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Aleksandra Baltissen 

„Bądź tam, gdzie budzą się nadzieje”. 

Nie ma chyba w Niderlandach drugiej tak płodnej artystki słowa jak Aleksandra Baltissen z Heerlen. Wydała już kilkanaście 

tomików, w każdym po kilkadziesiąt wierszy. W Niderlandach mieszka od prawie 30 lat. Wiersze zaczęła pisać gdy była jeszcze 

nastolatką. Jej pierwszy wiersz był wyrazem uczuć doznanych w okresie pierwszego zakochania, którymi podzieliła się z 

papierem. Papier stał się dla niej wiernym i cierpliwym słuczaczem. Później  zapragęła podzielić się swoimi emocjami z innymi 

ludźmi. Aleksandra jest ciekawa, wrażliwa i odważna. Nie wacha się pójść w nieznane. Ryzyko? „Oczywiście, zawsze istnieje, ale 

nie trzeba się go bać. Kkażde ewentualne niepowodzenie jest nauczką, która wzbogaca ducha. Poza tym należy chwytać szansę 

gdy się pojawia. Niewykorzystana zniknie na zawsze. Najczęściej jednak spotykam przyjaznych ludzi i widzę dużo dobra”.  

Świat emocjonalny Aleksandry jest bardzo bogaty i żróżnicowany. Najelpiej oddają go cytaty fragmentów jej poezji. 

Chwile serdeczności 
tej od Ciebe, 
jak wędkarz wyłowię z pamięci 
i zabiorę ze sobą 
wypełniajac codzienność 
 
„Nie piszę dla sławy. Oczywiście, miło mi gdy mój wiersz kogoś wzruszy lub mu się spodoba, ale nie oczekuję pochwał ani nagród. 
Moich wierszy nigdy nie wysayłałam na konkursy”. Aleksandra pisze to, co czuje, co widzi, co ją urzeka, obserwując przy tym 
zawsze dobre strony życia. W jej wierszach nie znajdziesz tragedii, zranionej duszy, narzekania na los. Raczej miłość, akceptację i 
pochwałę, 
 
Kochać to znaczy 
rozumieć innych, 
Kochac to znaczy 
odczuwac radość 
Kochac to znaczy  
modlic się za drugiego 
Kochac to znaczy 
mieć swoje grzechy 
Kochać to znaczy  
być człowiekiem 
 
Jest bardzo beinteresowna i otwarta., lubi dawać, nie oczekując niczego w zamian. We wszystkim widzi piękno i przyjaźń. Z 
pozoru brzmi to jak słodki śpiew, jak mdły tort polany lukrem. Ale czyż  nie marzymy czasami wszyscy o miłych, łagodnych, 
kojących chwilach w życiu?  „Ja tak chcę widzieć życie, to mnie urzeka i o tym marzę. Tęsknota - tak, ale cierpienie – nie. Nikt nie 
cierpi z wyboru. Nikt nie chce cierpieć. Ja nie chcę tego opiewać” 
 
Podaruj mi uśmiech, 
co jest w niebiosach 
i nazwij po imieniu… 
Powiem zawsze „tak” 
 
Aleksandra kocha ludzi i widzi w nich same dobro. „Nie jestem naiwna i potrafię odróżnić dobro od zła, ale zła unikam, Dlatego 
lubię pracować z dziećmi, one są takie szczere  i otwarte na wszystko.” Aleksandra pracowała z dziećmi jako instruktor teatru  w 
Stargardzkim Centrum Kultury w rodzinnym Stargardzie Szczecińskim. Udzielała też dzieciom nauki pływania. 
 
Lubię cię, Boża istoto 
smagana wiatrami 
porwana za piękną tęsknotą 
i dobrodusznym sercem 
 
Pomimo tylu już lat w Nierlandach Aleksandra nie zapomniała swojej tożsamości. Jak się czuje w Heerlen? „Doskonale. Ja się 
zawsze dobrze czuję wśród przyjaznych ludzi. Nieważne czy w Heerlen czy w Stargardzie. Wszędzie można ich spotkać.” Jej 
dziecinne lata i rodzina maja stałe miejsce w jej sercu.  
 
Odnajdę cię w cieple serca, w cieple słów 
Odnajdę cię w swoich myślach u konturach 



Odnajdę cię w czasie co nie staje 
Odnajdę cię zawsze... 
 
„Mam dwa paszporty i czuję się lojalną Holenderką i lojalną Polką.” 
 
Być albo nie być Polakiem 
To zbęde pytanie Być zawsze 
dziękując sercem i czynem 
Być teskniąc Inaczej ne umiem 
 
Aleksandra kocha też przyrodę i napisała już wiele wierszy o niej. 
 
Storczyk: 
Otwórz mój list, kochana 
Ja słowa maluję zapachem 
tyś moja jedyna wybrana 
orchideo - jam ci kwiatem 
 
Jeden obraz mówi wiecej niż tysiąc słów. To prawda, ale prawdą jest także, że w jednym wierszu kryje się tysiąc obrazów. 
Życzymy Aleksandrze dużo sukcesów w jej twórczości. „Dziekuje za miła rozmowę”. Mówi na zakończenie. 
 
Będę  dotykać cię słowami,  
wolnością dnia, 
czule jak dłońmi,  
by rozwieszać marzenia 
------- 
 Z Aleksandrą Baltissen rozmawiał Waldemar Pankiw. 
 
http://www.aleksandra.nl 
https://klub-literacki-wiatrak.nl 


