
Dąb
row

ska

Kli
ber

Pła
tek

Rys
t

Szu
kal

ski
Ta
ng

o
w
i
e
c
z
ó
r
 
p
o
e
z
j
i
 
i
 
p
i
o
s
e
n
k
i

7 l
ist

opa
da 

201
0  

god
z. 

16:
00

Zam
ek 

w G
ołu

cho
wie

 Sa
la 

Gob
eli

now
a

pod
zię

kow
ani

a d
la 

Bol
esł

awa
 Po

lna
ra 

za 
udo

stę
pni

eni
e r

ysu
nku

pod
cza

s k
onc

ert
u s

prz
eda

wan
e b

ędą
 ce

gie
łki

 na
 rz

ecz

kal
isk

ieg
o D

omu
 Ży

cia
 - 

Sch
ron

isk
a d

la 
Kob

iet

Wieczór Poezji 
i Obrazu 

Ogólnopolska 
Konferencja
o Ekfrazie 

Projekt finansowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Stowarzyszenie Promocji Sztuki
„łyżka mleka”
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14 maja 2011ul. Działyńskich 2, Gołuchów
OKL - zabudowania podworskie „Obora”

godz. 13:30 - 17:00
Cezary Sikorski: O poezji, obrazie i ekfrazie
Paweł Bernacki: Przepisać obraz. 
                             Kilka uwag na temat ekfrazy

Jacek Sojan: Norwidowska koncepcja ekfrazy, czyli od 

                       przedmiotu do podmiotu
Andrzej Sznejweis: Obrazy milczą, czyli przeciwwaga słów
Prowadzenie: Sławomir Płatek

godz. 17:30 - 20:00Cezary Sikorski: Monadologia stosowana
Prowadzenie: Bogdan ZdanowiczPiotr Nita - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na

Ekfrazę Tryptyku H. Boscha Ogród ziemskich rozkoszy
- prezentacja zwycięskiego tekstu
Prowadzenie: Aneta KolańczykIzabela Fietkiewicz-Paszek: Próby wyjścia

Recytacja: Iwona Michniewicz, Jurek Szukalski, autorka
Oprawa muzyczna: Piotr Giernalczyk

Prowadzenie: Aneta Kolańczyk
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Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

&

Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”

zapraszają na spotkanie 

z prof. dr hab. Stanisławem Beresiem

pt.   

16 kwietnia 2011, godz. 17:00 

Sala Studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Rozmowy z Miłoszem

w programie:

ź
wykład o twórczości Czesława Miłosza

ź
projekcja filmu z rozmowy z poetą

ź
poezja Czesława Miłosza w interpretacji 

Jurka Szukalskiego

spotkanie poprowadzą: 

     W
łodzimierz Garsztka i Maciej Michalski
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Stowarzyszenie zostało powołane do życia pod koniec 2010 roku. Skupia ludzi, którzy czują potrzebę 
tropienia, organizowania i zagospodarowywania literackiej, muzycznej, plastycznej i każdej innej 
artystycznej przestrzeni wokół siebie. Łyżka Mleka ma siedzibę w Kaliszu, co nie znaczy, że chce zam-
knąć swoją aktywność w jego granicach. Zapraszamy do współpracy każdego, kto czuje, że jego artysty-
czny czy organizacyjny potencjał rozmywa się w tzw. codzienności. 

www.lyzkamleka.eu

zw ri óe zr cs ez i ws  i dę o pz   mina

podczas spotkania będą sprzedawane płyty-cegiełki na rzecz „Domu Życia” z kolędami w wykonaniu Duszpasterstwa Młodzieży Parafii

św. Ducha i św. Antoniego w Kaliszu pod opieką ks. Krzysztofa Lipińskiego i ks. Andrzeja Kmieciaka

copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

kolędowanie

Stowarzyszenie Promocji Sztuki

„łyżka mleka”i
Caritas Diecezji Kaliskiej

zapraszają na

w

łyżka mleka

Stowarzyszenie
PromocjiSztuki

wiersze czytają:
  Maria Bednarczyk-Antczak

  Jurek Szukalski

prowadzi:
  Aneta Kolańczyk

kolędy śpiewają:
  przyjaciele Domu Życia

spotkanie 

    23 stycznia 2011, godz. 16:00

Schronisko dla Kobiet i Dzieci Dom Życia

ul. Gajowa 60-62, Kalisz (os. Winiary) 
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łyżka mleka

Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki

Sławomir Płatek 
mieszka w Gdańsku. Nagradzany i wyróżnia-
ny w kilkudziesięciu ogólnopolskich kon-
kursach literackich. Od 3 lat - zastępca 
red. naczelnego . 
Animator kultury, współtwórca wydarzeń 
literackich, turniejów jednego wiersza, 
wieczorów autorskich, juror w konkur-
sach. Od IX 2010 - prezes Stowarzyszenia 
Salon Literacki. 
Publikował w periodykach (m. in. Topos, 
Szafa, Migotania Przejaśnienia, Arterie, 
Bliza), almanachach i zbiorach pokonkur-
sowych. Debiutancka książka poetycka Bez 
imienia ukazała się w listopadzie 2010

www.salonliteracki.pl

Dorota Ryst

bsolwentka Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Członek Związku Literatów 
Polskich. Laureatka wielu ogólnopolskich 
konkursów poetyckich. Publikowała w al-
manachach pokonkursowych, prasie lite-
rackiej (m.in. Topos, Szafa, Metamorfo-
za, Łabuź, Gazeta Kulturalna) oraz w 
Świerszczyku (wiersze dla dzieci). W 1999 
ukazał się jej debiutancki tomik Odmiana 
przez przypadki, w 2005 erotyki widoczki. 
wiersze bezwstydne, a w 2009 czasunek. W 
2008 dołączyła do redakcji portalu ZLP. 
Współzałożycielka Grupy Twórczej OKNO i 
Stowarzyszenia Salon Literacki. Redaktor 
naczelna portalu .

mieszka w Warszawie, na Saskiej Kępie. 
A

www.salonliteracki.pl

Izabela Fietkiewicz-Paszek
urodziła się i mieszka w Kaliszu. Publi-
kowała m.in. w Autografie, Akcencie, Fra-
zie, Portrecie, RED, Odrze, Poezji dzi-
siaj, Migotaniach, Arteriach, we fran-
cuskim VOIX D'ENCRE. Obecna w kilku anto-
logiach. Redaktor kwartalnika literac-
kiego Migotania i magazynu sZAFa. Autorka 
tekstów piosenek, felietonów, recenzji. 
Jej wiersze ukazały się w dwujęzycznej 
antologii Free over blood (2010). Wydała 
2 książki poetyckie: Portret niesymetry-
czny [2010] (II nagroda w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji 
na najlepszy poetycki debiut książkowy 
2010) i Próby wyjścia [2011]. Sekretarz 
Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka.

  listopad 2010 Sala Gobelinowa Zamku w Gołuchowie   maj 2011 OKL Gołuchów, zabudowania podworskie Obora

Cezary Sikorski 
mieszka w Szczecinie. Ukończył studia fi-
lozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim 
(1980), pracę doktorską z nauk humani-
stycznych obronił na UAM (1987). Wydał 2 
książki poetyckie Droga z Daulis do Delf 
(2009) i Monadologia stosowana (2011). 
Założyciel Zaułka Wydawniczego Pomyłka w 
Szczecinie (autorzy m.in. Barbara Dudek-
Janas, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Le-
szek Nord, Teresa Rudowicz, Aleksandra 
Słowik). Członek Stowarzyszenia Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka. 
www.zaulekpomylka.pl

Przez pół roku udało nam się zorganizować 6 spotkań poetyckich w cyklu zwiersz się z 
nami pod wieczór, wieczór poezji i piosenki Tango, Wieczór Kolęd w Domu Życia, 
Ogólnopolską Konferencję Naukową o Ekfrazie połączoną ze spotkaniami autorskimi, 
wykład o twórczości Czesława Miłosza, a także współorganizować francuski wieczór 
literacko-muzyczny C’est la vie. Każdemu zwierszaniu towarzyszy publikacja - arkusz 
poetycki, dostępny także w wersji pdf na stronie stowarzyszenia.

  fot. P. Madaj

  fot. R. Babczyński  fot. archiwum autorki

  fot. P. Madaj

Było nas 21, gdy pół roku temu postanowiliśmy zrobić cokolwiek, 
aby drzemiącego w nas potencjału artystycznego, organizacyjnego, 
a nade wszystko nowatorskiego, nie trwonić w marazmie pozornej 
niemożności. Wspólnym mianownikiem grupy zapaleńców była nostal-
gia do przebywania w krainie łagodności, w której każdy czuje się 
dobrze, bezpiecznie i gotów jest przyznać, że myślenie mu nie 
przeszkadza. Oczywiście do tej masy pierwotnej należało dodać pe-
wne subtelne katalizatory, które siłą swych osobowości sprawiły, 
że tęsknoty do zrozumienia współczesnej sztuki zaczęliśmy reali-
zować w ramach naszych małych ojczyzn. Nie za bardzo interesuje 
nas oglądanie się na ogólne trendy i nieme wlepianie oczu w magię 
wielkich nazwisk. Nam zachciało się te nazwiska dopiero tworzyć, 
budować ich zręby znaczeniowe. Gościmy u siebie i wsłuchujemy się 
w słowa ludzi pięknych, żyjących w różnych zakątkach kulturowych, 
o których istnieniu warto wiedzieć, bo to co robią jest przez nas 
wszystkich asymilowane jako swoisty nektar, stanowiący odtrutkę 
na draństwa dnia codziennego. Łyżka mleka jest tym haustem powie-
trza pozwalającym na poczucie własnej wartości i stanowiącej mo-
ment do wyciszenia się, przemyślenia i refleksji o tym, co tak na-
prawdę w naszym życiu jest najważniejsze. Może nigdy nie będziemy 
instytucją masową czy tworem pierwszej potrzeby, ale na pewno 
każdy, kto myśli, czuje i nie wstydzi się zachwytu nad sztuką, 
znajdzie w nas pokrewne dusze, a może i dołączy do łyżki, aby ta 
rozrastała się do rozmiarów porządnej warzęchy?

Jurek Szukalski

copyright © by Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mlekaprojekt i wykonanie: tomek paszek



Magdalena Krytkowska
mieszka w Opatówku. Absolwentka biblio-
tekoznawstwa na UAM w Poznaniu, pracowała 
w bibliotekach, obecnie: animator kultu-
ry w zakładzie zatrudniającym osoby nie-
pełnosprawne. Działa na rzecz lokalnego 
środowiska i osób niepełnosprawnych. 
Wydała tomik Poeta i zwyczajny człowiek i 
arkusz Na granicy światła i cienia, pu-
blikuje w zbiorach i antologiach, w mo-
nografii 100 lat Kościuszki, na łamach 
prasy (m.in. Kalisia Nowa, Ziemia Kali-
ska, Gościniec). Juror w konkursach lite-
rackich i recytatorskich dla dzieci i 
młodzieży. Nagradzana w konkursach na ma-
łą formę literacką. Otrzymała nagrodę No-
wojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym 
za debiut prozatorski. Maluje obrazy.

  grudzień 2010 Lawenda Cafe, Kalisz, ul. Browarna 10

  marzec 2011 Lawenda Cafe, Kalisz, ul. Browarna 10   czerwiec 2011 Lawenda Cafe, Kalisz, ul. Browarna 10  marzec 2011 Sala Gobelinowa Zamku w Gołuchowie

  luty 2011 Lawenda Cafe, Kalisz, ul. Browarna 10  styczeń 2011 Sala Gobelinowa Zamku w Gołuchowie

  fot. archiwum autorki

  fot. D. Szukalska
  fot. archiwum autorki

  fot. E. Fietkiewicz

  fot. E. Fietkiewicz

umarli potrafią tańczyć
 

umarli potrafią tańczyć w odbiciu na szybie
za plecami żywych i im na przekór
albo wbrew oczekiwaniom że dadzą spokój 
tym wszystkim żywym z przyzwyczajenia
z wyrachowania, z przepicia
 

to myśli i osobowość, nie dusza
dusza to mit
 

widzisz
nic tam nie ma
cień na twoich plecach to pamięć
 

pamiętaj

warkoczyk

urodzili się pod niebem w kolorze
miasteczka
wystarczająca ilość ulic i rond
żeby kogoś zgubić znaleźć albo poczuć się
jak na karuzeli

zdawało się że wszystko jest początkiem

wiersze na ścianach i chodnikach
poezja ryb karmionych przez dziewczynkę
w czerwonej sukience

Izabela Wageman
mieszkanka Koźla na Opolszczyźnie. Au-
torka wierszy i tekstów prozatorskich. 
Publikowała w sZAFie, lokalnej prasie i 
almanachach powarsztatowych. Współtwór-
czyni kilku akcji poetyckich. Sekretarz 
redakcji portalu Salon Literacki.
W maju 2011 ukazała się jej debiutancka 
książka poetycka, W oszukiwaniu snu.

Mirka Szychowiak
mieszka w Księżycach pod Wrocławiem.
Laureatka wielu konkursów literackich, 
finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Poe-
tyckiego im. J. Bierezina. Publikowała 
m.in. w Obrzeżach, Nowej Okolicy Poetów, 
Undergrunt. Od 3 lat jest jurorem w Ogól-
nopolskim Konkursie Poetyckim O Grani-
tową Strzałę. W 2006 ukazał się jej tomik 
Człap story, a w 2010 Jeszcze się tu 
pokręcę (nominacja do Literackiej Nagro-
dy Nike 2011) oraz Proszę nie płakać. 
Wiersze autorki znalazły się w dwujęzy-
cznej antologii Free Over Blood.

Urszula Zybura
urodziła się i mieszka w Kaliszu. Ukoń-
czyła UAM w Poznaniu na wydziale pedago-
giki i psychologii.
Wydała 18 książek – poezja, aforystyka, 
haiku i afirmacje. Pisze także utwory te-
atralne i prozę poetycką. 
O jej życiu i twórczości napisano kilka 
prac dyplomowych na polskich uczelniach. 
Jej utwory były tłumaczone na język nie-
miecki, angielski, rumuński, grecki, es-
peranto i włoski. 
Urszula Zybura jest wiceprezesem Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

Ludwik Perney
genotyp obecny od 1976 w Marku Radeckim.
Marek i Ludwik spisują spostrzeżenia i  
sentymenty. Uznali, że najkorzystniejszą 
dla nich formą jest wiersz. Ich literac-
kim debiutem jest Mięsopust (2010).
Mieszkają na Podbeskidziu. Marek jest mę-
żem i ojcem. Ludwik w sumie też.
Marek jest członkiem Stowarzyszania Pro-
mocji Sztuki Łyżka Mleka. I spiritus mo-
vens jego nazwy.

Teresa Radziewicz
mieszka na Podlasiu. Debiutowała w tomiku 
pokonkursowym XXIX Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej w 
2005 (I miejsce).
Trzykrotnie nominowana do nagrody głów-
nej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. J. Bierezina. Laureatka wielu ogólno-
polskich konkursów poetyckich.  Publiko-
wała m.in. w Tyglu Kultury, Arteriach, 
Migotaniach, Pro Arte, Notatniku Satyry-
cznym, Frazie i licznych antologiach. 
Jej tomik Lewa strona został uznany za 
najlepszą książkę Podlasia 2009. W lutym 
2011 wydała drugą książkę, Sonia zmienia 
imię.

prowadzenie: Anna Ordon
recytacja: Beata Wicenciak
oprawa muzyczna: Emilia Kubik

prowadzenie: Aneta Kolańczyk

prowadzenie: Anna Ordon 
recytacja: Włodzimierz Garsztka
           i Maciej Michalski

prowadzenie: Aneta Kolańczyk 
recytacja: Maria Bednarczyk-Antczak
oprawa muzyczna: Emilia Kubik

prowadzenie: Andrzej Zmyślony
recytacja: Beata Wicenciak 

i Jurek Szukalski
oprawa muzyczna: Janusz Giernalczyk

i Piotr Giernalczyk

prowadzenie: Anna Ordon
recytacja: Aneta Kolańczyk

i Jurek Szukalski

Projekt finansowany przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Unicum
 

Droga matko zapadłego motelu, tuż obok
wybudowano nową szosę. Jest szersza,
równiejsza. Dźwiękoszczelne bariery drżą.
 

Twoja dłoń, matko, trzęsie się z zimna
- papieros wysunie się spomiędzy palców
i dopali wzór na pokalanej podłodze.
 

Wykrzesz z siebie spojrzenie jak do synów
- zboczyliśmy na twoją trasę, jesteśmy 
głodni
 

i mokrzy; moglibyśmy wypić litry wina
z piwnic Szeszkard, lecz w barze została
tylko pękata butelka z krzyżem na drogę.

Mniej, więcej

Kończy się pole, szkoda. Ziemia
łagodnie kłuje, gdy ma powód,
ale zawsze jest w tym jakaś miękkość. 

Zapadam się ostatni raz i idę tam,
gdzie wszystko dzieje się głośno
i będę świadkiem w cudzych sprawach,
może ktoś powie - świadectwem; 
to mnie przerasta, wybija z tempa.

Tą drogą ktoś szedł niedawno, kamienie 
są poruszone. Przysiądę, trochę ciepła 
Zostawię, wyżłobię w nich swoje strzałki.

Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. 

Z niektórymi nie ma nawet o czym poziewać.

Każdy naród jest wybrany; każdy do czego innego.

Chrystus rozmnożył chleb. My pomnożyliśmy głodnych.

Bywa, że największym skandalem jest to, że wciąż go nie ma. 

Apetyt najbardziej rośnie w miarę zaciskania pasa.

Nie taki diabeł straszny, jak ci go malują.

Niejedna trąba chciałaby grać pierwsze skrzypce. 

na miedzy

zielone kłosy 
nie pachną jeszcze chlebem 
słońce dopiero rozpala piec 

w górę tryskają 
skowronki 
gdy zbieram modraki 
na kawałek nieba 
dla nas

zw ri óe zr cs ez i ws  i dę o pz   mina

zw ri óe zr cs ez i ws  i dę o pz   mina

  fot. archiwum autorki


