
 

Publikacje 

Damian Dawid Nowak 

1. Medium.com/@ddnnow 

artykuły różne 

2. „Profesor Łodzio”, 2014 

e-book, wyd. Wydawnictwo internetowe e-bookowo 

3. Szortal, 2014 

opowiadanie „On zawsze tam był” 

4. „Nieistotne”, 2014 

autorska książka poetycka, wyd. Miniatura 

5. „Idę wpatrzona w horyzont” , 2014 

wiersz, wyd. Zielonogórski O rodek Kultury 

6. „Miłość, która zachwyca”, 2014 

wiersz, wyd. w. Macieja Apostoła 

7. „Z ogrodów przeszłości”, 2014 

wiersz, wyd. Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” 

8. Warsawholic #4, 2014 

artykuł, wyd. Kasia Banach&Kasia Michalik 

9. Krytyka Literacka 9/2014 (59) str. 17, 2014 

felieton, magazyn online 

10. Migotania Nr 3 (44), 2014 

wiersz, wyd. Fundacja wiatło Literatury 

11. Szuflada, 2014 

polecane wiersze z tomiku „Nieistotne”, magazyn online 

12. Histeria III, 2014 

opowiadanie „Klik”, magazyn online 

13. Popmoderna, 2014 i 2015 

recenzje i teksty, magazyn online 

1) „Nostalgia Ostateczna („Adventure Time”)” 

2) „(Nie) taki stary człowiek i pograć może” 

3) "Dlaczego warto wrócić do „The Sandman”" 

4) "Człowiekiem jestem i nic, co błędne, nie jest mi obce (Ian Anderson „Homo 

Erraticus”)" 

https://medium.com/@ddnnow
https://www.e-bookowo.pl/nowosci/profesor-lodzio.html
http://szortal.com/node/5174
https://pl.scribd.com/document/238764709/Krytyka-Literacka-9-2014
http://szuflada.net/wiersze-damian-dawid-nowak/
http://magazynhisteria.pl/wp-content/uploads/2014/07/Magazyn-Histeria-III.pdf
http://popmoderna.pl/nostalgia-ostateczna-adventure-time/
http://popmoderna.pl/nie-taki-stary-czlowiek-i-pograc-moze/
http://popmoderna.pl/dlaczego-warto-wrocic-do-the-sandman/
http://popmoderna.pl/czlowiekiem-jestem-i-nic-co-bledne-nie-jest-mi-obce-ian-anderson-homo-erraticus/
http://popmoderna.pl/czlowiekiem-jestem-i-nic-co-bledne-nie-jest-mi-obce-ian-anderson-homo-erraticus/


 

5) „Wszystko albo nic (2ne1 „Crush”)” 

6) „Kim naprawdę był H.R. Giger?” 

7) „Sinusoida polskiego rapu, warto ć: Ten Typ („Trzeba było zostać dresiarzem” Ten Typ 

Mes)” 

8) „Powtórka z sukcesu („Moda na sukces”)” 

9) „Do piekła i z powrotem („Marek Dyjak. Polizany przez Boga”)” 

14. Ofantastyce.pl, 2014 

felietony, magazyn online 

15. Paradoks, 2014 

felietony, magazyn online 

16. „Pożegnania” , 2015 

autorska książka poetycka, wyd. WFW 

17. Prowincja.art.pl, 2015 

dwa wiersze: „Najebany w pekape” i „Dedykowane WW”, magazyn online 

18. KAFEL antologia 2014, 2015 

opowiadanie nagrodzone KAFLEM, wyd. Miejski Dom Kultury 

19. „opisz to / zostań po sobie”, 2015 

wiersz, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna 

20. „Akant” Nr 9/2015 (230), 2015 

wiersz, wyd. Instytut Wydawniczy „ wiadectwo” 

21. M/I, 2015 

artykuły 

22. Blog „Wiersz na co dzień”, 2016 

wiersz „Wychodzisz” 

23. „Wczesne dojrzewanie”, 2016 

autorska książka poetycka, wyd. Mamiko 

24. Cegła „Hotelowa cegła skarg i wniosków”, 2016 

poezja, numer 35 

25. Helikopter 10/2016 

trzy wiersze, magazyn online 

26. „Akant” Nr 9/2016, 2016 

wiersz „Ojciec na fb”, wyd. Instytut Wydawniczy „ wiadectwo” 

27. F5 Online, 2016 

teksty w dziale kulinarnym oraz kulturalnym 

http://popmoderna.pl/wszystko-albo-nic-2ne1-crush/
http://popmoderna.pl/kim-naprawde-byl-h-r-giger/
http://popmoderna.pl/sinusoida-polskiego-rapu-wartosc-ten-typ-trzeba-bylo-zostac-dresiarzem-ten-typ-mes/
http://popmoderna.pl/sinusoida-polskiego-rapu-wartosc-ten-typ-trzeba-bylo-zostac-dresiarzem-ten-typ-mes/
http://popmoderna.pl/powtorka-z-sukcesu-moda-na-sukces/
http://popmoderna.pl/do-piekla-i-z-powrotem-marek-dyjak-polizany-przez-boga/
http://ofantastyce.pl/
http://prowincja.art.pl/damian-dawid-nowak-wiersze/
http://www.mimagazyn.pl/index.php/przyniesione-z-terenu-subiektywny-alfabet-k-indie/#more-439
http://wiersznacodzien.blog.onet.pl/2016/03/28/wiersz-piec-setny-i-osiemdziesiaty-i-trzeci/
http://akant.org/archiwum/163-archiwum-miesiecznik-literacki-akant-2016/akant-2016-nr-9/5323-damian-dawid-nowak-ojciec-na-fb


 

1) „5 zespołów k-popowych, które sprawią, że pokochasz koreańską popkulturę” 

2) „5 najlepszych warszawskich food trucków” 

3) „Pierwszy street food z gwiazdką Michelin. Ostateczny dowód na zmianę 
kulinarnych trendów?” 

4) „Co jedzą Polacy na mie cie? Podsumowujemy raport 'Polska Na Talerzu 2016'” 

5) „Michelada – nowy sposób na picie piwa. Zapewnia doznania smakowe i... leczy 

kaca!” 

6) „Aby nauczyć ludzi ortodoksyjnej kuchni, trzeba najpierw ją zepsuć” 

7) „Top 5 barów w warszawskim ródmie ciu, w których spędzisz jesień” 

8) „Top 5 restauracji w Poznaniu” 

9) „Akvavit, czyli skandynawska wódka. To będzie najmodniejszy alkohol tej zimy” 

28. F5 Print Edition #18: Best of Polska, 2016 

redakcja i teksty w dziale kulinarnym, wyd. Jabulani 

29. Fantazje Zielonogórskie 7, 2017 

wyróżnione opowiadanie „Bunt na więtym Urbanie I 3”, wyd. Zielonogórski Klub 

Fantastyki Ad Astra 

30. Cegła „Nie pamiętam, że” nr 37, 2017 

fragment prozy 

31. Helikopter 6/2017, 2017 

sze ć wierszy, magazyn online 

32. KIWI, 2017 

artykuł, magazyn online 

33. Kulturaonline.pl, 2017 

artykuł, magazyn online 

34. „Hymn Zachwytu”, 2017 

wyróżniony wiersz, wyd. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin 

35. GoodPlaceWarsaw.pl, od 2013 

redaktor naczelny 

http://www.fpiec.pl/post/2016/08/10/5zespolowkpopowychfktorezniszacileb
http://www.fpiec.pl/f5gryzie/2016/08/12/top5foodtruckicdef
http://www.fpiec.pl/post/2016/08/19/nareszciepierwszystreedtfoodzmichelin
http://www.fpiec.pl/post/2016/08/19/nareszciepierwszystreedtfoodzmichelin
http://www.fpiec.pl/post/2016/08/23/cojakigdziejedzapolacynamiescie
http://www.fpiec.pl/f5gryzie/2016/08/31/nowysposobnapiciepiwamichelada
http://www.fpiec.pl/f5gryzie/2016/08/31/nowysposobnapiciepiwamichelada
http://www.fpiec.pl/post/2016/09/05/niechodziostylchodzisodetalnorbertredkie
http://www.fpiec.pl/post/2016/10/05/top5barwwwarszawskimsrodmiesciu
http://www.fpiec.pl/post/2016/10/12/top5restauracjiwpoznaniu
http://www.fpiec.pl/post/2016/11/09/akvavitnajmnoejszynalkoholtejzimy
http://goodplacewarsaw.pl/
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