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Opis
Krystyna F. Henczel (z d. Tylżanowska), historyk, pedagog, poznańska poetka, członek Nauczycielskiego
Klubu Literackiego. Opublikowała sześć tomików poetyckich: Ścieżki życia, W tę noc przedziwną, Na
strunach serca, Tam, gdzie kwitną kaczeńce i bzy, Barwy trwania, Światło na rozdrożu. Siódmy tomik
W lustrze czasu poświęcony jest refleksjom nad ludzkim życiem, jego pięknem, wartościami, zagrożeniem,
nieuchronnym przemijaniem. Jej wiersze są publikowane m.in. w almanachach i pismach literackich,
wydawnictwach pokonkursowych. Tomiki poetyckie znajdują się w bibliotekach polskich i w ośrodkach
polonijnych. Za pracę zawodową, społeczną i twórczą uhonorowana została licznymi odznaczeniami. Prosty
i prawy pion moralny daje odporność na czyhające zło i pozwala żyć godnie, słuchając siebie. Poetka umie
słuchać własnego wnętrza i subtelnie dozować emocje, pisząc wprost o tym, co dyktuje serce.
Najważniejsza jest dla niej „ścieżka miłości”. Miłość buduje, ocala wartości, warunkuje czerpanie radości na
codzienne niełatwe zmagania z problemami, od których nikt nie jest wolny. Gwarantuje harmonię z sobą, z
najbliższymi ludźmi, spotykanymi „na rozdrożach”, jak również ze wszechobecną naturą, doskonałym
dziełem Stwórcy. Anna Zabacka W dzisiejszym konsumpcyjnym i zabieganym świecie ludziom brakuje
czasu na zadumę nad sensem i celem życia. Poezja jest tym komponentem kultury, który próbuje
człowiekowi ten fakt uświadomić i zmusić go do zamyślenia i zastanowienia. (…) Niektórzy poeci mają
wręcz poczucie misji wobec potencjalnego czytelnika. Mam wrażenie, że Krystyna Henczel należy do tej
grupy. (…) Jej wiersze cechuje prostota i przejrzystość. Myśli są czytelne, niezmącone wyszukaną
metaforyką, utrudniającą niekiedy właściwe zrozumienie przesłania. Są zrozumiałe dla każdego. Teresa
Januchta Od kilku lat zastanawiam się nad tym, jak najkrócej nazwać powołanie, bo tak pojmuje swoje
pisanie Krystyna Henczel. Jest to chyba ocalenie. Co pragnie ocalić Autorka? (…) chce ocalić od
zapomnienia wartości, które wyniosła z rodzinnego domu, (…) bezpieczeństwo i miłość przede wszystkim.

Wiersze Krystyny Henczel przepełnione są pokorą wobec Boga, drugiego człowieka. W swojej twórczości
realizuje przesłanie Dla miłości jest najwięcej miejsca na tym świecie. (…) Jest to miłość kierowana do
bliskich, a także do bliźniego naznaczonego wspólnym istnieniem, i to niezależnie skąd on pochodzi i gdzie
się znajduje. Paweł Kuszczyński
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