
Str. 10 GŁOS ZNAD PREGOŁY  Nr 7-8 (84-85) lipiec-sierpień 2003

Urodził się  w 1959
roku w Ostrołęce. Ukończył
teologię w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie,
filologię polską w Wyższej
Szkole Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku oraz bibliotekarstwo
w Ciechanowie. Pracuje jako
nauczyciel religii i języka
polskiego w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 4 im. Adama
Chętnika w Ostrołęce. Jest
żonaty z Janiną-Żanetą z
domu Jakubiak.

Dotychczas ukazały
się samodzielne zbiory wierszy
Mikulskiego: «Ikar» (1995),
«Dotykanie nieba» (1997),
«Opadanie czasu» (2000),
«Krajobrazy ciszy» (2002).

W.J. Mikulski jest
współautorem wielu antologii
poezji, m.in.: «A Duch wieje
kędy chce...» (Lublin 1994),
«Modlitwy znane i na nowo
odkryte» (Kraków 1996),
«Miłość jak ziarno odwagi.
Antologia poezji religijnej»
(Białystok 2000), «Ogrody
przeobrażeń» (Łódź 2001),
Tom VIII «Antologii Poezji
Emigrantów» (USA, 2001),
«Krzyż – Drzewo Kwitnące»
(Warszawa 2002).

Poezje Mikulskiego
były publikowane w kilkuset
pismach krajowych i
polonijnych – w sumie ukazało
się ponad 1600 publikacji
drukiem, m.in. w

Wiesław Janusz Mikulski
następujących czasopismach:
Poezja dzisiaj (Warszawa),
Magazyn Literacki
(Warszawa), Twórczość
(Warszawa), Lektura
(Kraków), Fraza (Rzeszów),
Akant (Bydgoszcz), Integracje
(Warszawa), Pro Arte
(Poznań), Regiony
(Warszawa), Przekrój
(Kraków), Więź (Warszawa);
Orzeł Biały (Londyn), Głos
Katolicki (Paryż), Głos Polski
(Buenos Aires), Słowo (Berlin),
Głos Polski (Toronto), Słowo
Ojczyste (Grodno), Nasza
Gazeta (Wilno), The Life of
Polonia (Boston), The
Sarmatian Review (Houston) –
tłum. na j. angielski, Kurier
Praski (Praga), Teraz.
Miesięcznik Spo łeczno-
Kulturalny /magazyn/
(Filadelfia), Teczka (Paryż),
Rycerz Niepokalanej (Rzym),
Ognisko (Kopenhaga), Monitor
Polonijny (Bratys ława),
Spotkania (Wilno), Gazeta
Lwowska (Lwów), Polonia
Węgierska (Budapeszt), Słowo
YU – Quo Vadis (Rzym), Czyn
Katolicki (Londyn), Kurier
Ateński (Ateny), Nasza
Wspólnota (Bruksela), Notatki
(Kopenhaga), Magazyn Polski
(Grodno), Relacje
(Sztokholm).

T w ó r c z o ś ć
Mikulskiego była
prezentowana m.in. na antenie
Radia Polonia (Warszawa),

Radia Alfa (Kraków),
Katolickiego Radia Warszawa,
Radia Rezonans (Sosnowiec),
Radia Łódź S.A., Radia Emaus
(Łódź).

W.J. Mikulski jest
publicystą wielu pism, m.in.
korespondentem G łosu
Katolickiego, dodatku diecezji
łomżyńskiej do tygodnika
Niedziela.

Jest cz łonkiem
Związku Literatów Polskich.

z cyklu «Kielich jesieni»
* * *

nie widzę nieba gdy noc
    otacza mnie jak pajęczyna
     gdy jak sieć usidla mrokiem

     póki nie wzejdzie Słońce
     póki nie roztopi nocy
     ziębiącej mnie jak lód...

* * *
    miłość Twoją przeliczam
    jak grosze chowam w sercu
    skarbcu co pamięta
   i wciąż chciwy o nowe
   znów proszę...

  miłość Twoją rozmieniam
  na wiele drobne słowa
  drobne gesty i czyny
  i zostawiam w Tym świętym
                                       Kościele
  gdy mi wpierw przebaczysz
  me winy...

* * *
   rozmieniam czas
   na drobne pieniądze

  dni skarbona jak konary
  drzew pochyla się
  ku ziemi obiecanej
  spieszą się sekundy
  nieczułe na krzyk powrotu
  pospiesznie pospiesznie
  na tarczy wschodów
  i zachodów suną naprzód
  pełne drżenia do Ciebie
  który nie znasz czasu...

* * *
   odlatują ptaki
   lata nasze giną
   wzburzone tumany czasu
   na rozstajnych drogach
   pieką oczy
   teraz jesteś ze mną
   słońcem oczu pochylona
   nad drzewem mego życia
   razem śpiewamy Niebu
    paciorki gwiazd przesuwam
   konarami pełnymi owocu
   to Bóg wyrzeźbił naszą
                                     miłość
   i rzeźbi wciąż kształty
   naszych snów...

* * *
    bogatszy o wschód słońca
   idę w Twoim świetle
   drogą pełną krzyży

   niosę na swoim sercu
   promienie Twego słowa
   gorący światła blask

    jesteś blisko przechodzisz
   wśród krzyży w koronie bólu
   w zmartwychwstanie
    miłości...

Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. 022/6213453, 6215575, 6215954; fax 6253016
Wydział Konsularny
ul. Belwederska 25 C, 00-761 Warszawa
tel. 8495111; fax 8494085
Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku
ul. Batorego 15, 80-251 Gdańsk
tel. 058/3411088, 3414092; fax 3416200; telex 512380
godziny otwarcia: 9.00-12.30 od poniedziałku do piątku

Wybrane placówki dyplomatyczne Rosji w Polsce
Pismo

sponsoruje
Fundacja

POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

Placówka dyplomatyczna
Polski w Kaliningradzie
Konsulat Generalny RP -
K a l i n i n g r a d
Kasztanowaja Al.  51,
236 000, Kaliningrad
tel. 0112 - 55 56 38 (oddział
wizowy); fax 55 54 36
godziny otwarcia: 9.00-13.00
od poniedziałku do piątku


