
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-12-11 09:41:48

Laury Literackie Klubu „Severiana”

   Kolejny laur literacki w postaci wyróżnienia w V Konkursie Literackim „Świętochłowicka Jesień Poetycka 2008” przyznane zostało
pani Janinie Maciąg za wiersz pt. „Jaka może być miłość”. Konkurs zorganizowany został przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i
posiadał rangę ogólnopolską. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło się 27 listopada. Zaszczytne wyróżnienie Pani Janiny
(nieoficjalnie czwarte miejsce) jest potwierdzeniem istniejących w naszym lokalnym środowisku talentów literackich, zrzeszonych w Klubie
Poezji i  Prozy „Severiana” działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu, powołanym z inicjatywy Henryka Wysockiego
dyrektora tut. domu kultury. W tym roku Klub „Severiana” obchodził 5-lecie swojej działalności.
   rzedstawiamy laureatów tego konkursu zgodnie z otrzymanym protokołem ze „Świętochłowickiej Jesieni Poetyckiej 2008”. Jury w składzie:
Marcin Hałaś – Przewodniczący, Edward Szopa i Wiesław Ciecieręga – członkowie jury, po wnikliwym przeczytaniu prac konkursowych przyznało
nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – Grzegorz Chwieduka / Kępice woj. pomorskie
II nagroda - Elżbieta Galoch / Turek woj. wielkopolskie
III nagroda – Marek Mierzwa / Świętochłowice woj. śląskie

Wyróżnienie - Janina Maciąg / Siewierz woj. śląskie

Pani Janina jest autorką licznych tomików poezji i prozy min: „Moja mała Ojczyzna”
(1994),  „Mój  świat”  (1997),  „Zmierzch”  (2000),  „Moją  młodość  zabrała  mi  wojna”  (2004)  i  zbiorowe tomiki  wierszy  Klubu „Severiana”
(2006,2007,2008).

Jaka może być miłość

Miłość może być gorąca
ewangeliczna Janowa.
Taka miłośćv która kocha.
Szalona.
Bez końca.

Miłość może być głęboka,
kochająca aż do śmierci.
Taka miłość
ciągle tęskni
i smuci
rozłąka.

Miłość może być niedobra.
Pełna zemsty, złych czynów,
egoistyczna
i ponura,
złych porywów,
mściwa.

Miłość przychodzi sama,
nikt jej dla nas nie wybiera,
nikt uniknąć jej nie zdoła,
zabrać komuś jej się nie da.

Janina Marta Maciąg
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