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6 października 2017 roku minęła 47 rocznica śmierci 

wielkiego poety Awangardy Krakowskiej Juliana Przybosia, 
którego imię nosi Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej 
miejscu urodzenia poety. 

Dwa razy do roku 5 marca i 10 października szkoła or-
ganizuje uroczystości poświęcone osobie i twórczości Juliana 
Przybosia, który nadał poezji nowy kształt i nowe drogi po-
ezji wytyczył swoją twórczością.

9 października br.odbyła się uroczystość poetycko – 
wspomnieniowa poświęcona patronowi szkoły w 47 rocznicę 
śmierci, w której udział wzięła duża grupa uczniów jeszcze 
istniejących klas gimnazjalnych, nauczyciele i zaproszeni go-
ście.

Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły pani Marzena Ha-
duch witając młodzież i przedstawicieli Oddziału ZLP w Rze-
szowie.

Młodzi recytatorzy Łucja Borkowska, Patryk Zegar 
i Radosław Kiełbasa przedstawili po dwa wiersze poetów 
obecnych na uroczystości; Mieczysława A.Łypa prezesa ZLP 
o/w Rzeszowie, i członków ZLP Adama Decowskiego i Zdzi-
sławy Górskiej. 

W drugiej części uroczystości własne wiersze związane 
z Gwoźnicą czytali sami autorzy: Zdzisława Górska, Mieczy-

Zdzisława Górska

PAMIĘCI JULIANA PRZYBOSIA

Od lewej: Stefan Żarów, Zdzisława Górska, Marzena Cha-
duk, Anna Borkowska, Adam Decowski, Barbara Leszcz, Mie-
czysław A. Łyp.

Uczniowie z uwagą słuchali wierszy poetów. Zapalenie zniczy na grobie Juliana Przybosia.

Pamiątkowe zdjęcie gości z gronem pedagogicznym i uczniami Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.
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sław A. Łyp, Adam Decowski i Stefan Żarów, poeta, krytyk 
literacki, przedstawiciel WDK i RSTK w Rzeszowie. Mło-
dzież nagrodziła poetów gorącymi brawami.

Każdy z artystów przedstawił kilka słów na temat wpływu 
poezji Juliana Przybosia na własną twórczość. Mówiono też o in-
spirującej roli gwoźnickiego krajobrazu na wyobraźnię twórców.

Zdzisława Górska przypomniała sylwetkę Juliana Przy-
bosia zapamietaną ze spotkania w strzyżowskim LO w latach 
60-tych ub. wieku.

Szkoła, jak i Oddział ZLP w Rzeszowie pielęgnują pa-
mięć o wielkim poecie. Obecni na spotkaniu pisarze ofiaro-
wali Bibliotece Szkolnej swoje zbiory z utworami o tym słyn-
nym artyście.

W rocznicowo – wspomnieniowym spotkaniu wzię-
li udział nauczyciele tej szkoły: dyrektor Marzena Haduch, 
Barbara Leszcz, Anna Borkowska i Franciszek Stawarz. Uro-
czystość zakończyły rozmowy i wspólne zdjęcia z młodzieżą. 
Uczniowie wręczyli czerwone róże wraz z podziękowaniem.

Po spotkaniu uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście 
udali się z wiązankami kwiatów na wysoko położony gwoź-
nicki cmentarz, gdzie na grobie Juliana Przybosia przedsta-
wiciele szkoły, rzeszowskiego Oddziału ZLP, WDK i RSTK 
w Rzeszowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Julian Przyboś 
chciał „spocząć śród oraczy”, w miejscu swojego urodzenia, 
w krajobrazie dzieciństwa, z widokiem na ulubioną Patrę.

Zdzisława Górska

Marcowy dzień

Na kawałku ojcowizny 
wiersz najlepiej się udał

Julian Przyboś

Niebo nad Gwoźnicą ołowiem zawisło
tajemnicy pełne
Nosicielka życia – spadała z chmur
rozważnie, rytmicznie, nieustająco

W nieodległej dali ciemniała
przymglona Patra, ta sama, którą
w wiecznym zadumaniu chciał
widzieć poeta

Tu gdzie przyszedł na świat,
poznawszy świata tajemnice
spocząć chciał z własnej woli
sród oraczy

Mosiądz prostych liter na granicie
zamyka przestrzeń, którą zawarł
poeta w wersach mocniejszych od czasu

Gwoźnica, 6.03.2017 

Radek Kiełbasa

Patryk Zegar Łucja Borkowska

Karolina Jastrzębska

Od lewej: dyr Marzena Haduch, Stefan Żarów, Anna Borkow-
ska, Adam Decowski, Zdzisława Górska.

Płyta nagrobna rodziców Przybosia i jego brata Władysława.
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