Eda Ostrowska (*9 sierpnia 1959 w Sławatyczach)
Ta poetka zrodzona w Sławatyczach
w swych wierszach się uroczo przejęzycza,
ze słowem się boryka,
najczulszych strun dotyka,
zderzając z sobą wdzięk i gorycz życia.

(ebs)

Eda Ostrowska, właściwie - poetka i prozaik.

Urodziła się w niedzielę w południe 9 sierpnia 1959 w Sławatyczach, miejscowości niewielkiej, ale z racji swojego
pochodzenia o bardzo bogatej historii, jako Edwarda Ostrowska. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki we Włodawie (1978), gdzie podjęła pierwsze próby literackie pod okiem swojego nauczyciela
polskiego Józefa Ferta. Debiutowała wierszem w Kamenie (1977), następnie cyklem wierszy w Twórczości, wówczas
pod kierownictwem Jarosława Iwaszkiewicza (1979). W latach 1978-1983 studiowała bibliotekoznawstwo i
informację naukową na UMCS. Miała kilkuletni epizod pracy jako bibliotekarz.

Autorka siedemnastu zbiorów poetyckich i jednej prozy poetyckiej, zawierających egzystencjalne doświadczenia
przebytych transformacji, gdzie punktem wyjścia jest żywy dialog z pojmowanym radykalnie chrześcijaństwem.

Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w 2012. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ma syna. Mieszka
w Lublinie.

https://www.youtube.com/watch?v=aLjJkolK0Yg&t=36s

Publikacje poetyckie i inne:
"Ludzie, symbole i chore kwiaty", Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, (wiersze i listy)
"Oto stoję przed tobą w deszczu ciała", Iskry, Warszawa 1983, (proza poetycka)
"Gesty" (w druku: "Smugi pieprzu"), Iskry, Warszawa 1983
"Tajemnica I bolesna", Czytelnik Warszawa 1987

"Małmazja", Śląsk, Katowice 1988
"Letycja u miecznika", Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1990
"Psalmy, Norbertinum", Lublin 1990
"Krew proroków (na twoich rękach), Norbertinum", Lublin 1994
"Parszywe nasienie Abrahama, Norbertinum", Lublin 1996
"Światłem być, Norbertinum", Lublin 2000
"Nie znałam Chrysta. Wybór poezji, Norbertinum, Lublin 2003
"Baranek zabity, Dedykacje, Norbertinum", Lublin 2006, (miniatury liryczne)
"Wierszownik", Miniatura, Kraków 2007
"Śmiech i łaska", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2010
"Dojrzałość piersi i pieśni", Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin 2011
"Echolalie, Episteme", Lublin 2012, (poemat)
"Oto stoję w deszczu ciała /dziennik studentki/, wydanie drugie zmienione", Jirafa Roja, Warszawa 2013, (wydanie
pierwsze pt. "Oto stoję przed tobą w deszczu ciała")
"Ptak w tak-taku /widowisko poetycko-muzyczne/", Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2013
"Edessy /poemat sowizdrzalski/", wyd. Episteme, Lublin 2015
"Poemat filozofujący", wyd. Episteme, Lublin 2017

***
Więcej o poetce i galeria portretów.

