
Spotkanie autorskie z twórcami regionu pt. Nasze Małe Ojczyzny  

 

 
„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc,  

gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno”. 
 

[Oliver Wendel Holmes] 

 

 

We współczesnym świecie pełnym pośpiechu i zgiełku Mała Ojczyzna jest azylem - miejscem 

wyciszenia, zatrzymania, uspokojenia. W rodzinnym domu, wśród najbliższych, w kontakcie  

z przyrodą zyskujemy nową wewnętrzną energię, budujemy w sobie pragnienie pełnego  

i wartościowego życia. Za Małą Ojczyznę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. To od nas zależy czy 

inni będą szanować nasze tradycje i kulturę. Powinniśmy pamiętać o przodkach, budować naszą 

tożsamość, kultywować lokalne obyczaje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Jak poucza Goethe: 

Kto dba o dom swój, skarbów domowych pilnuje, stare mury naprawia i nowe buduje, kto dach 

utrwala na czas wiosennych powodzi, temu się całe życie szczęśliwie powodzi. 
 

Nasze Małe Ojczyzny to temat przewodni kolejnego spotkania z poezją twórców regionalnych, 

które 3 października 2018 roku zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 

Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Tym razem bohaterami wydarzenia byli:  

Małgorzata Żurecka, Teresa Paryna, Mieczysław Arkadiusz Łyp i Adam Decowski z Oddziału 

ZLP w Rzeszowie. 
 

Zasadniczą część spotkania z poezją regionu poprowadziła przemyska artystka, Teresa Paryna 

- wielokrotny gość naszej biblioteki. Organizowaliśmy spotkania poetyckie z jej udziałem. Prowadziła 

również warsztaty literackie dla młodych miłośników poezji. Miały tu także miejsce ekspozycje jej 

twórczości plastycznej. Dlatego była najbardziej kompetentną osobą do rzetelnego zaprezentowania 

sylwetek literatów. 
 

Teresa Paryna przedstawiała z osobna każdego pisarza. Mówiła o ich życiu, pasjach  

i osiągnięciach twórczych. Natomiast zaproszeni poeci czytali swoje utwory, opowiadali  

o okolicznościach ich powstania, dzielili się swoimi refleksjami na temat inspiracji i procesu 

tworzenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali wierszy, które nawiązywały tematyką do miejsc bliskich 

ich sercu. 

Spotkanie umożliwiło zebranym poznanie twórczości rodzimych poetów, która często jest 

pomijana i niedoceniana. Jednak są to wiersze o głębokim znaczeniu, uczą szacunku i miłości do 

człowieka, otaczającej przyrody, a przede wszystkim lokalnego patriotyzmu. Twórcy regionu 

zapewnili słuchaczom niezapomnianą lekcję poezji, uświadamiającą istnienie ponadczasowych 

wartości. 
 

Warto podkreślić właśnie tą wartość wychowawczą spotkań z pisarzami zasłużonymi dla 

rozwoju regionu – to najciekawsze lekcje patriotyzmu, w czasie których kształtujemy postawy 

prospołeczne, uczymy szacunku dla swojej Małej Ojczyzny. 
 

Zaproszeni twórcy regionu to nie tylko ciekawe osobowości, ale także wytrawni artyści słowa, 

autorzy utworów zdumiewających bogactwem środków wyrazu artystycznego. Prezentowane przez 

nich wiersze oraz ciepły głos prowadzącej spotkanie sprawiły, że jeszcze długo po jego zakończeniu 

trwaliśmy w przeświadczeniu uczestniczenia w czymś wyjątkowym. 
 

Ogrom niezapomnianych wrażeń dostarczył nam również repertuar piosenek, nieodłącznie 

związanych z tematem spotkania, w wykonaniu solistów z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich                 



w Przemyślu. Wszystkich obecnych wprawił on w prawdziwie nostalgiczny nastrój i obudził w nich 

wrażliwość mającą odzwierciedlenie w ogromnym skupieniu i głośnych brawach. 
 

Podczas spotkania motyw Małej Ojczyzny został ukazany jeszcze w jednej, oprócz poezji  

i muzyki, formie artystycznej – malarstwie. Dopełnieniem wydarzenia była bowiem wystawa obrazów 

Teresy Paryny pt. Z palety ojczystych barw. 
 

Wagę upowszechniania dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i popularyzacji dorobku 

literatów naszego regionu podkreślili: 
 

 patronatem honorowym: 

 Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla 

 Jan Pączek – Starosta Przemyski 
 

 przybyli goście honorowi: 

 Maciej Lewicki - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 Renata Kochanowicz z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 Zdzisław Szeliga – Rzecznik Starosty Przemyskiego 

 Mieczysław Szabaga – Prezes Zarządu Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury  

w Przemyślu  

 Anna Ekiert - Prezes Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
 

Dziękujemy przybyłym na spotkanie nauczycielom, bibliotekarzom oraz uczniom  

z następujących przemyskich szkół: SP Nr 1, 4, 6, 14, 16, Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3. 
 

Na koniec niezwykle gorące podziękowania za oprawę muzyczną spotkania poetyckiego 

kierujemy do p. Elżbiety Bernatek i Anny Jakubiak oraz ich podopiecznych z 5 Batalionu Strzelców 

Podhalańskich w Przemyślu. 
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