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Rok Łyżki Mleka

im prędzej biegnie czas, tym krótsza staje się ludzka pamięć
Stefan Zweig

Niedawno z pewnym niedowierzaniem uzmysłowiłyśmy sobie, jak wielki-
mi krokami zbliża się IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczew-
skiej. Od kilku lat rok trwa dla nas od listopada do listopada, od Festiwalu do 
Festiwalu. Czas zatem na krótkie reminiscencje łyżkowego roku.

Jeszcze przed ubiegłoroczną edycją Festiwalu, w listopadzie, w ramach 
cyklu zwiersz się z nami pod wieczór, spotkaliśmy się z poetą, eseistą i kry-
tykiem literackim Piotrem Matywieckim.

VIII edycja Festiwalu opisana została dokładnie w tym almanachu, warto 
wśród wydarzeń wyróżnić premierę reedycji powieści Wandy Karczewskiej 
pt. Ludzie spod żagli (piątego tomu z naszej flagowej serii Powrót do Karczew-
skiej). Mamy nadzieję, że w kolejnych latach znajdziemy środki, żeby przypo-
mnieć szerszej publiczności kolejne utwory Patronki Festiwalu.

Tuż po naszym listopadowym święcie – objęliśmy patronatem projekt 
muzyczny Piotra Józefiaka (Madkida) pn. WAVEPARK. Wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Twórców Regionalnych „Eka” organizowaliśmy Konkurs Poetycki 
im. Michała W. Gajdy, aby uczcić (i odtąd co roku przypominać) postać 
i twórczość Michała, naszego przyjaciela, członka Stowarzyszenia, niezwykłe-
go człowieka i poety, który zmarł nagle 15 stycznia 2017 roku.

W grudniu częstowaliśmy kaliszan darmowymi egzemplarzami 2 tomów 
z cyklu Powrót do Karczewskiej. Gościnne drzwi uchylili: Centrum Informacji 
Turystycznej, Columbus Coffee, Piekarnia Pszenica & Żyto oraz Resto Cafe 
Piano Song, za co serdecznie dziękujemy.

W ciągu „naszego roku” kulturalnego w kolejnych spotkaniach autor-
skich w cyklu zwiersz się z nami pod wieczór gościliśmy Joannę Czeczott, 
Grażynę Jagielską, Marka Zagańczyka. 
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Rok 2019 rozpoczął się dla Łyżki 15 stycznia we Wrześni, wraz z finałem 
I Konkursu Poetyckiego im. Michała W. Gajdy.

W lutym prezentowaliśmy najnowsze książki naszej koleżanki ze Stowa-
rzyszenia – Teresy Rudowicz/Anety Kolańczyk: In Tenebris (Zaułek Wydaw-
niczy Pomyłka) i Takie sobie bajeczki (zilustrowaną przez Annę Sitę, a wyda-
ną przez nasze Stowarzyszenie).

Trzy czerwcowe niedziele wypełniliśmy „Poezją na trawie” w parku przy 
Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, już drugi rok z rzędu włączając się 
w akcję plenerowego czytania wierszy. Na jednym ze nich gościła Maria Bro-
niewska-Pijanowska, adoptowana córka Władysława Broniewskiego.

Ważnym punktem sezonu był cykl warsztatów literacko-plastycznych dla 
młodzieży kaliskich szkół średnich, prowadzonych w oparciu o publikację 
Pawła Łęczuka i Krzysztofa Micha ONE DAY in CALISIA (patronowaliśmy 
temu wydawnictwu kilka lat temu). Efekty starań uczniów będziemy mogli 
poznać podczas wernisażu, który otworzy tegoroczną edycję Festiwalu.

W związku z obchodzonym Rokiem Tadeusza Kulisiewicza ogłosiliśmy 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Ekfrazę do wybranej pracy artysty. Wyni-
ki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas Festiwalu.

21 września – wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicz-
nych w Kaliszu – wzięliśmy udział „słowem i muzyką” w XVI Patronalnym 
Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy – świętego Wawrzyńca.

A sezon zakończyliśmy Benefisem na cześć odchodzącego na emeryturę 
Andrzeja Tylczyńskiego – zaprzyjaźnionego z Łyżką od lat poety, autora felie-
tonów i opowiadań, twórcy i animatora kaliskiej kultury.

Przez cały rok wspierała nasze działania – organizacyjnie i artystycznie – 
młodzież z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, za co jesteśmy im 
niezmiernie wdzięczni. Kochani, bez Was to nie byłoby to!

Podziękowania chcemy też przekazać Dyrekcji i pracownikom Centrum 
Kultury i Sztuki, którzy od 9 lat obdarzają nas zaufaniem oraz udostępniają 
gościnne progi i profesjonalną obsługę imprez. Dziękujemy także Urzędowi 
Miasta Kalisza oraz Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – bo na-
wet najlepszych pomysłów nie udałoby się zrealizować bez ich finansowego 
wsparcia.

Czas między Festiwalami upływa nam coraz szybciej, a za rok czeka nas 
jubileusz: X Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, na któ-
ry już dzisiaj serdecznie zapraszamy mając nadzieję (ba! powiedzmy odważ-
nie: mając pewność), że będzie to piękne spotkanie!

Aleksandra Konieczny i Izabela Fietkiewicz-Paszek
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DZIEŃ PIERWSZY – 16 listopada 2018

wernisaż wystawy prac 
Aleksandry Niemiec i Kacpra Kaźmierczaka

Aleksandra Monika Niemiec 
(urodzona w maju roku 1998 
w Kaliszu), tegoroczna absol-
wentka kierunku technik cy-
frowych procesów graficznych 
kaliskiego Zespołu Szkół Tech-
niczno-Elektronicznych. Swo-
je zainteresowanie sztukami 
plastycznymi zaczęła rozwijać 
w gimnazjum, zaczynając od 
rysowania fotorealistycznych 
portretów. Od dwóch lat zaj-

muje się grafiką komputerową, głównie fotomanipulacją. Tematem przewodnim jej prac 
jest wnętrze człowieka (umysł i emocje. Swoją przyszłość wiąże z doskonaleniem wiedzy 
na temat grafiki cyfrowej. Obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Kacper Kaźmierczak, 
uczeń klasy maturalnej Ze-
społu Szkół Techniczno- 
-Elektronicznych w Kaliszu 
na kierunku technik cyfro-
wych procesów graficznych.
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Znany poeta czeski Franciszek Kvapil, tłumacz poezji Adama Asnyka na 
język czeski, poprosił poetę o „notkę biograficzną”, którą chciał zamieścić 
w zbiorze wierszy. Odpowiedź Asnyka ze stycznia 1879 roku wraz z załą-
czoną do listu Notatką biograficzną zamieścił (dzięki uprzejmości Kvapila) 
„Przegląd Literacki” w roku 1897. To dla badaczy życia poety bezcenne 
źródło wiedzy, a jeśli chodzi o dzieciństwo Asnyka – jedyne.
Prezentowany spektakl jest próbą dokończenia tej Notatki. 
W tekście Anety Kolańczyk – Asnyk u kresu życia pisze jeszcze raz list 
do czeskiego przyjaciela. Dopowiada to, co przemilczał kiedyś, ale też pod-
sumowuje swoje życie, pyta o przyszłość. Przywołuje rodzinę, przyjaciół, 
znajomych, którzy pojawiają się na scenie i odpowiadają mu (tekstami Iza-
beli Fietkiewicz-Paszek z cyklu sonetów).
Ta Notatka (wykreowana na potrzeby przedstawienia), przeznaczona tylko 
dla oczu Kvapila, chce być swego rodzaju rozrachunkiem z życiem – poety, 
myśliciela, filozofa, człowieka.

najtrudniej podobno pisać o samym sobie 
Adam Asnyk do Franciszka Kvapila
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Zaułek Wydawniczy Pomyłka 
Cezary Sikorski, Leszek Szaruga i Leszek Żuliński

Cezary Sikorski (1957) ukończył filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim (1980), a doktorat 
z nauk humanistycznych obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wydał kilka książek poetyckich i eseistycznych. Założyciel i właściciel Zaułka Wydawni-
czego Pomyłka. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka, którego 
jest członkiem założycielem.
Prof. dr hab. Leszek Szaruga 
(1946) poeta, krytyk, badacz 
literatury, prozaik, tłumacz 
poezji niemieckiej i rosyjskiej, 
wykładowca UW. Autor ponad 
70 książek, laureat nagrody im. 
Kościelskich oraz literackiej 
nagrody „Kultury” (paryskiej). 
Był redaktorem pism drugiego 
obiegu („Puls”, „Wezwanie”, 
„Wybór”) oraz współpracownikiem Radia Wolna Europa (w latach 1979-1989).

Leszek Żuliński (1949) autor ponad 30 książek poetyckich i krytycznoliterackich, ponad 
trzech tysięcy publikacji prasowych, redaktor, dziennikarz prasowy i telewizyjny. 

Członek Honorowy Stowarzy-
szenia Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka.

Spotkanie prowadziła 
Beata Patrycja Klary
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Od lewej: Beata Patrycja Klary, Leszek Żuliński. Leszek Szaruga, Cezary Sikorski. 

Widzowie Festiwalu. Od lewej: Izabela Wesołowska, Magda Krytkowska, Majka Kuczara, Rafał 
Babczyński. 
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Od lewej: Anna Ewa Klimowicz, Anna Nawrocka, Joanna Małoszczyk i Dorota Nowak.
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Od lewej: Jan Derbiszewski (p), Agata Plewińska (voc). Poniżej: Agnieszka Michalska (voc).

Widzowie – goście Festiwalu. 
Od góry: Paweł Dąbrowski. Niżej od lewej: Bogusław Olczak i Joanna Koronkiewicz.
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Premiera książki Wandy Karczewskiej Ludzie 
spod żagli (V tom naszej łyżkowej serii pn. 
„Powrót do Karczewskiej”), to efekt wielo-
miesięcznej pracy Karola Samsela i Romana 
Rojewskiego. Spotkaniu towarzyszy prezen-
tacja ilustracji autorstwa Krzysztofa Scho-
dowskiego. Rozmowę poprowadzili Aneta Ko-
lańczyk i Bogdan Zdanowicz.

Powrót do Karczewskiej
LUDZIE SPOD ŻAGLI
Karol Samsel i Roman Rojewski

Od lewej: Aneta Kolańczyk, Karol Samsel, Roman Rojewski.

Od lewej: Karol Samsel, Roman Rojewski, Bogdan Zdanowicz.

Różni widzowie gościli 
na Festiwalu (Karol Samsel 
z najmłodszą uczestniczką).
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Uta Przyboś – Tykanie

Uta Przyboś (ur. 1956) – polska poetka i malarka. Autorka czterech tomów poetyckich: 
„Nad wyraz” (2007), „A tu tak” (2009), „Stopień” (2012), „Prosta” (2015), „Odłamki. Wier-
sze wybrane / Otlomki. Izbrani stihotvorenia” (2017) wydawnictwo dwujęzyczne (polsko-
bułgarskie), „Tykanie” (2018). Laureatka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (2016), 
nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” (2016) oraz finalistka „Orfeusza” – Nagrody 
Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego (2016), nominowana do „Orfeusza” – Nagrody Poetyckiej 
im. K.I. Gałczyńskiego w roku 2019. Córka Juliana Przybosia, który poświęcił jej cykl pt. 
„Wiersze dla Uty” – ukazał się w roku 1970 w tomie „Wiersze i obrazki”, i zawierał również 
rysunki Uty Przyboś.

Spotkanie prowadził Bogdan Zdanowicz

Prezentacje poetyckie w czasie Festiwalu wspomagali młodzi recytatorzy. Od lewej: Piotr Józe-
fiak, Jakub Wawrzyniak, a także Jan Derbiszewski akompaniując na fortepianie.
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Zazwyczaj bierze kurs na 
tematykę odwiecznego zma-
gania z istnieniem bądź nie-
istnieniem stwórcy. Jego po-
ezja jest wieczną swadą ze 
światem, z rzeczywistością 
i z ludzkimi słabościami. To 
poezja pozornych sprzecz-
ności, np. motywy biblijne 
opisują nasze twarde tu i te-
raz, a mocne męskie słowa 
opowiadają o najsubtelniej-
szych zawiłościach człowie- 
czej natury. 
/Leszek Żuliński/

Marek Stachowiak – Tata jest od tego
Spotkanie prowadziła Iza Fietkiewicz-Paszek

Prezentacja debiutanckiej książki ubiegłorocznego jurora Turnieju Jed-
nego Wiersza, zdobywcy statuetki Wandy Karczewskiej z 2016 r.
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Zbigniew Waleryś (ur. 4 października 1957 w Wąsoszu) – polski aktor. Zadebiutował 3 listo-
pada 1977 rolą teatralną w „Hamlecie” Williama Shakespeare’a na scenie Teatru Polskiego 
we Wrocławiu. Występował w kilku teatrach: Polskim we Wrocławiu, Lubuskim w Zie-
lonej Górze, im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Dramatycznym w Legnicy, im. C.K. Norwida 
w Jeleniej Górze, Wrocławskim Teatrze Współczesnym, im. Heleny Modrzejewskiej w Le-
gnicy oraz Teatrze Polskim w Poznaniu. 
Zagrał w kilkudziesięciu filmach kinowych i telewizyjnych (m.in. „Sezon na bażanty”, „The 
island on bird street”, „Weiser”, „Papusza”, „Pierwsza miłość”, „Pianista”, „Przebudzenie”, „Quo 
Vadis”, „Wiedźmin”, „Body/Ciało”, „Kler”, „Sztuka kochania”, „Wołyń”, „Rojst”, „Dziewczyny ze 
Lwowa”, „Czas honoru”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”).

Nadworny  
(od lat) fotograf 
Festiwalu:  
Arek Łuszczyk 
– w akcji. fot. Iza F-P
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Młode recytatorki, od lewej: Justyna Rudowicz, Izabela Wącław.
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UNDER THE TABLE, czyli od lewej: Rafał Koptoń, Mateusz Sadowski. 
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Honoriusz Grozak (w tekstach Marcina Królikowskiego), na dole UNDER THE TABLE.

Publiczność przeżywała chwile prawdziwej grozy (z prawej: odpowiedzialna za program IF-P).

UNDER THE TABLE powstało w roku 2008 w Warszawie jako jednooso-
bowy projekt Rafała Koptonia. W założeniach miał być projektem akustycz-
nym, skupionym na pisaniu prostych piosenek, jednak z czasem do muzyki 
zaczęło wkradać się coraz więcej elektroniki. Kompozycje charakteryzuje mi-
nimalizm i nostalgiczna atmosfera. W czerwcu 2018 r. do Koptonia dołączył 
Mateusz Sadowski z gitarą klasyczną, co spowodowało powrót do brzmień 
bardziej akustycznych i kreowanie tajemniczej, poetyckiej atmosfery.
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DZIEŃ DRUGI – 17 listopada 2018

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 
JURY (na zdjęciu od prawej) Elżbieta Lipińska – przewodnicząca, członkowie: 
Marcin Królikowski, Magda Gałkowska i Aleksandra Konieczny jako sekre-
tarz, wysłuchało 45 wierszy.
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Idąc – spektakl oparty został na poemacie Krzysztofa Micha pod tym 
samym tytułem, zrealizowany został przez młodzież z Mikrosceny Staro-
miejskiego Domu Kultury pod kierunkiem Małgorzaty Graczyk w ramach 
projektu „Miejsce na Ziemi”. 

Jest opowieścią o nieustannej wędrówce ludzi w poszukiwaniu swo-
jego mentalnego i duchowego domu. Jest narracją o ucieczce od za-
grożenia i cierpienia ku nadziei, czy też podążaniu od ciemności – ku 

światłu. Muzyka Marcin 
Dutka, ścieżka dźwięko-
wa powstała w Studio 
Praga pod kierunkiem 
Pauli Sadowskiej, sce-
nografia w wykonaniu 
młodzieży pod kierun-
kiem Bogumiły Niemi-
rowskiej.

Krzysztof Mich – autor poematu „Idąc”.
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PODSUMOWANIE SEZONU
Rozstrzygnięcie konkursu im. Rodziny Wiłkomirskich

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich.
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„I takie piękne PODSUMOWANIE uczyniliśmy 
dla WAS!” (Tomasz Paszek – na zdjęciu).
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W 2005 r. ukazał się debiutancki tomik Mirki Szychowiak 
pt. „Człap story”. W roku 2010 zostały wydane dwa tomiki: 
„Jeszcze się tu pokręcę” (nominacja do Nagrody Literackiej 
Nike) oraz „Proszę nie płakać” (główna nagroda w OKP 
„Malowanie słowem”). W roku 2015 ukazał się tom „Gustaw 
znikąd” oraz debiut prozatorski „Gniazdozbiór”. Rok póź-
niej otrzymaliśmy kolejną książkę poetycką „Jakie to życie 
jest krępujące”. W 2018 ukazał się 6 tom poetycki autorki 
pt. Trzeci migdał”. Szychowiak publikowała w prasie literac-

kiej, m.in. w „Odrze”, „Autografie”, „Obrzeżach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Cegle”, „Szafie”, 
„Arteriach”, „Arkadii”, „Dyskursie”. Jest laureatką kilkunastu ogólnopolskich konkursów 
poetyckich, finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Bierezina. Międzynaro-
dowego Festiwalu Opowiadania. Jej teksty znajdują się w antologii dolnośląskiej literatury 
„Rozkład jazdy” oraz w „Warkoczami. Antologia nowej poezji”; przetłumaczone na język 
ukraiński ukazały się w książce „Nielegalny prąd. Antologia wierszy wrocławskich i pod-
wrocławskich w wyborze Jacka Bieruta”. Jej teksty tłumaczone były również na języki wło-
ski, angielski (w dwujęzycznej antologii „Free over blood w European Literature” Network) 
oraz na rosyjski (miesięcznik „Nowaja Polsza”). Mirka Szychowiak mieszka w Księżycach 
pod Wrocławiem.

Szychowiak jest poetką prawdziwą, dojrzałą, wrażliwą na urodę języka i dbającą 
o kunszt formy. Jej wiersze tchną świeżością, czyta się je z zainteresowaniem i przy-
jemnością, dają do myślenia. W pracy nad wierszem poetka trzyma się złotego środka 
– w klarowności jej wypowiedzi czuje się powiew klasycznego wiersza. /Urszula Kozioł/

Mirka Szychowiak
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Książka Roberta Rybickiego została wydana w prestiżowej serii Biura Literackiego „Do-
żynki”. W skład „Podręcznika...” wchodzą następujące publikacje: „Kod genetyczny” (2000), 
„Epifanie i katatonie” (2003), „Motta robali” (2005), „Stos gitar” (2009), „Gram, mózgu” (2010), 
„Masakra kalaczakra” (2011) i „Dar Meneli” (2017) oraz wiersze publikowane w czasopismach 
„Arkadia”, „Nowa Okolica Poetów”, „Kresy”, „Arterie”, „Cegła”, „Helikopter”, „Dwutygodnik 
kulturalny ArtPAPIER”, „Papier w dole” i innych, a także na stronach Fundacji im. Tymote-
usza Karpowicza.
„Charakterystycznym elementem twórczości 
Ryby jest prowokacyjność wymierzona w samą 
instytucję literatury, oparta na ciągłym definio-
waniu poezji i zaprzeczaniu jej, podnoszeniu 
i obniżaniu jej rangi. Znajdziemy w jego wier-
szach poetykę charakterystyczną dla awangar-
dowych manifestów, w tym liczne hasła, slo-
gany czy próby nadawania nowych znaczeń 
środkom literackim”. „Rybicki zafascynowany 
jest możliwościami słowa, mowy, języka, któ-
rym nadaje nowe formy i role. Stawką w tej 
grze ustanawia mówienie spoza systemu języ-
ka, spoza konwencji literackich”. 
/Z Posłowia podpisanego przez Monikę Gloso-
witz, Dawida Kujawę i Jakuba Skurtysa/

Robert Rybicki



27

Magdalena Gałkowska, rocznik 1975, wydała cztery książ-
ki poetyckie, jest laureatką kilku konkursów poetyckich, 
była stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go w dziedzinie kultury, publikowała w wielu różnych miej-
scach np. w środkach komunikacji miejskiej w Łodzi. Pracuje 
w korporacji. Mieszka w Poznaniu.

Gałkowska podaje nam rzeczywistość „na ostro”. 
Pisze odważnie. Obnaża. W tych wierszach nie 
ma miejsca na niepotrzebne słowa. Każdy 
z nich jest jak pocisk, który nas przeszywa. No-
simy w sobie nasze historie. Prywatne opowieści. 
Wiersze Gałkowskiej sprawiają wrażenie, że ich 
autorka wie o nas wszystko. Poznała nas lepiej, 
niż my sami poznaliśmy siebie. Dlatego zapo-
mnijcie Państwo, na chwilę, o innych. Czytajcie 
Gałkowską! /Marcin Zegadło/

Magdalena Gałkowska

Od lewej: Beata Patrycja Klary i Magdalena Gałkowska.
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Poetów, którzy odeszli 
w ostatnim roku: Jerze-
go Suchanka i Marka 
Kołodziejskiego, wspo-
minali przyjaciele. Od 
lewej: Elżbieta Lipiń-
ska, Wojciech Michalec 
i Beata Patrycja Klary.
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Elżbieta Lipińska napisała zaskakującą książkę. Na podstawie opowieści, zdjęć, wspo-
mnień i pogłębionych obserwacji stworzyła album rodziny polskich Żydów w sekwen-
cji wydarzeń na przestrzeni dwudziestego wieku i współcześnie. Książka, oczywiście, 
nie odkrywa żadnych nieznanych dotąd wątków wielu podobnych historii. Jednak 
ich zebranie w tak pieczołowity sposób i opracowanie, w którym korzysta się przede 
wszystkim z możliwości, jakie 
wypracowała poezja polska od 
1989 roku, daje zupełnie świeży 
i nowatorski efekt. Choćby holo-
kaust pokazany współczesnym 
językiem i za pomocą nowo-
czesnych środków wyrazu, staje 
się doświadczeniem możliwym 
do niemal cielesnego poznania 
przez współczesnego młodego 
Polaka. /Jacek Bierut/

Elżbieta Lipińska i Karol Samsel, który prowadził spotkanie.

Elżbieta Lipińska, poetka, prawniczka, 
urodzona w Warszawie, mieszka we Wro-
cławiu. Wydała pięć książek poetyckich: 
„Pożegnanie z czerwienią”(2007), „Maj to 
łagodny miesiąc”(2008), „Rejestry”(2011), 
„Na końcu języka” (2013), „Kamienie” (2017). 
Laureatka kilku konkursów poetyckich, 
w tym Tyskiej Zimy Poetyckiej.
Wiersze Elżbiety Lipińskiej znajdują się 
także w antologiach „Wschód-Zachód. 
Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014), 
„Przewodnik po zaminowanym terenie” 
(2016). Wiersze w tłumaczeniu na angiel-
ski znalazły się w „Anthologii#2” wyda-
nej przez Oficynę Off_press w Londynie 
(2009). Poetka pblikowała również w prasie 
(„ Odra”, „Autograf”, „Red”, „Fraza”, „Cegła”, 
„Wakat”, „Portret”, „Rita Baum” i „Gazeta 
Wyborcza”).
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FINAł FESTIWALU 
rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza

PROTOKÓŁ JURY* 
TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA 
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej.
Jury w składzie: Elżbieta Lipińska – przewodnicząca, Magdalena Gałkow-
ska – członkini, Marcin Królikowski – członek oraz Aleksandra Konieczny 
– sekretarz, po wysłuchaniu 45 wierszy zgłoszonych do konkursu posta-
nowiło przyznać:
I nagrodę dla Grzegorza Kielara; 
II nagrodę dla Anny Skwarek; 
III nagrodę dla Wojciecha Zamysłowskiego; 
oraz 4 wyróżnienia dla: Justyny Koronkiewicz, Wojciecha Michalca, 
Natalii Dziuby i Eligiusza Buczyńskiego.
Nagrodę w kategorii: przed debiutem otrzymała Martyna Pankiewicz.
Nagrodę Specjalną im. Michała Witolda Gajdy (za najlepszy wiersz 
rymowany) otrzymała Arleta Cłapa.
* najistotniejsze fragmenty Protokołu

Od lewej Jury: Magdalena Gałkowska, Marcin Królikowski, Elżbieta Lipińska, Aleksandra Koniecz-
ny oraz Beata Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka
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DZIEŃ TRZECI – 18 listopada 2018

niedzielne prezentacje kaliskie

Aneta Kolańczyk – kaliszanka od pokoleń. Autorka książek, 
artykułów i audycji radiowych dotyczących literatury i litera-
tów Wielkopolski oraz recenzji. Współtworzy, jako autorka 
tekstów, zespół „Rozmark Cafe”. Animatorka kultury, spo-
łeczniczka. Na co dzień nauczycielka języka polskiego w Ze-
spole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, pomy-
słodawczyni i współautorka programu „Z kulturą przeciw 
wykluczeniu”. Pod pseudonimem Teresa Rudowicz wydała 
trzy książki poetyckie. Debiutancki tom pt. „Podobno jest 
taka rzeka” został wyróżniony w 53. konkursie Polskiego To-
warzystwa Wydawców Książek na „Najpiękniejszą Książkę” 
w roku 2012. Jurorka konkursów poetyckich. Członkini Za-
rządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka i współ-

organizatorka Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej odbywają-
cego się w Kaliszu od roku 2011. Trzykrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. 
Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Aneta Kolańczyk/ 
Teresa Rudowicz
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Anna Sita – o sobie: Jestem pasjonatka plastyczną, czyli nie 
artystką, a osobą znajdującą wielką radość w różnych działa-
niach plastycznych. Wykształciłam się częściowo, tzn. jestem 
absolwentką liceum plastycznego oraz mam rozpoczęte, ale 
nie ukończone malarstwo na poznańskiej ASP. Pracuję 
w szkle, poddaję je cięciu i grzaniu techniką fusingu, a ono 
odwdzięcza mi się przedmiotami, które cieszą nie tylko moje 
oko. Od wielu lat zajmuję się również ceramiką, potocz-
nie zwana artystyczną. To pasja, którą zaraził mnie mąż. 
Są jeszcze ilustracje, czyli najprzyjemniejsza forma kontaktu 
z dziećmi. Przez krótki czas pracowałam jako animator oraz 
dekorator w poznańskim Studiu Filmów Animowanych.

W październiku 2018 premierę miała książka „Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik 
po Kaliszu i okolicy” autorstwa Anny Tabaki, z ilustracjami Przemysława Dunaja. To pierw-

sza książka, która przedsta-
wia sylwetki kaliszanek oraz 
pokazuje „ich oczami najstar-
sze miasto w Polsce”. Łyżka 
Mleka jest dumnym wydaw-
cą tej publikacji!

Anna Sita

Anna Tabaka Przemysław Dunaj
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Wewnętrzny pakt poety z kapłanem owocuje dykcją, w której atrybuty, rekwizyty, ale 
i formy języka religijnego podlegają osobliwym reinterpretacjom; poeta przenicowuje sensy, 
próbując wskazywać na zaklęte w nich paradoksy, a czasem po prostu na nieoczywistości 
czy niuanse, które tak łatwo przeoczyć. Stąd subtelne koncepty oparte na wnikliwym do-
rozumieniu pojęć i wykorzystaniu bogactwa ich wieloznaczności, pozwalające budować 
celne frazy, jak choćby w tych efektownych, niemal aforystycznych fragmentach: „wobec 
odejść wiecznych zawsze brak pochówków” (Z teologii), „nieśmiertelność ukryta w cmen-
tarnych krzyżach” (Moja pokraczna modlitwa), w niezwykle nośnych wersach o Bogu: 
„za daleki i niepoprawnie bliski / niepojęty a nadęcie pojmowany / niewypowiedziany 
a przegadany / dialektem sakralnego kiczu” (Moja pokraczna modlitwa) czy w pozornie 
prostych i lekkich, a tak naprawdę pogłębionych rozważaniach epistemologicznych: „nie 
pytam o więcej / więcej to brak największy / nie szukam bardziej / na cóż malować dzieło 
namalowane / nie idę dalej / kiedy ze szczytu droga jedyna powrotna” (Dość). 
/ze wstępu Izabeli Fietkiewicz-Paszek/

Od lewej: Beata Wicenciak, ks. Adam Kraska, Izabela Fietkiewicz-Paszek
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IMPREZY – 2018 

Joanna Czeczott (ur. 1979) — ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie War-
szawskim, studiowała też na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu i w War-
szawskiej Szkole Filmowej. Politolożka i dziennikarka, pracowała w „Gazecie Wyborczej”, 
a od 2006 roku — w dziale zagranicznym „Przekroju”. Autorka książki „Macierzyństwo non 
fiction. Relacja z przewrotu domowego” oraz współautorka antologii reporterskiej „Odwaga 
jest kobietą”. Współtwórczyni i redaktorka naczelna pisma reporterskiego dla dzieci „Ko-
smos dla dziewczynek”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jej ostatnia książka „Petersburg. Miasto snu” zdobyła nagrodę Warszawskiej Premiery Li-
terackiej w roku 2017 oraz Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, a także znalazła się w finale 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. 
Joanna Czeczott nosiła w sobie „Petersburg” wiele lat. Fascynacja częściowo wynikała 
z czytanej literatury, m.in. Dostojewskiego. Po części też z mitów o mieście, w kreacji któ-
rych swój udział mieli polscy romantycy. Spore znaczenie miała wycieczka do Petersburga 
w szkole średniej. Przyznaje, że choć przemierzyła – co wcale nie jest łatwe – to miasto 
wzdłuż i wszerz, to i tak wciąż się go uczy. Starała się dogłębnie poznać historię Piotro-
grodu, uchwycić znaczenie Leningradu i pojąć dumę mieszkańców Petersburga – „miasta 
Putina”. Research reporterki nie polegał jednak jedynie na badaniu dokumentów i oglądaniu 
miejsc, ale także na spotkaniach z wieloma ludźmi, którzy poprzez opowieść o swoich 
losach stworzyli narrację o mieście, w którym się urodzili, w którym żyją i z którego – 
w większości – nie potrafią wyjechać. 
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Poczęstujcie się książką Karczewskiej, grudzień 2018

Misji przywrócenia pamięci o wybitnej pisarce związanej z Kaliszem pod-
jęło się Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Wanda Karczewska 
urodziła się 5 grudnia 1913; zróbmy Jej urodzinowy prezent i pozwólmy 
wrócić do domowych bibliotek kaliszan. Od 1 grudnia zapraszaliśmy do 
odbioru darmowych egzemplarzy 2 tomów z cyklu „Powrót do Karczew-
skiej” w miejscach przyjaznych kulturze.
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Uroczyste spotkanie finałowe odbyło się 7 lutego 2019 w Cafe Balu we 
Wrześni przy ul. Fabrycznej 18. 

Jury w składzie: Izabela Fietkiewicz-Paszek, Aneta Kolańczyk i Beata Wi-
cenciak po zapoznaniu się z nadesłanymi zestawami wierszy wyłoniło 
zwycięzców konkursu.
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IMPREZY – 2019 

Zbiór „In Tenebris” jest kolejną książką poetycką Rudowicz, a „Takie sobie bajecz-
ki” – przepięknie zilustrowane przez Annę Sitę – to debiut w roli autorki wierszy 
dla dzieci. Teksty usłyszeliśmy w interpretacji Beaty Wicenciak i Wiktora Górala, 
natomiast muzycznie spotkanie oprawili Janek Derbiszewski i Przemek Olek przy 
fortepianie, a Agata Plewińska i Wiktor Płuciennik przy mikrofonie – usłyszeliśmy 
w brawurowym wykonaniu duetu kilka piosenek z tekstami Anety Kolańczyk (Te-
resy Rudowicz).

/…/ jestem po lekturze najnowszego tomiku Teresy Rudowicz (Anety Kolańczyk) pt. „Lux in 
tenebris” – to znaczy: światło w ciemnościach. Teresa jednak pominęła to „światło” w tytule 
swojej książki „In Tenebris” – ciemności ją pochłonęły. (...) „Bohaterką” tych wierszy jest Mary 
Poppins. „Prawdziwa” Mary Poppins to – jak wiadomo – postać fikcyjna, „urodzona” w 1934 
roku przez australijską pisarkę Pamelę Lyndon Travers. Cykl jej książek dla dzieci zrobił 
furorę niemal na całym świecie.
Teresa Rudowicz weszła w skórę Mary może dlatego, że czytała dawnymi czasy cykl 
Travers i wsiąkała w magię tamtych fabuł. Nierealistyczną, bo przecież pisaną dla dzieci, 
a więc quasi-bajkową. Ale to tyle i tylko tyle, bowiem tak naprawdę te wiersze Anety są 
wielce osobiste, wręcz głęboko introwertyczne. No i ich dykcja „rymuje się” ze współczesno-
ścią. Całe clou tych wierszy to po prostu wędrówka w głąb siebie i w głąb naszego czasu.  
/Leszek Żuliński/
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W ramach Akcji charytatywnej GRAMY DLA BEATY w piątek 8 marca 2019 roku 
w Restauracji „Komoda” odbył się wieczór słowno-muzyczny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Kalisz i Stowarzyszenie Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka, z udziałem uczennic i uczniów Zespołu Szkół Techniczno- 
-Elektronicznych w Kaliszu.

GRAMY DLA BEATY
Turniej Tenisowy z Gwiazdami
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Wiktor Płuciennik

Wiktor Góral

Od lewej: Grażyna Jagielska, Izabela Fietkiewicz-Paszek.
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Aneta Kolańczyk i Marek Zagańczyk.

Po prawej od góry: Tomek Jopek, Wiktor Góral
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza 
Kulisiewicza, skierowany do twórców między 16 a 35 rokiem życia, wpi-
sał się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Konkurs został 
sfinansowany przez Miasto Kalisz. Oficjalne zakończenie i ogłoszenie wy-
ników nastąpi 9 listopada 2019 r. podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu.

Organizatorem II Konkursu Poetyckiego Michała W. Gajdy jest Stowarzy-
szenie Twórców Regionalnych „Eka”, a współorganizatorem – Stowarzy-
szenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2020 roku.
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Łyżka Mleka zaprosiła młodzież szkół średnich na cykl warsztatów w oparciu o książkę Paw-
ła Łęczuka i Krzysztofa Micha pt. „One Day in Calisia”, wydaną w 2016 roku pod patronatem 
i z inicjatywy Stowarzyszenia, przy wsparciu finansowym Miasta Kalisza. Materię książki 
stanowi korespondencja sztuki wizualnej ze słowem. Jest ona efektem jednego dnia spędzo-
nego przez obu artystów w Kaliszu. Do niebanalnych fotografii miasta odbitego w szybach 
witryn sklepowych zostały dopisane krótkie prozy poetyckie. Na bazie tego „autorskiego 
pomysłu” przeprowadziliśmy warsztaty, które pozwoliły młodym ludziom spojrzeć na Kalisz 
inaczej. Szukali własnych form wyrazu, podchodzili kreatywnie do rysunku / fotografii / 
kolażu (techniki były dowolne). Tworzyli także własne teksty, które stanowiły uzupełnienie 
prac plastycznych. Efekt końcowy tych działań młodych artystów będzie przedstawiony 
w formie wystawy i prezentacji na IX Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. Wandy Kar-
czewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w dniach 8-10 listopada 2019 roku.
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Trzy letnie niedziele (2, 16 i 30 czerwca) o godz. 15.00 w parku przy Dwor-
ku Marii Dąbrowskiej w Russowie wypełniała poezja. Już drugi rok włą-
czyliśmy się w akcję plenerowego czytania wierszy poetów związanych 
z Kaliszem pod hasłem „Poezja na trawie”.
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2 VI
„Przez miasto chyłkiem prze-
mykają poeci, czyli kaliszanie 
mniej znani” [Aleksander Brau-
de, Eligiusz Kor-Walczak, Ceza-
ry Marian Abramowicz, Maciej 
Maria Kozłowski, Tadeusz Petry-
kowski, Tadeusz Pniewski, Jan 
Czarny, Marek Brymora, Wanda 
Karczewska, Halina Sutarzewicz, 
Edward Fiszer].
Wiersze czytali: Izabela Fietkie-
wicz-Paszek (prowadząca spotka-
nie), Tomasz Paszek, Danuta Szu-
kalska, Jerzy Szukalski, Stefania 
Wodzińska, Andrzej Zmyślony.

16 VI
„Dziesięć serc czerwiennych, 
czyli Władysław Broniewski 
i jego kaliski epizod”.
Tym razem na zaproszenie Łyżki 
Mleka pojawił się gość specjalny: 
Maria Broniewska-Pijanowska, 
córka Władysława, która opo-
wiedziała o ojcu i o kaliskich 
wątkach w jego życiu, a także 
– jak wszyscy goście „Poezji na 
trawie” – zaprezentowała kilka 
wierszy Władysława Broniew-
skiego.

Kolejne, drugie w tegorocznej 
edycji czytanie na trawie wo-
kół Dworku Marii Dąbrowskiej 
w Russowie, przyciągnęło sporą 
gromadkę miłośników pięk-
nego słowa, także spoza Kali-
sza (kłaniamy się Sieradzowi 
i Szczecinowi).
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Swoimi interpretacjami poezji wielkiego polskiego poety podzielili się ze 
słuchaczami: Izabela Fietkiewicz-Paszek, Danusia Szukalska, Magda 
Krytkowska, Ola Konieczny, Beata Wicenciak, Stefania Wodzińska, Jo-
anna Chachuła, Magda Olejniczak, Andrzej Zmyślony i Jurek Szukalski. 
Całość z właściwym sobie wdziękiem poprowadziła Aneta Kolańczyk.
Jurek Szukalski

30 VI 

„Czy już wiesz, modrooki Ikarze, że serce nie ma lat? – czyli recepta 
na szczęście Mariana Cezarego Abramowicza”.

Póki nikt jeszcze nie wpadł na 
pomysł „rewaloryzacji” parku 
wokół Dworku Marii Dąbrow-
skiej w Russowie, mogliśmy 
w cieniu rozłożystego kaszta-
nowca powspominać postać 
poety żyjącego w „każdym 
źdźble trawy” – Mariana Ce-
zarego Abramowicza. Ostatnie 
z cyklu spotkań z „Poezją na 

trawie” poprowadziła Anetka Kolańczyk, natomiast utwory poety czytały: 
Aleksandra Skowrońska-Konieczny, Irena Piechota, Danusia Szukalska 
i Stefania Wodzińska. Wspomnieniami spotkań z Cezarym Abramowi-
czem dzieliła się Magdalena Krytkowska. Trudno chyba by było zainsce-
nizować piękniejsze otoczenie do opowiadań i wierszy, które rozgrywają 
się w szeroko pojętej przyrodzie, jej melancholii, ale i w zachwycie z wy-
ciszenia żywą jej obecnością.
Jurek Szukalski

Organizatorami niedzielnych Spotkań z „Poezją na trawie” byli: Muzeum 
Okręgowe Ziemi Kaliskiej – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Sto-
warzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich – Oddział w Kaliszu.
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21 września 2019 Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka zapewniło 
oprawę artystyczną XVI Patronalnemu Świętu Wielkopolskich Bibliotekarzy 
– św. Wawrzyńca. Organizatorem był kaliski Oddział Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, a wśród zaproszonych gości były m.in. władze samorządowe. 
Na uroczystość do sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza przybyli bibliotekarze 
z Poznania, Konina, Pleszewa, Kępna i Piły.

XVI Patronalne Święto  
Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca.

Zdjęcie po lewej: Damian Dankowski, obok Wiktor Płuciennik.

Na zdjęciu: grupa młodzieży z ZSTE oraz Przemysław Olek.
Przy mikrofonie Beata Wicenciak i Tomasz Jopek
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Od lewej: 
Izabela Fietkiewicz-Paszek, 
Andrzej Tylczyński, 
Aneta Kolańczyk.

Od lewej (siedzą): Patrycja Kliber, Beata Wicenciak, Joanna Walczak, Małgorzata Maciejewska, 
Dariusz Grodziński, Agata Nowakowska-Dybka, Jerzy Redlich, Agata Plewińska, Beata Dąbrow-
ska, Janusz Wiśniewski, Katarzyna Guzowska-Lelental, Agata Skubiszewska.
Od lewej (stoją): Przemysław Olek, Jurek Szukalski, Milena Czechowska, Lech Wierzbowski, 
Jacek Czechowski, Andrzej Zmyślony, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Tomasz Tylczyński, Andrzej 
Tylczyński, Mariola Tylczyńska, Aneta Kolańczyk, Zbigniew Burchard, Jacek Jakubek.
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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

łyżka mleka
2016/17

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2016/17)
Wstęp: Jerzy Szukalski. Redakcja i opracowanie graficzne:  
Izabela Fietkiewicz-Paszek i Bogdan Zdanowicz.
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2017, str. 52.
ISBN 978-83-943931-1-3

łyżka mleka
2017/18

ANTOLOGIA Łyżki Mleka (2017/18)
Wstęp: Jerzy Szukalski. Redakcja i opracowanie graficzne:  

Izabela Fietkiewicz-Paszek i Bogdan Zdanowicz.
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2018, str. 64.

ISBN 978-83-943931-7-5
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Była tu kiedyś ulica Złota – Świat unicestwiony
Zapis audio fragmentów spektaklu prezentowanego 
w ramach Kaliskiego Tygla Kulturowego (24.03.2012).

Wydanie Muzyczne

AUDIOBOOK
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

Wanda Karczewska, Tragedia prowincjonalna. Rezerwat
Wstęp: Karol Samsel. Edycja tekstów: Roman Rojewski.  

Korekta: Roman Rojewski i Karol Samsel.
Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski.

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2017, s. 92
ISBN 978-83-943931-2-0

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 

Wanda Karczewska, Ludzie spod żagli
Wstęp: Karol Samsel. Edycja: Roman Rojewski.  
Korekta: Roman Rojewski i Karol Samsel.
Ilustracje i projekt okładki: Krzysztof Schodowski.
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Kalisz 2018, wydanie trzecie, s. 164
ISBN 978-83-943931-2-0
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Seria BIBLIOTEKA ŁYŻKI MLEKA
Opieka redakcyjna: Bogdan Zdanowicz i Iza Fietkiewicz-Paszek.

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

Józef Mazurkiewicz, Notatnik Kaliski
ALBUM WSPOMNIEŃ, OBRAZÓW I WIERSZY
Opracowanie redakcyjne: IBZ
Fotografia na okładce: Aneta Kolańczyk
Opracowanie graficzne, projekt okładki: bezet@o2.pl
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2018, s. 106
ISBN 978-83-943931-5-1

Józef Mazurkiewicz, Spacer po Kaliszu
ALBUM WSPOMNIEŃ, OBRAZÓW I WIERSZY

Opracowanie redakcyjne: IBZ
Fotografia na okładce: Aneta Kolańczyk

Opracowanie graficzne, projekt okładki: bezet@o2.pl
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2018, s. 192

ISBN 978-83-943931-6-8

Anna Tabaka, Przemysław Dunaj, Wszystko dla Pań
Alternatywny przewodnik po Kaliszu
Pomysł, scenariusz, teksty: Anna Tabaka 
Ilustracje i typografia ozdobna: Przemysław Dunaj
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2018, s. 120
ISBN 978-83-943931-4-4

Aneta Kolańczyk, Takie sobie bajeczki
Opracowanie graficzne: Anna Sita 

 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, Kalisz 2018, s. 48


