
(…) Są to wiersze o miłości niezwykle trudnej, o niepewności spełnienia. A jeśli nawet, to o 
rychłym, naturalnym jej zakończeniu. Wizja przemijania, oddalenia, niemożności pokonywa-
nia przestrzeni w jednym momencie, wielorakich ograniczeniach słowa i poznania, a także 
refleksja eschatologiczna – jawi się w tych wierszach niczym czarna chmura nieubłaganie 
nasuwająca się na słońce, które wprawdzie jeszcze świeci, ale jego blask powoli gaśnie. 
Dobrze się stało, że poetka ukazuje to poprzez kreowanie rzeczywistości faustowskiej, bo 
uzyskuje duży dystans, utrzymuje się zatem w emocjonalnej dyscyplinie, a poza tym poka-
zuje, że to, co wydaje się znane bywa w gruncie rzeczy niepoznane; że każda sytuacja jest 
inna; że wreszcie to wszystko można opowiedzieć w jak najbardziej współczesnym języku, w 
sposób odkrywczy, nowy. (…) 
/Stefan Jurkowski o „Korzeniu werbeny”, pisarze.pl. 22/13 (145) 29 V 2013/

Aneta Kolańczyk autorka książek, artykułów, wystaw, wykładów, 
imprez i audycji  radiowych dotyczących literatury i literatów Wielko-
polski, od lat jurorka konkursów literackich i recytatorskich, trzykro-
tnie wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego oraz nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza w 
dziedzinie edukacji. Poetka. Pod pseudonimem Teresa Rudowicz 
wydała arkusz poetycki „Oni. Wiersze z pamięci” (2011) i tomy 
wierszy „Podobno jest taka rzeka” (2012) oraz „Korzeń werbeny” 
(2013). Wiersze, felietony, artykuły krytyczne publikuje w prasie lite-
rackiej (m.in. Migotania, Topos, Cegła, sZAFa). Współtworzy jako 
autorka tekstów zespół ROZMARK CAFÉ. Członkini zarządu Stowa-
rzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Mieszka w Kaliszu. 
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