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ROZSTRZYGNIĘCIE VI PISEMNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

18 PAŻDZIERNIKA 2016 ROKU W AULI METROPOLITALNEGO WYŻSZEGO 

SEMINARIUM DUCHOWNEGO PLAC KATEDRALNY 14,  WROCŁAW 

    NA UTWÓR POETYCKI 

  LUB 

PROZATORSKI AUTORSTWA UCZESTNIKA KONKURSU 

      W TEMATYCE 

CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA 

PATRONAT HONOROWY: prof. dr n. med. WOJCIECH WITKIEWICZ 

I 

  DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 

Organizatorzy konkursu: 

CZASOPISMO LITERACKIE EUROArt. 

        STOWARZYSZENIE INSTYTUT TWÓRCÓW 

ANIMATORÓW KULTURY HISTORII I LITERATURY. 

     GRUPA LITERACKA „BOHEMA WROCŁAWSKA”. 

    WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU 

OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY 

ul. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław. 

Pięcioosobowe Jury w składzie: 

prof. dr Jan Miodek – przewodniczący 

prof. dr n. med. Wojciech Witkiewicz 

Tadeusz Hołubowicz – zastępca przewodniczącego, sekretarz Jury 

Zofia Fajkowska 

Ryszard Sławczyński 

dokonało oceny utworów i wyłoniło następujących laureatów: 
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I MIEJSCE: ALINA ORLICKA za utwór PRZYPADEK. 

Nagroda: dyplom, książka o chirurgii, publikacja w Czasopiśmie Literackim EUROArt, 

Podziękowanie prof. Wojciecha Witkiewicza, List Gratulacyjny dr. Pawła Wróblewskiego – 

Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. 

II MIEJSCE: ELŻBIETA BĄKOWSKA za utwór NIEBO I ZIEMIA. 

Nagroda: dyplom. książka o chirurgii, publikacja w Czasopiśmie Literackim EuroArt, 

podziękowanie prof. Wojciecha Witkiewicza, List Gratulacyjny dr. Pawła Wróblewskiego – 

Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. 

II Miejsce: MONIKA MACIEJCZYK za utwór OKO. 

Nagroda: dyplom, książka o chirurgii, publikacja w Czasopiśmie Literackim EUROArt, 

podziękowanie prof. Wojciecha Witkiewicza, List Gratulacyjny dr. Pawła Wróblewskiego – 

Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. 

III Miejsce: Stanisława Kasak za utwór W BIELI UŚMIECHNIĘCI ANIELI. 

Nagroda: dyplom, książka o chirurgii, publikacja w Czasopiśmie Literackim EUROArt, 

podziękowanie prof. Wojciecha Witkiewicza, List Gratulacyjny dr. Pawła Wróblewskiego – 

Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 

Jury uhonorowało WYRÓŻNIENIEM  następujących laureatów: 

EWELINA  PIECUCH za utwór SKALPEL 

STANISŁAW KRUK za utwór SYMBIOZA. 

Każdy twórca wyróżniony otrzymał nagrodę: dyplom, książka o chirurgii, publikacja w 

Czasopiśmie Literackim EUROArt, podziękowanie prof. Wojciecha Witkiewicza, List 

Gratulacyjny dr. Pawła Wróblewskiego – Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. 

Konkurs zorganizowano jako imprezę towarzyszącą 565 posiedzeniu naukowemu Oddziału 

Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.  

Operację szkoleniową w asyście robota da VINCI przeprowadzono w Sali Audiowizualnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 73 a. 

Posiedzenie zainaugurowano koncertem Chóru Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod 

dyrekcją Magdaleny Lipskiej w Archikatedrze Wrocławskiej. Modlitwę za zmarłych 

chirurgów poprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny.  

Dalsza część uroczystości odbyła się w Auli Metropolitalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego, Plac Katedralny 14, Wrocław. 

Nagrody laureatom konkursu literackiego wręczali: 

Wojciech Witkiewicz, Paweł Wróblewski, Jan Miodek, Tadeusz Hołubowicz. 
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Naukowe referaty medyczne wygłosili: Wojciech Witkiewicz, M. Zawadzki, R. 

Czarnecki, M. Rząca, J. Sokołowski, M. Fiutowski, , J. Jastrzębski, D. Patrzałek, Z. 

Obuszko, M. Sitarska, A. Loś, P. Romaszkiewicz, A. Sarnecka, J. Zwoliński, R. Mulek, 

K. Kołaczyk, K. Jacyna, J. Turek, J. Banaszek, K. Dyś, W. Iwanowski, S. Drelichowski.  

NAGRODZONE UTWORY: 

Alina Orlicka 

PRZYPADEK 

Emerytowany lekarz. Chirurg. Mój dziadek.  

Kolacja, na którą mnie zaprosił. Lato. Przyniosłam sok. 

„Jak ci idzie, dziecinko? Zaliczyłaś semestr, który to już rok?” 

Specjalizacja to świadomy wybór, a nie losu przypadek. 

A jednak... 

Gdy nie byłam jeszcze zdecydowana - 

właśnie przypadek rzucił mnie wtedy na kolana: 

dziadek zakrztusił się. Stuknęłam go w plecy - nic. Chwyt Heimlicha - nic. 

Macha rękami, nie może mówić, oczy nabiegły mu krwią i łzami. 

Puchnie w okamgnieniu... „To osa?” Tysiące myśli. „Liczy się czas, co robić?” 

Telefonuję... szukam kluczyków od auta... „Zawiozę go. Nie, będzie za późno!...” 

Dziadek podaje mi nóż, jakby mówiąc: „tnij!” Z kieszonki wyjmuje długopis, rozkręca... 

„Tracheotomia?”, kręcę głową wzbraniając się, że nie umiem, nie mogę, że się boję... 

Dziadek dotyka rozpaczliwie krtani, wskazuje. Macam sama: druga... Nie, trzecia. 

Nacinam skórę. „Szybciej!...” Pionowe cięcie poniżej chrząstki. Krwawienie...  

rwę bluzkę na strzępy. Tamuję. Rozkręcony długopis szybko wkładam. 

„Zaczerpnął oddech. Będzie żył!...” 

Drżącymi rękami chwytam znów za telefon. „Ratunku!”, wołam. „Ulica ta a ta... 

wyjadę wam naprzeciw, będzie szybciej!...” Dziadek się uśmiecha. 

 

Pamiętam ten uśmiech. Uśmiech sprzed lat, a jakże świeży... Jak te róże, 

które na jego grób stale zanoszę... Dziś sama już jestem na emeryturze. 

A długopis dziadka? To moja relikwia. Mój drogowskaz, bym pamiętała, 

co jest ważne w życiu i dokonanego wyboru nigdy nie żałowała. 
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       „Życie i zdrowie 

w rękach drugiego 

człowieka” 

   Johann Wolfgang Goethe 

 

Elżbieta Bąkowska 

NIEBO I ZIEMIA 

       prof. dr.Wojciechowi Witkiewiczowi 

Cała ziemska natura  

wita słońca wschód  

a we wszystkich szpitalach  

na pierwszym miejscu 

mozolna praca 

chirurga 

 

zabiegi operacje 

tłoczą się niecierpliwie 

codzienność 

w jakże trudnej  

specjalizacji chirurga 

 

nie można popełnić 

żadnego błędu 
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Monika Maciejczyk 

OKO 

Ciepły mrok wypełnia przestrzeń. Czuły jest dotyk nocy. Nadchodzi spokój i obezwładnia.  

Myśli kołysanie . . . i tyle dobroci.  Ufność. 

 

Oko łowi w ciemności zarysy znajomych kształtów. A za oknem, na granatowym Niebie 

zawisł złoty sierp Księżyca. Chore oko powiela to lśnienie  mnożąc byty i  zmieniając 

rzeczywistość.   Ile Księżyców.   A  każdy złoty i  jeden  drugiemu  podobny.   Jak  

błyszcząca koronka  –  sierp  Wielkiego Żniwiarza  zbiera plon ludzkich spraw. Sypie się 

złote ziarno . . . 

sączy się blask i oddziela ziarno od plew.  Człowieczeństwo i . . . zło.  A  Świat cały wypełnił 

Mrok, który sięga głębiej i penetruje całą istotę człowieka. Mrok zmysłów  i  tego  co 

nienazwane ,  a  odróżnia  ludzi  w  swej  skomplikowanej  istocie  od  innych  bytów  mniej 

wyodrębnionych łaską możliwości poznania tego co dobre i . . . złe. 

                  Czułe jest światło Księżyca. Jedna i godzi. Spływa spokój jak obietnica dnia, który 

nadejdzie i będzie lepszym od tego, który minął. Upalna jest noc. Wyciszyła zegary i emocje. 

Zaległa Wielką Srebrzystą Ciszą. Chore oczy są tak łagodne . . . zapisując w przestrzeni zarys 

kształtu nagiego ciała przyprószonego księżycową poświatą. 

 

                  Powoli, dzień po dniu, gaśnie światło oczu, a wokół coraz więcej Mgły. 

Rozprzestrzenia  się  rozlewając  mlecznym  całunem.  Odbiera  kształtom  ich  realność, 

barwom radość życia. Oddala od zgiełku. Alienuje. Umysł stara się sprostać. Przywołując 

kształty konstrukcją pamięci. Myli i gubi ścieżki. 

                  Dzień po dniu . . .  

  Chore oczy . . . powoli zamykają światło. Nadchodzi smutek. A wtedy myślę o człowieku, 

który ujmie moją głowę w swe mocne i pewne dłonie. Myślę o dobrym człowieku – chirurgu, 

którego smukłe i białe palce z precyzją wielką wnikną w głąb jestestwa urody świata . . . w 

głębinę oka.  Myślę o człowieku, który światłem umysłu swojego i kunsztem rąk swoich 

przywróci światło oczu moich i sprawi, że Świat urodzi się na nowo i zabłyśnie, i zachłyśnie 

się radością poznania rzeczy już dawno poznanych, a jakże być może innych od tych 

wcześniej znanych. Radością poznania rzeczy, które nadejdą. Myślę o człowieku, który 

zmieni Księżyc w moich oczach i sprawi, że jego blask odkryje nową Ziemię, a nowy Świat 

otuli Dobrocią. 

                               Myślę, myślę, myślę . . . 

 

   Z ufnością myślę o człowieku, który z  Mroku i  Mgły  wyprowadzi Świat. 

 

                           Tak lekko jak piórko spada. 

                           I jak po nocy nadchodzi dzień. 
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Stanisława Kasak 

W BIELI UŚMIECHNIĘCI ANIELI 

                               Chirurgom polskim 

 

Przyszła podstępnie 

próg przekroczywszy wtargnęła jak złodziej 

z marzeń zakpiła 

plany przekreśliła 

płomień żarliwy zgasiła. 

Jak dobrze, że zaraz przyjdą w Bieli 

uśmiechnięci Anieli 

Wezmą na ręce i powiodą 

na obłoki nadziei 

Drzwi za sobą zamknąwszy czuwać będą  

nad przygasłym żarem 

i oddadzą umocnione  

to co wątłe wzięli. 

O świcie co nadejdzie  

Zapytają: 

w Bieli uśmiechnięci Anieli. 

Jak leci? 

Dzięki Bogu i Wam w bieli 

uśmiechnięci Anieli 

 

serdecznie dziękuję. 
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Ewelina Piecuch 

SKALPEL 

Zamknięta w mroku pamięci 

Ból 

Tabletki przeciwbólowe przestały działać 

Kazali wstać 

Chodzić 

Kazali 

Pamiętam 

Zamknięty w mroku mej pamięci 

Uratowałeś mi życie 

Swą odwagą niepohamowaną 

Naprawiłeś ciało w potrzebie 

Żyję 

Dziękuję 

Mam się dobrze 
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Stanisław Kruk 

SYMBIOZA 

Zawisła pieczęć czasu 

mistyka istnienia 

na drodze życia stanęła biała ściana 

serce gubi oddech 

nie może dalej iść 

Wtedy biały anioł podaje telefon 

witaj Leonardo 

witaj da Vinci – przyjacielu 

potrzebna jest twoja pomocna dłoń 

twoje interaktywne ramiona 

skalpel jak łuska światła 

nieomylne brylantowe ostrze 

życiodajna konsola 

Dziękuję Leonardo 

obdarzony Bożą iskrą 

jesteś jak wysłannik Niebios 

który dotykiem reki 

daje  

nowe odrodzone Zycie 

pozostań 

Arką Nadziei 

staniemy się nieśmiertelni 

 

---------------------------------------------koniec relacji z konkursu------------------------------------ 
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Alina Orlicka 

Poemat Miłości o Pięknie 

 

Mówisz, piszesz tak pięknie o sobie o, Miłości - 

porywasz ekspresją, namiętnością i żarem... 

Gdzie byłaś - pytano - odpowiedz, czy istniałaś – 

w czasach, gdy życie bywało koszmarem?... 

 

Dla wielu tych, co pragnęli tak dużo, ofiarnie 

swoją istność postawić na szali - miałaś czas? 

Zosie, Basie, Antkowie, Zygmuntowie czy Hele –  

czy ciebie, o Miłości,  zaznali?  

 

Zamiast perfum, ciuchów, kosmetyków i Spa –  

żar  rozgrzanych krwią ciał i łzy  i pot  

Dziewcząt, Chłopców, Kobiet i Mężczyzn: 

wyklętych żołnierzy AK... 

 

Czy tęsknili do ciebie, zaklinali Czas,  

by pozwolił im żyd i - skosztowad twych smaków - 

gdy miast nich - rarytas: obozowa grochówka 

i sok ze znaleźnych na polu surowych buraków... 

 

Czy w okopach szeptali tobie znane słowa? 

Kto ich tulił do snu: bossa-nova czy sweet-jazz muzyka? 

gdy drżąc z zimna i strachu, chcąc nie chcąc 
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słuchali wyznao szczęśliwszego od nich słowika... 

 

Gdzie byłaś… o, Miłości, gdy ryngraf Ostrobramskiej 

przestrzelony...  Swoim pięknem - powabu ich piersi nie uchronił?  

Gdy wydarto z nich ostatni krzyk strachu i okrzyk odwagi – 

czy widziałaś, by chod łzę ktoś po nich uronił? 

 

Czyją ręką zadane, swoją czy wrażą? 

Jęk, miast śpiewu, wydały poderżnięte ich szyje łabędzie 

tych, którym nie dano pożyd i dożyd  

i zapytad o Jutro, czy... będzie? 

 

Gdzie byłam? Ach, przy nich! 

Ja – ich Matka i Córka i Siostra. 

Współczułam, współcierpiałam.  

Gdy bywało, osłabli - w swych ramionach każdego z nich niosłam... 

 

Otwierając ramionami carte blanche ich żywota 

wpisywałam na niej Piękno chwil Poczętych. 

Co wpisała Historia? Jeden znak: 

gorzką Dumę żołnierzy wyklętych... 

 

Bolałam, gdy Wasze śliczne, młode  głowy spopielał czas, 

gdy rozrzucono w rozkazie pogardy  - Wasze kości. 

To dla Was napisałam ten wiersz... 

ja, Miłośd, umierałam wraz z Wami z miłości... 
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Ile bólu, ile łez, ile ciosów Wam zadano -  

tyle samo razów odczułam na sobie. 

Przytulałam każdego. Wraz z mą siostrą, Śmiercią - 

płakałyśmy na Waszych grobach obie... 

 

Ja, Miłośd, skarana nieśmiertelnością 

mogłam dla Was, śmiertelnych - zrobid tylko jedno: 

zebrad z mogił do konchy brzucha Wasze istnienia, 

jak Panna Ostrobramska brzemienna... 

 

Byłam z Wami i jestem dla Was  

od zawsze - po wiecznośd... 

Dam wam to, co mam najlepszego w sobie: 

moją... teraz także Waszą - nieśmiertelnośd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EuroArt nr 22–23   XI/2016 - II/2017  15 

  
 

Andrzej Bartyński 

W PODRÓŻ 

Gdy ociemniałem z wojennej przyczyny 

przyszło mi uczyć się brajla 

we lwowskiej szkole dla niewidomych – 

całkiem ciekawa ferajna 

Jeden świat odszedł, odleciał jak czajka 

jak sójka, jak kolorowa bajka 

i przyszedł inny świat uszu i palców 

świat twardy i ciemny, choć oko wykol 

 

Wyruszyć w podróż będzie trudna sprawa 

do ręki laska, pałka nie latarka 

światło latarki świata nie rozjaśni 

I wtedy ze Lwowa ruszyłem przed siebie 

w tę noc niebezpieczną 

z lampą wyobraźni 
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Jan Kruczkowski 

MOJA PRZYGODA Z TEATREM 

c.d. z nr. 20 – 21 

W maju, po pięciomiesięcznej przerwie, z radością spotkaliśmy się w gronie starych 

przyjaciół, w pięknym mieście Lille, znanym niegdyś z licznych kopalń węgla, w których 

pracowało przed laty wielu naszych rodaków. 

Po dość uciążliwej podróży samolotami i autobusami dotarliśmy wieczorem szczęśliwie do 

miejsca przeznaczenia. Zamieszkaliśmy w hotelu położonym w centrum miasta, tuż obok 

teatru „ Du Norde”, w którym mieliśmy występować w ramach Festiwalu „ Europa XXL”. 

Nazajutrz, po długiej próbie, zasiedliśmy na scenicznych krzesłach, czekając z pewnym 

niepokojem na rozpoczęcie spektaklu. Nie wiedzieliśmy jak przyjmą nas francuscy widzowie, 

dla których „Transfer” był przecież sztuką dość egzotyczną. Przypuszczam, że niewiele 

wiedzieli o przesiedleniach i związanych z tym traumatycznych przeżyciach Polaków i 

Niemców. Obawy okazały się jednak płonne, gdyż frekwencja i reakcja widowni w trakcie 

spektaklu były wspaniałe. Potwierdzeniem, że sztuka się podobała, były późniejsze rozmowy 

z widzami oraz bardzo przychylny artykuł w „Le Monde”. Na spotkaniu, licznym pytaniom, 

często bardzo dociekliwym, nie było końca. Jak zawsze, rzeczowo i z dużą swobodą, na nie 

odpowiadał reżyser, dramaturdzy oraz „świadkowie historii” zarówno Polacy jak i Niemcy. 

Podobnie było w drugim dniu naszych występów, kiedy spotkaliśmy się w przytulnej 

kawiarence, przy lampce wina, z licznymi widzami francuskimi i kilkunastoosobową grupą 

naszych rodaków. W rozmowach z Polakami wyczuwało się, iż są dumni z nas i teatru 

wrocławskiego z polską sztuką, który wywarł na Francuzach tak duże wrażenie. Byliśmy tym 

faktem mocno usatysfakcjonowani, a także dumni, że „Transfer” wzbogacił również Dni 

Kultury Polskiej w Lille, że społeczność miasta zobaczyła oprócz nas, także inne grupy, 

między innymi wspaniałych akordeonistów z Warszawy (byłem, widziałem, słuchałem). Dość 

długo trwało spotkanie z widzami. Do hotelu wróciliśmy grubo po północy, nieco odurzeni 

winem i niespodziewaną ze strony organizatorów gratyfikacją pieniężną oraz bardzo 

zadowoleni z odniesionego sukcesu. 

Podobało mnie się to miasto, pełne pięknych zabytków i dostojnych gmachów użyteczności 

publicznej. W mieście mieszkają ludzie o różnych odcieniach skóry, sądzę, w pełnej zgodzie 

oraz harmonii. Piękna pogoda sprzyjała długim spacerom, stąd zwiedzaliśmy kościoły, 

zazwyczaj nieczynne lub zamienione na muzea, albo sale koncertowe. Niezastąpiony, w 

takich wypadkach Zbyszek znalazł świątynię gdzie mogliśmy całą grupą uczestniczyć we 

Mszy Świętej, niestety, odprawianej w języku francuskim.  

Do Polski wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni z udanych występów. Po przybyciu do kraju 

czekała na nas jeszcze jedna przyjemna niespodzianka: otrzymaliśmy z Paryża 

zawiadomienie, że zostaliśmy zarejestrowani w związku zawodowym aktorów, jako artyści 

dramatyczni (artiste dramatige) i objęci opieką socjalną. Podano nam także kod dostępu do 

internetu i numery telefonów poprzez które mogliśmy się kontaktować ze związkiem.  
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LYON 16 – 20 września 2009 roku. 

Lyon przywitał ekipę „Transferu” rzęsistym deszczem, na szczęście krótkotrwałym. Jak 

przystało na południe Francji było ciepło i jeszcze bardzo zielono. Czekając na autokar, który 

miał nas zawieść do hotelu podziwialiśmy port lotniczy, wyróżniający się bardzo nowoczesną 

architekturą. Zostaliśmy zakwaterowani przy placu Carnot, tuż koło stacji kolei francuskiej 

(TGW), w hotelu „Campanille”. Wkrótce zorientowaliśmy się, że ulokowano nas w centrum 

tego olbrzymiego miasta, trzeciego co do wielkości miasta Francji. Byliśmy zadowoleni, że 

od teatru dzieliło nas tylko kilka ulic i skwerów oraz duży plac Bellacoir, na którym stał 

okazały pomnik Ludwika XV. Wędrując z Zygmuntem, niezastąpionym towarzyszem 

wszystkich dłuższych wędrówek, po śródmieściu, odkrywaliśmy wiele ciekawostek  godnych 

obejrzenia. Byliśmy, na przykład na ulicy przy której znajdują się wyłącznie antykwariaty z 

niezwykle pięknymi przedmiotami: starą porcelaną, obrazami czy średniowieczną bronią. 

Dość przypadkowo natknęliśmy się na płytę upamiętniającą pogrom 1,5  miliona Ormian, 

dokonanego przez Turcję w początkach XX wieku. Duże wrażenie robił teatr z pięknym 

wystrojem ogromną salą widowiskową z 1881 roku. Dostąpiliśmy niewątpliwie wielkiego 

zaszczytu grania w tym zabytkowym teatrze mającym ponad 200 letnią historię, bowiem 

został zbudowany w 1792 roku. Lyon, z wieloma zabytkami, jest jednocześnie miastem 

bardzo współczesnym, ważnym ośrodkiem przemysłowym i naukowym, pełnym zieleni, 

kilkusetletnich platanów, ładnych sklepów i kawiarni, gdzie prawie całodobowo toczy się 

życie jego mieszkańców. 

Kierownictwo Teatru „Celestins” w osobach dyrektora, jego żony i córki było dla nas 

nadzwyczaj uczynne i szalenie miłe. Dbali by nam niczego nie brakło, a żegnając obdarowali 

nas pięknym albumem o Lyonie i licznymi okolicznościowymi pamiątkami. 

Podobała się francuskim widzom ta dla nich niecodzienna sztuka w międzynarodowej 

obsadzie. Świadczyły o tym długotrwałe, często na stojąco, gorące oklaski oraz późniejsze 

podziękowania w kuluarach za wspaniałą grę aktorską, panów: Zdzisława Kuźniara, 

Wiesława Cichego, Przemka Bluszcza oraz za profesjonalną reżyserię Jana Klaty. Do Polski 

wracaliśmy samolotami niemieckich linii lotniczych.  

   PARYŻ 4 – 8 listopada 2009 roku 

Po miesięcznej przerwie w występach, w początkach listopada, spotkaliśmy się ponownie na 

deskach teatru. Tym razem gościnnie zaprosił nas Paryż do występów w najstarszym w 

Europie Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Paris d’Automne” (Paryska Jesień).                                   

. 

c.d. nastąpi. 
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Tadeusz Hołubowicz 

W ODNAJDYWANIU DRÓG 

Orzeł 

dostojnie 

majestatycznie 

władczo 

szybuje po niebie 

królewski nasz ptak 

 

słowik 

na strunach słońca 

trele swe gra 

wesołością obdarza 

śpiewa radośnie 

wolnością cieszy się świat 

 

człowiek 

pan wszelkiego na ziemi stworzenia 

nie zawsze ceni 

nie zawsze wie 

bowiem utracona niepodległość 

życiem w klatce 

jeśli nawet złotą się jawi 

skrzydeł nie doda 
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pozostanie okrutnego  

zniewolenia los 

Targowicy ciemna noc 

 

Selekcjonujmy umiejętnie 

Polskich dróg meandry 

trafnie wybierajmy wektory 

 

Szanujmy wspólny nasz skarb 

przodków wielkich 

nie zawsze godni 

potomkowie 

 

Hanjo Winkler 

UFNOŚĆ 

(tłumaczenie z j. niemieckiego) 

Wiem 

co jestem 

Ci winien 

Osamotniasz  

Mnie nieraz 

Talent mój trwa 

W ciągłym  

Poszukiwaniu 
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Elżbieta Bąkowska 

WROCŁAWSKIE MAGNOLIE 

Wśród drzew i krzewów 

niby orlice 

od wieków ich domem Wrocław 

stary gród piastowski 

kwitną pieśnią w urodzie wiosny 

unoszą w górę kielichy rosy 

tańczą na wietrze 

otwartej sali balowej miasta 

piękne magiczne na wystawie 

W galerii – dla artystów 

wawrzynem chwały 

W wieczornej ciszy 

unosi się ich zapach magiczny 

W królewskiej pokorze 

słuchają poezji 

u ich stóp wrocławscy poeci 

 

Piewcy ich cudnej urody 
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Beata Pęczkowska 

BRAMY 

Dogasają lampy 

spadłych gwiazdozbiorów 

miast żakardem 

niebieski mój czerpak 

ażurem ciemnomyślnych dziur utkany 

puste kiści 

płonnych zbiorów 

nie sycą Apollina 

Matko 

gdzieżeś życie począć chciała 

mleczne wstęgi 

szlaków nieprzetartych 

wessam znów 

czułym pocałunkiem 

pieczęć złożę tam 

gdzie świętojańskich pieczar 

na oścież otwarte bramy 

gdzie sezamu wrota 

ochoczym otworem 

bez zaklęcia  

staną … 

 

Wrocław, 08.09.2008. 
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Halina Kuropatnicka-Salamon 

AWANSE   

 

Kochaj mnie z wdzięcznością za słowo, 

w niepokoju podejrzeń, 

w gniewie oczekiwań 

i kiedy niespodzianie otwieram drzwi. 

Ale gdy senny spokój podpełznie do Twego serca, 

a moje imię przestanie być ci potrzebne do oddychania - wtedy już możesz stać się 

przyjacielem 

  

Halina Kuropatnicka-Salamon 
 ROZRZEWNIENIE 

 

Wysyłam Ci  pudełko słów ze znaczeniami. 

Dorzucam nieco słonka i nieco westchnienia. 

Ostrożnie wydobywaj gałązkę z kolcami. 

Wystarczy, że ją owoc róży zaczerwienia. 

Zapąsowisz uśmiechem wspomnienie poranka, 

gdy serce się zdziwiło. Ciągle jeszcze boli? 

Nie ściskaj tej gałązki; będzie nowa ranka. 

Zapomniałam. Dokładam trochę melancholii. 

  

Danuta Dobrucka 
SENIORZY ! 

Jak się kochać w naszym wieku ? 

To bardzo proste człowieku 

Już wieczorem się przygotuj: 

Wykąp się i nic nie gotuj 

Gdy się rano wcześnie zbudzisz 

wstajesz szybko, nie marudzisz 

Spojrzyj w lustro, ogol gębę 

wypłucz usta, załóż zęby 

Jeśli masz w domu pieska – dola niebieska 

na spacer wyprowadź i uściskaj 

Potem szybko wracaj do domu 

gdzie już żona wytęskniona 

pragnie wpaść w twe ramiona 

Jeszcze trochę pogadajcie 

może radia posłuchajcie 

Wreszcie przytul się do żony 

no i … seans już skończony         
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Zbigniew Ciesielski 

MAGIA MIŁOŚCI 

Miłość nigdy się nie spóźnia 

zawsze stoi na straży 

jest wieżą warowną 

światłem w ciemności 

drogowskazem 

ukojeniem w samotności 

kluczem do serca 

bramą do świata wzruszeń 

jest obliczem Boga Miłosiernego 

wieczna jak sam Stwórca 

jest Strażnikiem Sumienia 

 

Zbigniew Ciesielski 

SIŁA MOWY 

Ty, Panie, stworzyłeś polską mowę 

szlachetną złotą dźwięczną 

niespożytą siłę w wymowie 

Gdziekolwiek trwała walka 

wiosna Odrodzenia rozkwitała 

nie zgięliśmy kolan przed Wschodem i Zachodem 

przed tyranią obcych mocarstw 

Choć bito nas sieczono rózgami 

Ojczyzna we krwi tonęła 

mowa nasza nie zgasła 

ostał się Narodu Duch 
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Ze spiżu uczyniłeś bohaterów 

By Ojczyźnie służyli 

Polskę na wyżyny wzniosłeś 

Maryję Matkę Kościoła 

Królową Polski ustanowiłeś 

biały Orzeł się dźwignął 

Tyś go ubrał w koronę 

na straży Wiary postawiłeś 

By strzegł Europy bram.  

 

Halina Kuśmierz 

NAUCZ MNIE 

Naucz mnie, Panie 

łagodności 

wytrwałości 

dobra czynienia 

choć dzień dzisiejszy przeciwności pełen 

Bym znaleźć umiała 

radości pierwiastki 

co pogodę ducha wnoszą w serce me 

umacniają nadzieję 

uciszają niepokoje 

Nieporuszona głębią oceanu 

trwać będę w ciszy 

bez lęku 

 

Przepełniona obecnością Twoją. 
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Danuta Dobrucka 

JESIENNA ROPUCHA 

Siedzi ropucha na pupie 

a coś tam w krzyżu ją łupie 

Bo też ta mokrość bez przerwy 

więc wysiadają jej nerwy 

A nerwy lubią pieszczoty 

nie zimno i inne głupoty 

Nawet ropusze już zbrzydło 

więc weź ją pod ciepłe skrzydło 

A gdy już marznąć nie musi 

zmieni się w słodką żabusię 

Będzie cię lizać po buzi 

do radości cię zmusi 

Na wiosnę gdy będzie mokro 

wypuść ją znów za okno 

Ona twe życie odmieni 

i stosunek twój do jesieni 

Że taka mokra, ropusza 

Lepsze twe struny poruszy 

A może stanie się rzewną 

albo się zmieni w królewnę. 
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Danuta Dobrucka 

ZWIERZENIA 80-LATKA 

Znowu jesień cholerna 

a kondycja mizerna 

Chciałby człowiek 

lecz coraz mniej może 

Jeszcze mógłby poszaleć 

ale zaczyna nawalać 

Właśnie wtedy gdy chłodniej na dworze 

mówi moja hetera 

z ciebie stary przechera 

cały dzień nic nie robisz, ty leniu! 

A mnie nic się nie chce 

jak wygoda połechce 

to najmilej jest mi dziś w … fotelu 

Więc się nie dziw mój bracie 

już coraz rzadziej w krawacie 

ciepłe łóżko i swój własny pokój. 

A ze świętych – nie Jerzy 

kto tam chce niech mi wierzy 

że najmilszy jest mi święty … spokój. 
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Danuta Dobrucka 

JASIENNY SPACER 

Jakżeż lubię jesień -  kiedy jest pogodna 

Cisza jakaś w lesie 

zaduma łagodna 

szaleństwa ustają 

w człowieku i w przyrodzie 

Wszystko normalnieje 

Spokój na co dzień 

Wtedy idź na spacer pooddychać nieco 

powspominać lato, albo coś – Bóg wie co 

Łagodniej na duszy 

Śpią już namiętności 

Jak to dobrze ruszyć zasiedziałe kości. 

Liście pod nogami szeleszczą aż miło. 

Wybierz się czasem po jesienną miłość. 

Szukaj jej – aż znajdziesz i pójdziecie razem 

do ciszy 

do spokoju 

i spełnienia marzeń. 
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Halina Kuśmierz 

KRÓLOWEJ POLSKI 

Czy znajdę słowa właściwe 

by Tobie nieustannie dziękować 

wdzięcznością płonąć 

za zespolenie wysiłków Patriotów Polskich 

za mądrość konsekwentną rządzących 

by dom polski ocalić  

wzniesiony wśród wyrzeczeń i łez 

 

Za coraz lepiej słyszalny dumnej Polski głos 

Za nadzieję zakwitającą w mroźny nawet dzień 

 

 

 

 

 

 

 
                  GABINET STOMATOLOGICZNY 
         Stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia. 

 ELŻBIETA UMIDEWID, DOROTA STADNIK–WYTRYKUS  
                               Wrocław ul. Kołłątaja 25/1, tel. 71 343 87 07 
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Danuta Dobrucka 

OPŁATEK 

Siebie samego nam zostawił 

byśmy mogli być z Nim w te święta 

Daje w tym miłość 

i znak że o tobie pamięta 

chce cię zbawić 

Ten chleb niebieski złączył wszystkich 

darował nadzieję na lepsze 

Pokochaj ludzi obcych bliskich 

Brakiem miłości bracie nie grzesz 

nie patrz wciąż w siebie 

inni też są 

przypomina ten okruch chleba 

Zapomniałeś 

chociaż o tym wiesz 

dziel się Nim jak cząsteczką Nieba 

 

   

Wrocław, grudzień 2016. 
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KONKURS LITERACKI 

            PATRONAT HONOROWY: prof. dr n. med. WOJCIECH WITKIEWICZ 

 

     ORGANIZATORZY: 

 

CZASOPISMO LITERACKIE EUROArt 

        STOWARZYSZENIE INSTYTUT TWÓRCÓW 

ANIMATORÓW KULTURY HISTORII I LITERATURY. 

GRUPA LITERACKA: BOHEMA WROCŁAWSKA. 

 

OGŁASZAJĄ: PISEMNY KONKURS LITERACKI NA UTWÓR POETYCKI LUB 

PROZATORSKI NIEPUBLIKOWANY WCZEŚNIEJ, W TEMATYCE:  

NIEPODLEGŁOŚĆ 

1) Jury wyłoni laureatów I, II, III, IV miejsca 

2).   Mogą być przyznane wyróżnienia. 

3)     Utwory konkursowe w formie pisemnej i na płytach CD należy przesyłać do 10 

 marca 2017 roku. 

4.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30. marca   2017 roku. 

5)      Telefon informacyjny 71 346 03 59. 

 

 

Z ŻYCZENIAMI SUKCESÓW: 

 

  ORGANIZATORZY 
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