ jeszcze bardziej ni¿ do tej pory. Musia³a zostaæ
sama. W pó³mroku nie widzia³ jej oczu, z trudem powstrzymywa³a ³zy. Cicho poci¹gnê³a nosem, widz¹c wsiadaj¹cego do samochodu. Odjecha³. Zosta³a sama, d³ugo jeszcze sta³a przy oknie patrz¹c za odje¿d¿aj¹cym.
Nie przypuszczali, ¿e po¿egnanie to bêdzie ich ostatnim po¿egnaniem. A potem przyszed³ 1 wrzenia
1939 rok  wojna. D³uga, okrutna wojna trwaj¹ca piêæ lat, która rozdzieli³a ich mi³oæ, nigdy nie zaspokojon¹.
Nie mia³a od niego ¿adnych wiadomoci, nie wiedzia³a czy ¿yje, gdzie jest, co robi, czy têskni za ni¹, tak jak
ona. Urwa³ siê film piêknego ich ¿ycia, które dopiero co nabiera³o piêkna. By³a m³oda, têskni³a, martwi³a siê i p³aka³a.
Modli³a siê w ka¿dym dniu do Boga, o opiekê, zdrowie. Wspomina³a bodaj¿e ka¿dego dnia ich ostatnie
po¿egnanie.
A kiedy zbli¿a³a siê pora, w której ¿egnali siê sta³a w pó³mroku przy oknie, w miejscu, gdzie obejmowa³
i ca³owa³ j¹. By³y chwile, ¿e na nowo prze¿ywa³a te chwile, zdawa³o siê, ¿e stoi za ni¹, czu³a na sobie jego mocne
mêskie d³onie, czu³a ucisk i gor¹ce poca³unki i na nowo prze¿ywa³a chwile rozstania.
Chwile te by³y dla niej rozkosz¹, mi³oci¹, pamiêci¹ ukochanego cz³owieka. Trudne lata wojny, os³adza³y
wspomnienia. Czeka³a, têskni³a, modli³a siê, a¿ przyszed³ wreszcie dzieñ wolnoci.
Dr¿a³a czekaj¹c na powrót kochanego cz³owieka, myla³a: przyjdzie, znów wemie j¹ w swoje ramiona,
uko³ysze wszystkie troski i krzywdy jakich dozna³a w czasie jego nieobecnoci.
Wyp³acze resztkê ³ez, które jeszcze pozosta³y, utuli ból. Ale by³y to tylko marzenia, którymi karmi³a siê
ka¿dego dnia, którymi ¿y³a przez ten strasznie d³ugi i trudny czas. A potem wracali z wojny znajomi, bliscy
i dalecy, jej oczy smutne wci¹¿ wypatrywa³y tego Jedynego kochanego cz³owieka. Po latach wyblak³y jej oczy,
skronie posiwia³y, a ona w pó³mroku stoj¹c przy oknie  czeka³a  czeka³a  czeka³a.
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W PRACOWNI ARTYSTY
Bogdan Mazur

w pracowni artysty
szklanka z ko¿uszkiem pleni
jak martwa natura
na drugie ¿ycie czeka oty³a butelka
i fragment pi¿amy
jeszcze okaleczone sztalugi
pozbawione skrawka p³ótna
zastyg³e w twórczym uniesieniu farby
nie podo³aj¹ trudom kolejnych izmów
sztywne pêdzle k³uj¹ intruza
gdy chowam w zanadrze pajêczynê
i kurz do portfela
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czarny garnitur
bia³a sukienka
zawieszone na gwodziach
czy¿by w dzieñ lubu...

Studium krajobrazu (I miejsce w konkursie im. B. Lemiana 2005 I³¿a)
Lidia Zabiega³owska

poeta wymienia z krajobrazem trzy licie
nastêpuje opis lasu
poeta postanawia zbudowaæ wiersz
przynosi z dramatu
byle jaki kawa³ek b³êkitu
drewnianego konia
m³otek
przez cztery dni trwa stan liryczny
w lesie nic siê nie dzieje
rozlega siê uderzenie w bêben
i zjawia siê wiatr
krajobraz wymienia z wiatrem trzy gwodzie
nastêpuje cisza
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