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PRZYWOŁANIE
W otwarte ramiona
chwytam jesień
przywołuję liście
pełne zimowego snu
by okryły moje ciało
Jestem jednym z nich
może wiosną
ożyję z wiatrem
zazieleni się
moja czupryna
Władysław Graban jest poetą, grafikiem, fotografikiem, animatorem ruchu społecznokulturalnego na Sądecczyźnie. Urodził się 15 maja 1955 roku w Kostomłotach koło Wrocławia.
W 1962 powrócił wraz z rodzicami na ziemię swych przodków
— Łemkowszczyznę. Zakochał się w beskidzkim pejzażu, a swe uczucia zaczął w poetyckiej
formie przelewać na papier, mając zaledwie 10 lat. Pierwszą nagrodę
— wyróżnienie w konkursie Tygodnika Kulturalnego — otrzymał w 1976 roku. W końcu lat 70.
rozpoczął współpracę z tygodnikiem Nasze słowo. Dzięki temu pismu, czytanemu w rodzinnym
domu, zetknął się z pisanym językiem Łemków.
Swoje poezje publikuje — poza wymienionym tygodnikiem — między innymi w Zustriczach
(ukraińskojęzyczne pismo wydawane w Polsce), w prasie ukraińskiej, w Ruskim Słowie
(Jugosławia), Rusynie (Słowacja), Karpackiej Rusi (USA), a także w pismach polskojęzycznych,
np. w Tygodniku Kulturalnym, Gazecie Krakowskiej, Regionach i innych. Jego wiersze można
też znaleźć w antologiach poezji ukraińskiej. W 1984 roku zadebiutował w Sądeckiej Oficynie
Wydawniczej zbiorem wierszy „Twarz pośród cieni‖. W 1991 roku wydał dwujęzyczny tomik
wierszy w krakowskiej „Miniaturze‖, pt. „Na kołpaku gór‖, a w 1995 roku tomik „Rozsypane
pejzaże‖. Dwa lata później ukazały się jego wiersze, tłumaczone na język ukraiński, w tomiku
„Ikonostas boliu‖, nakładem wydawnictwa „Lileja‖ w Tarnopolu.
Oprócz własnej twórczości poetyckiej zajmuje się tłumaczeniem poezji z języka
ukraińskiego, opracowaniem graficznym wydań książkowych, uwiecznianiem na fotografiach
pejzażu i obiektów architektonicznych, szczególnie łemkowskich. W latach 1994-1996
redagował założony przez siebie kwartalnik Zahoroda (Zagroda), poświęcony kulturze Łemków.
Od 1978 roku mieszka z rodziną w Krynicy. Organizuje życie kulturalne Łemków, wystawy i
plenery artystyczne. Jest inicjatorem i organizatorem znanej imprezy pn. „Łemkowska Watra‖, a
także „Poetyckiej Jesieni‖, czyli spotkań łemkowskich poetów z kraju i zagranicy. Jest
członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, a także Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych.
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