
II. ANNł Phrnr
WspolłNIENIA o ANNIp Pąrpr - poETcE I MALARcE ...

zebt ała m gr B arb ara Kiszko

Anna Piqtek
1935 _ 2015

Poetką, malarka, członek Zwiqzku Literatów Polskich,
Honorowy Prezes Klubu Literackiego przy MOK w Olkuszu,

L aur e ątka Olku skiej N agr o dy Ar ty sty czn ej,

żona, matka dwóch synów, bąbcia.
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. Urodziła się 6 lutego 1935 roku w Połańcu_

. Z OlkuszemzwiEzana,,od zawsz€'

. Debiutowała jako poetka w 1982 roku w kon}crrrsie literackim ogłoszonym przez miesięcznik

,,Ptzyroda Polska'l

. lej wiersze byĘ wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach regionalnych, ogólnopol-

skich jak i międzynarodow)rm.

. Opublikowałapięćtomikówwierszy:

- ,W gałązce dłoni" - Kraków 1990

- ,,Noc po kryjomu" - Katowice 1991

- ,,Maluję świat niedobranynr kolorem" - 1995

- ,,W gałęziach coraz więcej światła" - Olkusz 2006

- ,,Prywatny konfesjonał" - Olkusz 2013

i dwa opowiadania

- ,,Obrazki z życiawzięt€' oraz ,,Dniówka w PRL-u" - Kwartalnik Powiatu Olkuskiego nr 3 (11),

lipiec - sierpień 2014.

. Iej wiersze znaleźć można wwielu antologiach, wydaniach zbiorowych, w pokonkursowych zbio-

rach poetyckich.

. Była członkiem Zvńązku Literatów Polskich Oddziałw Radomiu od 2003 roku.

. Zazasługiw dziedzinie literatury zostałauhonorowana wpisem do VII wydania leksykonu biogra-

frcznego,trMho is Who w Polsce" w 2007 roku.

. W 2000 roku otrzymała Nagrodę Specjalną przyznafiąptzez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

za całokształt twórczo ś ci.

. Jest Laureatką Olkuskiej Nagrody ArĘsĘcznej przyznanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ol-

kusz w 2007 roku.

. Była członkiem Towarzystwa Kultury Teatralnej oddziału okręgowego w Olkuszu.

. Ptzyznano jej Ęrtuł Honorowego Prezesa Klubu Literackiego przy MOK w Olkuszu.

. Przezwiele lat była członkiem zespołu redakcyjnego Ęgodnika rodzin katolickich ,,Pokój Wam'l

. system atycznie w§półpraco wała z mło dzieżE olkuskich szkół.

. OrganizowaŁa spotkania poeĘckie i indywidualne wystawy malarstwa (kompozycje kwiatowe w

technice olejnej, pasteli i akwareli).

. Benefis pani Anny Piątek zorganizowany przez TKT w Olkuszu odbył się w 2006 roku. Był prezen-

tacj ą j ej dorobku artystycznego.

Odeszła cichutko, nie robiąc nikomu kłopotu, 19 sĘcznia 2015 roku.
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Ar*.ua korckty biogrxxu pub§}łwalę* bezpXllie w leksykonic bilgraficznym
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O(Eusz, 27 marca 2012 r.

szanowna ?ani
Anna Piqteź,

Zarzqd Oddzia{u OLręgowego ńwarzystwa Kuftury ńatrafnej
s6{ąda serdeczne gratufacje z oź.azji uńonorowania

?an{ Statuetź,q ńatrahq 2012.

ń zaszczytne wyróżnienie qrzyznafiśrny za cńF.sztń twórczości arty-
stycznejl a zńaszcza za !oezj\, Etóra 1o6.azĘe yięFno w ołrucńacń rzeczy-

wistości i s6{ania

do reJTeEsylnej zadumy nad wartościami.

DzięEujemy za fięEne, mqdre wiersze i Ewiaty serc€m mafowane.

DztęEwjemy za mqdre rady, uczące truf,nej sztu&i zycia ja6. cńoć6y
ta z wiersza ,,W nurtacń szarości":

,,Wystarczy uśmiecń, 6y losź,fejać nie6o
P o zw o ftć gwiazdom 1rzed{uĄ ć y ojrzenie

tsy, rals6.q c{szę "foą ureg{q

1 w jednq radość 7o{qczy{y cienie"

Mo*y nadziejc, że nasza ?rzyjaźń i ws1o{1raca 6ędq sig nadaf owocnie
rozwijać, 6o {qczy na; szacunet. dh S{owa ?ięEnego i Pravvdziwego.

W nowym B"oEu ńatrahym zyczyny duto zdrowia lraz wiefu sul.cesów

we w szy stŻicń dzińaniacń arty sty czny cń,
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Bez haiasu

3ceci odchodzą cicho, bezszel*stnie, w kapciach,
;e by nie zb*rryć,,§*rządku świata".

Ti,lko zie mia pr:yjrnuj* i;h ochr:lnie.

; rlenr kcł1,1szą się rvzciłuż tarów lr*lłjowyli:,
.; łody§ach N}*r:y i ostów,
: pl,zypiqtymi skrzydiarni wierszy,

- ]epty wiatr z południa
,liesi* ieh nad głóg, naiJ sos*§ł
.. ad chmurq ze złotyx obrzeżem,
- ad błękłt.,.

- -stanie po*:je, jak r*zsyp*lt prochv
- : oiaiyeh kaltkach.

'tlr,'{'1!

Pogrqżona w smutku Rodzino,
Drodzy Przyjaciele Pani Anny Piqtek,
S:anowni Państwo,

Z Potrzeby serca i wielkiej wdzięczności chcę zwrócić się dziś po raz ostatni do pani Ani w imieniu tych
,-', stkich, ktorych śmierć artystki głęboko dotknęła. Chcę mówić w imieniu |ej Przyjaciół, ktorym była
:,ka .iako poetka i jako człowiek o szlachetnym, złotym sercu.

,ltliu, stoimy tu dziŚ u Twojej trumny ze świadomościq bolesnej straty dla naszego miąsta.
tst'łaŚ bowiem artystkq, ktora stworzyła wiele pięknych i wzruszajqcych wierszy. Opublikowałaś je w

- ,:;itł tomikach, różnych czasopismach, almanachach i antologiach. W swojej poezji utrwaliłąś olkuskie
::.':0Że, kwiaty, stare dworki, religijne wzruszenia, rądości i troski kochajqcej żony, mamy i babci...
-",.iłia twórczoŚĆ zaPewniła Ci miejsce w Zwiqzku Literatów Polskich. |ako artystka próbowałaś także
, , -'ich sił w malarstwie, tworzqc w jesieni życia barwne bukiety i nastrojowe krajobrazy. Żyłaś dla ludzi

::ełniałaŚ się Przez ludzi: w Stowarzyszeniu Wszyscy dla Wszystkich, Klubie Literackim Miejskiego
- s"odką Kultury, w Towarzystwie Kultury Teatralnej, Redakcji Pokój Wam, w Powiątowej i Miejskiej Bi-

:" .::tece Publicznej, w Klubie Zielone Świątło i olkuskich szkołąch.., Byłaś wszędzie. Umiałaś przyjaznić
:.: : ludzmi i radować ich obecnościq.,. Dlatego tąk mocno przeżywaliśmy wszystkie Twoje sukcesy. Jako
:.:scl' Przyjaciele cieszyliŚmy się z Nagrody Artystycznej, którq otrzymałaś z rqk Pana Burmistrza w roku
- '-,t;, Pońowaliśmy się edycjami kolejnych tomikow, wieczorami poetyckimi, wernisażem malarstwa,
: .ltuetkq Teatralnq. Cieszyliśmy się z naszych prywatnych spotkań.
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,,Aniu, szepcę do Ciebie cichutko, .." Odeszłaś tak niepostrzeżenie, iż nie pott,a_t,tł:,, _ l,,,,

że stało się to już,..
Bo chociaż przeżywaliśmy Twojq walkę z chorobq, to wierzyliśmy, że kolejns r(1: ::. :

Piszesz wiersz, dokończysz opowiadanie, będziesz nadal promieniować dobrocią l ,i, Jl, ,

nem, , . Jednak Bog uznał, że ,,czqstka Twojej pracy została już wykonana" .

Odchodzisz w coraz dalsze przestrzenie, zabierajqc ze sobq miłość rodziny
i przyjaciół. W jednym ze swoich poznych liryków, zatytułowanym ,,Złotq kreskę", :'jłs....,,._,.

co będzie:

,,Gdy raj otworzy swoje bramy"
,,Czy te same kwitnqć będq kwiaty
I zerwę białe tulipany" ?

Wyrażałaś też w tym wierszu pragnienie, by

,,na dobranoc
Zycie podkreślić złotq kreskq".

|esteśmy przekonani, że tak się stało. Twoja sztuka jest ukoronowaniem Twojega Ą,cic. 
-,,"-:

że Miłosierny Bog i Matką Boska Srebrzysta, ktorq opiewałaś w swojej poezji, przl,gotolttli: .:.'".

wszystko, o czym marzyłaś. Bo Twoje marzenią były dobre jak Ty sama! I jeszcze na koniec :i,.:
wiedzieć Dziękujemy Ci, Aniu:

,,Za wszystko to, co było mqdre, dobre i piękne, a co dzięki Tobie stało się naszym udziałełi:' ,
I choć nam ciężko, musimy pogodzić się z mqdrościq śmierci po długim i dobrze przeży,tl,łti :

- jak powiedział Twoj ulubiony poeta - ksiqdz - Ian Twardowski:
,,Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył, Przemijamy jak wszystko, by w ten sposob ,

Żegnaj, Kochana Aniu. Do zobaczenia kiedyś, gdy i nasze ludzkie losy się dopełniq...
(Mowa na pogrzeb Ani Piqtek w dniu 21.01.2015 r godz. 13)

Przygotowała i wyglosiła Grażyna \\-acła"^

To Ona, Anna Piątek - poetka.
Na dzwięk dzwonka do drzwi z uśmiechem

je otwiera i zaprasza do środką,

ć.* ''l#*,s,
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Z Prawdziwq dumq i radościq prowadzi na mały balkonik w środku pakuskowego osiedla,
na którym dojrzewa pomarańcza, kwitnie mięta i fioletowy wrzos.
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We wnętrzu tego przytuliska, w bujanym fotelu, Ania
- wśrod swoich tomików poezji i ulubionych ksiqżek, albumow, antologii.

v :
Y'

d

Z dumq opowiada o swoich zdobytych nagrodach, wyróżnieniach.

20
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Bez pośpiechu, chąosu, w ciszy spoglqda przez ulubione okno
lub siedzqc w fotelu oddaje się wspomnieniom i zadumie.

§:
".ł--$lL
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Z ąk o ch an a w r ó żn o r o dny ch b ib el o t a ch, p am i qtka ch zb i er any ch
przez całe życie z sentymentem i tęsknotq.

I#

W spominała: Renia Wło darczyk



Mała kobieta
o wielkim sercu
w styczniową noc
odeszła nazawsze - cicho
jak cicho żyła.

PożegnaŁa się z tym światem
zostawiając kolory w obrazach
pełnych kwiatów
ipoezji przepełnionej
radością, tęsknotami, bólem
i marzeniami.

Żegnam Cię moja Aniu
w przekonaniu, że pozostaniesz
w sercach wiernych Ciprzy-lacióŁ

nazawsze

......a ja pamięć o tobie malować będę ciepłą strofą wiersza......
IrenaWłodarczyk
(dedykacja pośmiertna - 1 9.0 1.201 5)

Annę Piątek zapamiętam jako osobę równie ciepłą i skromną jak jej wiersze. pamiętam
ją z licznYch sPotkań autorskich - szczegóInie tego ostatniego, które odbyło się niecały rok temu.
7lutego 2014 roku, na wieczorze autorskim w olkuskim Osiedlowym Klubie przylaźń,Anna piątek
PrakĘcznie Podsumowała swoją drogę twórczą. Nade wszystko jednak wspominam teraz prywitne
sPotkania. Miałem bowiem szczęście gościć kilkakrotnie w domu poetki, gdzie przy herbacie i pysz-
nYch ciastkach godzinami rozmawialiśmy o literaturze. Była zawsze - -i-o postępującej choroby
- Pogodna, optymistycznie nastawiona do życia,bardzo przyjacielska. Tak trudno teraz'awierzyć,
że na tym świecie już z nią nie porozmawiam...

farosław Nowosad
(strona internetowa Starostwa Powiatowego w Olkuszu)

,]Wspomnienia tworzq w duszy najpiękniejsze obrazy...''
Świętej Pamięci Ani Piqtek

Patrzę na fotografię Ani, zktórej radośnie, ciepło uśmiecha się do rrrnie... Na odwrocie dedykacja:
,,WYstarczy sPojrzeĆ, by PrzywołaĆ wspomnienie. Mojej serdecznej przyjaciółce Grażynce Wqcław'_ Ania
Piqtek. Olkusz, 26 wrzeŚnia 2014 r". Postawiłam to zdjęcie na biurku, bo w ten sposób Ania jest bar_
dziej obecna. Wpatruję się weń i wspominam najserde czniejwybitną poetkę i szlachetnego cziowieka.

Początki mojej znajomoŚci z Anią sięgają połowy lat 90-Ęch i są związ-an e 7, Eracąnauczycielską.
PoznaŁam ją na wieczorze literackim. Długo była dla mnie panią Anią.. Dzieliło nas przecie ż prawie
całe Pokolenie. Usilnie jednak pru.o-iłu nade mną, abym )vlracŃasię do niej po prosfu Aniu. I tak
się stało Po uPływie jakiegoś czasu. Było to możliwe dzięki temu, że widyrt Ą.śln} się często na spotka-
niach PoeĘckich. Jestem bowiem wielbicielką jej mądrej, wzrusz,ającej poezji" rv której każde słowo
jest wYsmakowane, starannie przemyślane i dobrane. Myślę, ń jej dojrnłość poeĘ,cka wynika także
z faktu, Że wiercze zaczęŁa tworzyc poŹno - dopiero pa 40 roku Ęcia I brć moze dlatego nieomal
od razu byĘ one głęboko refleksyjne. Początkowo publikowała je w łielu czeqopisma.ń i uk rurru-

22



l:
b
}-

t
tk
|-
rr
ze
i

bl
B-

chach Klubu Literackiego MOK-u, z upływem czasu znalazĘ się w licznych antologiach i kolejnych
Pięciu autorskich tomikach poeĘckich.Poezjazapewntłajej od 2OO3 r. miejsce w Związku Literatów
Polskich. Za swoją sztukę była wielokrotnie doceniana. W 2007 r. odebrała z rąk BurmistrzaMiasta
Olkuską Nagrodą ArĘsĘczną.

Pamiętam jak dziś benefis Ani PiąteĘ zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w ol-
kuskiej kawiarni ,,Gwarek" w roku 2006 dla lczczenia dorobku artystki oraz promocji jej nowego to-
mlku ,,W gałęziach coraz więcej światła". PtzybyŁo tylu znakomiĘch gości... Byli przedstawiciele władz
miejskich i oŚwiatowych, poeci, osobistości ze świata kultury, przylacie\eAni. Program wspaniale po-
Prowadziła, dziś już także Świętej Pamięci, |ola Skawińska. Ania wyglądała tak młodo... I powiedziała
mi, że tak właŚnie w duchu się czuje, Byłabardzo szczęśliwa, ponieważ jej poezjapodobała się uczest-
nikom spotkania, skłaniała do przemyśleń, wyzwoliła potrzebę dyskutowania. W imieniu TKT dzię-
kowałam Anizamądre rady,aczące trudnej sztuki życia jakchoćby tazwiersza,trM nurtach szarości":

,,Wystarczy uśmiech, by posklejać niebo,
Pozwolić gwiazdom przedłużyć spojrzenie,
By w rajskq ciszę upadły uległq
I w jednq radość połqczyły cienie".

Niedługo potem zostałam zaproszona do pomocy przy przygotowaniu wernisażu wystawy malar-
stwa Ani Piątek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Okazało się bowiem, że w jesieniżycia
Ania maluje coraz więcej pasteli i obrazów olejnych. Z senĘmentem wspominam spotkaniew przy-
fulnym, ożywionym arĘsĘcznym duchem mieszkaniu poetki. Wyboru obrazów dokonaĘ wspólnie
z arĘstką Ania Kajda, Basia Orkisz, Jola Skawińska, Olga Śladowska i Mira Drapacz. Ja przygoto-
wałam wystąpienie na temat ,,Poezja pędzla i pióra", które wygłosiłam 24 września 2007 .. pod.ru.
wernisaŻu. W ty*r miejscu pragnę przypomnieć Anię jako artystkę malarkę. Zaprezentowane podczas
wernisaŻu obrazy wyraŹnie unaoczniĘ widzom, że w twórczości plasĘcznej poetki dominują mo-
łwY kwiatowe, tak charakterystyczne dla jej liryki. Kwietne obrazy nie są jednak fotografiami rze-
czYwistoŚci - sama Ania powiedzia|a mi kiedyś: ,,Moje obrazy to portrety wyobraźni". Malowała więc
głównie z vlyobraŹni, a jej v,ryobraźnia - i tu znów pozwolę sobie znów zaclĄować arĘstkę: ,,Ze świa-
tła wybiera najPiękniejsze kolory". Barwne bukieĘ, namalowane na płótnie i desce, *yru.tuią przed,e
wszYstkim uczuciowośĆ malarki, jej stosunek do świata i ogromną wrażliwość na kolory. t<lviaty ko-
iarzE się z przeŻywanymi przez nią emocjami i subiektywnymi doznaniami np. w wierszu ,,I(witnqca
świeca trwąnia" Ania napisała:

,,w róży - miłość płonie
lilia - skromność znaczy
irys - zamyślenie
a ja kocham konwalie
gdy płaczq wsp omnieniem",

W dorobku malarskim arĘstki sąteżwiosenne i zimowe pejzaże.Krajobrazy wiosenne, malowane
ciePłą gamEkolorów, bu,dzą nastroje opĘmistyczne i radoś ć życia. Podobnie jak w wierszu ,,Wiosna",
gdzie poetka napisała:

,,Zieleń do stóp się kłania
Zakwitły tulipany
Wiatr smutki porozganiał ( ..,)
W ogrodzie pełnym słońca
Radosn q ciszę zb ieram".
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Natomiast plastyczne ujęcie krajobrazu zimowego tchnie zadumą i tęsknotą. Z tal<tm spojrzeniem
koresponduje nastrój w wierszu ,,(Jrodziny", którego fragment również pragnę ptzytoczyć:

,,Niebo oparte o biały widnokrqg
Za oknem pejzaż w kolorowej sządzi
Wiatr p obrzękuj e w iolonczelq ciszy
I żal ukryty na mejtwarzy gładzi".

Konkludując, mozna stwierdzić, że malarstwo Ani jest przesycone nutką poezji. Wyrosło
z PoeĘckiej wizji Świata oraz z dobroci jej serca. Obrazy Ani odsłaniają jej wewnętrzn e przeżycia,

Wieloma z nich ozdobili ściany swoich domów przyjaciele poetki.
Snującwspomnienia, chcęteżpowiedzieć, że Aniabardzo ceniŁasobie współpracę ze szkołami. Ko-

chała młodzieŻ i cieszyła się, żejej sztuka zdobywa uznanie także wśród młod|ch uczestników życia
kulturalnego. Była wzruszona, kiedy zaproponowaliśmy jej, aby 1 kwietnia 2008 r, przybyła.ru ńrr-
kurs Regionalistyczny ,,Mnie ta ziemią od innych droższa...", organizowany dla młodzieży gimnazjów
i szkół Podstawowych Powiatu Olkuskiego. Zadaniem uczestników konkursu było przeło iyć zaw'arte
w wierszach obrazy przyrody, toposy religijne i regionalne pejzaże nawizje plastyczne. Młodzież na-
malowała wtedy wiele ciekawych i oryginalnych prac, wyrastającychz ducha tej poezji. Była to twór-
czoŚĆ inspirowana lirykami ,,I{witnqca świeca trwAnia", ,,Matce Boskiej Olkuskiej" i ,,Dworek Mąch-
nickich". W Ę/m miejscu pragnę podkreślić, że poezjai malarstwo Ani wyzwalały w młodych ludziach
róŻne inicjatywy - przeprowadzali z nią wywiady, kręcili amatorskie filmy, pisali prace na konkursy
literackie. Ania była bowiem powszechnie lubiana. Nie zdziwiłam się więc, gdy na jei pogrzebie zoba_
cĄam dawne uczennice, a wŚród nich Sylwię, która przedlaĘpisała o Ani próbę eselu na Bolesławskq
Zimę Prozy 2009,

ŻYcie Aniw ostatnich latach naznaczone było nieustanną walką z ciężkąchorobą. A mimo to po-
trafiła cieszYĆ się sztuką i chciała być wśród ludzi. Pamiętam, jaką radość sprawiła jej Statuetka Te_
atralna, którą otrzymała od TKT w roku2O12 podczas gali z okazjiMiędzynarodowego Dnia Teatru.
W liście gratulacyjnym odZarządumożna przeczytac słowa:

,,To zaszczYtne wyróżnienie Przyznaliśmy Pąni zą całokształt tworczości artystycznej, a zwłaszcza
za Poezję, która Pokazuje Piękno w okruchach rzeczywistości i skłania do refteksyjnej zadumy nad war-
toŚciami, Dziękujemy za Piękne, mqdre wiersze i kwiaty sercem malowąne (,,,) Mamy nadzieję, że ną-
sza PrzYjaŹń i wsPÓłPraca będq się nadal owocnie rozwijać, bo łqczy nas szaclłnek dlą Słową Pięknego
i Prawdziwego".

Odwiedzałam Ił coraz częściej. Dużo czasa spędziĘśmy razem, projektując wieczornicę poetyc-
ką ,,Moja jesień natchniona Pegązem wciqż dojrzewa..." w Stowarzyszeniu,,Wszyscy dla Wsz}stkich]
W przygotowanie wieczoru włączy\i się dorośli przyjaciele Ani i młodzież, Chcieliśmy pokazać Anię
w sPosób wielowymiaro\.vy - jako poetkę, człowieka z konkretną biografią i osobę pełniącą różne role
Życiowe. Było słowo, recytacje wierszy, poezjaśpiewana, muzyka i slajdy... Dzień7lutego 2014r. zapi-
sał się bardzo dobrze wpamięci Ani. Rozpromieniona przyjmowałagratalacje i kwiaĘ-.. Zapomniiła,
że jest chora. iej radość i zadowolenie sprawiły nam satysfakcję.

Moja PrzyaŹń z Anią stale się pogłębiała. Miło było sĘszeć: -,,Kiedy przyjdziesz? Jesteś mi po-
trzebnł'. - Widziałam, jak dzielnie walczy z postępującą chorobą, słabością i cierpieniem. |ak barłzo
stara się nie poddawać i wypełniać zalecenia|ekarzy. Chciała żyć, miała jeszcze tyle do powiedzenia,..
KiedYŚ wyciągnęła z szufladyluźne kartki starych zapisków, tabepożołkłe maszynopisy, i powiedziała
mi, Że pragnie spróbowaĆ swoich sił w prozie. Zwierzyła mi się też, że literacka Marta, która pojawia
się na Ęch stronicach, to właŚciwie ona sama. Myślę, że ptace redakcyjno-korekcyjne nad tymi tek-
stami zbliŻYĘ nas do siebie jeszczebardziej, Bywało, że prosiła mnie, abywybrać się z nią na spotkanie
do Klubu Literackiego, to znów na galę z okazji wręczenia Olkuskiej Nagrody Artystycznej, a kiedy
indziej na uroczystoŚĆ }ubileuszu 60-1ecia MOK-u w Olkuszu. Wspominam te wydarzenia,ponieważ
charakterYzują osobowoŚĆ Ani - jej pragnienie angażowania się do końca w życiekulturaine, silną
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lfolę, by przez\ĘryciężaĆ trudności i nie poddawać się łatwo. Zaniepokoiłam się mocno gdzieś w po-
łowiestYcznia.,. WcześniejplanowałyśmypójśćrazemnaJubileusz10-leciaStowarzyszenia,,Wszyscy
dla Wszystkichl który wyznaczono na 17 stycznia. Zatelefonowałam więc do Ani, aby omówić ,rirr"|-
gołY związane zv,ryjŚciem. Ania oŚwiadczyła, że tym razem na pewno wie, że nigdzie nie pójdzie, bo
5ardzo Źle się czuje. Pocieszałam ją... i obiecałam szybko odwiedzić. Nie zdążyłam.,.19 stycznia rano
lostałam wiadomoŚć, że nie Ąlle. Odeszła cichutko, niepostrzeżenie... Płakałam i zastanawiałam się,
;zY olkuski poeta, pan Jacek Majcherkiewicz, nie miał proroczego przeczucia śmierci Ani... Nieco
:rcześniej bowiem napisał wiersz ,,Bez hałąsu", w którym wyrazIłrefleksję, że

,,Poeci odchodzq cicho, bezszelestnie, w kapciach,
żeby nie zburzyć ,,porzqdku świata".

Może warto wierzyć mu także, że - jaknapisał w tym samym utworze -

.Ciepły wiatr z południa
uniesie ich nad głog, nad sosnę,
nad chmurę ze złotym obrzeżem,
nad błękit,.."

A dalej... Dalej co będzie,.. ? Dalej jest to, co przeczuwała Ania i czemu dawała wielokrotn ie wyraz
",. slvojej poezji

,,przebrana w pokorę, zapątrzoną w świątło
idę nieśmiało w Twojq stronę Panie
dobrze że |esteś
mam przed kim uklęknqć
i pochylić głowę"

_łniu,
choć odeszłaś do lepszego świata,
często mam wrażenie, że jesteś z nami.
DIaprz1,1aciół kochających Ciebie i twoje wiersze
odeszłaś za wcześnie!
Dziękuję Ci, że byłaś

Grażyna Wqcław

O twórczoŚci pani Anny Piątek pisała, we wstępie do jej tomiku wierszy ,ł,tr gałęziach corazwięcej
, ,-ratła'polonistka, pani Maria Wilk.

Oto fragmenty:
, ,.. PisaĆ, jak sama vłyznaje zaczęła dość późno; wtedy, gdy obowią zki rodzinne przestały być naj-

'.zniejsze, przyszedł czas napisanie, I może dlatego ta poezja jest taka pełna, taka dojrzała, jest w niej
=-s,cenie i spełnienie, ale też świadomość własnych słabości i obaw.

Zna|eŹc tu można zadumę nad życiem, w której autorka daje dowody swojej wrażliwości w katego-

GdYby Zapytac kry,tyków literackich, jak określiliby charakter twórczości pani Anny Piątek, to za-
:; i\-ne odPowiedzieliby, że jest to poezja refleksf na , a może dodatiby nawet - frlozoficzna, zrodzona

radumY nad Życiem, przemijaniem, śmiercią. Być może dorzuciliby, że wiersze pani Anny Piątek są
:.nietnikiem arĘstki, w którym rejestruje ona swoje niepokoje, wzruszenia, radości i smutki.

TlvórczoŚĆ pani Piątek jest w istocie notatnikiem, zapisem przeżyć osobistych autorki. Można za-
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ryzykowaĆ stwierdzenie, że wiersze jej mają charakter intymny, bowiem autorka zawierua
wszystkie bóle, tęsknoĘ i marzenia, które nierzadko skrzętnie ukrl.wa pod osłoną niełatrłĘ do
pretowania metafory.

Wiersze jej posiadają jedną cechę wspólną: są niezwykle nastrojowe, melancholijne,
a nawet smutne - zresztą Ęch słów i ich synonimów autorka często używa.. ..,

Cicha Noc

gwiazdy rozdzwon iły niebo
anielska rap§Odią
Matka Niemtrwlę owija pieluszką
.".i§łowo, co Ciałem
w majestacie bieli
n§wym zakwitło zyciem
po ziemi zas|anej
bialym plótnen śniegu
cicha kolęda *iesie kaganek nadziei
tym, co za chlebem, gdzieś się zapodzieli
nagle...
w sluchawce eieply głos z da|eka
ogxał zasrnua§ne serce
cisza
prtlmieniała w witrazach światla
tylko
westchnienie pokorne jak sen
pochyliło się nad Stajenką.

Baze Narulzęąt, 2&)1 r,

. . ... Jednym z głównych tematów wierszy pani Anny jest przyroda - poetycko piękna w swojej zrłr_
czajności, zazvrryczaj odbierana przez autorkę wszystkimi zmysłami, żywa i arzekająco prawdziwa . . . _

pździernik

za§nuty w:iszę senny las

rozsypał zloto paźd:iernika
w ceerwieni dębów za:tygł czas
w odcieniach brąów lato znika

w rdzawyrh iesionach, zółcl brzóz
jesienny smutek w szalu r:"igly

cicho spadaią drżące li§cie
jak lrezpowrotn€ nasze §ny

Iabł**

obsypana różowym kwiecrem

iex
słońc*rł
dzwonem
iwierszem
brzemienna * w zadumie iailr
chyli czoło
przed jesielią
by ia przyjęla
ł:woc jej wiosennegc
sskretu

.....Refleksje nadpięknem tego świata, ale zmiennym i nietrwaĘm, podporządkowanym sile czasu,
daŁy zapewne początekkolejnemu motywowi obecnemu w poezjip. Anny Piątek - przemljaniu, które
odbiera z bólem, mimo świadomości,żetrzeba się z nim pogodzić.

W postawie tej zawarta jest dojrzałość człowieka, który doświadczf trudów życiowych, cierpienia,
irozczatowań, a mimo to stale odkrywa powaby świata i urok życia.....
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W gałęziach coraz więcej światła
Wiatr rozczesuje grzywy zbóż
I jakby z oczu mgła opadła
Swiat pojaskrawiał wszerz i wzdłuż

..... Osobnym tematem w poezji pani Anny Piątek jest wiara, którą wyraża poetka najczęściej
w wierszach - modlitwach ...,..

..... Wiara poetki budowana jest na zaafania wobec Boga, do którego zwraca się bezpośrednio
i serdecznie, z uległością dziecka. Z tym motywem związanajest też sfera spraw ostatecznych. Myśl
o Śmierci coraz Wtaźniej pojawia się w jej wierszach, i aczkolwiek autorka, ptzywiązana do świata,
ałtłaszcza do jego urody i powiązana z życiemróżnorakimi więzami, niełatwo się godzi na rozstanie
z nim, to jednak zwyciężaw niej ludzka mądrość i akceptacja Bożej woli .,...

Modlitwa

Modlitwą moją nie gardź Panie
Odziany słońcem w nieba szczycie
Nie przez pomyłkę świat stworzyleś
l nie za karę dałeś żyeie

przebacz mi Blże szloch z§uzeni§
czasu tak mało a trosk wiele
l nawet nie §miem prosić o to
By§ czasem w piątek dal niedzie|ę

Pozwól do końca ból wyśpiewać
Crzechów codeien nyclr nie wyliczaj
Wiem, że n* ziemi dnia kazd*go
jest Twojej woli tajemnica

Pomóz złagodzić sól w mym oku
l z szarych dni pozbierać źniwo
Pójdę gdy mni* zawołasz Boze
l schylę 8ło*ę nad'iwą niwą.

..... Mimo, Żeczęsto smutnaimelancholijna,to jednakpoezjapaniAnnyPiąteknie jestpesymisĘczna
ani gorzka, jest tworzonaprzez człowieka pełnego nadziei, wierzEcegow dobro i odwieczne prawĄ.....

Wiersze,,Cicha Noc'],,]abłon ]

,,Październik',,trM gałęziach coraz więcej światłd'
- zgodnie z wyborem pani Marii Wilk
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Wspomnienie o Ani Piątek

Wciąż się spieramy jak wróble o ziarno
Każdy ma swoje pełne prawdy racje
A grymas gniewu jak krzywe zwierciadło
Ośmiesza twarze, gasi w oczach światło

Wystarczy uśmiech, by posklejać niebo
Pozwolić gwiazdom przedłużyć spoj rzenie
By w rajską ciszę upadĘ uległą
I w jedną radość połEczyĘ cienie

Anna Piqtek,,W nurtach szarości"

Panią Anię Piątek poznałam pod koniec 2001 roku przy okazji międzynarodowego konkursu
,,Europa w szkole" organizowanego pod patronatem Rady Europy, WspólnoĘ Europejskiej i Funda-
cji Kultury. Pracowałam wtedy w Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu. Uczniowie naszej szkoły postanowili
wziąc w nim adział. Swoje prace podporządkowali tematowi: Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość
- jako zasada kształtowania stosunków pomiędzy Europejczykami. Wśród kilku różnych wysłanych
Prac na konkurs był filmowy reportaż o życiu i twórczości Anny Piątek, a przygotow aĘ go ówczesne
uczennice: Karolina Skawińska, Kamila Koper i Justyna Kantorowicz.Pracazostała wyróżniona I na-
grodą w województwie małopolskim.
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LO Paulina Dudelt z Ir !,O l_},lirgdalrru
Ja::::*,tt z iV ló, §§r&! vyńżu*r:yth
u,at{źr' §'qi§§rd§r §ov,*} ,. §P l0, Xł"
tarąfna BĘą' § §! l0, Darricl żm;dka
z §P l0. Joarrra Bocken}ci"urer z lV LO
! §rarrzyrta Poplol€k z § L{) Nagrxlł t,

'nleqorli 
r,§ee koxpxlerowe px}§ralil

Juslvnić'!?róblenł§kiej 1 N L0, !1 rq
śrm.J kat€gorilwyąrn erria prą:znan, ;

ćrsór.€ u.2nió* a,§rx.itego x§:ridiai
Micha}ox &rcrykoxt, §§rie p.r.k. Jac
kowi Maje§§kien:r a Ańurowi :}uśzo{:i§
:iagr§dy i §]TóżlJ?§la zdobyl' ńmie'
op:ek*loure uetniów: F;a:,:ciszek Li,
so§§kj. Ma}§§.rrta Micarek l Barban
l'rn*,gyk z lV LO, funa Srctek z SP l0
or* 8arbara Oriłv: Olea Ślado*ska
z drmn"rJum nr l w Oikuszu, \agro-
dzenl t lrróznte:rl w konkursle za-
kwa§fikowali §a§ do kole1ne§o, ogól-
n§r.}§kitgo etapu Zmagań. w ramach
konktrsu "§;xpa w szkoie'. ]rla kon-
klx napłlłrlc pmcie nsuc pmc pla,
§r{aznYc}::. pi§ćmnYch, prezćnta.ji kom-

§u!ćroa\?§. ;eslaw§*, fc,tcśr:i; : l]]mcq,
O:kuskip placówki osrrratont zcobr,!1,

l8 nłłrt,d iĘTóa]en,
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Spolkanie 2oetyr*ie

Hszmowy !ryier§z§m
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W czasie mojej pracy w gimnazjum wielokrotnie spoĘkaliśmy się - nauczyciele i uczniowie -
zpaniE Anną Piątek ale także z innlnni olkuskimi poetkami podczas: wieczorów poeĘckich, spotkań
z rłczniami - młodymi twórcami, spotkań pokonkursowych, szkolnych Wigilii, jesiennego cĘania
poezji, z okazji wydania kolejnego tomiku wierszy uczniów z Kółka Strofka Gimnazjum z Oddziała-
mi Integracyjnymi Nr 1, itp. Zawsze pozytywnie odpowiadałanazaproszenia. CĘała swoje wiersze,
opowiadała o swojej twórczości, ale także chętnie słuchała swoich wierszy recytowanychprzez mło-
dzież.Z dażym zainteresowaniem cąĄaŁawiersze młodych twórców, udzielała im wskazówek, zachę-
cała do pisania i publikowania. Nieodmiennie powtarzaŁa, że ,;wiersze są jak dziec!, które się kocha, ale
którymi chciałoby się pochwalić'i

A na p;,tanie: ,,Dlaczego piszesz wiersze?" - odpowiadaŁa - zpotrzeby serca.

Anna Plątek

§l* G§mnąiuat Nr 1

w Olkłsąl

.,:,: Łaałia i_§j^.a, ta śrviełi przykładeu.l
l: kai§x dziedzina ideie swoim śladgm
i x;dac ja}ł młodzież garnie się do placy.
ts1, śrviłto srł-e.j szkoły:ukccsęm o§anaczyć

§a§cneni tc_; szkoły, jest san
ir,f!snz Wlspiański

§:et riil*;}ż ?;:"lb,tn;€ ko;zltta a tej łaskl
'r'ęr:*rŁ §.ezja- :ełl i n,:z),ka
§xx:: },{xą " e§ §y*:3 *i:x:ox *ćrxl-ka

3x*a 
= 

:l**:*:r:a _lak xcr* prrys}owie
,]ł";:;*z §§r;* aa dłoN i sw§j rozux w g}owie
, 'rllpą;*:xxkasz na te.j łą*e §iedzy
Cze;olrs::lej k*nicąny, by czx

szczęściem mierzyć

P-o.J?ax d*:*lu, by *siąxą§ wiele
3eeex z Brljacićlxi lśc przez życie śmielej
--j_l .l,;::l s ,J:;,3;33,3u §wój 5r1o1n, parniętnik
i;;;:;,.; .:B§ o,{ie3iv ale jaki pi*kny

]..u: :;:*x;:; x:;::ś;i r:t*e xąd;ej treśei
].ąrye§'l;, *13:rp, k;.xa * głor.ł,ie zrr:ie§eisz
ł ;ls,iń i;:::-." .ub: icl: :łate;
{;a:ę::,, sje u"rii*c}:g!::*:a tld zapłata,

,*]}ii;; §;c7ier 2i$j l.

11 jłt s:e lu diio nt niosę
Xx*c Piąl:&

i efs er*t e-e§ lł-ł. 
fr' flrr,uffię**
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5 czerwca 2006 roku w kawiarni ,,Gwareli' w Olkuszu uczestniczyłam na zaproszenie Towarzystwa
kultury Teatralnej w olkuszu w wieczorze autorskim pani Anny piątek.

Pani Ania była przeszczęśliwa w otoczeniu rodziny, przyjacioł, znajomych, zaproszonych gości.
Czułam się wyróżniona. Nikt nie zawiódł. Kawiarnia pękała w szwach. Był to jeden z piękniejszych
rvieczorów poetyckich w jakim uczestnicĄam. Zachowałam go w pamięci, a na dowód tego, że zrobił
na mnie ogromne wrażenie, zachowałam zaproszenie.

ji 
1 !r.r1,:i i:,itł:;llj;, Ą1 il,,liirlł' rl:. Ąl;,

J},::r pllr ., ir;:ili]rł /]i,:.rrr:ł:li' s;z:fr::łł:i,

fawł;łxj,; ttł a §z:{iary łI 
b,a łr*{ne1

Z,*rzą§ ilddxia{u O§yęga.wega x, 1Ęltlzu

.;rńi,: ł ic :rilr{:.i ij!;

lI.1

rł:*łzór aut*rsĘ

?§źrę$§ry ęąt§Ł

: l:lla,i; ]ljr|r: ll{ł 
'l 

li,ir|i;l;;,,ar;ł.;li(' it ., )llil?.i._ł

i"'J]lll|, : "

\VspaniaĘ benefis, świetnie poprowadzony pruez śp. Jolantę Skawińską. Obdarowaliśmy }ą wszy-
,:l- kwiatami, a my, zaproszeni goście, także nie wyszliśmy z pustymi rękami. Zostaliśmy obdarowani
:-iiatami, kwiatami namalowanymi pastelami przez panią Anię na kartonikach A-4 oraz składanką

',,-ierszem niespodzianką na tę okoliczność i piękną dedykacją. Wiersz został odczltany przez Sza-
." _,\{ną Autorkę. U wielu z nas zakręciła się łezka w oku.

\\ prllgralrlii,:

\Viersz niespodzianka

Ten jubileusz mojej muzy
}uż drugi raz się nie powtórzy
-\by poezją nie zanudzic
Podam herbatkę z dzlkiej róży

\\'ieczór przy świecach coś zostawia
Lirycznych spotkań jest oprawą
Pamięć, co darem jest najmilszym
Potrzebą serca a nie sławą

\\'szystkie Basieńki, Basie, Baśki
Ściskam najczulej z caŁej siły
_{ dziś do wiersza kwiatek dodam
_{by podkreślić akcent miĘ

Drogim Ewuniom w noc grudniową
\\' śnieżną pieluszkę gwiazdkę wŁożę
Z W oplą miłości Macierzyńskiej
Bv je chroniła w trudnej drodze

Oldze, co Wyspiańskiego trzyma stronę
ś.,viatło witraży dam w podzięce
Bv zachwycała wernisażem
To jej podkowę dam na szczęście

Naszej Marylce od pegaza
Co wspiera tomik słowem wstępu
Zaczar ow ałam myśl ukrytą
W gałęziach wiersza z dobrą puentą

A koleżankom mym po piórze
Co, znająból pisania wiersza
Radzę, by zeszły z chmur na ziemię
Droga tworzenia tu jest szersza

Młodym artystom teatralnym
Kiedy odsłania się kurtyna
W odświętny nastrój wprowadzają
Sztuka, aktorzy, światło, scena

Recytatorom moich wierszy
Chcę po dziękować naj szczególniej
Za czas, za pamięc, za wzruszenie
Również zatremę chwili trudnej

Grupie poetów z szkolnej ,,Strofki"
Gdy pokonują trud tworzenia
Gwiazda poezji niech przyświeca
By się spełniły ich marzenia

31



Olgerd - rodzynek w naszej babie
Zaw sze najmilszy w b ab skim gronie
To teraz z|acl<tem, Markiem, |urkiem
Twaruą historię w,,Okna Bramie"

Dla ukochanej Pani doktor
Tej, która dba o moje serce
Chcę podziękować za wzr aszenie
Gdy się pochyla nad mym wierszem

I pr zyjaciółkom, Ęm z pr zyr o dy
Co, duszę mą wspierają w biedzie
Lubię kwitnące ich ogrody
I lubię znimitam posiedzieć

Mojej połowie - tej od serca
Doleję miodu w złe nastroje
By w tej huśtawce codzienności
Ciągnąć pod górę wózwe dwoje

z kolei moim słonecznikom
Wszystkim z osobna bez wyjątku
Zostawię w spadku ogień serca
Żródło bez końca i początku

Dla wszystkich Państwa mam w zanadrzu
Garść rożnych wierszyw no\,vym tomie
W gałęziach coraz więcej światła
Choć cieni blaskiem nie zasłonię

Za tydzień }oli imieniny
Znów literacką mamy ucztę
Więc wypijmy łyk szampana
By spotkać się za dwa miesiące.

Olkusz. Piąty czerwiec. ż006

Potem jeszcze wielokrotnie spotykałam Panią Anię na spotkaniach poetyckich w Klubie osiedlo-
v,ryrn,,Przy'laŹli' organizowanychprl,ez panie: Mirosławę Drapacz, Barbarę Orkisz i Olgę śladowską.

Kilkakrotnie odwiedziłam Panią Anię w jej pięknym mieszkaniu, pełnym pamiątek i bibelotów,
kiedy Przynosiłam ,,Zeszfi Historyczne Olkusza'l CąĄaŁaje i dbała, by mieć wszystkie numery.
Zachwycałam się zawieszonymi na ścianach pięknymi obrazami kwiatów wykonanymi własnoręcznie
roŻnymi technikami lab przezjej koleżanki, częstowała herbatą i ciasteczkami.

Miła, serdeczna, Zawsze uśmiechnięta, i chociaż jużbardzo chora, to wciążpełna osobistego uroku, ko-
chającaludzi. KiedY oPuszczałamjej piękne mieszkanie - zawsze serdecznie zapraszałana kole;ne spotkanie.

Mimo Postępującej choroby nie poddawała się. Przylęła zaproszenie na spotkanie z nauczycielami
seniorami w Klubie Nauczyciela ZNP w Olkuszu, które odbyło się 4listopada20l4roku. Przybyław
towarzystwie Grażyny Wącław, opowiadała o swoim życiu, twórczości, czlĄała wiersze. Przyjęta zo-
stała bardzo serdecznie i wychodzlła ze spotkania niezmiernie zadowolona. pożegnała się ze'wszyst_
kimi osobiŚcie, podchodząc do każdego z dobrym słowem i serdecznym uściskiem. Nikt z nas wtedy
nie podejrzewał, żejest to już ostatnie z nami spotkanie. Może tylko Ona?

Te kwiaty malowane pasteląmi otrzymałam od Ani na |ejbenefsie.
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\§f
Na spotkaniu seniorów w Klubie Nauczyciela 4listopada 2014 roku.

W czasie Prezentacji ną wieczorze ąutorskim w olkuskim Osiedlowym Klubie ,,Przyjazń"

F
-ĄJJ

W spominała B arb ar a Ki szko



Pani Anna oprócz wierszy pisała też opowiadania. Oto jedno z nich.
OPowiadanie poniższe ukazaŁo się w Kwartalniku Powiatu Olkuskiego (nr 3 lipiec - wrzesień 2014),

ill{I;1Ą/KA W ;rRL iJ

Piąta rano. "O rany, :aspal*:n! Nie słyszałam
budzika", Po§iesznia vyyskakuję x iożka, Nasta-
wiam czajnik, robię kanapki. Zegarek praesta-
wiam na siódmą, żeby chlop:y nie spoźnili się
do szkoty, Wybi*gam z domu, Jest mglisty, listo-
padowy ranek. Co tchu dobieg*m da porlierni.
Odbijam kartę zegarową. Oddycharn z rrlgą, jesl

za pięc szósta. Z;lążyi*x.
Nocna zmiana skońxyła dniówkę, Ttux,l gro-

madzi się pod bramą, Na hali 8w&rn0, zimn§,
ma.jst*r rozdaie roboię. Rob*tnice przejmulą
stanowisk;l. }rla stoiach paprer, §:nurek, wciina1.
Wjczdzają pierw:ze rvozki z towaren. Z la§my
schr:ti;ą r*alrri*pakiety z trrrnej zmkny. Mojt
biurko uslawione jes! przy §cianie kaniarku.
Pośpiesznie prreilcza m dobowy przychc;i,,k ra -

jx' i , eksportx'l Rap*rt gol§{y. Biegnę do biu-
ra przekazac g* kierownikowi produkeji. §ere*
p*dchodai mi do ga;d}a, wchodzg,

- Dzicn dobry - mowię nieśnlialc. Ni* odp*-
rłłiedzial, zerknął na kartkę ! wrxlsnąi:

- Cl, 13 tgn!? A do końca;oku tylko rniesiącl
Znów zawalimy planl - prkrzykiwał,

* ?anie kier*wniku, drabny towar, mokre
wolina - wyjaśniam nieśxia}o.

- Co wy mi tl o woliniel§ajster j*st ad leg*l
- Przepraszam.

,,Wstai chyba lewą nogą" - pornyślaiam
iwyszłax.

I r§dTaj §;lsr:rlt: do plł*wanu wiórka z drewn;i

* O Boże , Boże, ojeiec prawdę rn*wii, ze
cukierkow to lx nie proel;kulą - przekolruję
samą siebie.

* Marta, szybciejl - dojrzała rnnje Ześka,
kiedy wchodzilam na halę, Nx szóslym p*}no

pakietów. T* x magazynu jakby się wściekły,
popdzają. Ciągle im mało. Zośka wrzuca paki:"

ty jak ktocki na transpr:rler. MaryśX; z kł::troli
}iery, sprawei:a gatunek, ra;xiar, wagę. §zosi"

ka gotcwa, ldzierny na sir:demkę, Poźniej kolej-
no piątka, czworka, trojka.

- C, już §xiadenie, §elk;l wtg:ie k;wę -

xuwa*yła Zośka.

Dz i e,łłcz yny wyciągł ją za v.lin ią l k; ; 1eri :en l el r,.

X konwi n*iewają kawę zbc*rwą, ;iad*;ą gdzi*

klara xoże. Zaczynają śniadanie. Ja unii*ranize
strachu, br o tej porze xo! chlopey przeehe,rizą

przez przelaz* kolejcwy do szk§ Czasem xd; rrri

się iłyskoczyć z fai:ryki, aby przepxwadzie c]zlr:el

b*łpix;n ie, §teł,jy jestern spkej na, §z isia; |9; l i e

wcŁrodzi w grę. .,Ale z* n:nje nrac§:iia' - nry§}ę,

§tarax się odsuxąć orj sieb:e nieprkó1. f*ż, takie
cza§y, Z ixinelpensjinie da się wyżyć, a tu raty
za m*ble trzeba spł*eić, d;ixiox na xim§ bxly
i ubranie kupic, no i crynsz za mieszkanie opla-

eić, U*]adlan ołxią Zośki,
* Masz tu kubek, kav,la jeszcze riepła, jeCzl -

namav,,i; Zośka,

- §ziękulę, Zcsiu, * §lggarn ;;ł kxnkę, rł
klórą r,veale nie mam oehaty,
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- Słysza}aś, Marta, wczoraj dawali premlę
eksportową * zagaduje wciąź Zośka.

- ?ak? Nlc o lym nie wiem - mruknęlam.
- Witlzisz, jaka sp:awiediiwośe.,, Nam się nie

należy, chx tyle ton przerzuca§y prz§z ręce ..

użala się rozgoryczona.
- Chyba nie, skoro nam nie dali * oelp*wia.

dam ze spokojem.
- A żonie kierownika ta się należy? Co ona

nta wspólnego z *ksporlem? §ledzi w kant*r-
ku i spisuje dniówki - rozżaleni* Zośki staje się
coraz większe.

- §kqd wiesz, że doslała? - przerywarn jej
,,^"re§:,cie,

- \§idzialam, jak podpisywala listę, bo by}am
w kantorku po tabletkę od bó}:l głcwy. Majster
chodzii z listą i co niektorym kazai podpisac.
Listy z;roł:kowej leż nie wywieszają, Zeby nie
byio wiaclclrno, ilc kto zarobi. Na mój rozum, to
na nic dobrego się nie zanosi - narzeka wciąż

=ez 
ustanku.

- Ejlam! §o r*botyi§okąd
,,vrzasnął ma]ster" * §;ybciej,
: piątki.

- Wldzisz go. jaki v,lażny
,.vzrokieN w §llonę najslra.

będziecie jadły -
szybciejl Zbierac

- Zośka strze]iła

- Na tamtych żxrianaclr tc majsler §§ma-
3a, a ten ręc€ w ty}e trzynia i arie wyśpiewuj*.
l"linąl się z pcwołaniem * dodalam.

- Idę n* szostkę. Poxogę Wanclzie naklejae
::ykiety * powiadarnia mnie :więźle.

- Ą ja podllczę przychod, bo zar*a zjal.vi się
:,.erowilik * otip*r}:m. §zybko wypisuję kart-
:,t. sumujg liczby, ;apisuję kilogramy. Za p}*-
:ami slyszę krr:ki. ,,O wilku morĄ/a" '. porny-
.:: }a nł.

- Ile już nałiczylaśl spytai wcląz poclene:-
,.,.,cv/any kierciw::rk

- Dziewięć ton ,,kra]x" i trry tony ,,ekspor|r.:" *

:porviedziaiarr. 1-yni I;]:.ćrTl bez ;}ov;;l poszetlł
::lej, Tyrrlrzas*x dzi*yłe;yny : szóstki pr;tka-
:;ły tłrr,var ric nagazyitu.

- Małą prz*i\.va.., Idq :ra papierosa - nznaj.
:::a Zc_lśka, ktrlra prz*r1 clrw;lą w}aśnie wr&,ił.ł_

slloirzalan nr vy'ancię. §tała z;my§inna obok
:=slły. Oc::rał; ie9. Poei*:złan do niej

- Wanda, cg c! jest? Źle się
- l,]ic mi

prz.ekonan
ls i bez

z Wresz-

wczoraj
do domu ożarly i zrobjł

Pawełka
byś nie

s@nirę.
chnęlam. Ca}y poślad*! byl

worxzka? obie

granatowy,
ir- ZaI InI clę, W

czuje twoja
lezałyśmy

lamrntowa}a Stasia. .§__,-

lywy - od

§ię

ję s:ybkr:. chcąc
adwrocić jej uwagĘ

* Przecież wiem. Ciągle cię w a. A cho
re t* i słatx: , że jeszcze łazi

'. l§ie ma poe i*sza
iam Wa

Już w pół d
seybko zleci
Wszystki*
ki. Ktoś kx

- Jozka
wgla do Zośka.

Blegnę do te]efonu. Wzy
Odsuńcie się na bok] - krzye
Jczka ł:iała jak papier ie*y na
obmywa ją wodą. - O, juz jesl
żam przytomnie. - l?o
j*dnak stoją§k,wĘte. Joz
do sanitarki. -*"

- Masz ci, b;bo, 31ace
w ręk;eh, aż serce wysiaclio. Rz
d n iówk i g;łgy czterdzieste czwj?§W§
l a ;a rł:bi ć. §wĘta:rxna§ćtf{,l"§ J§a? rnasz

- Biedna Jozka;;iłłopa jej n
kop;i}ni, T*;ad"iama z e;worJ

ia tonen sklrgl. "' .:.ł5s,.,", "§§,, Poszt:ci i clo biu t owcli l r a l ns;edż6flit, łgz,|frj -

stej. Pl:
to
ną
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Nu t,ak, jak ;*sl potrzei:xy, 1o wciąż grlzleś };*zi

,l ,,, - p*rnyślai*x. A n.l h;ii ;anrieszanie, robota
l^,,t .tłe nie lrlz;c

.,**xx;,l., - jdź..zay.,cł;rjg* - popro§i}§ Celirrka.
,,ą§§ł" l,

* Jttż idę - decydr.:jq się w j*riltej l}:wi
li. Wchodzę, od d:,xwj powialo bt*warem. -
}eien dobry - mowię. - Prx*p:asz;lx, pan lx;j-

.ącisza. _§ Ęi§r'],' ,*" §
§,, i,l--*,.§s ,. ł&**
T'*i,ffias t3k zamu§ało? Mae ie t;kie

tr: pr*szony j*xt na ł:dd:iai - oznaj-
mia}*.

w*rkną} sekretarx. - Ni*

Majst*r
ka ip*dszedl dr: rrrrie

- Co się stało? - zapytal z niepokojem. Zdoby-
siq na odwagę i mor,vi}arn dalej:

- powieclział bez wah*nia.
róćKam na pa"t§ył***§ffi iewczyny poruąd -

kują ł§&§ffiała §cgrr, kcniec
dniffiffiffi}§}r§:r, Zbleram sw*je klaxo-
ty i-Widx6pa§&i Urlerzyła x;lił: dziwna

poffiwe miny. - łffivczyny spojrzały
jedffi,*§§&. Tereska &,bcz*, * Co się sta-
ło ? §pon§§fiW&Miąxle, &pi e rr,: wtec]y Zr:ś -

zejeździe kolei by} v,.lypad*k, Nie
i zgir":§a Krysia. lwclja

;].

ożliwe! Krysia! *

y§li zakłębiiy ni
lla:n sci:i* niespeł

zy*ski, Dzi*wezyny
§ię porozcho,dzi}y, z bijącym §ercenl

olnej*wietlicy_

ęzdyktarrda-cie-
arek

ałegn, eałuję

k dobrze mieć was przy sobie
nu, chlopcy.

a na§ pani kierowntc;}ła

icgo

* ?ećdz ;*jqly
widzicie, czy cł:?

zus, MariaI TCI ni
zy§iwałam. Caarnę

Slę
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Łukasz Kuba Piątek

Bardzo ceniona przez lokalne środowisko arĘsĘczne, ale i nie tylko - bo przecież ot tak sobie nie
trńa się do Związkll Literatów Polskich, nie święci się triumfów w ogólnopolskich i zagranicznych
konkursach literackich. I choć mając na uwadze jej nadprzeciętny talent oraz ogromne osiągnięcia-
my najbliżsi - przede wszystkim uwielbialiśmy i kochaliśmy jązabycie,..sobą... zabycie..,dla nas. ,,Ha-
nid' - bo tak na nią mówiliśmy, była dla nas mamą, teściową, ciocią, babcią i prababcią. W każdej
zĘch życiowych i jakże trudnych rolprzez caŁe życie odnajdywała się nader wzorowo.

Dla sympaĘków jej tworczości, dla uczniów tych wszystkich szkół, które na zaproszenie dyrek-
qi zawsze chętnie odwiedzała, by spotkac się z młodzieżą, dla redaktorów piszących o niej arĘkuły,
dla burmistrzawręczającego jej najważniejszą olkuską nagrodę atĘsĘcznąza całokształt twórczości,
oraz dla wielu innych była ,,Panią Anią, znanąi szanowaną poetką'l A kim była dla nas? Przede wszyst-
kim ciepłą, kochającą i bezinteresownie pomocną osobą, która swoją rodzinę przedkładała ponad
te wszystkie sukcesy, popularność i nagrody, od ciężaru których uginała się jej pokojowa półka. Cier-
pliwa, troskliwa, wrażliwa na cudze cierpienie, niezwykle uprzejmaiżyczliwa.

MieliŚmy to szczęście , że d|a nas była niemalże na wyciągnięcie ręki, tak blisko, takzvtyczajnie, tak
Po Prostu. Zawsze niezmiernie dumni z jej sukcesów, ale nie zaskoczeni, bo przez te wszystkie lata
przywykliśmy do myśli, że ,,naszababcia" jest najlepsza.

Dziś musimy pogodzic się z faktem, żeJF,J nie ma już wśród nas.
I choĆ jesteŚmy przeko nani, że w naszych sercach i pamięci ,,Hanid' pozostanie na zawsze,mimo to

naleŻY na nowo, jużbezniej, nauczyć się,,malować świat - niesteĘ -niedobran)rm kolorem".

Najbliżsi

Pan Łukasz Kuba Piątek - wnuk pani Anny Piątek.
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Uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. ..
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swoj e mieszkanie, rodzinę,,.

,,,przyj acioł i znajomych
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Rękopisy poetki.
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Przyciqgała do siebie ludzi, a oni się odwzajemniali - kwiatami, przyjazniq.
Zdjęcia z archiwum rodziny.
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Zdjęcie z wieczoru autorskiego poetki w olkuskim Osiedlowym Klubie ,,Przyjaźń".
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Panie
co oświecasz serca
zapal światło wieczności

Ęm, co byli wczoraj
i wskaz drogę szczęśliwą

Ęm, co przydą jutro

Niech zap ełnią półki dziedzictwem Słowa
pełnym skupienia i zadumy
w otwartej PrzestrzenĘ:zeTJ.iJłroor..

Życie, życie jest miłością
Raz spełnioną a raz gorzką
Pośród wszystkich dróg na świecie
Każdy ma srvą stronę mroczną

Gdy opuszczę raj na ziemi
Oddam Bogu duszę biedną
Nie wyliczaj win codziennych
Przecież wiesz nie byłam świętą

Życie życie dam ci rożę
Żeby cinie było smutno
Może po mnie ktoś szczęśliwy
Przlldzie z rożąw twoje jutro

Olkusz, styczeń.98r.

Rozmowa z cieniem

taki tu spokój

łl. * nim ciebie
zdmuchnię ty pr zez wiatr
okrfy ciszą
stoisz
za murem rozdartego sensu
by nie sprzeciwić się Bogu

Ęlko czasem
twoja twarz
jakrozłamany promień
zapala się i zgaśnie
w moim oknie snu
smugą cienia wpisana w jawę

a życie
przelatuje wschodem i zachodem
jakby nigdy nic,

§ffiB:*
lli:ii§.
.lll,*§i.il'
.il:..]],l..,ai::l .,
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Zdjęcia z wieczoru autorskiego poetki w olkuskim Osiedlowym Klubie ,,Przyjaźń".

Odejść
odejść to zdążyc na zawołanie
odejść
to odwrócićtwarz
w niezmier zoną pr ze str zeń
awieruyć, że na końcu drogi
jest Najjaśniejsze światło
odejść
to zamknąć księgę
z dedykacją dziękuj ę, że byłam

Olkusz listopad 2000r.

W sp omnienia zeb rała B arb ar a Ki s zko
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