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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.  
PAMIĘCI ANNY MIROSŁAWY NOWAK

Dnia 20 października 2017 r., wzorem ubiegłego roku, 
w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Her-
manowej odbyło się spotkanie, poświęcone pamięci poetki, 
Anny Mirosławy Nowak. Prowadziła je i nad całością czu-
wała dyrektor szkoły, Elżbieta Rożek. Poetkę z Hermanowej 
wspominali członkowie rzeszowskiego Oddziału ZLP: Teresa 
Paryna, Mieczysław Łyp, Adam Decowski oraz Alicja Ku-
stra, dyrektor MiGBP w Tyczynie. 

Spotkanie poświęcone poezji Anny M. Nowak składało 
się z dwóch części. W części pierwszej, w nastrojową atmos-
ferę wprowadzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Her-
manowej. Ich piękne recytacje przypomniały o tym, jakie 
wartości dla poetki były najważniejsze. Pokazały, że rodzina, 

przyroda, wiara, morze i poezja były całym jej światem. Re-
cytacje uczniów uzupełniły  piosenki z repertuaru Leonarda 
Cohena i Marka Grechuty. Za tę część spotkania, czyli mon-
taż słowno-muzyczny, odpowiedzialne były panie: Renata 
Okoń, nauczyciel języka polskiego oraz Alicja Mróz, nauczy-
ciel muzyki. W części drugiej zaproszeni goście starali się jak 
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Interesujący program literacko-artystyczny przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej w Hermanowej. Od lewej: Sebastian 
Czekaj, Inka Kopiec, Ola Cisło, Ola Wolanin, Hubert Kluz, Dagmara Jaworska, Marlena Żurek

najwięcej opowiedzieć uczniom o poetce, która ostatnie lata 
swojego życia spędziła w ich rodzinnej miejscowości. Alicja 
Kustra, dyrektor biblioteki w Tyczynie, sylwetkę Ani przybli-
żyła, wykorzystując fotografie poetki, których wiele  znajdu-
je się w zbiorach tyczyńskiej biblioteki. Teresa Paryna Anię 
„wspominała” wierszami, które specjalnie dla niej napisała. 
Adam Decowski przedstawił ją w ten oto sposób: „była ko-
bietą o głębokiej wrażliwości i subtelnej duszy, kochała życie 

i podziwiała naturę”. Jako ostatni z gości wypowiedział 
się Mieczysław Łyp – prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie. 
Wspomniał on o początkach drogi twórczej poetki, jej pracy 
na rzecz związku i sukcesach poetyckich. Tak zakończyła się 
ta piękna lekcja języka polskiego, podczas której wspomina-
liśmy Annę Mirosławę Nowak, poetkę z Hermanowej i jej 
niezwykłe wiersze.  

Andrzej Korzec, Pejzaż z Bretanii. 2017

67


