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Wioletta Grzegorzewska	(ur	.	1974	w	Koziegłowach)	
– polska poetka, emigrantka pochodzi z Rzeniszowa, 
kilkanaście	 lat	mieszkała	w	Częstochowie,	gdzie	
zajmowała	 się	 animacją	 niezależnej	 	 kultury,	
współredagowała	pisma	studenckie,	m.	in.	„Rzur”,	
pisała	artykuły	na	temat	lokalnej	literatury	w	regionie	
częstochowskim,	 prowadziła	 audycje	 radiową	
na temat polskiej poezji oraz warsztaty literackie 
dla	młodzieży.	Była	dwukrotną	stypendystka	Urzędu	
Miasta	Częstochowy	w	latach:	1998	i	2002.	W	roku	
2003	wraz	z	mężem	Szymonem	Grzegorzewskim,	
założyła	magazyn	literacki	i	niezależne	wydawnictwo	
„Bulion’.	W	roku	2006	wyemigrowała	z	kraju,	obecnie	
mieszka	w	Ryde	na	wyspie	Wight.	Wiersze	publikowała	
w	polskich	pismach	 literackich,	m.in.:	 „Arkusz”,	
„Arterie”,	„Fraza”,	„Kresy”,	„Studium”,	„Topos”,	
„Zeszyty	Literackie”.	W	Polsce	i	Kanadzie	ukazały	
się	jej	książki	poetyckie:	Wyobraźnia	kontrolowana	
(Częstochowa	1998),	Parantele	(Częstochowa	2003),	
Orinoko	(Tychy	2008),		Inne	obroty	(Toronto	i	Rzeszów,	
2010),	arkusz	poetycki	Ruchy	Browna,(Częstochowa	
2011).	 Poetka	 była	 laureatką	 wielu	 polskich	
konkursów	 poetyckich.	W	 roku	 2008	 otrzymała	
Grand	Prix	„Tyskiej	Zimy	Poetyckiej”	dla	autorów	
po	debiucie	książkowym	za	tom	wierszy	Orinoko.	
Jej	 wiersze	 były	 tłumaczone	 na	 język	 angielski.	
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Wioletta Grzegorzewska (born in 1974 in Kozieglowy, 
Poland)	–	she	spent	her	early	years	in	Czestochowa	
where she organised cultural events, edited student 
journals, wrote articles about local literary developments, 
hosted a radio show on the theme of Polish poetry and 
organised writing workshops for young people. She 
was twice honoured with a grant from the Czestochowa 
District	Council	(1998,	2002).	In	2003,	together	with	
her husband Szymon Grzegorzewski, she set up 
the independent magazine and publishing house 
“Bulion”.	In	2006,	she	moved	to	the	UK	and	is	currently	
living in Ryde on the Isle of Wight. Her poems have 
been published in Poland’s most prestigious literary 
magazines,	inc.	“Arkusz”,	“Arterie”,	“Fraza”,	“Kresy”,	
“Studium”,	“Topos”	and	“Zeszyty	Literackie”.	Her	
poetry volumes include Wyobraźnia	kontrolowana	
(Czestochowa	 1998),	 Parantele (Czestochowa 
2003),	Orinoko	(Tychy	2008),	Inne	obroty	(Toronto	
–	Rzeszów	2010)	and	Ruchy	Browna (Czestochowa 
2011).	She	has	won	numerous	literary	competitions,	
including	 the	 prestigious	 Tyska	 Zima	 Poetycka	
Prize. Her poems have been translated into English. 
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A	potem	coś	mnie	poderwało...
And	then	something	swept	me	away...

Stefan	Zweig	
“
24	godziny	z	życia	kobiety”	/	

“24	hours	in	the	life	of	a	woman”

Życie	się	żyje	albo	pisze.	
We	either	live	life	or	we	write	it.

Luigi	Pirandello
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Ferie

Zjeżdżamy	z	oblodzonego	pagórka	
na workach wypchanych sianem, 
połykając	kule	powietrza,	kawałki
nieba,	deble	słupów	granicznych.																																																																																					

Wysypuję	odpryski	lodu	z	relaxów,	
aż	sztywnieją	przemoczone	rękawiczki	
i	znowu	biegnę	na	górkę	jak	w	transie
z	nadzieją,	że	będzie	tak	całe	ferie.

Mój	Mont	Blanc	topi	się		od	plandeki.	
Słońce	znika	szybciej	niż	adrenalina	
na	rozpalonych,	dziecięcych	policzkach.
Za	krzakami	pojawiają	się	światła	latarki.
Ktoś	woła:	–	Do	domu!	–	więc	wracamy.	
Oczka	szklą	się	jak	zamarzające	planety.
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Half term

Sliding down our frozen hill
on sacks stuffed full of hay,
we swallow clumps of air, pieces
of sky, slaloming border posts.

I empty my moon boots of icy shards,
my soaked gloves stiffening,
and again run up the mound as if entranced,
hoping the whole half term will be like this.

My	Mont	Blanc	melting	with	our	efforts.
The	sun	fading	faster	than	adrenaline
from	our	flaming	cheeks.	
Torches	then	peer	through	the	bushes.
Someone	shouts:	–	Get	home!	–	so	we	get.
Eyes freezing over like  tiny planets.  
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Z puchem

Wschodni	wiatr	dmuchnął	
horyzont,	czyniąc	z	wioski	Syberię.
Jęczą	druty,	sztywnieją	włosy,	gasną.
Obym	nie	skończyła	jak	welonka	sąsiada,
która	rozpuściła	się	w	lodowatej	wodzie
jak	pęcherzyk	w	musującym	wapnie.

Cisza	w	stołowym	nawleka	paciorki,																																																																																														
skrapla	je	nad	piecem,	który	powstał	z	gliny																																																																																					
zaraz po wojnie i mimo trefnych przewodów 
przez	cały	wiek	nikogo	nie	zaczadził.

Hej	ty,	świetlisty	tragarzu	puchu,
wywlecz z szopy swój wózek
i	przywieź	mi	zapas	piór.																																																																																																																		
Wypcham	nimi	nieziemską	pierzynę																																																																																																					
i	nigdy	nie	będę	już	marznąć.
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With down

The	Eastern	wind	stroked
the horizon, our village suddenly Siberian. 
Wires moaning, hair stiffening, extinguished. 
I only hope I don’t go the way of the neighbour’s veil tail
which dissolved in its icy bowl
like a speck of bubbling aspirin. 

Silence in the dining room threading beads,
liquefying them over a stove formed of clay
after the War, which, despite its rudimentary piping,
hasn’t gassed a soul in a century. 

Hey you, shining porter of pure down, 
drag your cart from the barn 
and deliver me a load of feathers. 
I will stuff them into our heavenly bedding 
and never feel cold again. 
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Iskry

	 							I	życia	przybywa	jak	wiosennej	wody	

	 							Emil	Laine

Kształt	podobny	do	jaskółki	uczynił	
tę	wiosnę,	obudził	w	rynnach	utopki.
Poskromiona	wueska	czekała	w	stodole
na	przypływ	mocy,	na	dyskotekę,
gdzie	tutejsze	bzykały	się	z	chłopcami	
z	placu	broni.	Ty	nie	przyjechałeś.	

Znowu	zabrakło	węgla.	Ziąb	trzymał
nas	w	kupie	wokół	żeliwnego	piecyka.
Dziadek	porąbał	wszystkie	balaski.	
Babka	omiotła	progi	święconą	palmą.	
Przewody	iskrzyły.	Przybywało	wilgoci	
pod	tynkiem.	Piecyk	zrzucał	patynę.	
Pierzyna	zapachniała	wiatrem.	
W	niej	kotłowały	nieopierzone	lęki.

Ile	jeszcze	musi	przelać	się	tej	wody,	
abyś	odżył	po	kłótni	z	pijanym	ojcem,	
gdy	kształt	podobny	do	jaskółki	spadł	
z	dachu,	zahaczając	o	transformator?



15

Sparks
  
                     And	life	rises	like	spring	waters	
																											Emil	Laine

Something swallow-shaped brought springtime
forth, waking water spirits in the gutters.
A housebound motorbike sat in the barn,
waiting for the tide to turn, a village disco,
where local girls shagged lads
from the barracks. You did not make it.

Then	the	coal	ran	out	again.	Cold	holding
us close around the cast iron stove.
Grandpa	turned	fences	into	firewood.
Gran swept the steps with a holy palm.
Sparks dancing on cables. Damp accumulating
beneath	the	plaster.	The	stove	casting	off	its	patina.
Bedding	sometimes	smelling	of	breezes.
In	it,	fledgling	fears	writhing.

How much of that water must rise and fall for you
to	come	back	from	the	fight	with	your	drunken	father,
when that swallow-shaped object fell from
the	roof,	crashing	into	the	transformer?
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Wiosna, 1986 

       Noc	była	ciężka,	a	powietrze	ożywcze	
																			 						Mike	Oldfield	

Nocą	chmura	z	Czarnobyla	spadła	
na	pastwiska.	Nabrzmiały	tarczyce.	
Staw	zaświecił	szemranym	jodem.	
Jaskółki	całowały	krzywe	lustra.	

W	radiu	grali	„Moonlight	Shadow”.	
Harcerka	z	miasta	założyła	w	szopie	
klub	dziewic.	Paliłyśmy	mentolowe,	
biorąc	z	Playboya	darmowe	lekcje	
przygotowania	do	życia	w	rodzinie.	

Innego	końca	świata	miało	nie	być,	
a	wciąż	się	powtarzał	jak	bóle	brzucha	
i	pryszcze,	do	czasu	aż	zauważyłam	
plamki	ciemnej	krwi	na	bieliźnie.
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Spring, 1986

      The	night	was	heavy,	but	the	air	was	alive.
	 							Mike	Oldfield

At night, the Chernobyl cloud fell
on	our	pastures.	Thyroids	swelled.
The	pond	glowed	with	murmuring	iodine,
swallows kissing crooked mirrors.

The	radio	kept	playing	“Moonlight	Shadow.”
In the barn, a girl scout from the city started
a club for virgins. Smoking menthols,
we took free lessons from Playboy
“on	preparing	for	family	life.”

There	would	be	no	other	end	of	the	world,
and yet it kept repeating, like cramps
and pimples, until I discovered
spots of dark blood in my underwear.
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Wiersz wielkanocny
 

Zimny	kwiecień.	Kurczęta	dojrzewały
w	klatce	pod	ogromną	żarówką.
Podawałam	im	poszatkowany	pokarm:
gotowane	jajka,	krwawnik,	wodę	na	denku.
Oglądałam	stworzenia	pachnące	piaskiem
i	śluzem,	wyklute	z	nieznanej	ciemni,
która	była	jak	całonocne	przerwy	w	dostawie	prądu.	
Pamiętam	szelest	w	ciemności,	kiedy	gasła	żarówka,
sztywniejące	plamki,	migotania.
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An Easter verse

A cold April. Chicks coming to
in a cage under a giant light bulb.
I	served	them	finely	chopped	feed:
boiled eggs, milfoil, water in a jar lid.
I admired these beings, fragranced with sand
and mucus, hatched in an alien darkness,
not unlike the all-night cuts in electricity.
I still remember the rustling  when the bulb died,
spots	of	colour	stiffening,	flickers.
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Majowe	fikcje,	1989

Ojciec	wrócił	ze	złamaną	odznaką	
komendanta	Straży	Przemysłowej
i	przewracając	naleśniki	na	patelni,	
mówił	o	tajnych	wywózkach	papieru.

Dzień	się	dłużył	i	obrastał	w	anegdoty
jak	ta	o	naszym	sadzie	za	stodołą,
który	kilka	lat	temu	zmiotła	burza.

Na	czerwonej	płachcie	kwiaty	jaśminu	
zmieniały	kolor	na	bardziej	czytelny,
a	mój	kamienny	dom	znikał	w	ulewie
z pola widzenia jak drzewa i papier.
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May	fictions,	1989	

Father snapped his Industrial Guard
Commander’s badge in half, came home
and,	flipping	pancakes	over	the	stove,
told us about the papers being carted off. 

The	day	drew	long,	overgrown	with	anecdotes,
like the one about our orchard behind the barn,
swept away a while back by a storm. 

Red	crosses	covered	in	jasmine	flowers
changed colours for something more pure,
my stone house vanishing from sight
in a downpour, like trees and paper.
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Zwijanie

Niesiemy	dojrzałe	makówki.	Tyle	fioletów	w	rękach.	
Szeleszczące	klepsydry	przesiewają	nas	pod	koniec	lata.	

Wózek	znika	za	kopcem.	Pędzi	z	górki	na	zbity	pysk	
szosy,	która	remontuje	się	od	miesiąca	i	nie	pozwala	zasnąć.	

Psy	włóczą	gnaty	po	ostatnich	ubojach.	Obwąchują	piszczele	
korzeni.	Nasz	dąb-pupilek	jeszcze	się	trzyma	skarpy.	

W	kamionkach	pękają	wielokomorowe	serca	
ostrężyn.	Mrówki	zlizują	słońce	z	wapiennego	gruntu.	

Dym	szarpie	struny.	Winniczki	płoną	w	tajemnych	kręgach.	
Zwijają	się	podziemne	rzeki		–	Nic	tu	po	mnie		–	mówisz
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Wrapping up

We carry ripe poppy heads. So many violets bunched in hand. 
Whispering  hourglasses sift through us at the tail end of summer. 

A	trolley	vanishes	behind	the	mound.	The	battered	road	
hammers downhill,  repairs going on all month, keeping us awake.  

Dogs	drag	bones	down	back	roads,		sniffing	the	tibiae	
of tree roots. Our baby-oak still clings to the hillside. 

In stone huts, the multi-celled hearts of berries
bursting. Ants licking sunlight off the chalky earth. 

Smoke		tearing	at	the	strings.		Snails	aflame	in	secret	circles.	
Rivers veer off underground – Nothing for me here – you say   
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Zabawa	obręczami

Wieczorem	zrzucamy	ze	wzgórza	obręcze
ukradzione	dzień	wcześniej	z	wysypiska.
Koła	prują	trawę.	Koniec	zjada	początek.
Okolica	zwija	się	w	szprychach,	uwalniając
fetor	dzikich	sadzawek	i	dołów	z	wapnem.

My, nastoletni, z plamkami owocówek 
na umorusanych policzkach
biegniemy	na	bosaka	za	świstem	obręczy
prosto	na	pola,	gdzie	podzielimy	się
w	pocałunkach	gorzkimi	pyłkami	lebiody.
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Hoop rolling 

Come evening, we toss the hoops downhill,
stolen yesterday from the local scrap yard.
Rings	ripping	grass.	The	end	swallowing	the	beginning.
The	view	tangled	up	in	the	spokes,	freeing
the fetor of wild ponds and lime pits. 

Us	teens,	filthy	cheeks	speckled	
with	fruit	fly	remains,
chasing, barefoot, the whizzing ring
across	rape	fields	to	share,
in kisses, bitter marjoram pollen. 


