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Labirynt życia...
Mroczne tunele smutku
Korytarze radością świetliste

Błądzisz ciemnością
Biegniesz w słońce
Noc - dzień
Sen - jawa

Nić Ariadny
marzeniami poplątana

Zygmunt Dekiert, poeta, recenzent, urodził się w 1946 roku  
w Szamotułach. Absolwent UAM Poznań – mgr pedagogiki. Mieszkał  
w Poznaniu, aktualnie od paru lat – w Siekierkach Wielkich, miejscowości 
sygnowanej twórczością literacką i wielkim patriotyzmem – Augusta 
Wilkońskiego. Pierwsze wiersze, fraszki, aforyzmy autora książki 
powstają w 1998 roku i od tego czasu pozostaje związany z Klubem 
Literackim „Dąbrówka”, /poprzednia nazwa klubu C.K. „Zamek”/ oraz 
Literackim Klubem Nauczycieli Miasta Poznania. Członek Związku 
Literatów Polskich. Juror konkursów poetyckich i recytatorskich. Wydał 
pięć zbiorów wierszy: „Afrodyta w zapachu tęsknoty” – 2004, „Łza 
pomarańczy” – 2006, „Dywagacje okazjonalne” – 2008, „77 mgnień 
słowa” – 2010 i „Tak daleko, za krótko” – 2017 r. Laureat konkursów 
poetyckich. Wiersze poety publikowano w almanachach i antologiach 
oraz na łamach krajowej i zagranicznej prasy literackiej; gościły także 
na antenach radia i TV. Utwory Zygmunta Dekierta tłumaczono na 
wiele języków. Jest autorem tekstów do czterech widowisk muzycznych 
Godskitchen, wystawianych w Hali Stulecia we Wrocławiu i Arenie  
w Poznaniu. Zaistniał biografią w Who is Who w Polsce. Obszerne dane  
o poecie znalazły się również w Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej 
Polskiej, wydanej przez British Publishing House – 2018. Uhonorowany 
przez Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego odznaką – 
Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Obecny w internecie stroną autorską: www.poezjazygmuntdekiert.pl

Poeta, recenzent, urodził się w 1946 roku w Szamotułach. Absolwent UAM Poznań – 
mgr pedagogiki. Mieszkał w Poznaniu, aktualnie od paru lat – w Siekierkach Wielkich, 
miejscowości sygnowanej twórczością literacką i wielkim patriotyzmem – Augusta 
Wilkońskiego. Pierwsze wiersze, fraszki, aforyzmy autora książki powstają w 1998 roku 
i od tego czasu pozostaje związany z Klubem Literackim „Dąbrówka” (poprzednia na-
zwa klubu C.K. „Zamek”) oraz Literackim Klubem Nauczycieli Miasta Poznania. Czło-
nek Związku Literatów Polskich. Juror konkursów poetyckich i recytatorskich. Wydał 
pięć zbiorów wierszy: „Afrodyta w zapachu tęsknoty” – 2004, „Łza pomarańczy” – 2006, 
„Dywagacje okazjonalne” – 2008, „77 mgnień słowa” – 2010 i „Tak daleko, za krótko” – 
2017 r. Laureat konkursów poe tyckich. Wiersze poety publikowano w almanachach 
i antologiach oraz na łamach krajowej i zagranicznej prasy literackiej; gościły także 
na antenach radia i TV. Utwory Zygmunta Dekierta  tłumaczono na 11 języków. Jest 
autorem tekstów do czterech widowisk muzycznych Godskitchen, wystawianych w 
Hali Stulecia we Wrocławiu i Arenie w Poznaniu. Zaistniał biografią w Who is Who w 
Polsce. Obszerne dane o poecie znalazły się również w Encyklopedii Osobistości Rze-
czypospolitej Polskiej, wydanej przez British Publishing House – 2018. Uhonorowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką – Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej.
Obecny w internecie stroną autorską: www.poezjazygmuntdekiert.pl

Zygmunt Dekiert


