
Leonarda Szubzda - nauczycielka języka polskiego, poetka. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rewalidacji Umysłowo Upośledzonych w Wyższej Szkole 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego i pełniła funkcję 

dyrektora w szkole  średniej. Obecnie na emeryturze. Mieszka w Sokółce.

Jest autorką ośmiu tomików poetyckich:

"Jeszcze idziemy" 1992

"Żałuję lasów i róż" 1994 (nominowany do nagrody "Głosu Nauczycielskiego")

"Tylko sady nas pamiętają" 1996 (wydany w Serii Świętojańskiej Oddziału ZLP w Białymstoku)

"Ile życia" 1998

"Między milczeniem a krzykiem" 2001

"Zwyczajne obcowanie" 2006

"cdn..." 2013

"Dziewczyny" 2017 (wiersze i opowiadania)

Jej wiersze zostały zamieszczone w wielu almanachach i antologiach, były drukowane na łamach 

czasopism w kraju i za granicą (m.in. w prasie polonijnej w Chicago i Nowym Jorku), tłumaczone na 

języki obce. Od 2001 roku w Korycinie, organizowany jest Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy 

Szubzdy. Laureatka wielu konkursów literackich - uhonorowana Złotą Buławą Hetmańską (1996). W

roku 2012 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Należy do Związku Literatów Polskich, pełni 

funkcję prezesa Oddziału ZLP w Białymstoku. Amatorsko zajmuje się twórczością plastyczną, 

wykonuje collage, frottage oraz rysunki komputerowe - prezentowane na wielu wystawach, a także 

wykorzystywane do ilustracji książek. Od kilku lat pisze także wiersze dla dzieci.

W roku 2017 otrzymała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na 

przygotowanie materiału do książki "Dziewczyny", która zwyciężyła w Plebiscycie Czytelników 

Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku uzyskując tytuł "Książki roku 2017".  W tym samym roku 

otrzymała także Nagrodę Specjalną Starosty Sokólskiego w Plebiscycie Sokoły 2017.

Wraz z mężem prowadzi otwarty dom wiejski w Rozedrance Starej, który zdobył w roku 2015 I 

miejsce w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Budownictwa Wiejskiego  Drewnianego w 

Województwie Podlaskim. 
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Ilustracja 1: Frotaż. Zarys wizerunku 
Jezusa na krzyżu.

Ilustracja 2: Technika mieszana. Obraz czarno - biały, wyobrażenie 
brzozowego lasu.



Ilustracja 3: Frotaż. Przedstawia grupę ludzi w zarysie, 
czarno - biała praca.

Ilustracja 4: Leonarda Szubzda , Nevada (USA), 2019 r.Fot. Dorota Jeffery. 
Zdjęcie z archiwum prywatnego autorki. W tle góry pokryte śniegiem.


