
90 rocznica urodzin Urszuli Kozioł



Poetka, prozaiczka,
felietonistka, autorka form
dramatycznych, w tym
inscenizacji dla dzieci oraz
monodramów. Urodziła się 
20 czerwca 1931 w Rakówce 
pod Biłgorajem, 
na Lubelszczyźnie.

Debitowała tomikiem "Gumowe Klocki" w 1957 roku



Pisywała również pod
pseudonimami Antoni
Migacz, Mirka Kargol,
Faun, U.K., Uka. 

Do końca II wojny światowej przebywała na
Zamojszczyźnie, uczyła się w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie
Wrocławskim. Studia I stopnia ukończyła w 1953 r.
(magisterium uzyskała w 1969 r. na studiach
uzupełniających).

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski


Zaliczana jest do tzw.
pokolenia „Współczesności”.
Debiutowała jako poetka 
w 1953 r. na łamach dodatku
do „Gazety Robotniczej” 
pt. „Sprawy i ludzie”.

Od czasu studiów zamieszkała we
Wrocławiu. Jej mężem był Feliks
Przybylak.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_%E2%80%9EWsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9Bci%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Wroc%C5%82awska


Poetka od lat współpracuje 
z wrocławskim miesięcznikiem "Odra".



Urszula Kozioł była
wielokrotnie nagradzana.

uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (1974)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981)

Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1965)

Nagrodę Fundacji Kościelskich (1969)

Nagrodę Główną Śląską Dolnej Saksonii (1997)

uhonorowana doktorem honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego

honorowa obywatelka Miasta Biłgoraj (2010)



Czterokrotnie nominowana 
do Literackiej Nagrody Nike

kolejny tomik "Klangor" (2015)

za książkę "Supliki" (2006)

za tom "Ucieczki" (2017)

 za tomik "Przelotem" (2008)

https://culture.pl/pl/node/16856


"Świat człowieka i świat natury są
przedstawione w wierszach Urszuli
Kozioł jako światy niebezpiecznie
odizolowane i wrogie: jeśli coś je
łączy, to stosunek wzajemnej
nieustępliwej walki, wskutek której
człowiek współegzystuje z przyrodą
w stanie chwiejnej równowagi, 
w każdej chwili mogącej się
przeważyć ku jego zgubie."

Stanisław
Barańczak pisał 
o jej twórczości: 

https://culture.pl/pl/node/17373


"żalnik" Urszuli Kozioł to
pożegnania ze światem, powroty
pamięcią do spraw odległych,
nawiązania do mistrzów,
oswajanie śmierci. Subtelna
poezja opisowa, kontemplacja
chwili, pejzażu, natury,
ukazująca znaczenie
słowa/wiersza jako istotnego
elementu wiążącego podmiot
liryczny tych utworów z żywiołem
życia.

culture.pl o tomiku "Przelotem"

 



"Czy to moja najostatniejsza

książka? No nie wiem. 

Tyle milczeń, zamilczeń 

aż porobiły się z tego bryły 

i słupy tarasujące wyjście.

Mogę poruszać się jedynie

slalomem po tej przestrzeni,

tak jak slalomem już poruszam

się w mieszkaniu wśród całej

sterty papierzysk – 

czy w takich warunkach 

można się dogadać ze sobą!"

Komentarz po wydaniu 
w 2014 roku tomiku "Klangor"



Przelotnie

To było Nic.

co we szło na chwi lę po mię dzy nas

nie wi dzial ne lecz ro ze dr ga ne we szło

i za cza iło się.

Cóż to za Nic.

Niby go nie ma a jest

i już
od ra mie nia do ra mie nia ura sta ob wód

i już pła ta nam coś kor ci i plą cze.

Zer kam a ty

do ry so wu jesz mu skrzy dło

Zer kasz -

to ja też mu skrzy dło przy pra wiam

a to - mig mig -

i od fru nę ło.

Od fru nę ło Nic z na szy mi skrzy dła mi

i za raz nam cze goś za bra kło.



Profesor Jacek Łukasiewicz

Jej twórczość zwraca uwagę
swoistym językiem, stylem
i związkami z tradycją.
Charakteryzuje się również
pewnymi pytaniami natury
filozoficznej: kim
jestem?, czym jest świat?,
oraz pytaniami 
o realność świata i czasu.



https://polona.pl/

https://www.bn.org.pl/aktual
nosci/839-rekopisy-urszuli-
koziol-w-bibliotece-
narodowej.html#gal2502140
207-4

https://culture.pl/pl/tworca/
urszula-koziol

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Urszula_Kozio%C5%82

Materiały do prezentacji pochodzą z:


