ZE STAREJ KSIĘGI GOŚCI
51. fajne są te wiersze o jesieni. tylko niech pan napisze jeszcze jeden
katanyk
2007-11-10 10:30:47
50. mieszkam w paryzu i kocham poezje; bardzo prosze o dostep do pana
tworczosci.Barbara
barbara podbielska
2007-09-24 12:08:50
RE. bardzo sie ciesze, ze lubisz to, co pisze :) ale nie bardzo rozumiem prosbe o dostep
do mojej tworczosci... wszystko co napisalem jest na mojej stronie
http://boleslawlucki.com - niczego drukiem jeszcze nie mam (nie liczac kilku wierszy w
roznych zbiorowych wydaniach)
Boleslaw Lucki
2007-09-24 17:10:20
49. Widać autor strony zapracowany, mało do księgi zagląda.Może coś tworzy. Napewno
się pochwali. Poczekamy na efekty bo warto.
Pozostaje nie przeszkadzać i niech tworzy bo czas ucieka i pozostają tylko wspomnienia.
pozdrawiam
slawek
2007-09-21 18:53:21
RE. Malo sie dzieje na tej stronie, bo mam juz nowa witryne... zapraszam
http://boleslawlucki.com/
Boleslaw Lucki
2007-09-21 23:15:39
48. Pzrm:)
BaRbArA
2007-09-05 15:54:50
RE. Dzkje. Km jsts?
Bolek
2007-09-06 01:36:45
47. witam i za razem pozdrawiam autora
Ciekawe myśli z dużym talentem przekazane.Lecz dlaczego tak malo optymizmu?
przydało by się cofnąć czas do lat 60-tych i spróbować jak kiedyś
sławek
2007-07-16 22:18:37
46. Superr!
roko
2007-01-20 16:28:07

45. Szczesliwego Nowego Roku.
Jestem niezwykle zadowolony ze znalezienia panskiej strony. Nareszcie spotykam
zdrowy rozsadek, jestem juz zmeczony szukaniem go po swiecie. Panskie felietony daly
mi jak gdyby swiezego powietrza. Gratuluje tekstow, czyta sie z wielka przyjemnoscia
tym wieksza ze napisane po polsku. Jeszcze raz gratulacje.
andy
2007-01-17 04:50:50
44. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Tradycyjnie.
W dalszym ciagu czytają Cię tu, w Calgary. A przynajmniej jeden taki... ;-))
Majcher
2006-12-21 00:48:30
43. Znalazłam "jesiennego pana" w tym bezmiarze wirtualnego świata. Piękna
strona,ładna oprawa, najlepsza poezja.Lubię zmienność pór roku...ale najbardziej kocham
jesień.
Pozdrawiam,będę tu zagladała zawsze... Sylwia
sylwutka
2006-10-07 23:05:57
42. jestem uczennicą v kl. prowadze gazetkę szkolną ostatio mam przygotowac ją na
temat jesieni. Bardzo ciekawa jest ta strona dziekuje ze mogłam z niej skorzystaćloleczk@
Karolcia- Loleczk@
2006-09-12 18:58:29
41. Wpadam tutaj czasami zajrzeć co słychać w "wielkim świecie" :-)i przy okazji
wędruję po pana wierszach.
Bardzo je lubię.
Pozdrawiam panie Bolesławie.
Mirka
2006-07-11 07:48:06
40. Bolek,
Teraz to ja we wlasnej - nie wiem o co Ci chodzi z ta Sveta ale czy moglbys usunac ta
nachalna reklame ze swojej strony albo przynajmniej sprawic zeby byla wylaczalna. Ilosc
firm i ludzi, ktorzy chca mi cos dac absolutnie za darmo po tej stronie jeziora potrafi
powalic nawet, nie przymierzajac, takiego chlopa jak ja.
Svantevit
2006-05-13 23:29:10
RE. Moja strona nie jest sponsorowana. Niestety...
Boleslaw Lucki
2006-05-13 23:40:00

39. Dawno tu nie zaglądałam, jednak sentyment mnie przygnał. Dzisiaj podpisałam się
tylko inicjałami, ale pozdrowienia są tak samo szczere serdeczne, jak przy pełnym
brzmieniu obu nazwisk, a z okazji minionych Urodzin życzę wszelkiej pomyślności na
codzień i od święta.
Ewa W-P
2005-12-03 00:49:23
38. Pan Bolek,
Pamietam Pana z dawnych czasow kiedy upiekszal Pan moje miasto Riga. Bozesz ty moj,
gdybym to ja wiedziala jaki z Pana jest poeta. Wtedy to tylko Bitelsi i Bitelsi - teraz to
Pan jak Sean Connery im starszy tym lepszy ze nie smieju skazac przystojniejszy.
Sveta
2005-11-20 00:52:13
RE. Witek, to Ty?
Boleslaw Lucki
2005-11-20 01:32:40
37. Byłam tu przez chwile, muzyczką się zachwyciłam, nad poezją zatrzymałam myśli,
kocham jesień. Dziękuję
Diuna
2005-11-07 16:34:21
36. Do Pana Boleslawa Luckiego.
Szanowny Panie Boleslawie, chcialabym pilnie nawiazac kontakt z Panem w zwiazku z
Pana dzialalnoscia publicystyczna. Prosze o sygnal na podany adres emailowy a wowczas
napisze wiecej.
Pozdrawiam.
MF
2005-10-16 16:46:56
35. Witam.
Miło tu. Te 50 to wyróżnienie i gratuluję bo to początek jesieni. Widzę że im dalej tym
wspanialej to wychodzi na stronce czyli dla nas.
Pozdrawiam i gratuluję talentu i pracy z takimi efektami.
sławek stasiów
2005-10-13 21:48:56
34. Jestem tu pierwszy raz - szukam mojej koleżanki Magdy Jurak-Blackomre; wiem, że
pracowała z Panem. Jeżeli ma Pan jakiś kontakt z Magdą, to proszę o przekazanie mi Jej
adresu zamieszkania lub maila...Chodziłyśmy razem do podstawówki i
ogólniaka...Pozdrawiam i z góry dziękuję, Ewelina
Ewelina Kozłowska
2005-09-19 15:25:49

33. Bolek,
Twoja Strona jest dowodem na to,że są jeszcze wśród nas filozofowie i ludzie, którzy
"dostrzegają kolory kiedy inni ich nie widzą". Gratuluję Ci pasji tworzenia i chęci
dzielenia się nią z nami. Dzięki Ci za to!
Przeczytawszy poprzednie wpisy....dowiedziałam się o Wielkiej 50-tce! Bolek przyjmij
więc spoźnione, niemniej serdeczne, życzenia urodzinowe od nas obojga!!!
Ania i Jurek Rogozik
AniaRogozik
2005-09-01 22:04:50
32. No i przegapiłem! Pięćdziesiątkę przegapiłem!!! Oj, życie... życie... Tym niemniej,
Bolek - gratuluję Ci z całego serca. Wiem sam co znaczy wydawanie publikacji. Tym
bardziej tej klasy, co Twoje "Postawy". Trzymaj tak dalej. Warto. Czytają Cię i tu, w
Calgary. A przynajmniej jeden taki... ;-)) Pozdrawiam!
Staszek Majcherkiewicz
2005-08-24 19:17:10
31. Wpadlem na chwilę, wszystkie te sieci to dla mnie wciaż nowość, czasu brakuje,
musze przeciez swoje pisać. Troche racji w uwadze poprzednika o reklamach. Nie
moglem przeczytac ktoregoś z panskich starych tekstów o festiwalu polskiej sztuki z
Sadowskim i Katarzyną Deszcz, bo dużą część tekstu zaslaniała mi pańska reklama.
Pewno są no jakies sposoby, ale ich nie znam jeszcze. No wiec jak jest w tej Kanadzie?
Siedzę w Londynie od lat, pisuję do polskich gazet swoje terzy grosze o sztuce naszej i
nie naszej, ale chwilami mam trochę już dość. Co tu duzo gadac strasznie malutki ten
nasz polski światek, a jak tu jeszcze w tej lilipuciej ocupinie znależć kogoś z kim można
by się dogadać. Czy sądzi pan ze sie mu to udaje? Inna sprawa ze internet daje nam moze
większą te szanse na takie spotkania . Lepiej juz skonczę. Powinienem sam założyć sobie
jakąs strone. Moze kiedys. Pozdrawiam Pana i innych odwiedzajacych gosci - z mojego
cieplego dzis Londynu -Andrzej M.Borkowski
Andrzej M.Borkowski
2005-04-14 21:55:39
30. Zawartosc strony jest super, szkoda tylko, ze jej oprawa pozostaje w tyle. Caly efekt
psuja reklamy, ktore zajmuja wiekszosc ekranu. Czy nie daloby sie temu jakos zaradzic?
gosc
2005-04-04 12:52:56

29. no tak......ułozyć słowa, które spadną...piękna sprawa......tylko, ze ja .........nie
potrafię.....jestem pozbawiona tej umiejętności...datąd było mi z tym dobrze, a
teraz......nie jest....dlaczego moje słowa nie układają sie w wiersze.......choćby w jeden
wiersz? za mało wiem? ale kocham i chciałabym dla Niego......nie, nie o miłości, bo nie
mogę....a może tylko tyle ? : Chciałabym być jak ten motyl...odfrunąć....zapomnieć i
.....nigdy nie wrócić..... ale nawet tego nie mam odwagi Mu napisać, bo wolałabym
zostać, ale......nie mam wyboru.....i tak jest nas trzy: smutek, tęsknota i ja......
pozdrawiam- jesienna Barbara
jesienna
2005-03-31 13:00:17
28. A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpij, snem
muzykalnym zasyp, otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
Wielkie dzięki za mistrza Konstantego w Postawach.
Wędrowniczka :)
2005-03-24 12:43:07
27. Spokojnych,wesołych i bardzo wiosennych Świąt Wielkanocnych Gospodarzowi i
Bywalcom życzę.
Ewa Willaume-Pielka
2005-03-23 19:03:21
26. Cudownie jest wędrować po stronce tak sympatycznej osoby wrażliwej na piękno
niestety to żadkosc.Szczęście jest nieuchwytne jak w locie ptak,Jak sen co po nocy
zniknoł,Jak w lisciach jesiennych wiatr,Jak kwiatek koniczyny co cztery listki ma ,Jak
dech odchodzącej zimy ,Jak wietrzyk co w lisciach gra .Więc jeśli szczęście mieć
będziesz?-to sam go sobie nie zmieniaj bo?-wiecej go nie zdobędziesz ,Chyba-że w
pięknych marzeniach ..dziękuję za możliwosc ogladania stronki
Meysi
2005-03-04 17:35:07
25. Sorki za to masło maślane w poprzednim wpisie :( Nie wszystkim jest jednak dana
umiejętność poprawnego składania zdań ;-)
Wędrowniczka :)
2005-02-18 19:03:47
RE. Nie przejmuj sie. Wazne sa intencje.
Boleslaw Lucki
2005-02-18 23:56:44
24. Gratuluję kolejnego, jubileuszowego numeru Postaw i życzę wytrwałości w
tworzeniu kolejnych.
Pozdrawiam cieplutko :)
Wędrowniczka :)
2005-02-18 19:01:04

23. Gratuluję Ci wytrwałości w wydawaniu "Postaw". Wyczekuję niecierpliwie
jubileuszowego numeru 50! Bardzo fajny pomysł z "Jesiennym Panem". Pozdrawiam z
pobliskiego Calgary.
Ciagle ten sam - skm
Staszek Majcherkiewicz
2005-02-09 01:17:30
22. Bardzo mi miło że mogłam zapoznac się z Twoją twórczością co jak ogień z kominka
bucha ciepłotą przy której jak sopelek topnieję i w rosę poranna się zamieniam by móc
zjawic się na twarzach tych oziębłych i w usmiech je zamieniac...Życie jest piękne i
ważne jest umiejetnośc ustawienia jego odbioru.Zatem zaglądaj do serc i dusz rozsławiaj
dobre imię ,,uczucia miłości-miłośc to dwie samotności które spotykaja się i spieraja
",wrazliwosci ,zapalaj światła by w drodze nikt nie zbłądził bądz i latarnią dla każdego
wędrowca jak i dryfującego statku... To własna reflekscja po przeczytaniu Twych mysli
w piękne słowa ubrane i na biały eran przelane ...A jesli o jesień chodzi to również
podzielę się tym co ujrzałam co udczułam i zapisałam .... Jesień znajdę w rudo -białych
ślniących kasztankach ,brązowych żołędziach ....ba w wietrze ... który swą nutkę gra na
skrzypcach ,basach ,trąbach i razem z tęczowymi liścmi w dalekie zakątki niesie... Liście
wzbijają się niczym ptaki i szybując po niebie wyglądają jak tęcza zawieszona na
słonecznych nitkach ,lecz gdy wiatr cichnie one przysiadaja w nieznanym im miejscu ...
...Jesień odnajdę w słońcu ,które latem nas rozgrzewało, rozpieszczało ,gładzac nasze nie
tylko twarze ale i bielutkie ciałka ,ubarwiajac je od czerwoni po brąz ....Teraz słońce
wpada na ziemię jak po ogień by żarem z naszych serc jak i uśmiechów się karmić
..........Jesień to brąż ,zieleń ,przeaga rudości co iskrzy jak ogień na szarej
ziem.....Pozdrawiam
Gosia
2004-11-30 12:24:40
21. Trafiłam tu poprzez Jesiennego Pana - dziękuję za emocje jakie towarzyszyły mi przy
czytaniu Pana utworów- serdecznie pozdrawiam --jesienna hexa
hexa
2004-11-28 21:36:44
20. Wczytywałam się teraz w zwartość Pana podstron oraz w Pana "dossier"
Jestem pełna podziwu. Zasięg Pana działalności przekracza wszelkie autentyczne
granice.
Mam pod Atlantą kuzynkę z rodziny o wielkich polskich tradycjach. Podam Jej Pański
adres - niech Ona także tu zagląda.
Ewa Willaume-Pielka
2004-11-13 17:39:24

19. Bardzo Panu dziekuję za uznanie. Jestem rada, że dodatrł Pan do kilku moich
wierszowań i wyraził pochlebną o nich opinię. W przeciągu kilku lat napisałam nawet
sporo, bowiem znalazłam w sobie sposób na uciekający czas, który dla mnie się juz
zatrzymał. Zawsze byłam wśród ludzi. Teraz bywam wirtualnie...
Powodzenia życzę i serdeczności przesyłam
Ewa Willaume-Pielka
2004-11-13 17:20:25
18. Trafiłam przypadkiem na Pana stronę, jestem pod wrażeniem!! Pozdrawiam
serdecznie. Alicja
symulantka1
2004-11-05 11:57:24
17. Widać jest w internecie również inny "Jesienny Pan" tak samo uwrażliwiony na
poezję i muzykę oraz ma własną stronę w interii.pl
Nie zmienia to jednak mojego podziwu nad Pana i Drugiego Pana fascynacjami
Serdecznie pozdrawiam. Będę zachwycać się w dwójnasób
również jesienna - ewa
Ewa Willaume-Pielka
2004-11-01 17:34:48
RE. Jesienny Pan jest tylko jeden ... nie do podrobienia. Na jego stronie sa tez i moje
wiersze, ktore byl on uprzejmy zauwazyc w tym elektronicznym oceanie i wykorzystac.
Ja nie jestem znow taki "jesienny", chociaz czasem i mi sie to zdarzy. Pani Ewo,
przeczytalem kilka Pani wierszy. Sa piekne.
Boleslaw Lucki
2004-11-01 18:25:27
16. Jelsli Pan Jest Tym samym Panem, do ksiegi, ktorego juz sie wspisywalam. a Pan
mnie szczegolnie wyroznil wpisem do swojej kolekcji wierszy - to doslownie brak mi
slow aby wyrazic pelnie mego zachwytu nad Pana Pasją i Osobowosicią.
Wszak my nawet w tej samej muzyce sie odnajdujemy. Serdecznie pozdrawiam i do...
nastepnego spotkania
Ewa Willaume-Pielka
2004-11-01 07:03:29
RE. Nie jestem Pani Ewo. Czyzby jakis inny Boleslaw Lucki zyl gdzies na swiecie?
Boleslaw Lucki
2004-11-01 15:25:14

15. Szanowni Państwo,
W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w
Europie – A.P.A.J.T.E. przygotowuję Międzynarodową Wystawę Prasy Polonijnej, która
po raz pierwszy wystawiona będzie w dniach 2-3 października br. w Stella Plage we
Francji i stanowić będzie imprezę towarzyszącą V-go Salonu Książki Polonijnej oraz
VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej.
Zapraszam Państwa pismo do udziału w Wystawie.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę, w możliwie szybkim terminie, o przesłanie
normalną pocztą 1 egzemplarza Państwa czasopisma wraz z wypełnioną ankietą, która
znajduje się w załączeniu.
Informacje zawarte w ankiecie oraz winieta czasopisma zostaną również zamieszczone w
przygotowywanym do druku „Informatorze prasy polonijnej”.
Z serdecznymi pozdrowieniami z Francji i wyrazami szacunku,
Agata Kalinowska-Bouvy
Prezes APAJTE
10, allée des Boeures
78124 Mareil-sur-Mauldre
France
Tel.
+ 33 (0) 1 30 90 79 54
e-mail : apajte@tiscali.fr
Agata Kalinowska-Bouvy
2004-07-20 18:40:16
14. Pański wiersz często kontempluję na stronie mojego brata (jesiennego pana)i jest to
jak narkotyk; stale muszę wracać.Tkwi wnim jakaś tajemnica Uniwersum.
Leon8
2004-05-30 22:00:21
13. Bolku..pewnie jestem Twoja rówiesniczka,,,ale mało tak romantycznych ludzi
dzisiaj..jak my ze spokojem duszy....tylko Ci pogratulowac,,,,co niniejszym czynię...
krynia
2004-05-05 20:52:28
12. "List do Zosi" przeczytalam z zainteresowaniem.Czekam na nastepny.
Helena N.
Helena Nikodem
2003-10-09 13:59:02
11. czytam z przyjemnoscia.A juz myslalem ze jestem sam z moimi myslami.Ciesze sie
ze jestesmy tak blisko,choc dziela nas dwie prowincje.
Jurek /ex sasiad
2003-10-08 00:08:38

10. Jak zwykle, z prawdziwa przyjemnoscia czyta sie, tym razem, o Pana peregrynacjach
na kanadyjskiej polnocy. Swietnie podpatrzeni wazniacy i ich rzekome "funkcje".
Ciekawa jestem ile ich wycieczka kosztowala waszego podatnika?
Nina Geysztor-Zawirska
2003-10-07 17:32:32
9. Cóż,zbytkować nie będę,bo nie wypada.
trudna na to rada:)
Powiem krótko jestem pod wrażeniem Twojej osobowosci.
Mam nadzieje,że uda mi się osiągnoc w zyciu, choć połowe tego co Tobie.
Pozdrawiam Magda
Agrafka
2003-10-02 11:55:51
8. To straszne!!!Piszesz i piszesz i wszystko ma sens,jest glebokie....wrazliwe, madre.Nie
mam co skrytykowac!!!Nie mam nad czym ponarzekac!Napisz cos wreszcie
plytkiego,glupiego co by ucieszylo tutejsza gawiedz!Ludzie potrzebuje
"igrzysk".Komedia ludzka -to ludzki dramat,nie wolny od omylek.Co najsmieszniejsze?
To najsmieszniejsze gdy czlek czleka kopnie w tylek....
Serdeczne pozdrowienia i czekam na nastepne wydanie Twojej Gazety Artur.
Artur Ceee
2003-09-17 02:42:38
7. Pańskie wiersze są naprawde świetne!!!!!Pozdrawiam!!!!!!!
magdalena łucka
2003-09-02 17:50:34
6. Pani Heleno - ja tez czekam z niecierpliwoscia.
Bolek
2003-09-02 06:30:43
5. Lubię czytać Pana "Postawy" w gazecie "Czas". Czekam z niecierpliwością na ich
ukazywanie się.
Czytelniczka
Helena Nikodem
2003-09-02 06:15:44
4. Ostatnie 'Postawy' (nr.39, 29 lipiec 2003), artykuł 'Postęp' - spodobał mi się! Gratuluję.
Stachu
2003-07-31 20:25:24
3. przepraszam za larum, już dojrzałam :)
a czytam ciebie i smakuję wszystkie odcienie
po prostu...zapatrzenie !!!
seweryna żuryńska
2003-07-06 20:06:22

2. Nie bardzo rozumiem co ci przeszkadza. Teksty w mojej witrynie sa pisane polska
czcionka. Sprobuj zmienic odkodowanie liter na Central European (w Edycji na gornym
pasku jezeli masz Microsoft Internet Explorer).
A moze ktos z odwiedzajacych te ksiege bedzie mial lepsza rade dla Seweryny albo dla
mnie?
Pozdrawiam
Bolek
2003-07-06 16:48:38
1. zasyłam ogromną prośbę
czy można prosić o używanie polskich liter
nie mogę spokojnie czytać wierszy...
to mi bardzo przeszkadza...
pliss :):):)
seweryna żuryńska
2003-07-06 14:41:22

