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Wspomnienie o śp. Ewelinie Węglewskiej

Ewelina była bardzo ciepłą, pełną pozytywnej energii osobą. Swą przygodę z
dziennikarstwem rozpoczęła w Sztandarze Młodych. Następnie przez pewien czas była
redaktorem naczelnym gazety i rozgłośni zakładowej ABC Lechii. Współpracowała z
Ośrodkiem TVP w Poznaniu i z miesięcznikiem „Filantrop Naszych Czasów”. W roku 2005
została laureatką konkursu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich o nagrodę im. Wojciecha Dolaty za cykl „Jak pokonać te schody?”. Pracę w
naszym Portalu, PION.pl rozpoczęła w kwietniu 2012. 

Ewelina mimo niepełnosprawności w stopniu znacznym zawsze była pozytywnie
nastawiona do życia. Niepełnosprawność nie była dla niej przeszkodą w spełnianiu
marzeń i prowadzeniu życia zgodnego z wartościami. Zawsze postępowała zgodnie z
etyką zawodu dziennikarza. 

To właśnie niej dedykujemy zgromadzone w niniejszym tomiku wiersze.

Redakcja PION.pl 

Śp. Ewelina Węglewska 
red. nacz. portalu PION.pl



 

Martyna Sergiel

Słowa niewypowiedziane

Mam ręce pełne słów wypowiedzianych

O nieregularnym kształcie obłoków
W locie ptaków ruchomiejących 

Niekończących się
I Wiecznych.

Toczą się słowa
Echem.

Mam ręce pełne słów wypowiedzianych
Wracają do mnie 
W krzyku mew

Spływają po palcach
Toczą się w żyłach jak krew.

Biją jak serce
Co bić nie przestanie
Echem.

Wciąż
Jak zapomniane historie
Niedopowiedziane
Łączą początek i koniec.

Wchodzę w te słowa wypowiedziane
Co płyną i bolą
Jak czas 
Co się cofa.

Moje słowa
Słowa verbum
Niech się staną ciałem



 

Uwięzione między tak i nie
Między być albo nie być
Między powiem i nie powiem

Lepiej by było dla was słowa
Żebyście pozostały w ukryciu
W pustce

Między bytem a niebytem
Zawieszone na granicy pomiędzy nicością
A cienką i niepowtarzalną granicą samotności.

Tak.

13.11.2021
Pamięci Eweliny Węglewskiej
 



 

Marcin Łącki

Decyzja

Podejmuj decyzje mądrze,
Bez uczuć i emocji…
Niektóre wybory są,
Na całe życie…

Zanim jakąkolwiek decyzję podejmiesz,
Przeanalizuj to z pomocą Boga…
Nie rób niczego na ślepo,
By uniknąć konsekwencji…

(12 lipca 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Skarb

Życie jest zbyt krótkie,
By użalać się nad sobą…
Gromadzić materialne rzeczy,
Które staną się bezużyteczne…

Wystarczy potężna fala,
Która wszystko zniszczy…
Skup się na duchowości
I miej serce dla każdego człowieka…

Nadejdzie dzień,
W którym wszystko zostawisz…
A serce wypełnione dobrem
Zabierzesz ze sobą przed oblicze Boga…

(06 stycznia 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Tu i teraz

Staram się nie żyć przeszłością,
Bo już niczego nie zmienię…
Choć dużo w życiu popełniłem błędów,
Które chciałbym naprawić…

Nie wybiegam w przyszłość,
Gdyż nie mam na nią wpływu…
Staram się żyć dziś, teraz,
Z nadzieją dotarcia do nieba…

(09 stycznia 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Relacje

Wszystko ma swój czas,
W budowaniu relacji…
Ciągle wymówki,
Dobrze nie wróżą…

Nie warto łudzić się nadzieją,
Gdy ktoś Cię unika…
Uciekaj, póki czas
By nie cierpieć z bezsilności…

(16 lipca 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Działanie

Nie wystarczą same słowa,
Które znaczą bardzo wiele…
Lecz to właśnie czyny,
Świadczą o Twoim dziele...

Poza słowami,
Trzeba działać…
Tak, aby nie były one,
Pustymi dźwiękami…

Relacja, bliskość, uczucie,
Sprawiają, że życie nabiera smaku…
Trzeba poznać wnętrze człowieka,
Żeby bezpiecznie dalej z nim iść…

(17 lipca 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Przemijanie

Nie stój w miejscu,
Lecz idź dalej...
Nie żyj przeszłością,
Już tam byłeś...

Nie rozdrapuj niczego,
Bo i tak nic nie zmienisz...
Pozwól się zaczarować,
Byś dał się odmienić...

Każdy napotkany człowiek,
Niczym jasna gwiazda z nieba...
Spełni Twe pragnienie,
Jeśli czegoś ci potrzeba...

Nie zamartwiaj się więc
I uśmiech swój ślij do ludzi...
Może właśnie to,
W nich dziecię Boże obudzi...

(19 lipca 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Udźwignąć

Droga coraz trudniejsza,
A doświadczenia z przeszłości...
Są jak kamienie,
O które wciąż się potykam…

Jestem zbyt ograniczony,
By cokolwiek zrozumieć…
Dlaczego tak to się toczy,
Tylko jeden Bóg wie, jaki jest tego sens…

Codzienna pieśń w uszach dzwoni,
Chcę znaleźć uspokojenie…
By nie popaść w rozpacz,
Gdy nic nie wychodzi jakbym chciał…

(27 sierpnia 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Huśtawka

Nie daj się wykorzystywać
I sobą manipulować…
Przez różne fanaberie,
Chcą się zabawić Twoim kosztem…

Nie trać czasu na to,
Co jest nic nie warte…
Unikaj i uciekaj jak najdalej,
By potem nie popaść w rozpacz…

Przy zawieraniu nowej znajomości,
Proś Boga o mądrą decyzję…
Wszystko po to,
By uniknąć wahania uczuć…

(16 lipca 2021 roku)



 

Marcin Łącki

Tylko raz…

Tylko jeden raz,
Wędruję po tym świecie…
Cokolwiek w życiu się wydarza,
To tylko jeden raz…

Póki mogę zrobić coś dobrego,
Niech uczynię to teraz…
Gdyż tylko to,
Będę mógł zabrać ze sobą do nieba…

Każdy napotkany człowiek,
Jest w jakimś celu…
Więc szanuj go i nie zmarnuj tej chwili,
Bo nie wiesz, czy spotkasz go kolejny raz…?

Nie odkładam niczego na później,
Ani nie zaniedbuję…
Gdyż nie będę już szedł tą drogą,
Nigdy więcej…

(27 sierpnia 2021 roku)
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Na okładce wykorzystano, za zgodą p. Jadwigi Juszczak, pracę pt. Drzewo (2019),
technika: pisaki i cienkopisy. 
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