
 
 
 
 
 
 

            

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie 

 

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w Sieradzu 

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
i Koło Literackie „Anima” 

 
zapraszają  

w dniu 28 marca 2014 r.  o godz. 18.00 
na  

 

„Kalisko-sieradzki 
wieczór poezji” 

W programie: 
 

* spotkanie autorskie Izy Fietkiewicz-Paszek i Anety Kolańczyk,  
* przypomnienie osoby i twórczości związanej z Kaliszem Wandy Kar-
czewskiej – Jerzy Szukalski,  
* recital Zbigniewa Paprockiego, 
* promocja książki poetyckiej Magdaleny Krytkowskiej pt. „Jestem Alice",   
* prezentacja twórczości Koła Literackiego „Anima”,  
* Turniej Jednego Wiersza z nagrodami ufundowanymi przez Stowarzy-
szenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka (będzie to butelka dobrego wina oraz 
kilka zestawów książek) 



Iza Fietkiewicz-Paszek — autorka wierszy, tekstów piosenek, recenzji, felieto-
nów. Publikuje w czasopismach literackich. Redaktorka Gazety Literackiej Mi-
gotania, związana także redakcyjnie z kwartalnikiem EleWator oraz w latach 
2007-2013 z magazynem sZAFa. Jurorka konkursów literackich. Wydała 2 
książki poetyckie: „Portret niesymetryczny" i zbiór sonetów „Próby wyjścia", jej 
wiersze ukazały się w Anglii, Francji i Czarnogórze. Jest autorką tekstów piose-
nek wykonywanych przez zespół Rozmark Café. Incydentalnie laureatka kon-
kursów (m.in. II Nagroda za Najlepszy Poetycki Debiut Książkowy na Festiwalu 
Złoty Środek Poezji 2010). Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzic-
twa kulturowego.  

Aneta Kolańczyk (pseudonim literacki Teresa Rudowicz) – autorka kilku ksią-
żek i kilkudziesięciu artykułów w prasie dotyczących literatury i literatów Wiel-
kopolski, poetka, autorka tekstów piosenek, znawczyni historii i kultury Kalisza. 
Jurorka konkursów literackich i recytatorskich. Publikuje w czasopismach lite-
rackich. Wydała arkusz poetycki „Oni. Wiersze z pamięci” oraz tomy wierszy 
„Podobno jest taka rzeka" i „Korzeń werbeny". Trzykrotnie wyróżniona nagrodą 
Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz nagrodą Prezydenta Miasta 
Kalisza w dziedzinie edukacji. 

Iza Fietkiewicz-Paszek, Aneta Kolańczyk, Magda Krytkowska i Jerzy Szukalski 
są członkami działającego w Kaliszu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka, które jest m.in. organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego 
im. Wandy Karczewskiej 
 
Miejsce spotkania: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, ul. Żwirki i 
Wigury 4 
 
Impreza odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego – Imprezy kulturalne o charak-
terze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym „BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ” sfinanso-
wanego przez Urząd Miasta Sieradza. 


