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Ewa BechyneHenkiel
Kresowianka, urodzona w Łucku w 1936 r. Córka Sy

biraka, żołnierza Korpusu gen. Władysława Andersa.
Ukończyła Prywatne Technikum Handlowe Sióstr Zmar
twychwstanek w Częstochowie. Absolwentka Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego (studia magisterskie) i Uni
wersytetu Marii CurieSkłodowskiej (studia podyplomowe).

W życiu zawodowym zajmowała się głównie psycho
logią rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. W życiu

prywatnym przez 38 lat była żoną zmarłego w 1999 r. wybitnego geomorfo
loga prof. dr hab. Andrzeja Henkiela. Jest matką Moniki. Aktualnie jest słu
chaczką Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkiem Towa
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich. Lubi przy
rodę i zwierzęta, szczególnie psy. W roku 2010 wydała wybór wierszy „pod
białą różą". W roku 2012 wydała tomik „pod różą herbacianą". W 2013 r. wy
dała tomik „pod różą stulistną", trzeci z rosariów pogodnych autorki. Aktu
alnie wydawany tomik „BezKresne niezapominajki" obejmuje wiersze kreso
we autorki.
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 12 listopada 2013 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

serdecznie zaprasza na spotkanie literackie
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Ewa BechyneHenkiel

Prowadzenie Ewa Bajkowska

modlitwa kresowianki

Boże nasz,
nie chcę sprawiedliwości
w rozumieniu „lex talionis" *)

(choć tak ją widzą ci,
co patrzą z boku),
za moje Kresy:
spopielony Konińsk,
za opuszczony Kowel
Łuck i Maniewicze...
chcę tylko,
by był pamięci dzień
raz w roku 
(na więcej już nie liczę),
w którym się przypomina
wszystkie ofiary
wszystkich nacji
z Wielkiej Urny Wołynia,
bez nienawiści, wyliczania
i swarów 
po prostu:
w łunach dawnych pożarów
niech się stawią przed nami
 jak na sztandarze z Ur **)

ludzie, zwierzęta, domy
wplecione w męki wzór...
tyle  tu nie będzie
uczty zwycięzców
z żadnej strony 
tylko wspólny
podniebia pas 
milczeniem wypełniony.. .

czerwiec 2013 r.
*) lex talionis (łac.) prawo odwetu.

**) zabytek sztuki sumeryjskiej, połowa III w. p.n.e.




