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Zdzisława Górska

Urodziła się i  mieszka w  Strzy-
żowie. Poetka, malarka, au-

torka licznych felietonów i  esejów, 
pomieszczonych m.in. w  książce 
Przylądki dobrej nadziei (2010). Wy-
dała tomiki wierszy: Wieczne źródło 
(1996), Przesiewanie czasu (1999), 
Po rajskim jabłku ziemi idę (2002), 
Atlantycka huśtawka (2006 – na-
groda Złote Pióro), Ojcu Św. Janowi 
Pawłowi w darze (2007), Warto być 
(2007) Odlatuje czas (2012), Wyprze-
daż złudzeń (2012), Ponad czasem. 
Święty Jan Paweł II (2014). Jest se-
kretarzem rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich, nale-
ży także do Polish American Poets 
Academy w Wellington N.J. 

Upalne lato

Wchodzę w lipiec bez pukania
pokorą poziomek wyschniętych
przy ziemi
Topię się jak woskowa świeca
z nadzieją ochłody
Ścinam przekwitłe róże nożycami
żalu
Płatki pompejańskiego różu sypią się
pod stopy w procesji lata
Lilie przelatują w bieli anielskich 
skrzydeł nad płonącymi nagietkami

Trwa jeszcze zieleń życiodajna
jak u Mehoffera /bez ważki/
ale i bez pobożnego brzęczenia
pracowitych pszczół
Cisza upalnego ogrodu
wwierca się w myśl jak przed
bolesnym upadkiem
plastikowego życia na dziś
Czy jutra nie będzie...?

  06.07.2015

Dobre jutro

upał drąży jak kornik nieustępliwie
zawłaszcza, rozkleja, przygniata, osłabia
spoglądanie w niebo nie daje ochłody
piekarniki aut dyszą zapaleniem płuc
tego świata

muszą podążać piekącym asfaltem
nakazem chwili drogim jak pieniądz
w ekonomii wymyślonej zawzięcie
jak chemiczna broń

my, zatopione okręty w upalnianym mule
z samopoczuciem pękniętej dętki roweru
ośmielamy się sami planować
następny dzień

wytrwałe dzwony rozpalonym sercem
piszą głośno ślad jednego życia
 
  07.07.2015, godz. 15.00
 

Smutny wiersz

upłynął rok
nie ma już twych dobrych oczu
radosnego uśmiechu spracowanych dłoni
odeszłaś tak jak żyłaś cicho i skromnie
jak gdyby nieśmiało

długo musiałaś czekać na ten wiersz
ugrzązł w oparach wielkiej pustki
w najcięższych chmurach przygnębienia
ale przyszedł do ciebie mamo
pod tę głuchą ciszę ciężaru kamiennych płyt

 2014

Lesław Jan Urbanek
Urodził się 27.07.1953 r. w  Korczynie k. 

Krosna, obecnie mieszka w  Skomielnej 
Czarnej. Członek Związku Literatów Polskich. 
Publikował w  prasie lokalnej i  w  ogólnopol-
skich pismach literackich. Autor siedmiu to-
mików poetyckich: Kto wie (1998), Odpryski 
cienia (1999), Czerwona plamka krwi w szcze-
linie wszechświata – wydanie polsko-włoskie 
(1999), Pejzaż w  cierniach (2000), Ironiczny 
uśmiech ciszy (2002), Oszołomienie (2003) 
i Szukam (2015). Obecny w kilku almanachach 
i antologiach poetyckich. Redaktor dwóch al-
manachów wierszy dzieci i młodzieży z Woł-
czyna pt. Słoneczne pudełko (2002) i  Zielony 
ogień księżyca (2005), a  także almanachu po-
etów ziemi kluczborskiej Zaplątani w  pędzie 
cyfr (2003) oraz dwóch almanachów pokon-
kursowych z  sześciu edycji organizowanego 
od 2010 roku w  Skomielnej Czarnej Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego „O  kwiat 
dziewięćsiła”. 

Szukam

pamiętam z dzieciństwa szaleństwa z kolegami na śniegu
które zawsze przerywał zmrok wypadając nagle z zarośli
nocami czytywałem ekscytujące książki
pozwalały mi wzlatać na ciężkich skrzydłach grudnia
w inne światy w ciemnych stronach gwiazd i księżyca

dziś w gęstej ponurości późnego popołudnia
nie obezwładnia mnie jeszcze ulga zapomnienia
przeglądam wszystkie swoje ścieżki
i w najdalszych zakamarkach tęsknoty
szukam tropu by wrócić w tamte lata

* * *
Otwarte okno.
Muskany ciepłym wiatrem
lipcowy księżyc
usiadł na parapecie
i nie pozwala zasnąć.

Przed północą

Zamknąłem okno.
Na podłodze psa w kłębek
ułożył księżyc.

W parku

Ćwierkają wróble.
W zeschniętej trawie rozkwitło
piórko gołębia.

Tak musi być

cisza wioski bywa tym co się wymyka spod kontroli
jak chwile samotności rzucone w nieogarniony szał wiosny
gdy wracają myśli o przypadkowości niespełnienia
i już nic nie można z tym zrobić
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Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl 

 * * * 
 Kasi Andres
 
Za oknami jesień rdzawa 
w drzew ramionach się kołysze. 
Dzień tęsknotą mnie napawa – 
serce bije coraz ciszej. 

Trzymam w dłoniach strzępy lata, 
naznaczone piętnem czasu, 
a wspomnienia lotem ptaka 
uciekają z szumem lasu. 

Patrzę jak na tle błękitu 
paraduje klucz żurawi, 
niosąc z sobą resztki świtu, 
by je potem gdzieś zostawić... 

 październik 2011 roku 

Czesław Piotr Kondraciuk
Długoletni działacz kulturalny, współzałożyciel ogólnopol-

skiej grupy KKM (Korespondencyjny Klub Młodych – 
później KKMP). Członek Związku Literatów Polskich. Laureat 
nagrody literackiej Miasta Rzeszowa I stopnia za całokształt 
twórczości poetyckiej. Autor tomików Kojarzenie snu, Kare 
konie, Przepustka do słońca, Modlitwa ostów, Nie zamykajcie 
drzwi, Słoneczny koncert, Fraszkostrada, Wybór wierszy, Ślady 
serdeczne, Spowiedź, Różańce czasu.

 * * *
 Doktor 
 Joannie Wąsowicz-Sztembis 

Przylatują – odlatują 
moje myśli, niby ptaki,
zawieszone gdzieś wysoko 
jak skowronki nad polami.
 
Wśród szumiących łanów żyta
lśnią czerwienią polne maki, 
a przepiórka swym kwileniem
nieustannie serce rani. 

Przylatują – odlatują
nieuchwytne strzępy zdarzeń, 
kolorowe życia chwile 
i te szare – przeciw sobie. 
Czas w zawrotnym swoim tempie 
składa wszystko na ołtarzu, 
gdzie pulsuje trzaskający 
mej pamięci wielki ogień... 

Egzekucja brzóz 
 Doktor 
 Barbarze Wojnarowicz-Dmitruk 

Na szafocie wydarzeń 
stanęły dwie brzozy – 
smukłe mniszki osiedla 
pełne dostojeństwa. 
Dumnie patrzyły w niebo, 
gięły się w pokorze, 
aż się pojawił nagle 
nierozważny człowiek, 
wydając ciężki wyrok – 
obciął je w połowie... 
Teraz ku górze sterczą 
bolesne kikuty, 
a po korze spływają 
lśniące smużki łez... 

Zamiast kwiatów chleb

głód późną nocą dawał o sobie znać,
drążył dosyć długo w otchłani ciszy,
napierał coraz mocniej, równocześnie
przyzwalał na bierność ciału i sennemu
umysłowi. I nie wiedziałam czy w takiej
zaniedbanej nocy można cokolwiek spłodzić,
czy stanie się coś, słowo, które da początek,
będzie we mnie, u mnie i mną

                ***
Kiedy gaśnie w nas pamięć rzeczy
słów dźwięków twarzy
każda z ulic staje się mniej znajoma
mniej bliska
mniej więcej ciekawsza

Dominika Patrycja Wilk
Mieszka w  Malawie, 

studiuje na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Opu-
blikowała utwory w  dwóch 
tomikach poetycko-pro-
zatorskich: Dziki Teksas: 
almanach literacki młodych 
(2013) i  Dokąd płyniemy 
sterniku? Almanach literac-
ki młodych (2014), a  także 
w  kilku czasopismach li-
terackich. Zajęła I  miejsce 
w Podkarpackim Konkursie 
Literackim „Po pierwsze – 
wiersze” organizowanym 
w ramach festiwalu „Miasto 
Poezji” w Rzeszowie (2014).

Nowe odcienie
za wiele słów rozpłynęło się
między nami
zgęstniało zawisło
oderwało dźwięki od ruchów

nie przetrwały w nas decyzje
stany skupienia
utrwalania siebie

czas przeistaczał
w istoty potrzebujące
odrobiny snu
umierania i rodzenia się na nowo

może nie byliśmy
po to by odbijać spojrzenia
i pieścić zapachem nozdrza

Wraca 
wraca
jak zawsze 
o wyznaczonej porze 
przyjazdu autobusu 
z torbą 
z torebką 
z reklamówką 
albo 
ze zmęczeniem 
na ramieniu 
uśmiech przecież sam się 
nie ugotuje 
a życie  
nie posprząta 
i wraca 
mówiąc „dzień dobry” 
przechodniom 
wchodzi do domu 
i wraca do gotowania 
kolejnych zmartwień 
zamykania cząstek siebie 
w kolejnych łykach gorzkiej 
egzystencji 
a wieczorami 
wraca do starego fotela 
i dzwoni gdzieś do kogoś 
lub nie dzwoni nigdzie 
bo być może nie ma już do kogo dzwonić 
i wraca 
codziennie 
do powrotów

Debiut
Natalia Lelek

Uczennica II Li-
ceum Ogólno-

kształcącego im. płk. 
Leopolda Lisa-Kuli 
w Rzeszowie. Od kilku 
lat jej pasją jest pisa-
nie. Pragnie rozwijać 
się w  tym kierunku 
i dzielić z innymi swo-
imi emocjami.
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