Spotkanie autorskie i promocja książki

Alicja Barton

Na skrzydłach
anioła

Edward Marian Krzyształowski
– urodzony 23 grudnia 1954 r.
w Hamburgu,
muzyk, plastyk, poeta, podróżnik,
obywatel świata,
rezydent miasta Kazimierz Dolny,
przyjaciel ludzi

fo t. J e rzy B o j a rs ki

grupę „Artis”, która w ramach wo
lontariatu – dzieci dzieciom – swo
imi występami umila pobyt małym
pacjentom na oddziałach szpital
nych. Od wielu lat jest wolontariu
szem w Szpitalu Dziecięcym w Lu
blinie i Hospicjum Małego Księcia.
Jest „Jaśkową babcią” w Radiu Lu
blin. Jej działalność została nagrodzo
na Medalem 700lecia Miasta Lublin
i odznaczeniem Marszałka za zasługi
dla Województwa Lubelskiego.

Alicja Barton jest lubelską poetką.
Pisze dla dorosłych i dzieci. Wyda
ła trzy tomiki poezji i osiem książe
czek dla najmłodszych, w tym pio
senki i bajki. Jej poezja dotyka sfe
ry uczuć, wartości i przemijania.
Spotkania z dorosłymi nazywa „przy
stankiem”. Natomiast z dziećmi to
spotkania z żywym słowem. W szko
łach i przedszkolach propaguje czy
telnictwo i uwrażliwia na piękno
i potrzeby drugiego człowieka. Jest
W 2017 roku została miano
współorganizatorką cyklicznych wana Kawalerem Orderu Uśmie
spotkań „Czytanki u Czechowicza”. chu.
Zorganizowała również dziecięcą
Daję Ci bukiet niezapominajek,
Tych maleńkich, najmniejszych
Jeszcze skąpanych w rannej rosie
Chciałyby Ci zanucić
„Ta Dorotka, ta malusia"
Ale one nie potrafią śpiewać
Są cichutkie, zamyślone
Może myślą o wielkości tego świata
Może chciałyby być różą
Może taflą wody odbitą od włoskiego nieba
A może piaskiem gorącym nad Pacyfikiem
Nadstaw ucho i posłuchaj szeptu cichutkiego
Na twoim balkonie rosną pelargonie
Nie zapomnij o mnie...
Wychowankom III LO im. Unii Lubelskiej, Lublin, lipiec 1998 r.
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W części artystycznej wystąpi
Edward Marian Krzyształowski
Koncert i spotkanie odbędą się
w poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00
Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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