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Kolejne wstępniaki do białej książeczki (czyli próby syntetycznego uję-
cia całorocznej działalności Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka) 
opływały zazwyczaj lukrem, gdzieniegdzie jedynie serwując maleńkie porcje 
dziegciu. Ta coroczna nasza wiwisekcja umożliwiała zawsze i obserwatorom, 
i członkom stowarzyszenia, zdrowy dystans. 

Tym razem – nie z potrzeby odmiany, ale z szacunku dla siebie samego 
i wobec tych wszystkich, którym sprawy Łyżki leżą głęboko na sercu – przy-
szła pora na inne emocje.

Pozostajemy, przy całej mrówczej pracy, przede wszystkim ludźmi wraż-
liwymi i kreatywnymi. Czasem więc coś zaboli, czasem czegoś się nie chce, 
czasem zakłują złe słowa, przecież i tych nie brakuje. Może stąd wyhamo-
wanie impetu działań w minionym roku, któremu daleko było do dynamiki, 
do jakiej przyzwyczailiśmy odbiorców (?). Gdzieś w uszach pobrzmiewają na 
szczęście słowa wyśpiewane przed trzema laty na naszym Festiwalu przez 
Tamarę Kalinowską w piosence, która podobno miała stać się hymnem ZNP: 
„musimy siać, choć grunty nasze marne”. Rzeczywiście, praca u podstaw jest 
mozolna i mało spektakularna, ale kto wie, czy nie najważniejsza? 

Kolejny rok stawiamy na młodych. Stwarzamy szanse dla kształtowania 
postaw młodych ludzi z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, którzy 
powoli stają się nieomal elitą intelektualną młodego Kalisza. Oni znają już do-
brze historię swojego/naszego miasta, czytają najnowszą poezję, współtworzą 
ważne wydarzenia kulturalne, bywają w muzeach, galeriach, na koncertach 
i w teatrze, wiedzą, co to Dzień Judaizmu, jak z kulturą przeciwdziałać wy-
kluczeniu, jak stworzyć i mądrze bawić się grą planszową czy wreszcie jak 
prowadzić debatę oksfordzką. Młodzież, której udział w imprezach nie sta-
nowi jedynie wartości frekwencyjnej zajętych krzeseł na widowni... To oni 
aktywnie włączają się w przygotowywanie projektów i ich realizację. Może 
dzięki temu pojawią się nowe, autentyczne osobowości kaliskiej (i nie tylko) 
kultury? 
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Oczywiście wszelkie działania często nie spotykają się z odzewem odpo-
wiadającym autentycznej randze propozycji, o czym wie każdy organizator 
imprez kulturalnych. I my się z tym spotykamy, jednak jeszcze próbujemy 
„siać” pomysłami konkursów i spotkań, jeszcze intensywnie przygotowujemy 
siódmą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczew-
skiej. Ale do pieczenia tego chleba przydałoby się nas więcej. 

I tu miejsce na kolejny smutek Łyżkowych serc. 
13 stycznia odszedł z naszego grona Michał Witold Gajda, który był le-

gendą, postacią barwną i trudną do jednoznacznego zdefiniowania, a przy 
tym na pewno był wspaniałym poetą. Tak samo zresztą, jak zupełnie osob-
ny, niezwykle utalentowany kaliszanin – Marek Brymora, który zmarł kilka 
miesięcy temu. 

*

Gros organizacji, które zaczynały z nami swoją działalność, obecnie już 
nie istnieje lub zaledwie wegetuje na obrzeżach absurdów urzędniczych. My 
trwamy i cieszymy się niezłą marką, rozpoznawalną dla odbiorców i de-
cydentów. Bez fałszywej skromności podkreślamy, że nikt nigdy nie mógł 
nam wytknąć jakiegokolwiek uchybienia proceduralnego, kolejne projekty 
realizujemy bez zastrzeżeń ze strony urzędów dystrybuujących publiczne 
środki na kulturę.

Nadzieje na wzniecenie „dawnego ognia” budzi przygotowana na tego-
roczny festiwal kolejna pozycja z cyklu „Powrót do Karczewskiej”. Zanosi 
się na autentyczny szlagier. Jednak tzw. dobra sława wraca do nas echem 
raczej z odległych miejsc w Polsce, a chciałoby się, by i kaliscy włodarze 
współcieszyli się tymi drobnymi sukcesami. „One Day in Calisia”, liryczno 
-fotograficzny hołd dla Kalisza wykreowany przez Pawła Łęczuka i Krzyszto-
fa Micha, mógł stać się czymś o wiele ważniejszym, aniżeli tylko rozliczeniem 
subwencji miejskiej. Mieliśmy cichą nadzieję, że książka przyczyni się do 
zacieśnienia współpracy, że może choćby imprezę promującą jej wydanie za-
szczycą swoją obecnością decydenci z Urzędu Miasta,  przedstawiciele pionu 
zajmującego się szeroko rozumianą kulturą. Marzył nam się dylemat, w któ-
rym miejscu na widowni posadzić kolejnego zacnego gościa... 

A jeśli już o marzeniach mowa: chcielibyśmy, by na tejże widowni częściej 
pojawiała się młodzież ze wszystkich kaliskich szkół średnich i wyższych.  

Nie możemy się jednak nad marzeniami zatrzymywać dłużej. Trzeba brać 
się do roboty, finalizować kolejny Festiwal i zastanawiać, w jakim kierunku 
popchamy Łyżkowy wózek, na który od siedmiu lat pakujemy wiele dobrego, 
mądrego i pięknego, by następnie rozdawać – dzielić się tym ze wszystkimi, 
którym z nami po drodze.

Jerzy Szukalski
3 października 2017
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FESTIWAL
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Od kilku lat z Festiwalem utożsamia się coraz liczniejsza grupa uczen-
nic i uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, 
którzy w ramach prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Progra-
mu Z kulturą przeciw wykluczeniu – stają się nie tylko odbiorcami, ale 
i współtwórcami imprezy.

O samym Programie pisaliśmy szerzej w po-
przednich latach. Działania można śledzić na 
bieżąco na stronie http://lyzkamleka.poezja-art.
eu/z-kultura-przeciw-wykluczeniu/. 

W listopadzie 2016 roku odbyło się już po raz szósty nasze doroczne 
święto literatury, będące jednocześnie podsumowaniem sezonu. 

Od dawna nazwa „Festiwal Poetycki” nie ogranicza oferty przedsię-
wzięcia. Zapraszamy twórców i miłośników poezji, ale i literatury w ogó-
le, a także teatru, muzyki, sztuk wizualnych. Do Kalisza od lat przyjeż-
dżają goście z całej Polski i spoza jej granic. W ciągu 6 edycji Festiwalu 
wystąpiło ponad 120 poetów, a blisko 250 osób wzięło udział w Turnieju 
Jednego Wiersza. 

Każda edycja, również ta ostatnia, to także koncerty, wystawy malar-
stwa, rękodzieła czy fotografii; to spektakle, monodramy, panele dysku-
syjne, wykłady; to prezentacje nowości wydawniczych, nasze publika-
cje książkowe; to udział uczniów szkół średnich, młodych recytatorów 
i aktorów. 

Jedno jest pewne: impreza wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wy-
darzeń literackich.

Szósta edycja Festiwalu odbyła się – jak zawsze – w Centrum Kultury 
i Sztuki w Kaliszu i była realizowana przy udziale środków finansowych 
Miasta Kalisza.
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PIĄTEK

Rozpoczęliśmy od prezentacji Grupy Literycznej na Krechę, ogólnopol-
skiej, nieformalnej grupy twórców, liczącej kilkaset osób, które – jak na 
stronie Krechy określa jej pomysłodawczyni, Łucja Dudzińska – dbają 
o bezinteresowne upowszechnianie i promocję twórczości. Na festiwalu 
Grupa wystąpiła po raz trzeci, tym razem w sześcioosobowym składzie. 
Marek Czuku (z Łodzi), poeta, krytyk, publicysta, autor 11 tomów poetyc-
kich – w roli gospodarza – prezentował twórczość koleżanek i kolegów. 
I tak po kolei wystąpili: Anna Baśnik (z Sieradza), animatorka kultury, 
autorka kilku książek, w tym Slajdów – wydanej w serii Biblioteka Łyżki 
Mleka; Justyna Koronkiewicz (ze Studziennej k. Polanicy-Zdroju), która 
– poproszona o autoprezentację – mówiła: „Słowa czuję w sobie jak ude-
rzenia szamańskiego bębna. Są dla mnie energetyczną wibracją, dzięki 
której mogę przekazać to, co jest we mnie (...). Z nadzieją, że trafią do ludzi, 
którzy staną przed tymi słowami, jak przed lustrem i zobaczą w nich… sie-
bie”. I dalej: Anna Nawrocka (z Zawidowa k. Zgorzelca), autorka wierszy 
i opowiadań, i Wojciech Michalec (z Granic Głębowskich k. Oświęci-
mia), który mówi o sobie: handlowiec, rolnik, żeglarz, poeta, prozaik. 

Niespodzianką był udział 
Tomasza Fellmanna, który 
w ostatniej chwili dotarł do 
nas aż ze Szkocji. Fellmann 
de biu to wał ponad 30 lat 
temu na an te nie Pol skie go 
Ra dia i na ła mach Nike. Wy-
dał to mi ki po etyc kie: Próba 
ocalenia (1987), Od-do (1989) 
i po wieść eks pe ry men tal ną 
Droga na wołkach przez 
mąkę (1996); był współ za-
ło ży cielem gru py li te rac-
kiej Sto wa rzy sze nie Ar-
ty stycz ne  W zmo wie oraz 
współ twór cą, re ży serem 
i ak torem Gru py Te atral nej 
Bez kom pro mi su (lata 80. 
ubiegłego wieku). 
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Kolejny punkt programu to Stolik Romy Jegor. 

Poetka (z Mikołowa), którą kilka lat temu gościliśmy na spotkaniu autor-
skim, tym razem pojawiła się w roli moderatorki. 

Od lewej: Anna Nawrocka, Wojciech Michalec, Anna Baśnik, Marek 
Czuku (stoi z tyłu), Justyna Koronkiewicz, Tomasz Felmann. 

Od lewej: Leszek Żuliński, Roma Jegor, Grzegorz Kielar.
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Rozmawiała z Grzegorzem Kiela-
rem (z Tarnowskich Gór), autorem 3 
książek poetyckich: I chyba lepiej tak 
(2011), Skrajem (2014) oraz Węzły, 
węzełki (2016), a także z Leszkiem 
Żulińskim (z Warszawy), Członkiem 
Honorowym Stowarzyszenia Promo-
cji Sztuki Łyżka Mleka, od początku 
związanym z Festiwalem. Żuliński 
jest autorem ponad 30 książek po-
etyckich i krytycznoliterackich, ma 
ponad 3 tys. publikacji prasowych, 
był  i jest redaktorem, dziennikarzem 

prasowym i telewizyjnym. Przy sto-
liku Romy Jegor panowie mówili 
o swoich najnowszych książkach 
(Węzły, węzełki Kielara i Pani 
Puszczalska Żulińskiego).

I następni goście: Cezary Sikorski 
(ze Szczecina) – autor 6 tomów po-
etyckich i kilku książek eseistycz-
nych, poeta, filozof, wydawca. 
Właściciel Zaułka Wydawniczego 
Pomyłka – na Festiwal przygoto-
wał dwie premiery, swój Południk 
i najnowszą książkę Anny Marii 
Musz – Lot nad miastem. Anna Ma-
ria Musz (z Trzebnicy) pracuje jako 
copywriterka, prowadzi agencję re-
klamową. Lot nad miastem (2016) to 
jej czwarta książka. Temperatura tej 
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dyskusji i mnogość niuansów, które wyłoniły się w jej trakcie, sprawiły, że 
trudno wprost uwierzyć, że wydawca i Jego autorka spotkali się na żywo... 
po raz pierwszy. 

Książka Anny Musz, jak wszystkie firmowane przez Zaułek Wydawni-
czy Pomyłka (w ciągu 5 lat ukazało ich się ok. 50), jest perełką edytorską, 
do czego również przyczyniły się ilustracje. W sposób naturalny przeszli-
śmy więc do wernisażu prac ich autorki, Anny Marii Rusinek. Rozmo-
wę poprowadził Krzysztof Schodowski (jego prace towarzyszyły naszej 
pierwszej wystawie festiwalowej w 2012 r.). 
Anna Maria Rusinek (z Imielina k. Katowic), absolwentka Akademii Pe-
dagogicznej na wydziale Malarstwa Instytutu Sztuki w Krakowie, tworzy 
drobne formy malarskie, 
jak i duże płaszczyzny fi-
guralne, zajmuje się aktem 
i portretem. Artystka brała 
udział w licznych wysta-
wach indywidualnych, jej 
prace znajdują się w kolek-
cjach i zbiorach prywatnych 
w kraju, w Europie i za oce-
anem. Anna Maria zajmuje 

Anna Maria Musz, Cezary Sikorski



11

W roku 2016 ukazały się dwie 
książki, z którymi związane jest na-
sze Stowarzyszenie. To im poświę-
cone było kolejne wydarzenie. 

W książce 44739. Wspomnienie 
o Marii Zarębińskiej – aktorce ży-
cie tytułowej bohaterki odtwarza ze 
wspomnień jej córka, Maria Bro-
niewska-Pijanowska. Pierwsza 
część książki to rozmowa Anety 
Kolańczyk z Marią Broniewską 
-Pijanowską. Ilustracją wspomnień 
są liczne zdjęcia z rodzinnego archi-
wum. Druga część książki zawie-
ra Opowiadania oświęcimskie 
z posłowiem Izabeli Fietkiewicz-
-Paszek. 

się również pracą pedagogiczną, prowadzi warsztaty malarstwa i rysunku 
dla kandydatów na studia artystyczne. Rozmowie towarzyszył pokaz mul-
timedialny, a wystawę obrazów można było oglądać w Sali Studio przez 
cały czas trwania festiwalu. 

Anna Maria Rusinek, Krzysztof Schodowski
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One Day in Calisia – to więcej 
niż książka. Wielowymiarowy dia-
log przeszłości z tu i teraz. Migawka 
aparatu Krzysztofa Micha zamknę-
ła w kadrach odbicia budynków, 
miejsc, ludzi, sytuacji. Pozwoliła 
przeniknąć się wzajemnie obrazom 
i historiom, które opowiedział poeta, 
Paweł Łęczuk. Bohaterem opowie-
ści jest Kalisz. Takiego prezentu do-
tąd nie mieliśmy, miasto wzbogaciło 
się o szczególny portret. W ubie-
głym roku na Festiwalu dwukrotnie 
obejrzeliśmy spektakl One Day in 

Calisia, z towarzyszeniem muzyki Jakuba Jabłonki. Trudno było pogodzić 
się z tym, że to dosłownie One Day in Calisia. Artyści obiecali wrócić 
do nas z książką. Dzięki wsparciu UM Kalisza udało się ją wydać. Mich 
i Łęczuk w rozmowie z Anetą Kolańczyk „tłumaczyli się” – skąd pomysł, 
by opisać akurat Kalisz (nie jest tajemnicą, że afekt do miasta rodził się 
w trakcie kolejnych edycji Festiwalu), skąd pomysł, by zdjęcia były tak 
nieoczywiste, a teksty mieszały perspektywy historyczną i dzisiejszą. Opo-
wiadali też o planach realizacji „Odbić” kolejnych miast. 

Od lewej: Paweł Łęczuk, Krzysztof Mich.
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Po oficjalnym otwarciu Festiwalu przez Beatę 
Dąbrowską, przyszedł czas na kolejną premierę 
książkową, prosto z drukarni przyjechała trzecia 
już część Rozmów z piórami. 

Wydaniu pierwszej z nich towarzyszyła promo-
cja na Festiwalu w 2013 r., wtedy pojawili się 
Leszek Żuliński, Karol Samsel, Jerzy Sucha-
nek i Izabela Fietkiewicz-Paszek; przy części 
III – autorka, Beata Patrycja Klary (Gorzów 
Wlkp.), wróciła na kaliską scenę z dwiema bo-
haterkami. Krystyna Caban (z Gorzowa Wlkp.) 
i Aneta Kolańczyk, czyli Teresa Rudowicz 
(z Kalisza) zdradzały kulisy powstania Rozmów, ich – jak mówi Klary – 
ostatniej części. Autorka tak pisała o wywiadach i swoich rozmówcach 
wydając pierwszą cześć książki: Blaskiem Rozmów z piórami są ludzie. 
Ci wszyscy anonimowi, którzy zainspirowali mnie swoimi pytaniami do 
jej napisania, oraz jej bohaterowie. Pomysł narodził się na jednym ze 
spotkań poetyckich z moimi wierszami. Ktoś z sali zapytał: a kogo pani 
dzisiaj czyta? Jakie nazwiska warto znać? Opowiedziałam bez namysłu: 
Fijałkowska, Samsel, Suchanek, Rolando, Fietkiewicz, Żuliński, a i kim 
był Furman trzeba wiedzieć. A potem uświadomiłam sobie: przecież ja 
ich wszystkich znam! A skoro tak, to mogę z nimi porozmawiać i w ten 
sposób przybliżyć czytelnikom. Minęło kilka lat, idea pozostała, z małą mo-
dyfikacją: w drugiej części rozmówcami Klary byli wyłącznie mężczyźni, 
a w trzeciej – kobiety.

Od lewej: Aneta Kolańczyk, Beata Patrycja Klary, Krystyna Caban.
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Następny event to swego rodzaju klamra dnia, powrót do autorów związa-
nych z Grupą Literyczną na Krechę. Marek Czuku wrócił teraz na scenę 
jako poeta. Wierszami z ostatniego tomiku Igły i szpilki (2016) nawiązał po-
etycki dialog z Dorotą Nowak (z Nowego Tomyśla). Dorota, absolwentka 
matematyki, rachunkowości i finansów oraz psychologii, biegaczka, a nad-
to poetka, autorka dwóch książek poetyckich: Na dwa (2012) i opium 
(2015), była gościem Festiwalu po raz trzeci.

Dorota Nowak, Marek Czuku
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Na finał dnia przenieśliśmy się na Dużą Scenę, a tam: Na pełnym mo-
rzu, autorskie odczytanie tekstu Sławomira Mrożka przez znanego nam 
z wcześniejszych adaptacji teatralnych Macieja Michalskiego. Widzów 
zaproszono na wyspę, na której trzej rozbitkowie (Paweł Siemiński, Ser-
giusz Gołyski i Jurek Szukalski) toczą walkę o przetrwanie. Nieprzy-
padkowo w ich tekstach znajdują się odniesienia do naszej codzienności 
– autora zawsze można było identyfikować jako satyrycznego wizjonera 
i wnikliwego obserwatora rzeczywistości. Do trójki bohaterów dołączają 
inne postaci dramatu odtwarzane przez Włodzimierza Garsztkę, Adama 
Kaletę, a nawet samego reżysera przedstawienia Macieja Michalskiego.

Od lewej: Jurek Szukalski, Paweł Siemiński, Sergiusz Gołyski.
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SOBOTA

Sobota rozpoczęła się tradycyjnie Turniejem Jednego Wiersza im. Wan-
dy Karczewskiej – ponad 30 poetów walczyło o nagrody finansowe, 
a także o Grand Prix: statuetkę Wandy, unikatową, corocznie projektowa-
ną i wykonywaną przez kaliskiego artystę Włodzimierza Ćwira. 

Jury Turnieju Jednego Wiersza.  
Od lewej: Aleksandra Konieczny (sekretarz), Anna Maria Wierzchucka, 
Leszek Żuliński (przewodniczący), Roma Jegor.

Laureat Turnieju Jednego Wiersza  
im. Wandy Karczewskiej  
Marek Stachowiak.
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Tradycją festiwalu jest PODSUMOWANIE SEZONU. Beata Wicenciak 
i Tomasz Paszek przypominają, co działo się kulturalnie za sprawą Łyżki 
Mleka od ostatniego Festiwalu. To także moment rozstrzygnięcia naszych 
konkursów i wręczania dyplomów. 
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Beata Wicenciak i Tomasz Paszek

W tej części zaproponowaliśmy także 
promocję debiutanckiego tomu Joanny 
Chachuły (z Sieradza) pt. Czarny kot.

Otworzyliśmy też wystawę prac Wik-
torii Przybeckiej. Wiktoria (rocznik 
1999) – autorka grafik, które mogli-
śmy oglądać w trakcie festiwalu, o so-
bie mówi tak: Jestem uczennicą ZSTE 
w Kaliszu, rozwijam swoje umiejętności 
i pasje w klasie o profilu grafika kom-
puterowa. Jeszcze nie wiem, czy i jak 
wiążę z tym przyszłość, ale od dawna 
ciągnie mnie w tym kierunku. Mimo 
tego, że jestem osobą mało energiczną 
i bardzo spokojną, uwielbiam szalony 
świat festiwali muzycznych i dźwięków instrumentów smyczkowych, 
głównie wiolonczeli. 

Wystawie towarzyszyły komentarz Krzysztofa Schodowskiego do prac 
Wiktorii i zaproszenie młodej artystki do prezentacji grafik w Interneto-
wym Miesięczniku Salon Literacki.
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Następnym wydarzeniem była prezentacja warszawskiego wydawnictwa 
ANAGRAM. W seriach miniatur Wydawnictwa można znaleźć utwory naj-
wybitniejszych poetów świata, jak i poezję nieco zapomnianych twórców, 
wciąż jednak żywą i ważną, np. lirykę z kręgu Orientacji Poetyckiej Hybry-
dy. Wydawnictwo przypomina także poezję Kochanowskiego, Norwida, 
Staffa, Leśmiana, Wojtyły, Twardowskiego, Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, 
lirykę francuską, rosyjską czy niemiecką. Właścicielka Anagramu Magda-
lena Koperska rozmawiała z Izą Fietkiewicz-Paszek i Leszkiem Żuliń-
skim, który nakreślił krótko historię wydawnictwa przez pryzmat przyjaź-
ni z Jerzym Lesziniem-Koperskim, założycielem ANAGRAMU, i postacią 
niezwykłą zarówno na gruncie literatury, jak i życia literackiego lat 60. i 70.  
ubiegłego wieku. 

Rozmowa dotyczyła nie tylko historii, ale – może przede wszystkim – no-
wości wydawniczych, w tym książek Dariusza Dziurzyńskiego i Anny 
Nowaczyńskiej, których wieczór autorski organizowaliśmy kilka lat temu, 
a także debiutu Zdzisława Mikłaszewicza i kolejnego tomu poezji Gabriela 
Leonarda Kamińskiego. Magdalena Koperska gościła po raz trzeci na 
festiwalu, wcześniej prezentowała książki Tadeusza Olszewskiego i Anny 
Marii Kowalskiej oraz wznowienie unikatowego zbioru erotyków Emila 
Zegadłowicza.

Od lewej: Leszek Żuliński, Iza Fietkiewicz-Paszek, Magdalena Koper-
ska, Wiktor Płuciennik.
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Po prezentacji ANAGRAMU wróciliśmy do Szczecina, a konkretnie do 
szczecińskiego wydawnictwa, którego celem jest (jak czytamy na stronie 
internetowej): „promowanie ambitnej współczesnej polskiej poezji i prozy. 
Takich, które nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z tym, co uchodzi za 
literaturę w świecie rynku i reklamy”. Iza Fietkiewicz-Paszek zaprosiła do 
panelu pt. Literatura w Dobrej Formie autorów wydawnictwa FORMA 
(od roku 2000 ukazało się tam ponad 200 tytułów, na Festiwalu udało nam 
się przedstawić kilka najnowszych). 

O swoich książkach mówili: Bogusław Kierc (z Wrocławia), Dorota Ryst 
(z Warszawy), Karol Samsel (z Ostrołęki i Warszawy), Grzegorz Strumyk 
(z Łodzi), Łukasz Suskiewicz (z Częstochowy). 

Bogusław 
Kierc

Dorota Ryst

Karol Samsel
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Karol Samsel – w podwój-
nej roli, autora i współmo-
deratora – komentował ko-
lejne prezentowane tomy, 
ale i kwartalnik EleWator, 
którego oboje, z Izabelą Fiet-
kiewicz-Paszek, są współ-
pracownikami. Zachęcali 
do lektury pisma, w którym 
oprócz najnowszej twórczo-
ści uznanych i debiutują-
cych autorów znaleźć można 

teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej 
najwybitniejszych twórcach, eseje, listy, felietony i recenzje.

Grzegorz Strumyk

Książki Wydawnictwa FORMA prezentowane na festiwalu.
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Leszek Żuliński zaprezentował Piotra Tenczyka (z Orzesza k. Mikołowa) 
– aktora, reżysera i literata, autora książek: Wiersze o ludziach (2013), Po-
emat o czasie przeżytym (2015) oraz Odyseja (2016 – premiera książki na 
Festiwalu). 

Piotr Tenczyk

Na finał literackich wydarzeń 
dnia przygotowaliśmy wieczór 
autorski Mirki Szychowiak 
(z Księżyc), która w rozmowie 
z Teresą Rudowicz prezentowa-
ła (przy wsparciu Karola Sam-
sela) wiersze i opowiadania ze 
swoich najnowszych książek.

Mirka Szychowiak



24

A na zakończenie soboty: koncert zespołu Świt Żywych Muzyków. Ze-
spół – jak twierdzi autorka tekstów, Anna Maria Wierzchucka (zdobyw-
czyni ubiegłorocznej statuetki Wandy Karczewskiej!): powstał, bo musiał 
i działa do dzisiaj. Poetyckie teksty piosenek podszyte gwarą warszawską 
zainspirowały lidera zespołu do stworzenia ciekawej formy muzycznej 
folku miejskiego. To interesująco zinstrumentalizowana autorska muzyka, 
unosząca wiersze o ludzkich losach i cierpieniu, z dużą dawką dystansu 
i humoru.

Skład zespołu: Marek Wierzchucki (piano, voc.), Mariusz Kubicki (git., 
bass, voc.), Stasiek Pietrzyk (dr., voc), Delfina Wierzchucka (shaker, 
voc.), Anna Maria Wierzchucka (słowa).
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NIEDZIELA

Rozpoczął ją Karol Samsel wykładem 
Wanda Karczewska – próba syn-
tezy monograficznej. To tradycyjny 
akcent festiwalowy przypominający 
naszą patronkę. Nikt nie zrobi tego le-
piej niż dr Karol Samsel – historyk 
literatury, filozof, poeta, Członek Hono-
rowy Stowarzyszenia Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka, a odkąd zajęliśmy się 
badaniami nad życiem i twórczością 
Wandy Karczewskiej – redaktor serii 
wydawniczej naszego Stowarzyszenia, 
Powrót do Karczewskiej.

Kolejna atrakcja niedzieli skierowana była zarówno do dorosłych, jak i do 
młodszych odbiorców: Jerzy Szukalski prezentował bajki Anety Kolań-
czyk i ilustracje do nich autorstwa Anny Sity.
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Teresa Rudowicz – poetka, regionalistka, animatorka kultury, autorka tek-
stów piosenek – zaprezentowała się w kolejnej odsłonie: jako autorka bajek 
dla dzieci. Krótkich, rymowanych wierszy. Zabawnych i mądrych. Zaska-
kujących i wzruszających. Adresowanych do dużych i małych. 

Do wierszowanych historyjek o zwierzętach (i nie tylko) niezwykłe ilu-
stracje stworzyła Anna Sita – ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, 
podręczników językowych, która pracowała też jako animatorka w Po-
znańskim Studiu Filmów Animowanych, gdzie wykonywała również de-
koracje do filmów. Zajmuje się grafiką komputerową, ceramiką i szkłem 
unikatowym.

Martyna i Marcin – dzieci biorące udział w spotkaniu  
tworzą ilustracje do wierszy-bajek.
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Na zakończenie naszej relacji warto wspomnieć, że w roli konferansjera za-
debiutował na Festiwalu Wiktor Płuciennik. Wiktor oraz Agata Plewińska, 
Marta Sęczkowska, Piotr Józefiak (wszyscy są uczniami ZSTE w Kaliszu) 
wraz z Beatą Wicenciak i Jerzym Szukalskim prezentowali teksty literackie 
gości naszego Festiwalu.

Marta Sęczkowska  
(uczennica ZSTE w Kaliszu).

Debiutujący w roli prowadzącego  
– Wiktor Płuciennik  
(uczeń ZSTE w Kaliszu).
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Kaliska Gra Planszowa – projekt dla uczniów ZSTE

Projekt naszego Stowarzy-
szenia dla uczniów Zespołu 
Szkół Techniczno-Elektro-
nicznych – złożony z działań 
edukacyjnych i artystycznych 
związanych z historią i kultu-
rą Kalisza, łączący literaturę, 
historię regionu, sztuki pla-
styczne, grafikę komputero-
wą – obejmował spotkania 

ze specjalistami z poszczególnych 
dziedzin, wycieczki do Muzeum 
Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Mu-
zeum im. Osiakowskich, Archiwum 
Państwowego w Kaliszu, konsulta-
cje z nauczycielami i przede wszyst-
kim samodzielną pracę uczniów 
(lektury źródeł, poznanie historii 
regionu, lektury kryminałów, lite-
rackie, graficzne i plastyczne opra-
cowanie gry).

Impreza w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Kaliska Gra Planszowa: spotkanie z Tomaszem Kubisem

Tomasz Kubis – kalisza-
nin, pisarz, autor książki pt. 
Brudnopis. Spotkanie po-
łączone było z rozmową 
o tym, jak wygląda warsztat 
twórcy powieści kryminal-
nej. Rozmowę poprowadził 
uczeń ZSTE – Marcin Ma-
dajka.
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Maria Broniewska-Pijanowska 

Maria Broniewska-Pijanowska była bohaterką spotkania literackiego 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. 
Głównym tematem rozmowy, która odbyła się w Sali Studio CKiS, była 
książka poświęcona jej matce – Marii Zarębińskiej, aktorce i pisarce, żo-
nie Władysława Broniewskiego.

Kilka miesięcy temu – nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z To-
runia – ukazała się, książka pt. 44739. Wspomnienie o Marii Zarębiń-
skiej – aktorce. Jest to w dużej części zapis rozmów, które dwa lata temu 
kaliszanka, Aneta Kolańczyk, przeprowadziła z Marią Broniewską-Pi-
janowską. Wspomnienia matki, znanej przedwojennej aktorki filmowej 
i teatralnej, przeplatają się tu z obrazem przed- i wojennej Warszawy, za-
pamiętanej przez nastoletnią Marysię oraz zdjęciami z rodzinnego albumu 
Marii Broniewskiej. W drugiej części książki zamieszczono Opowiadania 
oświęcimskie, poruszające, świetne literacko, a zarazem bardzo osobiste 
świadectwa obozowej rzeczywistości, które – z powodu niewielkiej ob-
jętości – nigdy nie zostały wydane osobno, a zdaniem Łyżki Mleka ze 
wszech miar na to zasługują, jako ważna pozycja literatury obozowej.

Organizatorzy spotkania funkcję moderatora powierzyli młodemu, ale już 
wprawionemu w literackich bojach, Wiktorowi Płuciennikowi, ucznio-
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wi II klasy ZSTE, absolwentowi szkoły podstawowej im. Władysława 
Broniewskiego, który nieraz recytował jego wiersze, a obecnie jest pod-
opiecznym Anety Kolańczyk, współautorki książki. I to on prowadził roz-
mowę z Marią Broniewską-Pijanowską, pobudzając ją do arcyciekawych 
wspomnień, z których spora część dotyczyła na przykład przedwojenne-
go Kalisza – miejsca przede wszystkim odwiedzanego podczas wakacji. 
85-letnia aktorka i pisarka, obdarzona doskonałą pamięcią, przytaczała ko-
lejne ciekawe anegdoty, których bohaterami byli na zmianę jej matka, 
ojciec i ona sama. Władysława Broniewskiego nikomu nie trzeba przed-
stawiać (choć kto wie?!), ale jego drugą żonę Marię Zarębińską należy 
przypomnieć, między innymi dlatego, że była dość znaną aktorką, której 
bardzo pozytywne opinie wystawiał sam Boy-Żeleński. A i ich córka 
to niezwykle barwna postać, którą starsi widzowie mogą pamiętać jako 
Jadzię Białkówną z filmu Aleksandra Forda Ulica Graniczna, młodsi zaś 
mogli spotkać w takich serialach jak Plebania czy Ojciec Mateusz. Maja 
Broniewska-Pijanowska jest żoną krytyka filmowego, reżysera i scenarzy-
sty Lecha Pijanowskiego oraz matką bardzo popularnego niegdyś prezen-
tera telewizyjnego Wojciecha Pijanowskiego. Od lat jest związana z Łyżką 
Mleka, jest Honorową Członkinią Stowarzyszenia, uczestniczy co roku 
w Festiwalu Poetyckim im. Wandy Karczewskiej. Dwukrotnie była bo-
haterką spotkań Łyżki Mleka – w lutym 2013 roku opowiadała o swoim 
ojcu Władysławie Broniewskim, a we wrześniu 2014 roku czytała wiersze 
Teresy Rudowicz i Izabeli Fietkiewicz-Paszek.   (źródło: newsletter CKiS)

Impreza w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Choinka poetycka na Majkowie
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XX Dzień Judaizmu  
w Kościele katolickim w Polsce

W relacji Konrada Maciaszka (ucznia ZSTE)

W czwartek, 23 lutego 2017, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyły 
się obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Oprócz uczniów 
ZSTE pojawili się również uczniowie z II LO im. Tadeusza Kościuszki, 
a także gimnazjaliści z Piotrowa.
Wydarzenie rozpoczął Rozmark 
Café w składzie: Patrycja Kli-
ber – śpiew, Maksymilian 
Sulżyński – gitara, Jan Derbi-
szewski (uczeń ZSTE) – gitara 
oraz Paweł Kara – perkusja, 
wykonując utwór pt. Dziś na 
Złotej ze słowami Anety Kolań-
czyk. Publiczność przyjęła wy-
stęp entuzjastycznie. Patrycja Kliber i Rozmark Café



Następnie Wiktor Płucien-
nik (ZSTE), pełniący również 
rolę konferansjera, mówił 
o losach ludności żydowskiej, 
której domem przez długi czas 
– od XII wieku aż do począt-
ku II wojny światowej – był 
Kalisz. Opowiadał o warun-
kach, w jakich Żydzi mieszkali 
w Kaliszu, wymienił i pokazał 
w prezentacji kaliskie budynki 
i ulice charakterystyczne dla 
ich dawnych dzielnic. Po jego 
wykładzie wystąpiła ponow-

nie grupa Rozmark Café z utworami Salomea, Łyżka Mleka i Skrzypek 
(z tekstami Izabeli Fietkiewicz-Paszek). Wszystkie piosenki nawiązują do 
historii i losów Żydów. 

Z kolei Marcin Madajka (ZSTE), 
szkolny mistrz „storytellingu”, 
opowiedział o judaizmie, a także 
o jego podobieństwach do chrze-
ścijaństwa. Przybliżył też postać 
Zofii Poznańskiej, anonimowej 
bohaterki II wojny światowej, oraz 
treść książki autorstwa Jehudit Ka-
fri, zatytułowanej Zosia. Od Doli-
ny Jezreel do Czerwonej Orkie-
stry, opowiadającej o jej losach. 

Po tej części Izabela Fietkiewicz- 
-Paszek opowiedziała o Instytu-
cie Pamięci Męczenników i Boha-
terów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Wyświetlone zostały  zdję-
cia wielu  pomników, tablic czy specjalnych sal poświęconych Żydom 
zamordowanym w okresie II wojny światowej, których symbolika i zawsze 
obecny komentarz pani Paszek zmuszały do refleksji. Następnie publicz-
ność znów miała okazję posłuchać śpiewu Patrycji Kliber w utworach Hej, 
Aaronie i Wróciłam tu (ze słowami Anety Kolańczyk) oraz tradycyjnej 
pieśni żydowskiej Shalom. Finałem spotkania był film Jeśli przeżyjesz. 
Historia Szmulika Szilo.

Wiktor Płuciennik

Marcin Madajka
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Wybrane głosy uczniów kl. I ZSTE po udziale w spotkaniu:

• Nigdy wcześniej nie słyszałem o Yad Vashem. (…) Dowiedziałem się też, ilu 
Żydów mieszkało w Kaliszu. (…) Całe spotkanie było ciekawie poprowadzone.
• Cały spektakl uświadomił mi, jak wyniszczający był Holokaust (...). Wiedzia-
łem wcześniej o żydowskich mieszkańcach Kalisza, ale nie spodziewałem się, 
że stanowili niekiedy nawet 50% ludności. Zaciekawiło mnie też pokazanie 
Yad Vashem, miejsca pamięci ofiar, męczenników, bohaterów Holokaustu, które 
z chęcią odwiedzę w przyszłości.
• Bardzo ciekawy wykład o Holokauście. Wcześniej słyszałem już o tym, ale 
teraz dowiedziałem się wielu faktów. (…) Holokaust jest tematem, o którym po-
winno się mówić.
• Dowiedziałem się o instytucji Yad Vashem. Film był ciekawy. Spotkanie było 
bardzo ciekawie przeprowadzone. Poznałem historię żydowskiego Kalisza. 
Wiem już, gdzie była synagoga, i jak wyglądała dzielnica żydowska. Fajna mu-
zyka. Częściej powinno się organizować takie wyjścia.
• Wczorajszy dzień dostarczył mi całkiem sporo informacji. Sporo rzeczy już 
wiedziałem. Ale np. nie sądziłem, że istnieje takie miejsce, gdzie wszystko jest 
tak zobrazowane, pokazane, zebrane. Te zdjęcia „wymazanych ludzi”. I że tych 
„wymazanych” ludzi można liczyć w milionach! Chwała tym, co przywrócili 
połowie z nich tożsamość (w odniesieniu do Sali Imion).
• Film dał mi wiele do myślenia. Oglądając osobę, która naprawdę to przeżyła, 
a nie np. słuchając nauczyciela na lekcji, ma się zupełnie inne uczucia. (…) 
Słuchając tego pana zastanawiałem się, czym mogą się kierować ludzie, robiąc 
tak potworne rzeczy.
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O komedii na poważnie

O komedii na poważnie to spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych z prof. dr hab. Mieczysławem Inglotem z Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który przedstawił wykład pt. Miejsce tradycji fredrowskiej w dyskusji 
nad problemami teatru współczesnego. Częścią spotkania był spektakl Na 
pełnym morzu Teatru Wyspa. 

Mieczysław Inglot jest autorem licznych książek i artykułów na temat li-
teratury okresu romantyzmu. W swoim wykładzie wskazywał na to, że 
komedie Fredry są wymagające i nie znoszą „przeróbek”. Mówił o niektó-
rych nieudanych inscenizacjach Zemsty, wyrosłych na gruncie mody na 
„spektakle na motywach” i im podobnych autorskich wizjach reżyserskich. 
Współczesny teatr, zdaniem wykładowcy, zbyt często „chce się podobać”, 
tracąc zaufanie do twórcy dramatu i zapominając o przekazaniu widzowi 
pierwotnej treści.

Mieczysław Inglot zachwycił umiejętnością kontaktu z młodszymi słucha-
czami. Wykład był pełen dykteryjek, żartów, anegdot, ale też i odniesień 
do współczesności.
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Od lewej: Krzysztof Schodowski,  
Karol Samsel, Izabela Fietkiewicz-Paszek.

Samsel & Madkid, poezja i muzyka

Piotr Józefiak

PUSTE NOCE – wieczór wierszy najnowszych Karola Samsela  oraz 
CHANGES – koncert muzyki elektronicznej Madkida (Piotra Józefiaka), 
młodego producenta muzycznego z podkaliskich Iwanowic, ucznia kali-
skiego Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych.

Impreza w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Sobota z Leśmianem

140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana czwórka artystów postano-
wiła uczcić zakładając zespół muzyczny promujący jego twórczość, tak po-
wstała grupa Mimochodem. Koncert organizowany przez CKiS poprzedzi-
ła rozmowa Łyżki Mleka, a konkretnie Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Karola 
Samsela pt. Leśmian. Konstelacje oraz recytacja Jerzego Szukalskiego.
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Noc Kultury

W ramach Nocy Kultury i Nocy Bibliotek i w tym roku Łyżka Mleka 
włączyła się w obydwa przedsięwzięcia. 

Noc Bibliotek w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zorga-
nizowano pod hasłem 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Łyż-
ka Mleka zaprosiła do wysłuchania poezji Karola Wojtyły w wykonaniu 
Anety Kolańczyk, Beaty Wicenciak i Izabeli Fietkiewicz-Paszek oraz 
zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem – nauczycielki ZSTE Beaty Pilich 
i ucznia ZSTE Wiktora Płuciennika. Sentymentalną podróż oprawiła mu-
zycznie Patrycja Kliber z towarzyszeniem gitarzysty Bartka Waszaka.

Natomiast w Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 
przeprowadziła warsztaty dla uzdolnionych plastycznie uczniów szkół 
z Opatówka Magdalena Krytkowska. 
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Uczniowie pracowali z bajką pt. Niezapominajka i wierszem o tym 
samym tytule autorstwa Magdy Krytkowskiej oraz z powiastkami z cy-
klu Strachy autorstwa Magdy Krytkowskiej i Anety Kolańczyk. W czę-
ści plastycznej dzieci malowały różnymi technikami obrazy z motywami 
kwiatów, pejzażami oraz obrazy wg własnych pomysłów.
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Lidia Ostałowska

Lidia Ostałowska – dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą, autorka 
reportaży o tych, którym trudniej, o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych, o kobietach, o młodzieży z subkultur i o wykluczonych oraz współ-
autorka wielu zbiorów reportaży. 

Od lewej:  
Aneta Kolańczyk, Lidia Ostałowska, 
Izabela Fietkiewicz-Paszek.

Impreza w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Patrycja Kliber

Rozmowę o książkach Cygan to Cygan (2011), Farby wodne (2011) oraz 
Bolało jeszcze bardziej (2012) poprowadziły Aneta Kolańczyk i Izabe-
la Fietkiewicz-Paszek, fragmenty reportaży Ostałowskiej usłyszeliśmy 
w wykonaniu Agaty Plewińskiej i Wiktora Płuciennika (ZSTE). Opra-
wę muzyczną spotkania zapewnili Patrycja Kliber (śpiew) i Marcin Mi-
kołajczyk (fortepian).

Marcin Mikołajczyk

Wiktor Płuciennik
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KONKURSY
Protokół Turnieju Jednego Wiersza  
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej  
z dnia 5 listopada 2016 r.
Jury w składzie: 
przewodniczący – Leszek Żuliński, członkini – Roma Jegor,  
członkini – Anna Maria Wierzchucka, sekretarz – Aleksandra Konieczny, 
po wysłuchaniu 34 wierszy postanowiło przyznać:
I Nagrodę – Markowi Stachowiakowi (700 zł oraz statuetka),  
II Nagrodę – Dawidowi Staszczykowi (500 zł), 
III Nagrodę – ex aequo Joannie Chachule (400 zł)  
i Magdalenie Gałkowskiej (400 zł).
5 równorzędnych wyróżnień otrzymali: 
Przemko Janiszko (200 zł), 
Grzegorz Kielar (200 zł), 
Justyna Koronkiewicz (200 zł), 
Czesław Markiewicz (200 zł), 
Anna Nawrocka (200 zł).
W kategorii Przed Debiutem nagrodę otrzymał Krzysztof Schodowski. 
W kategorii Poeta z Kalisza nagrodę otrzymał Krzysztof Martyna.
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Protokół z posiedzenia Jury  
II Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego  
im. Rodziny Wiłkomirskich
W dniu 20 października 2016 roku Jury w składzie: Wojciech Kass (prze-
wodniczący), Aneta Kolańczyk i Tadeusz Olszewski po zapoznaniu się ze 
146 zestawami nadesłanych wierszy postanowiło przyznać, zgodnie z re-
gulaminem, nagrody następującym autorom:
I nagroda – 1000 zł – godło Przed debiutem, po debecie  
– Marcin Królikowski, Warszawa;
II nagroda – 700 zł – godło Kot w łapach – Janusz Lisicki, Warszawa;
III nagroda – 600 zł – godło Avatar – Grzegorz Kielar, Tarnowskie Góry;
III nagroda – 600 zł – godło Syczący spam  
– Czesław Markiewicz, Zielona Góra.
Dwa równorzędne wyróżnienia po 400 zł: 
– godło Lewita – Marek Stachowiak, Deszczno;
– godło Gwasz – Ewa Włodarska, Tykocin.
Kategoria muzyczna:
I nagroda – 1000 zł – godło Muzyk – Dawid Jung, Gniezno.
Wyróżnienie – 300 zł – godło Heritage – Anna Piliszewska, Wieliczka
Jury gratuluje Laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za 
nadesłanie wierszy.

Konkurs w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Protokół z po-
siedzenia Jury 
II Konkursu na 
Recenzję  
organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

W dniu 20 października 2016 roku Jury w składzie: Tadeusz Olszewski, 
Karol Samsel i Beata Wicenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi na kon-
kurs recenzjami jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody: 
I miejsce Patrycja Jarosz 600 zł; 
II miejsce  Kazimierz Rink 400 zł; 
  Anna Mochalska 400 zł; 
III miejsce  Magdalena Gałkowska 300 zł; 
  Krzysztof Martwicki 300 zł.
Jury gratuluje Laureatkom i dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za 
udział.

Komentarz jurora
Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym jurorzy nie mieli żadnych 
wątpliwości w kwestii przyznania pierwszego miejsca. Tegoroczna zwy-
cięska recenzja to omówienie tomu Krzysztofa Micha i Pawła Łęczuka, 
One Day in Calisia, projektu, którego nieoczywiste dno, nietrywialną głę-
bię odsłania Patrycja Jarosz. W porównaniu do recenzji z ubiegłego roku 
(i tamtą rok temu Jarosz zwyciężyła nad swoimi konkurentkami i kon-
kurentami) w tej uderza jednak znamienny lakonizm, rodzaj wypraco-
wanego przez Autorkę eseistycznego wyciszenia (jakże cenna to cecha, 
i jaka wbrew pozorom – architektoniczna!). Autorzy One Day in Calisia 
zawdzięczają Jarosz przekonujące pogłębienie swojego projektu. Z jednej 
strony bowiem w oczach Jarosz i dzięki oczom Jarosz jest to projekt 
liryki zaangażowanej – antybedekerowskiej, wymierzonej przeciwko nie-
moralności literackiej turystyki i podróżowaniu jako aktowi specyficznej 
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demoralizacji. Z drugiej – to zamysł liryki w jakiś sposób dyskutującej 
z flaneuryzmem, z tradycjami monumentalnego modernistycznego spa-
cerowania po Paryżu Charles’a Baudelaire’a, z Pasażami Waltera Benja-
mina. Z trzeciej strony (bo jest i strona trzecia) – One Day in Calisia to 
„kaliski projekt antymimetyczny” (potężne słowa), a więc grający nie tylko 
z manierami naśladowniczymi, lecz także – z całą ideą naśladownictwa 
rzeczywistości przez literaturę. Nie da się więc tego żadnym sposobem 
zakwestionować – Patrycja Jarosz jest erudytką. Ma także rzadką zdol-
ność wprowadzania swojej literackiej aktualności w tradycję przeszłości 
intelektualnej, kulturowej, filozoficznej i artystycznej, w tym wypadku: 
modernistycznej zwłaszcza. Potrzeba takich głosów i takich recenzentów. 
Nie tych, którzy do znudzenia „skandują” miejsca, do których zmierza-
my, ale tych, którzy z trudem, skrupulatnie, pieczołowicie i z wysiłkiem 
„artykułują”, „sylabizują”, „odzwierciedlają” fragment po fragmencie miej-
sca, skąd przychodzimy.  Karol Samsel

Fragmenty nagrodzonej pracy
Jest to przewodnik szczególny. Fakty historyczne i uniwersalne refleksje 
tworzą z emocjami i artystyczną oprawą mieszaninę jednostkowej uczucio-
wości oraz zbiorowej pamięci, publicznego i prywatnego, powszechnego i 
idiosynkratycznego. [...]
Wizerunki Kalisza zamieszczone w albumie w istocie dalekie są od po-
wszechnie znanych przedstawień. Bohaterką zdjęć Micha jest wizualna 
tkanka miasta w postaci napisów i ozdób widniejących w witrynach skle-
pów, restauracji, zakładów itp., dla których rozpoznawalne elementy ar-
chitektury stanowią jedynie niewyraźne tło. Postrzeganie miasta przez taki 
pryzmat wydaje się bliskie jego mieszkańcom, lecz rzadko zdarza się nie-
tutejszym. Te fotograficzne wariacje na temat Kalisza są z punktu widzenia 
literatury niefikcjonalnej antymimetyczne, sprawiają wrażenie, jakby miały 
odrealniać miasto, podkreślać umowność i fragmentaryczność jego przed-
stawienia. [...]
Zwielokrotniony portret miasta, z jakim mamy do czynienia w One day 
in Calisia, umożliwił autorom stworzenie wizji oddającej coś więcej niż 
literatura faktograficzna na temat miasta – czegoś nieuchwytnego, niedają-
cego zamknąć się w klasycznym kadrze ani w encyklopedycznej definicji, 
mianowicie: ducha miejsca, kaliskiego genus loci. Być może właśnie na 
tym polega wartość tej książki.  Patrycja Jarosz

Konkurs w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Protokół z posiedzenia komisji  
Konkursu na najlepszy projekt KALISKIEJ GRY PLANSZOWEJ

przeprowadzonego w ramach projektu KALISKA GRA PLANSZOWA re-
alizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, współfi-
nansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na pod-
stawie umowy nr DE/104/2016 z dnia 24 października 2016 roku.
Komisja w składzie:  
Aneta Kolańczyk (konsultantka-nauczycielka języka polskiego), 
Roman Kościelak (konsultant-nauczyciel grafiki komputerowej), 
Tomasz Kubis (pisarz, autor kryminałów),  
Katarzyna Reszke (konsultantka-nauczycielka historii),
po zapoznaniu się z projektami gier planszowych złożonymi przez uczniów 
Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu postanowiła nagro-
dzić ex aequo autorów dwóch prac:
„KUFER” – autor: Jakub Kurczewski,
„KAMIENICA” – autorzy: Joanna Michalska i Bartosz Parczyński.

Obydwie gry zostaną profesjonalnie przygotowane do druku i wydane 
zgodnie z projektem.

Jurorzy i organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczest-
nikom za udział w projekcie.

Konkurs w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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Protokół z posiedzenia komisji konkursu pn. PLASTOOK 2017 
zorganizowanego przez Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.

Komisja w składzie: Aneta Kolańczyk. Izabela Fietkiewicz-Paszek i Prze-
wodnicząca Komisji Anna Sita – po zapoznaniu się z 54 pracami plastycz-
nymi postanawia przyznać następujące nagrody:
KATEGORIA I (klasy 1-3)
I – Julia Kujawa, Zaniemyśl,
II – Jakub Nowak, Szczytniki,
III – Patrycja Leżała, Środa Wlkp.
Wyróżnienia: Wiktoria Głowacka i Antoni Piątek, (obie Środa Wlkp.). 

KATEGORIA II (klasy 4-6)
I – Piotr Przepiórkowski, Środa Wlkp.,
II – Julianna Szłykowicz, Brodowo,
III – Jan Olszański, Brodowo.
Wyróżnienia: Maja Szłykowicz, Julia Gielniak, (obie Brodowo).

Jurorzy i organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczest-
nikom i opiekunom za udział w konkursie.

Środa Wielkopolska, 28 maja 2017
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KONKURSY (w trakcie realizacji)

Konkursy w ramach projektu  
finansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego
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PUBLIKACJE 
Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2011/12)
Wstęp: Jerzy Szukalski, Posłowie: Izabela Fietkiewicz-Paszek. 

Wydawca: Bogdan Zdanowicz, Kraków – Kalisz 2014, str. 60.
ISBN 978–83–933713–5–8

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2010/11)
Wstęp: Jerzy Szukalski. 
Wydawca: Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2011, s. 45. 
ISBN 978-83-933592-0-2

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2012/13)
Wstęp: Jerzy Szukalski, Posłowie: Bogdan Zdanowicz. 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2013, str. 72.
ISBN 978-83-937024-7-3

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2013/14)
Wstęp: Jerzy Szukalski.

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2014, str. 64.
ISBN 978-83-937024-3-5

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2014/15)
Wstęp: Jerzy Szukalski, 
Redakcja: Aneta Kolańczyk i Izabela Fietkiewicz-Paszek 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2015, str. 52.
ISBN 978-83-937024-5-9

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2015/16)
Wstęp: Jerzy Szukalski. Redakcja i opracowanie graficzne:  

Izabela Fietkiewicz-Paszek i Bogdan Zdanowicz
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2016, str. 60.

ISBN 978-83-943931-0-6

Była tu kiedyś ulica Złota  – Świat unicestwiony
Zapis audio fragmentów spektaklu prezentowanego 
w ramach Kaliskiego Tygla Kulturowego (24.03.2012).

Wanda Karczewska, Listy do Seweryna 
Redakcja i komentarze: Karol Samsel. Wstęp: Leszek Żuliński. 

Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski.  
Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012, s. 320. 

ISBN 978-83-9335-927-11

seria: Powrót do Karczewskiej 

Wydanie Muzyczne
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AUDIOBOOK

Seria BIBLIOTEKA ŁYŻKI MLEKA
Opieka redakcyjna: Bogdan Zdanowicz i Iza Fietkiewicz-Paszek.

Wanda Karczewska, Odejście
Czyta: Jurek Szukalski, projekt nadruku, wykonanie: Maciej Braciszewski.  

Ilustracja: Krzysztof Schodowski. 
Nagrania dokonano w eSTeDe Studio w Gnieźnie.  

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
ISBN 978-83-937024-1-1

Wanda Karczewska, Odejście
Redakcja: Karol Samsel, Emila Kolinko. Posłowie: Karol Samsel.
Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski.
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2013, s. 160.
ISBN 978-83-937024-4-2

Wanda Karczewska, Spacer w alei parkowej
Redakcja i edycja: Aleksandra Horecka, Karol Samsel. Wstęp: Karol Samsel.
Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski.
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2014, s. 48 
ISBN 978-83-937024-6-6

Magdalena Krytkowska, Szuflada świętej Anny
Fotografie i projekt okładki: Rafał Babczyński. 
Redakcja: Aneta Kolańczyk, Bogdan Zdanowicz. 

Posłowie: Izabela Fietkiewicz-Paszek. 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2015, str. 56.

ISBN 978-83-937024-2-8

Andrzej Tylczyński, Rok z Poezją
Projekt okładki: Aleksandra Dunaj. 

Redakcja: Bogdan Zdanowicz. Posłowie: Izabela Fietkiewicz-Paszek. 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz maj 2015, str. 96.

ISBN 978-83-937024-9-7

Aneta Kolańczyk, Szczenię 
Grafika na okładce: Andrzej Sznejweis. Fotografie: Aneta Kolańczyk. 
Redakcja: Izabela Fietkiewicz-Paszek i Bogdan Zdanowicz. 
Posłowie: Izabela Fietkiewicz-Paszek  
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2015, str. 64.
ISBN 978-83-937024-8-0

Anna Baśnik, Slajdy 
Projekt okładki i ilustracje: Paweł Baśnik. 
Redakcja: Bogdan Zdanowicz. Posłowie: Izabela Fietkiewicz-Paszek. 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2014, str. 56.
ISBN 978-83-937024-0-4


