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Uczta motyla,
czyli

międzynarodowy
festiwal poezji
XV Międzynarodowy Festiwal Poezji

„Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju uwa-
żam za otwarty – zakomunikował 15 listo-
pada na scenie Teatru Zdrojowego im. M.
Ćwiklińskiej burmistrz elekt  Mateusz Jellin
w towarzystwie prezesa Dolnośląskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich Kazi-
mierza Burnata.Od 14 do 18 listopada 2018 roku trwałMiędzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bezgranic” w Polanicy Zdroju. Festiwal odbywałsię pod patronatem Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego. Jubileuszowa XVedycja była wyjątkowa – odtąd festiwal nosiimię jego twórcy, który zmarł w tym roku,poety Andrzeja Bartyńskiego. Uroczystenadanie festiwalowi imienia jego pomysło-dawcy odbyło się podczas gali otwarcia wTeatrze Zdrojowym. Zaprezentowany zostałuczestnikom festiwalu i publiczności poru-szający film wspomnieniowy o patroniezawierający zdjęcia autorstwa AndrzejaWaltera z Krakowskiego Oddziału ZwiązkuLiteratów Polskich oraz Andrzeja Dębkow-skiego z Warszawskiego Oddziału ZLP, zdję-cia z archiwum rodziny oraz nagrania wystę-pów wokalnych Andrzeja Bartyńskiego. Wfoyer Teatru Zdrojowego eksponowana byławystawa zdjęć Andrzeja Waltera i AndrzejaDębkowskiego, których głównym bohaterembył Andrzej Bartyński. Zmarłego poetę re-prezentowała żona, Krystyna Bartyńska,zawsze bardzo zaangażowana w działaniafestiwalowe.

Fot. Andrzej Walter
Nadanie festiwalowi

imienia Andrzeja BartyńskiegoPodczas tej uroczystości prezes Dolno-śląskiego Oddziału Związku Literatów Pol-skich Kazimierz Burnat jako główny organi-zator tego święta poezji dziękował i wręczyłstatuetki za wsparcie i udział w organizacjimiejscowym władzom. Statuetki ZLP otrzy-mali Zbigniew Puchniak, który z AndrzejemBartyńskim współtworzył festiwal, Jerzy

Terlecki – były burmistrz Polanicy Zdroju iRoman Szymański – były przewodniczącyRady Miejskiej, którzy wspierali jego realiza-cję, prezes Towarzystwa Miłośników Polani-cy Edward Wojciechowski i dyrektor TeatruZdrojowego Justyna Kuban, dla którychfestiwal jest niewątpliwym elementem kultu-ry polanickiej.Kazimierz Burnat został uhonorowanyPolanickim Niedźwiedziem – nagrodą zadziałania na rzecz miasta. Za promocję mia-

sta poza granicami kraju medalami wyróż-niono poetów przybyłych z Czech i Ukrainy.Szczeciński Oddział ZLP przyznał Kazimie-rzowi Burnatowi medal Gloria Kultura, którąwręczył podczas uroczystości w TeatrzeZdrojowym prezes oddziału Leszek Dembek.
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Kazimierz Burnat z polanickim OskaremPrezes Zarządu Głównego ZLP MarekWawrzkiewicz zaproponował władzomumieszczenie w rejonie teatru tablic upa-miętniających pobyt w mieście wybitnychpoetów. Propozycja spotkała się z aprobatą.Podczas festiwalu twórcy odbyli lekcjepoetyckie w przedszkolach i szkołach wPolanicy, Kłodzku i Nowej Rudzie. Podczastych spotkań rodzą się pomysły, a dzieci imłodzież otwierają się na poezję i literaturęw ogóle, czego efektem są lokalne konkursyliterackie i artystyczny udział uczniów wfestiwalowej gali. Dokonania uczniów i doro-słych uczestników II Konkursu LiterackiegoSzkół Ponadgimnazjalnych powiatu kłodz-kiego oraz VII Konkursu Polanickich Poetównajpierw oceniane są przez profesjonalnejury, potem prezentowane uczestnikom

festiwalu, towarzyszą temu wydawnictwapokonkursowe.Podczas imprezy członkowie Związku Li-teratów Polskich i goście przedstawiająkolegom referaty na interesujące tematyzapraszając ich do dyskusji. W czasie tejwymiany myśli konfrontują się różne punktywidzenia, różne doświadczenia twórcze,zawsze ideą nadrzędną pozostaje troska ostan obecny i przyszłość literatury i czytel-nictwa w naszym kraju.

Podczas Nocy Poetów autorzy prezentująwiersze zawarte w towarzyszącej festiwalo-wi „Poeci bez granic” antologii, w tym rokuwyszła pod tytułem „Piętnastopad”. PoetyckiHyde Park w kawiarni Bohema w pijalni wódmineralnych jest kolejną prezentacją twór-czości. Ta i inne imprezy festiwalowe otwar-ta jest dla publiczności i daje możliwośćzetknięcia się z żywą literaturą. Poeci przyby-li z zagranicy mają swój wieczór. Wierszeczytane są w oryginale i w tłumaczeniu najęzyk polski. Tym razem szerszej prezentacjipoddana została książka ukraińskiej autorkiSwitłany Bresławskiej przełożonej na polskiprzez Kazimierza Burnata oraz ostatniaksiążka poetycka Andrzeja Bartyńskiego„Uczta motyla” przełożona na ukraiński przezSwitłanę Bresławską.Biesiada Artystyczna – ostatnia poetyckaprezentacja ma charakter bardziej zabawo-wy, co odzwierciedla się w czytanych tek-stach, nie brakuje żartów literackich i scenekrodzajowych.– Festiwal „Poeci bez granic” jest ważnąimprezą w skali kraju, również z powoduprzychylności władz polanickich. W Warsza-wie nie doświadczamy tego. Doceniamy tęprzychylność! I dziękujemy za zapewnienie,że festiwal będzie kontynuowany – mówiłpodczas podsumowania, dziękując Kazimie-rzowi Burnatowi za sprawną organizację ikontynuację dzieła Andrzeja Bartyńskiego,prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz.
Elżbieta Gargała
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Uczestnicy festiwalu przed Teatrem Zdrojowym w Polanicy Zdroju


