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Kaliszanie o książce Ryszarda Daneckiego

„Od Smakosza do Fregaty”
Polecam gorąco kaliszanom książkę poznańskiego jubilata [w 2011 – 
roku wydania książki – R. Danecki skończył 80 lat] także z tego powodu, 
że sporo w niej odniesień do Kalisza. Przede wszystkim dwie sylwetki 
,,ludzi pióra”, związanych z legendarną (a jednak!) poznańską grupą 
,,Wierzbak”, którzy z czasem osiedli w Kaliszu i niestety trochę 
zaniedbali literaturę na rzecz sztuki dziennikarskiej. Nieżyjący już 
Maciej Maria Kozłowski i dziś mocno schorowany Bohdan Adamczak – 
jak się dowiadujemy – chętnie chodzili na spacery z maleńkim synkiem 
Daneckiego, co wśród sąsiadów wzbudziło niejakie wątpliwości (…) 
Obok anegdotycznych opowieści autor zamieszcza także ciekawe 
fotografie – m.in. Stanisława Czernika wręczającego nagrodę młodemu 
poecie Kozłowskiemu i scenę ze sławnego występu tanecznego 
Adamczaka w kabarecie ,,Żółtodziub”, podczas którego dyskretnie 
ukrył się za parasolką, eksponując jedynie zgrabne nogi w damskich 
bucikach na wysokim obcasie. Podobno przy ukłonach publiczność 
była nieco rozczarowana. (…)
 /Bożena Szal-Truszkowska/

(…) Książka Daneckiego jest przykładem budowania tradycji, a nawet 
legendy kulturalnego Poznania. W Kaliszu zachwycamy się Asnykiem i 
Dąbrowską, że wyliczę tylko nazwiska związane z literaturą, nie 
doceniając zupełnie jej młodszych przedstawicieli. Na szczęście dzięki 
Stowarzyszeniu Promocji Sztuki „Łyżka Mleka” przywołano postać 
Wandy Karczewskiej, ustanawiając festiwal jej imienia. Na jednym z 
wieczorów Stowarzyszenia wspomniano twórczość Mariana Cezarego 
Abramowicza. Myślę, że czas teraz na Macieja M. Kozłowskiego, poetę 
z „Wierzbaka”. (…) Chętnie poprowadziłbym taki wieczór wraz z 
Ryszardem Daneckim, gdyby ten znowu zechciał odwiedzić Kalisz. 
/Krzysztof Martyna/



ZAWSZE JEST CZAS TERAŹNIEJSZY

czyli literacki Kalisz 

Maciej Maria Kozłowski  
Bohdan Adamczak 
Zbyszek Kościelak 

Urszula Zybura  
Marek Brymora  

Krzysztof Martyna

RYSZARDA DANECKIEGO
Ryszard Danecki (ur. 1931) – autor kilkudziesięciu 
książek poetyckich i prozatorskich, twórca utworów 
scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, tłumacz 
poezji, autor wspomnień, dziennikarz. Nosi zaszczytne imię 
nestora poetów poznańskich. Współzałożyciel legendarnej 
poznańskiej grupy literackiej „Wierzbak” (m.in. z Maciejem M. 
Kozłowskim i Bohdanem Adamczakiem). Jego wiersze 
przetłumaczono na ponad 30 języków – w tym na liczne 
pozaeuropejskie. 

Maciej Maria Kozłowski (1937–2002) – poeta i 
dziennikarz, związany m.in. z czasopismami ukazującymi się 
w Poznaniu i Kaliszu, gdzie zajmował się głównie 
publicystyką kulturalną, krytyką literacką, teatralną i 
plastyczną. Autor tomików poetyckich: „Niżej człowieka” 
(1960) i „Osypał się wzrok w dolinę” (2003, wydany 
pośmiertnie).

Bohdan Adamczak (1935–2013) – prozaik, autor 
tekstów kabaretowych, dziennikarz. Wydawca i redaktor 
publikacji teatralnych, plastycznych, katalogów, opracowań 
graficznych i almanachów. Animator życia artystycznego i 
kulturalnego Kalisza, inicjator wielu przedsięwzięć, m.in. 
współtwórca Kaliskich Spotkań Teatralnych. Autor tomu 
opowiadań „Czerwony dom” (2004).

Zbigniew Kościelak (ur. 1942) – językoznawca, 
dziennikarz, felietonista. Twórca wierszy, fraszek, tekstów 
piosenek. Redaktor i autor książek z dziedziny języka, 
literatury i sportu.

Urszula Zybura (ur. 1952) – aforystka, poetka, 
esperantystka, wydawca. Jej utwory przetłumaczono na 
wiele języków. Jest autorką kilkudziesięciu książek i 
laureatką wielu konkursów literackich. W 1983 roku założyła, 
a potem prowadziła, Kaliski Klub Literacki „Ikar 83”, do 
którego należeli m.in. Marek Brymora i Krzysztof Martyna.

Marek Brymora (ur. 1954) – poeta, prozaik. Autor - 
m.in. - tomiku poetyckiego „Podwórze”, wydanego przez 
Wydawnictwo Poznańskie. Laureat niezliczonej liczby 
konkursów i turniejów poetyckich. Znaczące publikacje 
prasowe i almanachowe.

Krzysztof Martyna (ur. 1962) – aforysta, poeta, 
prozaik. Publikacje książkowe, almanachowe, prasowe i 
internetowe. Twórca wykładów multimedialnych o 
aforystyce, propagator aforystyki. Laureat licznych 
konkursów i turniejów literackich.  projekt i wykonanie Iza fietkiewicz-paszek
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