Bolesław Kobrzyński
wierszy wojennych

–

autor

Florian Śmieja (Mississauga, Kanada)
Maria Danilewicz Zielińska głosując za kandydaturą Bolesława Kobrzyńskiego do
nagrody Kościelskich, nazwała go
autentystą, autorem wierszy wojennych… korzystnie odcinających się od
tradycyjnych wierszy wojennych pisanych przy biurku przez przysięgłych
cywilów.
Urodzony w 1914 roku, a zmarły w Anglii w 1988 roku poeta walczył we wrześniu
1939 r., a potem pod Tobrukiem, Monte Cassino i Anconą przypłacając wojaczkę
dożywotnim pobytem w szpitalach angielskich. Jeszcze jako podchorąży dywizjonu
przeciw pancernego pisał:

Jak rzewnych fletów pieśń spokojna
Jak ponad miastem syren śpiew

Gdy wojna
Z naszych żył – wierszy płynie krew.
Odwiedziłem go w jednym z angielskich szpitali w Mabledon niedaleko Londynu
zaproszony na literacki wieczór przez poetę Bronisława Przyłuskiego. W dyskusji
wziął udział Kobrzyński okazując się wytrawnym znawcą poezji. Potem mnie
odprowadził do autobusu. Wtedy dopiero zdradził swoje fobie i jasny stał się jego
stan psychiczny. Wymienialiśmy przez szereg lat listy. Często przysyłał mi pięknie
kaligrafowane wiersze i uwagi. Donosił, że wiele jego czystopisów złożono w
Bibliotece Polskiej w Londynie. Czy tam się zachowają?

_______
Bolesław Kobrzyński (ur. 27 grudnia 1914 roku w Osterfeld w Westfalii, zm. 29
grudnia 1986 roku w Horton w Wielkiej Brytanii) – polski poeta.
Pochodził z rodziny górniczej. Szkołę podstawową ukończył w

wielkopolskim Trzemesznie. Studiował w seminarium nauczycielskim w
Wągrowcu. W latach 1935-1936 szkolił się w podchorążówce w Brodnicy. Przed
wojną pracował jako nauczyciel. W 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony
do garnizonu rzeszowskiego. Po klęsce wrześniowej został internowany na
Węgrzech. W 1940 roku przedostał się do Jugosławii, a stamtąd przez Liban do
Syrii. Służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Brał udział w
walkach o Tobruk, Anconę i na Monte Cassino. Otrzymał awans na stopień
oficerski (porucznika). Pod Monte Cassino został ranny. Resztę życia spędził w
szpitalu.
Laureat nagrody literackiej Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w
Londynie (1950) i Nagrody Kościelskich (1976).
Pisał wiersze (między innymi Kantyk do butelek z wodą) i epigramaty. Jest
autorem słów na pomniku pod Monte Cassino. Za jego sztandarowy utwór
uważany jest Wiersz o Tobruku:
Paść i nie ulec, bronić się i natrzeć,
Karabin podnieść i nabić go znowu
I szukać wrogów wolą i rozpaczą
W górze, na morzu, po fiordach i rowach.
Na podstawie Wikipedii

