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„[…] istota spotkań dyskusyjno-literackich polega na tym, by stworzyć właściwą płaszczyznę dla wymiany własnych doświadczeń warsztatowych 

i konfrontacji poglądów oceniających twórczość. Wszystko zależy tu od inwencji, temperamentu i wiedzy uczestników dyskusji, którym staramy się 

nie narzucać jakiejś jednej wizji ideowo-literackiej. W końcu i tak każdy pójdzie własną drogą, ale spotkania pozostaną niezbędnym forum dla 

autoprezentacji własnych dokonań twórczych, to pewnik..” – Marian Yoph-Żabiński („Wieści Polickie – nr 240, 6 lutego 2009 r.). 
 

O IV Nocy Poetów w Choszcznie koło Korytowa... 
Wszechnica poetycka. 
 

                              [...] bo po co komu poezja 

                              słowa rymem związane 

                              z natury piękne i soczyste 

                              palona na stosie herezja 
/Piotr Pawłowski/ 

 

Po raz czwarty wybrzmiały słowa 
piosenki-wiersza Piotra Pawłowskie-
go (nieomal hymnu 4. nocy koryto-
wskich) śpiewanej przez Grzegorza 
Haciskiego, kompozytora i wykona-
wcę poezji śpiewanej, który to wraz   
z wyżej wymienionym Piotrem, a po-
przedzony wystąpieniem Ks. Kanoni-
ka Sławomira Kokorzyckiego, rozpo-
czął IV Korytowską Noc Poetów. 

Tegoroczne perturbacje organiza-
torskie jedynie przesunęły termin 
Nocy, ale, na szczęście, nie spowodo-
wały całkowitego jej zaniechania. 
Oprócz terminu, przesunęło się miej-
sce, z Korytowa do Choszczna, i jak 
zauważył żartobliwie pan burmistrz 
otwierający spotkanie poetów z księ-
dzem kanonikiem, a powtarzający za 
uczniami korytowskiej szkoły, którzy 
usytuowali owo Choszczno koło Ko-
rytowa właśnie. 

Organizatorzy czyli Ks. kanonik 
Sławomir Kokorzycki, Piotr Pawło-
wski, Grzegorz Haciski, Leszek 
Dembek oraz Zbigniew Jahnz, do 
dzisiaj nie wiedzą, czym przyciągnęli 
tak liczną publiczność? Zarówno 
słuchaczy jak i występujących. Ponad 
35 uczestników, poetek i poetów z ró-
żnych zakątków ziemi szczecińskiej,  
z samego Choszczna i okolic, z Kosza-
lina, Stargardu Szczecińskiego i Szcze-
cinka, ze Szczecina i Warszawy zje-
chało do Choszczeńskiego Domu Kul-
tury, by podzielić się wierszem, jak 
chlebem… 

Byli wśród występujących ci, któ-
rzy w nielicznym gronie rozpoczynali 
skromną i nieśmiałą wtedy jeszcze,    
I Korytowską Noc Poetów w ostatni 
weekend sierpnia 2011 r., np. pani 
Krystyna Ignaś z Dolic, Władysław 
Łazuka z Choszczna, Adam W. Siędle-
cki, Leszek Dembek, Zbigniew Jahnz,  

Róża Czerniawska-Karcz czy Magda-
lena Sowińska ze Szczecina oraz Wi-
told Kiejrys z Warszawy. Ci ostatni 
byli pierwszymi debiutantami, któ-
rych wiersze pochłonął o północy 
ogień. A pomysł ognistego debiutu 
wyszedł cztery lata temu od księdza 
poety – Sławomira Kokorzyckiego. 

Kolejne Noce sierpniowe w 2012  
i 2013 roku gościły coraz liczniejsze 
grono piszących i czytających swoje 
wiersze. Dołączali tak znaczący poeci 
jak Ernest Bryll, przyjaciel księdza 
Kokorzyckiego, jak nowi poeci, nie 
tylko szczecińscy, m.in.: Aleksandra 
Petrusewicz, Kazimierz Domozych, 
Robert Florczyk, Krzysztof Żak, także 
Zdzisława Gierszal, Danuta Sepuko czy 
najmłodsi adepci sztuki poetyckiej 
Marysia Kisielewska czy Przemysław 
Suchanecki. O północy płonęły wier-
sze Zdzisławy Gierszal z Poznania i Zbi-
gniewa Jahnza ze Szczecina, którzy mo-
gli się pochwalić swoimi pierwszymi 
tomikami, wydanymi w serii: akcent. 
W 2013 roku spłonęły wiersze Kata-
rzyny Chabowskiej i Piotra Pawło-
wskiego, również właścicieli debiuta-
nckich tomików. A do grona dołączali 
kolejni poeci: Janusz Krzymiński ze 
Szczecina, dojechała Barbara T. Domi-
niczak z I NOCY Poetów, Stanisław 
Maruszczak z panem Domozychem, 
Ewa Dybowska czy Janusz P. Kowal-
kowski, także z Gorzowa przyjechał 
Roman Habdas. 

Wypełniona po brzegi sala Cho-
szczeńskiego Domu Kultury stała się 
na kilka wieczorowo-nocnych godzin 
wszechnicą poezji; przez niemal trzy 
godziny ze sceny prezentowali swoje 
wiersze przybyli twórcy sztuki po-
etyckiej. Należy wymienić ich chociaż 
z imienia i nazwiska, bo wiersze czy-
tane nocą zaistnieją dopiero w alma-
nachu za rok. Prowadzący wsze-
chnicę, jak co roku, Piotr Pawłowski, 
poeta, nauczyciel polonista z reckiego 
gimnazjum oraz Grzegorz Haciski, 
kompozytor, także reżyser kolejnych  

nocy, śpiewający wiersze swoich kole-
gów – Sławka Kokorzyckiego, Leszka 
Dembka, Piotra Pawłowskiego czy Zby-
szka Jahnza, żywiołowo i z humorem 
przedstawiali wstępujących na scenę. 
Pierwsze wiersze Aleksandry Balti-
ssen z Holandii, wybrzmiały w wyko-
naniu Piotra Pawłowskiego, gdyż pa-
ni Ola nie mogła dotrzeć z ojczyzny 
tulipanów, chociaż bardzo tego pra-
gnęła. A potem ze sceny płynęły sło-
wa mniej lub bardziej stremowanych 
autorów do zasłuchanej i otulonej mro-
kiem lirycznym publiczności. 

Władysław Łazuka, tym razem bez 
gitary, Katarzyna Chabowska, Krysty-
na Rodzewicz, Anna Zaniewska z dzier-
gankami, Konrad Okulicz-Kozaryn z gi-
tarą wyśpiewał swoje dwa wiersze,   
a po nim zawsze dowcipny z fraszka-
mi Krzysztof Żak i poważny Zbigniew 
Jahnz, Marcin Rumiński i Piotr Pa-
zdan, za nimi Roman Szymański i Kry-
styna Ignaś z Dolic, Janusz Kowalko-
wski i grupa koszalińska w osobach – 
Natalie Wieszczyckiej, Krystyny Waj-
dy, Alicji Stankiewicz oraz Bogusława 
Janiczaka. Potem znów szczecinianie: 
Małgorzata Goluda, Anna Czaplicka, 
Magdalena Sowińska, Janusz Krzymiń-
ski i Zbigniew Lach-Ceraszyński, ta-
kże Leszek Dembek i Robert A. Flo-
rczyk (nieobecny ciałem, które w Ko-
łobrzegu), obecny wierszem w Cho-
szcznie, czytanym przez Różę Cze-
rniawską-Karcz. Z tremą wielką wcho-
dziła na scenę Elżbieta Żukrowska, 
schodziła już bez niej, ustępując mie-
jsca Stanisławowi Maruszczakowi i Ka-
zimierzowi Domozychowi. Witold Kiej-
rys i Adam W. Siedlecki odczytali swo-
je wiersze, zadebiutował też młody 
student z US, Sebastian Rosa. Swoje 
wiersze czytała Róża Czerniawska-
Karcz, poezje Piotra Pawłowskiego i Sła-
womira Kokorzyckiego wyśpiewał Grze-
gorz Haciski. Zakończyła prezentacje 
z niezwykłą aktorską ekspresją recytu-
jąca swoje erotyki Małgorzata Król z Gry-
fina, debiutująca na scenie IV Nocy 
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Korytowskiej Nocy Poetów. 
Akordy muzyki… i organizatorzy 

zapraszają na zewnątrz. 
Nocą 26 września 2014 r., na cho-

szczeńskim trawniku za Domem Kul-
tury, w obecności komendanta powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej, 
długo podpalano wiersze tegorocznych 
debiutantów: Roberta A. Florczyka, 
celnika ze Szczecina oraz Adama W. 
Siedleckiego, inżyniera z piórem poety. 
Ogień, w wilgotnym powietrzu cho-
szczeńskiej nocy, niechętnie lizał mo-
kre płachty papieru, jak-by nie miał 
ochoty na słowo, potem zachęcony wia-
trem, także płynnym paliwem oraz do-
pingiem zebranych, a także uporem 
podtrzymujących ogień, nakarmił się 
wierszem. Tradycji stało się zadość, 
by z popiołu mógł się narodzić kolej-
ny feniks poezji. 

IV Korytowsko-Choszczeńską Noc 
Poetów kończył benefis Ks. kanonika 
Sławomira Kokorzyckiego, który 
również tej nocy promował swój 
najnowszy, czwarty tom wierszy pt. 
TOBIE…, wydany w szczecińskiej 
zetelpowskiej serii: akcent. Po 
rozmowie z benefisantem, którą 
prowadziła w lekkim tonie Róża 
Czerniawska-Karcz, wypytująca 
księdza o szczegóły biografii nie tylko 
literackiej, a którą wzbogacał 
akompaniament muzycznego zespołu 
z udziałem solistki, nastąpiły laudacje 
i życzenia, by w końcu ustąpić 
miejsca pożegnaniom. 

IV Korytowska Noc Poetów ode-
szła wraz ze wspomnieniami utrwa-
lonymi na zdjęciach, do przeszłości. 

Ale był jeszcze IV Korytowsko-
choszczeński dzień nazajutrz. W sło-
neczne i ciepłe przedpołudnie spo-
tkali się bowiem najwierniejsi sym-
patycy poezji z panią profesor Anielą 
Książek- Szczepanikową na trady-
cyjnych warsztatach. Pani profesor po 
raz kolejny zaszczyciła swoją obecno-
ścią korytowskie wydarzenie. Trzy go-
dziny trwały rozmowy o twórczości 
poetyckiej, w tym analiza i interpre-
tacja wybranych tekstów oraz wykład 
pani profesor o stanie poezji i litera-
tury na świecie. Nasyceni poezją i za-
inspirowani duchem korytowsko-cho-
szczeńskim odjechali poeci, by pisać 
wiersze na następną Noc za rok. A pue-
ntą tych dwóch dni już jesiennych 
niech będzie refleksja samej piszącej: 

 

[...] powiedziano już wszystko 
najlepiej… 

najgorzej… 
 

a my 
wciąż piszemy 
w odwiecznym uporze… 
 

…byśmy mogli się spotkać w Kory-
towie koło Choszczna lub w Cho-
szcznie koło Korytowa za rok! 
 
 

Róża Czerniawska-Karcz 
Prezes ZLP Oddział w Szczecinie 

     Robert Artur Florczyk 

     Kosmos czterech ścian 
 

     oto kosmos – moich czterech ścian 
     niebo przycięte kawałkiem okna 
     w sam raz na mój rozmiar 
     szukałem gdzie piekło 
     żagwie słów rzucałem 
     na dno dnia 
     spłonęły zanim spojrzeniem 
     ocaliłem chwilę 
     zatem słowo tez nic nie znaczy 
     a więc ciebie ustanawiam sacrum 
     ciszo 
     która nie brzmisz 
     nie dźwięczysz 
     a jesteś we mnie 
     na dobre i złe 
     bezmodlitewna a jednak błagająca 
     wśród profanów profetyczny 
     jestem w tym milczeniu 
     a jeśli cisza nowy alfabet wymyśli 

dla mnie 
     zabiorę słowa w czas dogodny 
     zdanie po zdaniu nazwę 
     każdą ze ścian mojego kosmosu 
     cztery zdania – prawdziwe zdania 
     dla każdej ze ścian po jednym 
 
 
     Adam Wiktor Siedlecki 
 

     Kredo pracoholika 
     Nie wierzę 
     w ocal-lenie 
 

     Najdroższy pracownik 
     Syn 

 
 
 
 
 

Poezja uczestników IV Nocy Poetów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystyna Rodzewicz 

Przemowa 
 

nie potrafię pięknie mówić 
słów dobierać 
aby odpowiedni bukiet złożyć 
 

ozdobnych gałązek 
nie dodaję 
gipsówki brakuje 
kokardka zbyt małą się zdaje 
i przekrzywiona nieco 
z boku zostaje 
 

ale czy to znaczy 
że mnie 
 

mniej boli 

 
 
 
 

Katarzyna Chabowska 

Anioł zapomnienia 
 

smutek czekania 
wybrzmiewa  
spokojem myśli 
 

wieczorem powrotu 
przy wtórze 
melodii przypadkowych 
w takt deszczu  
na szybie 
 

kołyszę do snu 
nadzieję bliskości 
 

stałeś się 
inspiracją 
codzienności 

Aleksandra Baltissen 

Poza zwyczajnym życiem 
 

Iskrzy się jak szampan 
dusza, co odkrywa świat 
marzeniami z wyżyn 
przyprawiona o zachwyt. 
 

Na pierwszej stronicy 
rządzi jedynie głową, 
ale kolejnej cieszy oczy 
oddana serca impulsom. 
 

Promieniuje tyle ciepła 
poza zwyczajnym życiem, 
by przelotne wrażenia 
kończyły myśl uśmiechem. 
 

Chce żyć w bukiecie z róż 
pomimo wielu kolców, 
póki pór dnia podróż 
wonią snuje pieśń kwiatów. 
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Piotr Pazdan 

Ja i los 
 

Coś niby chyłkiem się snuje, 
Twarz w kołnierz schowawszy. 
To los. Los coś mi szykuje, 
Chichocząc, cień i blask obrawszy. 
 

Rzucił błysk oka paskudny, 
Gębę skrzywił w grymasie. 
Wyszeptał: Los twój jest trudny, 
A ty się wciąż łudzisz głuptasie. 
 

Nawet, kiedy nadzieja ożywa, 
On kołnierz uchyla i okiem 
Spojrzy, że sił mi ubywa 
I na świat marnym zerkam wzrokiem. 
 

Toczy mój ciężar życia, 
A w wirze rulety tej 
Brakuje radości bycia, 
Bo wybór cyfry był, złej. 
 
 

Adam Wiktor Siedlecki 

Poeta dnia 
 

Poeta wieku 
poeta roku 
poeta dnia 
 

to tak niewiele 
a jednak warto 
gdy światło 
odnalezione 
przeniknie 
choć jeden umysł 
oddzieli 
dzień od nocy 
obudzi wiarę 
poruszy wolę 
 

bądź dumny 
bo zostałeś 
i może nazwą ciebie 
wieszczem dnia 
 
 

Ks. Sławomir Kokorzycki 

Panie 
 

– upór 
rozumowań 
na nieugiętą pewność 
na poznawanie 
na ludzkich znaków 
odczytywanie 
na dłoni dotyk 
na utulenie 
na żal 
             i ból 
                       i perspektyw 
nowych 
horyzont 
nie otwarty jeszcze 
niemożliwy 
do osiągnięcia 

01.96 
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Poeci dopisali... 
O poezji w akademickim ujęciu… 
 
 

Poeci dopisali… Siedem pań, pięciu panów i jedna osoba, której liryki nie 
oznakowała płeć, ale dusza ludzka bez przydziału do ludzkich kategorii… 
Dajmy pierwszeństwo paniom. Liryki kobiecą ręką pisane są tematycznie 
różne, ale mają w sobie ciepło, a nawet ogień doznań, wzruszeń i pra-
gnień… Panowie – łatwo filozofują, sięgają głębi własnych przeżyć i zjawisk 
współczesnej rzeczywistości. Są także skłonni do żartów, nawet niewy-
brednych. Poezja wszystko cierpliwie znosi i tłumaczy! Ostatni, anoni-
mowy tekst porusza problem naszych czasów – wiary w Boga. 
 
 

KRYSTYNA RODZEWICZ 
Kobieca kokieteria 

Jej poetyckie wyznanie to cykl trzech części – Przedmowa; Dziecko; 

Arena. 
Najpierw, częsta u poetów, skarga na nieumiejętność pięknego posługi-

wania się słowem, ale to może kobieca kokieteria. Bo w drugiej części 
poetka-dziecko pluskała się w ocenia życia ciepłym i przyjemnym, całko-
wicie zadowolona. Ocean stopniowo kurczył się, a ona obijała się ciągle       
o coś, „tworząc fale złości”. Nastąpiła niespodziewana przemiana oceanu    
w wannę, a poetki z delfina w wieloryba. I co dalej… 

Oto pozostaje teraz na arenie świata. Tutaj zasłaniają jej oczy, zatykają 
uszy i sznurują usta. Zmienia się w brzuchomówcę, lub klauna w za dużych 
butach. Nie wzbudza zainteresowania – raczej „krzyk znużenia”. Słowa – 
„tylko to” pełne żalu, kończą poetycki tekst. A może to też kobieca kokie-
teria, przecież rozumiemy POETKĘ bardzo dobrze! 
 
 

KATARZYNA CHABOWSKA 
Anioł zapomnienia 

Przesłane liryki pozornie są banalne, bo przytłumione smutkiem samo-
tnej codzienności, jednak sytuacja lirycznego podmiotu jest niecodzienna. 
Jego spojrzenie jest zatopione w czasie nieodwracalnym, dlatego rodzi się 
krzyk, a wyciszenie jest przyczajone, dowcip w uśpieniu, moc działania sa-
motna, każda zmiana możliwa i niemożliwa… Pierwszy liryk jest swoistym 
wstępem do drugiego – który wszystko wyjaśnia: Anioł zapomnienia 

To studium zakochania. Smutek czekania na ukochanego nie daje się po-
konać, tylko nadzieja bliskości kołysze do snu. Każdy dzień inspiruje 
ukochany, pojawia się lęk przed jego utratą. Uspokojenie przychodzi drogą 
wyobraźni, chcemy być bliżej, nawet „przez nieobecność”. Zakochaną 
wypełnia po brzegi czekanie. Sytuacja nie zmienia się „znów za tobą 
tęsknię”. 
 
 

ALEKSANDRA BALTISSEN 
Poza zwyczajnym życiem 

Niby banalne spostrzeżenia, a jednak: są to audiowizualne w odbiorze 
spostrzeżenia odkrywania świata w młodości, kiedy wszystko jest nowe, 
nieznane. Jest to poznawanie duchowe, „marzeniami z wyżyn” w uniesieniu 
zachwytu. Zapis tych odkryć wyraża się myślą o urealnieniu zjawisk, ale 
oczy pełne spostrzeżeń wywołują impulsy serca – symbolu uczuć. Pozna-
wanie tego co „poza zwyczajnym życiem” promieniuje ciepłem. Myśl wypo-
wiada się uśmiechem. Pojawia się pragnienie życia w atmosferze uczuć,     
w symbolicznym bukiecie róż, mimo ich kolców. Podróż pór dnia staje się 
wonną pieśnią kwiatów. 

Mamy zatem myśl, która dzięki naszym zmysłom, przywołuje uczucia 
promieniujące ciepłem w uśmiechu. Tak jest poza zwyczajnym życiem,      
w marzeniu o radości nawet z powodu przelotnych wrażeń. To dusza 
odkrywcza działa. Czy tylko w młodości? I tu pojawia się zasadniczy 
problem. Ujmijmy go pytaniem – Czy odkrywanie świata nie jest naszą 
ludzką codziennością? 

Mamy zatem idealizm młodości, odkrywającej świat z pozycji marzeń    
i pragnień, aby żyć „w bukiecie z róż”, mimo ich kolców, które trudno 
odrzucić. [c.d.n. str. 4]  
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Marcin Rumiński 

Poza czas 
 
 

postanowił nie liczyć 

przystanąć poza dotychczasowym 

biegiem 

coroczne dodawanie lat 

psuje nastrój dniom 
 

do szczęścia potrzeba zatrzymać się 

wyrównać oddech 

ogolić myśli i zmyć zbędne słowa 

ustać w rachubach 

i być po prostu 

i być ponad miarę człowieka… 
 

co w sercu to w metryce 

co w sercu to w oczach 

co w sercu to na talerzu… 

czasem kęs gasi łaknienie 

wystarczy go rozpamiętywać 

na długie lata i zatrzymać 

przemijanie 

ANIMATO    –    Rys-Opis  Krzysztofa  Toboły 
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ROBERT FLORCZYK 
Kosmos czterech ścian 

Poeta pisze o sobie, istniejącym w kosmosie czterech ścian – w tym co 
wielkie i niezbadane, a zamknięte zaledwie w czterech ścianach. Tu mieści się 
wielkość człowieka z jego piekłem i żądzą gorących słów, które płonąc nie 
pozwalają na ocalenie chwili. Słowa zatem nic nie znaczą w tym kosmicznym 
kręgu, znacznie więcej, niemal jak sacrum, znaczy cisza. Ona nie dźwięczy, nie 
brzmi, ale jest na zawsze w człowieku – bezmodlitewna, a jednak błagająca, 
mówiąca sama sobą. Ona może wiele – może nawet wymyśli nowy alfabet, 
który pozwoli określić prawdziwie cztery ściany kosmosu człowieka, z jego 
wielkością w niczym. Czy owo nic to pycha – prowokacja człowieczeństwa    
w jego niezbadanych możliwościach? 
 

ADAM WIKTOR SIEDLECKI 
Poeta dnia 

Odczytujemy prościutkie stwierdzenie: znamy poetów wieków, lat, nawet 
określonego dnia. Dnia? To tak niewiele, a jednak warto dać możliwość 
działania sile słowa, aby mogła przeniknąć choćby jeden umysł, oddzielić 
dzień od nocy, obudzić wiarę, poruszyć wolę. Od tego jest poezja… 

Proste jest jednak skomplikowane… 
 

PIOTR PAZDAN 
Ja i los 

Pisze w podobnym stylu rymowanki, od garmażerii począwszy, do ciepła 
serdeczności dla czytelników – Cóż mogę. Jednak Serce w dziedzinie, to już 
liryka wspomnień – miłość do ziemi i piękna, pozostających tylko w głębi 
serca. Ja i los , mimo zadumy nad własnym losem, utrzymuje ton z lekka 
prześmiewczy. 
 

prof. Aniela Książek-Szczepanikowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zakończenie IV Nocy Poetów odbył się benefis 
Ks. Sławomira Kokorzyckiego, który poprowadziła 
Róża Czerniawska-Karcz, prezes ZLP O. w Szczecinie. 
Fot. Zbigniew Jahnz 
 

Bibliografia: 
 

Robert Artur Florczyk Brama Portowa. / red. Róża Czerniawska Karcz – Szczecin, wyd. hogben, 2014, s. 47, ISBN 978-83-63868-28-4. 
Widnokręgi wyobraźni. Almanach poetów Powiatu Polickiego. / red. Marian A. Kasprzyk – Szczecin, O.W. MAK, 2003, str. 22, ISBN 83-86825-47-2. 
Ks. Sławomir Kokorzycki Tobie… / red. Róża Czerniawska Karcz – Szczecin, wyd. Zapol, 2014, s. 44, ISBN 978-83-7518-691-4. 
Marcin Rumiński Kompletność. / oprac. Rafał Żarski – Szczecin, druk Otton Druk, 2014, s. 18, ISBN 978-83-61456-57-5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 października 2014 PEGAZ POLICKI Nr 19 (104) 

 

Str. 4   (Nr 352) 

Pegaz Pol ic ki  nr  19 (104) : d odatek l iter acki do Wieś ci P olic kich nr 352.  
 

Redaktor naczelny : Adam Wiktor Siedlecki, kontakt : adam.w.siedlecki@wp.pl 
Wydawca : Andrzej Marek, ul. Łucznicza 12a/3, 71-472 Szczecin ; www.wiescipolickie.pl 
Współpraca : prof. A.Książek-Szczepanikowa, R.Czerniawska-Karcz, P.Pawłowski, Ks. S.Kokorzycki, K.Rodzewicz, 
M.Rumiński, K.Chabowska, A.Baltissen, R.A.Florczyk, P.Pazdan, J.Toboła. 
Zdjęcie : Z. Jahnz. Korekta : A. Siedlecka. Skład komputerowy, łamanie : A. W. Siedlecki. 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach  i  Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. 


