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Wstęp
Do rąk Miłych Czytelników, trafia kolejna publikacja firmowana 

przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic.
Jest to zestaw utworów poetyckich laureatów Ogólnopolskiego Kon-

kursu Poetyckiego: O Złotą Nutę I. Reimanna w układzie chronolo-
gicznym, począwszy od roku 2011, gdy odbyła się I edycja konkursu. 
Wydawnictwo zawiera również biogramy twórców poezji, ułożone 
w kolejności alfabetycznej, autorstwa Anny Piaseckiej.

W dziesięcioletniej historii konkursu literackiego, w którym laury 
i wyróżnienia przyznaje kapituła konkursu w składzie: przewodniczą-
ca Anna Piasecka, sekretarz Anna Paśko, członkowie Agnieszka Cza-
powska –Lewandowska, Anna Kurtasz, Stanisława Wyspiańska– Ska-
wina i Mieczysław Kowalcze, pojawiły się setki utworów poetyckich, 
a także nieliczne utwory pisane prozą. Różnorodne formy, tematyka, 
środki stylistyczne sprawiły, że przez lata wybór najlepszych prac na-
bierał całej gamy kolorów, budził emocje i jednocześnie upewniał, że 
wrażliwość na muzykę, piękno przyrody, bogactwo form literackich–to 
cechy twórców prezentujących swoje dokonania, tu–w Krosnowicach. 
W każdym roku oceniający poezję w oczekiwaniu i z niecierpliwością 
pracują, wskazując najciekawsze, najoryginalniejsze wiersze, by na 
koniec poznać tożsamość artystyczną poetów. I po raz kolejny prze-
konują się, że prawdziwy talent nie zna wieku, nieważna jest profe-
sja ani wykształcenie, najistotniejsza staje się wrażliwość, umiejętność 
dostrzegania spraw zwykłych w sposób niecodzienny, być może dotąd 
nieprezentowany.

Tak więc pojawiają się zamglone krajobrazy pełne chłodu i wilgo-
ci, plastyczne wypełnione sielskimi, rustykalnymi obrazami malowi-
dła poetyckie, ukazujące jak można żyć i świętować razem, a także 
mistrzowskie odniesienia do utworów muzycznych czerpiące inspira-
cje z dzieł nie tylko Reimanna, Moniuszki, Bacha, ale przedstawicieli 
muzyki współczesnej, popularnej. Tej różnorodności tematów dopełnia 
wielość form, sposobów graficznego zapisu poezji.

Do tegorocznego jubileuszowego wydawnictwa dołączona jest pły-
ta, którą chcemy nazwać audiobookiem poetyckim z odczytanymi 
w interpretacji: Agnieszki Czapowskiej–Lewandowskiej, Anny Hna-
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tów–Bieli, Aleksandry Morawskiej, Joanny Wrony oraz Mieczysława 
Kowalcze, wybranymi nagrodzonymi wierszami, nagranie wstępem 
opatrzyła Anna Piasecka. Dobór utworów nie jest przypadkowy. Wier-
sze tworzą poetycką ilustrację etapów życia Maestro Reimanna: naro-
dziny talentu muzycznego, dorastanie do tworzenia nietuzinkowych 
dzieł, obrazy codzienności, którą być może, w taki właśnie sposób dzie-
lił z najbliższymi organista, pejzaże krosnowickie, aż w końcu poetyc-
kie wyobrażenie tego, co nieuniknione i ostatni utwór będący ukorono-
waniem dokonanego wyboru.

Towarzyszy mi przekonanie, że każdy z nas odnajdzie w twórczości 
laureatów coś najbliższego, najprawdziwszego, dotykającego nas w taki 
sposób, jak tylko sztuka potrafi. Życzę, Miłym Czytelnikom i Słucha-
czom, wielu pięknych obrazów, doznań, poruszeń i inspiracji.

Agnieszka Czapowska–Lewandowska



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 5 -

Rok Reimanna
200 ROCZNICA URODZIN KOMPOZYTORA

Sylwetkę kompozytora przedstawiłem Czytelnikom w publikacji 
z 2014 roku „W ogrodzie dźwięków Reimanna” dostępnej na www.
krosnowice.pl, do odwiedzenia której zachęcam. Tytułem uzupeł-
nienia warto dodać, że Ignaz Reimann jest uważany za najbardziej 
znanego śląskiego kompozytora muzyki kościelnej XIX wieku albo-
wiem odpowiadał na potrzeby ówczesnych chórów kościelnych oraz 
łączył kunszt z romantyczną harmonią. Na podkreślenie zasługuje 
działalność pedagogiczna Reimanna, która nie ograniczała się tylko 
do pracy w krosnowickiej parafialnej szkole, ale również do przy-
gotowywania kandydatów na studia nauczycielskie i do Instytutu 
Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie we Wrocławiu. Za publikacją 
Siegmunta Pchalka warto przytoczyć liczbę tych preparandów– 
pięćdziesięciu sześciu! Te przygotowania odbywały się w domu 
Reimanna, często z noclegiem u mistrza, bez ponoszenia opłat za 
naukę i gościnę. To dzięki Reimannowi Krosnowice stały się ośrod-
kiem kształcenia muzyków kościelnych.

Inicjatywa Towarzystwa Miłośników Krosnowic o ogłoszeniu 
Roku Reimanna w 200 rocznicę urodzin kompozytora znalazła po-
parcie partnerów: Gminy Kłodzko, Miasta i Gminy Radków, Eu-
roregionu Glacensis, Sanktuarium w Wambierzycach i Parafii św. 
Jakuba Apostoła w Krosnowicach, a także spotkała się z przychyl-
nością Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który objął patro-
nat nad tym doniosłym wydarzeniem.

W styczniu 2020 roku odbyła się konferencja inaugurująca Rok 
Jubileuszowy, podczas której w obecności sufragana Diecezji Świd-
nickiej ks. Adama Bałabucha, dr Wojciecha Bilińskiego reprezen-
tującego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Renaty Gajek–
Bogusz reprezentującą Starostę Powiatu Kłodzkiego, Wójta Gminy 
Zbigniewa Tura, radnych, wizytator Janiny Warszawa, dyrektora 
Mieczysława Kowalcze i nauczycieli krosnowickiej szkoły z mło-
dzieżą, sołtysa Urszuli Borkowskiej, dyrygentów i muzyków, KTO 
i członków TMK oraz mieszkańców Krosnowic, dr Siegmunt Pcha-
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lek z Kolonii i dr Marian Biliński z Opola, wygłosili interesujące 
prelekcje o Ignazu Reimannie i historii festiwali w Krosnowicach 
i Wambierzycach. Dzięki wyposażeniu naszej świetlicy w urządze-
nia multimedialne, z unijnego projektu, prelekcje wzbogacone były 
pokazem slajdów. W interesującej dyskusji ks. biskup podkreślił 
zasługi kompozytora dla liturgii, Dyrektor Departamentu UMWD 
i Wójt Gminy wyrazili uznanie dla działań podjętych przez nasze 
stowarzyszenie, a przewodnicząca kapituły konkursu poetyckiego, 
Anna Piasecka rozwinęła wątek inspiracji towarzyszących naszym 
staraniom w pielęgnowaniu dorobku byłych mieszkańców Kraju 
Pana Boga. To druga, po przeprowadzonej 2011 roku, konferencja 
naukowa o śląskim poecie dźwięków w Krosnowicach.

 Absolwenci Szkoły Podstawowej w Krosnowicach A. Bugaj 
i J. Bulaczek, dobrze zapowiadający się pasjonaci historii regional-
nej, przyczynili się do przyjęcia tezy o miejscu w którym I. Reimann 
mieszkał w Krosnowicach. Była to organistówka, którą z dużym 
prawdopodobieństwem można usytuować na terenie starego cmen-
tarza parafialnego, zanim ten został poświęcony w 1889 roku, już 
po śmierci Reimanna. Jeszcze na mapie z 1863 roku widnieje tam 
„budowlanka” parafialna. Zrodził się więc pomysł, by to miejsce za-
znaczyć dla potomnych. Burza mózgów: w ślad za „galerią” drzew 
rocznicowych /100–lecie Bitwy Warszawskiej, 100 rocznica uro-
dzin św. Jana Pawła II i beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego/, 
posadziliśmy drzewo – buka purpurowego Reimannowi! Obok usta-
wiliśmy głaz, na którym jest umieszczone popiersie Reimanna i ta-
blica informacyjna, zamówione w firmie Prestige Stone z Kozińca. 
Uroczystość odsłonięcia pomnika Maestro odbyła się w obecności 
praprawnuczek Christel Kaven i Julii Kaven–Handtke z Berlina, za-
proszonych gości i mieszkańców. 

 Przy wsparciu UMWD, Zarządu Powiatu i Wójta Gminy 
Kłodzko oraz sponsorów udało się przygotować jubileuszowy limi-
towany medal pamiątkowy; papeterię na czerpanym papierze, logo 
TMK na przypince, ulotki, foldery, pocztówki i płyty CD oraz DVD 
z nagranymi fragmentami koncertów z lat 2003–2019. Wszelkie ma-
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teriały promocyjne opatrzone zostały logami donatorów i partnerów 
projektu. 

Grafikę, nie tylko rocznicową, zawdzięczamy artyście Jacko-
wi Adamowskiemu, do niedawna nauczycielowi plastyki w szkole 
w Krosnowicach. W niniejszym wydawnictwie ma Czytelnik możli-
wość jej poznania i podziwiania.

Mimo że wielokierunkowe zamierzenia zachwiała chwilowo 
pandemia, a mając pozytywne oceny naszych ofert złożonych w Sta-
rostwie i w Urzędzie Marszałkowskim, w nadziei, że niebezpieczeń-
stwa nas ominą, przystąpiliśmy do realizacji niektórych zadań. Za-
sadnicza zmiana, za zgodą donatorów, nastąpiła w formule festiwalu 
na koncert hybrydowy.

Dla przejrzystości wydarzeń przypomnieć chcemy czytelniko-
wi historię festiwali, które zapoczątkowane w Wambierzycach, or-
ganizujemy w Krosnowicach, gdzie Maestro z żoną Karoliną jest 
pochowany pod krużgankami naszego kościoła. Po objęciu parafii 
wambierzyckiej przez oo. franciszkanów w 2008 roku, Towarzy-
stwo Miłośników Krosnowic, na mocy obustronnego porozumienia, 
pozostało przy jesiennym terminie festiwalu. Było to dla nas inspi-
rujące wyzwanie, które pozwoliło nadać krosnowickiemu festiwalo-
wi odmienny charakter, swobodę w doborze repertuaru i wykonaw-
ców koncertów. Dyrektorem artystycznym obraliśmy dr Mariana 
Bilińskiego. Od 2017 roku w kameralnej orkiestrze festiwalowej gra 
wykształcona muzycznie młodzież z Krosnowic i okolicy: Antonina 
i Natalia Bałanda, Aleksandra Cebula, Laura Knopp, Ignacy Koza-
kowski, Martyna Machnik, Aleksandra i Roch Morawscy, Bartło-
miej Pacan, Helena Piecha–Bednarz, Magdalena Sadowska, Tobiasz 
Smolak, Jagoda Stańczyk, Julia Topolanek, Wojciech Walasek wraz 
z Krzysztofem Bilińskim z Opola. 

 Integralną częścią naszej odsłony, od dziewięciu lat, jest Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Nutę I. Reimanna”, którego 
celem jest propagowanie i rozsławianie talentów literackich, inspi-
rowanych muzyką, a w szczególności muzyką Ignazego Reimanna. 
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Grand Prix – szczerozłota nuta osadzona najczęściej na rodzimych 
okazach geologicznych, z certyfikatem, przyznawana jest za wyjąt-
kowo wartościową poezję. Nie zdarza się to w każdej edycji...

Koncertom sakralnej muzyki chóralnej towarzyszą m. in. wystę-
py, wystawy, spotkania. Ich uzupełnieniem bywają wystawy dorob-
ku TMK, fotograficzna ilustracja poprzednich festiwali z odrobiną 
historii krosnowickich organów. Ten obszar dziedzictwa kulturo-
wego wzbogacony jest o hejnał festiwalowy, konferencję naukową, 
twórcze inspiracje artystyczne, wizytówkę w formie ciastka – raj-
manki i plastyczną oprawę festiwalową.

Chciałoby się rzec, że w odrobinie Kraju Pana Boga – w Krosno-
wicach, tradycja ponadnarodowego muzykowania inspiruje i utwier-
dza, że możliwe są spotkania ludzi bez względu na status społeczny, 
narodowość, czy wyznanie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi członków 
TMK, przyjaznym sponsorom, władzom JST wszystkich szczebli, 
wieloletnia tradycja festiwali napawa dumą, pokazuje nasze moż-
liwości organizacyjne, jest okazją do promowania nowego oblicza 
Krosnowic i dokonujących się tu przemian społeczno–kulturowych. 
Nie zaniedbując swej narodowej tożsamości, promujemy dorobek 
kultury narodów, które pozostawiły trwałe ślady w historii – nie tyl-
ko Śląska. Utrwalające się w ciągu już 19 lat koncertowania grono 
serdecznych przyjaciół inspiruje do tworzenia kolejnych wydarzeń 
muzycznych w Krosnowicach.

Franciszek Piszczek – Prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Krosnowic
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POEZJA INSPIROWANA MUZYKĄ, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBĄ 

I TWÓRCZOŚCIĄ I. REIMANNA
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„O ZŁOTĄ NUTĘ REIMANNA”
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LIDIA BIEŃ

REGUIEM

Chór rozpięty w niebo
Wiatrem skrzydeł, nad tonami dźwięków

– rozbitym drzewem Krzyża
Dźwiga – ciernie a k o r d u
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ANDRZEJ KANCLERZ

Napisane podczas koncertu Damiana Bąka 17.05,2007 r.

Dłoń na gryfie gitary
Jak pająk ptasznik
Przebiega po strunach
W niepokojących pasażach

Melodia pojawi się za chwilę
Zakłócana jęczącą nutą struny E
Nadbiegają wątki coraz inne
Jak natrętne myśli
W słonecznej porze sjesty

Południowy dzwon wygrywa gitara

Zdziwienie dziewczyny
Wychodzącej na ganek
Gdy za płotem spostrzega
Kochanka
I smutek wieczornego rozstania
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ANDRZEJ KANCLERZ

KIEDY BUDZI SIĘ BĘBEN

Kiedy budzi się bęben 
Piorun uderza o trawę sawanny

Kiedy budzi się bęben
Ziemia oddycha jak biegacz pustyni

Kiedy budzi się bęben
Wszystko mija i staje się baśnią dziesięciu

Dziesięć palców wyrastających z ziemi
Jak źdźbła trawy

Dziesięciu czarnych bogów
O zaciemnionym obliczu bezksiężycowej nocy

Dziesięć okrętów o przerażających kształtach
Na oceanie buszu

W głębi dżungli młode dziewczęta
Uczą się dobrych manier od rajskich ptaków

W głębi dżungli mężczyźni walczą z upiorami
By założyć cywilizację

Afryka smakuje swoje trzody
Oddane cyklonom i dzikim kaprysom Raka

Trzody pijane dzieciństwem
Niezmiennie od tysięcy lat

Palone słońcem smagane deszczem
Ślimaków ropuch świerszczy

O tym mówią bębny w czasie każdej nocy
Gdy Krzyż Południa świeci zbyt jasno
By można było zapomnieć że jest krzyżem
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BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ DO MELODII IGNACEGO REIMANNA

Noc nic stoi w miejscu.
Niepostrzeżenie zapada.
Spowija już czerń w dolinę 
Rzeki, która przytula się 
Do siebie bladą poświatą 
I zapachem wygasłych ognisk.

Krajobraz wysuwa się bezwiednie 
Linią falistą i przerywaną,
Gdzie wyraźnie zarysowane dachy 
I dzwonnice przywodzą na myśl 
Mistrzów flamandzki clą dla których 
Obraz był odsłoniętą kotarą 
Wieczności.

Paraboliczna staje się realność 
Ciemniejących w doczesność fotografii.
Na których ciotka Oliwia macha ręką 
Ukrytą w falbankach, jakby nieruchoma 
W swej doskonałości tasowała Czas.
Za jej plecami wujek wytrząsa z 
Fajki popiół, wtedy szwy zaczynają pękać
Na obcisłej sukni, a pośród starych reliefów
Tła, na krótko wyczuwa się obecność martwych
Powstania.
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BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ DO MELODII IGNACEGO REIMANNA 2

Stukać laską w powierzchnię rzeczy, 
Odgadując ich bezwład, ciężar 
Sierpniowych nut,
Oddalających się, aż do szorstkości 
Na języku,

Żeby wreszcie truchtem przebiec 
Prawdę polnej myszy,
Żeby chłonąć obecność,
Odkryć prawdziwy smak nieczułości 
Ziemi, suchych liści...

I patrzeć jak bezpańskie wozy 
Na polach, dopiero wtedy zamiast 
Siana, nabierają 
Muzyki...
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BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ DO MELODII IGNACEGO REIMANNA 3

Na szybach rośnie sierść;
Najtrwalsze jest niespełnienie–
Przesuwa się w głąb poduszek sen
Na wierzchu pola prószy śnieg.

Dziobią ciszę pstre dźwięki–
Widok szczegółowy; matka, dziecko i
Pies, a wokół krążą czarne wrony
Jeszcze jest czas obecności,
Wierność strzeże imię w kształtach rzeczy.

A potem
Tylko słychać jak pośród
Liter oraz przedmiotów
Przewija się muzyka.
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ANNA PILISZEWSKA

MUZYKA REIMANNA CREDO FROM PASTORLA
MESSE OP.110

Dla kogo ten dźwięczny chór?
Uniesiona batuta przecina powietrze,
W którym roje kolibrów–wirowania
Dźwięków.

Płyną białe łabędzie
Skrzypcowych
Melodii.
Pod ścianą mała szopka–

Maleństwu wśród siana
Sypią się jasne perły
Muzyki Reimanna.
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MAŁGORZATA STACHOWIAK– SCHREYNER

WIERSZ, KTÓREGO NIE NAPISZESZ

To jest sukienka mojej żony, kiedy ją zakłada
W tym miejscu z pędów ramion zakwitają dłonie,
Z wierzchu ciemne od słońca a przychylne w środku
Tu po stopach w górę pną się błękitne bluszcze żyłek
Miękkie wydmy ciała, po których płynąć gładko,
Jak przez pieśń Schumanna do białej wieży szyi i ust
Takich drobnych, odwykłych od uśmiechu. i oczu
przymkniętych
Wiecznym znużeniem matek, i od bruzd na czole
Nie, trzeba wymazać to czoło to jest czoło dla starej
kobiety…
To jest jej sukienka– zieleń zmięta z błękitem
Łąka pełna chabrów, na której jej nie było
Od tak bardzo dawna.



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 21 -

MAŁGORZATA STACHOWIAK– SCHREYNER

DZIENNI K Z PODRÓŻY

Pod powiekami trzymaliśmy jeszcze partytury jaskółek.
Co nieustannie pisały się za oknem pociągu i głowy
Wczesnej kapusty, które na równinie ludzie nieśli przez
upał
Na stosy kolorów zbiegłych prosto z obrazów Chagalla i
Braque’a.

Zapach lip krążył nam w krwiobiegach narkotyczny,
Niby fuga Bacha w harmonii zmysłów, więc
Gdy zamilkł osieroceni patrzyliśmy w ucichłe lato,
Co z dziewczyny o smukłych, opalonych udach zmieniło
się
W kobietę krągłymi biodrami rozłożystą jak barka,
Znużoną nadmiarem,nasyconą sadami, w cieniu których
Mgliste świty i poranki gubiły chłód i srebro

Na polach coraz bladziej przyświecały kandelabry nawłoci,
Codziennie bardziej wtajemniczeni wchodziliśmy w jesień,
Pajęcze podróże przerywały nasze nieostrożne kroki,
Szeptane, by nie spłoszyć preludium do deszczowej suity.
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EDYTA WYSOCKA

MUZYKA IGNAZEGO REIMANNA

... ma początek w ciszy
I tak daleko tę ciszę słychać,

Bo w pieśni skrzydeł ziemi i nieba

Bielinki na dłoniach.
Ścieżki palców w roziskrzonych oddechach,
Przestrzenie wieków,
Żywe rozety świateł,
Źrenice wszechogarniającego pokoju i dobra.
Błękity świątyń,
Kamienne madonny
W zasłuchaniu wszystkich zwojów duszy.
Spowiedź, serca,
Grzechów obmycie na cały świat,
Hymn zachwyceni a, jak w śpiewach Dawida.
...i zwyczajnie– Wszechludzki alfabet,
Co rozpięknia każdą porę płakania, milczenia.
I gdy światło zawodzi Pomiędzy Bogiem a słowem,
Szept modlitewny.
Przysypanie kwiatów katafalku...

Bo w niej
Bezmierne piękno zadumania.
Ona
Zrodzona w duszy człowieka.





DĄB Pomnik Przyrody na Czerwonej Górze
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Marta Jurkowska

walc z portretem w tle

w górach o tej porze
zaczyna się jesień, owce
schodzą z chmur do zagrody.

czerwienią się ściany lasu
jak ściana w dużym pokoju
z portretem Ignacego, gdzie

szron na włosach osiadł,
za oknem pierwsze przymrozki
zrzucają liście, wiatr nuci

dobrze znaną sobie melodię.
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Marta Jurkowska

Jesienny spacer kłodzką doliną

mijają mnie pospieszne pociągi,
szczekają psy, skrzypią liście.

na zachodzie wypala się dzień,
pierwsza gwiazda świeci jak iskra.

idę przez łąkę jakbym szła
do kościoła, chóry wędrownych

ptaków właśnie cicho zapadają
w sen. nad rzeką zbiera się mgła,

a mnie wciąż w duszy gra
Riemannowska msza.
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Marta Jurkowska

zima chodzi po kolędzie

krajobraz zastygł jak święte obrazy,
rzeki wcinają się głęboko pod lód,

miejscami śnieg jest sypki niczym cukier
jakby Bóg chciał osłodzić nam zimę.

w górze chmura z białym kropidłem
i obrus rozłożony na polach, wiem, że

będzie zacinać od wschodu, stamtąd
przychodzą do mnie niepokoje.
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Barbara Kołacz

Orkiesta w krosnowickim parku

złote liście tańczyły na wietrze gamami
Ignaz wyciągnął obie dłonie ku Niewidzialnemu
dlaczego ja ogłuchłem, ja kompozytor

i nagle zmienił układ rąk
zaczął dyrygować topolowym skrzypkom
dębowym basetlom, waltorniom skrytym w kasztanowcach

dzieci bezgłośnie bawiły się w parku
psy turlały się po świeżo skoszonej trawie
a muzyk zapatrzony w nuty rozsypane na niebie
nie widział przelatujących ptaków
ostatnich posłańców jesieni

rozsypywał garściami kolorowe liście
śmiejąc się do rozpuku słyszę,
słyszę swoje nuty

liście miękko osuwały się wokół jego stóp
nitki babiego lata unosiły sonaty i kantaty
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Mariola Kruszewska

brak definicji

muzyka bańki z mydła
słomkowy kapelusz w wiosennej trawie
smyczkiem po obłokach

kiedyś grałem
Chrystusowi drzemiącemu w kapliczce
zafrasował się i nic nie powiedział

nuty rozbiły się o ścianę ziemi
czarny groch
rozdziobały ptaki
by śpiewać jeszcze piękniej

potem grałem w filharmonii
wieczorowym sukniom i drzemiącym muchom
za grubym murem dobijał się
rytm deszczu
uliczny doskonały puls

muzyka
kropka przy kropli
nuta półnuta i ledwie ćwierć
wijące się w nieskończoność ósemki
ułożone genialną dłonią

rozpisana na pięciolinii
wieczna tęsknota za Bogiem
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Bogdan Nowicki

Pokój Reimanna

Suchy bukiecik anemonów.
Kościany grzebyk z włosem wydartym. Emaliowana miska, nuty 
W pyłkach świtu. Serweta zwiędła,
A na niej nożyk nasłuchujący skrzypienia Nieotwartych listów. 
Mosiężny lichtarz Ze stalaktytami wosku. Porcelanowe baletnice 
Przytrzymujące papier, na którym pisał.
Pod skórą sucho trzeszczący październik Metronom
Już nie tyka. W powietrzu grymas, uśmiech
Czy gniew anioła
Skrzydłem oplatającego krzesło...
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Bogdan Nowicki

Reimann mówi

Drzewa budzą się, stojąc.
Piją dzień jak muzykę Plątaniną gałęzi, garścią mokrego Światła.
Drzewa, stojąc, odchodzą.
Gubią ostatnie liście.
Trzeszczą nieżywą korą, czarnym słojem Bez soków. Grają liśćmi 
– szeleszczą.
Mówię teraz do trzaskających iskrami płomieni – moja ręka ostała 
Po drugiej stronie:
Rośnie brzozą w głąb nieba.
Mówię teraz do
Drzew, które niegdyś szumiały i miały Topniejącą aż do cukru na 
liściach Soczystą zieleń.
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Anna Piliszewska

Reinmann poeta dźwięków – opowieść II

Wieczór – w zaułkach Bresiau ktoś grał starą melodię i przybie-
gły Wspomnienia. Może czystym przypadkiem, może tak Miało... 
być? Nie mówmy O przeznaczeniu – cokolwiek jest, przemyka Jak 
mazurki, fantazje... Zapatrzyłem się w ciemność.
Noc gra Cudzą sonatę.

Widzę drzewa i dachy. Nuty nieznajome w cieniach i w plamach 
Klonów. Obrazy podpływają Rdzą.A rzeka zmarszczona niby płyn-
ny gobelin Z wyprutą nicią światła; błyskiem złotogłowiu.

Pamięć jeszcze odtwarza chiński, misterny wzór
wachlarza, deseń czyjejś sukienki – jakiś charytatywny
Bal, lecz płowieją
iluzje, cienie chwieją się sennie
Na szkicach Delacroix. Słychać w klepsydrze grzechot
Rozpalonych godzin.

Kto widzi to samo niebo, całe w garściach srebrników,
Którym suną ostrożnie archipelagi chmur, piórko Ptasie, kreślące 
cienką bliznę W powietrzu...?
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Anna Piliszewska

Reinmann poeta dźwięków – opowieść III

Mors quid est? – autfini, aut transitus...

Muzycy, którzy odchodzą, unoszą w milczeniu powiek Szelest 
kruchych gałęzi, szmer szklącego się śniegu, śpiewy Drewnia-
nych wioseł szurających dnem rzeki, której siwe kamienie Zimna 
szlifuje woda. Pianę fali i wzory kruchej, wapiennej muszli. Cienie 
Głazów i roślin. Szepty ludzi i Czasu, co odfruwa na zawsze. Barw 
Mieniących się w lśnieniach i w muśnięciach powietrza.

Niewiadomą jest przestrzeń, którą otwiera Sen–może szumem 
Ogrodów? Mchem porosłą równiną? Mgłą pełznącą ugorem, albo 
Tym, co za życia się kochało najbardziej...?

Muzycy, którzy odchodzą, unoszą w milczeniu powiek Dźwięki 
splecione w chorał jak w jedwabne warkocze,
Kołujący lot ptaka, nieme pieśni strumienia. Grają Na strunach 
Światła Srebrni, kiedy odchodzą...
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Piotr Zemanek

Słowa

Po cichu na palcach skrada się muzyka do wiersza,
do słowa, przychodzi bez krzyku.
Otwiera przestrzenie swym szeptem bezwietrznym,
zmysłowo do słowa kołacze i woła.

Z oddali, powoli przypływa na smykach
łagodna, do słowa zwabiona muzyka.
Wypełnia otwarte kształty nieśmiertelne,
głos serca unosi nad myśli przyziemne.

Cicho, cicho, leciutko, mała nutka za nutką.
Słowo, słowo po słowie, dźwięczy muza w rozmowie.
Prosto, prosto zwyczajnie, dźwięk ze słowem się splata.
Lekko, lekko, dostojnie muza z pieśni ulata.

Ze słowa zrodzona, ze słowem spowita,
w niebieskiej otchłani ukryta muzyka.
Z przestworzy, z zaświatów odległych szalenie,
ze słowem muzyki spływają przestrzenie.

Z błękitu, z prześwitu dosięga promieniem.
Światło tej muzyki dla słowa zbawieniem.
Jak wiersze z miłości najgłębsze przeżycie,
dla słowa muzyka najpierwsze odkrycie.

Lekko, lekko, przejrzyście, dźwięk za dźwiękiem najczystszym.
Myśli, myśli najpiękniej w czystym słowie zamknięte.
Jasno, jasno i czysto, płyną słowa wieczyste.
Wiersz co z pieśni pomyka, łatwiej niesie muzyka.
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Katarzyna Zychla

Preludium jesienne

Dziecko słucha. Przechyla główkę
niczym zaciekawiony ptaszek. W tęczówkach
rośnie każda nuta. To kropla na liściu, szelest
traw, turlanie jabłka. Skrzypienie furtki
w tonacji C. Jeszcze się nauczy.

Między dźwiękami zakwitanie astrów,
dojrzewanie śliwek, opuszczanie gniazd.
Napełnieni światłem, melodią jesienną,
wchodzimy w kolejną godzinę,
gdzie zegary obrastają dzikim winem.

W delikatnych filiżankach po prababci
czeka mocny earl grey. Tak właśnie jest,
chociaż nikt już nie robi czarno–białych
fotografii, nie kupuje winylowych płyt.
6 Te Deum wciąż brzmi pięknie,

nie tylko w niebie.
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Katarzyna Zychla

Życie jest nut zbieraniem

„Bo w tym magnetycznym polu pomiędzy tu i tam,
wysoko i nisko rozgrywa się wszystko to,

co w muzyce ma sens”

Przełóż słowa na dźwięki. Rozsyp na stole
jak płatki stokrotek. Rozsyp na ziemi niczym
pierwszy śnieg najdelikatniejszy. Rozsyp
jak ziarno, które spęcznieje o swojej porze
wyda plon stokrotny.

Przełóż spojrzenia na dźwięki. Rozsyp na drogach
jak późny deszcz jesienny, owoce głogu i jarzębiny.
Rozsyp hojnie, by magia świtu uniosła
ptaki do siódmego nieba. Rozsyp niczym garść
piasku na którym ukaże się znak.

Przełóż niepokój na dźwięki. Rozsyp na wodzie
jak okruchy, niech zwabią łabędzie i dzikie kaczki.
Rozsyp. Bóg z tego chaosu wywiedzie melodię,
Kompozytor Ziemi Kłodzkiej zapisał w nutach
ścieżkę do nieba, między wszystkimi gwiazdami

które zgasły.



2013
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Piotr Pfisterer

Wiersz znaleziony w lesie

Dotykam skóry drzew,
radość niosę w dłoni.
Liście mój zbudził śmiech,
wiatr szumem ukoił.

Koroną cis gadał,
mech zaśpiewał szeptem,
Ptak mi skrzydło podał,
lecę ponad lasem.

W duszy skrytą myślą,
uśmiechem skradzionym,
tam zwierzę się liściom,
w mym lesie zielonym.

Wiersz dedykowany mieszkańcom Krosnowic
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Jędrzej Karpiński

„ZATAŃCZ ZE MNĄ...”

Zatańcz ze mną w strugach deszczu nocy
Dobosze kropel nas zaczarują
Choć bez decybeli beatów mocy
Trochę jazzowo, lekko, nierówno

Zatańcz ze mną w tej ciszy naszych serc
Gdzie puls od adagio do allegro
I presto! presto! presto! – prosto mknie
Nierozwiązywalną dusz algebrą

Zatańcz ze mną jak z obcym mężczyzną
Zapomnij co czujesz, co czuję ja
Ja będę nicość, Ty będziesz wszystkość
A jego i ją niech dziś skryje mgła

Zatańcz ze mną, tylko ze mną dziś tańcz
Przylgnij do mnie mocno, mocno mnie tul
Zapomnę dziś o wdziękach innych pań
Niech dotknie policzków Twoich rzęs tiul

Zatańcz ze mną jakby kończył się świat
I nie było innych już tancerzy
Tak jakby w tym tańcu splecionych ciał
Ostatni człowiek miał dzisiaj przeżyć

Zatańcz ze mną jak z murem tańczy bluszcz
Po ścianie mej pięciolinii się pnij
Melancholijny Twych łodyżek blues
Niech wrasta w każdej cegły drżący zmysł

Zatańcz ze mną leżąc nieruchomo
Zatańcz ze mną w ciszy niepojętej
Tam gdzie Piłat rzecze – Ecce homo
Tam gdzie co ludzkie – staje się święte...
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Barbara Kołacz

Gdybym...

Gdybym mogła być muzykiem
Grałabym na klarnecie lub na flecie
Rzewnie, skocznie lub sentymentalnie
Tak, by nuty niosły wesołe dźwięki
Szarym, zmęczonym ludziom

Albo skradałabym się pod oknami
I zwaśnionym rodzinom
Przygrywałabym radośnie na skrzypkach

A polnym świerszczom kazałabym
Skryć się w szparach pod parapetami
I krzykliwe słowa oblekać gamą
Melodii tak niebiańskich, by złość
Topniała z każdą nutą
Jak zimne sople lodu w żarze słońca

Dzieci tańczyłyby w takt muzyki
Jak kolorowe ważki nad wodą
A zakochanym zamówiłabym
Ptasią orkiestrę kosów, słowików i drozdów

Ich słodkie trele dotarłyby
Aż na księżyc, a on spuściłby się
Po srebrnej pajęczynie na ziemię
I obsypał kosmicznym blaskiem
Każdego muzyka i każdy instrument

A wiolonczele, harfy, trąbki i fagoty
Grałyby i grały bez końca
Muzykę, jaką tylko chcesz

Gdybym tylko mogła...
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Piotr Pfisterer

Jesienna zatoka.

Deszczowe łzy na szybie grają,
chłód zapraszam otwierając okna,
w progu smutek witam i mgłę,
maciejka nie weszła, płacze, bo mokra.

Symfonię jesienną niebo dyryguje,
zatoki fale cymbałami dźwięczą.
Wiolonczelą okręt w porcie basuje,
spłoszone mewy klarnetem jękną.

Werblami o szyny pociąg daleki uderza,
skrzypce lamentują na słupach strunami.
Klucz gęsi wiolinowy ku południu zmierza,
wiatr gwizdanie fletów niesie ulicami.

Korowód fal roztańczył się w nocy,
burzy łoskot symfonię zagłuszył,
od brzegu echo głos odbiło kobiecy,
niech łzy maciejki jej pieśń osuszy...
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Anna Piliszewska

Aspersja –– muzyka Reimanna

Asperges mehyssopo,et mundabor
lavabis me, et super nivem dealbabo...

Zapach mirry powietrzu, poskrzypywania drewna
ciężkich, złoconych ram. Myśli olejnych świętych
wymykają się z płócien:
biegną łąką ku borom, gdzie schylają głowy
sarny u wodopojów, gdzie śnią się lasom
ścięte, nastroszone gałęzie: ziemia
wciąż je pamięta, choć zwinęły się dawno
siną spiralą dymu – stały garstką popiołu.

Cichną spróchniałe krzyże
w monotonnym trzeszczeniu. Dłoń dziecka
gubi jabłko, które turla się zboczem – turla korytem Czasu
– w kalinowe zarośla. I dalej, gdzie staw o mostkach
z których ciągną mężczyźni pluskające więcierze
z wody w zazdrostkach cienia, z lekką fastrygą
światła.

Wiecznotrwały dąb goi poranione korzenie,
przeryte kłami dzików. Dzwoni różowy dzwon
naparstnicy, wyki wąsy kołyszą
sen – aspersja
jak klejnot przyodziewa muzyką
pejzaż transcendentalny.
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Anna Piliszewska

Graduale–muzyka Reimanna

EcceAgnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.

Frasobliwy Chrystusek z modrzewiowego drewna
w zielonym kożuchu mchu – nie z obrazu Van Eycka;
bez księgi na kolanach, złoceń poliptyku, ciężkiej aureoli
–tu, w cieniu rosochatej
iwy; w kołysce witek, słucha sójki gwiżdżącej
Gradulole Reimanna. Niebem żeglują siwe,
ciężkie galery chmur, ziemia pije promienie,
plotą się pory roku – liść strząsa seledyny
i ubiera czerwienie – naraz frunie i kreśli
płytkie blizny w powietrzu.
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Anna Piliszewska

Regina coeli – muzyka Reimanna

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare...

Antyfona zaklęta w mokrą kiść jaśminu
otrząsa kropelki dżdżu – kołysze się nad głową,
nad ciosaną koroną
tej Panienki przydrożnej, której dawno nie chroni
lichy daszek kapliczki, chociaż Ona – królowa
mrużąc drewniane oczy, patrzy
i myśli dale; mleczność skłębionych chmur,
groźnie dudniące światy, od jakich ją odgradza
światłem skłuty horyzont.
Zdrętwiały łokieć, zgięty
w wiecznym błogosławieństwie,
od korników jest ranny. Wilcze łyko oplata
pięty zjedzone deszczem, płaszcz do kolan
nie sięga. Suknia w głębokich sękach
połatana muzyką…
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Marzena Radlak

MUZYKA
Płynęłam.
Unosiłam się nad zielonymi łąkami, a potem otoczyłam mleczną 
mgiełkę, rozkołysałam delikatnymi tchnieniami wiatru, zapachnia-
łam wonnościami polnych kwiatów.
Po chwili popłynęłam ku srebrzyście rozedrganemu jezioru, roz-
tańczyłam na połyskującej w porannym świetle wodzie, uzbroiłam 
spragnione palce w szarą pianę i delikatnie muskałam złocisty, 
nabrzeżny piasek.
Uniosłam się trochę wyżej i oto byłam nad cienistym lasem.
Wniknęłam w jego czarną ciemność,
twarz pokłułam w przytuleniach sosen,
włosy zaplątałam w zachłannej pieszczocie krzewów,
ułożyłam zziębnięte, nagie ciało
na rozgrzanym, miękkim mchu leśnej polany.
Zewsząd otaczały mnie nieznane dźwięki, ubrałam się w nie jak 
w najpiękniejsze ubranie, jak w muzykę, która cały czas była mną, 
była we mnie, była obok mnie i która po chwili znów uniosła mnie 
wysoko.
Byłam nad wodospadem,
nad jego groźnymi, grzmiącymi wodami.
Przemieniłam się w wielobarwną tęczę, namiętnymi uściskami 
ukołysałam groźne grzmoty, gorącymi pocałunkami uciszyłam 
szmaragdowe wody.
A potem porwało mnie cudowne piękno szalonego wirowania, 
roztańczonego grania.
I unosiłam się coraz wyżej i wyżej i wyżej... aż mogłam ogarnąć 
cały świat, aż poczułam, że sama stałam się całym światem, prze-
ogromną, niezbadaną przestrzenią, symfonią dźwięków, wszech-
ogarniającą ciszą...

I byłam wiatrem. Byłam drzewem. Byłam wodą. Byłam...muzyką.



2014
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Paulina Łuczak

Kurzą się malowane koniki

Drewniane pęciny zastygły w ciszy.
Mały Ignaz nie poświęca im wiele uwag:

Woli zapisywać brzmienie strug deszczu,
lot dmuchawców, szelest liści na drzewie
i zapach poziomek.
Zastanawia się, jak mogłyby o nich opowiedzieć organy.

Wyobraźnia ubiera w nuty reumatyzm kucharki,
chabry rosnące przy drodze,
sinawe blaszką pod kapeluszami grzybów,
wgłębienia poduszki po smacznie przespanej letniej nocy
i słoneczny blask.

Chłopczyk nie zna jeszcze pojęcia
niebiańska muzyka sfer,
a już czuje jego rezonans.

Będzie kiedyś wybitnym kompozytorem.
Na razie Ignaz się bawi. Milknie ciuciubabka.
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Bogdan Nowicki

Reimann. Lipcowa muzyka

Muzyka odmienia wszystko,
Jest na krawędzi lata.
Muzyka wypełnia przestrzeń.

Najbardziej soczysty jest lipiec
W skórkach pękających śliwek;
Wozy zajeżdżają z workami cukru
Do samej chaty zrzucając takt za taktem
Swą muzykę
Na próg.

Dymi w szybach ogród pachnący
Gęstym zmierzchem i ściąga z pleców
Dziurawy sweter.

Anioły
Zaciskają palce na krawędzi sztachet.
Ze stodoły wyfruwa chmara
Motylich cieni – świat oddycha

Ciut głębiej, gdy zamszowe
Nuty
Na wyciągnięcie rąk

Świat nagle
Zmienia wymiar – jest
Spirytualny.
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Anna Piliszewska

Symfonia Reimanna – koncert śródpolny

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.
P. Claudel

Ptak się zerwał i frunął–trącił badyl ostu:
Kłos upuścił nasiona – muzycznie zatrzeszczał,
Zaszumiała ostrożnie miotełka mimozy
I zaczęła się w rowie zielona orkiestra.

Zabrzęczały szerszenie – cieniutko, ostrożnie,
Bąk buczał–jak basetla, gdy tęczowe ważki
Potrącały rytmicznie płatkami rumianów,
Rozdzwaniając je srebrnie – niby drumli blaszki.

Motyl wdzięcznie ominął włochatą łodygę:
Trąbkę w dzwon żywokostu wsunął–i zadzwonił,
Oprószając się naraz miodobarwnym pyłem,
Chrząszcz zachrzęścił skrzydłami w ziół bezkresnej toni.

Świerszcz wyciągnął swe skrzypce – zagrał z nut miętowych
Jak koncertmistrz – doprawdy wytrawny wirtuoz,
Za nim poszły altówki owadów pomniejszych,
I gruchnęła sonata pod liści kopułą.

Przywabiona muzyką noc ruszyła polem,
Za nią sowy – wnet koncert przerwał okrzyk myszy.
Krwi czerwoną kropelką zaznaczył się wieczór:
Przyszedł chłód, melancholia i symfonia ciszy...
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Edyta Wysocka

Newbie i Graduale Mistrza Ignaca

Niewyśpiewana miłość brzmi najpiękniej
Henryk Ibsen

To niebywałe,
Bóg wsłuchał się w czuły dialog skrzypiec
i zwątpił:
... opuścić tamtych dziewięćdziesięciu dziewięciu, by ocalić zbłąkaną?
Wszak konfesjonał wielki, a duszyczka młoda.

Upalnie. Za furtą ciężka woń hysopu.
W lepkim powietrzu biel szaty przylega do drobnego ciała.
... asperges me hyssopo et mundabor.
Klasztorne zarośla ranią stopy.
To Carduus błogosławiony świętego Benedykta
czyni chwilę ulgi. Jest jak biczowanie pokutne.
... ognia vincit Amor.

A tak jej do twarzy z rumieńcem jego wzroku,
gdy chłonie szept i słodkie Graduale z liryki Mistrza Ignaza.
– może siostrzyczka zaśpiewa, mam tu partyturę?
... i gdy w milczeniu ścina białe róże, lilie białe.

On nigdy się nie dowie,
że biała Newbie
pod fałdami habitu
z miłości
łamie palce.



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 53 -

Edyta Wysocka

Kościół św.Jakuba Apostoła

Tu trzeba wchodzić głęboko
Aż zegną się kolana
W zadumaniu
Ono wypływa z majestatu dziejów
z prostej pokory

Wizerunki świętych
Patrzą troskliwie
Stapiają się z sacrum wiaty
Umacniają

Duch tego miejsca
Jest bezszelestny
W złocistym półmroku
W ciszy świec
Wchłania każdego i czuwa

Aż zadrży
Wzniosłą Poezją Dźwięków
Radosnej pieśni „Ave Maria”
Krosnowickiego Mistrza Wszechczasów
Aż ją rozniesie hen daleko
Poza świątyni mury kamienne
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Edyta Wysocka

Reimannowskie granie

Wsłuchuj się w te dźwięki,
pókiś przywarty do Kłodzkiej Ziemi
jak jaskółcze gniazdo.
Pókiś w dotknięciu.

Jego barwy najczystsze
w pienistych welonach obłoków
rozpływają się po sklepieniu nieba,
niczym roje skowronków.
Zataczają rozległe korowody
wirtuozerią godną wybrańców Boga.

Nizinne pastwiska,
zielone grzbiety pagórków,
balansują szerokim pogłosem
srebmodźwięcznych uniesień,
że aż ziemia z podziwu przyklęka.

Splendor,
niezwykły, a codzienny,
w melodyjnym spianato, vivace, furiozo...
I w zwyczajnych odgłosach życia –
w szumie i ciszy, w radości i trwodze,
w tęsknocie i modlitwie.
W świecie bożym – dalekim i bliskim,
trwać będzie wieki.
Amen.



2015
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Anna Piliszewska

Ignnaz Reimann.Te Deum

Muzyka jest wyższym objawieniem
niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia.
   Ludwig van Beethoven

Pochwalone muzyką pola i odłogi,
I te chmury, co biegnąc, tykają horyzont,
I garbate chałupki, których sęki bolą,
Pod zielonych jabłonek postrzępioną kryzą...

Pochwalone niech będą widliszek i pszczoła,
Ziemia w bruzdach brunatnych, zradlona jak czoło,
I ten świątek przydrożny o rękach z jesionu,
I ten ptak, co w powietrzu– jaskółka czy gołąb...

Pochwalona niech będzie zamknięta w bursztynie
Ważka, którą żywica obróciła w kamień,
Stary dąb, co umiera tak cierpliwie– stojąc,
Zapatrzony w potoku turkusowe znamię...

Pochwalony ten bochen, który znaczy krzyżem
Czyjaś dłoń pomarszczona, wysłużonym nożem.
Łza, co biegnie policzkiem jak czułe Te Deum,
W dal, muzyczną modlitwą– ku Tobie, mój Boże...
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Danuta Czerniejewska

Muzyka i mgła
Jesienny koncert w starej świątyni

Andante sostenuto

Mury starej świątyni

Chłodno
surowo

Mgła za oknami
bladomleczne światło
przenika
przez zadumane
witraże

Dookoła–
wyciszone
echa lata

Milkną
usypiające jesienią
pola
senne łąki

Zamierają w bezruchu
zatopione
w jesiennej melancholii
lasy

Zastygają w zamyśleniu
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wzniesienia
doliny
zarysy gór
na horyzoncie

Cisza
nastraja duszę
jak szlachetnego
stradivariusa

Adagio

Mury starej świątyni

Ulotny zapach kadzidła
oplata nawy
osnuwa sklepienie
unosi się 
opada
zastyga

W uroczystym półmroku
rozbrzmiewa
pierwszy 
akord

świętobliwa tęskna muzyka

nuta drga delikatnie
w czcigodnej przestrzeni
bazyliki

dosięga
głębi istnienia
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Allegro moderato

Ascetyczny
dźwięk
przenika na wskroś

wybrzmiewa
zanika
roztapia się we własnym
milknięciu

jest i nie jest
jednocześnie

płowieje
więdnie
ulatuje

Echo
tuli się
nieśmiało
do murów
świątyni

Lento

W przyćmionym świetle
powietrze
zastyga

w oczekiwaniu

A tu juz
kolejny
nobliwy akord
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szeptem ulotnym
płoszy
zdumioną ciszę

Dźwięk za dźwiękiem
nadchodzi
trwa
milknie

Tony –
rzewne
tkliwe
mocarne
nieujarzmione
patetyczne

Zasłuchanie

I oto stanowimy jedno –
muzyka
mgła za oknem
i ja
 
Andante cantabile

I oto –
jestem częścią
muzyki i mgły za oknem
a one
są częścią mnie

I wtedy – jestem
muzyką i mgłą za oknem
i nie ma już
innego – ja
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I nie ma różnicy
czy nuta to – ja
czy ja to – nuta

Jesteśmy i nie jesteśmy
zarazem

jak życie– ciągłą zmianą

nieustannym
rodzeniem się i śmiercią

znikaniem
w głębi istnienia –
by trwać

Finale. Lento maestoso

Muzyka –
wiekuisty bezczas

Ulotność

Nie – trwanie
które
trwa
dopóki wybrzmiewa
jak echo

w duszy –

jesienny koncert
w starej 
świątyni
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Barbara Kołacz

Muzyk z Krosnowic

przyśniła mi się ziemia
z wieżami kościołów strzelającymi
modlitwami wprost do nieba
i ścigającymi się ptakami –
posłańcami bladolicej wiosny

wśród seledynowych obłoków
przepłynął nad Kotliną Kłodzką Ignaz
uchylając grzecznie kapelusza
sąsiadom i nieznajomym krajanom

znad pękających pączków sosny
sfrunęła srebrna synogarlica
skrzydłami rozbiła światło
na granulki Reimannowskich nutek

świat zakołysał się łagodnie
wraz z ogrodami ukwieconymi
delikatnymi migdałowcami

dzień przetoczył się za widnokrąg
jak spracowany mleczarz
ze swym wózkiem codziennych spraw

gdy kuranty wybiły północ
kompozytor rozłożył partyturę
organy zabrzmiały radosnym Te Deum

dźwięki rozsypały się w powietrzu
na tysiące miodowych odblasków pamięci
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Janusz Lisicki

Pragnienie

Nagły kawałek cienia, drżący na twojej dłoni. Pod wieczór, 
w pubie
wstrząsanym dzikim techno. Ten kontrast: smutek pełen nadziei 
i niefrasobliwa
radość. My i ona. Powaga utopiona w żartach, zamawianiu piwa, 
trzaskaniu
drzwi na zaplecze. Tyle światów w jednym miejscu, warianty życia

skondensowane i zmiksowane przez chudego didżeja. Pochylam 
się, próbuję
pocałować twoją szyję, to miejsce, gdzie skóra jest najbardziej 
skulona, ten
fragment, który – jak się wydaje – chłonie całe zimno tego miasta, 
a potem
sinieje jak wcielenie strachu. A oni wokół nas, roztańczeni, giętcy, 
niemal

obli w migoczących trójkątach światła. Wstajesz, zbierasz rzeczy 
ze stolika, wkładasz
do kieszeni papierosy i kilka zesztywniałych monet. Ty chcesz 
czegoś więcej, czegoś
innego, pragniesz muzyki, która jest ciszą, ciszy, która 
rozbrzmiewa jak
wieczny refren. Wstaję, ruszamy w kierunku wyjścia, w kierunku 
mieszkania

zamkniętego na dwa zamki, bezpiecznego, pełnego naszych 
talerzy, ubrań,
odziedziczonych mebli, zegarków, pierścionków. Pełnego naszych 
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cieni, które
wciąż natrętnie drżą na dywanie i ścianach. W nocy leżymy obok 
siebie, przełykamy
ślinę, nic nie mówimy. A oni? Czy ciągle tańczą w poszarpanych 
objęciach nocy, czy

włączają muzykę na dworcach, autostradach, w parkach? We śnie 
opuszczamy swoje ciała i
biegniemy do nich, przez powietrze, przez korytarze czasu, prosto 
w objęcia dźwięków.
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Leszek Bartoszewski

Walc Szostakowicza nr 2
Oli

Zaszumiało mi w głowie
od tego tańca,
od szampana,
od walca,
od zapachów, kolorów, miłości.

A tymczasem wybiła północ.
Orkiestra zbiera instrumenty,
nieuczciwi kelnerzy sprzątają stoły,
chowając po kieszeniach rodowe srebra.
Zajeżdżają stukonne powozy.
Hrabia Wroński uwodzi kolejną, rosyjską piękność.
Zrozpaczona Anna Arkadiewna popełnia samobójstwo.

Zaszumiało im w głowach
od tego tańca,
od szampana,
od walca,
od zapachów, kolorów, miłości.

Świat wiruje
na nowo i nowo:
nic się nie kończy –

Życie pisze kolejną powieść!
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Barbara Kołacz

Album z muzyką

Na fotografii z lat dwudziestych
Wiejski muzyk zgarnia nuty na smyczkach
I żwawą melodią zaprasza do oberka

Czepcowa podparta pod boki
Przygaduje starościnie
Weselną przyśpiewką

Przydrożna karczma przytupuje z uciechy
Sagan z kaszą podskakuje na fajerce
Niczym ludowa perkusja

Kawalerka pogwizduje wesoło
Udając leśne szczygły
Panny otrzepują spódnice z kurzu
Zakręcone w tańcu warkocze
Smagają zaczepnie zalotników

Tumult taki, że aż drzazgi lecą z podłogi
Tubalny śmiech przetacza się jak krągły księżyc
Gorącym czerwcem po weselnikach

Pod powiekami brzmi jeszcze tamta muzyka
Z dotyku pożółkłej tekturki
Przeszłość staje się teraźniejszością
Zamknięta w futerale kruchej pamięci
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Michał Witold Gajda

Królowa
Regina Coeli (Ignaz Reimann)

Przed świtem, poruszenie wśród brzozowych panien.
 Szumiały między sobą i stroszyły liście,
 gdyż wiedziały, że zanim nowy dzień nastanie,
będą wśród krzewów jeżyn czekać na Jej przyjście.

 Lecz zanim się pojawi, wachlarze łopianów
  strącą rosę na ziemię, jak ofiarny trunek.
 Zbite deszczem piołuny na powrót powstaną,
 bowiem zawsze potrafią ciężar życia unieść.

 Poruszy się wiklina, wiatr na trzcinach zagra
  leciutkie pianissimo, głosząc wszystkim pokój,
 a rój ważek zatańczy, jednak przecież żadna
  nie zmąci wody stawu z obrazem obłoków.

Mokrej łące się przyśni mgła, po której przejdzie
  smukła postać, by zorzę wywołać zza ściany
ciemnych sosen i świerków. Pojaśnieje wszędzie
na znak, że jest na świecie miejsce także dla nich.

 A może się pojawi na piaszczystej ścieżce
  jako młoda dziewczyna z warkoczem i bosa.
Przystanie w leśnym cieniu i cichutko westchnie,
  bo kocha, kiedy kwitnie Jej wieczysty posag.

  Potem, jasna od brzasku, ruszy w dalszą drogę
na słonecznych promieniach, jak po złotych schodach,
 żeby wśród gwiazd odpocząć i rozmawiać z Bogiem.
   Ale kiedyś powróci – piękna panna młoda.







Piotr Dubiel
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Agata Suchocka–Wachowska

II Południe

W cieniu gruszy wyniosłej, w półskoszonej trawie
Kosę oparł o kamień stary sianożęca
I choć słonce wysoko, on już usnął prawie
Wiedząc, że ku końcowi życie jego skręca

To ostatnie już chwile by śpiew wnuków słyszeć
Kiedy w nawie kościelnej ich głos się unosi
Chórem głosów dziecięcych świat błaga o ciszę
Aby w niej móc o spokój i o łaski prosić

To ostatnie już chwile by pośród ziół dzikich
Przymknąć oczy na moment i nabrać oddechu
Gdzieś w oddali tych wnuków radosne brzmią krzyki
Obietnica ciągłości, przyszłości w ich śmiechu

Tutaj pszczoły śpiewają mu o niepojętym
A skowronek się zdaje wiedzieć, co jest w niebie
W tej sekundzie spokoju ten starzec jest świętym
Zapatrzonym jednako i w wieczność, i w siebie

I gdy czoło sperlone rękawem ociera
W sercu biją mu dzwony i sił przypływ czuje
Póki dusza w nim młoda, nie pora umierać!
Człowiek żyw, póki śpiewa, kocha i pracuje...
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Krzysztof Rejmer

Die grosse Weltmusik

góry są pełne dźwięków które żyją w zdumiewających skałach
dotąd nieznanych staremu organiście z Rengersdorf
dlatego zawsze wstaje wcześniej niż inni i uważnie ich słucha
bo pomiędzy chmurami i w spękaniach skał rodzi się muzyka

wzgórza wynurzają się z porannej mgły tajemnicze jak humbaki
by wschodzącemu Słońcu śpiewać chorały radości...
polifonia strumieni
basowa klawiatura tąpnięć górotworu
zjeżona wiatrem sierść lasu drga jak żywy kamerton

wiatr jest geniuszem – myśli Vati – nie mniejszym niż Jan 
Sebastian Bach
agitato! vivace! eroico! furioso!
macha batutami świerkowych pni i czasem bywa brutalny
gdy mu coś stanie na drodze nie znosi sprzeciwu

w południe zamiera i słychać tylko staccato krosien aus der Fabrik

wtedy białe obłoki ponad polami szepcą
stille... stille...
die Musik ruht hier in Gott
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Marek Szczerbiński

Pastoralmesse

w kamiennej grocie kościoła
woń kadzideł jak siana
najdłuższa noc się przesila
ostatnie kroki drzwi stukot

lecz wciąż wibruje powietrze
jeszcze wybrzmiewa pasterska
pomiędzy żłobem ołtarza i aniołami nad chórem

fugi lipskiego mistrza co spadły w piołuny piszczałek
Ignaz podnosi na Kyrie jak srebrne runo baranka

sypią się z nut krzyżyki
mieszają z płatkami śniegu
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Danuta Krupica z Białorusi

Muzyka Reimanna

Niech żyje muzyka Reimanna,
cud ziemi przez Boga obranej
Przez wiarę garść ducha wolnego,
skrzydłami Anioła od skraju do brzegu.

Muzyka – to Boże kochanie,
bo składa się z wielu barw, nut,
z tych, z których zabłysło podanie,
że pieśni układa nam Bóg.

Przemienia Bóg serca przez dźwięki.
Muzyka podobna do Boga samego,
nie sposób jej dotknąć, przemycić,
jak tęczę zobaczyć, uchwycić.

Niebiańskie melodie artyście w kościele darzyły,
śpiewając sakralne utwory Reimanna.
Muzyką nas z Bogiem łączyły,.
Dziękuję ci Boże za piękną tę chwilę.
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Lidia Chmielewska

Walc

Nastał czas czynności niepotrzebnych
Na kamieniach brzuchatych usiądziemy
Układając mozaiki z kropel wody
Ręce zanurzę po łokieć w niebie,
Zarobię ciasto na szarlotkę chmurzastą
A włosy słońce nam wybieli, oczy zaniebieszczy łzami,
Zaś panny trawy będą je zbierać do koszyków, wplatać we włosy
Włosy – mosty na drugi brzeg strumienia,
Tam dzieci ze spojrzeń naszych rudych ulepione,
Ludzie pogodzeni, śmiechy kaczeńcowe stokrotnie pomnożone
Ktoś nam uplecie myśli dobre w naszyjnik z kotków wierzbowych
Utuleni w puszystym zaufaniu
Ja się Tobą roztańczę
A Ty mnie osłonisz brzozowym oddechem
Pozwolę Ci się oswoić
Już nie będę cudza
Ja się zadomowię.
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Paulina Łuczak

Pojedynek dźwięków

Skóra zdjęta z Marsjasza
milczy.
Powoli staje sie zimna.
   Sucha, zwiędła, niepotrzebna.
  Trzeszcząca.

   Publiczność wzdycha i ziewa.
 Który to akt tragedii?

  Ofiara Marsjasza im niepotrzebna.

  Lepiej przed kominkiem
   położyć baranicę.
   Ma walory użytkowe.

  Ciepła, miękka, praktyczna.

  Apollo rąk nie zaciera
    Odkłada flet.

  Myśli o futrzanym dywanie,
  wyciszonym zmęczeniem.
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Krzysztof Rejmer

Krótki raport o stanie rzeczy

w gospodzie ojca w Albendorfie ludzie zbierali się wieczorami
i śpiewali pieśni albo tańczyli przy dźwiękach skrzypiec
piwo było przednie a od muzyki dom drżał jak gdyby pękał 
Heuscherer
czasem po zmroku zjawiała się Kummernis i pląsała 
a potem gubiąc trzewik przed północą wymykała się cichcem
Aschenputtel – myślałem i czułem się bajkowym księciem
gdy porozumiewawczo do mnie mrugała kładąc na wargach palec 
biały jak kreda
ale nikt inny jej nie widział a mnie zaczynała trawić gorączka...
wtedy nic jeszcze nie rozumiałem
dopiero po latach we Wrocławiu gdym słuchał mszy 
w Elisabethkirche
nagle odezwały się organy mistrza Englera
ja zaś zwróciwszy ku nim głowę miast piszczał ujrzałem tłum istot 
anielskich
a każda z nich miała tę samą natchnioną twarz i śpiewała jednym 
tylko tonem
przerażony wybiegłem na Herrenstrasse i uciekłem ku Odrze
lecz oni zstąpiwszy z chóru powoli szli za mną i topili w dźwiękach
tak jak to robi się z kobietą podejrzaną o czary
przeszywali akordami pięknymi i brutalnymi niczym pożoga która 
spopieliła Sodomę
wracaj tam skąd żeś przybył tu cię nie chcemy ucz śpiewać wiatr 
i strumienie
ucz skały delikatności ziół a zioła twardości skał
poznaj miłosierdzie czasu i naucz ludzi słuchać Muzyki Sfer bo są 
głusi
wyjęli mi serce i w jego miejsce włożyli przejrzystą bryłę 
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górskiego kryształu
lecz on zaraz pękł a ze szczeliny popłynęła miłość do świata 
i światła
której ja nigdy przez tyle lat nie potrafiłem uwięzić w nutach
dźwięki stawiały mi opór jak skała górnikowi który jeszcze nie 
dojrzał
by wydrzeć z jej mrocznych głębin blask tajemnicy...

teraz kiedy jestem stary a kryształ w mej piersi bardzo już zmętniał
wciąż myślę o gospodzie ojca o Kummernis i o tym dziecku którym 
kiedyś chyba byłem
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Bartosz Konstrat

Ignaz Reimann, Requiem in a– mol (KMV St Urlich Wien)

Świat się rozpada: drobne ziarna piasku nabierają mocy i uderzają
w wieżowce, w katedry, w pnie drzew. Podziemna matka 
i niebieska

matka obejmują się, pozwalają, żeby ich łzy płynęły razem. Śmierć
przerywa koło narodzin , wytrąca z koryta strumień czasu. Nikt

niczego nie zrozumiał, chociaż zdawało się, że jest inaczej. 
Cywilizacje
oferowały łatwą radość, ale pod spodem wciąż czaiła się pustka. 
Teraz

głupotę musimy maskować podniosłością, gestami rytuałów
maskować naiwność. Popatrz, zwierzęta miotają się, a rośliny

więdną i usychają. Posłuchaj tego requiem, jeszcze nie jest za
późno, żeby zawrócić z drogi popiołu i zniszczenia
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Bartosz Konstrat

Nagrobek Ignaza Reimanna, Krosnowice

Tyle było tego życia, a teraz tylko ta płyta, ten napis. Przykładam
dłoń do kamienia, czuję falę zimna. Życie jest dobre, jeśli nie 
przejmuje się 

sobą za bardzo, jeśli z chwili przerzuca w następną chwilę swój
ziemski ciężar, zbliżające się choroby i starość. Życie

pragnie jedynie, żebyśmy jak posłańcy czegoś większego odnaleźli
swoje powołanie i pozostali mu wierni. Ignaz zamieszkał

w towarzystwie rozśpiewanych głosów, brzmiących czysto
instrumentów. Ktoś tak kiedyś powiedział, a może to tylko we 
mnie

budzi się refleksja? Nakładam słuchawki na uszy, włączam
jego Regina Coeli
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Bartosz Konstrat

Nuty Reimanna

Bo w sercu mi nie brakowało niczego, grało we mnie dziecko, grał
i starzec. W dłoniach też nie miałem nic, oprócz muzyki. Nawet 
chleb

kroiłem w sposób rytmiczny, jakbym spod noża chciał wykrzesać
nuty. Nie chodziłem w inny sposób, tylko tak śpiewnie, ścieżkami

melodii, drogami symfonii i oratoriów. W moich snach nie było
strachu, bo mój umysł nawet w nocy komponował pieśni

i uwertury. Nie potrzebowałem niczego, bo żyłem w dźwiękach, 
żyłem
dzięki dźwiękom, którym wierzyłem jak najuczciwszej filozofii.
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Wojciech Walasek

Muzyka

Mam 11 lat niewiele jeszcze posiadam, nie licząc zalet i
wad, lecz to mi nie przeszkadza.

Posiadam magiczny skarb, czyli bogatą duszę, muzyki
słucham, muzykę gram i więcej mieć nie muszę.

Z muzyki tak jak z książki, można wyczytać wiele
możemy ukoić smutek, może nam być weselej.

Do tych, co równie jak ja, muzykę piękną kochają.
Oddajmy cześć Reimannowi, niech aniołowie mu grają.

On patrzy na nas z góry, wielce uradowany, gdy jego
muzyka rozbrzmiewa, gdy chętnie jej słuchamy.

Zadbajmy by jego trud nie poszedł w zapomnienie,
muzyka to przecież cud to twórcy wieczne istnienie.
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Wojciech Walasek

Marzenia

Czasami gdy zasnąć nie mogę, po głowie mi krążą
marzenia, niektóre takie przyjemne i łatwe do
spełnienia.

Bardziej mnie niepokoją te wydumane, nadęte.
Skąd mi przychodzą do głowy? No właśnie to niepojęte.

Marzenia normalna rzecz, bo każdy o czymś marzy.

Pewnie nie wszystko się spełni wiele się nie wydarzy.

Nieważne ile masz lat od marzeń nie uciekaj, spełniaj je
ile się da bo życie płynie jak rzeka.

Trudy to płyniesz pod prąd, radości to pluskasz się w
falach. Poddaj się im jeśli chcesz i unieść się im 
pozwalaj.

Musisz mocno czegoś chcieć i nad tym pracować,
spełnisz wtedy to co chcesz, nie ma co główkować.
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Wojciech Walasek

Magiczna kraina

Kotlina Kłodzka to magiczne miejsce, cieszy moje oczy
cieszy moje serce.

Wprawdzie dość nie dawno, tutaj zamieszkałem, ale
was zapewniam, dlatego zostałem.

Dlaczego magiczne? Pewnie zapytacie? Musicie
przyjechać, to się przekonacie.

Szkoła moja kolorowa, wzrok przyciąga jak królowa.

W niej przyjaciół wielu mam, uczę się i w piłkę gram.

W Kłodzku druga ale starsza i majestatyczna, tam na
fortepianie gram, to moja muzyczna.

Twierdza Kłodzka to miasta największa atrakcja

Czasem salwy w niej słychać to inscenizacja.

Praga ma swój most Karola a my Wita Stwosza, to
prawdziwe dzieło sztuki, jak swą mamę kocham.

Dodać muszę jeszcze, że mamy czyste powietrze, oraz
zielonego lasu otoczenie.

Żeby tu przyjechać, chyba nie potrzebne żadne
zaproszenie.
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Anna Piliszewska

Koncert w Krosnowicach

Ten koncert się rozpoczyna delikatnym rdzewieniem
warkoczy dzikiego wina i drganiem okruszków światła
błyszczących w gęstwinie konarów, które sennie kołyszą
jabłka, pajęcze nici...

Ten koncert się rozpoczyna rytmicznym
brzęczeniem pszczół i falowaniem ciszy– wnet czający się chłód
będzie kąsał po sadach parciejące owoce. Zwierzęta już
przeczuwają, już wietrzą w chustach powietrza
mleczną biel, zwiewny puch...

Rozpoczyna się koncert – przestrzeń z chrzęstem odsłania
zapomniane pejzaże – uchyla
zakurzone, mchem porosłe kotary, za którymi wciąż trwają
domy, drzewa, ogrody, choć tak dawno
ich nie ma.

I staje czas zaprzeszły – ziemia czuła, ziemia czujna
tak ostrożnie, ostrożnie, cichuteńko
oddycha, aby nie spłoszyć cieni, nie przeoczyć
nikogo, kto przystanął posłuchać
dźwięczenia deszczowych kropli, szumu liści w koronach
nieistniejących brzóz,

kto tu wrócił, by poczuć na posiwiałych skroniach serdeczny palec
jesieni, gdy w Krosnowicach 
koncert...
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Anna Piliszewska

Koncert w Krosnowicach II

Żar słoneczny rozzłaca – jak zielony lampiony –
korony drzew w cichych sadach. Turla się miałki kurz
zmęczoną, nagrzaną drogą, a ptaki szukają cienia. Kołują
ponad kościołem, gdzie święci nabożnie drzemią – we śnie
błyszczą ich szaty, czoła i aureole.

Milczą stare organy.

Wskroś nawy snują się szmery. Półsłyszalne
staccato. Pajęcze divertimento. Szesnastowieczne echa
drgają lekko – jak płomyk. Przestrzeń wziera
zapachem bzu, kadzidła i wosku,
powagą konfesjonałów, srebrną smugą zadumy.

Gdy tu wstąpisz, wędrowcze – pewny, że wreszcie jesteś,
 niby statek w przystani, bo nie dotknie cię chłód,
w kaskadzie złotego pyłu, gdy się muzycznej ciszy
delikatnie kołysze,
doświadczysz przeobrażenia – naraz, w głębi zrozumiesz,

że będziesz do końca życia
w drodze

do Emaus...
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Anna Piliszewska

Koncert w Krosnowicach III

muzyka, poezja, dobro...

na kwiatowych piszczałkach gra miododajna
łąka. basetla. i okaryna. brzdękanie tamburyna
to delikatny ruch

owadziego skrzydełka. tą batutą zawładnął
wiatr – ściga się z mistrzem, co wznieca
burzę nut
na kościelnych organach – melodię dźwięczną
i czystą niczym górska
krynica.

na przezroczystych krosnach tka się czas
niepodległy
zegarom ani klepsydrom. dlaczego

przymrużasz oczy i obojętnie wzruszasz
drabiną upartych ramion – przecież jedyne co przetrwa,
to muzyka, poezja i dobro– naprawdę.
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Krzysztof Eszet Szkurłatowski

Heinrich Reimann wspomina w Berlinie dźwięk

wciąż jeszcze unosi się lekko
pod wysokim sklepieniem świątyni
ton zapamiętany z dzieciństwa
spędzanego u ojcowskiego boku
w Regensdorfie nad manuałem
organów wiejskiego kościoła

Koncerty grane przez lata giną
we mgle zapomnienia plączą się
daty, miejsca i nuty z partytur
wyblakły w pamięci melodie
Bethovena, Mozarta i Bacha
pamiętam słabo tylko głos ojca
i słowa Schlaf wohl, du Himmelsknabe
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Anna Piliszewska

Stare organy

Wydłużyły się cienie, ściemniały rzeźby i freski, drewniany
Zegar dostojnie wydzwonił dziwną godzinę – posłuchaj
Arii z kurantem, wyskrzypianej przez ciszę.

Opada omdlały płatek z wazonu białych piwonii. Zamszowe
Kotary w oknach porusza cierpliwy wiatr. Pusto jest
W koncertowej sali, a ty mówisz, że nie wiadomo,

Czy nie przyszła tu chyłkiem jakaś samotna dusza
Na koncert. I że całkiem możliwe, iż przezroczysta orkiestra
Szykuje swe instrumenty.

Choć milczą stare organy, w piszczałkach czeka powietrze.
Nie palą się kandelabry. Ciemność przestrzeń przenika –
Coś szeleści tak delikatnie, że nie zgadniemy:

to kapią zgaszoną bielą umierające kwiaty, czy to widmowa
suknia, koronkowy wachlarzyk...? W ogrodach szumi
ulewa – monotonna muzyka skrapla się na witrażach.

Metafizyka cieni, szelest, noc
I deszcz, deszcz...
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Barbara Zakrzewska

Po– wietrz(n)e

ziemia pod moim domem nie mogła kołysać macew
Rewir* otwarto znacznie dalej by zamykał
skąd zatem niepojęta czułość dla osób których
groby wyrzeźbione w powietrzu

jawią mi się na jawie i we śnie dotykając strun
kryształowych harf albo przezroczystych skrzypiec
przybywa czasem nawet kwartet czy naniebna orkiestra
instrumenty bywają wy(k)rojone z chmur z po–
mocą kurpiowskich nożyc do misternych gwiazd

spójrz przybliżając detale
niebywałe

ileż dybuków daje się unosić
ileż się z wiatrem zmaga spolegliwych smyczków

tną eter po klezmersku zadzierżyście
także koncyliacyjnie co płynie z maestrii Menuhinów
aż po siódme nieba zwielokrotnione
czarami Heifetzów

wciąż powracają
zwłaszcza ci od skrzypeczek z brzeziny
które niczego nie zdążyły

już wiem dlaczego Chagall tak zapamiętale
zasiewał e’lan vital
w powietrzu

*w niektórych miastach teren, gdzie mogli osiedlać się Żydzi, nazywano rewirem
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Wojciech Walasek

Poetycka zagadka

Gdzieś zabrzmi pieśń wieczorna, nad polną różą 
rzewnie,
to złota rybka pluśnie, lecz gdzie dokładnie? Ja nie
wiem
Tęsknota nas ogarnie, gdy śpiewna wędrowna ptaszyna,
Kukułka przepowie lata, pod okienkiem czas się
zatrzyma.
Szybko, jak cztery pory, minęły dwa wieki, lat dwieście!
W wierszu tytuły ukryłem...Zgadnijcie jakie to pieśni?
Jaki to kompozytor, stworzył te piękne dzieła?
Świat przyjął je z zachwytem i po dziś dzień je śpiewa.



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 101 -

Wojciech Walasek

Zaczarowany festiwal

Jest takie miejsce, gdzie ludzie, muzyczne serca mają,
już po raz osiemnasty, właśnie to udowadniają.
Nieważne ile mają lat, ważne, że żyją z pasjami,
potrafią śpiewać, umieją grać i dzielą się tym z nami.
Na kolejnym festiwalu możemy wzbogacić duszę, nakarmić ją
muzyką, dostarczyć sercu wzruszeń.
To osiemnasty raz! Tak szybko mijają lata...
Festiwal Reimannowski na stałe w życie się wplata.
Myślę że Reimann byłby szczęśliwy, jak pięknie tutaj gramy.
Cieszmy się chwilą, grajmy, śpiewajmy,
niechaj raduje się serce!
Słowa poezji krążą nad nami,
czegóż możemy chcieć więcej?
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Wojciech Walasek

Stary kościół

W nawie starego kościoła, dawna muzyka nas woła,
usłyszeć możemy ją w ciszy, ale nie każdy usłyszy.
Chociaż nadstawi uszy, ani się nie poruszy,
coś ją zakłóci, zagłuszy.
Ona nas sama odnajdzie, poszuka otwartej duszy.
W starym kościele przeszłość się pokłada a cegła, cegle coś
opowiada.
Na palcach podejdź i stań z daleka, posłuchaj o czym szumią
tam drzewa.
Może o dawnych prastarych dziejach, a może o tym co dzieje
się teraz?
Może o wierszach które piszemy, albo o pięknej
Krosnowickiej ziemi.
O miejscu, które poezję kocha, twórców docenia, szanuje.
Tu zawsze chce się wracać, każdy dobrze się czuje.
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MELANIA LUBCZYŃSKA

PRZYCICHNIJ

można przejść przez życie cicho
bez krzyku
bezdźwięcznie stawiając stopy
coraz większe z czasem

nie pozostawiać po sobie
częstych zmian statusu
gigabajtów wirtualnej treści
zabawnych komentarzy

za najpiękniejszy odgłos
uznać bicie własnego serca
lub oddech przyjaciela
podczas rozgwieżdżonej nocy

odsuwać się ostrożnie
od roztargnionych wrzaskunów
pędzących przez dni
z megafonem w dłoniach

zaśpiewać własną piosenkę
cichutko, tylko dla siebie
nikt jej słyszeć nie musi

żyć w prostym rytmie natury
jaki wyznaczają kroki mrówki
jaki wygwizduje trener słowik
jaki śpiewa operowa mewa

nic więcej nie trzeba 

wciąż jeszcze unosi się lekko
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PIOTR ZEMANEK

IGNAZ REIMANN ROZMAWIA ZE ŚMIERCIĄ

Nigdy nie sądziłem, że usłyszę kiedyś tę ciszę, mozolnie wspinająca się
po zboczach zwapniałych żył i kości. Aż do wnętrza jaskini, czułej
jak pudło rezonansowe moich skrzypiec. Wewnątrz nie rozumiejących
losu myśli, słyszałem wciąż to, czego nie mogłem już ustrzec, co
z takim trudem docierało pod sztywniejący język, gdy moja ręka grzęzła
w coraz cięższych tonach bezradności i bezwładu.

Fale odpływu zalewają mnie szumem. Porażają i znieczulają pofałdowaną
jak przeorany zagon, żywą tkankę. Jakby zepsuły się i oniemiały we mnie 
moje organy, czyniąc ciało ujarzmionym i zniewolonym. Czuję się jak
pusta piszczałka nie wypełniona wiatrem. Jedyny powiew wolności, który
pozwala mi żyć, niesie się z wyżyn kościelnych chórów. Dociera do mnie
echem nawy, dlatego wciąż widzę i czuję harmonię.

Moje dźwięki zostały zapisane laską na piasku i trzeba będzie powodzi,
i pożogi, które zmyją je falą ludzkich istnień i rozżarzą na nowo ich światło.
Teraz ja staję się jak ta laska, jak nieme drewno, które wydaje z siebie
tylko głuchy dźwięk. W źrenicy mojej tli się ziemia, która mnie wydała,
pełen muzyki zakątek Pana Boga. W głowie słyszę głos mojej ukochanej 
Caroliny, za którą idę. W jeszcze większą ciszę. Salve Regina.
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ANNA PILISZEWSKA

NARODZINY MISTRZA

Ignaz Reimann– kamień milowy dziedzictwa
kulturowego, z urodzenia obywatel Wambierzyc, z wyboru miejsca
zamieszkania i twórczej pracy obywatel Krosnowic, a z dokonań
Świata Obywatel.
 F. Piszczek

rodzi się dzień. różowią się smukłe kształty
brzozy, róży i malw. bosy wiatr naraz sfrunie,
mącąc ciszę czuwania
stojących na straży sadu cieni domowych drzew–
zanurkuje w zieleni i leciwej jabłonce potarga
kapotę w perłach.

wyklują się dziś pisklęta– ptactwo pilnie oczyści
serdaki z puchu i piór, rozprostuje szeroko
gotowe do lotu skrzydła, nim świergotem powita
jasną Pannę z Dzieciątkiem– i nisko
Jej się pokłonią kosy, mknące w mgle nieba.

pstrągi wodę rozpluną, pomarszczona, iskrząca
tafla jak zbłękitniałe, błyskające zwierciadło
odbije dziś w sobie
piękno
– przestrzeń zapachnie nagle zieloną metafizyką.

nim narodzi się chłopiec, już słoneczne promienie
tkają na złotych krosnach, czule,
nitkami losu jego ludzką historię. nuty,
które ułoży w nieśmiertelne melodie,
rozsypują w kolebce.
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i choć jeszcze nikt nie wie, jaki cudowny talent
ofiarował mu Bóg, rozbudzają się echa– kołują
w rosianych sadach, radośnie szeptając: Salve!...
przepływa jaskółczy cień. światło
prószy z konarów niczym z podniebnych ambon–

i nagle w oczekiwaniu, nastaje
skupiona cisza–
taka sama jak wtedy,
kiedy święty Franciszek kazał do ptaków.
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O AUTORACH

LESZEK BARTOSZEWSKI (16.04.1954r. – 5.05.2017 r.)
Filozof i teolog; psycholog; poeta; autor książek i tłumacz; dzien-

nikarz, wydawca i reżyser teatralny; wykładowca na Uniwersytecie 
Stanforda i współtwórca centrów polonijnych ( za co 11 listopada 
1990 roku uhonorowany został przez Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Złotym Krzyżem Zasługi); optyk i grafik komputerowy. Stworzenie 
i przemijanie , anioły i gniew Boży, miłość i cierpienie– wszystko 
zamknięte w kręgu śmierci– to tematy stale powracające w twórczo-
ści Leszka Bartoszewskiego.

Ukazały się wydawnictwa L. Bartoszewskiego; „ Zanim nadej-
dzie śmierć”(2015)

„Circulo mortis” (2015)– myśli człowieka wypowiadającego się 
z perspektywy osoby świadomej swojego odchodzenia. Nieuchron-
ność śmierci nie pozbawiła autora delikatnego humoru, zadumy 
i gry słów. 

Tomiki „Sny policzone’, w których zawarł miłość do swojej wy-
branki, myśli o nieuleczalnej chorobie i o nieuchronnym zbliżaniu 
się śmieci.

Przyjaciele starają się pozyskać środki, aby spełnić obietnicę wy-
dania twórczości poety.

LIDIA BIEŃ
W dorobku zawodowym ma liczne przykłady choreografii, re-

żyserii, ruchu scenicznego i układów tanecznych. Związana, m.in. 
z Bałtycką Agencją Artystyczną, Teatrem Dzieci Zagłębia Będzin, 
Państwowym Teatrem Lalki „Tęcza” Słupsk. Członek związku ZA-
iKS–u. Wykładowca, m.in. Akademii Muzycznej w Katowicach.

Pisze wiersze krótkie, ku przemyśleniom. Daje czytelnikowi 
możliwość interpretacji. Publikowała, m.in. „Poza mną pękło słon-
ce”, „Śmierć ma anielskie włosy”, „Igranie świateł”.

W dorobku L. Bień znajdziemy również utwory napisane prozą.

LIDIA CHMIELEWSKA
Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi na Wydziale Instru-

mentalnym. Od 1992 roku pracuje w Filharmonii Świętokrzyskiej 
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jako altowiolistka. Była pedagogiem w szkołach muzycznych 
w Kielcach, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim. Trio Kameral-
ne Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z L. Chmielewską (al-
tówka) koncertuje ponad 28 lat. Współpracowała z teatrem Wielkim 
w Łodzi. Występowała w studenckiej orkiestrze Polish Camerata. 
Uczy języków, historii, gry na instrumentach. Brała udział w festi-
walach Jeunesses Musicales .Wyciszenie uzyskuje malując kwiaty 
i haftując ściegiem krzyżykowym ścienne obrazki Trenuje salsę i ta-
niec towarzyski..Pisze poezję od 11 roku życia. Nagradzana w kon-
kursach poezji. Wydała trzy tomiki wierszy.

DANUTA CZERNIEJEWSKA z WROCŁAWIA
Z wykształcenia architekt i anglista. Jest lektorem, nauczycie-

lem, tłumaczem. Działalnością artystyczną ( nie licząc pracy pro-
jektowej)oraz literacką zajmuje się wyłącznie hobbystycznie. Długo 
pisała do szuflady, dla Przyjaciół i „do pendrajwa”. Nie zabiegała 
o wydanie swojej twórczości.

 Od września 2014 roku jest członkiem Stowarzyszenia Au-
torów Polskich Oddziału Wrocławskiego, co skłania poetkę do wy-
dania twórczości i znalezienia się w kręgu aktywnych twórców oraz 
czynnego udziału w życiu literackim. Od 2015 roku jest zauważana 
przez jury konkursów ogólnopolskich i nagradzana jako laureat oraz 
wydawnictwami pokonkursowymi za wartościowe utwory.

MICHAŁ WITOLD GAJDA z WRZEŚNI (1959 – 2017)
Urodzony we Wrześni i z nią związany przez całe życie. Nauczy-

ciel historii w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
Z poezją kojarzony od 1974 roku, miewał przerwy twórcze. Z pu-
blikacjami „wyszedł na zewnątrz” w 2011 roku, umieszczając po-
ezję na portalach literackich. Działacz Kaliskiego Stowarzyszenia 
Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”. Laureat licznych ogólnopolskich 
konkursów literackich.

Jego wiersze ukazały się m.in. w: „Okolicy Poetów”, „Gazecie 
Kulturalnej”, „Akancie”, „Elewatorze”, „Pisarze. Pl” oraz w wielu 
antologiach i w wydawnictwach pokonkursowych.

Wydał tomiki poetyckie: „Cztery strony roku”. Ostrów (wyd. 
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Miniatura; Kraków, 2012); „Zabawa w samotność” (wyd. Krywaj; 
Koszalin, 2015), „Samospełniająca się przepowiednia” (2017).

Na uroczystościach gali Międzynarodowego Festiwalu im. I. Re-
imanna 2016 ze swoistą sobie skromnością wyraził zachwyt kolo-
rytem Ziemi Kłodzkiej i oryginalnością inspiracji poetyckiej sym-
patyków krosnowickiego kompozytora. Otrzymał najwyższy laur 
konkursowy „Złotą Nutą I. Reimanna”, a pozostawił świat swojej 
wrażliwej wizji artystycznej.

W uznaniu wielkości dorobku twórczego poety powołano Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki im. Michała Witolda Gajdy, organizo-
wane przez Forum Literackie „Ogród Ciszy”. 

Po śmierci poety ukazały się „Przypadki Jewgienija Piurnonsen-
sowicza”. Tomasz Kowalczyk z przyjaciółmi poety pracuje nad na-
stępnymi wydawnictwami w oparciu o 165 wierszy przekazanych 
mu przez rodzinę.

MARTA JURKOWSKA
Pisze od 2008 roku. Debiutowała tomikiem poetyckim, „Poza 

ramy”. Wiersze były wielokrotnie czytane w „Poczcie poetyckiej” 
Macieja Szczawińskiego, w Radiu Katowice oraz publikowane 
w antologiach pokonkursowych.

Nagradzana wielokrotnie w konkursach polskich i zagranicz-
nych, np. w USA.

ANDRZEJ KANCLERZ
Urodzony w 1963 roku w Tarnowskich Górach, gdzie mieszka 

do dzisiaj. Członek Związku Literatów Polskich i Górnośląskiego 
Towarzystwa Literackiego. Pracuje jako nauczyciel.

Swoje utwory publikował w licznych antologiach były to, np. 
Studencki Almanach Poetycki, Krakowskie Dni Poezji, Odblaski 
Nocy, Wspólną drogą.

Wydał tomiki wierszy , m.in. „Ołtarz obnażony”, „Wszyscy gar-
ną sie do metafizyki”, :Negatywy”, Dźwiękowy tomik poetycki na 
płycie CD, „Wiersze i historie do opowiadania”.

W dorobku literackim ma również dramat w dwóch aktach, zbiór 
opowiadań i prace popularnonaukowe.
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BARBARA KOŁACZ
Urodziła się we Wrocławiu w 1954 r. w rodzinie z tradycjami 

literackimi. Od lat mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskiego. Z wykształcenia 
i zamiłowania humanistka. Pisze od wczesnych lat dziecięcych, od 
dziewiątego roku życia, a jako nastolatka tworzy niewielkie sztuki 
teatralne. Pracowała jako bibliotekarka, nauczycielka, redaktorka 
w wydawnictwach , agent ubezpieczeniowy, referent, przewodnik 
muzealny. Przed wielu laty tkała gobeliny mozaikowe, od 2011 roku 
stara się tworzyć poetyckie mozaiki ze słów. Z pasją odkrywa cie-
kawe zakątki swojego miasta i kraju. Efektem są wartościowe utwo-
ry poetyckie, np. nagrodzone wiersze o tematyce grójeckiej (2012).
Laureatka kilkunastu nagród i wyróżnień ogólnopolskich konkur-
sów literackich, w tym „O Złotą Nutę I. Reimanna”.

Zawsze fascynował poetkę wolontariat. Ze swoistą sobie pasją 
poświęca z sercem dużo czasu bezdomnym psiakom w schronisku. 
To swoiste remedium na uprzyjemnianie życia sobie i innym– dzie-
ciom, dorosłym i naszym mniejszym braciom.

BARTOSZ KONSTRAT
ur. 1977 r. w Lublinie, mieszka w Warszawie.
Z wykształcenia menedżer i animator kultury, politolog oraz tłu-

macz. Dzięki twórczości poeta, prozaik, dramaturg. Autor tomów 
wierszy „thanatos jeans” (2005). Nominowany do nagrody Silesius. 
Nagradzany w konkursach literackich. Jako autor ma wiele twarzy 
i wcieleń– podobnie jest w jego poezji. Miejscami jest to kunsz-
towny ciąg metafor, porównań, wpadający w dziwny rytm mantry 
czy modlitwy. Wystawiana jest sztuka autorstwa Bartosza Konstrata 
„Powietrze czyli rzecz o kraju i planecie”. Pracuje jako tłumacz au-
diowizualny.

Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego 2014 i liczne póź-
niejsze.

MARIUSZ CEZARY KOSMALA z LEGIONOWA
Urodzony w Warszawie. Poeta uzależniony od muzyki dawnej. 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej WSH 
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im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jest laureatem licznych kon-
kursów poetyckich. Dotychczas ogłosił drukiem trzy autorskie zbio-
ry poezji. Jego wiersze znalazły się też w niektórych czasopismach 
i antologiach, a także były tłumaczone na język angielski.

DANUTA KRUPICA
c. Władysława, ur. 6.08.1944 r. w miejscowości Żołudek. Uzy-

skała wykształcenie wyższe inżynieryjne na studiach w Petersburgu. 
Od 1972 roku mieszkanka Lidy (Białoruś). Emerytka. Amator pa-
sjonat muzyki i literatury. Doskonale obeznana z ulubionym Norwi-
dem, Miłoszem, Szymborską, Baczyńskim i innymi wielkimi twór-
cami polskimi. Członek i sympatyk Związku Polaków. Pisywała do 
czasopisma „Głos z nad Niemna” artykuły na różne tematy. Z po-
wodzeniem brała udział w konkursach literatury okolicznościowej 
i patriotycznej. Doskonaliła język ojczysty– polski, na szkole letniej 
w Lublinie i czytaniem polskiej prasy.

MARIOLA KRUSZEWSKA z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO
Poetka i podróżniczka z zamiłowania. Nauczycielka. Współ-

założycielka i administratorka forum literackiego „Ogród ciszy”. 
Posiada w dorobku literackim tomiki wierszy „Bywam kobietą”, 
„ Wczoraj czyli dziś”. Wiersze poetki były publikowane w prasie 
i w antologiach pokonkursowych. Laureatka licznych ogólnopol-
skich konkursów literackich. Z powodzeniem pisze również prozę.

– Laureatka wyraziła przekonanie o motywującym wsparciu każ-
dej nagrody i wyróżnienia.

JANUSZ LISICKI z WARSZAWY
poeta, dramaturg, tłumacz z języka anielskiego. Laureat wielu 

ogólnopolskich konkursów literackich.

MELANIA LUBCZYŃSKA z PLEWISK, okolice Poznania
Z wykształcenia biotechnolog. Swój wolny czas poświęca twór-

czości literackiej. Lubi pisać opowiadania z gatunku fantastyki 
i fantastyki naukowej. Wydała książkę „Dom z niebieskiego szkła” 
.Szczególną wrażliwość skierowała na los świnek morskich. 

Nasza 23– letnia laureatka z jednakowym biciem serca zachwyca 
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się literaturą i teatrem. 

PAULINA ŁUCZAK
Urodzona 15.09.1988 r. w Elblągu. Z wykształcenia i z zamiło-

wania historyk sztuki. Ukończyła Uniwersytet Gdański.. Zawodowo 
związana z Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Zaangażo-
wana w działalność kulturalno– dydaktyczną..Organizuje kultural-
ne przedsięwzięcia, bywa ich uczestnikiem, komentuje przeróżne 
warsztaty, pokazy, spotkania, happeningi kreatywne. Ma w dorobku 
przedsięwzięcia nieszablonowe, np. malowanie ulic Elbląga. Pasjo-
natka literatury i kina. Pisze wiersze. Odniosła sukcesy poetyckie na 
konkursach literackich.

Zawsze znajduje czas na przekaz sztuki młodym.

BOGDAN NOWICKI
Urodzony w Rudzie Śląskiej. Doktor nauk humanistycznych, li-

teraturoznawca, krytyk literacki, eseista, poeta i prozaik. Animator 
kultury, zafascynowany twórczością B. Schulca.

Interesuje go kondycja człowieka w tzw. epoce postnowoczesnej, 
a także jego relacje z naturą oraz utraconą Transcendencją.

Publikował, m.in. w : „Twórczość”, „Odra”, „Akcent”, „Wyspa”, 
„Opcja”, „Kresy”, „Fa–art”, „Śląsk”, z którymi współpracuje jako 
recenzent.

– Laureat dziękuje za uhonorowanie. Nagrodę uważa za ważną, 
gdyż Konkurs zdobył już ogólnopolską rangę i cieszy się wielkim 
zainteresowaniem oraz szacunkiem literatów w całym kraju.

Gratuluje pozostałym laureatom. Serdecznie życzy, by udało się 
kontynuować Konkurs, ponieważ jest wyjątkowy.

ANNA PILISZEWSKA z WIELICZKI 
Absolwentka uczelni krakowskich, kulturoznawca, doktorantka 

wydziału filozofii. Laureatka interesuje się literaturą piękną, histo-
rią starożytną, malarstwem oraz muzyką klasyczną. Laureatka wielu 
ogólnopolskich konkursów, wielokrotna nasza laureatka. Utytuło-
wana bardzo licznymi nagrodami. Autorka tomików : „Perszerony”, 
i „Prywatna korespondencja”.

Uwielbia zwierzęta, opiekuje się bezdomnymi czworonogami..
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Autorka wielu tomików, współautorka monografii pt.”Zwierzę– 
człowiek– Bóg”. W jej duszy gra miłość – do otaczającego świata, 
ludzi i młodszych braci, zwierząt, a w szczególności kotów.. 

Laureatka dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do ko-
lejnych edycji konkursu. Podkreślała, ze Konkurs ulokował się na 
stałe na literackiej mapie Polski, a jego uczestnikami są poeci z ca-
łego kraju, częstokroć z dużym dorobkiem literackim.

KRZYSZTOF REJMER z WARSZAWY (1955– 2019)
Fizyk, tłumacz (język angielski, francuski, czeski, słowacki, 

rosyjski) literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej, po-
eta. Studiował fizykę na UAM w Poznaniu oraz na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie w 1966 roku obronił pracę doktorską. W la-
tach 1989– 2010 pracował na Uniwersytecie Warszawskim (Zakład 
Teorii Pola i Fizyki Statystycznej, a następnie Katedra Teorii Mate-
rii Skondensowanej). Od roku 2010 jest wolnym twórcą . Oprócz 
prac stricte naukowych jest autorem licznych artykułów popularno-
naukowych, dwóch podręczników fizyki dla liceum, tomiku wier-
szy oraz drobnych publikacji poetyckich i prozatorskich. Dla PWN 
– u przetłumaczył trzy tomy kursu fizyki teoretycznej Landaua ( 
„Fizyka statystyczna” cz. 1 i 2 oraz „Kinetyka fizyczna”).W kręgu 
zainteresowań historia Europy Środkowej , literatura czeska i fran-
cuska. Laureat wielu konkursów, m.in. w 1993 r. im. Baczyńskiego, 
Grand Prix konkursu „Sen o Karpatach (2015), zwycięzca konkursu 
„Recepta na wiersz’ (2016), laureat Konkursu „O Złotą Nutę im. I. 
Reimanna”(2017) oraz licznych wyróżnień.

W swojej literaturze w sposób nietuzinkowy, ze swoistą pasją 
i nutką ironicznego humoru kreślił świat przyrody , fantastykę i hi-
storie z życia wzięte.

AGATA SUCHOCKA–WACHOWSKA
Pisarka, poetka, tłumaczka, malarka, wykonuje grafiki i rysunki, 

wokalistka i kompozytorka, autorka tekstów piosenek, które wyko-
nuje z towarzyszeniem gitary i ukulele. .Aktywna poetycko głównie 
w czasach licealnych i studenckich, kiedy to była inicjatorką wie-
lu projektów literacko– muzycznych. Mieszka z rodziną w Opolu. 
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Sopranistka w Chórze Filharmonii Opolskiej. Koncertuje z mężem 
Maciejem filharmonikiem opolskim. Nauczycielka języka angiel-
skiego. W 2001 roku wygrała Konkurs Krzyku w Gołdapi.

Pisarstwo zajmuje w jej życiu bardzo ważną rolę. Publikuje 
w Stanach Zjednoczonych pod panieńskim nazwiskiem. Jest autor-
ką gotyckiego cyklu powieściowego „I Giove You Eternity”. Tom 
pierwszy został wydany w kraju pod tytułem „Woła mnie ciemność”. 
Swoje krótkie formy prozatorskie publikuje na swoim poczytnym 
blogu literacko– recenzenckim. Angażuje się w życie muzyczno– 
literackie, m.in. poprzez Koncerty Rodzinne w Opolu.

MAREK SZCZERBIŃSKI
Profesor nadzwyczajny w Akademii Górniczo– Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie ( habilitacja z zakresu techniki 
wysokich napięć i wyładowań atmosferycznych). Laureat licznych 
konkursów poetyckich, m.in. w Konkursie Poetyckim im. Stanisła-
wy Kopiec (2015), Ogólnopolskim Konkursie „Jego Myśli Nasze 
Słowa (2015), X Turnieju Poetyckim „Orzech” (2016), Konkursie 
„Recepta na wiersz (2016) wiersz „Hygieia która się waha”, Kon-
kursie „O Złotą Nutę im. I. Reimanna” (2017), Konkursie „O buła-
wę Marszałka” (2017), Konkursie im. Mariana Berkowicza 2018, 
42 Konkursie literackim LIMESU– w kategorii prozy (2019), XXV 
Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „Wrzeciono” 2019, I na-
groda za utwór pisany językiem literackim, Zakopane 2020 i wielu 
innych.

Laureat interesuje się filozofią, lubi zwierzęta, w szczególności 
labladorkę „Gamę”.

KRZYSZTOF ESZET SZKURŁATOWSKI
Z urodzenia Lubuszanin, z trzydziestoletniego zasiedzenia Po-

morzanin. Kształcił się na kolejarza, fotografa, archiwistę,, histo-
ryka, a na życie zarabiał, m.in. jako pomoc kuchenna, stróż nocny, 
elektryk, urzędnik skarbowy, redaktor, nauczyciel i fotograf. Jest 
laureatem kilkudziesięciu konkursów prozatorskich, poetyckich 
i fotograficznych. Pierwszy tomik poetycki opublikował w 1989 r. 
zaś ostatni („Pięćdziesiątka”) w 2019 roku. 
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Każde zauważenie twórcy rozjaśnia mu mroki zwątpienia poja-
wiające się czasami u poety, jak podaje. Balsamem duszy stają się 
słowa jurorów o wyróżnieniu wiersza, brzmią jak najpiękniejsza 
melodia wznosząca się ku sklepieniu katedry.

WOJCIECH WALASEK
ur. 06.04.2007 r. w Mikołowie, zam. z rodzicami w Polanicy Zdr.  
Uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdr. oraz 

uczeń klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda 
Lutosławskiego w Nysie u profesorki Bogusławy Kos. Absolwent 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kłodzku w klasie for-
tepianu u profesorki Katarzyny Mąki. Utalentowany wykonawca 
muzyki klasycznej i rozrywkowej. Laureat konkursów muzycznych. 
Komponuje i prezentuje swoje utwory. Akompaniuje artystom i chó-
rom amatorskim podczas koncertów. Pisze utwory poetyckie, w tym 
tematyczne i okolicznościowe. Odnosi sukcesy w konkursach lite-
rackich. 

Znajduje czas na wypady rowerowe, piłkę, fotografię, wypady 
górskie i spotkania rówieśnicze.

EDYTA WYSOCKA z MIASTKA
Pracowała zawodowo jako główny technolog w fabryce konfek-

cji skórzanej. Od wczesnych lat szkolnych próbowała pisać wiersze. 
Pierwsze wysłała do czasopisma Konfrontacje. Należała do Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Słupsku. Była uczestnikiem spotkań 
Nieprofesjonalnej Grupy Poetyckiej w Starostwie Słupsk. Zdoby-
wała nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach ogólnopolskich 
konkursów poetyckich i literackich. 

Jej wiersze stanowią sporą część wydawnictw pokonkursowych.

BARBARA ZAKRZEWSKA z OSTROŁĘKI
ur. w 1958 r. w Warszawie.
Emerytowana nauczycielka języka polskiego i angielskiego, po-

etka i fascynatka liberatury. Prowadzi warsztaty, na których przy-
bliża formę poezji japońskiej haiku. Opublikowała cztery książki. 
Wielokrotnie nagradzana w konkursach ogólnopolskich.
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PIOTR ZEMANEK z BIELSKA– BIAŁEJ
Absolwent Politechniki Krakowskiej i Łódzkiej oraz Uniwersy-

tetu Śląskiego. Jest inżynierem i dlatego, jak mówi– pisze wiersze. 
Utytułowany uczestnik Teatru Poezji „Heliotrop”, laureat bardzo 
licznych konkursów literackich Jego twórczość jest opublikowana 
i nadawana na antenie radiowej..

Laureat poeta, bard zainteresowany uroczystą galą poetycką 
w Krosnowicach. Autorskie prezentacje twórczości łączy z recitala-
mi własnych aranżacji.

KATARZYNA ZYCHLA z ŻAR
Poetka, prozaiczka, autorka wszechstronnie utalentowana. Two-

rzy swój nowatorski świat bez udziwnień. Często w jej wysublimo-
wanej poezji goszczą obserwacje i przemyślenia osobiste nawiązu-
jące do poszukiwania Boga w jego całej doskonałości.

Z jej liryki emanuje zachwyt, miłość i doskonałość postrzegania 
otoczenia.

Poetka spotyka się z czytelnikami. Chętnie nawiąże kontakt ze 
szkołami i bibliotekami.
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ZAKOŃCZENIE

„Wszystko jest poezją,

 a najmniej poezją jest napisany wiersz;

W Krosnowicach, „wiosce talentów”, od lat toczy się życie pu-
bliczno– kulturalne wypracowanym rytmem pór roku i ceremonia-
łem stosownym do zwyczajowego kalendarza. Pieczołowicie pie-
lęgnowane są zasłyszane świętowania osadników z różnych stron 
Polski, w tym przesiedleńców– Kresowian i osób przybyłych z kra-
iny tzw. nieludzkiej ziemi. Na zbiegu dwóch rzek, w otoczeniu gór, 
ze słyszalnym echem stukotu krosien i wspomnieniami modrych ła-
nów lnu, nowe pokolenie, gospodarze tej ziemi, wybiegają myślami 
w przyszłość, doskonalą się, i z szacunkiem przywołują minione. 
Na szczęście nie tylko w kufrach cieszą oczy piękne hafty, gobeli-
ny i makatki z krzyżykowym ściegiem. Panienki bez żenady noszą 
frywolitkowe kolczyki miejscowych twórców. Nasze panie cenione 
są za okolicznościowe kartki, składanki, karneciki, kotyliony zdo-
bione bajeczną papieroplastyką. Zachwyt wzbudzają na wystawach 
wytwory Krosnowiczan; prace na szydełku, zdobne malowanki na 
jedwabiu, na kamieniu, bombki, przedmioty użytkowe. Architekturę 
natury, zwyczajowych miejsc spotkań i otoczenia budowli sakral-
nych podkreślają ornamenty florystki i ogrodników oraz rzeźby na-
szego artysty umieszczane harmonijnie w oryginalnie komponowa-
nej przestrzeni publicznej.

...każdy jest poetą

 a najmniej poetą, 

  jest poeta piszący wiersze;

Wymieniony obszar piękna zrodził potrzebę dodatkowej komu-
nikacji, m.in. niewerbalnej, słownej i emocjonalnej. Na uroczysto-
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ściach o podniosłym charakterze i ogniskach patriotycznych, tytu-
łem dawnych apeli, nikogo nie dziwi obecność literatury pięknej, 
również wierszy. Stopniowo przyjęło się czytanie poezji na festy-
nach środowiskowych. Miejscowe poetki z atencją przyjmowane 
są w ramach wieczorów literackich. Praktyka potwierdziła dobry 
odbiór czytania poezji z dedykacją, np. rodzice dzieciom i wzajem-
nie, zakochanym itp. Spotkania małych i wielkoobszarowych pro-
ducentów rolnych , działkowiczów, hobbystów zielarstwa od wielu 
lat urozmaica „w krzywym zwierciadle” czytana krosnowicka po-
ezja. Wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”, przedłużony o 40 wagonów 
z uczuciami, przeczytany publicznie przez zespół ludowy otrzymał 
wielkie brawa na stadionie „Orląt”.

...czy to jest też prawda?” Edward Stachura

Wybrane fakty z życia Krosnowic sugerują obszar potwierdze-
nia. W pejzażu różnorodności postaw twórczych i kreatywności 
intelektualnej inspiracje słowno– muzyczne maestro zadziwią nas 
jeszcze i zachwycą bogatym dorobkiem krosnowickich twórców 
i mile oczekiwanych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „O Złotą Nutę I. Reimanna”.

Anna Piasecka
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Galeria
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2008 z lewej prof. Michal Novenko

Debiut Marzena Frankowska (sopran) i Maciej Sternicki (organy) 2005



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 124 -

2009 ngo–sy, chórzyści i goście na urodzinach Reimanna

2012 prof. Marta Kierska–Witczak, dr Marian Biliński i organista Marek Fronc
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2014 melomani, z prawej Bożena Zborowska–Kucmer

Zespół Vierbica z Lidy na Białorusi 2014
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2014 Starosta Maciej Awiżeń i Wójt Gminy Stanisław Longawa

Zespół Trąbek 2014
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Melomani 2016

Concerto Glacensis 2017
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2018 piękne Smyczki i Głosy

Christel Kaven i Marian Biliński 2018
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2018 Cantate Domino i Opolski Chór Kameralny

2018 Cantate Domino i Opolski Chór Kameralny – na pierwszym planie Ojciec i Syn
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Kros–Vox 2018

Męskie granie Bartek, Ignac i Roch 2018
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2018 Cantate Domino i Opolski Chór Kameralny dyryguje Piotr Bałanda

2018 Anna Paśko i ks. Jan Gawecki z Ivia na Białorusi
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Finał 2018

Bystrzyckie Trio Trąbkowe – Jan Ostapowicz, Wojciech Lizurej i Bartłomiej Bielawski
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Konferencja inaugurująca Rok Reimanna 2020

Wizytator Janina Warszawa i Radna Wanda Piotrowska – konferencja inaugurująca 
Rok Reimanna 2020
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2020 konferencja inaugurująca Rok Reimanna słuchacze

2020 konferencja inaugurująca Rok Reimanna wykład dr Mariam Biliński
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2020 konferencja inaugurująca Rok Reimanna spotkanie jubileuszowe Moniuszko i Reimann

2020 konferencja inaugurująca Rok Reimanna Opolski Chór Kameralny
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Rok Reimanna 2020 konferencja inaugurująca Przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Jastrzębski, Radny Sejmiku WD Stanisław Jurcewicz

Rok Reimanna 2020 znawca dr Siegmunt Pchalek – konferencja inaugurująca
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Rok Reimanna 2020 konferencja inaugurująca, ks. kan. Adam Łyczkowski – proboszcz

2020 koncert hybrydowy – z perspektywy kamery Danuty Żabskiej
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2020 koncert hybrydowy – Władze Gminy i Krosnowic

2020 koncert hybrydowy– informatycy Wojciech Kozak i Paweł Jurkiw
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2020 po koncercie hybrydowym prezentacja piwa z epoki Reimanna. Piwowar Hubert Krech

Witold Krzelowski, Aleksander Bugaj i Jonasz Bulaczek – szperacze historii – po koncercie 
hybrydowym 2020 i Dorota Skornąg – dekoratorka rajmanki, z mężem
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2020 po koncercie hybrydowym z Praprawnuczkami I. Reimanna
prezentacja medalu jubileuszowego

2020 przy grobie Pradziadka I. Reimanna – Christel Kaven i Julia Kaven–Handtke
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Medal jubileuszowy – rewers grafika Jacek Adamowski
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Epitafium Reimanna
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26 września 2020 – pomnik I. Reimanna w miejscu gdzie stała organistówka
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Odsłonięcie pomnika I. Reimanna, w drodze na koncert

Odsłonięcie pomnika I. Reimanna
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Po odsłonięciu pomnika, w drodze na koncert – Wójt, Sołtys i Sponsor

Członkowie TMK przy pomniku Maestro 26 września 2020
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Członkowie TMK Podhalanka 2011

Architekci finału przy pomniku Reimanna 2020 Bolesław Kupiec i Zdzisław Moskaluk



FASCYNACJE SŁOWEM I NUTĄ PISANE – Liryczne muzykowanie

- 147 -

Członkowie TMK z Wójtem Zbigniewem Turem 2019

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Nutę I. Reimanna” od lewej: 
Anna Paśko, Anna Piasecka, Mieczysław Kowalcze, Agnieszka Czapowska–Lewandowska, 

Stanisława Skawina–Wyspiańska
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Alicja Wąsik Laureatka – Nagroda Roku 2015

TMK – Alicja Wąsik, rozdanie nagród Róża Kłodzka 2008 Lądek
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Danuta Czerniejewska wyróżnienie 2015

Michał Gajda Złota Nuta I. Reimanna 2016
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Laureaci 2017 Agata Suchocka–Wachowska, Marek Szczerbiński, Krzysztof Rejmer

Laureatka 2017 Agata Suchocka–Wachowska
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Laureat 2017 Krzysztof Rejmer

Laureat 2017 Marek Szczerbiński
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2018 laureat Wojciech Walasek odbiera nagrodę z rąk przewodniczącej Kapituły Konkursu

Anna Piliszewska Złota Nuta I. Reimanna 2018
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Mama Katarzyny Pacan wręcza pani Christel Kaven portret Maestro
wykonany przez jej córkę

Piotr Matuszewski laureat konkursu na Hejnał Festiwalu I. Reimanna w Krosnowicach
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2020 koncert hybrydowy – ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„O Złotą Nutę I. Reimanna” – przewodnicząca Kapituły Anna Piasecka i recytująca poezję 

Agnieszka Czapowska–Lewandowska

Złota Nuta I. Reimanna
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