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Fot.: Grażyna Krukow
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MEMENTO

Nasza Ziemia dniami i nocami szlocha,
Natura pomieszała wszystkie pory roku.
Człowiek człowieka też jak kiedyś nie kocha,
Miłość, życzliwość, dobroć ukrył gdzieś w mroku.

Spoza węgła wypełzły egipskie plagi
I niszczą jak głodna szarańcza ludzkie życie.
Płaczą bezgłośnie całego globu flagi,
A ludzkość szuka swojego Boga skrycie.

Opamiętaj się wreszcie człowieku mały
I otwórz szeroko zamknięte serca wrota.
Niech ogród nowej miłości będzie trwały,
Bo miłość ludzi cenniejsza jest od złota.

Irena Bota
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 Fot.:  Grażyna Pańka – Kozłowska 
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PRZYJDZIE TAKI CZAS

Przyjdzie kiedyś znów taki czas
Podamy sobie ciepłe dłonie
Serenadę zaśpiewa las
Łąka kwieciem zakwitnie skromnie

Przyjdzie kiedyś znów taki czas
Milczące otworzą się usta
W oczy powróci słońca blask
I uśmiechną się jezior lustra

Przyjdzie kiedyś znów taki czas
Że przestaniesz omijać ludzi
Zrzucisz z siebie lęku głaz
Covid uśnie – normalność zbudzi

Przyjdzie kiedyś znów taki czas
Z ukrycia wyjdzie księżyc w pełni
Zabłysną latarenki gwiazd
Marzenie wolności się spełni

Irena Bota
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Fot: Helena Negrycz-Berezowska
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TU JEST TWOJE MIEJSCE

Tu jest twoje miejsce
Pośród smukłych topoli
Oddechu historii
Zapomnianych ludzi
Zakurzonych pomników
Skruszonych kamyków

Tu jest twoje miejsce
Wśród kuszących neonów
Lustrzanej Wenecji
Alei polskich gwiazd
Wśród grających wiatrów
I tańczących obłoków

Tu jest twoje miejsce
Gdzie śpiewają zegary
Uśmiechają okna
Odra pieści stopy
Człowiek kocha człowieka
I czas wolniej ucieka

Irena Bota
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Fot: Irena Kwiatkowska
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WIERSZ

To ma być wiersz.
Jak mało słów,
a głowa pełna myśli!

To ma być wiersz.
Nadzieja w nocy
i w tym co się w niej przyśni.

Po ciężkim dniu,
nareszcie łapię oddech.

Chcę stworzyć wiersz.
Czy starczy słów 
by dzielić się 
z kimkolwiek?

Nadziejo trwaj!
W głąb serca spójrz.
Powstanie wiersz,
na miarę moich potrzeb.

Barbara Ciołek
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Fot.: Zdzisław Piwowarek
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DROGA

Jest wiele dróg życiowych na świecie
Jedna prowadzi do ciebie
Jak długo będzie z tobą
Tego naprawdę nikt nie wie

Może wyruszysz w nieznany świat
Mając za sobą wiele wiele lat
Albo zostaniesz tam gdzie jest
Znajomy strumień las i wiatr

Życie przynosi wiele niespodzianek
Dużo poplątanych dróg
Trzeba czasami je rozplątać
Żeby człowiek spokojnie żyć mógł

Zofia Gulbinowicz
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Fot.: Teresa Langosz 
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DZIEŃ

Kiedy świat się rozpada
Na drobne kawałki niemocy
Pytasz się co będzie dalej
Szukając wszędzie pomocy

Nie martw się za wiele
Z czasem wszystko się poukłada
Nie zawsze jest słońce na niebie
I szczęście przeznaczone dla ciebie

Trzeba myśleć że będzie lepiej
I mieć w sobie zapas siły
Aby przeczekać ten czas niemiły
Przyjdzie dzień na pewno szczęśliwy

Zofia Gulbinowicz
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Fot.:  Jolanta Krzemińska
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WIRUS

W spokojny rytm życia wdarł się groźny intruz
W ludzkie organizmy przenikał podstępnie
Wywołując oczywiście nasz obronny impuls

Nastrajając myśl o przyszłości nadzwyczaj posępnie.

Wróg to niewidzialny, jednak w skutkach groźny
Wybiera swe ofiary nie bacząc na wiek

Nie bacząc na klimat, nawet gdy jest mroźny
Jest mu obojętny tak jak każdy lek.

Jest też niewidzialny, na wskroś przenikliwy
Zawsze znajdzie drogę by zaatakować
Ma dziesiątki macek i jest tak złośliwy

Że trudno przed bestią gdziekolwiek się schować.

Toteż dla ochrony świat ludzi się zmienił
W białe zamaskowane ludziki – bałwanki

Bo wirus najzwyczajniej aż tak nas odmienił
Bo my wszyscy chcemy ubrać go w kajdanki.

Historia nas uczy, że my „homo sapiens”
Niejedną chorobę mogliśmy zwyciężyć

A poddać się gadowi to jest zwykły bezsens
Zatem zbierzmy siły by się z bestią zmierzyć.

Jerzy W. Kisvalo
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Fot.:  Jolanta Krzemińska
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KOT

Leży długi, miękki i puchaty
Grzeje swe ciało promieniami słońca

Zakrywa łapkami swój łepek włochaty
I w pozie takiej spoczywa bez końca

Ale taki obraz to pozoru złuda
No bo w tej miękkości kryją się pazury

I nawet muszce uciec się nie uda
Kiedy ten futrzak skoczy na nią z góry

Pozorny spokój i poza bez ruchu
To już rytuał kociego spoczynku

Lecz wszelkie dźwięki lokuje w swym uchu
I w każdej chwili gotów do fechtunku

A na szelest listka czy powiew zefirku
Jest gotów skoczyć w stronę agresora

Lecz kiedy stwierdzi, że szkoda wysiłku
Może tak przeleżeć nawet do wieczora

Kiedy jednak cokolwiek zakłóci ten spokój
I kiedy cokolwiek agresję w nim wzbudzi

Wtedy lepiej prędko opuścić ten pokój
Nim się ten nasz futrzak do ataku zbudzi

Jerzy W. Kisvalo
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Fot.:  Anna Czarnecka
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MUZYKA

To co wpada w ucho i serce twe koi
To melodii nuta co śpiewa i drga

To co koi twą duszę i uczucie stroi
A peanem radości na zmysłach twych gra

Wsłuchuj się uważnie, nie trać żadnej nutki
Bo to one właśnie treścią piosnki są

To właśnie ta aria ci rozwiewa smutki
I brzmieniem półtonów koi duszę twą

Muzyka to mowa, tyle że bez słowa
Poruszy każdego kto jej słuchać chce

I gdy ją pokochasz chcesz słuchać od nowa
A gdy się w nią wsłuchasz, żyjesz jak we śnie

Kolorowe baśnie tworzy ci muzyka
Porywa cię z sobą gdzieś w nieznany świat

Słuchając jej nie wiesz, że gdzieś czas umyka
A ty się uwalniasz z ciężkich życia krat

Pokochaj muzykę, poświęć jej choć chwilę
Oddaj się marzeniom gdy zagra muzyka

Porzuć wszystkie troski chociażby na milę
Bo życie jest krótkie i szybko umyka

Jerzy W. Kisvalo
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Fot.:  Margareta Zielona
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WYPRAWA W NIEZNANE

Nie dla mnie
Rozdzierający krzyk mew
Spacer brzegiem morza
W pogodną noc
Kiedy iść było z kim

Nie dla mnie
Płacz w ciszy nocy
Zdradzonej istoty
Łkającej
W poduszkę z bólu

Nie dla mnie
Rodzą się nowe
Galaktyki uczuć
W sercu dziewczyny
Zakwita maj

Przemija jesień
W kolorach dojrzałych
I zima upłynie w cieple
Pieca

Jak ptak wiosną
Poszybuję
W dal nieodgadniętą
Dokąd?

Cisza pozostanie
wiatr rozrzuci liście
kolory pozostaną
aby nabrać głębiaby nabrać głębi

Tadeusz Kornacki
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Tadeusz Kornacki

KALKULACJA

Jedni twierdzą
w wyniku przypadku
powstało,
Życie

Inni
przypisują sprawstwo
Istocie nadprzyrodzonej,
Bogu

Spór trwa
nie widać
rozstrzygnięcia
dowodów brak

Zatem mam wybór
mogę kalkulować
interes to interes
wygrać każdy pragnie
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Pan Paskal
- ten od balonika z wodą
pełnego dziurek
zachęcał do kalkulowania

Jeżeli to przypadek i ewolucja tylko
to po co nasze wysiłki
jak pozostaną tylko atomy
po nas

A co jeżeli,
to działanie celowe
Stwórcy
a nie uwierzyłeś?

opłaca się uwierzyć?
w przyszłe życie Wieczne?
nie wierząc z bezsensem się bratam?
wysiłki me daremne?
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Fot.: Grażyna Pańka – Kozłowska
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MOJE MIASTO
Gdy tak patrzę na Opole,
to się łezka kręci w oku.
Kiedyś było szare pole,

teraz stoi blok przy bloku.

Ładnie mamy w naszym mieście,
każdy przyzna moją rację.

Chociaż w centrum trochę ciasno,
warto spędzać tu wakacje.

Jest tu kościół Franciszkanów,
gdzie spoczywa wielu Piastów.

Bądźmy wdzięczni tym książętom,
którzy budowali miasto.

Amfiteatr mamy piękny,
tuż w pobliżu Odra płynie.

W czerwcu słychać śpiew i granie,
z tego właśnie miasto słynie.

Wszystko idzie z duchem czasu,
to zasługa ludzi młodych.

Część z nich poszła inną drogą
lecz zostało kilku „głodnych”.

W tych chłopakach wulkan drzemie,
trzy wiadukty, czwarty w planie.

Dworzec mamy odnowiony,
może jeszcze coś powstanie ?

Dajmy szanse młodym ludziom,
oni chcą by kwitło miasto.

W nich potencjał rośnie w oczach
jak w piekarni dobre ciasto.

Stanisław Kownacki
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Fot.: Krystyna Dudziak
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MOŻE TO…?

Choć jest mały, taki tyci,
mógłbym rzec, że tyciusieńki.
Nie zobaczysz przez lornetkę,

taki skurwiel jest maleńki.

Przyszedł znikąd tak po cichu,
gołym okiem go nie widać.
Ale za to w całym świecie
o świrusie głośno słychać.

W okularach nie zobaczysz,
nikt też nosem nie wyczuje.
Bez sztalugi, pędzla, farby

świat na czarno nam maluje.

Chiny żółtą farbą zbryzgał,
Rosję całą na czerwono,

resztę świata w tym i Polskę
pomalował kolorowo.

Nigdy nie miał w ręku pędzla,
bo Rubensem się nie czuje,
ale twierdzi, że już wkrótce
świat na czarno pomaluje.

Stańmy wszyscy z nim do walki,
by ten obraz szybko zmienić.
Mamy przecież lepsze farby,

żeby zniszczyć i uziemić.

Może zbliża się nasz koniec?
Nie dajemy już z nim rady.
Ten na Górze na to czeka,

bo nie lubi maskarady.

Stanisław Kownacki
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Fot.: Emilia Sobolewska
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Z MIŁOŚCIĄ PRZEZ ŚWIAT

W miłości czasami są światła i mroki,
bywa szczęście jasne i smutek głęboki,

ale gdy razem się idzie we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.

Gdy z miłością będziesz razem
długie dni, miesiące, lata,

radość smutek przezwycięży,
choćby smutek wszystko splatał.

Wielka miłość dwojga ludzi
wszystkie siły pokonuje.

Tak wygląda szczęście w życiu,
gdy  z miłością się buduje.

Życie czasem nie rozpieszcza,
drogi też bywają kręte.

Gdy będziemy zawsze razem,
nie przeszkodzą nam zakręty.

Stanisław Kownacki
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Fot.: Grażyna Pańka – Kozłowska
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JESIEŃ
przychodzi
po zgiełku lata
mieniąc się kolorami
liści

w błękicie nieba
jeszcze letniego
zasnutego mgłami
o poranku

zapowiada
przejście
w objęcia zimy
jej białych kwiatów

otulającej wszystko
z czułością Ojca
opiekunka śpiących
strażniczka Życia

powoła do bytu
wszystkich śpiących,
zmarzniętych i strudzonych
pąkami kwiatów,

gałązkami  liści soczystych
w świat wyśle
pszczoły
orędowniczki płodności

tylko rzeka czasu
płynie w dal
tworząc wspomnienia
na każdym jej brzegu

Tadeusz Kornacki
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Fot.: Maryla Gąsiorowska
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MÓJ MAŁY ŚWIAT

Mój mały świat
to widok z okna
na żółte mlecze
każdej wiosny
na rzędy samochodów
zawsze
Mój mały świat
to okienko telewizora
błysk fleszy
fotografie burzliwego wieku
Mój mały świat
to cztery kąty
na miarę możliwości
słońce rano
światło lampy wieczorem
Mój mały świat
to wibracja uczuć
spotkania pożegnania
i dźwięk telefonu
taki zwyczajny
mały świat

Alicja Nałęcz



34

Alicja Nałęcz

PANDEMIA

Było tak pięknie
było radośnie
płynęło życie
wiało ku wiośnie

Wtem niewidzialny
wróg się pojawił
rozwinął skrzydła
paszczę rozdziawił

Szarpie i kąsa
umysłem wstrząsa
uśmierca ciała
wznieca pożogę
żałobne dzwony
biją na trwogę

Już kolumbaria przeładowane
połacie ziemi wciąż rozkopane
widmo zapaści bytowi zagraża
a cisza w samotni zmysły poraża
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Ziemio ty moja
czy jesteś bez winy
czy coś się dzieje
bez przyczyny?

Świecie nasz gdzie wciąż zmierzasz
komu swe losy w zgiełku powierzasz
gdzie pędzisz tak rozedrgany
przez wiew powietrza zasmogowany
przez oceany lasy i morza
wprost na zwały śmietnisk
gdzie zieje zgroza

Tylko przyroda pozostaje wdzięczna
niestraszny jej wirus
sama się upiększa
fruwają ptaki płyną obłoki
soczysta zieleń kwiecia uroki

Nadziejo wszechwładna
dopomóż nam
by patogen odszedł
od naszych bram
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Fot. Stanisława Pietrakowska
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KRESOWY DOM
Mój pradawny dom
to kresowy dom
po nim cień nostalgii
i ogłuchły dzwon

Kiedyś przy nim lśniły
złotokłose łany
a na płocie zasiadały
malowane dzbany

Tam u progu wrót
pies się wygrzewał
i pod niebem skowronek
swoje arie śpiewał

Tam jaśminowe panny
czesały białe włosy
a w kniejach opodal
gościły się wrzosy

Mych narodzin dom
tam na kresach żył
zgorzały na pobojowisku
zamienił się w pył

Alicja Nałęcz
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Fot.: Irena Starobrzańska
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ŻYCIE

Scenariusze naszego życia
Zmieniają się
Co dzień,
Co dzień.

Każdy z nas przeżywa inaczej
Każdy dzień,
Każdy dzień.

Nasze życie przemija jak sen
Z dnia na dzień,
Z dnia na dzień.

Jak aktorzy na scenie zmagamy się
Z każdym dniem,
Z każdym dniem.

Irena Niezgoda
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Fot.: Irena Kwiatkowska
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ŚLEPA ULICZKA

Ludzie ! Gdzie wy idziecie?
W te ciemności szare, brudne w waszych myślach,
Brnąc w pustkowie martwe
Zranione przez życie bez celu!

Skąd wy jesteście i dokąd idziecie
W te jasne od świateł ulice?
Niech z piersi wytryśnie wam krew nadludzka
Nim zgaśnie wasze życie.

Jesteście wszechmocni i bardzo bezradni
Tworząc nowy świat pełen życia.
Niech słońce nad wami zalśni
Gdy zrozumiecie bezkres dróg
Dążąc do celu wyobraźni.

Irena Niezgoda
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Fot.: Halina Kochanowska
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 Iwona Szczepańska

BĘDĘ PISAĆ

Wiem już, będę pisać wiersze,
ciężko wzdycham, siedzę, dumam.
Już minęły trzy godziny,
od myślenia czkawkę mam
i obgryzam swój długopis.
Kartka nadal leży pusta,
wena gdzieś uciekła w kąt,
w głowie rośnie mi kapusta.
No i pomysł wpadł mi nagle
do mej skołatanej głowy,
że skorzystam z antologii
i wiersz będzie w mig gotowy.
Jeden wersik z Różewicza,
drugi może z Gałczyńskiego.
Wkręcę też Iwaszkiewicza,
a na koniec Słonimskiego.
Białoszewski dobrze pisał,
no to między wersetami
jakiś mały fragment ściągnę
z „Karuzeli z madonnami”.

Już gotowe, jestem dumna,
wykonałam swe zadanie.
Jak Szymborska już niedługo
Nobla pewno też dostanę.
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Fot.: Helena Negrycz-Berezowska
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CZASAMI

Czasami twój głos
w słuchawce telefonu.
Czasami chwila krótka,
jestem w ciebie wtulona.
Czasami moment zapomnienia.
Twoje oczy, usta,
dłonie tylko dla mnie
ale tylko przez chwilę.
A to za mało,
żeby naprawdę żyć.
A to za dużo,
żeby nie kochać.

Iwona Szczepańska
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Fot.: Grażyna Wódka



47

ZŁEM JEST

złem jest
że chcę cię poczuć całą sobą
złem jest że twoje ręce
twoje usta
na każdym milimetrze
mojego ciała
złem jest
dotyk moich dłoni
ale wolę być grzechem
niż istnieć bez ciebie

Iwona Szczepańska
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Fot.: Grażyna Pańka – Kozłowska 
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PASTERZ

Na horyzoncie bezkresu przyszłości
Zgiełk, krzyk, ryk!
Niedoczytane książki,
Nieskończony list,
Niewypowiedziane słowo.
I ciężka chmura ludzkości,
I uśmiech pasterza,
I uścisk ręki,
I sznur samochodów!
Czy to ten
Niosący nadzieję
I ukojenie
Zbolałym sercom naszym?

Ewa Turska – Bawiec



50

Fot.: Grażyna Wódka
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RATUNEK

W solidarności serc światu się nie damy –
W solidarności serc sięgniemy dalej, gdzie sedno sprawy!

Gdy przyjdzie czas pojednania –
O radości cicha i słodka
Słowa w obrazy przemień
Ból i żal zmuś do wygnania.

Powołaj dobro do zła przezwyciężenia
Odpowiedz prawdą na kłamstwo
Sprawiedliwością na krzywdę
Zastraszenie odwagą pokonaj.

Gdy przyjdzie czas pojednania –
O radości cicha i słodka
W solidarności serc, daj się pokonać
Szczelino dzieląca nas, ludzi wielkich i małych zarazem.

W solidarności serc światu się nie damy –
W solidarności serc sięgniemy dalej, gdzie sedno sprawy!

Ewa Turska – Bawiec
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Fot.: Grażyna Wódka
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WYZNANIE

Tęskną nicią wspomnień
Powracam do chwil młodzieńczych uniesień,
Te róże mówiące słowami miłości,
Ten szept krośnieńskich drzew, ten wieczór krakowski.
 Gdziekolwiek jesteś,
 Cokolwiek czujesz,
 Czas zatarł ślady przebytych dni,
 Lecz gdzieś na serca twojego dnie
Odnajdziesz chwil miniony bieg.
I gdy ci będzie tak bardzo źle,
Tak źle jak dziecku, tak źle jak mnie,
My wtedy znów spotkamy się.
 Spotkam cię w polu złotego żyta,
 Spotkam cię w blasku gwiazd i księżyca
 Spotkam, by mówić znów o miłości,

że kocham cię.
Kocham za dobroć twojego serca,
Kocham za wieczór tańczący szał,
Za zapach deszczu i za spacerów czar.
 A gdy nadejdzie chwila rozstania,
 Jak w ten pamiętny, grudniowy dzień,
 Wtedy ci powiem: żegnaj, nie wracaj,
 Jak wtedy – bo nie poślubię cię.

Ewa Turska – Bawiec
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Fot.:  Grażyna Krukow



55

TRYPTYK

Stoi dom na wielkim wzgórzu
Tam gdzie bez czarny rozkwita
Złom się wala po podwórzu
Ogar zaś szczekaniem wita

Deszczu smak poznały lasy
Wiatr po słowiańskich polach wieje
Puste w miastach są tarasy
U nich też rzęsiście leje

Ze wszystkich kwiatów po świecie rozsianych
Symbolem miłości zawsze jest ona
Delikatna róża w rękach zakochanych
Biała może żółta lub klasyczna czerwona

Edmund Wajde
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Fot.:  Anna Czarnecka
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DZIEŃ MATKI
Miesiąc maj
Kwitną kasztany azalie stokrotki
W maju bardzo ważny dzień – DZIEŃ MATKI
Nie tylko w tym dniu
Lecz przez cały rok bardzo je kochamy
Przyjeżdżają dzieci z bliska i z daleka
Bo kochana matka na nich czeka
Składają życzenia wręczają torby z podarunkami
A mamy częstują je kawą i tortami
Mama dzieciom opowiadała
Jak się nimi zajmowała
Prowadziła do przedszkola i do szkoły
I każdy dzień z nimi był wesoły
A po lekcjach w wolnej chwili
Wszyscy razem się bawili
O wszystkie dzieci mama jednakowo dba
Wszystkie w swoim sercu ma
Jednakowo serce ściska
Gdy któremuś dzieje się krzywda
Dzieci mówią że najpiękniejsze słowo to „mama”
Bo o nie dba od rana do rana
Matka nigdy nie powie że nie ma czasu nie ma siły
Zawsze rozwiązuje wszystkie problemy
Więc kochajmy nasze mamy
Żeby nigdy nie zostały same
Aby mogły na nas liczyć
I zawsze z nas się cieszyć
Nasze mamy za to wszystko was kochamy
Jak więc piszą na „złotej karcie”
Mamy dają nam największe wsparcie
Przekazują dobre rady
Żeby żyć w miłości czułości
Z szacunkiem dla innych
I bez zdrady
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