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Anna Andrych 

– debiutowała wierszem w  1985 roku na łamach „Zielonego Sztan-
daru”. prezentowała swą twórczość na antenie i programu polskiego 
Radia, Radia Łódź i  innych rozgłośni regionalnych. Współpracowała 
z pismem społeczno-kulturalnym „Siódma prowincja” i tygodnikiem 
„Życie Zduńskiej Woli”. Jej wiersze ukazały się w wielu almanachach 
i antologiach literackich, również w prasie polonijnej Kanady, Norwe-
gii i Wielkiej Brytanii. Były tłumaczone na kilkanaście języków obcych. 
Jest autorką siedmiu książek poetyckich. Tomik Do dna został uzna-
ny za najciekawszą książkę poetycką roku na 19. Międzynarodowym 
listopadzie poetyckim w poznaniu. poza nim ukazały się też: Karia-
tyda, Jabłoń, Najpiękniejsze wiersze miłosne (tom wspólny z trojgiem 
innych autorów), Ucieczka z  Hadesu, Rękawiczka, Zanim wypłynie 
świt, W oczekiwaniu. Jest laureatką ponad stu konkursów literackich. 
Nieobce są jej takie formy jak fraszki, haiku i opowiadania – zauważo-
ne i nagradzane. W prasie literackiej oraz na stronach internetowych 
zamieszcza felietony, teksty krytyczno-literackie, szkice, relacje z wy-
darzeń kulturalnych. 
Współzałożycielka Klubu literackiego Topola przy Miejskim 
Domu Kultury w  Zduńskiej Woli. Organizatorka wyjazdowych 
warsztatów literackich, juror w  konkursach literackich i  recy-
tatorskich dla młodzieży. Za sukces poczytuje sobie napisanie 
dziewięciu Liryków miłosnych oraz Poematu o walcu „Fale Dunaju 
i Tamizy”, które, z muzyką skomponowaną przez Szymona Kawal-
lę, śpiewane są przez sopranistkę Justynę Reczeniedi z  towarzy-
szeniem orkiestry. W  Studiu Koncertowym polskiego Radia im. 
Witolda lutosławskiego w  Warszawie dokonano ich rejestracji 
i wydano je na płycie. Do kilku jej wierszy muzykę skomponował 
Andrzej Wawrzyniak. Wykonywała je Justyna Majkowska, a  tak-
że grupa Klub piosenki Artystycznej A  priori, która wyśpiewała 
laury na festiwalach poezji śpiewanej, takich jak YApA i  festiwal 
Kwiaty na kamieniach. 
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Od 1999 roku należy do Związku literatów polskich – Oddział w po-
znaniu. Jest sekretarzem zarządu poznańskiego oddziału Zlp, pomy-
słodawczynią wielu przedsięwzięć i imprez kulturalnych w poznaniu 
i Wielkopolsce. prowadzi, jako administrator, stronę internetową po-
znańskiego oddziału Zlp. Współorganizuje Międzynarodowe listo-
pady poetyckie, redaguje almanachy tego festiwalu. Była redaktorką 
antologii wierszy o poznaniu Żyjesz w nas, Miasto.
podczas 39. Międzynarodowego listopada poetyckiego uhonorowa-
no ją Srebrnym Medalem labor Omnia Vincit Towarzystwa Hipolita 
Cegielskiego w poznaniu za krzewienie idei pracy organicznej. Rok 
później została odznaczona przez Marszałka Województwa Wielko-
polskiego odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego”. posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W 2015 
roku otrzymała Nagrodę prezydenta Miasta Zduńskiej Woli. Jest 
członkiem głównego Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie głównym 
Związku literatów polskich w Warszawie.




