17 listopada 2016 roku Zespół Szkół
Ekonomicznych odwiedził pan Benedykt Kozieł.
Laureat m.in. Złotego Krzyża Zasług, II miejsca w
kategorii tomik poetycki w X Ogólnopolskim Konkursie
Literackim im. L. Staffa oraz członek Polskiego
Związku Literatów. Jest to nasz miejscowy poeta.
Większość ludzi zna go jako dyrektora Urzędu Pracy w
Staszowie. Pasją pana Benedykta jest pisanie wierszy,
co robi już od czasów młodości. Podczas spotkania
opowiadał, że amatorskie pisanie zaczął już jako młodzieniec. Poważnie tym fachem zajął się
dopiero w liceum. Swoich utworów nie tworzy w jednym nurcie. Pisze o wszystkim, co
przyciągnie jego uwagę. Czynność ta przychodzi mu z niezwykłą łatwością. W wierszach ceni
sobie przede wszystkim szczerość. Pomimo inspirowania się swoimi autorytetami, jak
wszystkim znany Norwid, nigdy nie próbował ich naśladować. Zawsze w wierszach wyrażał
siebie i swój punkt widzenia. Na pisanie swoich wierszy
poświęca dużą część wolnego czasu. Nawet praca nie
przeszkadza mu w spełnianiu siebie, ponieważ dla
robienia tego, co kocha, bez zawahania może poświęcić
całą noc. Największą wartością pana Benedykta jest
miłość. Najprawdopodobniej to ona sprawia, iż jego
wiersze są tak piękne, bogate w treść i dające impuls do
refleksji. Poeta przyznał, że myślał o pisaniu prozy, a
także nakreślał jej plan, lecz do obecnego momentu nie zdecydował się na to. Kiedy został
zapytany, co poza talentem potrzebne jest do pisania, bez namysłu odpowiedział, że
wyobraźnia i empatia. Bez umiejętności postawienia się na miejscu innej osoby i wyobrażeniu
sobie wielu możliwości potoczenia się spraw nasze wiersze byłyby ograniczone. Z
przekonaniem opowiadał o tym, jak cudowne jest tworzenie poezji i możliwość wyrażenia
siebie we własny oryginalny sposób. Uznaje jednak, że
nie każdy jest w stanie pisać wiersze, gdyż nie każdy ma
potrzebę wyrażania siebie w ten własny sposób. Jako
radę dla tych, którzy chcą zacząć własną przygodę z
literaturą, powiedział, aby nie zniechęcać się
negatywnymi opiniami niektórych, ponieważ wiele jest
gustów i nigdy nie trafimy swoimi dziełami we
wszystkie. Cenną radą było również to, aby wyrażać w

stu procentach siebie i swój punkt widzenia. Na koniec spotkania zaprezentował nam kilka
swoich wierszy oraz przekazał szkolnej bibliotece kilka swoich wspaniałych tomików.
Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu oraz wyniosła z niego wiele cennych
informacji dotyczących pisania, życia i twórczości poety. Z pewnością posłużą one do
zainteresowania się poezją lokalnego poety, a może nawet niektórzy, spróbują rozpocząć
swoją przygodę z pisaniem?
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