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Indeks autorów „Akantu” 2020 roku

Tadeusz
Charmuszko

Anna 
Błachucka

Aleksandra 
Brzozowska

Józef 
Baran

Rafał
Berger

Nina Barankie-
wicz-Tyc

Wojciech 
Batura

Jolanta
Baziak

Urszula
Benka

Andrzej
Bogucki

Amborski Robert –  uprawia poezję. 
2020: W sprawie środkowego palca IX/33, 

Baran Józef – ur. 1947 w Borzęcinie koło Tarnowa. 
Filolog polski, poeta, dziennikarz, eseista. Debiut 
prasowy: „Tygodnik Kulturalny” (1968), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Nasze najważniejsze rozmowy 
(1974). Autor 22. zbiorów wierszy.
2020: ***I – powietrze drga, II- …ale wystarczy XII/37, 
 
Barankiewicz-Tyc Nina – uprawia poezję.
2020: Harlekiny IX/15, Uroboros XI/9,

Barwik Janusz – uprawia poezję.
2020: Komisja poborowa I/12-13,

Barys Łukasz – uprawia poezję.
2020: ***Nowy porządek II/20, Czego chcesz od nas, 
borze II/22, Zimno VIII/25, 

Batura-Drowdwiłło Irena – ur. 1950 w Rzeszowie, 
mieszka w Augustowie. Filolog polski i religioznaw-
ca. Poetka i publicystka.
2020: ***Iwanczaj na wszystkie pory roku, Ciotka Gien-
ka odchodzi do Raju V/24, Dzielę się błogosławieństwem, 
Na tytuł zabrakło mi słowa VII/23,  

Batura Wojciech – ur. 1950 w Narewce, mieszka w 
Augustowie. Historyk muzealnik. Eseista, regiona-
lista. Debiut prasowy „Kwadraty” (1975).
2020: O ideologizacji PRL II/16, Schizofrenia IV/29,

Baziak Jolanta – ur. 1956 w Toruniu, mieszka w 
Bydgoszczy. Poetka, eseistka, krytyk literacki, filolog 
polski, teolog, uprawia malarstwo. Debiut prasowy: 
Polskie Radio (1974). Animator kultury, członek 
SPP, ZAiKS, BTN, redaktor naczelna miesięcznika 
literackiego „Akant”. Debiut książkowy: zbiór wier-
szy „Strefa pomylonych” (1991). Autorka 18 książek 
poetyckich, prozatorskich i popularnonaukowych. 
2020: ***Po skrzydła, Wystygnie V/2, Requiem V/8, Być 
poetą VIII/6, Imperatyw XII/6, 

Bazylak Grzegorz – ur. 1953 we Wrocławiu, mieszka 
w Bydgoszczy. Pracownik naukowo-dydaktyczny 
Collegium Medicum. Poeta, prozaik, eseista. Czło-
nek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów. 
Debiut prasowy w 1977 roku, debiut książkowy: 
zbiór wierszy Gdańska noc (1998). Współpracownik 
Przeglądu Artystyczno-Literackiego.
2020: Androcentryczna nieświadomość XI/36-38, 

Benka Urszula Małgorzata – ur. 1953 we Wrocła-
wiu. Doktor nauk humanistycznych, polonistka. 
Poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumacz literatury 
angielskiej i francuskiej. Debiut książkowy w 1977 

roku.
2020: Pocztówka z oddziału onkologii psychicznej VII/36, 
Dla jasności VIII/22, W Parku Południowym IX/16,  

Berger Rafał – ur. 1963 w Grudziądzu, mieszka 
Bydgoszczy. Menager. Imam szyicki w Bydgoszczy. 
Uprawia poezję i publicystykę. Debiut prasowy: 
„Sygnały” (1978).
2020: Pytania o „politykę historyczną I/20,Witek II/6-7, 
Mniej emocji i mniej mitów IV/17,  

Bieluń-Targosz Wojciech – (,,Targosz”  to pseu-
donim literacki). Rocznik 1947 znak zodia-
ku Skorpion. Od czterdziestu kilku lat pracu-
je jako technolog gorzelnictwa  rolniczego. 
Aktualnie mieszka w miejscowości Bończa (woj. 
lubelskie). Pierwsza publikacja  wierszy 2015 r. w 
kwartalniku ,,w Uniejowie”. Następnie  Miesięcznik 
Literacki AKANT, Magazyn Literacki Wolnej Ini-
cjatywy Artystycznej WYTRYCH, kwartalnik Nestor, 
Czasopismo Społeczno-Kulturalne ZIARNO. Tomi-
ki poetyckie  ,,kiedy okręty moje’’  - 2018r,  ,,Świat 
jaki jest’’ - 2019r,   ,,Generacja 47’’ – 2020 r. W 2021 
r.  kolejny   ,,Wiersze z Bończy’’. Wiersze ukazują się 
również na portalach poetyckich: Forum - Polski 
Portal Literacki, Poezja Polska i  innych.
2020: ***Wizja, Prawda, Żeglowanie VIII/16,

Biruk Iryna – publicystka.
2020: Ukraińcy a Karta Polaka XII/13,

Błachucka Anna – ur. 1950 r. w Kozłowie, mieszka 
w Małogoszczy. Nauczycielka matematyki. Uprawia 
poezję, prozę i satyrę. Autorka fraszek, limeryków, 
sonetów, opowiadań i powieści. Animatorka kultu-
ry. Prowadzi w Kielcach młodzieżową grupę literac-
ką „Słowniacy Świętokrzyscy”. Publikacje - poezja: 
„Łowiec Świętokrzyski” (1989), „Obcierki” (1999), „Nie 
odwracaj głowy” (2001), „Srebrny czas” (2002), „Moc 
limeryków” (2005), „Styczna do krzywej myśli” (2006), 
”…adres zamieszkania” (2007), „Niepodzielna jak łza” 
(2009), „Piać do podświadomości” (2012), „Listy do 
wyobraźni”.  (2013), „Świętokrzyskie korzeniaki” (2017), 
proza: „Kaprys i inne opowiadania” (2010), „Widok z 
Kalenicy” (2011), „Co ja mam z tymi rodzicami” (2014), 
„Ostatni chłop” (2015), „Świstun i inne opowiadania” 
(2017), „Opłotki obrazki z dzieciństwa” (2018), - albu-
my: „Małogoszcz 1996-2016” (2016). Członkini ZLP. 
2020: Najjaśniejszy market pod słońcem II/14, Czarodziej 
słów VII/42, Na receptę X/33-34,  
Błaszczyk Anna – mieszka w Bydgoszczy. Studentka. 
Uprawia publicystykę.
2020: Trójgłos o filmie „Zdrajca” X/29-30, 31 kluczy do 
natchnienia X/37,

Bobak-Końcowa Małgorzata – poetka, malarka, 

animatorka kultury, ilustratora, autorka okładek.  
Autorka pięciu tomików poetyckich: „Brzydka”, 
„Żywot Pliszki”, „Medalik bez łańcuszka”, „Juzi-
ne” (Wydawnictwo Miniatura - Kraków) i „Co 
pachnie ciszej”. W przygotowaniu szósty tomik 
poezji: „Papierowe serwetki”. Współautor antolo-
gii poetyckich: Contemporary Writers od Poland 
2000r. -2014r. wydanej w Stanach Zjednoczonych, 
Pszczyńskiej Grupy Poetyckiej pt: „Wczoraj, dziś, 
jutro”, Antologia Poezji Kobiecej pt: „Czas Kobie-
ty”-, „Metafora współczesności” (Międzynarodowej 
Grupy Artystycznej „Kwadrat”), Antologia Poetów 
Polskich 2017 -Wydawnictwo Pisarze.pl, „Almanach 
pokonferencyjny pt: „Kondycja Dzisiejszej Polskiej 
Poezji” i „Wędrowne Ptaki” i „Wędrowne ptaki 
2” Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Publikacje 
na łamach „Śląska”, w „Wytrychu”, „Papierowym 
Żurawiu”, „Gazecie Kulturalnej” Andrzeja Demb-
kowskiego, „Gazecie Pszczyńskiej” pod redakcją 
Wacława Kostrzewy, „Babińcu Literackim”, Mega-
*Zine Lost & Found Piotra Kasperowicza, Magazy-
nie „Pisarze.pl” i japońskim miesięczniku „KUZU”. 
Debiut w 155th WHA Haiga Contest (07/2017). 
Firmuje nazwiskiem i prowadzi Salon Literacki. 
Programy odbywają się cyklicznie na Małej Scenie 
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przy Nyskim 
Domu Kultury w Nysie. Członek i założyciel Pol-
skiego Stowarzyszenia Haiku.
2020: ***Wariatka, Zimne pocałunki I/3, mróz a ty…, 
I/8,utkałeś mnie z wieczoru VI/26, Deklinacja V/2, białe 
linie z Lnu wschodzą w szafie V/17, z każdym dniem 
schodzimy w głąb siebie VI/3, Coffeechouse VI/34, Spacer 
w rzepaku VII/7, wybacz zaciśniętym…, VII/28, czwarta 
nad ranem VIII/7, Filiżanki VIII/32, Ciotka IX/24, 
snuję się IX/25, złamałeś szczoteczkę X/21, od oddechów 
topnieją ściany XI/23, piszę do ciebie list XII/30, 

Bogucki Andrzej – mieszka w Bydgoszczy. Historyk. 
Uprawia publicystykę.
2020: Krzysztof Penderecki wnuk Sokoła VIII/21-22, Pół 
wieku przygód z genealogią VIII/44-45, 

Borzeszkowska Małgorzata – mieszka w Lęborku. 
Uprawia poezję.
2020: ***O ślepocie, Do wdzięczności VI/26, Do podłości, 
Oda do głupoty VII/32, 

Brudnicki Jan Zdzisław – krytyk literacki.
2020: Zaproszenie w okolice Świętokrzyskie VI/40,  

Brzozowska Aleksandra – ur. 1956 w Częstochowie, 
mieszka w Bydgoszczy. Nauczycielka biologii. Upra-
wia poezję, prozę,satyrę i bajkopisarstwo. Debiut 
prasowy: „Akant” (2011), debiut książkowy: Kropelka 
perfum Chanel (2012).
2020: ***Nurt II/15, Gdy Bóg się znudzi III/19, 
Lizaki XI/3, 

Budzyńska-Cicha Anna – mieszka w Poznaniu, 
uprawia poezję. 
2020: ***Klauzula milczenia IX/7, Pani Kernerowa 
IX/24, 

Bukowiecki Aleksander – dziennikarz. Uprawia 
poezję.
2020: Misie-Patysie III/18, 

Bunikowski Dawid – uprawia poezję.
2020: ***Modlitwa V/7, 

Caryńska Katarzyna – mieszka w Sopocie, uprawia 
poezję.
2020: *** Idy marcowe II/19, Obrotowe krzesło, Surre-
alizm II/20, Spotkanie VIII/24, 

Charamuszko Tadeusz – ur. 1954 w Wasilczykach, 
mieszkał w Suczatkach. Geodeta. Poeta, prozaik, 
satyryk. Debiut prasowy: „Zielony Sztandar” (1980), 
debiut książkowy „Opowieść znad Szczerbinki” 
(2010).
2020: ***Płotka XI/26, Aforyzmy – Wiatr, Sprawiedli-
wość, Brednie, Nie trzeba, Ryzyko XII/26, 
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Cieślak Patrycja – uprawia poezję
2020: ***Nie ma tych samych ludzi III/25, 

Chutkowski Stanisław – ur. 1943 w Liszynie, 
mieszka w Poznaniu. Inżynier mechanik.Uprawia 
poezję i prozę. Debiut książkowy: zbiór wierszy Z 
oddali (2015). 
2020: Terapeutyczna gra słów przy muzyce Bacha IX/42, 

Chyczyński Stanisław – ur. 1959 w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Filozof. Nauczyciel. Poeta, prozaik, krytyk 
literacki, plastyk. Redaktor naczelny nieregularnika 
literackiego „Nihil Nowi”. Debiut prasowy: „Źródło” 
(1993), debiut książkowy: Wiersze wyprane (1992), 
zbiór opowiadań „Wielbiciel pończoch” (1999).
2020: Artysta i czarodziej III/33, IV/34-35, Antysonet 
(III), M. W czasie zarazy (antysonet X) VIII/13, Dy-
mowskiego kamienna ziemia VIII/41, Muzyka poezji wg 
Drzewuckiego IX/42, O Pułaskich i konfederacji barskiej 
XI/40, Po szkodzie czy przed? XII/33-34,  

Ciećkiewicz Jakub – mieszka w Krakowie. Poeta i 
krytyk literacki.
2020: Lusterka Felliniego i całun turyński III/29-30, 

Clark David – poeta angielski.
2020: The Mystery of Time and other Poems I/26,

Chilicka Maria – ur. 1947 w Wyrzysku, mieszka w 
Bydgoszczy. Nauczycielka fizyki. Uprawia poezję.
2020: Być poetą VI/4, 

Chodkowski Wojciech –
2020: ***Ubiegając XII/2, Ikarowi XII/10, Nam 
współczesnym XII/11, 
 
Czarnocki Hubert – urodził się w 1980 roku w Ra-
dzyniu Podlaskim. Ukończył polonistykę na KUL-u 
i Akademię Fotografii. Wiersze publikował m.in. w 
,,Toposie”, ,,artPapierze”, ,,Kresach”,  ,,Portrecie”, 
,,Cogito”, ,,Czasie Literatury”, ,,Perspektywach”,  
,,Arkadii”, Frazie”, ,,Wyspie”, ,,Elewatorze”, na 
stronie internetowej ,,Odry” i w ,,Dwutygodniku”. 
Autor e-booka ,,Jasność” (2008) tomików ,,Woła-
nia” (2009), ,,Opowieść” (2011), ,,Tropy” (2015) i 
,,Oddech światła” (2018). Pracował jako nauczyciel, 
fotograf, dziennikarz radiowy i prezenter. Obecnie 
wykonuje działalność lektorską.
2020: ***Tu gdzie nawet drzewa mówią VI/5, Prze-
mknęło, przemignęło VII/3, We mnie na zachodzie wojna, 
Za chwilę poranek, Wszystkie kompasy, Zgubiony, I ten 
dzień podpali się, Na czarno-białej fotografii, Tak zwane 
życie, Nie jesteśmy stąd VII/17, Dlaczego nie podpisujesz 
się VIII/32, Miasteczko IX/14, Partyzant IX/25, Szukał 
jej w twarzach innych kobiet XI/23,   

Czech Ludwik Filip – ur. 1959 w Sopocie, mieszka w 
Gdańsku-Oliwie. Uprawia poezję i krytykę literacką. 
Debiut książkowy: zbiór wierszy Wyrąb (2000).
2020: Wymowny umiar I/26-27, Wolny duch poezji 
X/39,

Czerwińska Dorota – ur. 1968 w Warszawie. Na-
uczycielka i terapeutka. Uprawia poezję i krytykę 
literacką. Debiut prasowy: „Elewator” (2019).
2020: ***Gracz, Po słowie I/22, Jednostka posiadająca 
pierwszorzędne cechy krąży wokół własnej płci I/22, Stos, 
Skrzyżowani, Buja-nie II/13, Tryb V/3, Depresja odtwór-
cza, Grom VII/18, Kac IX/14, Epitafium dla Adama, 
Zmiana klimatu, Lilith XII/12,

Dachtera Danuta Ewa – uprawia poezję.
2020: Dokąd nas woła ta zieleń…, I/23, 

Dąbrowski Krzysztof – mieszka w Krakowie. proza-
ik. Debiut książkowy: powieść Naś mierciny (2008).
2020: Dobry IX/12-13, 

Decowski Adam – ur. 1948 w Sieniawie, mieszka w 
Rzeszowie. Uprawia poezje i satyrę. Debiut prasowy: 
„Zielony Sztandar” (1975), debiut książkowy: zbiór 
wierszy Po tamtej stronie chmur (1983). Wydał zbiory 

wierszy: Kalectwo źrenic (1992), Notatki z Sieniawy 
(1997). Członek ZLP.
2020: Fraszki – Lawina, Umiejętność, Blisko klęski, O 
rolach VI/26, 

Dekiert Zygmunt – ur. 1946 w Szamotułach, 
mieszka w Poznaniu. Pedagog. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy. „Gazeta Zamkowa” (2003), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Afrodyta w zapachu tęsknoty 
(2004).
2020: Aforyzmy prawdziwe – Chcąc spojrzeć, Gdy prawda 
wychodzi, Dochodząc prawdy, Prawda bez rezonansu 
VII/32,  

Dettlaff Laura – uprawia poezję.
2020: ***” Mówiłam ci że nie potrafię kochać” III/25, 
Utopia IV/26, 

Diakow Renata – mieszka w Nowogródku Bobrzań-
skim. Eseistka
2020: Życie i śmierć sztuki XI/17,

Długołęcki Ryszard Wojciech – ur. 1933 r. w Pru-
żanie na Polesiu, mieszka w Bydgoszczy. Lekarz. 
Tłumacz. Uprawia eseistykę. Przekłady: Edmond 
Pope: Storpedowany(mps) (2008), Julian Hudson: 
Czarny alert (2009), Julian Hudson: Kwestionariusz 
(mps) (2010), Ib Melchior: Kryptonim Grand Gu-
ignol (2011), Ib Melchior: Projekthaigerloch (2012), 
William Shakespeare: Hamlet (2013), William 
Shakespeare: Sonety (2015), William Shakespeare: 
Makbet (2018), Król Lear (2019).
2020: Nowy Szekspir? X/17, 

Dobaczewska Lucyna – ur. 1964 w Żninie, mieszka 
w Toruniu. Technik farmacji i bioenergotera-
peutka. Uprawia poezje i prozę. Debiut poetycki: 
„Akant” (2010).
2020: ***Jasność umysłu V/2, Ogród ziemskich rozkoszy 
V/10, 

Domański Szymon – uprawia poezję.
2020:***Absolut, 4. V/23, O w skali Beauforta, Usta 
pełne goryczy, Jesień nieistnienia XI/32,  

Dombrowska-Pietrzykowska Barbara – ur. 1954 w 
Działdowie, mieszka w Bydgoszczy. Nauczycielka. 
Uprawia poezję i publicystykę. Debiut prasowy: 
„Akant” (2012).
2020:***Na Karpacką Kopę, Na Borówkową V/12,  

Domoradzki Jakub – mieszka w Warszawie. Filozof. 
Debiut książkowy: „Wiersze, których nie lubi mój tata” 
(2016). 
2020: Pisanie mnicha II/8 i 33, Miguel de Unamuno. ile 
pisarza w filozofie, a filozofa w pisarzu? IV/15, Pisarstwo 
ojca Michała VIII/20,  

Drążek Janina – ur. 1936 w Kolbuszowej, mieszka 
w Barcinie. Nauczycielka. Publicystka, działaczka 
społeczna, animatorka kultury. Od 1995 roku 
redaguje „Przegląd Ekologiczny”.
2020: Wszystko jest po coś IV/9, 

Drzewicka Danuta – mieszka w Kośnie. Uprawia 
poezję.
2020: Limeryki – Podstarzały gość, W pięknej miejscowo-
ści, Pewna Mariola II/34,

Dryja Bronisław – mieszka w Rzeszowie. Eseista.
2020: Otwarci na wolność VI/42-43, 

Dybżyńska Katarzyna – uprawia poezję.
2020:***Błąd statystyczny, Strzała, Punkt wyjścia II/21, 

Eliseev Igor – Poeta, tłumacz, naukowiec. Akade-
mik Akademii Nauki i Sztuki im. Piotra I. Członek 
Międzynarodowej Unii Pisarzy i Dziennikarzy APIA 
(London), Związku Pisarzy Rosyjskich i Związku 
Pisarzy Moskiewskich. W 2019 roku otrzymał Mię-
dzynarodową Nagrodę  im. Klemensa Janickiego. 
Redaktor naczelny almanachu „Rukopis’”
2020:***Jeszcze się nie żegnam IV/26, Jest to miłość 
V/17, Popiół i diament VI20, Jeśli to miłość VI/34, 
Wiersze o Miczurińsku IX/34, 

Fabrycy Małgorzata – uprawia poezję.
2020:***Zapach przepełnia umysł …II/15, Wzburzenie 
III/2, Drżenie VII/22, 

Filinger Dariusz – ur. 1959 w Bydgoszczy. Inżynier 
rolnictwa. Uprawia poezję i publicystykę. Debiut 
prasowy: „Fakty” (1983).
2020: ***Ogród rozkoszy ziemskich V/10, misja cz. I, 
VI/31-33, Misja (cz. II) VII/13-16,  

Filipowski Michał – ur. 1974 w Szczecinku, mieszka 
w Kołobrzegu. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Kulisy Kołobrzeskie”, debiut książkowy: zbiór 
wierszy Kroki (2006). Członek Stowarzyszenia Ko-
łobrzeskich Poetów. Wydał zbiór wierszy Za wieloma 
drzwiami (2008).
2020: Krępująca rzeczywistość II/12, ***potrzebne było 
tylko kilka dni XI/3, może jest już za późno to strach… 
XII/3, 

Florczyk Szymon – ur. 1986 w Krakowie. Uprawia 
poezję. 
2020:***Zatarty szkic II/15,Ekfrazy II/17, Pieśń sorgo 
II/31, Ironie- Gdym z Lucią pląsał (w transie z dystan-
sem) – wiersz spawalniczo-erotyczny III/10, Róża pustyni 
III/25, Najpiękniejsza IV/26, Error II, Nareszcie VII/18, 
Eter VII/22, Monada VII/27, The Weeping Woman 
VIII/32, Wers schrödingera IX/3, Limbus IX/25, Znie-
czulenie X/21, Niebieski ptak (bajka z zapiecka) XI/2, 
Cerowanie XI/23,   

Frąckiewicz Michał – mieszka w Warszawie. Pu-
blicysta
2020: Epoka plastiku II/26-27, Cyfrowe widma X/24-
25, 

Gajewska Barbara – ur. 1955, mieszka w Piotrkowie 
Trybunalskim. Uprawia poezję. Autorka zbiorów 
wierszy: Twarze mojego milczenia (1988), Wyplatanie 
drogi (2001), W powodzi życia (2003), Czekam (2006), 
Bliżej poezji (2006), Listy do Małego Księcia, Porwał 
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mnie księżyc (2016), Taka jedna (2018). Członkini 
ZLP.
2020:***Szkic do obrazu Gierymskiego II/17,

Gąsiorowski Paweł Bogdan – ur. 1953 w Sierpcu, 
mieszka w Bydgoszczy. Nauczyciel historii. Publicy-
sta, działacz społeczny, heraldyk. Wizytator Bractwa 
Inflanckiego.
2020: Kolejna myśliwska książka z Sierpca I/17,

Gaudyn Idalia – uprawia poezję. 
2020: ***Droga XII/2, Wieczór XII/5, 
 
Gawron Rafał Szymon – urodził się w Sanoku. 
Wychował się w małej wiosce (PGR) Czystogarb,  
w gminie Komańcza. Na pograniczu Beskidu 
Niskiego i Bieszczad. Przygodę z poezją rozpo-
czął w wojsku, zajmując II miejsce w Konkursie 
Poezji „Strofy mojego lata”, Jelenia Góra 1999r. 
Debiutował w 2002 roku w POEZJA dzisiaj, jako 
laureat XIX Sesji Wojskowych Kół Literackich w 
kategorii Poezji, III miejsce. Chwilowy rozbrat z 
poezją i okres typowego pisania do szuflady.  w 2014 
zdobywa wyróżnienie w Warszawie. Publikowany 
w Almanachu pokonkursowym Światłocienie . W 
2016 roku wydaje swój debiutancki tomik wierszy 
pt. „APTEKA”. W 2017 roku trafia do Antologii 
Poetów Polskich. Publikacje w internetowych 
czasopismach literackich: Pisarze.pl,  Akant, Wy-
dawnictwoj.pl, Kuźnia Literacka iI Helikopter oraz 
na stronach internetowych poświęconych Poezji: 
Akant, Synapsyda, Poezja pl. Wierszowisko, Przy-
chodnia kulturalno - literacka.  Mieszka I pracuje w 
Rzeszowie.24.09.2019 roku wydał swój drugi tomik 
wierszy pt. FEST TCHNIENIE.
2020: ***Wigilia 19, II/2, Noc II/3, Ewangelia spisko-
wa III/3, Czasomierz III/18, Kryształ IV/26, Czystogarb 
ok (Ośrodek karny), Oramus Sri Lanka, Moc kredek, 
Dawno temu, Kładka, Fest tchnienie, Czekając VI/10, 
Ja i moje Fest Tchnienie VI/1, Szkoda mi ciebie, wiatru 
X/2, Poniczyj X/3, Lawina X/11, Lifting X/15, 4 
wróć XI/32,  

Gębarowska Barbara – uprawia poezję.
2020:***Chusteczka I/18, Dziewczyna I/18,

Gdowski Janusz – mieszka w Tarnowie. Uprawia 
poezję.
2020:***Urodziłem się w sadzie, Przychodziłem tutaj, by 
posłuchać wody, Gdybym mógł czytać w myślach świata 
większego, Niebo nie ma dachu i dzięki mu za to, Odys to 
szczęściarz, kobiety go kochały, Niepokoisz mnie - pisujesz 
poezję o poezji, Coraz bliżej ziemi, Wulkany wygasły IV/10, 
Raczej frazy V/6, Milczenie gór V/12, Motyle śnieżnych 
płatków V/17, Gdyby wspominać VII/33, 

Glondys Marcin – uprawia prozę.
2020: Dusza pod lupą III/31-32,

Gołąbek-Motowidło Joanna - ur. 1985 w Skarżysku, 
mieszka we Wrocławiu. Uprawia poezję. Debiut 
książkowy: zbiór wierszy Dochodząc (2019).
2020:***Ofiara, Śmierć I/18,

Gordon Rafał – uprawia poezję.
2020:***Kolekcjoner słów IV/20,

Grabowski Marcin – uprawia prozę.
2020: Smutna historia samotnego nawigatora IX/29-31, 

Grabosz Elżbieta – mieszka w Warszawie. Uprawia 
satyrę.
2020: Fraszki - Bywa i tak III/24, Aforyzmy – Bywają 
piersi…, Najwięcej…, Małe dzieci…, Mężczyzna …, Nie 
dmuchaj V/16, Aforyzmy – Kiedy mąż długo jest w rejsie, 
Niektóre kobiety, I przy zimnym draniu, Bywają mężowie, 
jednym potrzebne są koła ratunkowe, Fraszki- Z życia 
zwierząt, Co tam ręka, Honor i życie VII/32, Aforyzmy 
– Ludzie dzielą się na, Życie pod górkę, Nie łap za ster, 
Korupcja, I cóż z tego XI/26, Fraszki - Po co im to było, 
Nocne rozmyślania seniorów, Ziemia obiecana XII/26,           

Grudzień Mirosław – mieszka w stalowej Woli. 
Uprawia krytykę literacką.
2020: Sztambuch współczesny IX/44-46, 

Grupiński Jerzy – ur. w 1938 roku we Wronkach. 
Autor 16 książek poetyckich, inicjator i redaktor 
licznych almanachów. W latach 1970-2005 prowa-
dził w poznańskim Zamku imprezy i wydawnictwa 
Klubu Literackiego (obecnie w Centrum Kultury 
PSM). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Od roku 1995 redaguje kwartalnik „Protokół 
Kulturalny”. Stypendysta Międzynarodowego 
Centrum Pisarzy i Tłumaczy na Rodos. Laureat 
The International PoetryTranslation and Research 
Centrę (Hongkong) za almanach „Arka” (wydaw-
nictwo Centrum Kultury Zamek, Poznań 2005). 
Tłumaczony na liczne języki, ostatnio na chiński 
i ormiański. Zbiór Kuszenie świętego Poetego uzyskał 
nagrodę „Najlepszej Książki Poetyckiej Roku” 36 
Międzynarodowego Poetyckiego w Poznaniu.
2020:***Z konstelacji Wieloryba I/2,Elegia na opuszcze-
nie Doliny Fossylii I/14, Źrenica VIII/7, Zdjęcie IX/34, 
Z Czesława Miłosza XII/31, 

Gruse Krzysztof – ur. w Bydgoszczy. Plastyk. Upra-
wia poezję.
2020: ***kiedy moi kuple wzięli się za knajpy za rudery 
IX/14, 

Grynkiewicz Otton – ur. 1931 w Grodnie, mieszka 
w Sędziszewie. Inżynier elektryk. Uprawia poezję 
i satyrę, maluje. Debiut prasowy: „Echo Warki” 
(2003), debiut książkowy: zbiór wierszy Przypomnie-
nia dalekie i bliskie (2004).
2020: ***Co na to pstrąg?, Ach, te refleksy! V/16, Tam 
moja kraina XI/11,  

Gryz Janusz – mieszka w Malechowie, woj. zachod-
niopomorskie. Nauczyciel. Uprawia poezję i prozę.
2020: U fryzjera IX/35, Rękawiczki X/16-17, 

Herman Lidia – mieszka w Kołobrzegu. Uprawia 
poezję.
2020: *** Czerwiec z pamięci XI/29,

Herold Józef – ur. 1953 w Dębnie Lubuskim, 
mieszka w Bydgoszczy. Muzykolog i dziennikarz. 
Uprawia prozę i publicystykę.
2020: Dziennik 2020 VII/20-21, Dziennik 2020 (2) 
VIII/26-28, Dziennik 2020 (3) IX/26-28, Dziennik 
2020 (4) X/27-29, Dziennik 2020 (5) XI/27-29,   

Hermanowicz Grzegorz – uprawia satyrę.
2020: Lektury III/24, Lektury III/24, 

Hęćka Dominika – uprawia poezję. 
2020:***Wiersz, który nie wiem, jak nazwać I/18, 
Peron II/15,

Hirsekorn Albert – mieszka w Koszalinie. Uprawia 
poezję.
2020:***Za szybko, za prędko V/23, a na sen panegiryk 
VI/2, lata fizycznej pracy IX/7, 

Hyszka Kamil – uprawia poezję.
2020: Chłopiec z zapałkami VII/19, 

Ivosse Kazimierz – poetka, prozaik, satyryk.
2020: Symboliczna nagroda, Koledzy po fachu, Porozu-
mienie II/34,

Jabłoński Sebastian – uprawia poezję.
2020:***Tyłem do drzwi I/8, 

Jabłoński Sławomir – uprawia poezję.
2020: ***ulotny motyl  X/15, Uprowadzona X/21, 

Jackiewicz Jarosław Stanisław – ur. 1968 w 
Bydgoszczy. Uprawia poezję, eseistykę i krytykę 
literacką. Debiut prasowy: „Nike” (1982), de-
biut książkowy: zbiór wierszy Barwy samotności 
(1993). Autor zbiorów: Nocą napisany (2012), 
Wilk (2013).
2020: Ucieczki i powroty XII/19, Mglistość XII/38,

Jagliński Marek – urodził się 18.05.1962 roku 
we Wrocławiu. W mieście tym zamieszkuje do 
dzisiaj. Opublikował dziesięć książek poetyckich. 
Pierwszą pod pseudonimem IKARUS w 1986 
r. pt. ”Wiersze niepokorne” we wrocławskim 
podziemnym wydawnictwie NSZZ Solidarność. 
Ostatnią pt.  ,,Psychoatlantyda V” 2018 r. w Ofi-
cynie Wydawniczej Radostowa w Starachowicach. 
W prasie debiutowałem  w 1980r. we wrocławskim 
podziemnym piśmie pt. ,,Biuletyn Dolnośląski”, 
którego naczelnym redaktorem i założycielem 
był Kornel Morawiecki. W późniejszym okresie w 
latach 1981-1989 publikowałem także w innych 
podziemnych pismach wydawanych poza cenzurą. 
Ponadto wiersze zamieszczone zostały w dwóch 
częściach almanachu ,,Solidarności” oraz antolo-
gii poświęconej tragedii smoleńskiej. Tłumaczony 
był na język angielski oraz esperancki. W roku 
2009 ukazała się książka pt. ,,O nauce i sztuce” w 
języku esperanckim.
Nagrodzony zostałem w kilku konkursach poetyc-
kich, a ważniejsze moje publikacje miały miejsce w 
czasopismach literackich, takich jak  ,,Metafora”, 
,,Akant”, ,,Gazeta Kulturalna”, ,,Rzeczpospolita 
Kulturalna”, ,,Okolica Poetów”, ,,Odra”, „Poezja 
Dzisiaj” „Migotania” „Helikopter” i „Pisarze.pl”. 
Jestem członkiem Stowarzyszenia ,,Solidarność 
Walcząca”.
2020: Aforyzmy – W wigilię ryby, Za plecami nieba, 
Na mądrej głowie, To był bardzo dobry człowiek II/34, 
Aforyzmy – Dwie strony medalu, Zawsze za granicą 
świętego s-pokoju, Można przebiec cały maraton życia, 
Ryba psuje się od głowy, Bywa, że za siódmym niebem 
III/24, Aforyzmy – Pytanie ekologiczne, Nawet szara 
myszka, W polowaniu na męża, I celibat może umie-
rać VII/32, Fragmenty, W konfrontacji bieli i czerni 
VIII/16, Aforyzmy- Diabły przeszłości stoją na rogach 
piekła, W kropce pod znakiem zapytania, Im dalej w 
liściasty las kłamstwa, Bywa z życiu czasami tak IX/36, 
Metafizyka CCXCII, Metafizyka CCCCXVIII, X/15, 
Aforyzmy – Kiedy Bóg zamyka oczy, Bywa, że nasze 
czarne myśli, I zezowate szczęście, Miał takie plecy X/32,   
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Jagliński Waldemar – poeta, pisarz, rysownik, ma-
larz. Mieszka w Pile. Autor zbioru wierszy dla dzieci 
„ZAGADKI”, który ukazał się nakładem wydawnic-
twa „KANWA” z Krakowa w 1998 roku, a następnie 
w 1999 roku. Wznowienie zbioru – w 2003 i w 2006 
roku przez krakowskie wydawnictwo „PRINT”. 
Autor zbioru wierszy pt. HORYZONTY(Piła 
2017, Wydawnictwo Mediazet), współautor trzech 
zbiorów wierszy pilskiej grupy poetyckiej „SPRĘ-
ŻYNA”: „Między niebem a ziemią” (2006), „Światy 
w słowach zebrane” (2007) i „Stan nieważkości” 
(2015) oraz współautor Antologii Nadnoteckich 
Dni Literatury 2019. Od 2008 roku jego wiersze 
publikowane są w ogólnopolskim periodyku literac-
kim „AKANT”, a także w almanachach tego pisma 
z lat 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 
i 2020. Wiersze publikował też w „GAZECIE KUL-
TURALNEJ” z Zelowa, w pilskiej prasie(2010 rok), 
w Pilskim Kalendarzu Artystycznym ( 2016, 2017 
rok) a także w dwutygodniku https://pisarze.pl 
(styczeń, lipiec, sierpień, grudzień 2019 roku oraz 
kwiecień i listopad 2020 roku).  Napisał powieść 
mistyczno - fantastyczną: ‘’SABAOTH’’ (lata 2009 
– 2016) wydaną jesienią 2019 roku. Fragmenty 
książki znalazły się w pierwszym numerze ogól-
nopolskiego kwartalnika Ypsilon wydawanego w 
Warszawie. Laureat konkursów ogólnopolskich i 
regionalnych: wyróżnienia w periodyku literackim 
„AKANT” – 2011, 2016, 2017, pierwsza nagroda za 
fraszkę w konkursie organizowanym przez „TĘT-
NO POWIATU” (2010 rok). Ponadto rysownik i 
malarz – portrety m.in. poety i pisarza Tadeusza 
Wyrwy – Krzyżańskiego, poety Jana Kaspra, portrety 
członków pilskiej grupy poetyckiej „SPRĘŻYNA”, 
ilustracje książkowe (tomik „Stan nieważkości” 
- 2015, pilska antologia ”ZDERZENIE” – 2016, 
autorski tomik wierszy HORYZONTY - 2017 oraz 
powieść SABAOTH- 2019; tu – autoportret i rysu-
nek okrętu patrolowego RECON). 
W latach 1998 – 2019 pilskie i regionalne wystawy 
malarstwa oraz komiksu nawiązujące m.in. do 
fantastyki i surrealizmu.
2020:***z rozdziawionym dziobem przez trawy i kwietnie, 
A jeśli VI/5, Deklaracje VIII/19, Aforyzmy – Pewien przed-
siębiorca z Wielkopolski, Młody, ale samotny mechanik 
VIII/36, Znowu wchodzimy w jesień IX/2, Znaki, Partial 
X/2, Znowu wchodzimy w jesień X/25,     

Jarzynka Joanna – publicystka.
2020: Poeta znad Warty VI/21, 

Jaszczyk Aneta – publicystka.
2020: Wywiad z Jackiem Jaszczykiem XI/19-20, 

Jaszczyk Jacek – Urodził się w 1972 r. w Grudziądzu. 
Poeta, dziennikarz, radiowiec, działacz polonijny. 
Publikował m.in. w Gazecie Grudziądzkiej, Gazecie 
Pomorskiej, Ilustrowanym Kurierze Polskim, Dzienni-
ku Pojezierza, Grudziądzkich Arkuszach Literackich, 
Przeglądzie Artystyczno-Literackim, Helikopterze, Tlenie 
Literackim, Salonie Literackim, Latarni Morskiej, Wy-
dawnictwie „j”, Obszarach Przepisanych, Migotaniach, 
LiryDramie, Autografie, Poezji dzisiaj, Akancie, Afroncie, 
Fabulariach, Wyspie, Toposie, Akcencie i Odrze. Publi-
kował w polonijnej prasie wydawanej na Zielonej 
Wyspie m.in. w Polskiej Gazecie, Kurierze Polskim, 
Ambasadorze Kulturalnym, Magazynie MiR. a także 
na łamach Ukrainy literackiej, wydawanej na Ukra-
inie. Laureat Konkursów poetyckich w Polsce oraz 
Irlandii. Jako poeta zadebiutował tomem „Tańczą w 
nas życia geniusze”. Jego utwory znalazły się w wielu 
antologiach, m.in. wydanej serii MOSTY Antologii 
poetów Warszawa – Mińsk /Białoruś  (Wydawnictwa 
Książkowego IBiS, 2019) Antologii poetów Warszawa – 
Mediolan / Sondrio (Wydawnictwa Książkowego IBiS, 
2019) Antologii Poetów Polskich 2018 (Wydawnictwo 
Pisarze.pl, 2019) w jubileuszowym wydaniu angloję-
zycznej antologii 20th Jubilee Anthology Anniversary 
of the Contemporary Writers of Poland  (Dreammee Little 
City 2020, USA). Jego wiersze tłumaczone były na 
język włoski, białoruski, ukraiński oraz na język an-
gielski. Uczestnik Światowych Dni Poezji UNESCO 

oraz Festiwali Poezji Słowiańskiej. Dziennikarz, 
radiowiec, społecznik. Twórca i autor pierwszego 
polskiego programu radiowego w Irlandii, reali-
zowanego na antenach Radia Sunrise, Anna Livia 
Dublin City FM oraz Dublin City FM. Współtwórca, 
współzałożyciel i redaktor naczelny polskiego radia 
dla Polonii w Irlandii, m.in. Radia PLka, PLK FM i 
Radia PL. Współtwórca i redaktor naczelny inter-
netowej telewizji dla Polonii na Zielonej Wyspie 
NTV oraz iTVe. Członek Grupy  Literycznej Na Krechę, 
pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Współorganizator, gospodarz i prowadzący cykl 
spotkań w ramach Dublińskiego Salonu Literackiego 
w Polskiej Bibliotece Biblary w stolicy Irlandii. Lau-
reat prestiżowego konkursu „WYBITNY POLAK” 
w Irlandii 2019, Fundacji Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska” w kategorii OSOBOWOŚĆ. 
Nominowany przez Kapituły Redakcji „Gazety 
Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości 
Dziennika Toruńskiego” do tytułu OSOBOWOŚĆ 
ROKU 2019 w kategorii KULTURA. Laureat Na-
grody XX Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez 
UNESCO – World Poetry Day UNESCO 2020 Award. 
Pokłosiem tej nagrody jest polsko-angielska pu-
blikacja książkowa „pomiędzy / between”, wybór 
wierszy, która nakładem Wydawnictwa Książkowe-
go IBiS, ukaże się na jesieni tego roku. Na wiosnę 
2021 roku planowana jest premiera nowej książki 
poetyckiej autorstwa Jacka Jaszczyka. Autor jest 
mocno zaangażowany w życie Polonii, na co dzień 
stara się jak najszerzej i jak najlepiej promować w 
Irlandii swoją ojczyznę – Polskę. 
2020:***List z emigracji III, I/14, List z emigracji IV, 
II/31, List z emigracji III/11, List z emigracji VI/22, List 
z emigracji VIII, List z emigracji VI/20, List z emigracji 
IX, VII/27, Ostrokrzew VII/33, List z emigracji X/19, 
List z emigracji XI/34, Może – tylko tyle z pewności. w 
lofor gdzie kości wikingów, Myślę o narodzinach muzyki, 
pomiędzy/between – Kwiecień, List do portiera Domu Lite-
ratury V - przekład z angielskiego Marek Kazmierski 
X/6, List z emigracji XII, X/31, Chciałbym, abyś którejś 
listopadowej nocy…, XI/23,      

Jaworski Rafał – ur. 1952 w Sławkowie, mieszka w 
Tychach. Chemik. Uprawia poezję, eseistykę oraz 
malarstwo. Debiut prasowy: „Tak i Nie” (1985). 
Debiut książkowy: zbiór wierszy: Cywilizacja lepszego 
jutra (1991). Zbiory wierszy: Wymiana nieomal osta-
teczna (2009), Wiersze poniekąd turystyczne (2010). 
Fermenty i scalenia (2017) oraz zbiór esejów Miejsca 
współczesne, strefy wdzięczności (2014).
2020: Misja i szlachetnej misji liryczne emisje II/32-
-33,Bank, Popielec III/2, Sam, ale z Chrystusem IV/2, 
Deklaracja lojalności IV/12, Demony, dyktat nadziei i 
iluzje nawrócenia? IV/1, Uznany literat…, Ostatnie 
spotkanie V/6, Beskid Niski nie stawia tatrzańskich 
wymogów V/12,Przed czystą kartką V/23, Filip z konopi 
VI/15, Nieuchronna konieczność, czy makiaweliczna 
propaganda VI/19, Głos „pedagogiki wstydu” XII/22,  

Jeziółkowska Grażyna Katarzyna – ur. 1953 w Po-
znaniu. Inżynier elektryk, nauczycielka. Członkini 

Koła Literackiego Klubu Nauczyciela. Uprawia 
poezję, prozę, publicystykę. Debiut prasowy: „Głos 
Wielkopolski” (1993).
2020: Pokłońmy się mistrzowi II/14, Może jednak udo-
wodnię, że nie jestem wielbłądem II/18, Poetą się jest, czy 
bywa VIII/6, 

Jóźwiak Jan Jerzy – uprawia satyrę.
2020: Poemat ortograficzny II/34, 

Kaczmarek Jerzy Łukasz – ur. 1964 roku w Jaro-
cinie. Poeta, krytyk, tłumacz, socjolog. Pracuje w 
Instytucie Socjologii im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Tłumacz literatury niemieckojęzycznej. 
2 0 2 0 :  P o e t y c k i  s z e p t  X I I / 3 9 , 

Kaczmarczyk Irena – mieszka w Krakowie. Uprawia 
poezję. Wydała 10 tomów poezji: Srebrne niepokoje 
(2001), Malinowe przystanki (2004), W witrażu pa-
jęczyny (2005), Lubię z tobą zapalać latarnie (2006), 
Wzejdą wiosną (wybór wierszy 2008), Światło (2009), 
Śpiew ziemi (2013), Siódmy kontynent (2015), Kano-
niczna 14 (2016), Zerwane z łąki (2017). Członkini 
ZLP.
2020: Muzeum Rodu Estreicherów IV/11,Eric Karpeles 
o Józefie Czapskim. Biografia „Prawie nic” IV/31-32, 
Portret literacki Elżbiety Cichli-Czarniawskiej X/34, 

Kadyszewski Dariusz – ur. 1961. Szczęśliwy mąż 
Ramony i ojciec trzech córek. Przez wiele lat 
mieszkaniec Trójmiasta a obecnie kaszubskiej wsi. 
Zawód wolny.  Pisze od wielu lat bez określonego 
celu pchany głębszym imperatywem wewnętrznym. 
Dotychczas za namową najbliższych opublikował w 
2019 roku tomik wierszy „Tym, co niedane” w syste-
mie self-publishing. Pasjonat życia w każdej postaci. 
Nieortodoksyjny zwolennik buddyjskiej odmiany 
filozofii Zen z wywodzącym się z niej pojęciem 
koan. Pasjonat współczesnej fizyki kwantowej z jej 
potencjalnymi implikacjami m.in. probalistycznym 
wpływem na życie. Hobby elektronika – buduj 
wzmacniacze audio i ich peryferia.
2020: ***Zasady niepokoju I/2, W tym coś jest III/2, 
Bezsłowni III/3, Dziwny sen III/18, Gdy się spełni, jam 
jest który wziął się w garść IV/12, Śmiała teoria IV/26, 
Ballada brudnych kołnierzyków V/8, I dalej jeszcze V/17, 
Dobrze coraz lepiej VI/15, Twa dłoń to za dużo VI/34, O 
bezimiennej miłości VII/28, Strach VIII/7, Nie śpimy w 
dzień VIII/32, Rozważam wieczność IX/2, Kiedy powiem 
winna IX/25, Jesienne wygnanie X/21, Kultura dzika 
X/32, Wieża pytań XI/23, Ćlućmanija XI/26, Objawy 
XII/2, Jak punk to punk XII/26, Jej ciało XII/30,

Kaltbach Anna – uprawia poezję.
2020:***ewaporacja, tyle by się chciało rozumieć odczuć, 
od czterdziestu pięciu lat mieszkają w tym domu…  II/19, 

Kamińska-Smalewska Zofia – ur. w 1947 r. w 
Choszcznie, mieszka w Gdańsku. Absolwentka 
Akademii Rolniczej w Szczecinie. Uprawia poezję 
i prozę. Zbiory wierszy: Ja kobieta (2015) Smaki życia 
(2017) oraz powieść: Saga rodziny Grzeszczaków- Od 
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Laury do Zosieńki (2018).
2020: ***Studium paprocha, Znów witam poranek, 
Ach, jak przyjemnie!,  VIII/13, 

Kapusta Anna – ur. 1982 r. w Krakowie, mieszka 
w Wołowicach. Debiut prasowy: „Perspektywy” 
(2000). Wydała następujące książki: Biały ptak 2003, 
Kobiety mistrza (2006), Znaki życia (2008), Pisać rzęsą 
poemat(2009), Nie jestem poetką (2009), AnKa Sennik 
byłej poetki (2010), Szczęśliwa Żabka (2015).
2020: Zagadnienie instytucjonalizacji tekstoterapii 
kulturowej (1) I/4-5, Zagadnienie instytucjonalizacji 
tekstoterapii kulturowej (2) II/10-12, Zagadnienie 
instytucjonalizacji tekstoterapiii kulturowej III/7-9, Kto 
nam prześnił Grotowskiego? Od lektury somnambulicznej 
do lektury etycznej (I) IV/6-7, Kto nam prześnił Grotow-
skiego? Od lektury somnabulicznej do lektury etycznej (2) 
VI/13-14, Zagadnienie instytucjonalizacji tekstoterapii 
kulturowej (4) X/9-10, 

Kaźmierczak Łukasz – uprawia poezję.
2020: ***kule wijące się na wodzie w urnie, spacery 
nosem po ścieżce II/22, bez agresji II/23, 

Kij-Skarżewska Karolina – uprawia poezję.
2020:***spacer, odpowiedź II/20, kilka słów o nienapi-
sanym wierszu II/21, 

Kmieciak Maria – uprawia poezję.
2020:***Wóz siana II/17, Także i tamtego dnia w 
galerii III/25, 

Klimczak Mateusz – uprawia poezję.
2020:***Most III/18, 

Kłobuch Ewa – ma 37 lat, a piszę od czterech. 
Głównie wiersze, a ostatnio kilka miniatur. Z 
wykształcenia - Technik Rolnik, ale po przekwa-
lifikowaniu pracuje jako opiekun osób starszych i 
niepełnosprawnych. Mieszka w niewielkiej wiosce 
(Turze) w pobliżu Ostrzeszowa (południowa 
Wielkopolska). Dużo czyta i dużo pisze. Głównie 
na portale internetowe. 
2020:*** Jak gdyby nigdy nic czekam aż przyjedziesz 
II/2, Do niedoczekanych zim II/3, Domniemania, Wi-
dzenia Marii, Szpilki i gwoździe, Igostan, Złanoc, Głask 
III/23, Nie rozgoni III/25, Nie rozgoni IV/26, W jedną 
z czarnych dziur, Kocioł diabła V/8, Pandemonium V/9, 
Wizjonerka, Przymierze, Punkt oparcia, Dekalog, Cymbał 
i miedź, Remedium IX/11, Schowek na czerwie IX/24, 
Drogi Panie N, X/21, Kochać Cię XI/23, Zmarzlina, 
buty Van Gogha, A wtedy, Żniwo, Zaksięgowani, Liczenie 
słojów XII/21, 

Kłyta Julia – ur. 2020 r. w Tarnowskich Górach. 
Uprawia poezję.
2020:***Zwalniam Cię III/25, 

Kocha Sandra – uprawia poezję.
2020:***Mały Wozie odjeżdżasz, Jabłko III/19, Mamona 
XII/2, 

Kokot Anna – ur. 1987 w Poznaniu, mieszka w 

Przeźmierowie. Dziennikarka. Uprawia poezję, 
prozę oraz publicystykę. Debiut prasowy „Protokół 
Towarzyski” (1997).
2020: Zrzynki przeszłości, ścinki poezji I/10-11, Tako 
rzeczesensei IV/22, Siódma bagnu wydarta VI/27-28, 

Korbus Gabriel – urodził się i mieszka 
w Lublinie. Studiował filologię klasyczną na  
KUL. Obecnie studiuje produkcję medialną na 
UMCS. Publikował artykuły na portalu Kulturalny 
Wschód. Wiersze publikował jak dotąd w czasopi-
smach: Akant, Pisarze.pl, Bezkres, Migotania, Moja 
Przestrzeń Kultury, Helikopter. Prowadzi również 
blog na Facebooku - Tetrykus.
2020:***Flaming, Żółty wiersz II/3, IX  V/11, Bogdan 
przysyła pozdrowienia/matematyka to filozofia zapisana 
w liczbach – Byłem tak blisko, Zło jest piękne, Miałem 
kiedyś wspiąć się, Nie ma wybaczenia, Zapewne nawet 
pamiętasz, I ty nie wgryzłaś się, A jednak jesteś, Jesteś 
zielonym letnim lasem, nie ma cię dla niego, Nie ma 
przygód w myślach IX/32, Baśń o srebrnym królu XI/35, 

Kossarski Julius  1810-1871) – poeta niemiecki.
2020: „Wiersze do pięknej Bydgoszczanki” – I. Tak. 
Piękna jesteś!, IV. Wołam do siebie, VIII „Co z tą miło-
ścią nasza począć mamy”, X. Tam tylko cisza, IX. Gdy 
twoje kroki dążą do kościoła, XI. Nie wiem dlaczego ona 
mi przypadła XI/7 przekład z niemieckiego Stefan 
Pastuszewski XI/7, 

Koźmiński Eugeniusz – ur. 1940 w Barcinie, miesz-
ka w Kołobrzegu. Nauczyciel. Uprawia poezję i 
prozę. Prezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Po-
etów. Debiut prasowy: „Na Przełaj” (1960), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Wołanie mew (1998). Autor 
zbioru wierszy: Dziennik meduzy (2005) i zbioru opo-
wiadań Ptaki i ludzie (2005). Członek ZLP.
2020:***Czerwiec z pamięci VI/5, X/20, 

Krajewska-Szeligowska Urszula – mieszka w Krąż-
nie Białym, pow. Zambrów. Uprawia satyrę.
2020: ***Fraszki o mężach i zwierzętach –Mąż -kangur, 
Mąż- żółw, Mąż- niedźwiedź, Mąż- wilk, Mąż -skowronek 
V/16,   

Kresowaty Zbigniew – ur. 1954 w Świdnicy, miesz-
ka we Wrocławiu. Grafik. Poeta, krytyk literacki. 
Uprawia malarstwo i grafikę. Debiut prasowy: 
„Odra” (1987). 
2020: Być poetą! IX/6, 

Krzemkowska Klara – uprawia poezję.
2020:***- Widziałaś drzewa oparte o siebie IV/8, 

Krzewicki Wiktor – uprawia poezję.
2020:***Golem II/3, 

Kruk Sławomir Wacław – uprawia poezję.
2020:***Matka V/8, Mama i ja V/9, 

Krzyśka Sławomir – ur. 1963 w Gnieźnie. Nauczy-
ciel akademicki, matematyk, arteterapeuta. Upra-
wia poezję. Debiut prasowy: „Frazeolog” „(2004), 

debiut książkowy: zbiór aforyzmów: Aby mogło być… 
Dzień dobry refleksjo! (2002).
2020:***Codziennie ją mijasz…, Dni zwinięte I/3, XI 
Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Poznaniu i Kórniku, 
Festiwal Poezji „Słowiańska Brosza” I/7, Duchowość bez 
granic w Kraju Róż II/16, Z konieczności pyta III/2, XI 
Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Poznaniu i kurniku 
IV/16, Nie widzi różnicy, Puste ulice VII/2, Rycerski 
Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w 
Krakowie IX/22-23,  

Książek Igor – uprawia poezję.
2020:***Amfitryta II/25, 

Kubicki Łukasz – uprawia poezję.
2020: *** Iloraz VIII/32, Proste pytania IX/7, Uczucie 
X/21, Idź XII/11, 
 
Kucak Marek – uprawia poezję.
2020:***rzęsy II/22, wyjebane po raz 14587543, i 
jedyne, gdzie dziś wyjdę to na zakupy II/23,

Kulisiewicz Małgorzata – absolwentka filmoznaw-
stwa i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
autorka esejów i recenzji filmowych i literackich, 
publikacji historycznych, realizatorka reportaży 
telewizyjnych. Autorka tomików poezji „Inni Bo-
gowie”, „Kot Wittgensteina i inne wiersze” oraz 
„Ciasteczka z ironią”. Jej opowiadania i wiersze 
były publikowane w „Helikopterze”, na portalu 
„Pisarze.pl”, w „Gazecie Kulturalnej”, „Lirydramie”, 
„Wyspie”, „Dzienniku Polskim”, „Nowych Myślach”, 
„BregArcie”, „Babińcu Literackim”, „Lamelli”, 
„Szufladzie.net”, „Poezji Dzisiaj”, „Metaforze Współ-
czesności”, „Akancie”, „Wytrychu”, „Bezkresie”, w 
„Magazynie Horyzont”,  „Whisper of Sofly – Yearly 
Anthology of Poetry (Vol 2)”, „Contemporary 
Writers of Poland. On Life’s Path”, na portalu 
„Spillwords.com” oraz w licznych antologiach i al-
manachach. Kilkukrotnie zauważona i wyróżniona 
w konkursach poetyckich. Mieszka w Krakowie.
2020:***ŚWI(A), Przemiennie, PSALM IV/12, Krakow-
skie Przedmieście IV/30, Poczekalnia, Trzcina myśląca, 
Paradoks Anachorety V/22, Ewa w ogrodach- Gdy pani 
Lidia, Czerwona sukienka, Polonista Jerzy, Do drewnia-
nego kościółka, Niebo pozłacane, Pokój ojca, Państwa i 
miasta, W klaserach, Radio, Guma do żucia, Ewa w 
mieście, La Primavera VI/18, Atlantis –I jeśli jakaś jest 
jeszcze nadzieja, W podwodnym świecie, Na dnie piasku, 
W muszki skrawki pra-pamięci VII/33, 

Kułaj Marta – uprawia poezję.
2020: Taka gra X/22, 

Kupczyk Artur – uprawia poezję.
2020: ***Z niezapisanego pamiętnika – VII/22, 

Kusion Mariusz  – mieszka w Bielsku Białej, upra-
wia poezję.
2020:***Odczucia zamiejscowe VI/3, Skrót myślowy 
VI/15, Wcielenie VI/34, Tymczasowa podróż VII/3, 
Długonogie słowa VII/28, 

Kuszczyński Paweł – ur. 1939 roku w Wilsku, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia poezję i 
krytykę literacką. Debiut prasowy: „Gazeta Poznań-
ska” (1963), debiut książkowy: zbiór wierszy Powroty 
(1991). Członek ZLP.
2020: Wizerunki istnienia I/32,***Zatracenie IV/3, 
Poeta V/6, powrót Caspra Dawida Friedricha V/10, 
Druga strona, V/12, Poetyckie peregrynacje IX/40,   

Kwiek-Osiowska Janina – mieszka w Krakowie. 
Uprawia poezję i krytykę literacką.
2015: „Oblicza” współczesnej polskiej poezji, powszechnie 
zwanej, religijną (1) V/4-7, „Oblicza” współczesnej pol-
skiej poezji, powszechnie zwanej religijną (2) VI/20-21, 
„Oblicza” współczesnej polskiej poezji, powszechnie zwanej 
religijną (3) VII/7, Rzecz o poematach K.I. Gałczyńskiego 
XII nr2/31-32
2020:Opowieści z Piwnicznej III/26, Rozważania o Bogu 
jako Stwórcy V/28, 



AkAnt 13(299)2020     str. 7     

Kacper
Płusa

Andrzej 
Ossowski

Stefan 
Pastuszewski

Edmund
Pietryk

Maciej 
Porzycki

Krzysztof
Rogucki

Jarosław
Seidel

Stefan
Rusin

Włodzimierz
Rutkowski

Juliusz
Rafeld

Lebioda Anna Alina – mieszka w Bydgoszczy. 
Poetka.
2020: ***Przebacz, Kora Pinard, Wybiegasz z domu w 
stronę jutra, Z Mickiewiczem na ty XI/11,  

Lebioda Dariusz – ur. w Bydgoszczy. Poeta, prozaik, 
krytyk literacki.
2020:***Wiersze ormiańskie – Ararat i Wenus, Man-
delsztam, Komitas, Sprzedawca gołębi, Świątynia w Gar-
ni, Tęsknota III/6, Dokąd prowadzisz mnie ścieżko IV/3, 

Lenartowicz Marcin – urodzony w roku Kota. Astyg-
matyk. Na stałe i całym sercem związany z portalem 
Herbatka u Heleny, gdzie pełni zaszczytną funkcję 
Redaktora. Publikował w kilku czasopismach in-
ternetowych, w dwóch z papieru. Ale to dopiero 
początek i w ciągu kilku lat ma zamiar dobić do 
setki publikacji. Prywatnie Ulubiony Wujek trzech 
przecudnych dziewczynek i jednej prawie dorosłej 
kobiety. 
2020: ***Nieobecność X/3, 

Lelek Arkadiusz – uprawia poezję.
2020: ***Wszystko jedno IX/7, 

Leśny Natan – uprawia poezję.
2020: ***Nie ten co kiedyś X/2, Czekanie jest wiatrem 
X/15, Chłodny widok X/20,  

Liszkiewicz Dominika – uprawia poezję.
2020: ***Kaplica sykstyńska. Grzech pierworodny – I. 
Lilit, II. Ewa, III. Adam VIII/25, 

Łamejko Daria – mieszka w Warszawie. Uprawia 
poezję i prozę.
2020:***Na przekór nam I/8, Szósta rano II/15,

Łączyński Piotr – urodzony 27.08.1981 r. w Warsza-
wie, na stałe mieszka w Grodzisku Mazowieckim. 
Doktor nauk biologicznych, specjalizacja entomo-
logia systematyczna oraz socjobiologia (owady oso-
wate). Wykonywany zawód urzędnik. Ważniejsze 
publikacje: tomiki poezji „Społeczny Algorytm” 
2011 r. oraz „Osiołek i jego cień” 2019 r. Kilku-
krotne wyróżnienia w konkursie im. Ziemowita Ski-
bińskiego „Srebrna Szyszka”, wyróżnienie w 2012 
r. na festiwalu „Złoty Środek Poezji”, wyróżnienie 
na konkursie im. Mariana Jachimowicza w 2012 r.
2020: *** Selekcja IX/2, Spóźniona miłość IX/25, Au-
toportret mój X/11, Drzewko Göringa X/15, 

Łęcki Wojciech – poeta, prozaik.
2020: Wiersze do opisania V/20-21, 

Łoś Bogdan – mieszka w Bydgoszczy, uprawia 
poezję.
2020:***Wirtualnie I/3, Akustycznie II/2, Pocałunki 
II/15, Meta-fizyki III/2, Pępo-winy V/16, Big Brother 
VI/2, Bahamy, Kanary, Bermudy IX/16, Arie X/213, 
Formalność odsłon, Relikwie, Len i we przypadki, RH+/
RH –koterie, Nad – przyrodzoność, Dobrze, Sophia. X/26,   

Łuszczek Tomasz – urodził się 07.12.1995 r. w 
Zakopanem, dorastał w tradycyjnej góralskiej 
rodzinie w Dzianiszu, wsi usytuowanej w sercu 
Skalnego Podhala. Od trzech lat mieszkam w 
Warszawie. Ukończył filologię angielską (licencjat) 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz 
filologię angielską (magisterium z wyróżnieniem) 
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2019 r. studiuje 
językoznawstwo teoretyczne w Szkole Doktorskiej 
Nauk Humanistycznych na UW oraz odbywam 
praktykę dydaktyczną w Instytucie Anglistyki UW. 
Specjalizuje się w fonologii. W pracy naukowej sku-
pia się na modelowaniu współczesnych amerykań-
skich teorii fonologicznych na podstawie danych 
empirycznych zaczerpniętych m.in. z góralszczyzny 
podhalańskiej. Prowadzi również badania nad 
systemem fonologicznym gwary podhalańskiej. 
W czerwcu 2019 r. wydał (pod pseudonimem) 
nakładem własnym tomik poezji pt. ,,Myśli przystoi 
czytanie”. Obecnie tworzy wyłącznie w gwarze góral-

skiej, przy użyciu zasad pisowni, które opracował w 
oparciu o system fonologiczny gwary. Pisze wiersze i 
krótkie opowiadania. Publikował w ,,Akancie” oraz 
w ,,Poezji Dzisiaj”. Prowadzi też stronę na portalu 
społecznościowym, gdzie zamieszcza swoje teksty.
2020: Prowdźiwecek IX/12-13, Gołymbyj kcom pełno-
żarnistego chleba, Poeta tworzy gwarom, Napycńały 
duk, Pogjynto trowa, Raison d’ętre góralskjyj literatury 
dogodano na amyn XII/14, Gołębie chcą pełnoziarnistego 
chleba, Poeta tworzy gwarą, napęczniały duch, Pogięta 
trawa, Raison d’ętre góralskiej literatury ustalona defi-
nitywnie XII/15,    

Majewska Maria – uprawia poezję.
2020:***Gdziekolwiek, Małe czarne łapy II/25, Vanitas 
IV,8, 

Majówka Aleksandra – uprawia poezję.
2020: ***Moi poloniści nauczyli mnie nienawidzić 
poezji VIII/24, 

Małecki Damian – publicysta, doktor historii.
2020: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na dro-
dze do wolności X/33, 

Marciniak Jerzy – mieszka w Lund (Szwecja). 
Uprawia poezję i prozę.
2020: ***Listopad XI/22, 

Marcinów Dawid – uprawia poezję.
2020:Talihta kum IV/2, Dojrzałem do śmierci V/8, 

Marcysiak Wiesław – uprawia poezję.
2020: ***Niepokój XII/3, Jazz XII/30,

Matthis-Chlebiej Maciej – uprawia poezję.
2020:*** Pieśń między pieśniami, Stereotyp paleolitycz-
ny, Alter ego, Matka, Piosenka biosfery, Arche- Natura, 
Epi – Logos pro et contra. ABBA, Magnificat brevis, 
Częstochoviensis. MAMA, Koniec V/19, 

Mąkinia Agnieszka – ur. 1971 w Koszalinie, mieszka 
w Poznaniu. Nauczycielka języka angielskiego. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Protokół To-
warzyski” (1997), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Moja wolność (1995). 
2020: ***Zasypiam otulona…, I/8, Lednica w koronie 
IX/3, 

Melcer Aleksandra – uprawia poezję.
2020: ***Kolejna dawka V/17, 

Michalak Adam – mieszka w Bydgoszczy. Uprawia 
poezję.
2020:***O obrotach ciał – frasobliwie I/22, Bajka o dzio-
borożcu II/34, Zawoalowan Ironik III/10, Ursus V/12, 
Obecność VII/18, Białka tatrzańska X/32, Oktostych na 
zmianę czasu XI/34, 

Michna Jolanta – ur. 1973 r. w Łańcucie. Księgowa. 
Uprawia poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy Nie 
ma nic bardziej konkretnego jak życie (2012).
2020: ***noc przechytrzyła świt V/17, 

Mierzejewski Sławomir – ur. 1931 r. w Ostrołęce, 
mieszka w Warszawie. Z wykształcenia ekonomista. 
Uprawia poezję, satyrę i aforystykę. Debiut prasowy: 
„Akant” (2006).
2020:***Fraszki – Pytanie, Cenię, Pracocholik I/22, 
Satyra- Dylemat II/34, 

Mroczek Jacek – z wykształcenia psycholog, z za-
miłowania dziennikarz. Debiutował w 1986 roku 
w warszawskich pismach licealnych. Przez pewien 
czas związany ze środowiskiem wydawanego na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miesięcznika 
DeLirnik. Publikował m.in. w Nowej Okolicy Po-
etów, Akancie. Autor książki poetyckiej „Wszystkie 
Rzeczy” wydanej nakładem Fundacji Dużego 
Formatu, zbioru bajek dla dzieci „Bajki Pytajki” 
i powieści młodzieżowej „Historia Pewnej Kaśki”, 
które ukazały się w Audiotece. Jesienią 2019 roku 
ukaże się jego nowy zbiór wierszy „50/50”.
2020:***Spacer z Anną VI/34, Gry wojenne X/11, 
Kapitulacja Powstania  X/11,   

Morawska Krystyna – urodziła się w Niemczech. 
Pracowała i mieszka w Toruniu. Interesuje się po-
ezją, literaturą i fotografią.  Świat barw muzycznych, 
a zwłaszcza malarskich jest dla niej natchnieniem 
i inspiracją, jednak najważniejszy jest człowiek. 
Pisze od lat pięciu i publikuje w magazynach 
sieciowych oraz serwisach poetyckich: Poezja 
polska, Poemax, Herbasencja, Forum literackie 
Ogród Ciszy. Wyróżnienie w Rynnie Poetyckiej.  
Dość krytycznie podchodzi do swoich wierszy. 
Robi to z szacunku do poezji. Pamięta zasadę W. 
Szymborskiej: „najważniejszym meblem w domu 
poety jest kosz na śmieci“.
2020: ***Kiedy nie ma powrotu, Właśnie tak XI/2, 
Niedopowiedzenie XII/3,  

Murawska Weronika – publicystka.
2020: Trójgłos o filmie „Zdrajca” X/29-30, O wymiarze 
sprawiedliwości z humorem XI/39,

Nagórska Ariana – ur. 1954 w Sopocie, mieszka w 
Gdańsku. Pracuje w Wydawnictwie Uniwersytetu 
Gdańskiego. Poetka, publicystka. Debiut prasowy 
1972, debiut książkowy: zbiór wierszy Podatek od 
imperium (1986). Członkini ZLP.
2020:***Trzy przysmaki I/2, Świętowanie Nobla I/16, 
Promocja? IV/14, Środkowy palec IV/28, Przedwyborczy 
wykład politologiczny V/16, Strach mniejszy od zalecanego 
VI/14, Humor pandemiczny – Z gadek sąsiadek – Nie 
wpuszczaj takich majstrów, Maskę przeciwgazową, Dla 
higieny rąk, Z tłumu istot, Siedzę w mieszkaniu, Dla 
ochrony VI/26, Pełnia artystyczna VII/18, Poszukuję 
indywidualistów VIII/8, Humor pandemiczny (seria II) 
– Wstyd mieć brudne dłonie, Majówka łamigłówka – Cie-
kawe jak będą w maseczkach całować, Wirus w żołądku, 
Pożyteczny idiota, jestem tchórz i już – Mija mnie babcia 
bez maski, Czemu z byłą szefową nie pragniesz spotkania, 
Podsumowanie – W białej maseczce VIII/36, Żaden 
skandal IX/15, Krótko i na luzie IX/37, Czytelniku, 
napisz sobie sam XI/13, Świętowanie w dobrostanie 
XII/9, Punkt oparcia XII/12, 
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Nandzik Katarzyna – ur. 1988 r. w Katowicach. 
Polonistka. Uprawia poezję i publicystykę.
2020:***u źródła wziąć głęboki oddech IV/3, Matka, 
wyszłaś z moich ust, doganiasz mnie każdego dnia, Naro-
dziny V/9, czekaniem zapleść VI/34, wykrzesać cię z chwili 
VII/28, kiedy kreśliłeś słowa palcami po ziemi VIII/32, 

Nawrot Jolanta – mieszka w Słupcy. Uprawia 
poezję.
2020: ***Nadchodzi VIII/24, 

Nurkowski Krzysztof – ur. 1960 r. w Skalbmierzu. 
Historyk.  Nauczyciel, regionalista, dziennikarz, 
bibliofil, fotografik, kolekcjoner nośników mu-
zycznych. Autor zbiorów: Był dwór Kielce (2000), 
Drobiazgi podróżne Chroberz (2009), Limeryki To-
skański (2009). 
2020:***Wannsee 2015, I/14,Moja wieś, Stary młyn, 
spotkałem go 16 czerwca 1979, nemezis wiejska (wiersz 
polityczny), na cmentarzu, To moje okno II/9, Casina 
wiosną, Poranny świt II/31, Ze standartów III/10, Pa-
mięci Osipa Mandelsztama III/11, Nieważkość III/24, 
Noc VII/27, Przedwieczorny marszobieg VIII/7, Zza mo-
jego okna, refleksja przedwieczorna VIII/13, Myśli ulotne 
IX/36, Poemat o nauczycielu drogowym, dystychem, 
pisany… , Na mieszkanie w Czarnocinie wg fraszki „Na 
dom w Czarnolesie” X/32, Myśli ulotne XI/26,

Nyczaj Stanisław – ur. 1943. Nauczyciel polonista. 
Poeta, aforysta, eseista. Debiut prasowy: „Nasze 
Sprawy” (1964), debiut książkowy: zbiór wierszy: 
Przerwany sen (1968).
2020: Przenikanie się dawnych i nowych obrazów V/14-
15, Bujny twórczo czas Longina Jana Okonia (1927-
2020) VIII/14-15,  

Ohde Anna – mieszka w Łodzi. Uprawia satyrę i 
eseistykę.
2020: Przygoda z fraszką II/35-36,

Olczak Danuta – ur. 1959 r. na Lubleszczyźnie 
w Koloni Osina. Z zawodu technik- technolog 
przetwórstwa warzywnego. Uprawia poezję. Zbiory 
wierszy: Na przekór samotności (1994), Dotyk przestrzeni 
(1998), Cztery pory zadziwienia (2000), Modlitwa 
wieczorna (2002), Aksamit przemijania (2013), Bukiet 
słowa (2019). 
2020: Być poetą… XI/6,

Ordan Jerzy Lesław – ur. w Pińsku (Białoruś), 
mieszka w Toruniu. Poeta i prozaik.
2020: Kantor dynamiczny (I) IV/20-21, Kantor dyna-
miczny VI/8-9, 

Orlowski Barbara – uprawia poezję.
2020:***Pieśni w Syczuanie IV/22, Tango IV/26, 
Kwiaty całują niebo VI/20, Złotem malowane VIII/19, 
Pożegnanie, Magia X/31,  

Orlikowski Janusz – ur. 1960 w Częstochowie. 
Mieszka w Dobrodzieniu. Nauczyciel, poeta, ese-
ista, krytyk literacki. Debiut prasowy: „Integracje” 
(1990), debiut książkowy: zbiór wierszy Suknia 

rzucona w potok krwi (1992). Autor zbioru esejów 
Gwałt na prawdzie (2014). Członek ZLP.
2020:***Dotyk I/8, Pot, słowo i czas II/2, Ten, skra-
dziony czas II/29-30, Wiara, nadzieja i czas III/21-22, 
Opowieść o dniu V/3, Niedotykalność, Nóż VIII/16, 
Dlaczego czas? XI/20-21, Pierwsze spotkanie XII/17-18,

Orzechowska Zuzanna – uprawia poezję.
2020: ***jak ta chwila tamtej zimy II/25, 

Ossowski Andrzej – ur. 1949 r. w Sępólnie Krajeń-
skim. Cukiernik. Uprawia poezję i publicystykę. 
Debiut prasowy: „W Rodzinie” (1990), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Istnieje tylko wiatr (2011). 
2020: *** jak mam Ci opowiedzieć IV/3,Emaus, Ca-
mino de Santiago IV/12, Paryż IV/22, Katedra V/22, 
Tabory VII/12, Jest takie miasto IX/14, kochany połóż 
pięć złotych IX/32, 

Panert Aleksandra – eseistka.
2020: „Poza Matką czy Powstaniem” XI/35, 

Paronom Azja – uprawia poezję.
2020: ***Powołanie, Niedziele palmowe, Bóg IV/30,  

Pasternak Michał – ur. 1987 r. w Bydgoszczy. Po-
litolog. Debiut prasowy: „Akant” (2013). Uprawia 
krytykę literacką.
2020:Imam Mahmud Taha Żuk- orędownik dialogu 
międzyreligijnego I/31-32, Eseje „Wokół roku 1920” 
XII/34-35, 

Pastuszewski Bronisław – ur. 1947 w Bydgoszczy, 
inżynier elektryk. Eseista.
2020: Kijów- zarys dziejów III/12-17, Polacy w Kijowie 
(1) VI/6-8, Polacy w Kijowie (2) VII/10-11, Ławra 
kijowsko-pieczerska (1) VIII/10-12, Ławra kijowsko-pie-
czarska (2) IX/8-10, Gagauzja (1) XI/24-25, Gagazuja 
(2) XII/23-25, 

Pastuszewski Stefan – ur. 1949 r. w Bydgoszczy. 
Poeta, prozaik, publicysta, tłumacz (bułgarski, nie-
miecki, serbski, rosyjski, ukraiński), krytyk literacki, 
wydawca. Doktor historii, polityk i działacz społecz-
ny. Debiut prasowy: „Politechnik” (1971), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Druga gałąź (1977). Po-
wieści: Późne majowe popołudnie (1995), Dziś (2009). 
Członek – założyciel Grupy Faktu Poetyckiego 
„Parkan”. Redaktor naczelny Instytutu Wydawni-
czego „Świadectwo”, sekretarz redakcji „Akantu”, 
redaktor naczelny „Świata Inflant”, „Podwórka z 
Kulturą”, „Wodniaka Bydgoskiego” i „Bydgoskiego 
Oka”.Wielki Mistrz Bractwa Inflanckiego.
2020: Bezpieczeństwo kontra demokracja I/5, Emocje i 
mity II/27, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska II/30, 
Jak długo żyją środowiska artystyczne? III/17, Gdzie on 
a gdzie ON IV/33, Nawet poezja, Wiersz astronomiczny 
V/23, Ulotność VI/15, Dziennik czasów zarazy VI/27-31, 
Karuzela VII/2, Dziennik czasu zarazy (2) VII/29-31, 
Niedojrzałość i brak tożsamości milenialsów VII/39, 
Nieprawdziwe światy VII/43, Dziennik czasu zarazy (3) 
VIII/17-18, Kilka uwag i uzupełnień do Mystyerium 
mysticorum VIII/33-35, Dziennik czasów zarazy (4) 

IX/19-21, ***Emanuela lato IX/33, Zagwodzka z ta 
nowelą IX/37, Dziennik czasu zarazy (4) X/18-19, Alu-
zyjno-fantasmagoryczny rozrachunek z życia i twórczości 
X/38-39, Sołtys XI/8, Dziennik czasu zarazy (6) XI/30-
31, Reportaż z lat sześćdziesiątych XX wieku XI/41, Jak 
długo współpracował TW „Prawnik”? XII/9, Dziennik 
czasu zarazy (7) XII/27-29, Poznańska sylwa XII/31, 
Bez literackiej hipokryzji XII37,

Pawłowski Zbigniew – satyryk.
2020: Czyste ręce VIII/36, Fraszki – Człowiek to zwierzę 
stadne, W głowie kobiety, Życie wciąż przemija, Pijany 
choć się chwieje IX/36, Dzban X/32, 
 
Pawłowska Karolina – uprawia poezję.
2020: ***Jeszcze nie wracaj X/11, Dobranoc XII/3,  

Pieniaszek Marta – mieszka w Bydgoszczy, uprawia 
prozę.
2020:Zdarzyło się w Bydgoszczy… ale czy na pewno? 
II/24,

Pietruszka Agnieszka – uprawia poezję.
2020: ***Dusza, Jest VII/22, 

Pietryk Edmund – ur. 1938 w Orańczycach, 
mieszka w Poznaniu. Poeta, prozaik, eseista, aktor 
i reżyser teatralny. Pracował w teatrach Lublina, 
Opola, Poznania i Warszawy. Debiut prasowy: 
„Kronika” (1957), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Ikonowe dzieci (1965). 
2020:***Przymiarka V/6,

Płusa Kacper – mieszka w Łodzi. Uprawia poezję.
2020: ***źródło spokoju VIII/25, 

Podborski Marek S. – ur. 1965 w Bydgoszczy. Eko-
nomista. Uprawia poezję. Kierownik Działu Poezji 
w Redakcji „Akantu”.
2020: Podziemia I/2, IM PLANTY I/22,Kuźnia 
II/3,Kalinowy pląs, Bezsenny Ken, Afekty magnetyczne, 
I mi grant II/13, Ptaki niebieskie, Obsada III/3, Gruby 
demoluje gabinet, ***Kwiecień IV/3,W nocy, Auto mat 
V/3, Z góry VI/3, być poetą! VI/4, Karuzela, Ka ru ze la 
VII/2, Wstrząs VII/3, Wyliczanka, Miał VII/18, Goa 
VII/27, Ballada o Błędnym Rycerzu (fragmenty) – O 
Dulcyneo!, Olbrzym, Błam, Płaszcz giermka, Na skraju, 
W pustelni, Przystań  VIII/3, Zmierzch zboża IX/2, Pi, 
Kreto winy, Zabobon IX/3, Pół roku wcześniej X/2, Prze-
cho-dzień, Obchód, Roso mak X/3, Dwa ognie, Wymiar, 
Świta, Pieczone rajskie jabłka XI/3, Bydgoska mennica 
2020, Mars kość XII/3, Babilon, Hydra XII/11, Anty-
biotyk, Dedal, Parys XII/12, Chichot Robespiera, Jesienna 
frytura XII/26,  

Podstawski Maksymilian – mieszka w Warszawie. 
publicysta.
2020: Zajmujmy się wróżbiarstwem – Europa Środkowa 
XI/14-16, 

Poczwardowska Beata – urodziła się w 1966 r. 
w Toruniu. Terapeuta autyzmu, posiada także 
kwalifikacje mediatora. Poetka i prozatorka. 
Współzałożycielka artystycznej grupy Atelier Toruń 
(agAT) – organizującej spotkania autorskie w 
Toruniu oraz Konkurs Jednego Wiersza „OBY-
WATEL SŁOWA” im. Grzegorza Ciechowskiego.  
Należy do Lipnowskiej Grupy Literackiej (LGL), 
Grupy Literycznej  Na Krechę. Jest w składzie re-
daktorskim  kwartalnika artystyczno-literackiego 
„Ypsilon”. Publikowała między innymi w „Maga-
zynie Wileńskim”, w „Liry Dram”, „Głosie Polonii 
w USA”. Jej tomik „Nie opowiem Ci tej ciszy” 
został w 1995 roku wyróżniony na konkursie 
ogólnopolskim „Głosu Nauczycielskiego”. Miała 
wieczory autorskie między innymi w USA (Uni-
wersity of Utha w Salt Lake City oraz w Polish 
Club of Denver). Jest członkiem Dobrzyńskiego 
Towarzystwa Naukowego.
2020: ***Kochanie, straconych chwil u mnie dostatek 
VII/28, Przemowa bogini VII/33, kiedy mnie skoszą 
VIII/32, Strącam niebo na ziemię jedną myślą IX/25, 
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Porzycki Maciej – ur. 1954 w Poznaniu. Psycholog. 
Uprawia poezję i publicystykę. Laureat konkursów 
poetyckich. Debiut prasowy: „Południowa Wiel-
kopolska” (1985), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Papierowe serwetki (1990).
2020:***Balet klasyczny I/8, Mniejsza o to VIII/13, 
Element taktyki, Zasłużony remis, Covidovo  IX/36, 

Puszkin Aleksander (1799-1837) – rosyjski poeta, 
prozaik i dramaturg.
2020:***Poranek zimowy, ty powiernicą byłaś mi nie, 
Piękna Gruzinko, Gdzie chłód rozkoszny ścian zroszonych, 
Wśród zabaw, Samotnie wychodziłem w pole, Noc – z 
rosyjskiego przełożył Andrzej Lewandowski I/21, 
Pragnienie sławy, Władza świecka, Naśladowanie Ko-
ranu, Chociaż słów bywa w nim niemało, z rosyjskiego 
przełożył Andrzej Lewandowski IV/18,  

Rafeld Juliusz – poeta, satyryk, prozaik, bard. Ur. 
27.09.1949 w Bydgoszczy. Z wykształcenia i zawodu 
inżynier budownictwa po Akademii Techniczno-
-Rolniczej. Kariera zawodowa to w dużej mierze pra-
ca w międzynarodowym otoczeniu, przy realizacji 
dużych inwestycji. M. in. rezultatem tego doskonała 
znajomość języka angielskiego, wykorzystywana 
wielokrotnie do tłumaczenia ulubionych ballad 
rockowych. Śpiewanych często przy własnym akom-
paniamencie gitary, w ramach kameralnych imprez 
klubowych, w tym dawnej kawiarni artystycznej Wę-
gliszek, grupy Poeci Po Godzinach, czy poetyckich 
spotkań na Podwórku z Kulturą.
Wydał dwie książki jako e-booki: Podwójny blef (2015) 
i Druga szansa (2017), oraz kilka tomików poetyc-
kich: Kryształy (1990), Coś do powiedzenia (1998), 
Nadawca nieznany (2006), In(tro)spekcja i Ad musicam 
(2018), Półtony i półcienie (2019), Plamy na słońcu 
(2020).  Publikuje w AKANCIE, oraz w wydawanym 
przez siebie od 2020 r. kwartalniku ARTIS.  
2020:***Przy stoliku III/18, Kamienne słowa V/22, być 
poetą VI/4, Jesienne refleksje XII/16, 

Rataj Karolina – uprawia poezję.
2020: ***drgnęła XII/30,

Rochowiak Jerzy – mieszka w Toruniu, animator 
kultury, uprawia poezję. Członek SPP.
2020: Płynąc XI/20-21

Rogucki Krzysztof – ur. 1966 w Bydgoszczy. Histo-
ryk. Uprawia publicystykę. Debiut prasowy: „Akant” 
(2008), debiut książkowy: Piłsudski w Bydgoszczy 
(2007). 
2020: Szara strefa świadomości VIII/45-46, 

Rudiak Robert – ur. 1966 r. w Zielonej Górze. 
Poeta, prozaik, krytyk literatury. Debiut prasowy 
„Faktor” w 1987 r. Prezes Zarządu Oddziału ZLP 
w Zielonej Górze. 
2020: Pasja według Urszuli Małgorzaty Benki VII/38-
39, Modlitwy, elegie i psalmy Agnieszki Ginko IX/41-42, 

Rudziński Krzysztof – uprawia poezję i prozę, 
debiut prasowy „Akant”.
2020: On III/22,

Rulewski Jan – ur. w Bydgoszczy. Polityk, publicysta.
2020: Glossa do Gotowskiego XII/6, 

Rusin Stefan – ur. 1946 w Golinie, mieszka w 
Koninie. Z wykształcenia ekonomista. Poeta, pro-
zaik, malarz. Laureat ogólnopolskich konkursów 
poetyckich. Debiut prasowy: „Radar” (1971), de-
biut książkowy: zbiór wierszy Jak niepojęte jest nasze 
istnienie (1978).
2020: Lubię niczego nie musieć I/28-29,

Rutkowski Włodzimierz – mieszka w Łodzi. Upra-
wia poezję i prozę.
2020: Świętej pamięci VI/25, 

Segiet Eliza – uprawia poezję. Zbiory wierszy: Ro-
mans z sobą (2013), Myślne miraże (2014), Chmurność 

(2016), Magnetyczni (2018), Magnetic People (2018), 
Nieparzyści (2019) oraz monodram Prześwity (2015). 
Farsa Tandem (2017), mini powieść: Bezgłości 
(2019). 
2020:***Niekompletni V/12, Mieć mniej VII/27, 

Seidel Jarosław – ur. 1954 w Szczecinie, mieszka 
w Łodzi. Elektromonter. Uprawia poezję, prozę i 
satyrę. Debiut prasowy: „Angora” (1996).
2020:***good night and good luck VI/25, Co robić 
VII/22, Dziwne dni IX/35, Z czym do ucznia? Czyli: 
Dla kogo ta szkoła?, Być poetą, być poetą… X/12-14, 
Wołanie o humanizm XI/33-34,   

Serafin Ewa Maria – eseistka. 
2020: Przestrajanie wyobraźni I/29-30,

Sidorkiewicz Roman – ur. 1946, mieszka w Byd-
goszczy. Inżynier mechanik. Uprawia publicystykę. 
Debiut prasowy „Akant” (1997). 
2020: Sport. Czy światowa pandemia wyleczy ludzkość 
ze światowego ogłupienia, Henryk Martenka – autor 
urokliwych felietonów VI/35-37, biskupi w PRL. Służ-
ba Bezpieczeństwa autorytetem dla wielu historyków 
VI/38-39, W szponach władzy. Refleksje po dziesięciu 
latach VI/41-42, Piotra Dmochowskiego widmo Apo-
kalipsy VII/34-35, Arcybiskup wygnaniec VII/40-41, 
Józef Banaszak. To już emerytura VIII/37-38, Bolesław 
Bierut- miły kulturalny pan VIII/39-40, Dobra książka 
lecz z pewnym niedosytem IX/17-19, Polska Ludowa i 
III Rzeczpospolita w obiektywnie dawnego prominenta 
X/35-37, Nietypowa powieść o gehennie wojennej XI/43, 
Jak zostałem superszpiegiem XII/7-8, Amerykańska pogoń 
za oszustem finansowym XII/32-33,   

Siemińska Urszula – uprawia poezję.
2020: Splecione w warkocz IX/47, 

Siwiec Bartłomiej –  mieszka w Bydgoszczy. Poeta, 
prozaik, krytyk literacki.
2020: Dokąd pobiegła wiewiórka II/37,Chwila zadumy 
III/26,

Skrzypek Robert – uprawia poezję.
2020:***Boje się plątać życie VI/2, ***(w materacu gryzą 
się pluskwy) VI/3, (w materacu znów gryzą się pluskwy)
VIII/2, ***(z piątku na niedzielę), ***(od R do K) IX/7,  

Sławiński Aleksander – poeta, pisarz, dziennikarz, 
malarz, muzyk. Pochodzi z Zielonej Góry, od 2003 
roku mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii. W Polsce 
pracował dla kilku rozgłośni radiowych, m.in. Radia 
Zachód. Autor trzech książek poetyckich („Mani-
fest współczesności”, „Nowy porządek”, „Jednorazo-
wy towar”), współautor wielu antologii poetyckich. 
Obecnie przygotowuje do druku powieść dla dzieci 
oraz zbiór opowiadań dla dorosłych. 
2020:***Fritz Lang w Londynie I/14, Krok w ciemność 
I/18, Przegadane przebudzenie, Milion czarnych tęcz 
VI/12, 

Słomiak Marek – ur. 1948 w Poznaniu. Poeta. 
Członek ZLP. Debiut książkowy: Próby liryczne 
(1968). Autor zbio-
rów wierszy: Czas 
(1974), Wobec czasu 
(1975), Powróćmy 
z długich samotnych 
podróży (2011), 
Otwarte cykle czasu 
(2012), …a jednak 
o niej (1981), słowo 
(1987).
2020: ***Ze spojrzeń 
VIII/7, Ze spojrzeń 
VIII/7, Przepowied-
nia IX/3, Zbyt łatwo 
XI/22,     

Smalewski Jan Sta-
nisław – ur. 1946 
w Ślizowie, powiat 

Oleśnica, mieszka w Naćmierzu pow. Sławno, 
Oficer rezerwy. Poeta i prozaik. Debiut prasowy: 
„Poezja”(1978), debiut książkowy: Opowiedział mi 
Maks (1994).
2020: Dwa w jednym, ale osobno I/23-24,

Smolarek Iza – poetka, pisarka, fotografka, dzienni-
karka, graficzka. Urodzona w Gnieźnie.  Studiowała 
Nauki Polityczne oraz Socjologię na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
dziedzinie literatury (2006 r.) Autorka dwóch 
tomików poetyckich (“się lenienie” – Wydawnic-
two Portret, 2006r, “Stany zmysłowe” – Liberum 
Arbitrium 2007), oraz powieści kryminalnej “Wilk” 
(Wydawnictwo SuperNowa, Warszawa 2006), za 
którą otrzymała główną nagrodę w konkursie na 
najlepszą współczesną powieść detektywistyczną, or-
ganizowanym przez Wydawnictwo Rzeczpospolita 
(2005r.) Współautorka antologii poetyckich i pro-
zatorskich. Wiersze publikowała m.in. W “Odrze”, 
“Akcencie”, “Migotaniach”, “Toposie”, „Frazie” 
“Portrecie”, „Akancie” oraz w czasopismach literac-
kich w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczo-
nych. Finalistka Dżonki – nagrody imienia Stachy 
Zawiszanki na najbardziej interesujący debiut książ-
kowy (poezja, 2006r.) Laureatka wielu konkursów 
literackich. Tom „się lenienie” był nominowany do 
Nagrody Literackiej Gdynia. Obecnie współpracuje 
m.in. ze Studiem Londyn radia Wnet. Od 2007 
roku mieszka w Anglii. Członek Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie.
2020:***Monkeynuts, Najdłuższa noc, Nic, Ruch, 
rozdarłeś mnie…, Tatoo, Sklep ze sznurkami I/6, Past, 
Dzień, Urodziny VI/12, 

Sołtysiak Aleksandra – uprawia poezję.
2020: ***W aurze przemijania I/2, Historia pewnego 
doświadczenia II/17, Mea, Sami o sobie, Reminiscencja 
III/19, 

Stachelski Marcin – ur. w 1987 r. w Kolnie (woj. 
podlaskie). Ukończył studia na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autor mo-
nografii „Duchy czy nieznana siła?”, poświęconej 
historii XIX-wiecznej parapsychologii na ziemiach 
polskich (wyd. Warszawa 2013). W l. 2010-2013 
redaktor naczelny kwartalnika „Spirytyzm”. Od 
2014 r. współpracuje z miesięcznikiem „Czwarty 
Wymiar”. Debiut prozatorski na łamach „Akantu” 
(nr 11/2018), debiut poetycki w antologii „Ogro-
dowe spojrzenia” (wyd. Lublin 2018). Publikował 
na łamach prasy regionalnej: w „Zeszytach Kol-
neńskich” i „Miesięczniku Kolneńskim”. Od 2016 
r. mieszka w Płońsku.
2020:***Zapis w cegłach II/3,(Gdzieś pada…) III/18, 
Lavanila III/25, Niebieski kwiat (w doniczce) VI/2, Po 
prostu wygniatasz przestwory VII/3, Powracające sytuacje 
IX/3, Pogwałcone wieko i spróchniałe deski XI/22,   

Stankiewicz-Daleszyńska Elżbieta – ur. w Markowi-
cach, pow. Środa, mieszka w Poznaniu. Chemiczka. 
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Kalina Izabela 
Zioła

Paweł
Ziółkowski

Piotr
Żułnowski

Poeta i prozaiczka. Powieści: Pani Eguckaw labi-
ryncie nocy (2009), Pani Egucka w galerii szachrajów 
(2010), APO 2012 (2011), Pani Egucka pisze wiersze. 
Facecik Bzdecik (2011), Triada oniryczna (2011) i 
7 światów i siódme niebo (2012), Widma miejsca i 
czasu (2014).
2020: Przeprosiny od nieboszczyka (2) I/9-10, Sonata 
dantejska Ferenca Liszta (1) VI/16-17, Sonata dantej-
ska Ferenca Liszta VII/24-26, 

Stareńczak Piotr – ur. 1987 w Bydgoszczy. Filozof. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Akant” (2007), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Zamglone horyzonty 
(2015).
2020: Marzyciel II/4-5, Nowa opowieść o trzech królach 
II/38-39,Poeta i dziecko III/4-5, wyjątki z dziennika 
(II)IV/4-5, Wyjątki z dziennika (II)V/4-5, Darnet, czyli 
strefa mroku VIII/42-43, 

Stasiewicz Jerzy – eseista, krytyk literacki.
2020: Ironia poezji III/27-28, Karl-Grenzler- poeta 
znaczenia słów V/29, Prawda o Don Kichocie VIII/2, 

Stefaniuk Tomasz – (ur. w 1973 r. w Lublinie) 
poeta, pracownik naukowy Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładał 
także na UJ w Krakowie oraz (w 2018) na uczel-
niach tureckich. Specjalizuje się w badaniach z 
obszaru historii filozofii (szczególnie: filozofia 
arabska, nowożytna filozofia europejska, filozofia 
rosyjska) i orientalistyki. Jest autorem monogra-
fii: Danilewski. Panslawizm i wielość cywilizacji 
(2006), Al-Kindi i początki filozofii w świecie 
islamu (2013) i licznych artykułów naukowych. 
Wiersze publikował m.in. w: „Akancie”, „Galerii”, 
„Krytyce Literackiej” „Migotaniach” i „Pro Libris”. 
Jest również autorem książek dla dzieci: Małpka 
Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci 
(FORMA 2020).
2020:***Jestem sobie przedszkolaczek I/22, Satyra- Ze-
msta polonisty (planowana) III/24, Za pierwszy wiersz 
IV/30, Pod ziemią IX/16, Bardziej Czerwony Kapturek 
X/23, Hiperbole homeryckie i inne XII/12, 

Stępień Beata – uprawia poezję.
2020:***Kościoły II/15, Że, aż, VIII/32, Wątek i osno-
wa IX/16, Nie sama X/21, Szeptem XII/11,   

Stosik Mateusz – ur. 2001. w Tucholi, mieszka w 
Cekcynie. Uprawia poezję.
2020:***Wiersz twardy, Przykazania II/25, Przykaza-
nia II/25,Excoriatus, Szalony Demirung IV/8, 

Szafran Maria – mieszka w Świebodzinie. Księ-
gowa. Uprawia poezję. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy: Stop. To tylko wiersze (2010).
Uprawia poezję.
2020: Co to znaczy być poetą? VI/4, 

Szczepaniak Aleksandra – uprawia poezję.
2020:***Mechanizm niechcący I/8, 

Szczepański Piotr – ur. 23.10.1967 w Warszawie. 
Absolwent Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie - magister historii kultury oraz 
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych 
i Amerykanistyki w Warszawie. Publikował na 
portalach Fabrica Librorum i Portal Pisarski. 
Dotychczas wydał dramat pt. „Thora boga burzy 
i piorunów poszukiwanie szczęścia i zgubionego 
młota Mjollnira” (wydawnictwo Studio Moema, 
Warszawa 2011). „Od urodzenia w rozjazdach. 
Mieszkaniec różnych miast i zakątków, których 
wspomnienia przewijają się w utworach. Wielbi-
ciel muzyki i atmosfery południa. Z wykształcenia 
kulturoznawca i politolog, z zamiłowania peregry-
nator ludzkiej natury. Efekty tych podróży zamyka 
między słowami”.

2020: Kierowca taksówki i ranek wyjazdowy (szereg 
wątpliwości) III/11,***Bez zmian od tylu lat, Jesteś 
idealny, Zostaw koty w spokoju oprawco, wyznania 

nosiciela, Co by było gdyby?, Zasadzka ratuje nam życie 
III/20, sobota 7.12.19.(ptaki stroszą piórka) V/23, W 
tym palmowym departamencie VI/20,Wybuch radości 
VII/27,Zbawienny wypad VIII/19, Egoizm krewetki 
IX/2, In plus IX/14, Głuchy jak pień (ojciec) IX/24, 
bukoliczny krajobraz (Jasio i Danka) X/20,   

Szyszkutowicz Kazimiera – poetka.
2020: Być poetą! IX/7, 

Szymański Zbigniew Radosław – mieszka w Gdyni. 
Uprawia poezję i prozę.
2020: Trzynaście linijek ludzkiego losu III/34-35, Poeta 
w kolejce po wiersz XI/42-43, Dla Jasności Niejasnego 
XII/16,

Śmigielski Wojciech – krytyk literacki.
2020: Woierzyński oczami Wencla widziany IX/39, 

Śniado-Majewski Michał – poeta związany z War-
szawą. Debiutował w tygodnikach o tematyce kul-
turalnej. Pisze krótkie, oszczędne w formie utwory. 
Czerpie inspirację z rzeczywistości przefiltrowanej 
przez wyobraźnię. W swojej twórczości daje wyraz 
fascynacji człowiekiem, jego złożoną naturą i 
bogactwem wewnętrznym. Publikował wiersze w 
e-Dwutygodniku Literacko-Artystycznym Pisarze.
pl, Wydawnictwie „J” oraz w Magazynie Literackim 
„Minotauryda”. W lutym 2019 roku, nakładem 
Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, została opubli-
kowana jego książka poetycka pod tytułem JED-
NIA. W poszukiwaniach artystycznych autor łączy 
czasami poezję ze sztukami wizualnymi.
2020:***Syreny, Admirał VI/5, Bez planu VII/28, 
Spotkanie VIII/7, Niewybuch  X/11, Baśń X/20,  

Śnieżkowska-Bielak Elżbieta – mieszka w Gryfowie 
Śląskim.
2020: Podróż na wyspy spokoju III/27, 

Tadych Julia – uprawia poezję.
2020: Poza Matką czy Powstaniem XI/35, 

Tereszkiewicz Dorota – uprawia poezję.
2020:***Śniła mi się łąka VI/5, Dom starców w La 
Mancha VIII/2, Jeszcze poczekaj lato, Ostatnie lato, 
Ostatnia opowieść matki, Była jabłoń w sadzie i śliwa 
węgierka, Skazany na 625 lat najcięższego więzienia 
VIII/23,  

Tomaszewski Artur – mieszka w Gdańsku. Proku-
rator. Uprawia poezję.
2020:***ciągle bałem się o Ciebie, trupy napisanych 
wierszy, wokół wszystko tak samo, każde moje słowo, czy 
na końcu Bóg, zostają stare buty, w czym jestem lepszy, 
umiera na poboczu drogi I/19, 

Trębacz Piotr – uprawia poezję.
2020:***Jak w Bukowskie V/6, Spokojnie VI/2, Magicy 
VI/3, Magicy VI/3, Decyzje VIII/29, 

Trubicki Lechosław – ur. 1955 w Bydgoszczy. 
Pracownik redakcyjno-techniczny w „Gazety Po-
morskiej”. Uprawia poezję, prozę i publicystykę. 
Debiut prasowy: Zdrowsze Życie (1993).
2020: Przegrana X/8-9, 

Trusiewicz Marek – uprawia poezję.
2020: Kolejny deszczowy dzień IN/25, 

Tylman Barbara – ur. 1947 w Poznaniu. Handlo-
wiec. Uprawia poezję i prozę. Debiut prasowy: 
„Gazeta Ratajska” (2001), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Zamknięte w 
przestrzeni (2004). Od 2000 r. członek 
Klubu Literackiego Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu. Członkini ZLP. 
2020:***Prysznic czy wanna? I/22, Takie 
sobie IX/36, 

Ulatowska Paulina – uprawia poezję.
2020: ***Siedzę na plaży i patrzę na 

wodę VIII/7, To wszystko jest fatamorganą VIII/19, 
Pokolenie IX/7, 

Urban Adam – uprawia poezję.
2020:***postrzeliłem się w głowę…, I/18, Pewną 
odległą zimą I/18,

Utkin Jerzy – ur. 1963 w Wałczu, mieszka w Pile. 
Z zawodu dziennikarz. Prozaik (powieści – Czar-
ny Albatros (2003), Chwiejnym krokiem przez bagno 
(2011), zbiór opowiadań Listy z kraju obłąkanych 
(2013), poeta nurtu liryki obywatelskiej. Poeta, 
satyryk, autor tekstów piosenek dla dzieci i mło-
dzieży. Debiut prasowy: Pilski Informator Kulturalny 
(1982), debiut książkowy: zbiór wierszy Identyfika-
cja (1985). Zbiory poetyckie: Nigdzie swój (2007), 
Zaproszenie do ciszy (2007), Nigdzie swój (2007), 
Trwoga trzciny (2008), Pod żadną gwiazdą (2012), 
Paragrafy krzywdy (2014), Nikt nie woła (2014), Chleb 
i kamienie (2015), Psalm skopanego psa (2016), oraz 
zbiory opowiadań: Czarny Albatros (2003 i 2014), 
Listy z kraju obłąkanych (2013). Członek: ZLP, Sto-
warzyszenia Autorów ZAIKS i SDRP. Przekładany 
na język rosyjski, ukraiński, białoruski, grecki, 
szwedzki i niemiecki.
2020:***Dzieci Hioba,Migotanie, Nikt nie powie, Za 
wszystko, Być może się mylą V/13, Głowa króla, Tylko 
chłód, kiedy Bogu w opiekę, Imperium, Sto rąk i sto 
kamieni, Za mało VIII/9, 

Wabik Mateusz – ur. 1975 w Krakowie. Filolog 
polski. Uprawia poezję, krytyk literacki. Debiut 
prasowy: „Metafora” (1998), debiut książkowy: 
zbiór wierszy Próba głosu (1989). W 2013 roku 
wydał zbiór Porażki poety z rynkiem pracy i kobietami.
2020: Kafka z Wielunia V/30, Egzotyka i ezoteryka  
Być poetą VII/6-7,Szwecja, Masaje i religia VII/37, 
Trupa magików VIII/29, Profesorska taryfa ulgowa 
VIII/41, Na tropie poezji VIII/47, Wiersze Gajdy na 
tle pokolenia XII/38,  

Walter Andrzej – ur. 1969 w Gliwicach. Uprawia 
poezję i publicystykę. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy: Paryż (2015). Autor zbiorów: Nastroje 
(2004), Miłość (2007), Tam gdzie zebrałem poziomki 
(2010), Punkt rzeczy znalezionych (2011), Śmierć 
bogów (2012), Pesel (2013). Członek ZLP.
2020: Na przekór codzienności V/27, Na strunach 
waszej wrażliwości XII/35-36, 

Wawrzeńczak Andrzej – mieszka w Warszawie. 
Eseista.
2020: Przede wszystkim fakty IX/13, 

Wątor Małgorzata – ur. w 1988 r. w Słupsku, jest 
z pochodzenia Kaszubką o góralskim nazwisku. 
Od kilku lat mieszka w Gdańsku. Jest poetką i 
animatorką kultury. Publikuje zarówno w Języku 
Polskim i w Języku Kaszubskim. Poetka, swoje wier-
sze publikowała m.in.  w „2miesięczniku – Piśmie 
Ludzi Przełomowych”, „Akancie”, „w Autografie”,  
„Fundacji Karpowicza”, „ Gazecie Kulturalnej”, 
„Inter – Literatura Krytyka Kultura”, „Migotania 
– Gazeta Literacka” „Nowa Wieś Tworząca”, „Oby-
watelce”, „Odrze”, „Papier w dole” „Pisarze.pl” 
„Prowincji”, „Pomeranii” i „Stegnie”.  Należy do 
„ Literackiego Klubu Wers” w Bytowie, do grupy 
„Wtorkowych Spotkań Literackich” w Słupsku i do 
Gdańskiego Klubu Poetów w Gdańsku.
2020: ***Użytkowe ja, Kroplówka, Szpital u Grassa 
VIII/29, Inny dotyk X/20,   
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Wendołowska Marta – uprawia poezję.
2020: ***Bez słów X/20,

Wielicka Amelia – mieszka w Bydgoszczy. Upra-
wia poezję.
2020:***Chłopiec płaczący pod drzewem a liście 
opadające jak włosy kochanki II/25, Ruchomy IV/8, 
Young &dumb IV/8, 

Wicherkiewicz Joanna – ur. 1971 w Mławie, 
mieszka w Uniejowie. Nauczycielka. Uprawia 
poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy Okruchy 
życia 2015.
2020: ***wróćmy do jaskiń III/3, poecie śni się 
III/19, Listy do Małpoludów XII/10, Rozejrzyj się 
syzyfie XII/11, 

Wierzchowski Leszek – ur. 1949 w Zawierciu, 
mieszka w Katowicach. Dziennikarz, animator 
kultury. Uprawia satyrę i aforystykę. Debiut 
prasowy: „Trybuna Robotnicza” (1970), debiut 
książkowy: dramat Millenium (1998). Lider Pol-
skiego Ruchu Monarchistycznego
2020: Jubileusz 50-lecia debiutu literackiego Leszka 
Wierzchowskiego- Pechowy romans, Do kuszącej, Do 
urodziwej, O dziewczętach, Chorobliwie zakochani, 
Echo romansu, Ręce dziewczyny, Do zucha, Roz-
czarowanie, Pech szczęściarza, Próg możliwości, Na 
miłosne zniewolenie, Pies na kobiety, Głupi mąż, 
Sennik współczesny, Metamorfoza mężczyzny, Jak być 
kochaną, Nie myj pleców, Laptop męża, Jak na złość, 
Przyczyna rozwodów, Chory świat, Żądze staruszka, Na 
starego kobieciarza, Natura, Skąpy kochaś, Na kobiet 
nieobliczalność, Barbarzyństwo naszych czasów, Uroczy 
cham, Na astmę sknery, Liberalizm stosowany, Sztuka 
demokracji, Instrumenty władzy, Skomplikowana 
operacja, Prawo i sprawiedliwość, Cenne życie, Polskie 
piekło, Zwiedzanie Krakowa, O zasługach marzycieli, 
Udane życie, nagrobek złodzieja kieszonkowego, Nagro-
bek mój, Szlachetne zdrowie, Czym jesteśmy?, Alienacja 
naszych czasów, Na mogiły umieranie, Przesyt poetów, 
Millenium /fragmenty/, Pamiętnik czasów zarazy- 
Pandemia i strach – Najkrótsza droga, Nieodpornym 
na choroby, Zaduma chorych, Gdy zaraza żniwo zbiera, 
Higiena to zdrowie, III wojna światowa, Żyjemy… 
VI/22-23-24,fraszki- Uczeń+LGBT, Kochać poetę, Do 
kobiety przez uszy XI/26,    

Włodarczyk Adam – prozaik.
2020: Edward I/15-16,

Włusek Angelika – urodzona 1 września 1996 
roku. Od kilku lat mieszka w Krakowie. Absol-
wentka socjologii na Wydziale Humanistycznym 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Debiutowała w 
antologii  poezji współczesnej ,,Strefa Ciszy” (Po-
etariat 2019). Szerszy wybór wierszy jej autorstwa 
można znaleźć na własnych profilach portali spo-
łecznościowych (Instagram: all_vluskova) oraz na 
stronie bloga ,,Poezja na każdy dzień”.
2020:***Stan nadzwyczajny II/15, Jem w towarzy-
stwie IX/16, Piknik bez końca IX/25, Co się nie przyśni 
X/21, Bezsenna XI/23, ma skaleczone kolana XII/30,  

Wrzyciel Jakub – uprawia poezję.
2020:***Profanum IV/12, Św. Jan Sp. Z o.o. IV/30, 
Genesis IX/7, 

Wojciechowska Joanna – urodziła się w 1979 roku. 
Dzieciństwo spędziła na Dolnym Śląsku. Później 
wielokrotnie się przenosiła z miasta do miasta - od 
Opola przez Poznań, Kopenhagę, aż po malowni-
czą, duńską wieś Hellested, w której  obecnie miesz-
ka wraz z rodziną. Dotychczasowe życie spędziła na 
walizkach przez co nie czuje się być przywiązana do 
konkretnego miejsca. Jest absolwentką Wychowa-
nia Plastycznego na Uniwersytecie Opolskim oraz 
Rzeźby na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Obecnie zajmuje się rzeźbą, ceramiką, rysunkiem 
oraz malarstwem. Wykonywała ilustracje do Tlenu 
Literackiego. Wiersze publikowana były w Helikop-
terze nr 2/2019.

2020:***Plamy na dłoniach II/16, Wizja, Dyrygenci 
fal, Wypadek, Kamienie, Ucieczka II/28, Pranie 
III/10, Proces VII/3,  

Wołyński Marek – urodził się w 1960 r. Jest ab-
solwentem Studium Kulturalno-Oświatowego 
w specjalizacji teatralnej we Wrocławiu oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Debiu-
tował w 1981 r. w prasie studenckiej. W latach 
80. publikował m.in. w Szpilkach, Radarze, 
Integracjach i miesięczniku Opole. W 1986 r. 
został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
Młodzieżowej Agencji Wydawniczej na książkowy 
debiut poetycki (zbiór Ściszonym głosem). W 
1992 r. wydał w opolskim Wydawnictwie WERS 
zbiór wierszy Arena, a w 1999 r. ukazało się biblio-
filskie, pierwsze wydanie Miłosnego abecadła. W 
1993 roku został członkiem Związku Literatów 
Polskich.  Kilka lat temu – po blisko 20-letniej 
przerwie – wrócił do pisania, wydając nakładem 
Wydawnictwa ANAGRAM zbiory wierszy: Mój 
labirynt (2017), Miłosne abecadło (2018) i Moje 
legendy (2019). Pisze również miniatury prozą 
– niektóre publikuje (od 2017 roku) na blogu: 
www.marekwolynski.pl
W tym roku zaplanowane do wydania są kolejne 
jego książki: najnowszy zbiór wierszy oraz proza 
(zbiór miniatur). Okazjonalnie zajmował się 
i zajmuje także działalnością wydawniczą. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w. był m.in. 
wydawcą i redaktorem wydawniczego bestsellera 
„Stachura – biografia i legenda” autorstwa Ma-
riana Buchowskiego oraz – wspólnie z opolską 
Rodziną Katyńską, jak też Reginą Podkówką-
-Bochnią, Aurelią i Tadeuszem Podkówkami – 
wydawcą książki „Szlakiem zbrodni. Ostaszków, 
Twer, Miednoje” autorstwa Harry’ego Dudy 
(1994). Natomiast w grudniu 2017 r. wydał 
książkę Harry’ego Dudy pt. „Nosił eter razy kil-
ka, groteski muzyczne 1977 — 12.12.1981”, a w 
2019 jego poemat „Pościg zaduszny” nakładem 
Wydawnictwa Anagram. Od 1989 r. jest mikro-
-przedsiębiorcą (zajmuje się szeroko rozumianą 
działalnością reklamowo-marketingową oraz 
doradztwem gospodarczym), pełni też (od r. 
2001) funkcję dyrektora Loży Opolskiej Busi-
ness Centre Club. Jest również członkiem BCC 
i m.in. pomysłodawcą nagrody „Przedsiębiorca 
– dzieciom” oraz organizatorem dwudziestu Kon-
certów Dobroczynnych pod tą nazwą, w efekcie 
których przekazano na pomoc dzieciom chorym, 
biednym i opuszczonym ponad 1.5 mln. złotych. 
2020: ***Mówiłaś – jesteś kochany XI/23, Syzyf 
XII/10, Genesis, Wzgórze, Jezioro i łódź, Świat jaki 
znamy, W mojej galerii, Wodospad XII/20, Jej kore-
spondencja XII/30

Woźniak Olga – uprawia poezję.
2020:***Katastrofa II/2, Życzenie III/2, cierpisz? 
X/20, 

Wojciechowska Paulina – uprawia poezję.
2020: ***Zimowa tęsknota VIII/25, 

Wojtasik Mieczysław – ur. 1941 w Panewku na 
Kujawach, mieszka w Bydgoszczy. Pracownik 
naukowy, ekolog. Poeta, krytyk literacki, satyryk. 
Opiekun debiutantów. Debiut prasowy „Fakty i 
Myśli” (1967), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Struna czarnoziemu (1979), Członek ZLP.
2020:***Fraszki- Upadły mit, Nierzadka przypa-
dłość, Przebrzmiały głos Broniewskiego I/22, Z kraju 
nieprzemijających mitów III/30-31, Majowe anty, 
Fraszki – Realia z gawędziarzem, Kompromitujący 
rekord V/16, Jak to się dzieje VII/32, Inwokacje do 
udzielnego księcia VIII/36, Panta rei XII/2, Więcej 
XII/3,  

Zabłocki Mateusz – mieszka w Bydgoszczy. 
Eseistka.
2020: Trójgłos o filmie „Zdrajca” X/29-30, Kim 
był? XI/39,  

Zajączkowska Daniela Ewa – mieszka w Łodzi. 
Uprawia poezję.
2020: ***Dwa plany XI/11, Czmychanie ostateczne 
XI/35,  

Zawadowski Tadeusz – ur. 1956 w Łodzi, mieszka 
w Zduńskiej Woli. Z zawodu ekonomista. Poeta, 
krytyk literacki. Członek założyciel Klubu Literac-
kiego Topola. Współtwórca Klubu Twórczej Pracy 
Bez Aureoli. Debiut prasowy: „Radar” (1986), de-
biut książkowy: zbiór wierszy Fotoplastikon (1987). 
Autor zbiorów wierszy: Lustra strachu (2000), 
Ścieżka obok raju (2005), Kiedyś (2014).
2020:***Kolejna rozmowa z Kacprem Płusą I/2, Kra-
jobraz przed bitwą a może wojną II/2, Światy równoległe 
Elżbiety Musiał IV/34, Otwarte okno VI/15, Bez ciebie 
VI/34, Romeo, Jeśli potrafisz, Julia VII/12,  Kolorowy 
balonik X/11, Sny, uczenie się śmierci  XI/22, Hydra 
XII/11, historia ikara XII/11, 

Zdunek Krzysztof – mieszka w Warszawie. 
2020:***Z Komańczy V/12, Głupia Weronika VII/12, 

Zeller Dariusz Adam – mieszka w Białymstoku. 
Uprawia poezję.
2020:***J.D.M. I/3, Pocztówka z Père-Lachaise II/31, 

Zientecki Grzegorz – ur. 1962 r. w Lublinie. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Debiut 
książkowy: zbiorów aforyzmów: Szlifierz oka (2012). 
2020: Deszcz w Szelągu III/11, Orchidea III/25, Saha-
ra IV/22, Dla Tomasza Transformera V/6, Kopenhaga 
VI/20, Marrakesz VII/27, Wszystko wydaje się tak 
nieprawdopodobne IX/34, Wiersze z Antyli - Parque 
de los haitties,  Globalizm X/31, IN MEMORIAN 
Krzysztofowi Boczkowskiemu (1936-2018) XI/21, 
Aforyzmy – Każda zapisana myśl, Plotka kurczy świat, 
Dziełu brakuje życia, W przylądkach więcej XII/26,      

Zioła Kalina Izabela – ur. 1952 r. w Poznaniu. 
Poetka, tłumaczka, krytyk literacki, dziennikarka, 
animatorka kultury. Członkini ZLP. Debiut praso-
wy: „Życie Literackie” (1970); debiut książkowy: 
zbiór poezji Srebrny motyl (2010). 
2020: Widząc wyraźniej I/25

Ziółkowski Paweł – ur. 1974 w Chełmnie. Miesz-
ka w Jeleńcu gm. Papowo Biskupie. Nauczyciel 
historii. Debiut prasowy: internetowy tygodnik 
„Niedziela” (maj 2017), miesięcznik literacki 
„Akant” (2015). Pisze wiersze, bajki, sentencje, 
opowiadania z elementami baśni, poematy.
2020:***Regina Poloniae, Św. Jan Paweł II i krzyż 
V/22,  

Zontek Tomasz – uprawia poezję. 
2020:***Poradnia kardiologiczna V/3, Cisza V/9, 
Kołyska wszechświata, Mistrz V/10,Pokusa V/11, 
Blisko V/23, Pomylony Część I VII/4-5, Pomylony 
Część 2 VIII/4-5, Pomylony Część 3 IX/4-5, Pomylony 
Część 4 X/4-5, Pomylony Część 5 XI/4-5, Pomylony 
Część 6 XII/4-5,   

Żarów Marian Stefan – mieszka w Mielcu.
2020: W półśnie i w Realu I/27-28, Urzeczywistnienie 
niewidzialnego, Wiersz w czasie pandemii, oczywistość 
mało pandemiczna, Szlaban przedwiosenno-pandemicz-
ny V/25, Kreowanie metafizycznej przestrzeni VI/43, 
Ślady utrwalone VIII/30-31, 

Żułnowski Piotr – urodziłem się 22.12.1991 roku 
w Warszawie. Jest związany, wychował się i po 
prostu mieszka na warszawskiej Woli. Dokonań 
artystycznych brak oprócz publikacji w Akancie i 
w Bezkresie). Z wykształcenia jest dziennikarzem, 
chociaż studiował także prawo, historię, fotografię 
oraz był w szkole filmowej. Publikuje wiersze na 
stronie facebook.com/PiotrZulnowskiAutor.
2020: Dziady – Dziady XXI, Dziady, Anioł , Dziady, 
Obietnica XI/10,  

Żurawska Dorota – uprawia poezję.
2020: ***Kręgi X/23, 
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Józef Baran, Stan miłosny… przerywany, PIW, 
Warszawa 2019
Rec. Jakub Ciećkiewicz; AKANT 2020, nr 3, s. 29

Józef Baran, W wieku odlotowym, Wydawnictwo 
Zysk i Spółka, Poznań 2020
Rec. Stefan Pastuszewski, Bez literackiej hipokryzji; 
AKANT 2020, nr 11, s. 36

Wojciech Banach, Warkocz, Wydawnictwo Pejzaż, 
Bydgoszcz 2020
Rec. Lucyna Siemińska, Splecione w warkocz; AKANT 
2020, nr 9, s. 47

Paweł Baranowski, Obchodzi, Stowarzyszenie Ży-
wych Poetów, Brzeg 2019
Rec. Ludwik Filip Czech, Wymowny umiar; AKANT 
2020, nr 1, s. 26-27

Józef Banaszak, Czas darowany. Dziennik 2017-
2019, Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2020
Rec. Roman Sidorkiewicz, Józef Banaszak. To już emery-
tura; AKANT 2020, nr 8, s. 37

Marek Barański, Nogi Pana Boga, Wydawnictwo 
Keep Smiling, Warszawa 2010
Rec. Roman Sidorkiewicz, Polska Ludowa i III Rzeczpo-
spolita w obiektywie dawnego promienia; AKANT 2020, 
nr 10, s. 31-33 

Jolanta Baziak, Wygnaniec, tułacz, a może Ikar…, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2019
Rec. Roman Sidorkiewicz, Arcybiskup wygnaniec; 
AKANT 2020, nr 7, s. 40-41

Andrzej Leonard Bogucki, Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” na drodze do wolności, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2020
Rec. Damian Małecki, Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” na drodze do wolności; AKANT 2020, nr 10, s. 33

Urszula Małgorzata Benka, Pasja według Jezusa z 
Nazaretu, Wydawnictwo Akwedukt, Wrocław 2020
Rec. Robert Rusiak, Pasja według Urszuli Małgorzaty 
Benki; AKANT 2020, nr 7, s. 38-39

Rafał Berger, Imam Mahmud Taha Żuk czyli 
alternatywna historia Islamu w Polsce w II połowie 
XX wieku i początku wieku XXI, Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej, Warszawa 2019
Rec. Michał Pasternak, Imam Mahmud Taha Żuk – 
orędownik dialogu międzyreligijnego; AKANT 2020, nr 
1, s. 31-32

Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludo-
wej”, red. Rafał Łatka, Warszawa 2020, IPN
Rec. Roman Sidorkiewicz, Biskupi w PRL. Służba Bez-
pieczeństwa autorytetem dla wielu historyków; AKANT 
2020, nr 6, s. 38-39

Marcin Bies, Żale Matki Boskiej pod słupem wy-
sokiego napięcia, Instytut Mikołowski im. Rafała 
Wojaczka, Mikołów 2020
Rec. Ludwik Filip Czech, Poezja w cieniu krzyża; AKANT 
2020, nr 13, s. 42-43

Maciej Bieszczad, Niteczka, Biblioteka Toposu, 
Sopot 2020
Rec. Mateusz Wabik, Kawka z Wielunia; AKANT 2020, 
nr 5, s. 30

Anna Błachucka, Ostatni chłop, Warszawa 2015, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 
Rec. Jan Zdzisław Brudnicki, Zaproszenie w okolice Świę-
tokrzyskie, AKANT 2020, nr 6, s. 40 

Joanna Bociąg, Boję się o ostatnią kobietę, SPP, 
Łódź 2020
Rec. Mateusz Wabik, Niepokojące drobiazgi; AKANT 
2020, nr 13, s. 41

Jan Zdzisław Brudnicki, Jeździdło do świata, Wy-
dawnictwo Tomograf, Warszawa 2018
Rec. Anna Błachucka, Czarodziej słów; AKANT 2020, 
nr 7, s. 42 

Krzysztof Budziakowski, Choć nasze łodzie prze-
ciekają. Notatki lipnickie, Towarzystwo Przyjaciół 
Sopotu, Sopot 2020
Rec. Stanisław Chyczyński, Metapacyfik i przeciekające 
łodzie; AKANT 2020, nr 13, s. 43
 
Weronika Bukowska, Momenty, Bielsko-Biała 
2019, Agencja Wydawniczo-Fotograficzna Graffia
Rec. Stefan Żarów, Kreowanie metafizycznej przestrzeni; 
AKANT 2020, nr 6, s. 43

Witold Burker, Zezowata Temida, Instytut Wy-
dawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2011
Rec. Weronika Murawska, O wymiarze sprawiedliwości 
z humorem; AKANT 2020, nr 11, s. 39

Joanna Chachuła, Krew, Biblioteka Toposu, Sopot 
2019
Rec. Mateusz Wabik, Szwecja, Masaje i religia, 
AKANT 2020, nr 7, s. 37

Małgorzat Cimek-Gutkowska, Starość i winogro-
na, Wydawnictwo Edytor, Legnica 2018
Rec. Jan Stanisław Smalewski, Dwa w jednym, ale 
osobno; AKANT 2020, nr 1, s. 23-24

Małgorzat Cimek-Gutkowska, Wiele kobiet, jed-
no imię Afrodyta, Wydawnictwo Edytor, Legnica 
2019
Rec. Jan Stanisław Smalewski, Dwa w jednym, ale 
osobno; AKANT 2020, nr 1, s. 23-24

Ludwik Filip Czech, Porządki, Wydawnictwo 
Bernardinum, Pelplin 2019
Rec. Stefan Rusin, Lubię niczego nie musieć; AKANT 
2020, nr 1, s. 28-29 

Marek Czuku, Stany zjednoczone, Wydawnictwo 
FORMA, Szczecin-Bezrzecze 2018
Rec. Bartłomiej Siwiec, Dokąd pobiegła wiewiórka?; 
AKANT 2020, nr 2, s. 37

Daję słowo, red. Łucja Dudzińska, Jerzy Grupiń-
ski, Biblioteka FONT, Poznań 2020
Rec. Stefan Pastuszewski, Poznańska sylwa; AKANT 
2020, nr 12, s. 31
 
Piotr Gajda, Człowiek z halabardą, SPP, Karków 
2020
Rec. Mateusz Wabik, Wiersze Gajdy na tle pokolenia; 
AKANT 2020, nr 11, s. 38

Maria Gibała, Palenie pierza, Wydawnictwo Ma-
miko, Nowa Ruda 2020
Rec. Józef Baran, Wiarygodność, AKANT 2020, nr 
13, s. 38

David Howard, Dorwać Phila, z angielskiego 
przełożył Wiesław Marcysiak i Anna Skucińska, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2020
Rec. Roman Sidorkiewicz, Amerykańska pogoń za 
oszustem finansowym; AKANT 2020, nr 12, s. 32-33

Piotr Dmochowski, Zapiski z przedednia Apoka-
lipsy, Wydawnictwo MD, Warszawa 2020
Rec. Roman Sidorkiewicz, Piotra Dmochowskiego wid-
mo Apokalipsy; AKANT 2020, nr 7, s. 34-35

Janusz Drzewucki, Muzyka sfer. O poetkach i 
poetach, PIW, Warszawa 2020
Rec. Stanisław Chyczyński, Muzyka poezji wg Drzewic-
kiego; AKANT 2020, nr 9, s. 43

Artur Dudziński, Człekołak, Wydawnictwo Mami-
ko, Nowa Ruda 2019

Rec. Stanisław Chutkowski, Terapeutyczna gra słów 
przy muzyce Bacha; AKANT 2020, nr 9, s. 42 

Eligiusz Dymowski, Ziemia kamienna, Fundacja 
Słowo i Obraz, Augustów 2020
Rec. Stanisław Chyczyński, Dymowskiego kamienna 
ziemia; AKANT 2020, nr 8, s. 41 

Czesław Dziemidowicz, Wieczór Trzech Króli. 
Dramat w trzech aktach, Dom Wydawniczy 
Margrafsen, Bydgoszcz 2019
Rec. Piotr Starańczak, Nowa opowieść o trzech królach; 
AKANT 2020, nr 2, s. 38-39
 
Stanisław Falkowski, Gladiator prawdy. Norwid 
– poeta naszych czasów, Warszawa 2018, Oficyna 
Wydawnicza Volumen  
Rec. Stefan Pastuszewski, Gdzie on a gdzie On; Akant 
2020, nr 4, s. 33

Krzysztof Galas, nieWidoki, ZLP Poznań, Po-
znań 2019
Rec. Kalina Izabela Zioła, Widząc wyraźniej; AKANT 
2020, nr 1, s. 25

Paweł Bogdan Gąsiorowski, W genealogicznej 
kniei, Wydawnictwo Sierpeckie Rozmaitości, Babiec 
Piaseczny 2020
Rec. Andrzej Leonard Bogucki, Pół wieku przygód z 
genealogią; AKANT 2020, nr 8, s. 44

Agnieszka Ginko, Modlitwa spod znaku Ryb, 
Wydawnictwo Pro Libris, Zielona Góra 2020
Rec. Robert Rudiak, Modlitwy, elegie i psalmy Agniesz-
ki Ginko; AKANT 2020, nr 9, s. 40-41

Hanna Glok-Lejk, Tuż przed świtem, Wydawnic-
two Agni, Pruszcz Gdański 2019
Rec. Ludwik Filip Czech, Ambitne fiasko; AKANT 
2020, nr 8, s. 44-45

Karl Grenzler, Strażnicy tajemnic, wydanie 
polsko-niemieckie, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016
Rec. Jerzy Stasiewicz, Karl Grenzler – poeta znaczenia 
słów; AKANT 2020, nr 5, s. 29  

Jerzy Grupiński, Sposób na motyle, Salon Arty-
styczny im. Jackowskich, Poznań 2018
Rec. Danuta Ewa Dachtera, Dokąd nas woła ta 
zieleń…; AKANT 2020, nr 1, s. 23

Bogusław Jasiński, Zasłyszenia, Wydawnictwo 
Ethos, Warszawa 2017
Rec. Wojciech Śmigielski, Zapiski o „Zasłyszeniach”; 
AKANT 2020, nr 9, s. 38 

Stefan Jurkowski, Słowo pełne milczenia. 
Portret literacki Elżbiety Cichli-Czerniawskiej, 
Oficyna Wydawnicza Ston-2, Kielce 2020
Rec. Irena Kaczmarczyk, Portret literacki Elżbiety 
Cichli-Czarniawskiej; AKANT 2020, nr 10, s. 34

Erica Karpels, Prawie nic. Józef Czapski. Bio-
grafia malarza, z angielskiego przełożył Marek 
Fedyszak, Wydawnictwo Noir sur Blanc, Warszawa 
2019
Rec. Irena Kaczmarczyk, Erica Karpels o Józefie 
Czapskim. Biografia „Prawie nic”; AKANT 2020, 
nr 4, s. 31-32 

Stefan Kisielewski, Dzienniki, Wydawnictwo 
Iskry, Warszawa 1996
Rec. Roman Sidorkiewicz, Polska Ludowa po latach; 
AKANT 2020, nr 13, s. 39-40

Maciej Kraska, Rok End Lol, Wydawnictwo 
Mamiko, Nowa Ruda 2018
Rec.  Mateusz Wabik, Profesorska taryfa ulgowa; 
AKANT 2020, nr 8, s. 41
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Wojciech Kudyba, Pułascy. Aut vincere, aut mori!, 
PIW, Warszawa 2020
Rec. Stanisław Chyczyński, O Pułaskich i konfederacji 
barskiej; AKANT 2020, nr 11, s. 40

Małgorzata Kulisiewicz, Ciasteczka z ironią, Wy-
dawnictwo Ibis, Warszawa 2019
Rec. Jerzy Stasiewicz, Ironia poezji; AKANT 2020, nr 
3, s. 27-28

Maciej Krzyżan, Duszyczka, Biblioteka Toposu, 
Sopot 2019 
Rec. Bartłomiej Siwiec, Chwila zadumy; AKANT 
2020, nr 3, s. 26

Dariusz Tomasz Lebioda, Odwieczny ogień. Ży-
cie i twórczość Jidiego Maji, Biblioteka Tematu, 
Bydgoszcz 2019 
Rec. Mieczysław Wojtasik, Z kraju nieprzemijających 
mitów; AKANT 2020, nr 3, s. 30-31

Stanisław Łukasiewicz, Byłem sekretarzem Bieru-
ta, Krajowa Agencja Wydawnicza, Karków 1987
Rec. Roman Sidorkiewicz, Bolesław Bierut – miły, 
kulturalny pan; AKANT 2020, nr 8, s. 39-40

Mieczysław Arkadiusz Łyp, Sztambuch współcze-
sny, Wydawnictwo Ziemowit, Rzeszów 2020
Rec. Mirosław Grudzień, Sztambuch współczesny; 
AKANT 2020, nr 9, s. 44-46

Henryk Martenka, Czas przeszły odnaleziony, czy-
li Polak Niemiec dwa bratanki, Dom Wydawniczy 
Margrafsen, Bydgoszcz 2020 
Rec. Roman Sidorkiewicz, Henryk Martenka – autor 
urokliwych felietonów; AKANT 2020, nr 6, s. 36-37

Anna Maria Mickiewicz, The Mystery of Time 
and other Poems, Flatter Press, San Jacinto 2019 
Rec. David Clark, The Mystery of Time and other 
Poems; AKANT 2020, nr 1, s. 36

Leszek Mierzwa, Myśli rozsypane, myśli pozbie-
rane, Wydawnictwo JB Company, Kraków 2013 
Rec. Anna Błachucka, Na receptę; AKANT 2020, nr 
10, s. 33-34 

Elżbieta Musiał, Gry do-słowne, Warszawa 2019, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 
Rec. Tadeusz Zawadowski, Światy równoległe Elżbiety 
Musiał; AKANT 2020, nr 4, s. 34

Niewysychające nigdy źródło. Wspomnienia o Kazi-
mierzu Hoffmanie, red. Jarosław Jakubowski, SPP, 
Bydgoszcz 2010 
Red. Mateusz Zabłocki, Kim był?; AKANT 2020, nr 
11, s. 39

Krzysztof Nowicki, Było święto, Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985
Rec. Stefan Pastuszewski, Aluzyjno-fantasmagoryczny 
rozrachunek z życia i twórczości; AKANT 2020, nr 
10, s. 38-39

Krzysztof Nowicki, Ostatni kwartał, Spółdzielnia 
Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1987
Rec. Stefan Pastuszewski, Aluzyjno-fantasmagoryczny 
rozrachunek z życia i twórczości; AKANT 2020, nr 
10, s. 38-39

Mariusz Olmbromski, Na wysokim brzegu. 
Notatnik z Aidy. Stawiska i nie tylko. Wiersze 
wyszogrodzkie, Wydawnictwo Eidos Spotkania, 
Kraków 2020
Rec. Paweł Kuszczyński, Poetyckie peregrynacje; 
AKANT 2020, nr 9, s. 40

Eileen Ormsby, Darknet, z angielskiego prze-
łożyła Anna Maria Nowak, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2019
Rec. Piotr Stareńczak, Darknet, czyli sfera mroku; 
AKANT 2020, nr 8, s. 42-43

Adrian Owen, Mózg. Granica życia i śmierci. Co 
neurobiologia mówi o stanie wegetatywnym i 
szarej strefie świadomości, z angielskiego przeło-
żyła Izabela Zwiech, Wydawnictwo Feeria Science, 

Łódź 2018
Rec. Krzysztof Rogucki, Szara sfera świadomości; 
AKANR 2020, nr 8, s. 45-46

Stefan Pastuszewski, Drugie życie drzewa, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2020
Rec. Tadeusz Zawadowski, Drugie życie drzewa; AKANT 
2020, nr 13, s. 41
Rec. Jerzy Grupiński, Jakbym ci oddał swoją miłość…; 
AKANT 2020, nr 13, s. 42

Stefan Pastuszewski, Krople potu, Instytut Wydaw-
niczy Świadectwo, Bydgoszcz 2020
Rec. Anna Kokot-Nowak, Szkatułki opowieści wyściełane 
słowami; AKANT 2020, nr 13, s. 36-37

Stefan Pastuszewski, Piękna Bydgoszczanka w pięk-
nej Bydgoszczy 1840 roku według Juliusa Kossarskie-
go, Bydgoszcz 2019, Instytut Wydawniczy Świadectwo 
Rec. Roman Sidorkiewicz, Julius Kossarski – bydgoski 
pisarz odkryty po latach; AKANT 2020, nr 4, s. 32-33

Grzegorz Jacek Pelica, Wokół roku 1920, Stowa-
rzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Instytut Muzuł-
mański, Warszawa 2020
Rec. Michał Pasternak, Eseje „Wokół 1920 roku”; 
AKANT 2020, nr 11, s. 35-36

Grzegorz Pełczyński, Kryminały i romanse, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2019
Rec. Ariana Nagórska, Krótko i na luzie; AKANT 2020, 
nr 9, s. 37

Maria Magdalena Pocgaj, Apokryfy uliczne, Wy-
dawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2019
Rec. Andrzej Walter, Na strunach waszej wrażliwości; 
AKANT 2020, nr 11, s. 35-36

Barbara Poluchowa, Modlitwy przydrożne, Wydaw-
nictwo Autorskie, Piwniczna Zdrój 2019
Rec. Janina Kwiek-Osiowska, Rozważania o Bogu jako 
Stwórcy; AKANT 2020, nr 5, s. 28

Zofia Ratajczak, Kazimierz Wiśniak. Czarodziej z 
podwórka, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 
2019
Rec. Stanisław Chyczyński, Artysta i czarodziej; AKANT 
2020, nr 3, s. 33; nr 4, s. 34-35

Anna Reich, Wysiedlona, Wydawnictwo Autorskie, 
Bydgoszcz 2020
Rec. Roman Sidorkiewicz, Nietypowa powieść o gehennie 
wojennej; AKANT 2020, nr 11, s. 43 

Robert Rudiak, Gehenna, Wydawnictwo Sowello, 
Rzeszów 2007
Rec. Urszula Małgorzata Benka, Pocztówka z oddziału 
onkologii klinicznej; AKANT 2020, nr 7, s. 36-37

Stefan Rusin, W ogrodach wyobraźni, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2012 
Rec. Anna Błaszczyk, 31 kluczy do natchnienia; AKANT 
2020, nr 10, s. 37

Karolina Sałdecka-Kielak, Psi Blues, Stowarzysze-
nie Żywych Poetów, Brzeg 2016
Rec. Stefan Pastuszewski, Niepoprawne światy; AKANT 
2020, nr 7, s. 43
Adrian Sinkowski, Atropina, Biblioteka Tematu, 
Sopot 2018
Rec. Mateusz Wabik, Na tropie poezji; AKANT 2020, 
nr 8, s. 47 

Marek Słomiak, Błękitność błękitnieje w Słowa 
bramie, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2020
Rec. Jerzy Ł. Kaczmarek, Poetycki szept; AKANT 2020, 
nr 11, s. 39

Stanisław Stanik, Wspomnienia, eseje i wiersze, 
Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2019
Rec. Ewa Maria Serafin, Przestrajanie wyobraźni; 
AKANT 2020, nr 1, s. 29-30

Jerzy Stachura, Ślepy justunek, Wydawnictwo 
Autorskie, Gdynia 2020
Rec. Zbigniew Radosław Szymański, Poeta w kolejce po 
wiersz; AKANT 2020, nr 11, s. 42-43

Jerzy Stachura, Wiersze, których zapomniałem 
napisać, Wydawnictwo Autorskie, Gdynia 2019
Rec. Zbigniew Radosław Szymański, Trzynaście linijek 
ludzkiego losu; AKANT 2020, nr 3, s. 34-35

Anna i Henryk Stokłosa, W szponach władzy, Byd-
goszcz 2010, Instytut Wydawniczy Świadectwo 
Rec. Roman Sidorkiewicz, W szponach władzy. Refleksje 
po dziesięciu latach; Akant 2020, nr 6, s. 41-42

Marian Swacha, Ten sam czas, Wydawnictwo Poli-
grafia AD-REM, Jelenia Góra 2012
Rec. Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Podróż na wyspy spoko-
ju; AKANT 2020, nr 3, s. 27

Małgorzata Szeplak, Kufer cedru pełen, Podkar-
packi Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2019
Rec. Stefan Marian Żarów, W półśnie i realu; AKANT 
2020, nr 1, s. 27-28 

Barbara Tylman, Opowiadania, Wydawnictwo 
MEDIA-EXPO, Poznań 2019
Rec. Paweł Kuszczyński, Wizerunki istnienia; AKANT 
2020, nr 1, s. 32

Jan Wach, Jesion runął dokładnie jak chciałem, 
Galeria Autorska, Bydgoszcz 2020
Rec. Ludwik Filip Czech, Wolny duch poezji; AKANT 
2020, nr 10, s. 39

Emilia Walczak, Diablica, Miejskie Centrum Kultu-
ry, Bydgoszcz 2019
Rec. Stefan Pastuszewski, Zagwozdka z tą nowelą; 
AKANT 2020, nr 9, s. 37 

Emilia Walczak, Hej, Jude!, Wydawnictwo Forma, 
Szczecin 2015
Rec. Stefan Pastuszewski, Niedojrzałość i brak tożsamości 
milenialsów; AKANT 2020, nr 7, s. 39

Jerzy Waksmański, Bractwo skrobiących, Wydaw-
nictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2018
Rec. Stefan Pastuszewski, Reportaż z lat sześćdziesiątych 
XX wieku; AKANT 2020, nr 11, s. 41

Wojciech Wencel, Wierzyński. Sens ponad klęską, 
Instytut Literatury, Kraków 2020
Rec. Stanisław Chyczyński, Wierzyński oczyma Wencla 
widziany; AKANT 2020, nr 9, s. 39

Wojciech Wiercioch, Jolanta Szymska-Wiercioch, 
Psychiatra i demony. Powieść biograficzna o pro-
fesorze Antonim Kępińskim, Wydawnictwo MG, 
Warszawa 2019
Rec. Marcin Glondys, Dusza pod lupą; AKANT 2020, 
nr 3, s. 31-32

Leszek Wierzchowski, Manifest erotyczny, Wydaw-
nictwo Autorskie, Kraków 2019 
Rec. Anna Ohde, Przygoda z fraszką; AKANT 2020, 
nr 2, s. 35-36

Zbigniew Wilczyński, Fala zero, Fundacja Światło 
Literatury, Seria Polska Proza Współczesna, Gdańsk 
2020
Rec. Grzegorz Bazylak, Androcentryczna nieświadomość; 
AKANT 2020, nr 11, s. 36

Aneta Witerska, Meridian mgły, Wydawnictwo 
Autorskie, Bydgoszcz 2020
Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Mglistość; AKANT 
2020, nr 11, s. 38

Bohdan Zadura, Po szkodzie, Biuro Literackie, 
Stronie Śląskie 2018
Rec. Stanisław Chyczyński, Po szkodzie czy przed?; 
AKANT 2020, nr 12, s. 33-34

Marian Zembala, Spełniony. Dzięki Bogu i ludziom, 
Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rec. Andrzej Walter, Na przekór codzienności; AKANT 
2020, nr 5, s. 27

Justyna Żelazo, Istota ze szkła, Mieleckie Towarzy-
stwo Literackie, Mielec 2019
Rec. Stefan Żarów, Oczywistość zamknięta w metaforze; 
AKANT 2020, nr 5, s. 31 v
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„Akant” (miesięcznik), 85-010 Bydgoszcz, ul. 
Dworcowa 62/1, tel. (52) 321 33 71, e-mail: 
akant24@wp.pl
„Akapit” (nieregularnik),  67-200 Głogów, Plac 
Konstytucji 3 Maja 2
 „Akcent” (kwartalnik), 20-112  Lublin, ul. Grodzka 
3, tel. (81) 53 27 469
„Arcana” (nieregularnik), 31-133 Kraków, ul. 
Dunajewskiego 6 
„Arkadia” (nieregularnik), 43-190 Mikołów, ul. 
Rybnicka 62, tel. (32) 220 25 49
„Artyleria” (nieregularnik), 40-032 Katowice, Plac 
Sejmu Śląskiego 1/503, tel. (32) 200 95 03, 503 
809 805
„Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” (kwartalnik), 88-
100 Inowrocław, ul. Chociszewskiego 23/93, tel. 
(52) 357 93 88
„Bez Kurtyny” (nieregularnik), 50-028 Wrocław, Pl. 
Kościuszki 10, tel. (71) 343 49 52, 0696 069 148
„Biłgorajskie Widnokręgi” (nieregularnik), 25-400 
Biłgoraj, ul. Kościuszki 16
„Blasfemia” (nieregularnik), 66 – 006 Ochla, ul. 
Kożuchowska 38, woj. lubuskie 
„Borussia” (półrocznik), 10-687 Olsztyn, ul. Ha-
nowskiego 3/10, tel. (89) 523 72 93
„Bregart” (nieregularnik), 49-300 Brzeg, Rynek, 
Ratusz, tel. (77) 418 70 92
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, 06-400 Ciecha-
nów, ul. Powstańców Warszawskich 5A
„Chimera. Magazyn literacko-kulturalny” (miesięcz-
nik) 00-347 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 
45/47
„Click! Fantasy” (dwumiesięcznik), 04-035 Warsza-
wa, ul. Motorowa 1, tel. (22) 517 01 94

Czasopisma literackie i literacko-artystyczne (2020)

„Cuiavia Felix” (nieregularnik), 87-100 Toruń, ul. 
Gałczyńskiego 52/3
„Czas Kultury” (nieregularnik), 60 -275 Poznań, 
ul. Fiołkowa 5, tel. (61) 830 28 63 
„Czas Fantastyki” (dwumiesięcznik), 02 -651 War-
szawa, ul. Garażowa 7, tel. (22) 607 77 90
„Dekada Literacka” (miesięcznik), 31-002 Kraków, 
ul. Kanoniczna 7, tel. (12) 422 47 73
„Dialog” (miesięcznik), 02-086 Warszawa, al. Nie-
podległości 213, tel. (22) 608 28 80 
„Dictum” (nieregularnik), 20-031 Lublin, pl. Marii 
Curie Skłodowskiej 4, tel. 506 244 231
„Didaskalia”, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16
„Dramaturgia Polska” (kwartalnik), 31-014 Kraków, 
ul. Sławkowska 12/26, tel. (12) 422 48 48 
„Dwukropek” (dwumiesięcznik), 02-912 Warszawa, 
ul. Godebskiego 25
„Dykcja” (kwartalnik), 50-140 Wrocław, Plac Nan-
kiera 15/4, tel. (71) 40 24 51
„Dziennik Portowy” (nieregularnik), 59-220 Legni-
ca, ul. Księżycowa 1/10, tel. (76) 854 45 33
„Elewator” (kwartalnik), 71-246 Szczecin, ul. Ro-
mera 10 E, tel. 605 631 746
„Fa – Art” (kwartalnik), 41-902 Bytom, ul. Cho-
rzowska 43/24
„[fo:pa]” (kwartalnik), 70 -501 Szczecin, ul. Jaro-
wita 6/6, tel. (91) 812 09 66
„Fraza” (kwartalnik), 35 - 074 Rzeszów, ul. Piłsud-
skiego 25 A
„Fragile”(nieregularnik), 31-027 Kraków, ul. Mi-
kołajska 2, tel. (12) 42 208 14
„Fronda” (kwartalnik), 01-842 Warszawa, ul. Rey-
monta 30/61
„Futurum” (nieregularnik), 34-400 Nowy Targ, ul. 

Tysiąclecia 37, tel. (18) 266 21 32
„Gazeta Kulturalna” (miesięcznik), 97-425 Zelów, 
ul. Kościuszki 74, tel. (44) 63 410 98
 „Gościniec Sztuki” (nieregularnik), 04-402 Płock, 
ul. Tumska 9
„Graffiti” (nieregularnik), 15-950 Białystok 1, 
skrytka pocztowa 234
„Ha! art” (nieregularnik), 31-011 Kraków, Plac 
Szczepański 3 A
„Horyzonty” (kwartalnik), 47-400 Racibórz, ul. 
Batorego 4/3, tel. (32) 415 34 11
„Hybryda” (nieregularnik), 30-250 Kraków, ul. 
Gajowa 25, tel. 429 70 10
„Intuicje Przydrożne”(nieregularnik), 73-100 Tar-
nów, ul. Waryńskiego 10, tel. (14) 627 26 12 
„Iskra” (dwumiesięcznik), 33-190 Ciężkowice, 
ul. Dziubana 1/1, woj. małopolskie, tel. (14) 65 
11 168
„Jaworznicki Sokół” (nieregularnik), 43-602 Jaworz-
no-Szczakowa, ul. Krudzielskiego 3, tel. (32) 617 
75 38
 „Jupiter” (nieregularnik), A-1030 Wiedeń, Raben-
gate 2/62/1, Austria – Österreich 
„Kafka” (kwartalnik), D-10117 Berlin, Alb-
rechtstrasse 19, tel. 00493022488966, Niemcy-
Deutschland
„Kartki” (nieregularnik), 15-001 Białystok, skrytka 
pocztowa 254
„Komunikaty 2” (nieregularnik), 66 - 008 Świdnica, 
Wulkanowo 29, woj. lubuskie
„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (kwartalnik), 
00-950 Warszawa, ul. Długa 28, tel. (22) 504 82 00
„Kozirynek” (kwartalnik), 21-300 Radzyń Podlaski, 
Rynek 9
„Kresy” (kwartalnik), 20-950 Lublin, ul. Chopina 
5, tel. (81) 532 32 76
„Krytyka Literacka” (kwartalnik), 93-469 Łódź, ul. 
Szkutnicza 1
„Kursywa” (nieregularnik), 41-303 Dąbrowa Gór-
nicza, Al. Piłsudskiego 79/21 
„Kwartalnik Artystyczny” (kwartalnik), 85-033 Byd-
goszcz, Plac Kościeleckich 6, tel. (52) 58 51 501
„Lampa i Iskra Boża” (nieregularnik), 01-756 War-
szawa, ul. Przasnyska 18/20
„Lamus” (rocznik), 66 - 100 Gorzów Wielkopolski, 
ul. Sikorskiego 5, tel. (95) 722 67 96
„Latarnia Morska” (nieregularnik), 78 - 100 Koło-
brzeg, ul. Kupiecka 3 B, tel. (94) 353 00 94
„Lewą Nogą” (półrocznik), 00-818 Warszawa, ul. 
Twarda 60, tel. (22) 625 36 26 
„Lite Racje” (nieregularnik), 00-927 Warszawa, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28
„Literatura Ludowa” (dwumiesięcznik), 50 -139 
Wrocław, ul. Szewska 36
„Literatura na Świecie” (miesięcznik), 00 - 070 War-
szawa, ul. Kozia 3/6, tel. (22) 827 47 91
„Literat Krakowski” (nieregularnik), 33-190 Ciężko-
wice, ul. Dziubana 1/1, woj. małopolskie
„Magazyn Literacki Książki” (miesięcznik), 00-048 
Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4, tel. (22) 827 93 50
„Manifest” (nieregularnik), 58-308 Wałbrzych, ul. 
Głuszycka 39/16
 „Moja Przestrzeń Kultury” (nieregularnik), 03-288 
Warszawa, ul. Kowalskiego 1/15, tel. 505940955, 
e-mail: mojaprzestrzenkultury@wp.pl 
„Nad Wyraz” (nieregularnik), 96-100 Skierniewice, 
ul. Reymonta 33, tel. (46) 833 24 12
„Nawias” (rocznik), 09-408 Płock, ul. Gościniec 32
„Nihil Novi” (nieregularnik), 34-130 Kalwaria Ze-
brzydowska, ul. Mickiewicza 4, tel. (33) 876 66 36
„Nowa Fantastyka” (miesięcznik), 00-651 Warsza-
wa, ul. Garażowa 7
„Nowa Gazeta Literacka” (nieregularnik), 03-288 
Warszawa, ul. Kowalskiego 1/15 
„Nowa Okolica Poetów” (nieregularnik), 35-310 
Rzeszów, ul. Litawora 2/1, tel. 607 311 915 
„Nowe Książki” (miesięcznik), 00-052 Warszawa, 
ul. Mazowiecka 11/5
„Nowy Napis” /kwartalnik/, 31-112 Kraków, ul. 
Smoleńsk 16/1
 „Odra” (miesięcznik), 50-201 Wrocław, Rynek 25, 
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Wojciech Banach
Rafał Jaworski, Misja i szlachetnej misji 
liryczne emocje
AKANT 2020, nr 2, s. 32-33

Miguel de Unamuno (1864-1936)
Jakub Domoradzki, Miguel de Unamuno. 
Ile pisarza w filozofie, a filozofa w pisarzu?
AKANT 2020, nr 4, s. 15

Maria Kalota-Szymańska (1926-2011)
Arkadiusz Ciechalski, O Marii Kalocie-Szy-
mańskiej i jej twórczości 
AKANT 2020, nr 7, s. 7-9

Witold Stanisław Michałowski (1939-2017)
Rafał Berger, Witek
AKANT 2010,  nr 2, s. 6-7

Opracowania twórczości pisarzy na łamach „Akantu” 2020

Longin Jan Okoń (1927-2020)
Stanisław Nyczaj, Bujny twórczo czas Longi-
na Jana Okonia (1927-2020)
AKANT 2020, nr 8, s. 14-15
 
Leszek Wierzchowski
Anna Ohde, Przygoda z fraszką
AKANT 2020, nr 2, s. 35-36

Bohdan Zadura
Wojciech Łęcki, Wiersze do napisania
AKANT 2020, nr 5, s. 20-21

Michał Zioło
Jakub Domoradzki, Pisanie mnicha
AKANT 2020, nr 2, s. 8; nr 8, s. 20

tel. (71) 343 55 16
„Okolica Kołobrzeskich Malarzy i Poetów” (nieregular-
nik), 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8
„Okolica Poetów” – (kwartalnik), Fundacja „Okolica 
Poetów”, 62-005 Owińska ul. Poprzeczna 13B/1, 
e-mail: redakcja@okolicapoetow.pl
„Opcje” (dwumiesięcznik), 40-032 Katowice, Plac 
Sejmu Śląskiego 2/425, tel. (32) 25 53 806
„Opozycja” (nieregularnik), 43-400 Cieszyn, Rynek 
12, tel. (12) 27 47 116
„Pamiętnik Literacki” (kwartalnik), 50-140 Wrocław, 
Plac Nankiera 15, tel. (71) 343 89 20
„Pamiętnik Literacki” (nieregularnik), Londyn W 
60RF, 238-246 King Street, Wielka Brytania
„Pauza” (nieregularnik), 16-400 Suwałki, ul. Utra-
ta 2/1, tel. (87) 66 58 53
„Pegaz Lubuski” (nieregularnik), 66-140 Gorzów 
Wielkopolski, ul. Sikorskiego 107, tel. (95) 727 
70 71
„Per – Jodyk” (nieregularnik), 30-318 Kraków, ul. 
Rolna 8/2, tel. (12) 267 26 23
„Plama” (nieregularnik), 44-207 Rybnik, ul. 
Podmiejska 1/38, woj. śląskie, tel. (32) 739 11 74
„Poezja Dzisiaj” (nieregularnik), 00 - 175 Warszawa, 
Al. Jana Pawła II 70/52
„Pogranicza” (dwumiesięcznik), 70-551 Szczecin, 
Plac Żołnierza Polskiego 2/9, tel. (91) 34 2970
„Pomosty” (nieregularnik), 97-300 Piotrków Try-
bunalski, ul. Sienkiewicza 16, tel. (44) 649 77 57
„Portret” (nieregularnik), 10 -061 Olsztyn, ul. Bar-
czewskiego 22/70, tel. (89) 5410 576, 5277 770
„Pracownia” (nieregularnik), 07-413 Ostrołęka, ul. 
Sikorskiego 6, tel. (29) 76 42 171
„Prodoks” (dwumiesięcznik), 33 - 310 Nowy Sącz, 
ul. Jana Pawła I 26, tel. (18) 44 40 260
 „Pro Libris” (nieregularnik), 65-077 Zielona Góra, 
ul. Wojska Polskiego 9
„Protokół Kulturalny” (kwartalnik), 60-681 Poznań, 
Osiedle Bolesława Chrobrego 117, tel. (61) 83 
30 483
„Przecinek” (nieregularnik), 33-533 Wrocław, ul. 
Zielińskiego 43/10, tel. (71) 361 75 30
 „Radostowa” (nieregularnik), 27-200 Starachowi-
ce, ul. Na Szlakowisku 9/100 A, tel. (41) 274 87 97
„Red” (nieregularnik), 49-300 Brzeg, ul. Towarowa 
6/10, tel. (77) 416 42 59
„Rita Baum” (nieregularnik), 50-433 Wrocław, ul. 
Prądzyńskiego 31/9, tel. (71) 364 33 75
„Ruch Literacki” (dwumiesięcznik), 31-018 Kraków, 
ul. Św. Jana 28
„Rzecz o Książkach” (miesięcznik), 02 -015 War-
szawa, Plac Starynkiewicza 7, tel. (22) 621 97 78
„Rzeczypospolita Kulturalna”(miesięcznik), E2 EG 
Londyn, Patt Street, 27 Newcourt House, Wielka 
Brytania- Great Britain, tel. (44) 2077390643

„Science Fiction” (miesięcznik), 40-032 Katowice, 
ul. Dąbrowskiego 8, tel. (32) 257 16 03
„Siedlecki Nieregularnik Literacki” (nieregularnik), 
08-110 Siedlce, ul. Kiepury 2/22
„Spojrzenie” (nieregularnik), 60-521 Poznań, ul. 
Słowackiego 58/60
„Strony” (nieregularnik), 45-265 Opole, ul. Bytna-
ra „Rudego” 10 E/15, tel. (77) 455 52 94
 „Studium” (dwumiesięcznik), 30-415 Kraków, ul. 
Wadowicka 8 A, tel. (12) 266 62 92
„Szmira” (nieregularnik), 20-016 Lublin, ul. Na-
rutowicza 45/2
„Sztuka Osobowa” (nieregularnik), 51-251 Wro-
cław, ul. Złocieniowa 3, tel. (71) 330 40 55
„Synekdocha” (nieregularnik), Tarnów
„Ślad” (nieregularnik), 76-200 Słupsk, ul. Wiejska 
28, tel. (59) 842 43 71 100
 „Śląsk” (miesięcznik), 40 -012 Katowice, ul. 
Dworcowa 13
„Światłocienie” (nieregularnik), 24-200 Bełżyce, 
Kolonia Chmielnik 61, tel. (81) 51 79 28
„Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” (kwartalnik), 
25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, tel. (41) 243 35 04
 „Temat” (nieregularnik), 85 -799 Bydgoszcz, ul. 
Osiedlowa 18/16
„Teksty Drugie” (dwumiesięcznik), 00-330 Warsza-
wa, ul. Nowy Świat 72/128
„The Polisch Review” (kwartalnik), Nowy Jork, 208 
East 30 th Stereet, NY 10016, USA
„Topos” (dwumiesięcznik), 81-706 Sopot, ul. Czy-
żewskiego 12, tel. (58) 551 07 56
„Twórczość” (miesięcznik), 00-490 Warszawa, ul. 
Wiejska 16
„Tygiel” (kwartalnik), 82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 
10, tel. (55) 232 73 59
„Tytuł” (kwartalnik), 80-837 Gdańsk, ul. Straga-
niarska 20/23, tel. (58) 313 656
„Wakat” (nieregularnik), 00 – 272 Warszawa, 
Rynek Starego Miasta 2
 „W Kręgu Literatury” (dwumiesięcznik), 90 – 037 
Łódź, ul. Wysoka 40/42, tel. (42) 674 41 23
„Wiatry” (nieregularnik), 64-920 Piła, ul. Złota 
19/8
„Wieści z pod Akacji”(nieregularnik), 30-950 Kra-
ków 61, skrytka pocztowa 383, tel. 660 766 280
„Więź” (miesięcznik),  00-950 Warszawa, ul. Ko-
pernika 34, tel. (22) 827 29 17
„Własnym Głosem” (nieregularnik), 00-695 War-
szawa, ul. Nowogrodzka 46/5, tel. (22) 629 15 17
„Włóczypióro” (kwartalnik), 62-700 Turek, ul. 
Dworcowa 5, tel. (63) 278 51 34
„Wyspa” (kwartalnik), 05-085 Kampinos, Wola 
Pasikońska 8 A, woj. mazowiecki
„Zabudowa Trawnika” (nieregularnik), 03-
349 Warszawa, ul. Nadwiślańska 5 A/36, tel. 

603 574 060
„Zarys” (nieregularnik), 64409 Messel, Waldstraße 
10, tel. 61 59 54 32, Niemcy - Deutschland 
„Zeszyty Literackie” (kwartalnik), 00-372 Warszawa, 
ul. Foksal 16/422, tel. (22) 826 52 21
„Zeszyty Poetyckie” (nieregularnik), 62-200 Gniezno, 
ul. 22 Lipca 77
„Znaj” (kwartalnik), 09-407 Płock, ul. Piłsudskie-
go 6
„Zoopa” (nieregularnik), 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 
56 /15 v

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Dariusz Dekański

NIEWYPOWIEDZIANA CISZA

Znalazłem wiele jego form
retoryczne pytania jak krople wody
wywołały niewyobrażalny sztorm
Prosto ze ściany na samo dno
lecz gdy zanikasz niżej
ciągle są głodni
bardzo mnie chcą

Uciekam słysząc zdesperowany monolog
powtarzam że to niewypowiedziana cisza
Bóg stara się biec obok
lecz Waldemar szybciej się zbliża
Wyśmiewa bliznę i wyszydza wrażliwość
mówi że to wszystko moja wina
szyderczo prosząc dla mnie o litość

Czterdzieści siedem i nigdy więcej!
trzeba było dostrzec za życia
że w wieku dwunastu lat pękło mi serce

Dariusz Kadyszewski

Ostatnia generacja

ozime wypełzły na drogę myśli 
lewe prawe i te niezrzeszone 
nieletnie i przedwcześnie zbutwiałe 
posiane zarastają przed wiośnie
chcieliśmy powitać zimę ale wokół szaro 
męka dżdżu na szyi jak pętla 
i wiatr co zaciska tchawicę
do liści brązowych szepcę po imieniu 
z braku myśli wkładam czapkę 
by nie wywietrzał oddech ognisty 
i w skroniach smutki porywiste 
zaczęła się wojna gatunkowa 
a my nieświadomi 
kłujemy ziemniaki tępym nożem 
przesolony w kałużach 
szeregowy postrzelił się czas 
niewprawnie
lewoskrzydłowy anioł 
za którym od środka tęsknimy 
przeszedł z obrony do ataku 
partii prawoskrzydłowych
wybija dziesięć razy na dobę 
godzina Zero jedynkowa 
na przyjście mesjasza maluczkich
liczymy na nowoczesną zagładę 
bez ran i (s)trupów najnowszy 
wynalazek ostatniej (de)generacji

Helena Wyrzykowska     

BOŻA  DZIECINA

Zaświeciła gwiazda na grudniowym niebie,
goreje ziemia caluśka.
W ubogiej stajni na sianku złożona,
leży dziecina goluśka.

Śliczna dziecina z zimna cała drżąca,
płacze w ubogim żłobie.
Przyszła by  ludzkość od grz ---echu wybawić
i niebo otworzyć tobie.

Więc przytul mocna do serca swojego
mokre od płaczu oczęta.
Niechaj już nie drży i płakać przestanie,
mała Dziecina Święta.

Otrzyjmy łezki płaczącej Dziecinie,
szeroko otwórzmy swe serce.
Niech zaśnie spokojnie, mocno otulona
z serc naszych utkanej kołderce.

Gwiazdo betlejemska przez życie mnie prowadź,
bym nie zbłądziła w ciemności,
a Boże Dziecię w stajni narodzone,
nauczy prawdziwej miłości.

Janina Barbara Sokołowska

Korytarz którym idę do

utkany z szarego płótna z dodatkiem czerni gromadzi
mnóstwo opowieści nie tylko własnych. stąpając
trzeba uważać na kawałki szkła rozsypane po podłodze
gdzie utkwił obcas. szklarz niestrudzenie roztrzaskuje 
szybę i znowu szkli. z brzęków komponuje piosenkę 

liczę warstwy lakieru załamania pęknięcia. bliska noc 
stroszy sierść jak kot. jeszcze tylko wyrzucić złudzenia 
pokaleczyć nogi udeptując brzeg. potargać trochę zdjęć 
(które źle wyszły) zrobionych znienacka

bądź cicho ślepcze. musiałeś coś przeoczyć. starsza kobieta 
z „różańcowego koła” donośnym głosem czyta:                      
Bóg nie ma końca

stąd wie!  

Małgorzata Wątor

Miejscowo

Przyjdą mnie wybudzić z groty bezsilności
Ze znieczulenia ogólnego
Bez szansy na namaszczenie i życie wieczne

Wiesław Marcysiak

7 listopada 2016 – L.C.

Spadł pierwszy śnieg
Tej nocy i było biało
Nie pytasz dlaczego

Ja mówię, że wszystkie motyle świata
Wzniosły się na chwilę
By ziemia stała się lżejsza
By śpiewać Alleluja
I chełpić się swą barwą
Nawet nocne ćmy

Nie pytasz mnie
Zapytaj ich
Zapytaj Boga

Rys. Jan Grzegorzewski
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Janina Barbara Sokołowska

Między nocą

zima. sine niebo stoi nad miastem nieruchomo 
czujnie jak straż. wystarczy nieopatrzny ruch 
a przygniecie do ziemi. zetrze w proch

ale oto bezdomny w kurtce podszytej wiatrem 
grzebie w śmieciach. patrzy wyczekująco licząc na puszki 
i resztki żywności. odkąd ostatni raz przekroczył próg domu
nie jest zbyt rozmowny. wolałby nie pamiętać
patrzy nieufnie „spode łba”. głaszcze bezdomnego kota 
który nagle uciekł i zniknął za niską chmurą
ma nadzieję że jemu się uda choć Bóg mieszka daleko 
a mróz mocno trzyma

nie spotkałam go już więcej. słucham prognozy:
śnieg opada

Kamil Figas

Horror vacui I 

miałem plan: wypełnić to, co niewypełnione
dlatego przybliżyliśmy większość rzeczy nazwanych 
dlatego opowiedzieliśmy bajkę 

słowa, one ranią 
raniąc budują  
takie błędne koło myśli 
zatrzymane przez ząb czasu 
wieczne, poezja przecież żyje 
i w nadziei szukaj dobrego zakończenia z lepszym 
jutrem 

śnieg spadł nam na głowy 
ciszą mówi do nas rzeka 
 

Marek Wołyński

ŹRÓDŁO 

Gdy przychodzi strach 
szelest liści
zamienia się w burzę 
szum strumienia    
w lawinę
a śpiew ptaków
w jazgot 

Wtedy trzeba
poszukać źródła

Nawet to 
które duszę 
ma z drobiny słońca
krew z wody
a serce z kamienia –

może ugasić 
lęk  

Mieczysław Wojtasik

Co dalej

córka moja
nie urodzona na tym świecie
czeka na mnie cierpliwie
w niebieskim kasku
ostrożna
na Ziemi wciąż
walą się mury

kamień na kamieniu
pączkuje tajemnie
nie umilknie więc bombarda
dopóki nie osłoni
oblicza Ziemi 
tarcza aniołów

patrzył chciwie, jakby chciał zrozumieć święty żar bogów i stopić się w ogień. Od trzech tygodni 
nie widział słońca, niebo się sprzysięgło ołowianym pancerzem, zatpiając ziemię falami mżawki, ulew 
i pryszniców. Wszystko się zlewało w odcieniach szarości i grafitu, a dzień był już tylko wyblakłym 
wariantem zmierzchu, targany czasem atlantyckimi wichurami, w poziomych chłostach deszczu. 
Deszcz, deszcz stał się i nie przestawał. On przypominał sobie zagubione wśród lasów senne Ma-
condo i „Sto lat samotności”, a tu starczyło 21 dni, by zwątpić w Słońce, w jego gorące istnienie. A 
teraz znów śródobłoczne rozświetlenia swobodnie wżerały się spod ażurowych powiek w korytarze 
gnuśnego mózgu, błądząc w zapomnianych labiryntach śnieżyc. Wewnątrz wciąż rozmawiał: z 
frontowymi inskrypcjami, z przodkami, którzy już umarli, z gdzieś zagubionymi przyjaciółmi w 
mrowiskach ze starymi liśćmi, listami, zwierzętami z dzieciństwa i z tym trzyletnim, zagubionym 
chłopcem, co w czasie leśnego spaceru odłączył się niepostrzeżenie od grupy i sam w niezwykłej 
wy prawie wrócił samotnie do przedszkola, nie rozumiejąc czemu opiekunki złościły się na niego 
i na przemian śmiejąc się płakały. 

A Bóg był wtedy słoneczny i silny, silniejszy nawet od taty, co nosił go w Boże Narodzenie jak 
perski dywan na barkach z kościoła wieczorem, a śnieg chrupiał pod butami i skrzył się bezmiarem. 
A jeszcze wcześniej, na zdjęciach wytrzeszcza czarne oczy, bo tak zmilczał oczami czarne gwiazdy 
i kołysał się z nimi każdym oddechem, wyszczerbiając po kawałku serce wież gając pulchnymi 
nóżkami na miękkim, ciepłym posłaniu, jakby chciał już biec, porwać się

z motyką

Rafał Gawron

SUCHY LÓD

to moja skóra ostatnia
zrzucam
niech spali się w słońcu
niech chłonie ją nocny deszcz

czyszczę zakamarki mojego
czegoś ego podobnego
skrobię i wyrzucam jak płód
jeszcze się nie urodziłem
dopiero bije mi serce
dlatego żyję
miarową miną krzywię lustro
oddycham sobą i wietrzem
które przed chwilą
zrzucił samolot
rodzi się pot
i cały ja grzęznę w pocie czoła
stawiając pierwsze litery 
na baczność
sam rozdaję rozkazy 
nikt nie słucha

Na Słońce
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Specjalistyczne pow³oki ochronne

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE

W tym roku, lato przeszło bez specjal-
nych rewelacji. Trzeba powiedzieć, że było 
nienormalne. Przyczynił się do tego groźny 
wirus, który opanował cały świat szerząc 
strach i zbierając śmiertelne żniwo. COVID 
19 pozamykał ludzi w domach ograniczając 
do minimum kontakty towarzyskie, oczywi-
ście poza telefonicznymi czy internetowymi. 
Skończyły się koleżeńskie spotkania przy 
kartach i piwie, do których zdążył się przy-
zwyczaić odkąd został wdowcem. Nie był 
jeszcze zbyt stary i jak na emeryta czuł się 
dosyć dobrze. Jednak mieszkając samotnie 
nie zawsze sobie ze wszystkim radził. Naj-
mniej kłopotu odczuwał co się tyczy obiadów, 
gdyż do gotowania był przyzwyczajony. Kiedy 
jego żona jeszcze pracowała, bardzo chętnie 
stawał przy garnkach. Śniadania przyrządzał 
sobie według apetytu i zachcianek, kolacji 
unikał. Czasem tylko oglądając jakiś mecz 
piłki nożnej, otwierając kolejną puszkę piwa, 
przygryzał solonymi paluszkami czy łapczywie 
zajadał się chipsami. Od czasu do czasu, 
dla poprawienia krążenia wychylał lampkę 
czerwonego wytrawnego wina. Taak… było 
trochę tych samotnych wieczorów spędzo-
nych przy winie i komputerze. Telewizji 
raczej nie oglądał. Podczas trwania pandemii 
wychodził z domu wtedy, gdy miasto zaczy-
nało pogrążać się w szarówce lub wcześnie 
rano, aby zrobić w sklepie zakupy. Patrząc 
na zmieniające kolor liście, coraz częściej 
myślał o przemijaniu. Z żoną rozstał się kilka 
lat temu, a u progu zbliżającego się wielkimi 
krokami schyłku życia czuł, że brakuje mu 
kogoś z kim mógłby zwyczajnie porozmawiać, 
pośmiać się, obejrzeć jakiś film… O kartach 
już raczej nie myślał. Kiedyś, spotkania przy 
kartach ciągnęły się do późnych godzin wie-
czornych. Bo i wypiło się co nieco i popaliło 
trochę…

Pewnego popołudnia zdarzyło mu się 
być na pewnej wystawie. Choć wziął w niej 
udział, niezbyt go interesowała tematycz-
nie. Kiedy indziej miał okazję uczestniczyć 
w koncercie, który także nie przypadł mu 
do gustu. Ale żeby nie siedzieć w domu, po-
szedł. Znajomi dziwili się, że nie chodzi do 
Filharmonii czy Opery. On jednak pomimo 
swego, jak mówił „słusznego wieku” wolał 
posłuchać jazzu lub nawet muzyki techno. 
Stary, bo stary, ale właśnie w tego rodzaju 
muzyce gustował. Wracając jednak do wy-
stawy, na którą zastała zaproszona nieliczna 
grupa mniej lub więcej znajomych. Spośród 
zaproszonych, wzrokiem wyłuskał kobietę, na 
którą na ulicy może by nie zwrócił specjalnej 
uwagi. Kobieta, jakich na ulicach tysiące. 
Przystojne i zgrabne. Ale zwrócił uwagę na 
jej twarz. Mogłaby posłużyć do reklamowania 
jakiegoś produktu. Nie musiał się zbytnio 
przyglądać by ocenić, że miała może nieco 
więcej niż pięćdziesiąt lat (choć mógł się 
mylić), a więc o wiele za dużo mniej niż taka, 
którą powinien się zainteresować. Patrząc na 
nią zaobserwował jej czasem zachmurzone 
czoło, jakieś zamyślenie i czasem figlarnie 
śmiejące się oczy. Taka kokietka. Okazja 
spotykania tej kobiety sprawiała mu przyjem-
ność. Zapragnął widywać ją częściej. Może 
nawet zbyt często, co jeszcze bardziej przypo-

Barbara Tylman                           

Spowiedź mężczyzny w pewnym wieku

minało mu, że jest już starym człowiekiem. 
Wciąż jednak dręczyła go myśl, dlaczego 
stało się tak, że na jego drodze stanęła ta o 
dwadzieścia lat młodsza kobieta. Przebywając 
w swoich czterech ścianach próbował wymy-
ślić pretekst aby niby przypadkiem znaleźć 
się jak najbliżej niej. Zauważył kiedyś, że 
choć w pobliżu przebywało wielu mężczyzn, 
ona zawsze otaczała się wianuszkiem kobiet. 
Bardzo ładnych i przeciętnych, starszych i 
młodych. Zaczął rozumieć, że swoje uczucia 
kierowała ewidentnie w ich kierunku. Z po-
czątku było mu jakoś nieswojo… Prowadząc 
dokładne małżeńskie życie, nie znał tematu, 
który był mu trochę obcy. Z czasem, po wielu 
godzinach i dniach rozmyśleń doszedł do 
wniosku, że każdy ma prawo rządzić swoim 
życiem i kochać kogo chce. Ważne jest aby 
być szczęśliwym. 

Długo wahając się, zaproponował jej 
spotkanie u siebie w domu. Do domu, gdzie 
odkąd był sam, nie zaprosił żadnej kobiety. 
Bo tylko tutaj mogli porozmawiać i pobyć 
z sobą nawet milcząc. Propozycję przyjęła i 
nawet dziwił się, że dość chętnie. Przyszła, o 
dziwo z bukietem kwiatów. Dla mężczyzny? 
Śmiejąc się powiedziała, że z pustą ręką do 
mężczyzny się nie przychodzi. Stąd te kwiaty. 
No i „bariera została przełamana”. 

Siedzieli naprzeciw siebie popijając 
kawę  i zajadając się smacznymi ciastkami, 
które kupił na dole w cukierni. Wpatrzony w 
jej śmiejące się oczy, chwilami czuł się speszo-
ny. Dużo mówił o sobie, o swoim dotąd życiu 
Może nawet za dużo, również o wszystkim i 
o niczym. O jej życie nie śmiał wypytywać. 
Każdy ma swoje tajemnice, z którymi albo 
chce się podzielić, albo woli dusić je w sobie. 
Zwrócił uwagę, że kobieta uważnie go słucha-
ła i obserwowała. Może kiedyś, jeśli przyjmie 
jego przyjaźń, sama o sobie powie. Jak na ra-
zie, przypadkowe spotkania mają swój urok. 
Znajoma – nieznajoma, zamieszkała w jego 
głowie, trochę namąciła w myślach… czasem 
poplątała plany.

Zawsze jednak życzy jej, by była szczę-
śliwa. I ostrzega ją, żeby na siebie uważała, 
bo życie jest jedną wielką  pułapką, w którą 
można nieuważnie wpaść. Ale ona ma prze-
cież przed sobą wiele lat, które może przeżyć 
w szczęściu. W przeciwieństwie do niego. v

Staliśmy obaj przed sklepem nocnym, 
aby wyżebrać parę groszy. On na piwo, ja na 
fajki. Czekaliśmy na klienta. Deszcz padał. 
Nie było to dobre, ani korzystne dla mnie, 
bo menel był w tym miejscu i w tej sytuacji 
moją konkurencją. Zapaliłem ostatniego. 
Menel podszedł i zapytał, czy nie mógłbym 
go poczęstować. Powiedziałem, że palę 
ostatniego i pokazałem mu pustą paczkę. 
Chwilę staliśmy w milczeniu, potem popro-
sił o dwa machy. Mówię mu, że nie te czasy. 
Znów postaliśmy w milczeniu. Menel skon-
statował, że w taką pogodę to i pozbierać się 
nic nie uda. Wtedy ja skonstatowałem, że 
też kiedyś zbierałem pety, ale to były dawne 
czasy. Po chwili menel zapytał:

– No i co, już nie zbierasz?
– Nie. Już nie.
– A co się stało?
– Bóg mi pomógł – odpowiedziałem.
Menel popatrzył na mnie, pokiwał 

głową i nie wiedziałem, czy zrozumiał, czy 
dopiero próbuje zrozumieć.

Podeszli jacyś młodzi – dwóch łysych i 
jedna panienka. Byli głośni i pewni siebie; 
jeden wesoły, trochę zbyt wesoły. Do takich 
nie podchodzę. Poza tym, menel był tu 
pierwszy i starszy, więc miał pierwszeństwo. 
Oni zapukali w szybkę, ukazała się „panien-
ka z okienka” i dobijali targu. Menelowi było 
wszystko jedno, więc podszedł. Ja stałem 
nieco z boku.

Gdy tamci poszli, menel zbliżył się do 
mnie, z fajką w ustach i piwem w ręku.

– Dali? – pytam retorycznie.
– Dali – mówi niewyraźnie menel.
– To dobrze – mówię. – Teraz ja spró-

buję.
Menel poszedł w ciemny kąt przy skle-

pie, odbezpieczył piwo i zapalił fajkę. Nagle 
zaczął kaszleć, głośno i intensywnie, ale nie 
na zewnątrz, tylko jakoś tak do wewnątrz. 
Odsunąłem się trochę na bok. Teraz on stał 
po jednej stronie sklepu, a ja po drugiej. 
Nagle wychynęła „panienka z okienka”. – 
Won mi z tym piwskiem, ale już! – rzuciła 
do menela. (Musi usłyszała jego kaszel). Ten 
zwinął się potulnie i odszedł parę metrów 
dalej. Za chwilę podeszło dwoje młodych – 
on chudy i wysoki, ona chuda i niska; i jak 
nie zacznie kaszleć (on), ale już normalnie, 
głośno i na zewnątrz. Co jest z tym kaszlem? 
– myślę sobie. – Jeden kaszle, teraz drugi. 
O co chodzi?

Ale nie podszedłem do nich. Młodzi, 
nawet bardzo – myślę. Dałem spokój.

Podjechała taksówka – wysiadł mło-
dziak; dobrze ubrany, w okularkach. Ten 
jest mój – pomyślałem.

Gdy podszedł do okienka, poprosiłem 
dyskretnie i kulturalnie o parę złotych na 
fajki. On uśmiechnął się i dał mi otwarte 
pudełko papierosów. W środku było pięć 
fajek. Niestety grube. Podziękowałem, ale 
wziąłem. 

– Mentolowe? – pytam z nadzieją, bo 
mignęło mi coś na zielono.

– Trzeba kliknąć. Nacisnąć mocno.
– Ale jak, gdzie?
– O tu, na filtrze, na tą kropkę.
– Aha… – Nacisnąłem i zapaliłem. Jest 

Jarosław Seidel

Menel
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Po ukazaniu się w poprzednich nu-
merach „Akantu” (11/2020 i 12/2020) 
publikacji o Gagauzji – interesującym 
rejonie autonomicznym na terenie Moł-
dawii, zarówno Redakcja jak i szanowni 
Czytelnicy przekazali kilka uwag. Głównie 
wskazywały na konieczność poglądowego 
przybliżenia położenia tej Autonomii w 
otoczeniu sąsiadujących 
krajów. 

Zamieszczona obec-
nie mapka spełnia ten po-
stulat. Należy podkreślić, 
że Autonomię (Gagauz 
Yeri) tworzą cztery teryto-
ria zaznaczone na mapce. 
Nie są one oddzielone od 
ziem otaczającej je Moł-
dawii żadnymi fizycznymi 
granicami. A znajdująca 
się formalnie w granicach 
Mołdowy separatystyczna 
Republika Naddniestrzań-
ska rozciągająca się wzdłuż 
Dniestru ustanowiła wła-
sne granice, które można 
przekraczać podobnie jak 
wszelkie granice państwo-
we. Pomimo zagwaran-
towanej przez Mołdawię 
autonomii, Gagauzja w 
oficjalnych dokumentach 
mołdawskich uznawana 
jest jako „składowa i nie-
odłączna” część Mołdawii 
(Mołdowy). 

W poprzednim tek-
ście wspomniano, że dążenia separa-
tystyczne Gagauzji są wspierane przez 
Federację Rosyjską i cieszą się popularno-
ścią wśród sporej części jej mieszkańców 
nastawionej prorosyjsko od lat panowania 

Bronisław Pastuszewski

G A G A U Z J A
UZUPEŁNIENIE

Na terytorium Mołdawii ciemniejszym odcieniem oznaczono 4 
obszary składające się na Autonomię Gaugaską oraz terytorium 

separatystycznej Republiki Nadniestrzańskiej

Związku Radzieckiego na tym terenie, ale 
też korzystających z możliwości pracy w 
Rosji. Obecnie przewodniczącą Autono-
mii, czyli başkanem jest Irina Vlach. W 
dalszym ciągu istnieją napięcia między 
Kiszyniowem (centralne władze Mołda-
wii) a Komratem (władze Autonomii 
Gagauskiej). 

Podróżujący po Mołdawii mogą się 
jednak naocznie przekonać o życzliwym 
stosunku Gagauzów do turystów, czego 
również doświadczył autor tej publika-
cji. v

dobrze, ale nie za dobrze. Przede mną cała 
noc, a ja grubych nie lubię. Gdy młodzik 
odchodził, rozerwał zgrzewkę piwa i wręcza 
mi jedno.

– Nie dziękuję – mówię, uśmiechając 
się i unosząc dłonie.

– Ależ proszę – nalega tamten. Wzią-
łem.

– Dzięki – rzuciłem jeszcze.
Miałem więc pepsi (którą kupiłem 

wcześniej), piwo i kilka fajek. Ale, że jestem 
uparty i cierpliwy, czekałem nadal na „moje” 
fajki. Stoję. Palę. Wraca menel. Pyta, czy nie 
mam pięćdziesiąt groszy do piwa. Mówię, 
że nie mam. Pyta więc, czy mógłby macha. 
Mówię, że nie, ale mogę mu dać fajki – i 
daję całe pudełko. ( Potem trochę żałuję 
tego odruchu serca, na który nic nie pora-
dzę. Ale był to głupi odruch, bo mogłem 
mu dać jedną, a resztę zatrzymać. Czasami 
nawet odruch serca może być głupi). Piwa 
mu nie dałem – jedno mu wystarczy. Stoimy 
chwilę w milczeniu.

– Masz gdzie spać? – pytam.
– Nie.
Wkurzają mnie takie sytuacje. Gdzie 

jest miasto? (Magistrat znaczy się). Rzucam 
kilka cierpkich przekleństw w kierunku 
prezydenta miasta. – To skur… – i tak dalej. 
Menel potakuje.

– Trzeba iść – informuje mnie menel.
Kiwam ze zrozumieniem głową i patrzę 

jak oddala się w noc, chwiejnym krokiem, 
zgarbiony, prawie jak ja. Czuprynę i gęstą 
brodę miał ciemną, prawie czarną, twarz 
trochę pokiereszowana, nos trochę obity, ze 
starą, głęboką blizną (może po walce). A  ja 
siwy jak gołąbek. Może był w moim wieku? 
Nie wiem. Trudno określić.

Teraz jestem sam – bez konkurencji. 
Ale ludzi nie ma – pusto. Tylko suki jeżdżą, 
jedna za drugą, w te i wewte (przypomina mi 
się stan wojenny; teraz nie ruszą – nie mają 
rozkazu; poza tym mamy wolność chyba 
...). Na to, to pieniądze mają – myślę, lekko 
wzburzony – ale na noclegownię to nie. Zno-
wu rzucam – już w myślach. – To skur… – i 
stoję, bez fajek. Chyba porażką skończy się 
ta eskapada do nocnego. Chyba nic z tego 
nie będzie już. Szkoda. Podjeżdża taksówka. 
Taksówkarz wysiada i idzie wprost do mnie.

– Gdzie tu jest sklep nocny?
– O tu, za rogiem – pokazuję  i od razu 

pytam o parę złotych na fajki (w istocie cze-
kam na cud, że mi te fajki kupi, bo w tej chwi-
li nawet pięć złotych by mnie nie urządzało). 

– Na całą paczkę nie mam – jakby czytał 
mi w myślach – ale proszę niech pan sobie 
weźmie ze dwa – podsuwa mi paczkę, w której 
jest może siedem fajek. Biorę dwa, dzięku-
ję – cienkie, dobre i nawet mentolowe. Od 
razu zapalam jednego, drugiego chowam do 
kieszeni. Palę i obserwuję gościa. A gdyby 
tak – rozważam z nadzieją – zreflektował się, 
przemyślał i podszedł do mnie, dając mi tą 
paczkę z resztą fajek, mówiąc:

– Na noc wystarczy? – to by było piękne. 
Ale nie – odjeżdża.

Patrzę na zegarek – jest grubo po pierw-
szej (właśnie uciekł mi autobus). Rozglądam 
się jeszcze – w prawo, w lewo; i idę (trzeba 
dotrzeć jeszcze do domu). Mam jedną dobrą 
fajkę; może do rana wystarczy – pocieszam 
się niepocieszony.

Deszcz siąpi. Noc. Coraz zimniej. A w 
ciepłym domu czeka na mnie Paulo Coelho 
– uśmiechnięty, jak zawsze. v

F Szkolenie w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna

KATEGORIE

A, A1, B, B1, C, D, T, 

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

ul. Gajowa 32
tel. 052 342 34 96
tel. 052 348 98 23

Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00
piątek 8:00 - 16:00; 
sobota i niedziela 9:00 - 13:00

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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Jedną ze składowych manifestacji ulicznych 
w październiku-listopadzie 2020 roku są protesty 
młodzieży. Jedną ze składowych, bowiem bezpo-
średnią inspiracją był protest kobiet przeciwko 
zbyt daleko idącemu uregulowaniu prawem 
karnym życia osobistego związanego z macierzyń-
stwem. Tak jak ta regulacyjna kwestia wywołuje 
od czasu do czasu mniej lub bardziej intensywnie 
manifestowany sprzeciw, zazwyczaj manipulo-
wany przez polityków, tak protest młodzieży, 
głównie z pokolenia Z, czyli urodzonych po 2000 
roku, jest czymś nowym, osobnym, dominującym 
nawet nad pozostałą sferą wspomnianych buntów 
ulicznych. Może też mieć dojmujące skutki, gdyż 
obejmuje ludzi tworzących przyszłość i może stać 
się punktem odniesienia (przeżyciem pokolenio-
wym) dla młodego segmentu polskiej populacji, 
nawet dla tych, którzy nie wyszli na ulice, ale – jak 
wykazują badania opinii – utożsamiają się ze 
swoimi bardziej aktyw-
nymi rówieśnikami. 

Młodzież uzbro-
jona w kartony upo-
mniała się nie tylko 
o wolności osobiste 
i obywatelskie, ale i 
o uczestnictwo w kre-
acji świata. Chce, aby 
jej głos był słyszany 
i brany pod uwagę. 
Nie chce pogodzić się 
z tym, że rozpędzony 
i skrępowany pienią-
dzem oraz technolo-
gią świat nie interesuje się nią. Świat ten chce 
bowiem wychować społeczeństwo zewnątrzste-
rowane, które reaguje tylko na nakazy i zakazy 
i biernie adaptuje się do zastanej rzeczywistości, 
nieustannie ją reprodukując, choć na wyższym 
poziomie technologicznym. Poprzednie poko-
lenia X i Y dały się wmanewrować w ten system, 
a kolejne Z, a przynajmniej jego twórcza część, 
nie chce się z tym pogodzić. 

Póki co polska młodzież podobnie jak 
białoruska (manifestacje od sierpnia 2020 
roku), ma niewiele do powiedzenia w sensie 
programowym. Tylko że białoruska mówi w 
miarę normalnym językiem Uchodi!, podczas 
gdy polska zaczerpnęła od swych sfrustrowa-
nych i nieco politycznie rozwydrzonych matek 
(język polskiego parlamentu czasem bywa nie 
żołnierski czy stajenny ale kibolski) wulgarne 
Wypierdalajcie! W innych zakresach, głównie w 
tej kartonowej komunikacji, młodzież jest już 
bardziej kreatywna. 

Przypatrzmy się więc temu językowi, peł-
nemu metafor i ekspresji, będącemu splotem 
języka werbalnego i języka plastycznego, co bez 
wątpienia jest przeniesieniem internetowych 
środków komunikacji na ulicę. 

Można mówić o nowym, zakorzenionym w 
świecie wirtualnym typie literatury, może nie do 
końca pięknej, a już na pewno nie wysoko-arty-
stycznej, lecz również na pewno nie do końca 
utylitarnej. Nie jest to też tylko kolokwialna 
publicystyka ani polityczna propaganda. Mieści 
się w kategorii literatury, jeżeli poszerzyć i tak 
wciąż od połowy XX wieku poszerzane, granice 
tej kategorii. Wykorzystuje bowiem takie środ-
ki artystyczne jak metafora, elipsa, parabola, 
antynomia, synonim, a na dodatek sprzęga się 

Stefan Pastuszewski 

Uliczno-kartonowy przekaz literacki

z symbolicznym lub piktograficznym zazwyczaj 
obrazem. Posługuje się symbolami, choć najczę-
ściej bardzo prostymi. Symboliczna jest nie tylko 
treść, ale też forma, łącznie z wiodącym, choć w 
istocie raczej przypadkowym, znakiem czerwo-
nej błyskawicy na czarnym tle i to tle zazwyczaj 
w proporcjach instagramowego kwadratu. W 
ciągu: autor-utwór-odbiorca łącze pierwsze ma 
większą wagę niż drugie, a jeśli idzie o wagę 
tych trzech elementów, to najważniejszy jest sam 
autor. Potwierdza to, obserwowany od dłuższego 
czasu proces indywidualizacji życia i atomizacji 
struktur społecznych. Ma miejsce paradoksalna 
spójność równoprawnych atomów, swoista ega-
litaryzacja, a nawet uniformizacja (na pewnym 
poziomie) indywiduów.

Uliczno-kartonowa wypowiedź zazwyczaj 
daleka jest od dosłowności. Służy nie wyrażeniu 
utylitarnego postulatu, tylko osobowej ekspresji, 

nawet jeśli jej treść jest postulatywna. Dodatko-
wym walorem jest estetyka samego nośnika tej 
kartonowej literatury, czyli zazwyczaj wymyśl-
nie, ze smakiem i pomysłowością odzianych 
dziewcząt.

Jaka jest ta uliczno-kartonowa literatura 
pokolenia Z?

Wyrosła z trendów objawionych już wcze-
śniej w Internecie. Język i literatura traktowane 
są tam jako środek wyrazu i sam wyraz a nie jako 
wartość sama w sobie.

Na październikowo-listopadowej ulicy 
unieważniono klasyczną triadę: prawda-dobro-
-piękno. W ogóle kultura unieważniania jest cechą 
drugiego dziesięciolecia XXI wieku, w którym 
prawda przeszła w post-prawdę, autorytet w 
celebrytę. Liczy się tylko moja prawda, ewentu-
alnie prawda mojej grupy, prawda wspólnoty 
pokoleniowej. Bardzo często to ja sam jestem 
prawdą, choć wiem, że wokół mnie są też inne 
prawdy. Toleruję je, ale się nimi nie interesuję. 
Ma równocześnie miejsce unieważnianie do-
tychczasowych, i tak już bardzo rozchwianych i 
szeroko rozlanych, kanonów estetycznych. 

W twórczości pokolenia Z, co jawnie 
objawiło się na ulicy, dominuje kultura unie-
ważniania wszystkiego, z wyjątkiem instrukcji 
technologicznych obsługi zastanego świata, na 
przykład smartfona, ale też karty płatniczej. W 
literaturze unieważnia się tradycję i dotychcza-
sowe zasady estetyczne. Literatura pozbawiona 
jest piękna, a dobro jest tylko dobrem autora, 
który dzięki literaturze może się wyrazić. 

Jeśli idzie o inne triady, to z wolności-
-równości-braterstwa pozostała tylko wolność, bo 
inteligentna młodzież szybko zorientowała się, 

że w turbokapitalizmie korporacyjnym te dwa 
pozostałe elementy już dawno unieważniono, 
a ją samą, wychowaną w indywidualizmie i 
konsumpcjonistycznym hedonizmie nie stać na 
solidarność, łączącą przecież w sobie równość i 
braterstwo. 

Będąca kalką carsko-rosyjskiego sałowie-
stia1 triada Bóg-honor-ojczyzna przemawia z kolei  
przede wszystkim do tych gorzej wykształconych. 
Dla studentów i licealistów jest  pachnącym 
naftaliną anachronizmem, tym bardziej, że  
kojarzy się z ostro krytykowanym Kościołem in-
stytucjonalnym. Ziemowit Szczerek, obserwując 
Marsz Niepodległości 11 listopada 2020 roku 
odnotował następujący obraz: „Gdy z auta pełne-
go skinów pod adresem policjantów w cywilu – 
wielkich, przybyczonych chłopów, których tamci 
ewidentnie wzięli za swoich – poleciało „Bóg, 
honor, ojczyzna”, to policjanci im odwarknęli: 
„ty wiesz, co to w ogóle jest, pajacu?”2.  

Nie ulega wątpliwości, że źródłem literatury 
uliczno-kartonowej jest literatura internetowa, w 
tym poezja instagramowa łącząca obraz z krót-
kim, choć często wysublimowanym przekazem 
słownym. Autor nie zabiega o wysłuchanie, a tym 

bardziej o popularność 
czy o sławę, tylko dąży do 
wyrażenia siebie, ewentu-
alnie swojej grupy. Rów-
nocześnie upomina się 
o zmianę, choć zazwyczaj 
nie zna jeszcze punktu 
docelowego tej zmiany.

Posługując się do-
tychczasowymi klasyfika-
cjami trzeba stwierdzić, 
że jest to literatura za-
angażowana. Istotną jej 
cechą jest wysoki poziom 
satysfakcji autorskiej, co 

wynika między innymi z wyładowania silnych 
emocji w uliczno-kartonowym przekazie lite-
rackim. v     

Przypisy:
1 Stefan Pastuszewski, Sacrum w rosyjskiej przestrzeni publicz-

nej a kultura polska, [w:] Sacrum a profanum. Rozważania 
i dylematy, red. Grażyna Różańska, Słupsk 2017, Akade-
mia Pomorska, s. 205.

2 Ziemowit Szczerek, Boję się jak wszyscy, „Wolna Sobota” 
(„Gazeta Wyborcza”) 2020, nr 267, s. 9.

Ryc. Unieważnianie w literaturze uliczno-kartonowej dotychczasowych standardów literackich 

Wypoczynek 
w Borach Tucholskich

F
Spływy kajakowe

F
Biwaki

F
Zielone Szkoły

Stanica Wodna PTTK 
Gostycyn-Nogawica
pttk-nogawica.pl
e-mail: ewaguma22@wp.pl
tel. 665 477 833, 502 480 464

Niesamowite wrażenia podczas spływu Brdą od 
leśniczówki Świt do stanicy Gostycyn-Nogawica. 
Odcinek ekstremalny przez Piekiełko i odcinek 
relaksowy. 

8 kilometrów w 4 godziny. Cena 50 zł za osobę. 

Spływ Brdą
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Dzień pogrzebu cioci Róży okazał się 
dniem pogodnym, ale tylko na zewnątrz. Na 
zewnątrz świeciło słońce, niebo było idealnie 
błękitne, chmury niemal idealnie białe, ptaki 
ćwierkały, naokoło nas poruszał się z niewidzial-
ną gracją delikatny zefirek, nie tyle wiejąc, co 
powiewając sobie od czasu do czasu, chłodząc 
nas, poruszając skupione w miejscu, nierucho-
me, masy powietrza. 

A więc była, jak to się mówi, ładna pogoda. 
Sierpień. Lato.

Jednak ta „ładna pogoda” była tylko na ze-
wnątrz, bo wewnątrz nas panował wszechwład-
nie król Smutek, a jego „działanie” łagodzone 
było jedynie przez pogodny, blady uśmiech 
rezygnacji, z odwiecznym: „tak już musi być” 
albo: „Bóg tak chciał”, kołatającym się gdzieś 
w tyle, czy raczej w głębi, ludzkich głów, serc 
i dusz. Zawsze lubiłem cmentarze, to prawda. 
Napisałem kiedyś w jednym z wierszy takie oto 
zdanie: „cmentarze to wyspy wieczności / w 
świecie do bólu doczesnym”. Tak, nawet takie 
miejsca, tak smutne i posępne, mają w sobie 
dużo nostalgicznego uroku i melancholijnej 
poezji. Te krzyże z wizerunkiem Chrystusa, 
pomniki z rzeźbami przypominającymi Matkę 
Boską lub anioły, te daty urodzin i śmierci, 
inskrypcje, świadczące o czyimś bólu, ale też 
nadziei („gdybyśmy tylko w tym życiu mieli 
nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi bylibyśmy 
niż wszyscy inni ludzie”, tak zdaje się napisał w 
jednym ze swych listów święty Paweł), te znicze 
i lampiony z palącym się światłem, ta cisza, ci 
ludzie w skupieniu modlący się, układający 
kwiaty i znicze, grabiący ziemię, przychodzący 
często na groby swoich bliskich całymi rodzi-
nami, najczęściej na Pierwszego Listopada, 
ten zapach, powiem raz jeszcze: ta cisza… To 
ma coś w sobie. To ma w sobie Poezję, wiele 
Poezji. Wiele głębi. Wiele sensu. Czyli czegoś, 
co na co dzień nam gdzieś umyka, przelewając 
się między palcami.

To prawda, to wszystko prawda.
Jednak tego dnia jakbym tego wszyst-

kiego nie zauważał, jakby nie docierało to do 
mnie. Jak wszyscy, pogrążony byłem w bólu, w 
smutku, w żałobie – w refleksjach niewesołych, 
jednym słowem. Zresztą, częściowo były to tylko 
refleksje, a częściowo – uczucia.

Bo uczucia mieszają się często z refleksja-
mi i vice versa („vice wiersza”, jakby powiedział 
pewien mój znajomy poeta), trudno tu jedno 
oddzielić od drugiego.

Pogrzeb cioci Róży odbył się w miastecz-
ku, na miejscowym cmentarzu parafialnym, 
bardzo już starym. Najpierw oczywiście była 
msza żałobna, szalenie prosta i, rzekłbym, 
ascetyczna, tak jak trzeba, prostota w takich 
sytuacjach bywa nie tylko najwłaściwsza, ale 
i – najpiękniejsza; jestem wielkim fanem 
prostoty, jako chrześcijanin i jako poeta. Cała 
Ewangelia jest jej pełna, choć przecież opowia-
da o cudach, wskrzeszeniach, uzdrowieniach 
i innych takich niebywałych rzeczach. Ba, cały 
przekaz Jezusa, jego nauka – to szczyty prostoty, 
jej mistrzostwo!

Byłem tego smutnego dnia bardzo blisko 
Pawła i Gabrieli, ich dzieci, pana Bolesława, 
pani Agnieszki… Niemal całe M. przyszło 
pożegnać i odprowadzić w tę ostatnią drogę 

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Ucieczki i powroty

Różę Konieczną – była tu osobą powszechnie 
znaną, lubianą i szanowaną. 

Naturalnie, jako jej siostrzeniec, byłem 
dumny z tego powodu.

Przybyli Joanna z mężem, oraz jej brat 
Andrzej z żoną. 

Z Bydgoszczy przyjechała na pogrzeb 
moja mama i inni członkowie rodziny, bliżsi i 
dalsi krewni z rodu Koniecznych i Skorupskich, 
kilku moich kolegów i przyjaciół…

Przyjechała także, o dziwo!, moja… była 
żona – Anna.

Szczerze mówiąc, zdziwiłem się. Nie 
myślałem, że ją tu zobaczę. A przecież nie 
powinienem się dziwić, w końcu przez te kilka 
lat była moją żoną, znała i lubiła ciocię Różę i 
ciocia Róża lubiła też ją!

To moje zdziwienie świadczy tylko o tym, 
jak bardzo już historia mojego – naszego – mał-
żeństwa należała już dla mnie do przeszłości…

- Cześć, Aniu… - przywitałem ją mimo 
wszystko w miarę serdecznie, jak dawną dobrą 
przyjaciółkę.

Uśmiechnęła się do mnie smutno.
- Witaj, Stasiu. Bardzo mi przykro z po-

wodu śmierci cioci Róży, bardzo ją lubiłam. 
Przyjmij najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

- Dziękuję…

Wyszliśmy wszyscy z cmentarnej kaplicy, 
i udaliśmy się – rodzina, przyjaciele, znajomi 
– w to miejsce, gdzie ciocia Róża miała zostać 
pochowana, czy raczej nie tyle może ona 
sama, co jej doczesne szczątki. Trumna została 
wyniesiona, wszyscy ruszyli za nią, rozległy się 
modły i śpiewy:

„Anielski orszak niech twą duszę przyjmie 
/ uniesie z ziemi ku wyżynom Nieba / a pieśń 
Zbawionych niech cię zaprowadzi / aż przed 
oblicze Boga Najwyższego”…

Lubiłem tę pieśń, wprawiała mnie ona 
zawsze w jakiś niecodzienny, mistyczny nastrój. 
Przypomniało mi się, że bohater powieści 
Thomasa Manna „Czarodziejska Góra” („Der 
Zauberberg”), młody Hans Castorp, powie-
dział kiedyś, że jeśli ktoś chciałby 
podnieść się na duchu, to nie tyle 
do kościoła na mszę świętą nawet 
powinien iść, ale właśnie na cmen-
tarz, właśnie na pogrzeb. Tak, bo 
właśnie w tych okolicznościach 
wszyscy starają się być w podnio-
słym, uroczystym nastroju, zdając 
się podążać myślami w jakieś 
górne rejony Ducha, ku Bogu, ku 
prawdom ostatecznym – co kryje 
się przecież nieodmiennie już w 
samym fakcie czyjejś śmierci.

Ten nastrój udzielał się 
wszystkim zebranym, nie tylko 
zresztą dorosłym, ale i dzieciom – 
miałem tu na myśli dwoje wnucząt 
cioci Róży, Łukasza i Marysię. 
Wiedziały już, że babcia „poszła 
do Nieba, gdzie jest teraz z anioł-
kami”, bo mniej więcej w ten spo-
sób tak to się dzieciom te sprawy 
wyjaśnia.

Chłopczyk i dziewczynka byli 
smutni, ale grzeczni, poważni i ja-
koś tak uroczyście nastrojeni. Nie 

wiem, na ile pojmowali owo Misterium Śmierci 
z całą jego mistyką, ale i grozą, nie wiem… 
Nigdy nie miałem dzieci… Nie umiem sobie 
tego wyobrazić. Chociaż pamiętam, że kiedy 
zmarła moja babcia, miałem tyle lat może, ile 
teraz Łukaszek – ale przy całej mojej wrażliwo-
ści nie wiem, nie pamiętam po prostu, w jakim 
stopniu mogłem ten fakt odbierać, na pewno 
nie tak, jak osoba dorosła i w pełni świadoma, 
znająca już życie, to pewne. Myślę, że dziecięca 
psychika jest krucha i delikatna, a jej zdolności 
percepcji ograniczone. Dlatego pewne sprawy 
wydają się dziecku jakby zakryte kurtyną czy za-
słoną, dostępne tylko poprzez jakieś aluzje czy 
przypuszczenia. Przecież trudno powiedzieć 
dziecku, że człowiek UMIERA, jego ciało jest 
złożone w trumnie, w grobie, do ziemi, gdzie 
po prostu sobie GNIJE! Jest to zbyt brutalne, 
zbyt okrutne dla dziecięcej świadomości. Nie 
tylko zresztą dziecięcej, tak naprawdę i nam, 
dorosłym, trudno jest to w pełni pojąć, a tym 
bardziej zaakceptować. Dlatego tak bardzo 
pomocna jest Wiara – i Poezja cmentarzy. Ta 
Wiara i ta Poezja, bez których nasze życie

nie miało by już najmniejszego sensu ani 
wymiaru…

W końcu uroczystości pogrzebowe się 
skończyły i wróciliśmy do pensjonatu, rodzina, 
pan Bolesław, pani Agnieszka oraz kilkoro 
zaproszonych gości – przyjaciół (głównie 
przyjaciółek) kochanej cioci Róży, dla któ-
rych Paweł i Gabriela wraz z zawsze pomocną 
Agnieszką i innymi pracownikami przygoto-
wali poczęstunek, coś w rodzaju stypy (brr, 
okropne słowo!). Wśród zaproszonych byli też 
Hermanowie, Wrzesińscy, moja mama i moja 
była żona, Anna.

Jest w tym chyba coś okropnego, te stypy, 
ta – jakże ludzka, jakże prawdziwie ludzka! 
- potrzeba jakiegoś przełamania się po tych 
wszystkich duchowych, wewnętrznych rozter-
kach czy rozmyślaniach, potrzeba „napełnienia 
brzucha”, pewnego zobojętnienia się na śmierć 
– jest to potrzeba, myślę, tego samego rodzaju, 
co potrzeba wypicia wódki czy piwa w pewnych 
życiowych sytuacjach, potrzeba zamroczenia 
się, czy może raczej ZNIECZULENIA, alkoho-
lem. Żeby nie myśleć!...

Wypiłem. v

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje 
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników  

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Idalia Gaudyn

Perła
      

wszystko jak wyśnione gdzie więc szukać baśni
Szeherezada z przyjaciółmi w tawernie
sączy wino i słucha ich miłosnych opowieści

nie szczędzi pochwał za każde zmyślenie
poprawia styl mimochodem jakby od niechcenia
pomaga plątać wątki uzupełnia treści

młody Sindbad turban zawiązał na głowie
ściska jej drobną dłoń i zagląda w oczy
jak czynią wszyscy kochankowie

ona odwraca się i patrzy na morze
szepcze sprzeniewierzyłam na tę fikcję
tysiąc nocy została mi już tylko jedna

ale ta ostatnia będzie prawdziwa
nim się skończy zanim błysną zorze
wepnę ci moją perłę w turban
a potem zaszlocham że z tobą odpływa

Sindbad zbladł skłonił się i wyszedł
żegnała go rankiem stojąc na brzegu
a z nią tysiąc nocy w ciemnym szeregu

Jacek Jaszczyk

Śniła mi się miłość, była

iskrą wybuchu
na zboczach dramatu Sama Mendesa. 
Cieniem zamkniętym w odwróconym akcencie 
pisma arabskiego słowa Eazala.

Oddychała pod skórą Tektosagów, 
Tolistobojów i Trokmów,
z których odlatywały wszystkie ptaki.

Jak wtedy kiedy z piktogramów
spadały tajemnice snów dynastii In,
i kora drzew żyjących w granicach państw,

przez które uciekały wszystkie pola 
bitew króla Amyntasa.

Śniła mi się miłość,
była iskrą w zielonych oczach Galów
ułożonych niecierpliwą ręką na ołtarzu perga-
mońskim,
 
nad którym jak jasne zbocza Pergamonu,
tetrarchą – ty.

Juliusz Rafeld

SZSZ…

szeptem do mnie idziesz
gdy biel skrzypi pod stopami
szare chmury płyną do pracy
w dali szemrają tramwaje 

mroźny zmierzch schował wiatr 
jak chusteczkę w kieszeni
marzną liście bo nie odleciały
przegapiwszy koniec jesieni

para nad imbrykiem się czai
i srebrzą się twoje włosy
chyba że je słońce w dzień
maluje na szczerozłoty

gdy wystawiam twarz na deszcz
uzdrawia przed słonym nalotem
a ty biały bluszcz odszukaj
i szeptem wracaj potem

Marek Wołyński

FEMME FATALE

Pokazuje mi album
i siebie w szkolnym fartuszku

Na zdjęciu obok niej 
chłopiec ze zwieszoną głową
– powiedziałam mu 
że już mi się nie podoba
i na drugi dzień 
miał zabandażowane przedramiona

Tutaj byłam na wakacjach –
ten po prawej 
jak przestał mi się podobać
miał wypadek 
jechał po alkoholu…

A to ślub – byłam taka głupia
nawet nie wiem 
co on teraz robi

A drugi mąż – wskazała palcem
na kolejne zdjęcie – płakał 
i chciał skakać z wieżowca 

A ten…

długą chwilę milczała –
tego kochałam naprawdę
zabiję go, jak spotkam…

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

wystarczy tych wierszy 
prawie każdy pisze 
i nikogo to nie obchodzi 
a ziemia się pod nimi ugina 
pękają pawlacze i zbiorniki na makulaturę
lepiej pleść wianki z hortensji i wrzosów 
wieszać na okiennicach bez powodu 
albo z powodu choroby 
zamykać księgarnie z poezją 
ziemia się temu przychyla
rozrzucać nad głowami kartki nekrologów 
z miłościami nieopisanymi 
ale nekrolog to już opis 
niech więc po prostu zapomnę 
i ziemia będzie lekką

Paulina Ulatowska

Medini

kobieta jest zaokrągleniem ziemi 
kiedy jej talia wzrusza się pręży

tańczącą linią wschodzącą nad księżycowymi 
górami Ugandy jest karishmą otwiera się

kwiatem lotosu przewodzi światło 
oddaje je w formie życia

Łukasz Kubicki

Koncert

Dziewczyna z wiolonczelą
usiadła naprzeciwko mnie
ale profilem
była dostojna i wyprostowana  
jak grecki filozof
i piękna
jak jego popiersie
subtelnie przesuwała palcami po gryfie
a jej smyczek tańczył w radosnych 
podskokach

Wszystko skończyło się po godzinie
nawet nie spojrzała 
wróciwszy 
wciąż miałem tę niewygodną myśl 
że jej palce wędrują teraz  
po plecach  
kogoś innego
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Dariusz Kadyszewski

*** 

czerwone krzaki wyrywam z ziemi 
czerwienią wybucha kwiat 
czerwone odbijam oczy przechodniów 
czerwono zakrakał ptak 
czerwone serca w czerwonej rozterce 
czerwone dręczą sny 
czerwone zjawy kąsają duszę 
czerwienią dławię się jak ty                            
czerwony anioł rozpostarł skrzydła 
czerwoną rozlewa krew 
czerwone życie z wolna wycieka 
czerwony nadchodzi kres
czerwone krzaki wyrwane z ziemi 
kurczowo wgryzają się w grunt 
czerwone maki krzyczą do nieba 
rozpala czerwony bunt Dariusz Kadyszewski

szary paw

szary paw 
się szaro gęsi 
cicho sza-ra 
jego eminencja 
i myśli sza-raki 
szaro bury cały 
daje się we znaki

Jerzy Grupiński

Dzięcioł

Jeszcze jeden więc
z ogniście
podpalonym kroczem ?

Te radosne rżenia
skąd znam
brzuchomówcze wyrazy
i gardło ciszy

Jakby ktoś szukał
na sośnie
rajskiego owocu liter ?

Jolanta Baziak

Świerk i drozd

Drzewo
potężne w ramionach
to tu to tam przebłyszczy
promień 
na wierzchołku trzy ptaki 
– choinka z gwiazdą
świerk w słońcu

niedalekie żagle przesuwają brzeg
ostatnie dni sierpnia
wszystko płynie
wysycha mój ostatni obraz

pod mokrą warstwą 
ukryta twarz Chrystusa 
teraz
laguna w świetle pomarańczowego księżyca 
jeszcze wyraźnie widać głębokie ryty pędzla 
po cierniach

przed próg spadło bladobrązowe piórko
 
wiele ich tutaj 
drozdów śpiewaków
po deszczu wzbijają się z długimi wstęgami liszek
o świcie słychać polifoniczny koncert

piórko dodałam do obrazu
zostanie po małym droździe z uszkodzoną nóżką

długo stał
nie jadł nie pił 
patrzył
czarnym bolesnym okiem

pochowałam pod świerkiem w słońcu małego drozda
teraz to piórko śpiewa 
niemą falą na obrazie

Dar

Marek S.Podborski 

PUCH

Chciałbym uchwycić te głosy
już nie uciekają, pohukują tylko
jak puchacze
w pokutną noc

Z obszarów ciemności
doskonałej
przepoczwarzam się 
w proste konstrukcje

Redukując szumy
do minimum

przetrwania

Marek Wołyński

STARUSZEK

 
Kochał śpiew ptaków
lecz kiedy do nich podchodził –
one odlatywały
 
W końcu
kupił ptaka w klatce
 
Każdego dnia
skrzydlaty przyjaciel
witał go śpiewająco 
i rozweselał jego samotność
 
Często 
wystawiał łepek zza krat
dając się pogłaskać
 
Aż kiedyś
ptak mu zaśpiewał 
piosenkę o miłości 
a stary człowiek
wzruszony do łez
otworzył drzwiczki
 
Ptak
pofrunął
w kierunku okna
i uderzył w szybę 
 
Szyba pękła 
 
Pękło też
serce ptaka
 
W sercu staruszka
wyrosła
klatka

Marek Wołyński 
 
***

Przełamałem na pół
kromkę chleba

A kiedy się nią dzieliłem  
z samym sobą
smuga porannego światła
sprowadziła na ziemię
drobinki okruchów –

Te najmniejsze 
uciekły przez szparę w drzwiach 

Zawsze biegną
do śpiewu ptaków

Marek Wołyński

BYĆ WRÓBELKIEM

Słuchaliśmy z siostrą
jak w szpitalnym parku 
śpiewają kosy

Po chwili
siostra powiedziała
że jednak najbardziej 
lubi wróble

– Są takie małe
szare
bezbronne
lecz ile w nich radości
i rozlatania

– Kiedy już umrę –
dodała –
chciałabym
żeby moją duszę
przygarnął jakiś wróbelek…

Wracając ze spaceru
często podglądam 
jak te małe ptaszki
harcują
w koronie drzewa

Temu 
najradośniejszemu
mówię –
do jutra siostrzyczko
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Nie będę używał tytułów, których używali. 
Postępuję bowiem zgodnie ze starą chrześci-
jańską tradycją, starym chrześcijańskim tak 
samo na Wschodzie i Zachodzie, nie pisanym 
prawem. Prezbiter, w tym biskup, który sprze-
niewierzył się Nauce Chrystusa był pozbawiany 
wyrokiem Synodu czy Soboru święceń,  tytułów 
i insygniów. Insygnia, w tym infułę i ornat, 
sutannę po prostu publicznie z niego zdejmo-
wano, a nawet w przypływie gniewu zrywano. 
Pastorał łamano.

W późniejszym rzymskim katolicyzmie 
akt ten ograniczono do pozbawienia prawa 
używania insygniów, uczestnictwa w celebrach 
i pochówku w katedrze. Ta ostatnia kara, w 
ostatniej chwili, gdy już był martwy, spotkała 
Juliusza Paetza. Ale zanim zmarł przebierał 
się z lubością w te, bo miał pod tym względem 
kobiecą naturę, insygnia i pchał się do celebry, 
bo też jak kobieta lubił się pokazywać. Henryk 
Gulbinowicz, choćby ze względu na wiek, ale 
też chyba ograniczoną świadomość (zmarł 
w wieku 97 lat), tak chyba w ostatnim czasie 
nie postępował. Chyba żeby go przebrano i 
prowadzono jak na sesji Rady Miasta Wro-
cławia podczas nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta. 

Nieszczęsna figura, ale też nieszczęsna 
instytucja, która do takiej tragifarsy i kompro-
mitacji w momencie, kiedy atakowana jest z 
innych względów, doprowadziła. To instytucja, 
to ludzka część Kościoła rzymskokatolickiego, 
hierarchiczna część. Biernie niestety tolero-
wana, właśnie dlatego, że jest hierarchiczna, 
przez większość wiernych. To ich milczenie, 
ich bierność, ich nieświadomość doprowadziła 
do tego, że ta część wyrodziła się. W innych 
Kościołach, nawet w prawosławnych biskupi 
nie są aż tak bezkarni, nie funkcjonują poza 
zasięgiem oceny i opinii. 

H. Gulbinowicz i J. Paetz byli homosek-
sualistami, ten pierwszy także pedofilem. Tole-
rowali homoseksualnych kapłanów, tolerowali 
pedofilów. Wykorzystywali ich i chronili. Pchali 
na wygodne, lukratywne i pyszne stanowiska 
kościelne. Obsadzali nimi urzędy kurialne i 
seminaria, by zwykła praca duszpasterska nie 
była dla nich za ciężka. (Można to porównać 
z pozycją komendanta i posterunkowego 
/”krawężnika”/ w policji).Gdyby sporządzić 
socjogram tych nominacji, to dopiero byłaby 
sensacja! Można mówić, że na sukcesję apo-
stolską nałożyła się sukcesja homoseksualna.

Doktryna Kościoła rzymskokatolickiego, 
tak jak całe chrześcijaństwo potępia homosek-
sualizm, ale nie homoseksualistów jako ludzi. 
Paradoks? Logicznie może nie, ale praktycz-
nie… Bo homoseksualizm jest wypaczonym 
popędem a przed popędem nie ma ucieczki, 
choć można go osłabiać, moderować, starać się 
panować nad nim. H. Gulbinowicz, J. Paetz et 
consortes tak wysoko zaszli, tyle krzywd i szkód 
uczynili, bo mieli na to przyzwolenie wiernych 
a to wspomniane niepisane prawo wewnątrz-
kościelne ich chroniło. Prawo, które odeszło 
od Prawa Bożego zawartego w Piśmie Świętym 
a zbliżyło się do prawa świeckiego, też niepi-
sanego. Biskupi broniący się przed zarzutem 
ochraniania księży pedofilów tłumaczą, że nie 
było wtedy obecnych procedur, zapominając 
oczywiście o procedurach ewangelicznych, o 

Stefan Pastuszewski

Prawo kościelne zamiast Prawa Bożego

Prawie Bożym. W Kościele rzymskim, w żartach 
krąży takie powiedzenie: „Gdy mówi biskup to 
nawet Chrystus milczy”.

A jakie były ówczesne procedury?
Kapłana homoseksualistę a szczególnie 

tego który  publicznie gorszył oraz pedofila nie 
obciążano - jak sugeruje Biblia - kamieniem 
młyńskim i nie wrzucano na głębię, tylko podda-
wano terapii, obarczano pokutą i przenoszono 
na inną placówkę. Myślano albo wmawiano 
sobie, że taki osobnik zszedł już ze złej drogi. 
Uważano, że miłosierdzie ważniejsze jest od 
sprawiedliwości.

To niepisane prawo stosował także Karol 
Wojtyła, czy jako biskup, czy jako papież, dla 
dobra Kościoła, oczywiście. To dobro było wówczas 
zagrożone, gdyż  szczególnie na Zachodzie 
gwałtownie zaczęła spadać liczba chętnych 
do seminariów duchowych.  Brano więc kogo 
popadnie. Przed II wojną światową były testy, 
mniej lub bardziej precyzyjnie wykazujące 
skłonności homoseksualne a gdy mimo wszystko 
taka osoba przecisnęła się przez gęste sito selek-
cyjne, to po wykryciu odmiennych skłonności w 
seminarium, natychmiast ją wyrzucano. Wiem 
o tym dobrze, bo od kilku lat badam starokato-
licyzm, szczególnie polski, który stał się azylem 
dla takich odpadowiczów. Znaczna cześć księży 
starokatolickich miała w swoim życiorysie epizod 
rzymskokatolicki i relegowanie z uwagi na nie-
naturalne skłonności. 

Ta, niespójna  z Prawem Bożym tolerancja 
dla czynów homoseksualnych i pedofilskich w 
rzymskokatolickim korpusie kapłańskim wzięła 
się nie tylko z wyrachowania eklezjalnego ale 
także z przeniknięcia do teologii moralnej idei 
rewolucji obyczajowej rozpoczętej w 1968 roku. 
Jedną z tych idei była idea misterium imigutatis, 
głosząca, że akty pedofilskie, jeśli obie strony 
wyrażą zgodę, pozytywnie wpływają na dzieci, 
są bowiem źródłem przyjemności, budują przy-
jacielską relację międzypokoleniowe i korzyst-
nie przyczyniają się do późniejszego rozwoju 
socjoseksualnego. Tak głosił lider seksuologii 
lewicowo-liberalnej Alfred Kinsey. Hierarchowie 
rzymskokatoliccy, nie chcąc być de mode, w to 
uwierzyli, tym bardziej, że ze względu na interes 
eklezjalny do obecności dewiantów w szeregach 
kapłańskich przywykli. Jeśli ktoś oglądał filmy 
braci Siekielskich to mógł zapamiętać tłumacze-
nie jednego z księży-pedofilów, który zwrócił się 
od ofiary; że „tobie też było przyjemnie”.

Nie twierdzę, że H. Gulbinowicz był tylko 
ofiarą tej demoralizującej ideologii, którą 
zaakceptowała hierarchia rzymskokatolicka. 
Jeśli był ofiarą to przede wszystkim swoich po-
pędów. Natomiast to, że pozostawił po sobie, 
bezpośrednio i pośrednio wiele ofiar, to jest 
równocześnie wina błędów hierarchii kościel-
nej sprawującej urzędy w drugiej połowie XX 
wieku. Precyzyjnie i podobnie, jak ja bez taryfy 
ulgowej, pisze o tym wszystkim dominikanin 
ojciec Maciej Zięba w artykule Tajemnica nie-
prawości („Plus Minus” 2020, nr 43, s. 36-37). 
Broni jednak Jana Pawła II i ja też go bronię, 
bo formował się on w nie zgodnym z Prawem 
Bożym prawem instytucji kościelnej, która 
zapanowała nad nim. Odpowiedzialny za tę 
instytucję, błądził. Był wiernym  jej sługą, jeśli 
nie niewolnikiem. v

26 października 2020
Wczoraj koleżanka powiedziała do mnie 

przez telefon: - ”Te maseczki chyba będziemy 
nosić zawsze”. Zawsze?! Czyli...?!

Sprawdziłam w internecie oferty sprzedaży 
maseczek.Można kupić maseczki z nadrukiem 
np.: maseczki z czerwonymi ustami, maseczki z 
wąsami, maseczki klauna, maseczki z wielkim 
językiem na wierzchu, maseczki z papierosem 
w ustach, maseczki moro, maseczki dla dzieci w 
pieski, kotki, w pokemony.

Maseczki staną się częścią stroju? Częścią 
osobowości?

Gdy nie widzę ust nie wiem, w jakim na-
stroju jest rozmówca...  Nie lubię rozmawiać z 
kimś w masce.

A jednak...  w osiedlowym sklepiku kupiłam 
maseczkę z czarnej koronki. Tak na wszelki wypa-
dek, gdybym musiała włożyć na jakaś uroczystość 
wizytową sukienkę.

Przyzwyczajam się???

27 października 2020
Zrobiłam się niecierpliwa. Denerwują 

mnie długie rozmowy telefoniczne, długie arty-
kuły w prasie. Nadal czytam dużo poezji, choć 
zauważyłam niepokojącą tendencję - czytam z 
reguły tylko wiersze krótkie. Przekartkowałam 
dzisiaj tomiki Kazimierza Hoffmana,  którego 
nazwiskiem upamiętniono salę  w  Kujawsko - 
Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. I 
co? Ominęłam wszystkie dłuższe niż pół kartki. 
Najbardziej podobały mi się wiersze o przyrodzie 
i o malarstwie.

U mnie teraz takie pójście na łatwiznę 
- krótkie, proste (a przynajmniej nieskompliko-
wane) myśli. Nawet stałam się mniej gadatliwa 
(co zauważył Stefan Pastuszewski). To jedno...  
może jest dobre.

28 października 2020
Z wiadomych względów (rygory sanitarne) 

rzadko jeżdżę do centrum miasta. Czasami jed-
nak muszę. W autobusie niewiele pasażerów, 
Wszyscy oczywiście

w maseczkach. Ja w nowej. Maseczka śmier-
dzi chemikaliami i drażni nos (zapomniałam ją 
wyprać). No i doigrałam się!!! Kichnęłam. Raz, 
drugi . Większość oczu znad masek skierowała 
się na mnie. Na szczęście drzwi autobusu otwo-
rzyły się i wysiadłam na jakimś przystanku. Dalej 
poszłam piechotą .

29 października 2020
Smutnie wyglądają zamknięte dla klientów 

restauracje, bary, kawiarnie. W niektórych w 
drzwiach stoi stolik z napisem: „Tylko na wynos”. 

Jednak rzadko na zewnątrz ktoś stoi. Pew-
nie  ludzie teraz zamawiają posiłki telefonicznie, 
z dowozem do domu.

Jak długo ten stan potrwa? Ciężkie jest  to 
uczucie niepewności i bezczasowości.

Na ulicy Gdańskiej kupiłam w cukierni 
drożdżówkę, bo byłam głodna. Ale jak ją zjeść 
na ulicy? Po pierwsze: nie wolno, po drugie: jak 
jeść w maseczce? Ale Polak potrafi! Rozejrzałam 
się czy nikt nie widzi i wepchnęłam do ust pod 
maską ułamany kęs. W ten sposób, w pełnej 
konspiracji, zjadłam całą drożdżówkę.

30 października 2020
Byłam na grobach rodziców. Rozmawiałam 

Aleksandra Brzozowska

Pamiętnik pandemiczny
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z nimi. W myślach powiedziałam do taty: - Gdybyś 
wiedział, jak teraz wyglada ten świat, to byś nie 
uwierzył. 

Na drzewie zaskrzeczał ptak. Czarny. Po-
traktowałam to symbolicznie.

Wieczorem dowiedziałam się z internetu, 
że od  31 października do 2 listopada cmenta-
rze będą zamknięte. Z jednej strony poczułam 
ulgę, że zdążyłam, ale z drugiej strony ogromny 
strach. Zaczynam się bać bardziej, niż w stanie 
wojennym prawie 40 lat temu.

2 listopada 2020
Z koleżankami rozmawiam teraz tylko 

telefonicznie. Siadły nam nastroje i ochota na 
spotykanie się (oraz możliwości). Cieszę się więc 
z każdego telefonu, choć kiedyś z tym bywało 
różnie.

Rano zadzwoniła znajoma, z którą nie 
rozmawiałam prawie pół roku. Skarżyła się na są-
siadów. Chodziło o windę (mieszka w wieżowcu). 
Według niej nie przestrzegają zasad sanitarnych. 
Ona, ze względu na zagrożenie koronawirusem, 
wciska guziki w windzie kluczem do mieszkania, 
a sąsiedzi  dotykają przycisków gołymi palcami. 
Na jej uwagi często reagują niegrzecznie. Nie 
komentowałam tego. Pozwoliłam jej się wygadać. 
Rozumiem, że ludzie coraz bardziej boją się 
zarazy. Jednak, gdy powiedziała: „Jak tak dalej 
będą się zachowywali zadzwonię na policję”, 
zapaliło mi się w głowie czerwone światło. Na 
sąsiadów zgłoszenie na policję? Zapytałam: 
-„Mówisz serio?” Popłynęła rzeka żalu, złości, 
złorzeczeń, pogróżek... Musiałam zakończyć, 
pod pretekstem, że ktoś dzwoni do furtki.

3 listopada 2020
Od lekarza po teleporadzie otrzymałam 

sms-em kod recepty (boli mnie ucho). 
Zapisałam kod i swój pesel na kartce i wy-

brałam się do osiedlowej apteki. Przed apteką 
stało 6 osób w przepisowej odległości mniej 
więcej 2 m. Czyli przede mną była 12-metrowa 
kolejka. Sięgała do śmietnika między blokami.
Gdy tylko ktoś zmniejszył przypadkowo dystans, 
pozostali odsuwali się na obowiązującą odle-
głość.

Niesamowita karność. Nikt z zewnątrz nie 
musiał ludzi dyscyplinować. Nawet w Chinach, 
gdzie byłam 4 lata temu, czegoś podobnego nie 
widziałam.

4 listopada 2020
Rozmowa telefoniczna z koleżanką została 

niespodziewanie przerwana. Koleżanka zadzwo-
niła ponownie i obwieściła:  ”Podsłuchują!”  Kto 
na Boga?!!! Obie jesteśmy emerytkami. Pasją  
koleżanki jest gotowanie, Wciąż zbiera nowe 
przepisy i gotuje 2-daniowe obiady dla męża. Ja 
z kolei trochę tworzę - piszę wiersze, opowiada-
nia. Ale żeby z tego powodu nas podsłuchiwać?! 
Koleżanka jednak nie miała wątpliwości. ...Bareja 
miałby gotowy fragment scenariusza!

5 listopada 2020
Widziałam na ulicy dziewczyny z czerwony-

mi błyskawicami na czapkach, kurtkach, toreb-
kach, nawet na butach. W oknach niektórych 
domów i mieszkań też były nalepki i kartki z 
błyskawicą.

W sklepie warzywnym znajoma, młoda 
dziewczyna z takim czerwonym emblematem, 
spojrzała na mnie dziwnie. Należę do  starsze-
go pokolenia, więc pewnie według niej, mam 
poglądy zachowawcze. Wyczułam złość i jakby 
tłumioną agresję.

Szkoda, że jesteśmy się coraz bardziej po-
dzieleni. Ideologicznie, politycznie, religijnie.

6 listopada 2020
Byłam na zakupach w galerii handlowej. 

Dzień przed zamknięciem. W wielu sklepach z 
odzieżą obniżki: -30% na cały asortyment. Nie 
było jednak tłumów kupujących. Wyczuwałam 
(może jestem przeczulona) niepokojącą atmos-
ferę. Ludzie chodzili jakby w letargu, bez zapału 
przebierali w stosach towarów, nikt na nikogo 
nie patrzył.

Muzyka w wielkiej hali hipermarketu 
brzmiała ciszej, jakoś transowo. Co kilka minut 
płyneły z głośników komunikaty o obowiązują-
cych zasadach sanitarnych. Miałam wrażenie, 
że jestem w filmie science fiction. Albo że tra-
fiłam do jakiegoś alternatywnego świata. Przez 
pomyłkę. 

9 listopada 2020
Przed oddziałami dwóch banków przy ulicy 

Mostowej widziałam kolejki. Na zewnątrz, przed 
drzwiami każdego z nich stało  10 - 12 osób (nie-
którzy parami). Na ogół przestrzegano zasady 
zachowanie dystansu, więc kolejki wydawały 
się długie. Rzadko widywałam tylu klientów na 
zewnątrz budynku banku, więc trochę zaniepo-
koiłam się. Co to znaczy? Pomyślałam o swoich 
symbolicznych oszczędnościach. Przez głowę 
przemknęła mi myśl : - Będzie u nas, jak w Grecji 
przed laty?

W domu zracjonalizowałam  obawy. Prze-
cież było po godzinie 15-tej  - stąd te kolejki a 
wewnątrz mogą być pewnie tylko 2 – 3 osoby.

A jednak ślad niepokoju pozostał. 

10 listopada 2020
Coraz mniej ludzi wysila się na jakieś formy 

grzecznościowe. Wydaje mi się że różne reguły 
życia społecznego funkcjonują na zasadzie 
„bo tak wypada”, a nie z wewnętrznej potrze-
by  ludzi. Oczywiście to wielkie uogólnienie i 
uproszczenie.

Ale coraz częściej spotykam się z brakiem 
uprzejmości i grzeczności, szczególnie w dużych 
marketach.

Podobno w Jakucji - dowiedziałam się z fil-
mu podróżniczego - ludzie rzadko mówią : prze-
praszam, dziękuję, dzień dobry itd. Może trudne 
warunki życiowe (np. konieczność zasłaniania 
twarzy, nietypowy sposób życia) powodują, że 
ważniejsze jest przetrwanie, niż niewygodne i 
wymyślone formy. Smutne. Jeśli do tego dodać 
nikły obecnie udział szkoły w wychowanie (w cza-
sie pandemii prawie zerowy), to strach pomyśleć 
jaki będzie nasz świat za kilka lat. 

13 listopada 2020
Na ulicy spojrzał na mnie - mogłabym 

przysiąc z pewnym zainteresowaniem - młody 
mężczyzna (młody to było widać, mimo że  
zasłonięty był szalikiem). Zaskoczyło mnie to 
trochę. Spojrzałam na siebie w wystawie sklepu. 
Granatowa maseczka w groszki zasłaniała mi 
prawie pół twarzy. Nie miałam wieku. Wolę 
siebie z moimi zmarszczkami!!!

14 listopada 2020
Na rogu ulicy Dworcowej i Warmińskieg 

otwarto sklep z artykułami spożywczymi z Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy, Gruzji i innych krajów 
zza naszej wschodniej granicy. Duży wybór towa-
rów - mrożonki, konserwy, kasze, wędliny, ryby i 
wiele innych. Na zewnątrz kolejka, bo to sobota, 
po południu czyli najczęściej po pracy.

Wszyscy w maseczkach, ale tłumek ludzi ra-
dosny. Śmiechy, ożywione rozmowy po rosyjsku, 
ukraińsku i w różnych „śpiewnych” językach.

Pomyślałam - Skąd u tych ludzi taki opty-
mizm? Ciężko pracują w Polsce, warunki miesz-
kaniowe pewnie mają nienajlepsze a jednak 

promieniowali żywotnością.
Polacy stojący w kolejkach są z reguły mil-

czący, osobni, przygnębieni.
Z „braćmi ze Wschodu” dużo nas łączy i 

dużo dzieli. Oni są chyba bardziej zahartowani, 
nauczyli się, że mimo ekstremalnie trudnych 
warunków, z życia trzeba brać co się da.

16 listopada 2020
Zmęczyła mnie rozmowa telefoniczna 

z koleżanką, której fragment wyglądał mniej 
więcej tak:

Koleżanka: - Cześć. Czytałaś ile osób dzien-
nie umiera w Polsce na kovid?

Ja: - Tak, czytałam w internecie. A co słychać 
u ciebie?

Koleżanka: - Jeżdżę na zabiegi. Ciągle je-
stem w strachu. Ludzie kaszlą, smarkają. Pewnie 
niektórzy są zarażeni i rozsiewają wirusa.

Ja: - A jak mąż? Zrobił tę szafę w przedpo-
koju?

Koleżanka: - Musiał jeździć do Castoramy, 
a tam tyle ludzi, blisko siebie. Ludzie są tacy nie-
odpowiedzialni! I przez to szerzy się epidemia!

Ja: - A co u syna?  Nadal pracuje on-line?
Koleżanka: - Nie pytaj. Jego koleżanka ma 

kovida i jej mama!
Ja: - A twój pies? Wyleczyłaś Maxowi uszy?
Koleżanka: - Wczoraj dzwoniłam do mo-

jego weterynarza, ale nie mogę się do niego 
dodzwonić. Pewnie ma kovida.

W podobnym stylu rozmowa trwała jeszcze 
parę minut. Przypomniał mi się dowcip o czyży-
ku. Pewnie  w obecnej sytuacji nie na miejscu. 
Ale ta rozmowa to taki czarny dowcip. Nie jest 
mi do śmiechu, ale nie dajmy się zwariować.

17 listopada 2020
Pies sąsiadów, a właściwie suczka imie-

niem Luna nie poznała mnie, kiedy przecho-
dziłam koło ogrodzenia, za którym siedziała. 
Zaczęła na mój widok ujadać jak szalona. 
Przemówiłam do niej łagodnie po imieniu, 
ale nie pomogło. Dopiero, gdy ściągnęłam 
maseczkę, uspokoiła się, a nawet pomerdała 
ogonem. Nie poznała mnie czy po prostu moja 
zakryta twarz wywołała, u tej bardzo spokojnej 
z natury suczki, agresję? Ciekawe zjawisko. Czy 
u ludzi będzie tak samo?

18 listopada 2020
W wielu sklepach piętrzą się już stosy 

towarów świątecznych. Mnóstwo ozdób i  
tandetnych gadżetów z Chin. Część towaru, 
prawdopodobnie, została z zeszłego roku. 
Nie czuję żadnej magii nadchodzących świąt. 
Może trochę jeszcze za wcześnie, ale chyba w 
grudniu nie będzie lepiej. Zresztą nie zastana-
wiam się ,jakie będą tegoroczne Święta Bożego 
Narodzenia. Żyję, tak jak większość, z dnia na 
dzień. Nic nie planuję. Staram się jedynie, aby 
nie pochłonęło mnie czarnowidztwo.

Pewną ulgę przyniosła mi myśl, że może w 
tym roku na Sylwestra nie będzie  tak głośnego 
huku petard i fajerwerków. Opiekuję się dwo-
ma kotami i wiem jak cierpią.

20 listopada 2020
Zgodnie z powiedzeniem: „Jak trwoga to 

do Boga” przynajmniej raz w tygodniu jeżdżę 
do kościoła na Placu Piastowskim.

Dzisiaj modliłam się z opuszczoną pod bro-
dę maseczką. Nieliczni wierni mieli zasłonięte 
usta i nos. Jedynie starsza kobieta, w ostatniej 
ławce nie była „zamaskowana”.

Jak rozmawiać z Bogiem, kiedy mam zakry-
te usta? Nie potrafię, choć to pewnie dla Stwórcy 
nie ma znaczenia. Dla mnie jednak ma. v
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Artur wpatrywał się w angielski tekst 
ogłoszenia o zmianach organizacyjnych i czuł 
obrzydzenie na myśl o konieczności przetłu-
maczenia go na potrzeby firmowego biulety-
nu. Zmiany w niewielkim stopniu dotyczyły 
Polski i był pewien, że nikt nie przeczyta tego 
tekstu. Korporacyjne ogłoszenia, zwłaszcza 
w ostatnim okresie, były mową-trawą, której 
stałym elementem była żmudna wyliczanka 
nikomu nieznanych nazwisk osób, które 
właśnie miały zająć szczyty firmowej drabiny 
władzy i posiadania. Nie zastanawiał się długo. 
Tłumacz Google był dokładnie tym, czego 
potrzebował. Kilka kliknięć, kopiuj, wklej i 
gotowe! Artur nacisnął klawisz „Wyślij” i tekst 
poszedł w świat ludzi zmęczonych zmianami 
i na tyle zapracowanych, że nie będą mieli 
czasu, by czytać bzdury o awansach innych. Z 
taką myślą sięgnął po kindle’a i zagłębił się w 
lekturze „Braci Karamazow”. Czuł, że w tym 
XIX-wiecznym tekście jest więcej życia niż w 
otaczającej go gwarze pracowników giganta, 
jakim była ADL Flow.

- Co Cię tak pochłania? – do pokoju 
wszedł Jacek, dyrektor finansowy.

- Czytam „Braci Karamazow”. 
- A na aktywność fizyczną znajdziesz dziś 

czas? Zagramy?
- Nie, dziś nie mogę – Artur obiecał Ali-

cji, że wróci wcześniej i zamierzał dotrzymać 
obietnicy. Myśl o seksie wyjątkowo go dziś pod-
niecała – Mam wizytę u laryngologa. Niestety, 
nie udało mi się jej przełożyć.

- Zatoki? – Jacek spojrzał pytająco. – 
Szkoda. Ale w przyszłym tygodniu zgodnie 
z planem?

- Tak, jasne – Artur szeroko się uśmiech-
nął. – Nie wybaczyłbym sobie straty dwóch 
partii z Tobą w miesiącu.

Jacek uśmiechnął się. On również lubił 
grać z Arturem. W firmie mówili, że Jacek 
gra inteligentnie, podczas gdy Artur siłowo. 
Mieli różne umiejętności, odmienną taktykę, 
a wygrane rozkładały się w ich meczach mniej 
więcej po równo. Inni lubili oglądać ich grę, a 
i im samym sprawiała ona dużą przyjemność. 
No cóż, dziś będzie musiał zadowolić się grą 
z Piotrem i Krzysztofem. 

Artur spojrzał na zegarek i zaczął pako-
wać swoje rzeczy. 

- Zbieram się, będę jechał. Jutro do cie-
bie zajrzę – rzucił w stronę Jacka, włożył kurtkę 
i skierował się w stronę drzwi.

- Dobra. Tylko uważaj na drodze, pogoda 
nie jest najlepsza.

- Wiem – na jego twarzy pojawił się gry-
mas, a w jego głowie zrodziła się myśl o tym, 
że jego życie  po rozwodzie z Joanną jest teraz 
dużo bardziej niż wcześniej skomplikowane i 
wypełnione bólem.

Na dworze faktycznie było zimno. I 
padał śnieg. Artur odśnieżył służbową skodę 
i bolącymi, zmrożonymi do szpiku kości 
dłońmi przekręcił kluczyk w stacyjce i ruszył w 
kierunku Bydgoszczy. Padał gęsty śnieg i wiał 
silny wiatr. Opady były tymi marznącymi, co 
przekładało się na śliskość nawierzchni. Artur 
uczył się jazdy w zimowych warunkach, ale 
realność drogowych zagrożeń w odróżnieniu 
od sytuacji szkoleniowo-testowej wywoływała 
w nim stres. Zwolnił, zbliżając się do skrzyżo-

Dorota Kołodzicka

Zima

wania. Delikatnie nacisnął hamulec, który 
jednak nie zadziałał. Artur miał świadomość 
zagrożenia i dosłownie czuł boksowanie kół 
oraz powolne przesuwanie się samochodu w 
stronę pojazdów na drodze z pierwszeństwem. 
Patrzył przed siebie i nie mógł wykrztusić z 
siebie słowa. Widział nieuchronnie zbliża-
jący się z lewej strony samochód dostawczy. 
W ostatniej chwili przekręcił kierownicę w 
prawo, żeby zmniejszyć siłę uderzenia. Ten 
manewr, ta sekunda wystarczyła, by zderze-
nia udało się uniknąć. Artur poczuł ulgę i 
jednocześnie silną sztywność karku. Bał się. 
Przez chwilę miał wrażenie, że nie spotka już 
Alicji i swoich dzieci, że umrze dzisiaj na tej 
drodze. Na krótką chwilę zagościła w nim 
również inna myśl. Taka, że nie umrze ani 
dziś, ani jutro, że będzie żył bardzo długo a i 
tak nigdy nie nauczy się żyć.

Z trudem otworzył oczy. A właściwie 
jedynie lekko uniósł powieki, by natychmiast 
zamknąć je, oślepione szpitalnym światłem. 
Bo zapach szpitala rozpoznał natychmiast. 
Choć nie przekraczał jego progu od ponad 
dwudziestu lat, to szpitalny zapach mieszkał 
w nim. Wrył się w niego i stał się jego częścią 
tak jak ręce czy włosy pod pachami. Nie my-
ślał o nim, rzecz jasna, codziennie. Zapach 
wracał czasem w snach, czasem w sytuacjach 
silnego stresu. Dwadzieścia trzy lata wcześniej 
w szpitalnym inkubatorze umierała jego 
przedwcześnie urodzona ważąca 600 gramów 
córeczka, a on w jakimś sensie umierał wraz 
z nią. Kończyło się to, co się nie zaczęło i z 
czym Artur nigdy się nie pogodził. Bolesna 
myśl wywołała w nim panikę. 

Głośny jęk, który z siebie wydał, oderwał 
od komputera pielęgniarkę na sali wybu-
dzeń. – Miał pan wypadek. Jest po operacji. 
Przyjdzie do pana ktoś z rodziny – jej głos 
brzmiał pewnie i spokojnie. Artur chciał o 
coś zapytać, ale nie mógł mówić. Nieco szerzej 
otworzył oczy, ale szybko je zamknął. Nie czuł 
bólu, kiedy były zamknięte. Z wolna zaczął 
przypominać sobie śnieżycę. Potem huk. Jak 
przez mgłę zobaczył patrzące na niego twarze 
ludzi – policjantów, strażaków. Pamiętał, jak 
patrzył na swoje dłonie i myślał o tym, że 
nie czuje zimna, chociaż nie ma rękawiczek. 
Czuł dym, ale nie widział ognia. Pomału w 
jego ciele zaczynało gościć przerażenie. Nie 
wiedział, co dokładnie się wydarzyło, ale miał 
pewność, że nie było to nic dobrego. Bezsku-
tecznie spróbował wstać z łóżka, ale nie mógł 
się poruszyć. Przerażenie powoli rozlewało się 
po całym ciele. Artur był zlany potem. Gdyby 
mógł chociaż podjąć próbę uwolnienia się 
jak zwierzę szamoczące się w klatce, miałby 
wrażenie sprawowania kontroli i cień szansy 
na wolność. Ciało nie poddawało się jednak 
woli. Duch nie miał kontroli nad ciałem. 
Zmęczony do granic możliwości zasnął. Kiedy 
na dobre się obudził, był w innej sali a obok 
siedziała Alicja. Miała wilgotne smutne oczy, 
ale nie płakała.

- Napędziłeś mi niezłego stracha, kocha-
nie. Teraz już wszystko dobrze.

- Ala… - Artur chciał powiedzieć, że ją 
kocha. Chciał zapytać o to, co się właściwie 
stało, ale zmęczenie było silniejsze. 

- Nic nie mów. Był wypadek. Nie z twojej 

winy. Miałeś operację i teraz musisz po prostu 
odpoczywać. Lekarze mówią, że będzie do-
brze, że już jutro będzie łatwiej. Śpij, kocha-
nie. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. 

Oczy Alicji zaszkliły się łzami. Głaskała 
twarz i dłonie Artura. Kochała go. Świado-
mość, że mogła go stracić, w jakiś sposób 
zmiażdżyła ją. I chociaż był, leżał przed nią, 
bezpieczny i z szansami na powrót do zdrowia, 
to jednak nie czuła spokoju. Życie „przed 
Arturem” przynosiło jej głównie smutek i 
rozczarowanie. Wraz z pojawieniem się Artura 
świat nabrał smaku i barw. Miłość, również ta 
seksualna, sprawiła, że Alicja zaczęła cieszyć 
się życiem. Teraz doświadczała kruchości 
szczęścia i jednocześnie lęku o tego, którego 
całą sobą kochała.

W sali, w której leżał Artur, przebywa-
ło dwóch innych pacjentów. Jeden, blisko 
pięćdziesięcioletni, przeszedł przed kilkoma 
dniami operację kolana. Starszego z pa-
cjentów operowano z powodu nawracającej 
przetoki odbytu. Obaj byli w kiepskiej formie. 
Pierwszy zmagał się z przenikliwym bólem 
i jednoczesną koniecznością wykonywania 
ćwiczeń, drugi był przerażony życiem, które 
czekało go po zabiegu. Lekarz chłodnym to-
nem poinformował go, że zabieg był bardzo 
trudny, wystąpiły komplikacje i doszło do 
uszkodzenia zwieraczy, czego konsekwencją 
miało być nietrzymanie gazów i stolca. Pa-
nem Janem targały zrozumiałe emocje. Nie 
miał rodziny, ale nigdy wcześniej nie czuł się 
samotny. Był doskonale wykształcony, prowa-
dził świetnie prosperującą firmę spedytorską, 
jeździł na wycieczki zagraniczne i miał wielu 
przyjaciół, z którymi grywał w karty, a teraz 
usłyszał wyrok. Niepełnosprawność. Wstydliwa 
niepełnosprawność wykluczająca go z życia 
towarzyskiego i być może z biznesu. 

Pan Jan kojarzył się Arturowi z Jackiem. 
Tak jak Jacek był postawnym mężczyzną o po-
ważnym i inteligentnym spojrzeniu, i tak jak 
on sprawiał wrażenie poukładanego. Takiego, 
który dokładnie wie, czego chce i potrafi osią-
gać cele. Tak jakby urodził się z kilkoma alter-
natywnymi wizjami swojego życia i zestawem 
kompetencji pozwalającym na żonglowanie 
opcjami. Artur sądził, że zarówno pan Jan, jak 
i Jacek posiadają rzadką umiejętność celowa-
nia w opcje pozwalające na życie w luksusie. I 
nie byłą to ani inteligencja ani jakaś wybitna 
kreatywność. Było to nieopisane „coś”, które 
jedni po prostu mają, a o którym inni, np. 
Artur, mogą jedynie pomarzyć.

Za oknem bawiły się dzieci. Zwykle 
o tej porze nie było ich tam, bo spędzały 
czas w szkole. Od kilku dni jednak w całej 
Polsce trwał strajk nauczycieli. Dzieci miały 
ferie przed feriami. Pogoda nie zachęcała do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, było 
wietrznie i przeraźliwie zimno, ale najmłod-
szym to nie przeszkadzało. Świeże powietrze 
bez trudu wygrało z internetem i telewizją, a 
dzieci z entuzjazmem korzystały z będącego 
rzadkością w ciągu ostatnich kilku lat śniegu. 
Wyszukiwały niewielkich górek i zjeżdżały 
z nich na sankach, jabłuszkach a nawet 
zwykłych plastikowych tacach. Nieco starsze 
dzieciaki urządzały śniegowe bitwy, a jeszcze 
inne lepiły bałwana lub budowały śniegowe 
twierdze. Brak szkoły w tych okolicznościach 
zdawał się nie wychodzić na złe nikomu. Dla 
Artura oznaczał, że jego dzieci będą mogły 
częściej go odwiedzać. Spodziewał się ich i 
tęsknił za nimi. Wypadek i jego konsekwencje 
takie jak ból, zmęczenie i strach poruszyły w 
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nim jakąś czułą strunę. Przywołując w myślach 
widok swoich dzieci, niemal doświadczał łą-
czącej go z nimi więzi. Tak jakby były jego czę-
ścią bardziej niż wcześniej, przed wypadkiem.

- Cześć tato, jak się czujesz? – głos 10-let-
niego Michała ucieszył Artura. Spojrzał na syna 
uśmiechniętymi mimo bólu oczami. Ciągle 
jeszcze miał problemy z mówieniem, jego 
ciało było zmęczone operacją, jednak wyraźnie 
nabierał już sił.

- Cześć Michał, tata czuje się lepiej, ale na 
razie musi odpoczywać – Alicja odpowiedziała 
tak, jakby pytanie skierowano właśnie do niej.

- Ale tata może chyba sam mówić? – w 
oczach chłopca malował się niepokój. 

- Jasne – odpowiedziała z uśmiechem i 
zapytała – To znaczy, na razie nie może, ale 
jutro powie, jak bardzo cię kocha. Dzisiaj 
chciałby posłuchać o tym, co robisz w czasie 
nauczycielskiego strajku.

Oczy Michała natychmiast się rozpromie-
niły a pokój wypełnił się wysokim dziecięcym 
głosem i opowieścią o bitwie śniegowej z kole-
gami z bloku, kłótniach z Zośką, poziomie 9 
osiągniętym w grze Minecraft i kilku innych 
sprawach dziecięcej wagi państwowej. To było 
dobre przedpołudnie. Artur zasnął, Alicja za-
brała Michała na obiad a następnie odwiozła 
do domu. Musiała trochę popracować a do 
Artura zamierzała wrócić następnego dnia.

Hałas wyrwał Artura ze snu.
- Zniszczyli mi życie! Podam ich, kurwa, 

wszystkich do sądu. Będą mi płacić odszko-
dowanie do końca życia, chociaż, nie, kurwa, 
żadne pieniądze tego nie załatwią. Konowały! 
Chamy! Jak można tak zrujnować człowieka?!! 
Gnoje jedne! - Krzyk pana Jana przeszedł w 
gwałtowny szloch. Z chwili na chwilę stawał 
się cichszy, łagodniejszy, zmieniając się w pe-
łen smutku płacz. Po kilku minutach pan Jan 
zamilkł a w pokoju zapanowała cisza. 

Artur czuł się lepiej. Widział ostrzej i 
wyraźniej słyszał. Ucieszyło go, że pamiętał o 
nieudanym zabiegu pana Jana i wiedział, że 
przyczyną dzisiejszej eksplozji emocji był fakt 
uświadamiania sobie przez niego, że diagnoza 
nietrzymania gazów i stolca jest prawdziwa. Nie 
miał siły, by podjąć próbę pocieszenia go. Czuł, 
że również jemu przydałoby się pocieszenie. 
Przede wszystkim jednak chciał dowiedzieć 
się, co dokładnie wydarzyło się na drodze. 
Dlaczego był operowany i jaki jest jego stan. 
Rozmyślanie przerwało wejście do sali Joanny.

Nie była może ostatnią osobą, której by 
się spodziewał, ale jej wizyta zaskoczyła go. Była 
ubrana w granatową garsonkę, a na głowie mia-
ła błękitny kapelusz. Artur nie mógł oderwać 
wzroku od soczystej czerwieni jej ust. Było w 
niej coś wyzywającego. Sprawiała wrażenie 
osoby, która nie przyszła po to, by odwiedzić 
chorego, ale śledczego, który już za chwilę 

przystąpi do zdobywania cennych informacji. 
- Jak się czujesz? – pytanie brzmiało 

bardziej jak stwierdzenie, a ciało Artura nie-
oczekiwanie zareagowało falą podniecenia.

- Dobrze. Dziękuję, że przyszłaś.
- Nie mogłam nie przyjść. Ojciec moich 

dzieci prawie ginie w wypadku, więc muszę 
myśleć o alimentach – na jej twarzy pojawił 
się złośliwy uśmiech.

- No tak. A pomyślałem, że po prostu się 
martwiłaś – jego ton wyrażał zniechęcenie, ale 
ciało płonęło. Chciał, żeby usiadła, żeby mógł 
dotknąć jej dłoni…

- Na sali sądowej mówiłeś, że nigdy się o 
ciebie nie martwiłam, więc niech tak zostanie.

- Po co w takim razie przyszłaś?
- Chciałam wiedzieć, jak się czujesz – jej 

ton złagodniał.
Artur wpatrywał się w jej usta. Nie rozu-

miał tego, ale wyraźnie pragnął tej kobiety. 
Gdyby kilka godzin wcześniej ktoś zapytał 
go, czy chce ją zobaczyć, odpowiedziałby, że 
wolałby już nigdy jej nie oglądać, a teraz jej 
widok wyraźnie go podniecał. Na myśl, że od 
lat nie czuł przy niej takiego pobudzenia, po-
czuł zażenowanie i pomyślał, że ciało płata mu 
figle. Oczyma wyobraźni zobaczył Weronikę, 
Sylwię i Magdę – trzy kobiety, z którymi zdra-
dzał Joannę bezpośrednio przed poznaniem 
Alicji. Wspomnienie wydało mu się blade, 
a same kobiety mało ponętne. Wrócił do 
rzeczywistości.

- Jest dobrze. Czuję ból w klatce piersio-
wej. Nie do końca wiem, co się ze mną działo. 
Nie pytałem lekarzy, bo dopiero teraz mogę 
mówić. 

- Miałeś sporo szczęścia. Kierowca z na-
przeciwka nie przeżył.

- O Boże… - Artur zbladł.
- Wyjechał na czołówkę, warunki dro-

gowe były fatalne. To nie była Twoja wina, 
Artur – patrzyła na niego z czułością, jakiej 
również nie pamiętał. Wiadomość o śmierci 
człowieka poruszyła go, a jednocześnie poczuł 
dużą ulgę, słysząc, że to nie on się do niej 
przyczynił i uświadamiając sobie, że sam żyje.

- Asiu, wiesz coś o tym człowieku?
- Niewiele, poza tym, że miał 22 lata, bar-

dzo mu się śpieszyło i zginął z powodu własnej 
głupoty. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że 
zginął sam. Nie miał pasażerów i nie zabrał ze 
sobą ciebie ani nikogo innego – w jej głosie 
słychać było złość i niechęć do tego młodego 
mężczyzny. Artur zawsze, jeśli w ogóle, osą-
dzał później i łagodniej niż Joanna. Bardzo 
nie lubił jej kategorycznego tonu i ostrości 
wydawanych sądów. W tej chwili doświadczał 
jednak zbyt dużej ulgi, by uważniej wsłuchać 
się w słowa i ton Asi. Ważne było to, że jest 
tutaj, żywy i świadomy. Nic innego nie miało 
znaczenia. No może jeszcze to, że była tu ona. 

Artura zdumiewały doświadczane w obecności 
Joanny doznania. Pomyślał, że wygląda wyjąt-
kowo pięknie i poczuł przypływ pożądania…

- Hmmm, cieszę się, że przeżyłem w 
takim razie – powiedział cicho – i dziękuję, 
że przyszłaś.

- Artur, przyjdzie do Ciebie dzisiaj Zosia, 
jak w końcu oderwie się od telefonu.

- Ciągle instagram? 
- Nie wiem, czy instagram, czy coś innego, 

wiem, że to jej jedyny świat. Jak tak dalej pój-
dzie, to nie zda matury, a wtedy to już zupełnie 
nie wiem, co będzie. Ona nie myśli o swojej 
przyszłości, zakłada, że będziemy ja utrzymy-
wać do końca świata i ciągle chce nowe buty, 
nową bluzkę, kurtkę, torebkę… Brrrrr, życie 
z nastolatką nie należy do życiowych przyjem-
ności. Jedyny plus dominacji tej wirtualności 
jest taki, że nie rodzą się z niej dzieci – ton 
Joanny był zupełnie inny niż ten zapamiętany 
przez Artura z lat małżeństwa. Często krzy-
czała na Zosię. W jej głosie codziennie słyszał 
pogardę i nienawiść, które bardzo raniły nie 
tylko samą Zosię, ale również jego samego. 
Czasem myślał, że to właśnie te krzyki były 
kroplą powoli przelewającą czarę goryczy. Nie 
wytrzymywał awantur i nienawiści. A teraz było 
inaczej. Zupełnie inaczej. Joanna krytykowała 
Zosię z przymrużeniem oka, mówiła o niej z 
miłością i troską. Patrzył na kobietę, którą znał 
dwadzieścia lat tak, jakby właśnie ją poznawał. 
Kiedy wyszła, zamknął oczy i wyobraził ją sobie 
nagą. Orgazm przyszedł szybko, a krótko po 
nim zapadł w głęboki sen.

Śnił o seksie z dwiema kobietami swojego 
życia, czyli tymi, z którymi miał okazję w życiu 
mieszkać. Był z obiema jednocześnie a one 
zaspokajały wszystkie jego seksualne fantazje. 
Malowały szminkami jego ciało i pieściły na-
przemiennie każdą część jego nagiego ciała, 
raz po raz doprowadzając go do ekstazy. A 
potem, kiedy przykuły go kajdankami do ramy 
łóżka a nastrój radykalnie się zmienił. Czułości 
i uśmiechy zastąpił złowrogi chłód. Alicja wyję-
ła pas ze spodni Artura i zaczęła walić go nim 
zupełnie na oślep. Joanna początkowo przy-
glądała się sytuacji z szyderczym uśmiechem, 
po chwili przerwała jej, podeszła do Artura i 
uderzyła go w twarz. Następnie szminką na-
pisała na jego brzuchu słowo „KARA”. Poczuł 
silne uderzenie i krew na skroni. Alicja trafiła 
go sprzączką pasa w głowę. Stały nad nim, 
opluwając go i kopiąc. Nie mógł krzyczeć, bo 
wcześniej zgodził się na zakneblowanie ust. 
Śmiały się z jego ciała, owłosienia. 

- Z włosów na nogach, można ukręcić 
niezły warkocz, nie sądzisz?

- Ciekawszym mogłoby być wyrywanie 
włosów jeden po drugim lub wypalanie ich – 
odpowiedziała Joanna.

- A może użyjemy golarki? – zachichotały 
głośno, a Artur obudził się zlany potem. – To 
był sen – powiedział do siebie – To tylko zły, 
bardzo zły sen. Ów sen wywarł na nim jednak 
duże wrażenie. Doskonale wiedział, dlaczego 
pojawił się akurat teraz i musiał przyznać, że 
przekaz był czytelny i nad wyraz skuteczny. 
Artur czuł się winny. Winny wcześniejszej zdra-
dy, a właściwie wcześniejszych zdrad Joanny i 
winny uczuć, których dziś w stosunku do niej 
doświadczył. Czuł, że w jakiś sposób zdradził 
Alicję. Alicję, której miał nigdy nie zdradzić. 
Musiał zagłuszyć poczucie winy, bo za bardzo 
wytrącało go z równowagi. Musiał przestać o 
tym myśleć. 

Kiedy był z Joanną dość łatwo przycho-

Ponad 100 modeli 
obuwia!

Sklep: Radosna Zuzannna Mrozińska

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz

tel. 504 550 547

e-mail: xsusanx@wp.pl

Baletki - największy wybór w Polsce
PRZYJDŹ, PRZYMIERZ, POKOCHAJ!



str. 28     AkAnt 13(299)2020

dziło mu tłumaczenie się z jej zdradzania. 
Nie dawała mu szczęścia. Była heterą nie-
ustannie wywierającą na nim presję i nacisk. 
Tłamsiła go, a on potrzebował partnerstwa. 
Nie wiedział, ile kobiet było w jego życiu. 
Nie umiałby ich policzyć. Były drogowe pro-
stytutki, przelotne związki i kilkumiesięczne 
romanse. Dużo. Jedyne, czego był pewien to 
to, że w jego życiu było wiele, zbyt wiele ko-
biet. Niektóre z nich miały jakieś znaczenie, 
ale były również takie, które nie znaczyły nic. 
To wszystko układało się nawet w całość, bo 
gdy poznał Alicję, pragnienie seksualnych 
uniesień gwałtownie zmalało. Przez długi czas 
Alicja była dla niego wszystkim. Wystarczała 
mu emocjonalnie, wizualnie, seksualnie, 
całościowo. To wyraźnie wpłynęło na jego po-
czucie własnej wartości. Przestał być Casanovą, 
rozedrganym erotomanem nieznającym słowa 
wierność. To, co stało się dziś - pożądanie, 
którego doświadczył na widok Joanny, wpra-
wiło go w osłupienie. Tak jakby wracał do… 
starego siebie? Tak jakby przeszłość znowu 
zaczynała mieć nad nim władzę.

Pacjent z nietrzymaniem stolca znowu 
się wściekał. Arturowi zdawało się, że to dla-
tego, że ubrudził się odchodami. W pokoju 
śmierdziało. 

- Kurwa, nie będę tak żył. Zabiję się. Wyj-
dę stąd i się, kurwa, zabiję – wrzasnął pacjent, 
z impetem wyrwał sobie wenflon i rzucił nim 
w okno. Hałas przywołał pielęgniarkę.

- Co się dzieje Panie Janie? Czy potrze-
buje Pan jakiejś pomocy? – zapytała tonem 
pełnym dezaprobaty.

- Co się dzieje?! Pomocy to już od was, 
kurwa, nie chcę!! – teraz wrzeszczał na całe 
gardło. – Nie będę tak żył, nie będę tak żył. 
Zabiję się. Nie będę chodził wymazany gów-
nem, nie będę śmierdział. Zniszczyliście mnie! 
Przyszedłem tutaj jako normalny człowiek, a 
wy mnie zniszczyliście. Zrobiliście ze mnie, 
kurwa, jebanego inwalidę. 

On tylko krzyczał. Był rozżalony i wręcz 
oszalały z bólu, ale nie sprawiał wrażenia oso-
by, która może komuś zrobić krzywdę. Artur 
nie reagował. Brak reakcji tłumaczył sobie 
później tym, że pan Jan wrzeszczał i wydawało 
się, że pokrzyczy i uspokoi się, a to, co stało 
się później, było nagłe i nie do przewidzenia. 

Nie zdążył. Artur powie później, że nie 
zdążył, nie dał rady. Zaprotestować, udzielić 
pomocy. 

Pan Jan gwałtownie przyciągnął do siebie 
pielęgniarkę, chwycił ją obiema rękami za 
szyję i zaczął dusić. Próbowała się wyrwać, ale 
była bardzo drobna i nie miała szans w starciu 
z silnym postawnym mężczyzną. Jej ruchy 
były bezładne. Bezskutecznie próbowała ode-
pchnąć lub uderzyć napastnika. Charczała. Z 
jej ust wydobywały się nieprzyjemne dźwięki, 
twarz robiła się purpurowa, a gałki oczne 
stawały się coraz większe.

Artur leżał. Przerażenie wbijało go w 
materac łóżka. Zaschło mu w gardle i nie mógł 
się poruszyć. Patrzył. Trwało to krótką chwilę, 
bo hałas przyciągnął salowe i pielęgniarki. Za-
częła się szarpanina, podczas której oderwano 
pielęgniarkę od pana Jana. Z trudem łapała 
powietrze i trzęsła się. Jej twarz była teraz 
czerwona i wyjątkowo brzydka. 

Artur leżał i patrzył.
Do pana Jana powoli docierało to, co 

zrobił. On również był roztrzęsiony. Już nie 

krzyczał. Obezwładniony przez grupę kobiet 
poczuł się zupełnie bezradny. Płakał. Jedna 
z pielęgniarek rzeczowo poinformowała go, 
że znieważył i naruszył nietykalność cielesną 
funkcjonariusza publicznego, jakim jest pielę-
gniarka i że popełnił tym samym przestępstwo. 
Do sali weszło dwóch pracowników ochrony 
z pytaniem, czy wezwać policję.

- Nie. Proszę nie wzywać policji. – cicho 
powiedziała zaatakowana pielęgniarka i pa-
trząc na pana Jana, dodała – To się więcej 
nie powtórzy. 

- Dziękuję.
Po chwili sala opustoszała. Zostali w niej 

sami pacjenci.
Artur myślał o tym, jak bardzo pan Jan 

przypomina Jacka. Przywoływał w pamięci 
obrazy jego wybuchów wściekłości. Widział 
Jacka, poważnego dyrektora finansowego 
firmy ADL Flow, ciskającego przekleństwa, 
machającego rękami i purpurowego z 
emocji. Zastanawiał się teraz, czy w sytuacji 
skrajnej mógłby on, tak jak leżący obok pa-
cjent posunąć się do rękoczynów. Czy Jacek 
kiedykolwiek kogoś uderzył? Kolegę, żonę, 
może dziecko? Bo Jacek nigdy nie złościł się w 
obecności nieznajomych. Wybuchał tylko przy 
bliskich, w towarzystwie tych znanych, dobrze 
oswojonych. Furia tak bardzo nie pasująca do 
jego wizerunku musiała być dobrze znana 
tym, dla których był ważny.

Pan Jan wyszedł z sali.
- Ale nerwowy… - zagadnął Artura pa-

cjent po operacji kolana. 
- Tak. – odpowiedział Artur – Trzeba 

przyznać, że nie jest w łatwej sytuacji.
- A kto jest w łatwej sytuacji? Ja z tym pier-

dolonym bólem i niewiedzą, czy będę chodził 
o własnych siłach, czy może pan z trupem z 
tyłu głowy i wyrokiem? Chociaż przepraszam, 
przepraszam, nie powinienem się wtrącać.

- O jakim wyroku pan mówi? - Artur 
oniemiał.

- Nie powinienem, przepraszam.
- O czym pan do cholery mówi?
- Przepraszam, nie powinienem. Słysza-

łem… Nie jestem pewien…
- Mów!!!
- Słyszałem, że ma pan uszkodzony 

kręgosłup. 
Artur poczuł, że nieruchomieje. Nie czuł 

nóg. Teraz dotarło do niego, że nie czuje 
nóg. Boże… Boże... Miał założony cewnik, 
ale myślał, że to dlatego, że miał operację i … 
Teraz wszystko zaczynało układać się w całość. 
Odwiedziny i czułość Joanny, smutne spoj-
rzenie Alicji ukazały się Arturowi w nowym 
zrozumiałym kontekście. Jedynie Michał nie 
wiedział. A Zosia? Dlatego nie przyszła. Wie-
działa a nie umiała udawać. A może to jakaś 
bzdura? Może to jakieś uszkodzenie, które 
można naprawić? Zoperować? Koniecznie 
musi porozmawiać z lekarzem. Musi wiedzieć, 
w jakim jest stanie i jakie są rokowania. Artur 
poczuł się bardzo zmęczony gonitwą myśli. 
Na tyle zmęczony, że paraliżowała go myśl o 
naciśnięciu guzika, wezwaniu pielęgniarki i 
zadaniu fundamentalnych dla niego pytań. 
Nie zrobi tego. Poczeka. Do wieczora. Do 
lekarskiego obchodu.

Tymczasem na korytarzu coś się działo. 
Pielęgniarki poruszały się szybciej, właściwie 
biegały i było głośniej niż zazwyczaj. Ktoś był 
reanimowany. Nie mógł wyjść, poruszyć się, 
zobaczyć, co się dzieje. O tym, co się stało, 
Artur dowiedział się później. Na korytarzu 
reanimowano pana Jana, który po wyjściu z 

sali udał się do toalety i tam próbował po-
pełnić samobójstwo. Powiesić się na pasku 
od spodni na szpitalnym wieszaku. Wieszak 
nie był przytwierdzony mocno i pan Jan 
oczywiście przeżył. Reakcja pacjenta, który 
go zobaczył a następnie poinformowanego 
personelu medycznego była błyskawiczna. 
Niedoszły samobójca żył. 

Ale Artur nie myślał o panu Janie. Całym 
sobą doświadczał przerażenia na myśl o tym, 
że nie będzie mógł chodzić. Czuł zimno i 
gorąco na przemian. Jego kark i szyja sztyw-
niały, a następnie rozluźniały się na chwilę, 
by znów zesztywnieć. Chciało mu się płakać, 
ale łzy nie przychodziły. Napięcie zamiast 
ustępować z upływem czasu, wzmagało się. 
Jego życie skończy się, jeśli nie będzie mógł 
chodzić. Wszystko będzie inaczej. Artur nie 
był gotowy na coś takiego. To, że nikt nigdy 
nie jest gotowy na utratę zdrowia czy jakiejś 
fizycznej sprawności nie miało dla niego 
znaczenia. On chciał chodzić, być zdrowy, 
chciał żyć. Tak bardzo chciał żyć pełnią życia 
i tak wiele jeszcze zrobić. Dlatego po tylu 
latach małżeństwa zdecydował się odejść od 
Joanny i założyć nową rodzinę. Nie chciał 
tkwić w związku, w którym nie był szczęśliwy. 
Decyzja o rozwodzie nie była łatwa, ale nie 
mógł jej nie podjąć. Teraz budował siebie i 
swoje życie od nowa. Chciał zmienić swoją 
sytuację zawodową, porzucić nudną i bezna-
dziejnie głupią pracę w korporacji, by zostać 
fotografem. Chciał uwolnić się od swoich 
seksualnych demonów i prawdziwie kochać 
Alicję. Marzył o zabieraniu dzieci w dalekie 
podróże, pokazywaniu im świata i wynagro-
dzeniu im choć w niewielkim stopniu tego, 
że całe życie zdradzał ich matkę, tego, że i je 
zdradził swoim odejściem, porzucił, zostawił… 

Nie tknął przyniesionego obiadu. Nie 
był w stanie nic przełknąć. A potem nadszedł 
wieczór i w czasie obchodu lekarskiego Artur 
wypowiedział na głos dręczące go pytania. 
Pytał o operację i stan swojego zdrowia. Za-
dając pytania, wyrzucał z siebie pokłady lęku 
i nadziei. Ta ostatnia tliła się bardzo wyraźnie 
i nie zamierzała gasnąć.

Odpowiedzi lekarzy nie były czarno-
-białe, ale pozwalały nadziei nadal się palić. 
Podczas wypadku doszło u Artura do czę-
ściowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. 
Utrata czucia w dolnych kończynach nie 
była całkowita, co oznaczało, że powrót do 
sprawności jest możliwy. Pomoc po wypad-
ku dotarła do niego bardzo szybko, co jest 
szczególnie ważne w przypadku urazów tego 
rodzaju. Artura czekała jeszcze jedna operacja 
a następnie wielomiesięczna rehabilitacja. 
Życie nie skończyło się, miało tylko znacząco 
się zmienić. Uraz wiązał się bowiem z cza-
sowym nietrzymaniem moczu oraz bólem i 
trudem rehabilitacji. Przez pewien czas życie 
miało mieć dla Artura zupełnie inny, nieznany 
wcześniej smak. Ulga i nadzieja mieszały się 
ze strachem. To, co kilka dni wcześniej było 
problemem, wydawało się Arturowi błahe w 
kontekście niepewności dotyczącej powrotu 
do pełni zdrowia i życia dobrej jakości. Rzeczy-
wistość w ciągu kilku godzin zmieniła koloryt. 
Świat wyglądał inaczej. Bawiące się za oknem 
dzieci były inne. Inny był pacjent z łóżka obok 
i inne było właściwie wszystko. Przygniatający 
serce ciężar przerażenia znacząco się jednak 
zmniejszył, a może w ogóle przestał Arturo-
wi ciążyć. Patrzył w okno z wyczekiwaniem. 
Chciał zobaczyć i przytulić Zosię. Pragnął 
ciepła Alicji i jej miękkiego dotyku. Zasnął. v

Zima
dokończenie ze str. 27
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Barbara Tylman

Bezgrzeszna

Gdy była dzieckiem w niedzielne poranki
do kościoła biegała w podskokach. 

Do pierwszej komunii przystąpiła
w sukience z pożółkłej żorżety
po starszej o pięć lat siostrze.
Sztuczna lilia parzyła w dłoni
więc do fotografii pochyliła głowę.
Wianek z żywej mirty 
pomógł ukryć zawstydzenie.

Dzisiaj czuje się bezgrzeszna.
Nie zabiła nie kradła nie cudzołożyła.
Jedynym grzechem (według niektórych)
zamiast przed kapłanem dozgonną miłość
przysięgła przed urzędnikiem.
Miejsca służące modlitwom zwiedza 
podziwiając artyzm sztuki sakralnej.

Spowiedzią monolog pod sklepieniem nieba.

Dariusz Kadyszewski

nie wie nikt

paszkwil na koniec starego lub początek nowego 
– czego nie wie nikt 
zależy ilu zostanie na lodzie lodowych 
serc i zamrożonych ust 
nie pora na lody gdy płonie las 
i różom wbija się kolce w kielichów skronie 
jest zimno w sercach więc łatwo zapomnieć 
o lecie pod wykrzywionym niebem 
to tylko kara boska szepcą na ulicy cienie 
na tych co nie szanują wiary w ostatnim wariancie 
istnienia pogaństwa cywilizowanego 
to wszystko donoszę na forach 
beznadziejnie dezinformowany

Janina Barbara Sokołowska

Idąc w orszaku

wszystko po to by ogrzać tę mroźną chwilę
ubarwić śnieg wiązką świeżych kwiatów
pochylić głowę nad marnością bytu 

gdy lustro drewna patrzy inną stroną
pochyłe niebo zahacza o ziemię
natarczywy dzwon oznajmia kres

przeżegnałam noc znakiem rozdarcia 
jak po nożu
deszcz obmywa łańcuszek z boskości

mróz do szpiku
kości
na postrzępionych różach światła   

Kamil Figas

Biurko pomalowane w kwiaty
 

Złocone jesiennym liściem 
rzeka myśli, potok słów, upływ czasu 
przeklęte słowa opisane nową przestrzenią 
stworzona okiem przeszklonym 
widokiem rabat błyszczących 
 
samochody dudnią po asfalcie 
Koty zaczynają swój taniec 
psy koncert dają kojący 
Róża podnosi się do lotu 

Sandra Kocha

Róża

Próżna różo w stroju utkanym z gwiazd
Patrzysz dumnie przed siebie
Wyciągasz swą posępną szyję
By spojrzeć prosto w moją twarz

W złocie, w przepychu giniesz 
Jak wokół płynie czas
W myśli przesycie 
Odchodzisz w dal

Płatek po płatku spływa po Tobie
Spadają łzy jak kamienie
Pada deszcz
Pada śnieg
W ogniu skąpany 
Cały strach

Różany ogród
Z kryształu
Ze śniegu
Rozpływa się 
W ustach

Krople rosy dotyka wiatr
Gdy słońce budzi się ze snu
Spogląda na ziemię
Oczami gwiazd.

Zbigniew Pawłowski

Róża

W płatku  róży dojrzałem 
Zapach...... 
Aromat poruszający nozdrza 
Przez upojenie zapachem 
Nagle ukłucie. 
Nie zauważyłem kolca. 
Róża w piękności. 
Wręcz w majestacie. 
Daje ucztę dla oczu 
Powonienie rozsadza. 
Rozkoszą  zapachu. 
 
Któż zna to uczucie? 
Jedna róża może tak wiele 
Ą trzy; a cztery. 
A cały bukiet 
Sto róż w swym umyśle rozścielę. 
I będę czerpał.
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (8)

1 listopada
Zamykają cmentarze. „Życie ważniejsze 

jest niż tradycja” – powiedział ładnie premier 
Mateusz Morawiecki. Ładnie, ale czy prawdzi-
wie, bowiem słowo tradycja przysłoniło słowo 
śmierć, a ta i tak zwycięży. W istocie idzie tu 
tylko o chwilę życia, gdyż wiemy, że na końcu 
tej chwili…

Nie martwię się zbytnio. Zawsze odwie-
dziny cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych 
związane były z tłokiem i pośpiechem, bo jeszcze 
tu, jeszcze tam… Ulga też, że jako prowincjonalny 
celebryta nie muszę kwestować na Cmentarzu 
Starofarnym. To było dla mnie takie żenujące 
– wyciąganie puszki w kierunku elegancko 
zazwyczaj ubranych ludzi, rozgadanych, sku-
pionych na sobie, niechętnych wobec świata 
zewnętrznego. Czułem się jak intruz.

Mimo wszystko żal tej rozedrganej cmen-
tarnej wspólnoty i tych mórz świateł na cmen-
tarzach wieczorową porą.

2 listopada
Dzień Zaduszny. W sklepie BSS „Społem” 

przy ul. Łąkowej 28 A wspominam zmarłego 
niedawno wieloletniego prezesa spółdzielni 
Kazimierza Piszczka. 

- Dbał o te swoje kobitki, oj dbał – mówię 
- Tak, miałyśmy dobrze – przyznała sprze-

dawczyni, ocierając fartuchem łzę.
Kazimierz Piszczek był moim konkuren-

tem podczas wyborów 4 czerwca 1989 roku do 
Sejmu „kontraktowego”. On z ramienia PZPR 
a ja Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu 
Wyborczego (bez fotografii z Lechem Wałęsą). 
Ani on ani ja nie weszliśmy do parlamentu. A 
potem  prezes kupował u mnie co miesiąc za 
sto złotych reklamę, aby „Akant” nie upadł. Ja w 
zamian za to wymyśliłem hasło: BSS było już przed 
zachodnimi  marketami.

 
3 listopada
W rozczłonkowanej niczym pocięty mie-

czem wąż kolejce przed sklepikiem, bo zawsze 
jeśli mogę korzystam z tych małych, prywat-
nych, rozprawiano o samotnej kobiecie, jeszcze 
nie wiekowej ale już przedwiekowej, która 
nawet w domu chodzi w maseczce. 

- Widocznie w życiu niczego nie przeżyła, 
więc teraz musi coś przeżyć - komentowano.

Ależ ci ludzie znają się na psychologii 
praktycznej!

4 listopada
Profesor Piotr Kuna twierdzi, że samot-

ność jest czynnikiem ryzyka zgonu, podobnie 
jak otyłość, cukrzyca, niewydolność krążenia, 
bezruch. Jeśli zakazi się osoba samotna, to o 
50 procent wzrasta ryzyko, że choroba będzie 
miała ciężki przebieg.  Dlatego ważne jest, aby 
być blisko, podtrzymywać więzi rodzinne, spo-
tykać się z przyjaciółmi. No i aby być czynnym.

Z tego też powodu zorganizowałem w 
redakcji „Akantu” Zaduszki Poetyckie, co roku 
odbywające się w Klubie „Arka”, który ze wzglę-
dów - często już przeze mnie wymienianych, ale 
nie do końca akceptowanych - skrupulatnie 
zamknął swoje podwoje. Spotkaliśmy się więc 
z przyjaciółmi, także z tej drugiej części świata. 
Czy to nas uchroni przed wczesnym przejściem 
do tej części świata? No bo przecież załatwiliśmy 
z nimi co trzeba, czego jeszcze mogą chcieć.

5 listopada
Łapię się na małpim odruchu: z uwagą, prze-

chodzącą niekiedy w dezaprobatę, spoglądam 
na przechodnia bez maseczki, choć idzie on 
daleko i samotnie.

6 listopada
Wciąż zastanawiam się, jaka jest głębsza, 

a więc fundamentalna przyczyna ulicznych 
demonstracji młodych kobiet, zazwyczaj uczen-
nic i  studentek? Na pewno nie żądanie wolnej 
aborcji, bo i tak jest ona dostępna a poza tym 
przeważająca większość kobiet wchodząc w stan 
macierzyństwa, to na aborcję - mimo wielu trud-
ności - się nie decyduje. Macierzyństwo zmienia. 
Prawdopodobnie te manifestacje to obrona 
swoich praw  i wolnościowy protest wobec od-
podmiotowienia społeczeństwa, traktowanego 
jak masy, którymi trzeba niczym w PRL, stero-
wać. Po drugie, uczennice i uczniowie czują się 
sfrustrowani kolejnym odebraniem im szkoły i 
rówieśników. Wiedząc, że koronawirus jest dla 
nich mniej groźny, idą na uliczne spotkania. 
Trochę w tym samobójczej rozpaczy, jakże typo-
wej dla radykalnej młodości. Jest jeszcze trzecia, 
bardzo istotna przyczyna – świat cały czas nie  jest 
tak przyjazny kobietom jak mężczyznom. Teraz 
mogą wykrzyczeć swoją frustrację z tego powodu.

Ja to rozumiem. Na pewno z tych psycho-
logiczno-politycznych demonstracji narodzi się 
nowa jakość- obecność młodych w życiu publicz-
nym, której dotąd nie było. No i coś na kształt 
wspólnoty pokoleniowej (wspólne przeżycie 
czegoś wyjątkowego).

Nie wiedzieć dlaczego kolega denerwuje 
się:

- Kobietą kieruje to, co ma między nogami.
- Bez tego nie byłoby życia, a życie jest prze-

cież najważniejsze  – odpowiadam.

7 listopada
Wizyta u 88 - letniego Jerzego Adalberta 

Jucewicza. 15 lat temu skrzywdziłem go, nie 
wymieniając w moim leksykonie Pisarze z Byd-
goszczy. Miał do mnie głęboki żal. Wydawało 
mi się wówczas, że jest tylko publicystą a nie 
literatem. Źle mi się wydawało, przepraszam!

Mieszkanie, jak to u pisarzy bywa, to splot 
bałaganu i porządku, szczególnie jeśli idzie o 
teksty, poukładane w równe sterty. Dostałem do 
publikacji list do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jakże to ciekawa literatura! Ileż 
świetnie zestawionych, lekkich, niezbędnych  
słów. Fenomenalna, zagęszczona szczegółami, 
pamięć. Dobroć i otwartość. W kończonej prze-
ze mnie Krótkiej historii literatury w Bydgoszczy, 
J. A. Jucewicz znalazł już należne sobie miej-
sce. Na pożegnanie otrzymałem przedziwną 
książkę Moje Soplicowo (2012). Przedziwną, 
bowiem egotyczny jej autor jest równocześnie 
jej bohaterem, jak to w diarystyce bywa, ale jest 
też narratorem opisującym z literacką swadą 
dziesiątki innych bohaterów. Temat – Kresy i 
wędrówki krajoznawcze. 

8 listopada
Ks. prałat Władysław Mielcarek (95 lat), 

gdy zeszliśmy na obecne zachowania ludzi, 
także w relacji religijnej, to z pozycji człowieka 
mądrego całym bez mała stuleciem, stwierdził, 
że ludzie obojętnieją. W tym obojętnym na pozór 
sformułowaniu tkwi przejmująca prawda o  

stępieniu się, według mnie z nadmiaru wszyst-
kiego, reakcji na świat oraz o płytkiej, bardzo 
płytkiej emocjonalności. 

9 listopada
Dziś zobaczyłem na niebie mały kolorowy 

samolocik sportowy i uśmiechnąłem się. Przy-
pomina mi się piosenka Kalifornia mon amour/
smutne niebo, co nie zna chmur. Dziś  niebo jest 
smutne, bo smutno na nie, z wytęsknieniem 
jakimś, spoglądamy. 

Ależ było żywe, gdy na bydgoskim lotnisku 
startowały wojskowe eskadry, które przy dobrej 
pogodzie w dzień, ale też pod wieczór, z wyciem 
i rykiem wykonywały nad miastem ćwiczebne 
przeloty. Leciał taki myśliwiec bombardujący 
nad osiedlem aż szyby we wszystkich blokach we 
wszystkich blokach drżały. Niektórych to dener-
wowało, mnie nie, tym bardziej, że nie trwało to 
dłużej niż trzy kwadranse. Oj, chyba za bardzo 
jestem miejski, technologiczny…

10 listopada  
Młodzi zamiast na manifestację przyszli na 

lodowisko. Poznałem ich po niebieskich butach 
z lodowiskowej wypożyczalni oraz po tym, że 
jeżdżą trochę gorzej ode mnie. Jak to dobrze, że 
przynajmniej lodowiska nie zamknięto! 

11 listopada
Diarystyka, czyli pisanie dzienników, pa-

miętników i wspomnień sprzyja umacnianiu 
tożsamości, zagrożonej przez rozpuszczającą 
wszystko niczym agresywny rozcieńczalnik, 
rzeczywistość zewnętrzną. Wydaje mi się że po 
tych kilku odcinkach tegoż Dziennika czuję się 
mocniejszy i spokojniejszy.

12 listopada
Brzydkie kobiety ubierają się ekstrawa-

gancko. Jakiś fikuśny koczek na czubku głowy, 
apaszka w jaskrawościach, buty z cholewami jak 
u Kota w Butach… Wszystko po to, aby odwrócić 
uwagę od swojej urody.

Przyszła do mnie taka pani. Ze wzrusze-
niem, miękko, bardzo miękko spoglądałem 
na fikuśny koczek na środku głowy, apaszkę w 
jaskrawościach…

- Co pan tak na mnie patrzy?! – wybudziła 
mnie po chwili:  

13 listopada
Pogrzeb o godzinie 8.00 rano, 73 - letnie-

go pisarza Piotra Panasewicza. W zasadzie nie 
pogrzeb tylko formalność. Pogrzeb, to kiedy 
zmarłego żegnają żywi. Tu żywych jakby nie 
było. Nic więcej niż dwadzieścia osób jeszcze nie 
do końca obudzonych. Rok temu rozmawiałem  
z P. Panasewiczem o wydaniu nowej książki. 
Mówiłem, że musi partycypować finansowo, 
bo dziś nikt książek nie kupuje, a przynajmniej 
takich od czasu do czasu i bez promocji, bo co 
miesiąc besteller, a nawet częściej. Powiedział, 
że na takie warunki nie przystaje. A tak i nie ma 
jego i nie ma jego książki. Omnis moriar. Jest taki 
(końcowy) okres w życiu człowieka, kiedy nie 
warto już rachować.

14 listopada
Coraz więcej zdeprawowanych ludzi 

wokół. Jeśli nie zachowują się po świńsku, to 
tkwią w mdłej apatii, już nawet nie tłumacząc 
się koronawirusem. Wojna rzeczywiście de-
prawuje, a szczególnie wojna z wrogiem, który 
jest wszędzie, ale za naszym przyzwoleniem, bo 
przecież chcemy ten nasz zatęchły pokój naszej 
codzienności przewietrzyć, wciska się przez 
okienko telewizora czy smartfona. A może 
wietrzyć inaczej?
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15 listopada
Otrzymuję z Instytutu Literatury ich książki. 

„Dzieła” nagrodzone w II Ogólnopolskim Kon-
kursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument 
Tekstowy”. Jaki konkurs, jaki Instytut takie 
dzieła. Tam rzeczywiście nie o literaturę chodzi, 
nie o człowieka, który powinien być centrum 
literatury, tylko o tekst. Martwe, powykręcane 
na wszystkie strony jakby po walnięciu potężnej 
bomby słowa i ich, jeszcze bardziej martwe łuski 
liter. „Niniejszą książkę złożono krojem Adobe 
Casio Pro” Komu potrzebna taka informacja?

Pod koniec roku wszyscy, a szczególnie ci 
obficie dotowani przez rząd, nadrabiają zaległo-
ści i muszą zgodnie z pragmatyką rządowego 
budżetu rozliczyć się do 31 grudnia. Płyną więc 
do redakcji „Akantu” książki za książkami, któ-
rych i tak nikt nie przeczyta, bo lada moment 
zapanuje trzynasty polski miesiąc czyli Boże 
Narodzenie z przyległościami a wtedy nie książki 
i czasopisma w ręku, chyba że ktoś jest bardzo i 
to bardzo samotny.

16 listopada
- Co pan sądzi, panie doktorze, o tym, że na 

„Torbydzie” nie powiesili flagi na 11 listopada? – 
pyta mnie pracownik „Torbydu” wydający łyżwy. 
Z pasją człowieka z kompleksami, smakuje słowo 
doktor. Wyraźnie imponuje mu ta rozmowa. 
Doktora międli kilka razy.

- Źle sądzę – mówię. – Ale mógł pan sam 
powiesić.

- Ja? Ja tu nie rządzę.
Rozumiem swego rozmówcę. Są bowiem 

tacy ludzie, którzy niczego nie mają prócz ojczy-
zny i gdy tylko mogą, kojarzą się z nią. Chętnie 
patrzą na flagę, chętnie śpiewają Hymn Naro-
dowy. I nic więcej.

17 listopada
Pomoc żywnościowo-finansowa dla ciężko 

chorej, przebywającej w głębokiej izolacji rodzi-
ny. Korzystam z domofonu, mówiąc, że paczkę 
powieszę na klamce.

Podchodzę, a tu drzwi się otwierają i ręka 
się wyciąga, a z tyłu główki dzieci. Jakże stęsknili 
się za  człowiekiem! 

18 listopada
Wzruszający list od prof. dr hab. Zbignie-

wa Kwiecińskiego – znakomitego i aż do bólu 
szczerego i sprawiedliwego pedagoga i socjologa. 
Ci, którzy od lat siedemdziesiątych XX wieku 
do dziś, śledzą te dziedziny nauki na pewno 
znają to nazwisko. Ja mam szczęście znać też 
Osobę – osobistość, osobność, częściowo na-
wet osobowość. Bo zawsze podziwiałem, także 
pokorę wobec prawdy i otwartość na drugiego 
człowieka. Tylko on mógł napisać na końcu listu 
następujące zdanie:  

Jestem dumny, że kiedyś poznaliśmy się i próbo-
waliśmy współpracować.

Tak, próbowaliśmy, bo lata osiemdziesiąte 
XX wieku przerwały tę współpracę. Nie podo-
łałem  współpracy z racji innych wyzwań, które 
zaangażowały mnie bez reszty, głównie kwestie 
niepodległości. A dzięki Profesorowi miałem 
rozpoczęty przewód doktorski z zakresu socjo-
logii wychowania.

W 1981 roku Profesor podczas semina-
rium doktorskiego w toruńskiej Stacji Instytutu 
Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN, dopuścił - jako 
źródło - moje opowiadania  związane z rewolucją 
solidarnościową. Coraz więcej naukowców trak-
tuje literaturę jako istotny instrument poznania.

19 listopada
Nigdy tylu mebli i rożnego sprzętu do-

mowego ludzie nie wyrzucali na ulicę, co teraz. 

Śmiertelność ogromna a ludzie moszczą sobie 
gniazdka. Dziwne zaklinanie rzeczywistości ale 
też efekt długiego przesiadywania w domu. To 
się zaczyna nie podobać i tamto. 

20 listopada
Sporządzam indeks nazwisk do Krótkiej 

historii literatury w Bydgoszczy. Katorżnicza robota, 
szczególnie przy ustalaniu dat (urodzin, życia). 
Najgorzej z kobietami; ukrywają datę urodzin 
niczym krostę na szyi. Indeks nazwisk jest po-
trzebny, choćby dlatego, że gdy pisarze wezmą 
do ręki tę książkę, to przede wszystkim a często 
i wyłącznie, szukać będą swojego nazwiska. Spo-
glądam na daty śmierci – blisko mi i daleko do 
nich. Czasem liczę lata życia. Z wyjątkiem tych, 
którzy prowadzili wyraźnie nieuregulowany tryb 
życia lub cały czas byli chorzy, raczej dużo tych 
lat. Sprawdza się teza, że aktywność umysłowa 
sprzyja długowieczności.

21 listopada
Posługuję się slangiem z popularnej 

niegdyś gry w okręty, a grało się w nią podczas 
długich chwil, także na przystankach w oczekiwa-
niu na pojazd, w pociągu i mówię: Coraz więcej 
trafionych wokół mnie. W czasie wiosennego wy-
ciszenia (nie lubię pojęcia lockdown) pytało się 
kpiąco: - A widziałeś kiedyś kogoś zarażonego? 
A teraz…

Coraz więcej, przekazywanych bez żenady 
informacji, że jestem zarażony ale pójdę do pracy, bo 
czuję się dobrze. Takie narażanie zdrowia i życia 
otoczenia, dość częste jest wśród tych Ukraiń-
ców, którzy są niewolnikami pośredników, to 
znaczy nie podpisali umowy z firmą, w której 
pracują, tylko z pośrednikiem a ten ma hurto-
we umowy z firmami. Po prostu pośrednik nie 
chce finansowo stracić i wymusza ukrywanie 
choroby. Prawdą jest więc, że w istocie liczba 
zakażeń COVID – 19 jest pięciokrotnie wyższa 
niż ta codziennie podawana w telewizji. A więc 
powoli, choć boleśnie (śmierci osób starszych 
i schorowanych, które mogłyby jeszcze żyć) 
nabywamy odporność stadną.

22 listopada 
Czytam jeszcze przed drukiem bardzo 

wrażliwy i subtelny (moje zapiski czasem przypo-
minają te z ulicznych kartonów) Pamiętnik pande-
miczny Aleksandry Brzozowskiej i zastanawiam się 
nad kobiecą celebracją emerytury, a w zasadzie 
odstawki. Te panie emerytki zabudowują pusty 
czas, jak dotąd swoje mieszkanie, różnymi fiku-
śnymi, mało użytecznymi mebelkami. Chciałbym 
zobaczyć podstarzałą panią, która mebluje swoją 
odstawkę zbieraniem nowych przepisów kulinar-
nych i gotowaniem dwudaniowych obiadów dla 
męża. Te dwa dania brzmią dziś trochę heroicz-
nie, podczas gdy ja wychowałem się w domu, 
w którym zawsze były dwa dania a w niedzielę 
także trzecie. Stąd ukułem powiedzenie, które 
nie wiem czy przeszłoby na kobiecych ulicznych 
manifestacjach: Obiad bez zupy to jak kobieta bez … 
uśmiechu. Czasem, gdy w eleganckiej restauracji 
kelner, stojąc z mojej prawej strony, nalewa na 
talerz zupę pomidorową bądź rosół z klusecz-
kami, to – uradowany tym faktem – powtarzam 
ową maksymę. Dęci stołownicy, albo udają, że 
nie rozumieją albo rzeczywiście nie rozumieją. 
Tylko jeden zapytał:

- A dlaczego to się nie rymuje?
- Rymuje się, tylko trzeba ten rym znaleźć 

– odpowiedziałem z tajemniczym uśmiechem.
Rozmówca nie szukał już rozwikłania tej 

tajemnicy i zaczął chłeptać, bo dziś nawet w 
eleganckich restauracjach to uchodzi, smako-
witą zupę. A ja za nim, starając się jednak nie 
chłeptać.

23 listopada
Jeszcze na pokładzie.

24 listopada
Od Święta Niepodległości, które przeszło 

niezauważenie mimo komicznych telewizyjnych 
wysiłków, zaczęły nasilać się reklamy i wabiki 
bożonarodzeniowe. W witrynach sklepowych 
świecą lampki i błyszczą różne technologiczne 
błyskotki. Kiedyś to były lamety i wata. Kiedyś 
dekoracje świąteczne zaczynały się od Świętego 
Mikołaja, czyli od 6 grudnia. Lubiłem je oglą-
dać – były pomysłowe, z prostych materiałów 
ale zindywidualizowane. Plastycy, tak jak na 1 
maja, mieli dobrze płatne zajęcie. Teraz, zamiast 
dzieł plastyków mamy seryjne plastiki. Dobrze, że 
jeszcze kolęd na całą ulicę nie puszczają. W ogóle 
ulica milczy, nawet prowadzony przez nabuzowa-
nego młodzieniaszka samochód z nastawioną na 
cały regulator dyskoteką nie przejeżdża.

25 listopada 
Jeszcze na pokładzie.

26 listopada
Nieszczęśliwy, uzależniony od pieniędzy, 

człowiek. Firma, tłusty Mercedes z kolorowymi 
alufelgami. Ma do mnie pretensję, że parkuję 
swój samochód na podwórku, które kupił za 
grosze od jakiegoś utracjusza. Każe mi słono 
płacić za to parkowanie… 

A jednak, nie wiem jak ja bym się zacho-
wywał na jego miejscu. Dużo mieć, mało mieć 
i nic nie mieć – to jednak poważne różnice… 
psychologiczne.

27 listopada
Rzekomo w Opolu. Patrzę w ekran smar-

ftona jak sroka w gnat i nie mogę się skupić. A 
tak lubiłem tę życzliwą atmosferę konferencji 
naukowych organizowanych na Politechnice 
Opolskiej, pod patronatem byłego premiera 
Jerzego Buzka.

28 listopada
Utarczka na schodach do przychodni. Stoi, 

gruba, w bezpiecznej odległości wysoko na pode-
ście, ja u jej stóp i twierdzi, że żadnego zaświad-
czenia nie ma, bo COVID - 19 załatwia się tylko 
poprzez Internet. Mówię, że kolega prosił mnie, 
abym przyniósł mu z przychodni takie zaświadcze-
nie, bo on nie może wychodzić z domu. Ta swoje, 
wie lepiej. Telefonuję do kolegi, on potwierdza, 
że lekarz wypisał i trzeba tylko odebrać. Kobieta 
wie jednak lepiej, chcę jej podać telefonu, żeby 
kolega wyjaśnił, a ona, że nie, bo nie chce się 
zarazić. Podnoszę głos. Wychodzi druga, szczu-
plejsza, i pyta o co chodzi. Wyjaśniam. Odchodzi 
i po chwili przynosi zaświadczenie. Nic nie mówię, 
tylko wybucham śmiechem. Gruba baba na wyso-
kości też się śmieje. Rozbawiony, jadę pod dom 
kolegi i rozbawiam się jeszcze bardziej, gdy ładuję 
zaświadczenie do spuszczonego z drugiego piętra 
woreczka foliowego. Obciążnikiem była szpulka 
nici. Wzruszające, bardzo to domowe.

29 listopada   
Zimno i mokro. Gdzie to światełko w 

tunelu?

30 listopada
Zawsze się dziwię, dlaczego Andrzejki obcho-

dzone są niczym święto państwowe, choć imię 
Andrzej nie jest już tak popularne jak niegdyś. 
Chyba dlatego, aby podczas bibki zabłysło świateł-
ko w ponurym listopadowym tunelu, przez który 
trzeba obowiązkowo przejść, aby doczołgać się do 
rozświetlonego na cały kosmos pałacu Bożego 
Narodzenia. v
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Na brzegu snu

dotrwać jakoś do rana bezmiar bezradności
każe wzrok wbijać w sufit szeptów nasłuchiwać
każdy podmuch za oknem namiastką nicości
lecz nadzieja na jutro ciągle jeszcze żywa

kołysany wspomnieniem poddaję się ciszy
na brzeg snu wyrzucony spokojnie oddycham
napawam się dźwiękami których nikt nie słyszy
poza mną nic dziwnego melodyjka cicha

koi nerwy stargane lecz wciąż nie pozwala
zasnąć jak Bóg przykazał i dospać do rana
bezsenność natarczywa niczym słona fala
w ust kącikach zastyga jak szron biała piana
 

O istnieniu cierpienia

życie które jest bólem nie daje zapomnieć
o istnieniu cierpienia w gorejącym krzewie
drzemie prawda o której niewielu chce wspomnieć
ja targany zwątpieniem jeszcze o niej nie wiem

wciąż gnany niepokojem krążę bezdrożami
sam nieprzetartym szlakiem zmierzam ku nicości
dręczony bezsennością lub na jawie snami
nie wiem już gdzie mi przyjdzie złożyć swoje kości

nie ma miejsca na ziemi gdzie byłbym u siebie
nigdzie swój wszędzie obcy najbardziej w swym 
domu
zazdroszczę tylko ptakom wysoko na niebie
chciałbym za nie dziękować ale nie wiem komu

Powrót

na zdrowie ta choroba nie na śmierć lekarze
tak zdumieni powrotem pacjenta z niebytu
nie dawali szans żadnych czas jednak pokaże
jak bardzo się mylili dziś pełni zachwytu

nad mocą medycyny kunsztem swych zabiegów
rokowania pomyślne głoszą zgodnym chórem
z żywymi ustawiając mnie w jednym szeregu
chociaż ciągle mam jeszcze jakoś tak pod górę

na życie się zanosi przynajmniej nie teraz
myśleć o rychłej śmierci pora kiedy wokół
wszystko kwitnie i chce się jak jasna cholera
pożyć choć jeszcze trochę tylko czasem w oku

zalśni kropla srebrzysta i spłynie po twarzy
gdy sobie uświadamiam wracają wspomnienia
taki cud nie powtórzy się w życiu dwa razy
i w końcu mnie przygarnie dobrotliwa ziemia

Tuż po zmierzchu

dni jak na złość wciąż krótsze za to dłuższe noce
do wieczności przymiarki lub raczej do trumny
gdy serce jak szalone rwie się i łomoce 
szukając akceptacji u istot rozumnych

przymiarki do wieczności zanim noc zapadnie
trzeba jeszcze coś zrobić lub chociaż powiedzieć
jak bardzo ciąży cisza może ktoś odgadnie
na koniec w sen zimowy jak robią niedźwiedzie

lecz niedźwiedzie się zbudzą wiosna opromieni
ich legowisk poszycie tkane z mchów z paproci
by nacieszyć się barwą soczystej zieleni
zanim jesień znienacka liści nie ozłoci

nam nie dana nadzieja na otwarcie oczu
po tym śnie który śmiercią faktycznie się staje
zanim krew zdąży spłynąć dyskretnie po zbroczu
klingi kutej z damastu posłuchamy bajek

baśni oraz bajeczek gdzieś z tysiąca nocy
które niebem gwiaździstym mamią nas nad nami 
na próżno wyglądamy z ich strony pomocy
nękani tuż po zmierzchu koszmarnymi snami

W poświacie księżyca

mięso które przed chwilą było jeszcze życiem
i pasło się spokojnie w poświacie księżyca
patroszone tak sprawnie na mchu już o świcie
że efekt budzi podziw precyzja zachwyca

zanim jednak trofeum zawiśnie na ścianie
łeb jelenia z porożem coś na kształt korony 
ludzie którym przyjemność sprawia zabijanie
muszą dobić postrzałka po strzale z ambony

idą więc śladem farby pilnie nasłuchując
najcichszego odgłosu rzężenia zwierzęcia
jak ogary myśliwskie gdy już krew poczują
kto tego sam nie widział ten nie ma pojęcia

jak wygląda to z bliska sinawe wnętrzności
ręce całe w posoce od dłoni po łokcie
nóż co rusz wnika w tkankę i zgrzyta na kości 
z dziczyzny zróbcie pasztet patrochy zakopcie

Wiatr historii

,,w drugim roku wojny
zabili pana od przyrody

łobuzy od historii’’

Zbigniew Herbert (1924 - 1998)

historia się powtarza i kołem się toczy
a nawet się zatacza kompletnie pijana
gdy lufy karabinów patrzą prosto w oczy
a nocą brak nadziei by doczekać rana

łobuzy od historii liczą na bezkarność
gdy pana od przyrody stawiają pod ścianą
nie pomoże odwaga ani też ofiarność
tych którzy stawią opór by otwartą raną

zapisać krew na murze kiedy prosto z serca
wytryśnie a krzyk z gardła zrani błogą ciszę
by poczuł satysfakcję najemny morderca
ofiary wiatr historii do snu ukołysze
  

Jerzy Utkin
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Majestatycznie kroczyła po krwistoczer-
wonym dywanie. Po obu stronach połyskiwały 
złociste barierki, połączone aksamitną liną, 
odgradzające strefę VIP. Wspięła się na oświe-
tlone podium i z uśmiechem na twarzy powitała 
wielotysięczną publiczność, składającą się z wiel-
bicieli, którzy zapłacili niebotyczne kwoty po to 
by wysłuchać jej mowy motywacyjnej. Szykowna, 
metaliczno-popielata suknia z tafty mieniła się w 
blasku reflektorów. Na uszach migotały kaska-
dowe kolczyki z kryształkami. Alina wyglądała 
dziś jak milion dolarów. Fani patrzyli na nią 
z zachwytem, oczekując słów, które miały na 
zawsze odmienić ich sposób przeżywania świata.

- Moi drodzy, przybyliście tutaj, aby zdekon-
spirować pewien Sekret. Sekret brzmi: marzenia 
się spełniają! Jak mawia Paolo Coelho „Kiedy 
czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat 
działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć”! 

Przemawiała, hipnotyzując zgromadzo-
nych, niczym natchniona pośredniczka po-
między zwykłymi śmiertelnikami a prastarą 
Mądrością Wszechświata: 

- Drzemie w tobie ogromny potencjał, 
nieograniczone pokłady uzdolnień i talentów! 
Jesteś jak ptak, który zapomniał jak latać! Rozwiń 
skrzydła! Wznieś się ponad własne ograniczenia! 

Zdawać by się mogło, że jej samej wyrastały 
potężne, piękne skrzydła, które z każdym wypo-
wiedzianym słowem rozwierały się coraz szerzej 
i szerzej... „Zostań najlepszą wersją samego 
siebie! Obudź w sobie mistrza! Twój umysł to 
przestrzeń cudów! Zakochaj się w sobie!” W 
powietrzu wirowały wibracje niczym niezmąco-
nego szczęścia. „Wykreuj swoją rzeczywistość!” 
Tłumy skandowały: „Jesteś zwycięzcą! JESTEŚ 
ZWYCIĘZCĄ! JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ!!!” Ogłu-
szające brawa. Owacje na stojąco! Wiwaty na jej 
cześć! Deszcz złotych płatków konfetti… Euforia 
stała się niemal bolesna, trudna do zniesienia.

Alina otworzyła oczy, przeciągnęła się leni-
wie i wstała z łóżka, powtarzając sobie w duchu: 
„To będzie dobry dzień!”

Godzinę później dotarła do „Manufaktury 
Uśmiechu”. Było wcześnie, więc sesje cauchów 
jeszcze się nie rozpoczęły. Włączyła komputer i 
sprawdziła ilość zamówień w e-sklepie. Jedno? 
Tylko jedna osoba zamówiła Planner Człowieka 
Sukcesu, korzystając z kuszącej oferty promo-
cyjnej. Ach! Oczywiście! Dzisiaj jest ósmy dzień 
miesiąca – klienci czekają na wypłaty. Podnie-
siona na duchu przeglądała listę swych arcypro-
duktów. W większości sama je zaprojektowała, 
więc napawały szczególną dumą. Oto Skarbonki 
Szczęścia, czyli cudne, kolorowe puzderka wraz 
z zestawem małych karteczek do spisywania 
afirmacji. W ofercie aż trzy rodzaje: Skarbonka 
Dobrych Myśli (motyw przewodni zdobień: ra-
dosna, wielobarwna tęcza), Skarbonka Pięknych 
Wspomnień (stylizowana techniką decoupage 
na czarujący przedmiot z minionej epoki), 
Skarbonka Marzeń (kłębiaste chmury na tle 
przejrzystego nieba). Każda za jedyne osiemdzie-
siąt dziewięć złotych. Ścienny kalendarz Carpe 
Diem! z przepiękną szatą graficzną oraz kolekcją 
inspirujących cytatów na każdy dzień. Jedyne 
sześćdziesiąt dziewięć złotych! Kolejne rewelacyj-
ne narzędzie, wspomagające rozwój osobisty to 
Księga Szczęścia z wprowadzeniem jej autorstwa 
oraz niesamowitym zbiorem cytatów, afirmacji, 
relaksujących kolorowanek i śmiałych wyzwań 

Natalia Prill

Coach

(by przekraczać swą strefę komfortu). Dziewięć-
dziesiąt dziewięć złotych. Och, ta piękna okładka 
z ukwieconą łąką naprawdę się jej udała! Innowa-
cyjne Karty Rozwoju Osobistego – aż pięćdziesiąt 
kart obrazkowych z pytaniami stymulującymi, 
nieocenione narzędzie w pracy każdego caucha, 
choć tak naprawdę karty poruszają uniwersalne 
tematy (relacje, samoakceptacja, motywacja, 
lęki) i można je równie dobrze przedyskutować 
w gronie przyjaciół – sto dwadzieścia dziewięć 
złotych. Plakaty w pastelowych odcieniach z 
poprawiającymi samopoczucie napisami: Positive 
vibes only; Everything will be OK in the end. If it’s 
not OK, it’s not the end; Keep calm and stay positive; 
Good things are coming. Można je zamówić rów-
nież w polskiej wersji językowej. Cena zależy od 
rozmiaru i zaczyna się od czterdziestu dziewięciu 
złotych. Elegancki duet: Planner Człowieka Suk-
cesu i Organizer Człowieka Spełnionego. Oba w 
promocyjnej cenie siedemdziesięciu dziewięciu 
złotych. Tylko do końca tygodnia! I ostatnie no-
wości: ręcznie malowane, pozłacane Talizmany 
Bogactwa i Magnesy Pragnień. Idealne na pre-
zent dla bliskiej osoby, trzydzieści dziewięć zło-
tych za sztukę. Ostatni pomysł Aliny wciąż czeka 
na realizację: śliczne, kobiece lustro w bielonej 
ramie, na której widnieją, wypisane zamaszystym 
charakterem pisma, afirmacje (Jesteś wyjątkowa! 
Odważ się być szczęśliwa. Dziś osiągniesz sukces!) 
Uśmiechnęła się szeroko: „Genialne produkty! 
Must-have dla każdego! Będą rozchodzić się jak 
świeże bułeczki, a ja już niedługo odłożę swój 
pierwszy milion! Manufaktura to żyła złota, istna 
kopalnia pieniędzy!”

Najwcześniej w pracy zjawiła się Kinga. 
Alina obserwowała ją spod półprzymkniętych 
powiek. Ogarnięta dziewczyna. Z potencjałem. 
Pracowita. Trochę nieśmiała, ale będą z niej 
ludzie. Gdyby tak uczynić ją swoją zastępczynią, 
powierzając większą część obowiązków, Alina 
wreszcie mogłaby trochę odetchnąć. Oczywiście, 
lubiła swoją pracę, ale czuła się zmęczona cią-
głym nadzorowaniem całej firmy. Ze wszystkich 
pracowników jedynie Kinga nadaje się do pełnie-
nia takiej funkcji. Poza tym klienci ją uwielbiają. 
Alina miała nosa, że ją zatrudniła! Gdyby tak 
przekazać jej te obowiązki… mogłaby wreszcie 
w pełni skoncentrować się na swoich pasjach: 
wygłaszać mowy motywacyjne (wystąpić wreszcie 
na TED Talku) i napisać książkę. Już nawet wy-
myśliła idealny tytuł: „Demiurg Przeznaczenia: 
Zaprojektuj Wszechświat!”

Ze stanu błogiego rozmarzenia, wyrwało ją 
pukanie do drzwi:

– Proszę.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry! Akurat miałam cię wzywać. 

Chyba czytasz w moich myślach! Ha ha!
– O, czy coś się stało?
– Nie, nie. Chciałam ci po prostu powie-

dzieć, że jestem bardzo zadowolona z twojej 
pracy i zaangażowania. Widzę, że chętnie się 
wszystkiego uczysz. 

Przez twarz Kingi przebiegł dziwny 
uśmiech.

– Och, dziękuję. 
– Kochana, wyglądasz jakoś nieswojo? Co 

się dzieje?
– Wie pani, trochę się niepokoję sytuacją 

z koronawirusem. Moja koleżanka miała za-
planowany wyjazd do Izraela, ale okazało się, 

że nie może polecieć, bo musiałaby tam odbyć 
dwutygodniową kwarantannę. Ten wirus dość 
mocno się rozprzestrzenia i…

Alina zmrużyła oczy i z całym przekona-
niem stwierdziła:

– Moja droga, gwarantuję ci, że żaden wirus 
z Chin nie będzie u nas problemem! 

– Mam nadzieję, niestety sytuacja na Za-
chodzie wygląda kiepsko. Wczoraj oglądałam…

– Nie daj się zmanipulować mediom! 
Dziennikarze żerują na sensacjach i rozdmu-
chują każdą sprawę. Musimy być ponad to. Jak 
nie my, to kto?

– To prawda, nie ma co się zamartwiać na 
przyszłość.

– Otóż to! Przyciągasz to, o czym myślisz. 
Nie pozwól by kontrolowały tobą lęki. Głowa do 
góry i do boju! Wszystko będzie dobrze! Myśl 
pozytywnie!

Kinga uśmiechnęła się i pospiesznie wyszła 
z gabinetu.

***
Tydzień później świat stanął na głowie. Za-

mknięto szkoły i uniwersytety, odwołano imprezy 
masowe, zalecono (w miarę możliwości) pracę 
zdalną. Zewsząd rozbrzmiewało hasło: „Zostań w 
domu!” Niezależnie od tego czy ktoś panicznie 
bał się Covid-19 czy wręcz przeciwnie – lekcewa-
żył problem, wszyscy ruszyli do marketów, gdzie 
namiętnie wykupywali ostatnie makarony. 

Czy takie rzeczy muszą się dziać akurat 
teraz? Alina planowała odbyć poważną rozmowę 
z Kingą i rozpocząć wdrażanie ją w mechanizmy 
funkcjonowania firmy. Na razie może o tym 
zapomnieć. Wszystko trzeba przeorganizować… 
Indywidualne sesje cauchów bez problemu moż-
na poprowadzić online. Hmm… Kursy i szko-
lenia grupowe również. Zajęcia z jogi – czemu 
nie? W końcu najważniejszą umiejętnością, którą 
stara się wszczepiać w umysły swoich klientów 
jest pozytywne myślenie na przekór wszelkim 
przeciwnościom losu. Należy zatem potraktować 
pandemię jako nowe wyzwanie, nic więcej. 

***
– Dzień dobry, mówi Alina Konczyńska 

z „Manufaktury Uśmiechu” chciałabym panią 
poinformować, że od przyszłego tygodnia prze-
chodzimy na tryb zajęć online.

– Dzień dobry, yyy… nie wiem czy to się 
sprawdzi. Mój komputer ledwo chodzi.

– Nie musi być komputer, może być tablet 
albo smartfon.

– Tak, ale wie pani kontakt face-to-face jest 
jednak inny niż przez telefon.

– Ależ nie, wszystko będzie przebiegało w 
dokładnie takiej samej formie, oprócz tego, że 
nie będzie pani musiała do nas dojeżdżać.

– Och, nie wiem czy sesje online są dla 
mnie.

– Ale to trzeba spróbować! Inaczej się pani 
nie przekona. I proszę pamiętać: najważniejsze 
jest pozytywne nastawienie, zwłaszcza w takich 
czasach!

– Yyy… dobrze, spróbować zawsze można.
– Jestem pewna, że się pani przekona! 

Zapisuję terminy…

***
– Dzień dobry. Tu Anna Jaworska. Niestety 

muszę zrezygnować z sesji. Mam małe dziecko i 
sama pani rozumie…

– Pani Aniu, dzień dobry, ależ to żaden 
problem. 

– Widzi pani, urok sesji tkwi dla mnie w 

dokoñczenie na str. 34
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tym, że mogę odciąć się od codziennych obo-
wiązków… Teraz to niemożliwe.

– Możliwe! Wszystko zależy od naszego 
nastawienia. Jestem pewna, że przyzna mi pani 
rację po pierwszych zajęciach. Naprawdę trzeba 
chociaż raz spróbować! 

– No cóż. I tak mam jeszcze wykupiony 
pakiet zajęć, więc…

– No widzi pani! Jestem przekonana, że 
już po pierwszych zajęciach online, zmieni pani 
zdanie. Trzeba to potraktować jako wyzwanie! 
Tak będzie zdrowiej!

***
– Pani Alino, zajęcia z jogi to jakiś koszmar. 

Hangouts cały czas się zawiesza… Te zajęcia nie 
wyglądają tak jak powinny.

– Pani Izo, ma pani fatalne nastawienie. 
Proszę nad sobą popracować!!! Instruktorka 
jogi musi tryskać energią i zarażać entuzjazmem. 
Należy się cieszyć, że kontynuacja zajęć jest w 
ogóle możliwa.

– Niestety problemy z internetem są fru-
strujące dla każdego. Boję się, że jak tak dalej pój-
dzie, klientki zaczną się zniechęcać i rezygnować.

– To proszę świecić przykładem a nie na-
rzekać. Jeśli ktokolwiek zrezygnuje, to będzie to 
tylko i wyłącznie pani wina! Do widzenia!

***
Przed „Manufakturą Uśmiechu” piętrzyły 

się trudności: od problemów technicznych 
poprzez brak wystarczających kompetencji 
cauchów w przestrzeni cyfrowej do niezado-
wolonych klientów. Wszystko, oczywiście, na 
głowie Aliny. Gdyby nie jej mocna ręka, firma 
upadłaby bez dwóch zdań. Z westchnieniem 
usadowiła się wygodnie w fotelu. Już miała 
włączyć Netflixa i odpalić kolejny sezon „Domu 
z papieru”, ale zamiast tego wpisała w Google 
hasło „Manufaktura Uśmiechu opinie” i kliknęła 
w pierwszy wynik, jaki wyświetlił się w wyszukiwar-
ce: gowork.pl. Błyskawicznie tego pożałowała: 
„Dyrektorka, a raczej dyktatorka firmy, to osoba 
niezrównoważona emocjonalnie i odklejona 
od rzeczywistości”, „Rotacja sekretarek wynika z 
faktu, że nikt nie może się dogadać z właściciel-
ką. Zdecydowanie przestrzegam przed pracą 
w Manufakturze”, „Nie wiem kto kupuje te ba-
dziewne skarbonki”, „Właścicielka nie umie się 
przyznać do błędu, zawsze całą winę zrzuca na 
pracownika, natomiast sama jest nietykalna i bez 
skazy. Wiem jedno: techniki manipulacji ma w 
małym paluszku. Nie polecam!”, „Pani Alina to 
szarlatanka, która wciska ludziom kit za grube 
pieniądze. Niestety całe to cauchowskie hokus 
pokus jest g*** warte”, „Płaca w tej firmie to 
śmiech na sali”, „Ochy i achy na pokaz, a za za-
mkniętymi drzwiami Manufaktury – mobbing”, 
„Naprawdę ktoś kupuje te kiczowate amulety 
made in China??” Krew ją zalała. Życiowi nie-
udacznicy albo / i zawistna konkurencja chcą 
zszargać jej opinię i zniszczyć Manufakturę. Za 
żadne skarby świata na to nie pozwoli! Trzęsąc 
się z oburzenia napisała serię komentarzy: „Zu-
pełnie nie rozumiem negatywnych komentarzy. 
Tak się składa, że pracowałam przez kilka lat w 
Manufakturze i współpraca z panią Aliną jak i z 
całym zespołem układała się bardzo pomyślnie. 
Pani Alina jest bardzo zaangażowaną i oddaną 
firmie osobą, wspaniałą leaderką i  pracodaw-
czynią z pasją. Wiele się od niej nauczyłam i 
wiele jej zawdzięczam. Dzięki doświadczeniu, 
zdobytemu w firmie szybko znalazłam świetną 

pracę w większym mieście. Z całego serca pole-
cam Manufakturę. Jeśli jesteś pracowitą, solidną 
osobą, która chętnie się uczy, nie pożałujesz! Jeśli 
się nie nadajesz do niczego, zapewne skończysz 
jak osoby powyżej, anonimowo wylewając swoje 
frustracje na forach! Anna J.” „Banda życiowych 
nieudaczników. Sami zakładajcie firmy i zatrud-
niajcie ludzi do pracy, to dopiero się okaże co 
sobą reprezentujecie. Obserwatorka.” „Muszę 
z przykrością stwierdzić, że osoby, krytykujące 
panią Alinę i jej firmę, to najpewniej kandydaci, 
którzy nie zostali zatrudnieni albo pracownicy, 
którzy się nie sprawdzili. Na pierwszy rzut oka 
widać, że ich komentarze są personalną vendet-
tą. No cóż, niektórzy nie umieją sobie poradzić 
z życiową porażką… Obiektywna.” „Miałam 
zaszczyt pracować w Manufakturze. Polecam! 
Była pracownica.”

Nieco uspokojona, podgrzała sobie mleko 
z miodem i, sącząc je powoli, zastanawiała się co 
powinna dalej zrobić. Ochota na serialowy ma-
raton minęła bezpowrotnie. Wstrętni hejterzy! 
Anonimowość potrafi ich rozbestwić i ujawnić 
najgorsze cechy. Czy kiedyś się opamiętają? Czy 
ujarzmią swoje roszczeniowe postawy? Skoro są 
tacy mądrzy, to niech sami otwierają businessy. 
Ech… Nie warto o tym myśleć. Musi odpocząć. 
Musi skoncentrować się na czymś pozytywnym.

***
Następnego dnia na stronie gowork.pl 

pojawił się nowy komentarz:
„Szanowni Państwo,
Choć nie mam w zwyczaju reagować na 

anonimowe wpisy, tym razem postanowiłam 
jednak zainterweniować. Praca w „Manufakturze 
Uśmiechu” jest ziszczeniem moich marzeń. Dzię-
ki zaangażowaniu ekspertów z zakresu psycholo-
gii i cauchingu, Firma prosperuje rewelacyjnie. 
Dziękujemy za zaufanie setkom zadowolonych 
klientów. Wasz sukces jest i zawsze będzie naszym 
priorytetem! 

Jak wiecie, motto naszej Firmy brzmi: 
„Zainwestuj w swoje szczęście!” Czy ktoś słyszał 
o lepszej inwestycji na przyszłość? Pamiętajmy 
jednak, że wszystkie zmiany trzeba zacząć od 
siebie! Praktykujmy wdzięczność, doceniajmy na-
szych bliskich i rodzinę, cieszmy się z błahostek, 
a wszechświat sam odsłoni swoją ukrytą esencję 
i nieprzeliczone bogactwa.

Przykro mi, że osoby, którym się w życiu nie 
powiodło oczerniają Manufakturę. Pamiętajcie, 
moi drodzy, że również Wasze marzenia są na 
wyciągnięcie ręki. Nie wszystko stracone! Ale aby 
osiągnąć upragnione cele, musicie nauczyć się 
skuteczniej komunikować z ludźmi i przyjmować 
feedback (nawet nieco krytyczny) z pokorą. 
Owszem, bywam bezpośrednia – wszak lepiej 
nazywać rzeczy po imieniu niż lukrować rzeczy-
wistość, zwłaszcza prowadząc business. Niestety, 
nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z Was 
odznaczał się tymi kluczowymi w pracy umiejęt-
nościami. A wystarczyłoby przecież po prostu 
porozmawiać…

Życzę Wam, moi drodzy powodzenia we 
wszystkim, czego się podejmiecie w przyszłości. 
Mam nadzieję, że nadejdzie taki czas, kiedy 
zidentyfikujecie swoje cele i w pełni skoncentru-
jecie się na realizacji własnej kariery.

Samych pomyślności!
Alina Konczyńska i Zespół „Manufaktury 

Uśmiechu”
PS. Jeśli ktoś z Was ma nadal potrzebę by 

wyartykułować swoje uwagi, dotyczące sposobu 
zarządzania Manufakturą – prosimy o wiado-
mość prywatną. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie, które mają na celu usprawnienie 

funkcjonowania naszej Firmy.”

***
Ostatnia prosta przed Manufakturą. Mi-

nione trzy miesiące dały się każdemu we znaki, 
zwłaszcza Alinie. Po prostu musi odpocząć. Dziś 
odbędzie poważną rozmowę z Kingą i zapro-
ponuje jej awans. Z pewnością będzie wniebo-
wzięta. Lada chwila powinna się tu pojawić… 
Alina wyobraziła sobie samą siebie, popijającą 
drinka z palemką w rajskiej scenerii tropikalnej 
wyspy… Już niedługo wyruszy na wakacje marzeń 
i zregeneruje siły.

Puk, puk.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry, kochana! Piękny mamy 

dzisiaj dzień, prawda? Chciałam z tobą poroz-
mawiać.

– To dobrze się składa, ponieważ ja również 
mam pani coś ważnego do powiedzenia.

– No to słucham. Mów pierwsza!
– To trochę trudne, ale mam nadzieję, 

że pani zrozumie. Jestem bardzo wdzięczna za 
współpracę, ale muszę zrezygnować. Postanowi-
łam założyć własną działalność.

Alina wytrzeszczyła oczy, jej twarz pociem-
niała. W biurze zaległa cisza skomponowana ze 
stresu, niedowierzania i rozwianych złudzeń. 
Słońce wyjrzało zza chmur, strumień światła 
wdarł się do gabinetu. Alinie zrobiło się gorąco, 
dotknęła dłonią swój rozgrzany policzek.

– Siedziba mojej przyszłej firmy znajduje 
się po drugiej stronie rzeki, więc…

– Co mnie obchodzi gdzie się znajduje! Nie 
uczyłam cię wszystkiego po to żebyś mi stwarzała 
konkurencję! To nieuczciwe! – żachnęła się.

– Ależ proszę się do mnie tak nie zwracać. 
Każdy ma prawo do własnych decyzji i przecież 
ja…

– Ani krzty przyzwoitości… Nie spodziewa-
łam się tego po tobie!

Alinę zapiekły oczy. Każde słowo Kingi pod-
sycało jej gniew do monstrualnych rozmiarów. 
Rzuciła jej wściekłe spojrzenie. „Poruszę niebo i 
ziemię żeby ci się nie udało!” – pomyślała.

– Przykro mi, że tak to pani odbiera, ale 
to moja ostateczna decyzja. Jestem pewna, że 
Manufaktura na tym nie ucierpi... Proszę pani! 
Czy źle się pani czuje? Halo? v

Coach...
dokończenie ze str. 33

Helena Wyrzykowska  

OPŁATKOWA  BIEL

                   
W majestacie odkupienia
i opłatka śnieżnej bieli,
czas Bożego Narodzenia
zwiastują światu anieli.

Narodziło się „Zbawienie”
śpiewa głośno ziemia z niebem.
Otwórzmy mu swoje serca,
dzieląc się biblijnym chlebem.

Pokora i przebaczenie,
utuli Dziecinę małą.
W ramiona swej opatrzności
weźmie naszą ziemię całą.

Usta wielbią Zbawiciela
w dłoni lśni opłatka biel,
by się Chrystus mógł narodzić,
z czystym sercem miłość dziel.   
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Barbara Tylman

Takie sobie – II

„Mówiłeś włosy mam jak kasztany…” – wolisz srebro. Tańsze.
„A ja kocham moją mamę…” – czasem rzuci trochę kasy.
„Zakopane, Zakopane…” – zwiększone zapotrzebowanie na gips.
„Zabawa w ciuciubabkę…” – szukaj aż znajdziesz.
„Przez te oczy zielone…” – wolna droga dla ekologa.
„Trzynastego…” – a co zrobisz z czarnym kotem?
„Znamy się tylko z widzenia…” – szybka randka i adieu.
„Czerwony jak cegła…” – wstydź się wstydzić.
„Uśmiechajcie się dziewczęta…” – kłania się ortodoncja.
„Gdzie jesteś dziewczyno z tamtych lat…” – zobacz z drugiej strony lustra.
„Malinowa herbatka…” – lepsza gdy z rumem i Jankiem.
„Weź, nie pytaj…” – obowiązuje samoobsługa.
„Wystarczę ja…” – a co byś jeszcze chciał?
„Lubię wracać tam…” – zawsze to coś nowego.
„Nic nie może wiecznie trwać…” – bo chwila jest jak lot motyla.
„To, co dał nam świat…” – COVID-19
„Szukaj mnie…” – pomogą ci różowe okulary.
„Pije Kuba do Jakuba…” – obaj do Anieli i świat się weseli.

Bogdan Piotr Kozłowski

Galeria pomników pisarzy (i nie tylko)          

Krzysztof  Herdzin – spiż „Dźwięki” wielkiej miary,
„Requiem” i „Te Deum”  z   p o t r z e b y   w i a r y…

Tokarczuk – collage „Pisz tylko…” co dobre.
Od dzisiaj Olga na zawsze już  z  N o b l e m.

Kozioł Urszula – monument „Nagród trzos”
i jeszcze Znikopis, i… HOFFMANA  K O S!

Nikolaidis – gwasz z kawą, z Odysem,
ale już ciebie Dimitrios… nie słyszę…

Jeremi  Przybora – olej  „B u k i e t   r ó ż”.
Na  s t o  p i ą t e  u r o d z i n y, no bo… cóż…
(12.12.1915 – 04.03.2004)

Dorota Czerwińska

Limeryki

Atak

Dumny żołdak z północnej Zelandii
chciał być też komandosem, jak Arni.
Demonstrując posturę,
wpadł do szefów na górę.
Padnij wszyscy! – wykrzyknął. I padli.

Obeso

Prestidigitator z samej Italii
nazbyt żarliwie używał maggi.
Maggi przesypał:
Presto! Smak znikał.
Żrąc, szukał smaka. I maga żal mi.

Stanowisko

Dyrektora przedszkola Pod Tęczą
uporczywie rozterki te męczą: 
czy tęczowe kolory 
to poprawne są wzory
i jak ukryć się z wargą zajęczą.

Elżbieta Grabosz

W Gdańsku ma się ten gest

Sprawa pomyślnie załatwiona.
Złoty rydwan zakupiono,
czeka na NERONA.

Leszek Wierzchowski

Fraszki prozdrowotne

Zdrowotny alarm

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…”,
Zanim nie weźmie go pogotowie!

♦

Deser łakomczucha

Z powodu obżarstwa
Na deser… lekarstwa !

♦

Siostrzyczki są chore

Wśród  sióstr w szpitalu niejedna  chora!-
Na  przystojnego pana doktora…

♦

Stomatolog

Stomatolog ma dwie żądze:
Liczyć zęby i pieniądze!

♦

Wzięty lekarz

Dobrze leczy,  lecz na kasie -
Lepiej niż na lekach  zna się!

♦

Psychicznie chory

Niby zdrowy,
A bez głowy!

Szymon Florczyk

Kondominium

Biuraliści dwaj ważni ze Zhangye
stołek w stołek szli na szczyt wręcz jawnie.
Pomyślałbyś - to klika,
tak plecami się stykać.
A to były bliźnięta syjamskie. 

Tadeusz Charmuszko

A  F  O  R  Y  Z  M  Y

***
Komu bije dzwon w południe?

***
Tragedia, kiedy jedyną odskocznią od codzienności jest bagno.

***
Skupieni na czubku własnego nosa nie widzą rozpadlin.

***
W piekle smażalnie są ogólnodostępne.

***
Kowalstwo zanikło, młoty zostały.

SATYRA
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Na sprzedaż: dziecięce buciki, nigdy nienoszone 
(„For sale: baby shoes, never worn”) - od lat 
70. XX wieku po światku pisarskim krąży dość 
już pożółkła, zetlała anegdota, która opowia-
da, iż powyższe zdanie zawierające tylko sześć 
słów, jest jednym z najkrótszych opowiadań na 
świecie. Nosi ono tytuł „Dziecięce buciki”. Miał 
je rzekomo napisać Ernest Hemingway, który 
podczas jednego ze spotkań z zaprzyjaźnionymi 
twórcami założył się o 10 dolarów, że jest w stanie 
napisać zaskakująco krótkie miniopowiadanie. 
I zakład powyższym zdaniem wygrał. Krótka 
ta miniatura przedstawia bowiem nam jakąś 
historię, pobudza wyobraźnię, a jednocześnie 
pozostawia z wyraźnym niedosytem. Malkon-
tenci zaraz zarzucili Hemingway’owi, że to nie 
on jest autorem tego tekstu (rzekomo treść 
owego opowiadania jest dosłownym zapisem 
ogłoszenia przepisanego z ówczesnej prasy co-
dziennej). Jaka by nie była prawda na ten temat, 
rzeczywiście trudną sztuką jest stworzyć dobre, 
krótkie opowiadanie. Podkreślmy to jeszcze raz: 
dobre opowiadanie. Dla stworzenia nieudane-
go, krótkiego opowiadania, nie warto nawet 
wyciągać z szuflady pióra, nie warto uruchamiać 
komputera i otwierać edytora tekstu. Skąd taka 
trudność w pisaniu dobrych opowiadań? Synte-
tyczne myślenie stanowi wyzwanie dla intelektu. 
Opowiadanie to zminimalizowanie ilości słów, a 
zmaksymalizowanie ich pojemności. Zdaniem 
Wiesława Myśliwskiego tylko to, co zostanie 
opowiedziane, jest jedyną możliwą wiecznością. 
Ludzie żyją właśnie w tym, co jest opowiedziane 
(„Traktat o łuskaniu fasoli”). Susan Sontag 
uważała, że jedyne opowiadanie, jakie warto 
napisać, to krzyk, strzał i wrzask, gdyż zadaniem 
opowiadania jest złamanie czytelnikowi serca 
(„Jak świadomość związana jest z ciałem”). We-
dług Henry’ego Jamesa – opowiadanie rodzi 
się w tym miejscu, w którym kończy się poezja, 
a zaczyna się realność. Zadie Smith twierdzi, że 
opowiadania i nowele są jednak czymś więcej, 
niż poniechanymi w połowie drogi powieściami (…). 
Owe krótsze formy to nie panoramy, lecz zbliżenia. (…) 
opowiadanie nie musi zawierać całego życia i losu każ-
dego ze swoich bohaterów. Hiszpański pisarz Javier 
Macías z kolei twierdził, że autor opowiadając – 
daje czytelnikowi prezent. Nawet, gdy opowieść 
zawiera truciznę – także jest więzią i rodzajem 
zaufania, a ten, kto zaufał, rzadko nie doświadcza 
wcześniej czy później zawodu, rzadko więź nie gmatwa 
się i nie zapętla tak bardzo, że trzeba użyć noża lub brzy-
twy, żeby ją przeciąć („Twoja twarz jutro. Gorączka 
i włócznia”). Gabriel García Márquez uważał, iż 
wysiłek przy pisaniu nawet krótkiego opowia-
dania jest równie intensywny, jak przy pisaniu 
powieści („Dwanaście opowiadań tułaczach”). 
Uwaga, oto zapowiedź „Kropel potu” twórcy. 
Odpowiedzi na pytanie dlaczego tworzenie 
opowiadania jest tak trudne, dostarcza nam 
inny znany autor, francuski eseista i powieścio-
pisarz, a z wykształcenia filozof - Éric-Emma-
nuel Schmidt. Jego zdaniem opowiadanie jest 
szkicem powieści, czyli rodzajem powieści, z 
której wykreślono wszystkie zbędne elementy: 
Ten wymagający gatunek nie wybacza zdrady. O ile 
powieść można traktować trochę jak graciarnię, o tyle 
nie jest to możliwe w przypadku opowiadania. Trzeba 
dokładnie odmierzyć przestrzeń przeznaczoną na opis, 
na dialogi, na rozwój wydarzeń. Najmniejszy błąd w 

Anna Kokot-Nowak 

Szkatułki opowieści wyściełane słowami

budowie utworu jest od razu widoczny („Trucicielka 
i inne opowiadania”). 

A zatem znamy już odpowiedź: pisanie 
wartościowych opowiadań jest trudniejsze od 
tworzenia innych form literackich choćby z tego 
powodu, że w krótszej formie trzeba „upchnąć” 
więcej sztuki. Należy mieć nie tylko dobry, nośny 
pomysł na tekst, ale także zadbać o oryginalną, 
nietuzinkową konstrukcję opowieści. Jedno 
pisarskie potknięcie – i tekst będzie zgrzytał 
czytelnikowi w zębach, skrzypiał w uszach jak 
nienaoliwione drzwi. Mimo tych wyzwań, wielu 
spośród znanych pisarzy uważało opowiadanie 
za formę bliską doskonałości. Julio Cortázar 
porównał je nawet do pojęcia kuli, jego zdaniem 
najdoskonalszej formy geometrycznej (…) w 
tym sensie, że jest całkowicie zamknięta w sobie samej, 
a każdy z nieskończonych punktów jej powierzchni 
pozostaje w tej samej odległości od niewidzialnego 
punktu środkowego. Obraz tego cudu doskonałości, 
jakim jest kula jako figura geometryczna, nasuwa 
mi się również wtedy, kiedy myślę o opowiadaniu, 
które uważam za doskonale napisane. Powieść nigdy 
nie przywiodłaby mi na myśl idei kuli; może mi się 
ukazać jako wielościan, jakaś ogromna konstrukcja. 
Tymczasem opowiadanie z samej definicji ciąży ku 
kulistości, ku zamknięciu („O literaturze. Wykłady 
w Berkeley”). 

Uważa się, że to Edgar Allan Poe stworzył 
definicję opowiadania, kiedy to w roku 1837 
przeczytał tekst największego amerykańskiego 
pisarza romantycznego XIX wieku – Natha-
niela Hawthorne’a. Miał napisać potem, że 
opowiadanie to krótka forma literacka, którą 
można przeczytać za jednym zamachem. Sam 
Poe oczywiście również tworzył opowiadania. 
Podobnie jak Anton Czechow, Jorge Luis Bor-
ges, James Joyce czy Franz Kafka. Opowiadania 
jako styl literacki zostały wyróżnione Noblem 
w osobie między innymi pisarki Alice Munro, 
która przecież słynie z tworzenia tych krótkich 
form. Także wśród polskich autorów znaleźć 
można tych, którzy nie stronili od kreowania 
miniaturowych światów – na przykład Jarosław 
Iwaszkiewicz, Marek Hłasko, Kornel Filipowicz, 
a także noblistka Olga Tokarczuk. Ta ostatnia 
uznała nawet opowiadania za gatunek przy-
szłości: ludzie odbierają bowiem coraz częściej 
świat sfragmentaryzowany, poszatkowany. Tym 
samym percepcyjnie jesteśmy prawdopodobnie 
podobni do owadów – postrzegamy rzeczywi-
stość jako puzzle, niewielkie kawałki. Tylko nie-
liczni starają się odważnie to, co widzą – scalić w 
większą całość. Owi nieliczni to właśnie pisarze, 
twórcy opowiadań. Jednym z tych odważnych 
jest z pewnością STEFAN PASTUSZEWSKI.  

Autor jest pisarzem i wydawcą, sekretarzem 
miesięcznika literackiego „Akant”, redaktorem 
naczelnym miesięcznika „Świat Inflant” i nie-
regularnika „Podwórko z Kulturą”, członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. To także twórca 
wielu powieści, noweli i zbioru opowiadań. Wy-
dał również zbeletryzowane wspomnienia – w 
tym w roku 2020 tom „Drugie życie drzewa”. 
Jego zbiory wierszy zostały wydane przez ukra-
ińskie i serbskie wydawnictwa. Proza Stefana 
Pastuszewskiego publikowana była w wielu an-
tologiach i almanachach. Przetłumaczono ją na 
język bułgarski, czeski, niemiecki, serbski, ukra-
iński i węgierski. Tym razem w ręce czytelnika 

trafia zbiór opowiadań „Krople potu”. Autorem 
nietuzinkowego projektu plastycznego okładki 
książki jest Adam Jezierzański.

Książka podzielona jest na sześć podroz-
działów: „Z dziejów najnowszych”, „Ze snu”, „ 
Z Sebastianem”, „Z nią”, „Z marginesu”, „Opi-
nie”. Tym samym autor dookreśla wyraźnie 
przestrzenie, tematykę, którą podejmuje w 
opublikowanych tekstach. I tak oto przeplata się 
w nich w odwiecznym tańcu Eros i Tanatos, życie 
i gaśnięcie, dobro i występek, wspólnota i samot-
ność. A skąd tytułowe „Krople potu?”. Możemy 
się domyślać, iż są one efektem tego życiowego 
wirowania. Jednostka ludzka – tak rozwibrowana 
w szalonym pędzie doczesności, musi włożyć 
wiele wysiłku w to, by działając jednocześnie 
na tylu płaszczyznach, umieć je potem scalić 
w jednej biografii. Życie jawi się autorowi jako 
struktura migotliwa, barwna, fascynująca, ale 
też wartość, która podlega destrukcyjnej sile 
upływającego czasu. Autor świadomy jest mocy 
słowa, więc operuje nim bardzo ostrożnie, jest 
uważny. Można odnieść wręcz wrażenie, iż stawia 
przed odbiorcą niezwykle trudne zadanie: to on 
sam ma dopowiedzieć sobie puenty niektórych 
opowiadań. A więc może owe tytułowe „Krople 
potu” także dotyczą zapracowanego podczas 
lektury czytelnika, który badając teksty czułkami 
swojej osobistej wrażliwości – musi jednocześnie 
znaleźć clou danego opowiadania? To rodzaj 
wyzwania, które rzuca nam autor i tylko od nas 
zależy, czy je podejmiemy. 

Ze szkatułki opowiadań autora uważny 
odbiorca wyciągnąć może słowa, zdania, całe 
akapity skrojone na miarę swoich oczekiwań. 
Sztuka kreacji słowa? Proszę bardzo! Voilà! 
Jako szczególnie cenne dla czytelnika, a już z 
pewnością tego, który sam próbuje pisać – jawią 
się wszelkie fragmenty, zdania, porady dotyczące 
pisarstwa twórcy: jego mozołu oraz trudu, ale 
także rodzącego przecież satysfakcję i spełnie-
nie. Tak więc czytamy: Każdego dnia trzeba coś 
napisać. Autor opowiadań radzi, by tworzenie 
stało się czynnością codzienności, wręcz rodza-
jem powinności, wynikiem pracowitości: Jak się 
nie narzuci sobie dyscypliny, to niczego porządnego 
się nie napisze. Pisarz przestrzegający dyscypliny 
może przy tym pozwolić sobie od czasu do czasu 
na przerwę w tworzeniu. W tekście o niewyszuka-
nym tytule „Opowiadanie”, Stefan Pastuszewski 
zapisuje też kolejne zdania – porady doświadczo-
nego pisarza, z których sam ewidentnie korzysta 
w swoich zapiskach: Opowiadanie musi być krótkie, 
ale mocne (…). Ludzie cierpią dziś na nieuważność. 
Nie potrafią się skupić. (…). Ja opowiadań nie piszę 
dwa razy. Raz a dobrze (…). Pewne znaczenie 
autor przypisuje natchnieniu, ulotnym impul-
som: (…) kiedy mnie napadnie wena, to muszę pisać, 
natychmiast pisać, bo wena szybko i bezpowrotnie 
ucieka... I dalej czytamy w tym samym tekście: 
(…) musiałem pisać, natychmiast pisać, aby nie 
zgubić słów, które cisnęły się na usta, a raczej przez 
myśli na papier. Zresztą taka już jest natura mężczy-
zny – natychmiast sobie wyobraża, czyli to co widzi 
wyolbrzymia i upiększa. Pisze. Jednocześnie jeśli 
już piszącego atakuje wena, czyni to w najmniej 
spodziewanym momencie i czasie. Warto z niej 
wówczas czerpać jak z dzbana obfitości, pisząc 
po czymkolwiek: (…) pisałem to opowiadanie 
na jakimś papierze, chyba ulotce, całe szczęście, że 
miała jedną stronę niezadrukowaną (…). Gdyby 
przyjąć, że są to bezpośrednio opinie samego 
twórcy, mamy gotowy „przepis” na tworzenie. 
Oto bowiem nie powinniśmy wyłącznie czekać 
z grzecznie złożonymi dłońmi na niezwykły 
motyw, iskrę artystyczną, ale zwyczajnie zmuszać 
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się wręcz niekiedy do pracy: (…) noc zarwałem 
z powodu (…) opowiadania, do którego nie mogłem 
znaleźć puenty.  Czasami takim „batem” na twórcę 
jest więc uciekający czas i… wydawca: (…) wie-
działem, że jak nie skończę tego opowiadania, to go 
nigdy nie skończę. Zbliżał się termin realizacji umowy, 
a wydawca zamówił u mnie półtora arkusza różnych 
opowiadań. Jak widać metody popędzania artysty 
wyszły mu na dobre: Z trudem, bo z trudem, ale jakoś 
dobrnąłem do końca. Przed uważnym czytelnikiem 
autor odsłania również kulisy pracy w redakcji: 
Nawet w redakcji miesięcznika literackiego zawsze 
jest dużo pracy. A jeżeli dłuższa rozmowa, to tylko 
rozmowa z autorami, których chce się drukować. Dla 
innych nie ma czasu, bo po co go tracić. Numer chce 
się drukować. No i swoje pisać. Wyznaje także, iż w 
pracy redakcyjnej winno się posiadać zdolności 
nieomal ekwilibrystyczne: (…) redaktor musi 
kluczyć, aby autorów, z którymi współpracuje zbytnio 
nie urazić (…). Stąd może więc i chęć po wielu 
latach takiej pracy – wyjścia poza ograniczenia 
sytuacyjne: (…) chciałem wreszcie „chodzić w praw-
dzie”, jak to się w Biblii mówi (…).   

Nie brakuje i opisu pewnych manier 
pisarskich, mających być może coś z obsesji 
perfekcjonizmu. Bo jak inaczej zrozumieć 
zdanie, w którym czytamy o logistyce ułożenia 
przedmiotów na biurku: (…) równo ułożony stosik 
papieru z górną kartką zapisaną do połowy drobnym 
maczkiem. Obok, równolegle, bez żadnego odchyłu 
od równoległości długopis i to piszącą stroną do góry 
(…).  Zadać sobie można pytanie: czy to tropy 
biograficzne autora? Jaka by nie była prawidłowa 
odpowiedź, pisarz zastanawia się nad sensem 
swojej pracy. Po co pisać, skoro po artyście słowa 
często pozostaje tylko Stos makulatury i kupka 
popiołu? Twórca stwierdza na kartach swoich 
opowiadań, iż w zasadzie obecnie książek i cza-
sopism (…) nikt nie czyta. Dziś się bardziej słucha 
niż czyta. Audio i videobooki. Czytanie wręcz jawi 
się jako czynność nieomal wstydliwa, szczególnie 
na wyższych stanowiskach pracowniczych. Stąd 
i może pewien wtórny analfabetyzm społe-
czeństwa – ludzie skoncentrowani na kulturze 
obrazkowej, zapominają podstaw ortografii oraz 
interpunkcji swojego ojczystego języka: Tylko 
jako pisarz nie zrób błędów ortograficznych, bo dziś 
nawet pisarze takie błędy walą…  

Stefan Pastuszewski odważnie przygląda 
się swojej dacie urodzenia, nie odwraca wzroku, 
nie manipuluje długopisem, by zmienić cyferki 
na młodsze. Zdaje sobie sprawę z spraw biologii 
ludzkiego organizmu, zna jego ograniczenia. 
Co więcej, akceptuje. W opowiadaniu „Szkoda” 
tak konstatuje, opisując jednego z bohaterów: 
Był w wieku, w którym nie myśli się o śmierci, tylko się 
wie. I w wieku, w którym coraz więcej się zapomina 
i coraz bardziej jest się zapomnianym. Nie pomagają 
uniwersytety trzeciego wieku, odnawiane przyjaźnie, 
ściek internetowy. Pustka, coraz więcej pustki. Nie jest 
już się w wirze życia, bo on niczym kłębek pyłu wirujący 
na polnej drodze tańczy jak chce (…). Oto twórca 
wie, że zmierzch życia nadciąga, a wraz z nim 
jego wierny druh: samotność. Notuje melan-
cholijnym piórem wrażliwym: Czy wiesz, bracie, 
jaką przepaścią jest samotna pustka popołudniową 
godziną upalnego lipca? Zupełnie jakbyś leciał w 
bezdenną, czarną czeluść (…). Antidotum inteli-
genta na ową samotność w starości – jest ciągła 
praca. W opowiadaniu „Tapicer”, czytamy: Taki 
stary a jeszcze pracuje. Nie ma co robić. Gdyby przestał 
pracować, to nic by nie znaczył – myśleliśmy oboje, 
nawzajem. Szczególnie dla mężczyzny praca jest 
bowiem tożsama z rodzajem mocy, jest wręcz 
biologiczną potrzebą. Stefan Pastuszewski kwi-
tuje to dosadnie: (…) mężczyzna musi codziennie 

rano wykonać trzy czynności: oddać mocz, ogolić się 
i iść do pracy. 

Uważa, że można się do starości i samot-
ności w końcu przyzwyczaić, podobnie jak do 
ubocza oraz ciszy: Człowiek ma niesamowitą zdol-
ność akceptacji. Sam nawet nie wie jak niesamowitą. 
Być może ową akceptację podsyca na starość 
sen? Czytamy bowiem: Najszczęśliwszy był, kiedy 
zasypiał. Normalny człowiek zasypia żeby się obudzić, 
a on żeby zasnąć. Tylko zasnąć. Bez żadnego dalej. 
Niestety, jak się okazuje: Wiedział, że się obudzi, 
ale już tak bardzo tego nie chciał. (…) Były też takie 
zasypiania, które jednak miały swój poranny horyzont.  

Sokolimi oczyma narratora autor przyglą-
da się zmianom, zachodzącym wokół niego. 
Spogląda na bliskie sercu miasto i z zaklętą w 
słowach wyraźną boleścią, zapisuje zdanie o bez-
myślnym wyburzeniu starej substancji.  Jednocześnie 
zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian, 
przeobrażeń, przekształceń, wiecznej metamor-
fozy. Jest zdania, że bezruch wciąga niczym bagno. 
Człowiek powinien być więc zawsze w ruchu, ak-
tywny, bo ruch to życie. Tylko działanie odsuwa od 
człowieka myśl o śmierci, końcu znanego mu, 
bezpiecznego świata. Działanie to panaceum 
na śmiertelnie skuteczną truciznę, oferowaną 
przez Tanatosa. W opowiadaniu „Opieram 
się o parapet”, czytelnik może odkrywać wiele 
warstw i znaczeń tekstu, a dla każdego ważna 
będzie przede wszystkim ta, najbliższa jego 
doświadczeniu. Osoby z pokolenia autora być 
może pomyślą przy lekturze tego opowiadania 
o czasach zamętu politycznego lat komunizmu, 
a młodsi – mogą tam znaleźć akcenty bliższe ich 
poznaniu, sytuacji ostatnich lat: Oni nie wiedzą, że 
idą na śmierć. Idą do sklepu, do szkoły, na basen, a w 
rzeczywistości idą na śmierć. Dobrze ubrani i źle ubra-
ni, najczęściej dobrze, jakby chcieli przeciwstawić się 
upadkowi, rozkładowi, zgniliźnie, do której zmierzają. 
Śmieszy mnie to wszystko i smuci, bo czyjaś niewiedza 
zawsze smuci, a w najlepszym przypadku dziwi. 

Autor mimo nabytego doświadczenia ży-
ciowego, które upoważnia go do występowania 
z pozycji Mędrca, dość wyrozumiale spogląda 
na otaczającą go rzeczywistość. Z pewną ironią 
walczy jednak ze stereotypem mężczyzny na 
emeryturze, który chwyta się okruchów spada-
jących ze stołu pańskiego, okupowanego przez 
młodych ludzi z mainstreamu. Nie godzi się na to, 
by starsi ludzie koncentrowali się tylko na wyda-
waniu lichej emerytury, odwiedzaniu pokazów 
garnków o rzekomo magicznych właściwościach 
i testowaniu cudownych materaców do masażu. 
Stąd i jego codzienne zmaganie z materią słowa, 
funkcjonowanie na przekór metryce i społecz-
nym stereotypom. Pragnie być zapamiętany 
przez następne pokolenia, gdyż Człowiek żyje tak 
długo, jak żyje pamięć o nim. 

Rodzajem walki z monstrum czasu, pie-
kielnym operatorem gigantycznego zegara 
doczesności – jest z pewnością dla Stefana Pa-
stuszewskiego również miłość. Dojrzała miłość, 
będąca przede wszystkim rodzajem uważności 
na najbliższą osobę, (…) uważne słuchanie, roz-
mowa o tym i owym, współmilczenie, kiedy Ona chce 
milczeć. Ona, Ona, Ona. To szczere uczucie daje 
człowiekowi moc w sytuacji, gdy (…) bezrefleksyjna 
zgoda na życie przerodzi się w ciężar życia… Autor z 
uczuciem, autentyczną mocą kreśli zdania: Bo 
miłość jest wielka, nie da się jej ograniczyć. Można 
się nią dzielić jak opłatkiem i chlebem. W innym 
miejscu czytamy: (…) miłość ma tylko jedną miarę 
- bezmiar, obojętnie czy jest Boża czy ludzka, dziecka, 
ojca, matki, kochanków. Ją Stefan Pastuszewski 
nazywa odważnie sensem życia, ku tej miłości 
dąży, jej pragnie. Ją definiuje jako prawdziwe 

skojarzenie się dwóch trajektorii. Autor uznaje, że 
nie da się odpowiedzieć na pytanie dlaczego 
akurat tych dwoje ludzi połączyła miłość. To 
wielka tajemnica istnienia, ludzkiego bytowania 
we wszechświecie. A gdy nawet zawiedzie ta 
wyśniona, upragniona miłość, zawsze zostaje 
jeszcze pamięć: Pamięć to nie jest tylko figura styli-
styczna w mowach pogrzebowych, ale przede wszystkim 
forma współistnienia ludzi. Jak miłość. Nie chciałeś 
bądź nie mogłeś mnie kochać, więc chociaż pamiętaj. 

Miłość jednak to nie tylko uczycie wzglę-
dem kobiety, ale także wnuka, otoczenia. A tak-
że cicha akceptacja siebie i swoich słabości, któ-
rych w miarę starzenia się człowieka przybywa. 

Siłę do tworzenia czerpie także z nadziei. 
Oto ona: (…) niezwykła substancja duszy pod-
trzymująca ją przy życiu nawet w momencie śmierci 
(…). Umierający człowiek wie, że umiera, że nie ma 
już odwrotu, a równocześnie łudzi się, że jeszcze to nie 
koniec. Fascynująca! Tym właśnie jest nadzieja. Owa 
nadzieja powinna być naszą mocą na przyszłość, 
siłą, która koi nasz lęk i stres egzystencjalny. Win-
na nam być starczą nawet w obliczu obecnych 
problemów, na przykład pandemii, kiedy drżą 
w posadach podwaliny naszego tak dobrze nam 
dotąd znanego świata i pokazuje on nagle przed 
nami nowe, groźne oblicze. Autor udowadnia, 
że warto zawsze i w każdej sytuacji mieć nadzie-
ję – ten pokarm optymistów i ludzi sprawczych, 
zawsze gotowych do działania, zawsze dostrze-
gających przed sobą cele. Jednocześnie trzeba 
być niezwykle uważnym i owej nadziei nie prze-
gapić, nie rozdeptać nieuważnym krokiem pod 
butami. Trzeba zawsze uważnie rozglądać się na 
boki, gdyż nadzieja bywa płochliwa. Jak twierdzi 
pisarz – może tylko przykucnąć gdzieś na boku. 

W tekstach Stefana Pastuszewskiego poja-
wiają się poruszające, z uwagą skonstruowane 
frazy, zdania, wyrażenia. Ot, choćby takie: 
subtelna kaligrafia profilu; wiolonczela bioder; Boża 
kaligrafia (wszystko to, o kobiecie); (…) wzrok 
obciążony oparami filozoficznych myśli, a na dodatek 
jeszcze snu (…). Poetycko brzmi także inne ze 
zdań, opisujące ulicę, która (…) nie była zwykłym 
pasem transmisyjnym, po którym jadą samochody, idą 
ludzie. Równie ciekawy jest inny opis: Poszczególne 
mięśnie, tak rzadko używane, teraz zaczęły wykazywać 
wprost fantastyczną ruchliwość. Niczym dumni pan-
kowie nie koordynowały one swej ruchliwości, a biegły 
tam, gdzie im się żywnie podobało. Narrator wyznaje 
także, iż znalazł kamień filozoficzny w porannym 
wstawaniu. Nasza czytelnicza uwaga winna być 
wyostrzona, jeśli chcemy odkryć drugie i trzecie 
znaczenia słów, wejść pod podszewkę tekstów.    

Być może i opowiadania Stefana Pastu-
szewskiego wywołają wśród odbiorców takie 
poruszenie, jak kilka lat temu wieść o tym, że 
23-letni student londyńskiego King’s College 
odnalazł nieznane wcześniej opowiadania, 
napisane ponad wiek wcześniej przez pre-
kursorkę modernizmu, Katharine Mansfield. 
To właśnie dzięki spopularyzowaniu wśród 
piszących jej techniki literackiej, znamy opo-
wiadanie takim, jakie jest obecnie. A czym jest? 
Miniaturową szkatułką z brylantem wewnątrz. 
Stefan Pastuszewski z owej szkatułki wydobywa 
brylanty zdarzeń, miniaturowe lśnienia historii. 
Niczym wytrawny ratownik Słowa – ocala od 
zapomnienia obrazki codzienności, okruchy 
rodzinnych opowiastek. Niestrudzenie pracuje 
jako ratownik zagubionych dotąd ekstraktów 
z dni naszych codziennych XX i XXI wieku. 
Warto przeczytać, co uznał za cenne i warte 
zachowania w szkatułce pamięci. v

Stefan Pastuszewski, Krople potu, Instytut Wydawniczy 
Świadectwo, Bydgoszcz 2020
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Liryka MARII GIBAŁY, a wydała wła-
śnie trzeci tomik, jest wiarygodna.

Cóż to takiego wiarygodność w poezji 
czy w ogóle w sztuce?To oznacza, że wie-
rzymy, iż uczucia, ekspresja, emocje, które 
poetka wyraża albo stara się wyrazić, są jej 
prawdą wewnętrzną, nieskłamaną, nieza-
pożyczoną, są jej, tylko jej, doznaniami 
i uczuciami - a równocześnie – i wtedy 
utwory poetki wydają się najlepsze - doty-
czą każdego z nas. Pisząc „wiarygodne”, 
mam na myśli nie tylko treści, ale także 
formę: charakterystyczną tylko i wyłącznie 
dla jej stylu, dla jej dykcji poetyckiej. Ma  
swoje słowa, swój sposób zaklinania rze-
czywistości i artystycznego przetwarzania 
jej. Poeta rodzi się bowiem w momencie, 
gdy wkracza na własną ścieżkę stylu. 
Nie wtedy, gdy uczenie naśladuje kogoś 
innego, nawet wielkiego, i jest zgrabną 
imitacją Szymborskiej, Świrszczyńskiej czy 
Poświatowskiej, lecz wtedy, gdy udaje mu 
się być Sobą, dorosnąć do Siebie, znaleźć 
odpowiednie słowo dla siebie, odpowiedni 
i wiarygodny sposób opowiadania o sobie, 
o swoim świecie, choćby skromnym, ale na 
własną miarę.

Maria Gibała jest sobą, kiedy pisze o 
„poezji, która chadza własnymi ścieżkami” 
i o niegdysiejszym czytaniu przez mamę 
„Pana Tadeusza”. Także, gdy wspomina 
sielskie dzieciństwo, dom rodzinny, go-
spodarstwo, pole, sad, gdy wyraża żal z 
powodu choroby i umierania matki czy 
odchodzenia najbliższych i dalekich, 
ale podziwianych. Jest w swoim żywiole 
szczególnie, kiedy odmalowuje kolory 
miłości, czasami z niezwykłą zmysłowością 
i plastycznością:

PYTANIE

czy moja wilgoć
zaspakaja twoje pragnienie?

 
***
jestem oceanem z oceanów
morzem z mórz
kiedy sie we mnie zanurzasz
wody wylewają z brzegów
toniesz w powodzi
słodko-słonych rozlewisk
zbierasz ustami przypływy wilgoci
odpływy wypełniasz potokiem
koralowych słów
nasłuchujesz w muszlach odpowiedzi
ogrzewasz w pulsującym źródle
unosisz się i opadasz niesiony na fali
 
Innym razem, gdy pisze o braku mi-

łości lub o „poomackowym” poszukiwaniu 
(bo przecież wszyscy szukamy jej po omac-
ku i na ślepo):

TEGO SAMEGO GATUNKU
jak dwa ślimaki
niby wolni

sa jednak zamknięte w skorupach
własnych światow

wychodzimy
dotykamy się
czujemy
boimy się zamknąć za sobą drzwi
poczuć w pełni jedność

Zresztą Maria Gibała, o czymkolwiek 
pisałaby, jest jak Szeherezada, która umie 
w swoim stylu i zajmująco wieść narrację 
nawet wówczas, gdy porusza sprawy drob-
ne, błahe, wydawałoby się prozaiczne, jak 
palenie pierza czy zwożenie snopków. 
Autorka „Palenia pierza” jest po prostu 
urodzoną poetką, choć wielki awangar-
dysta Julian Przyboś twierdził, że poetą 
się „bywa”.

Oczywiście, ta płynna mowa poetyc-
ka, ta pewnego rodzaju pozorna łatwość 
pisania mogłaby się okazać zgubna, gdyby 
poetka pisała za dużo i gdyby jej bardzo 
osobiste wiersze gubiły z pola widzenia 

Józef Baran

Wiarygodność
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uniwersalność. Ale na razie jej to nie gro-
zi. Na razie utrzymuje balans między tym, 
co prywatne, a tym, co ogólne. Na razie 
nie pisze za dużo. Pisze w sam raz. Jeśli 
nawet ktoś próbowałby zarzucać autorce, 
że jej świat poetycki nie jest duży, że nie 
jest ona poetką kultury, erudycji, wielkich 
syntez, uogólnień, to niewątpliwie musi 
zauważyć, że w obrębie owego niedużego 
światka poetyckiego potrafi wiele zmie-
ścić, intuicyjnie i w swojej mikroskali 
dotknąć sercem właśnie tego, nad czym 
biedzą się filozofowie usiłujący rozwikłać 
rozumem zagadki istnienia.

Ma ona też niewątpliwy dar podno-
szenia do poetyckich wyżyn wszystkiego, 
czego tknie piórem. Za pomocą zwykłych 
słów, prostych, ale świeżych metafor umie 
znaleźć porozumienie z czytelnikiem, 
podbić jego wrażliwość, uwieść wyobraź-
nię. 

Czy na długo starczy poetce materia-
łu/doświadczenia na krojenie liryki w naj-
lepszym gatunku? Nie wiem. Wiem, że na 
razie jej starcza. A przed sobą ma przecież 
jeszcze tyle nocy i dni, i tyle opowiadania 
o tych nocach i dniach. v

Maria Gibała, Palenie pierza, Nowa Ruda 2020, Wy-
dawnictwo Mamiko, ss. 102
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STEFAN KISIELEWSKI (1911 – 1991), 
autor „Dzienników”, znany powszechnie jako 
Kisiel, to człowiek renesansowego umysłu. Z wy-
kształcenia polonista i filozof (Uniwersytet War-
szawski), muzyk, kompozytor (Konserwatorium 
Warszawskie). Jego zainteresowania polityczne, 
publicystyczne są dobrze znane ludziom pamię-
tających Polskę Ludową. Bystry obserwator życia 
gospodarczego, potrafił znakomicie myśleć i 
kreślić syntezę zjawisk ekonomicznych w PRL. 
Czyli znakomity syntetyk (skoro są analitycy 
to i powinni być syntetycy). Człowiek bardzo 
towarzyski, świetny kompan. Nie stronił do 
kieliszka, wypił całe morze wódki. Jednocześnie 
bardzo pracowity – jego felietony ukazywały się 
w „Tygodniku Powszechnym” przez blisko 45 lat 
(z kilkoma latami przerwy). Autor kilku powieści 
a także wielu kompozycji w muzyce poważnej i 
mniej poważnej. Był także posłem na Sejm w 
latach 1957 – 1965 z ramienia kół katolickich.

„Dzienniki” pisane są w okresie od 31 
maja 1968 do 16 maja 1980. Zatem końcówka 
rządów Władysława Gomułki (1905 – 1982) i 
prawie całość rządów Edwarda Gierka (1913 – 
2002). Jednak „rządy” tych dwóch polityków to 
jedna era władzy Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

„Dzienniki” przepojone są treścią poli-
tyczną – miał do tego słabość. Pisał też sporo o 
muzyce ale to temat nie za bardzo „medialny”. 
Jak poruszał temat życia muzycznego to najbar-
dziej eksponował kłótnie, spory i zawiści w tym 
niewielkim światku. 

Bardzo zręcznie buszował w środowisku 
„warszawki”. Znał „wszystkich” w stolicy; z tej 
przyczyny pełno go było na rautach w ambasa-
dach, na spotkaniach z zagranicznymi dzienni-
karzami, na imieninach czy urodzinach. Takich 
kontaktów można mu do dziś zazdrościć. Postać 
barwna, pełna humoru a zarazem bezwzględ-
nych opinii o osobach ze świata polityki i kultury. 
Miał swoje słabości, o których też wspomnę. 
Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Warszawiak z krwi i kości; w okupacji grał po 
kawiarniach na fortepianie i uczył muzyki. 
Ranny w Powstaniu Warszawskim, o którego 
celowości negatywnie się później wyrażał. Po 
wojnie mieszkał w Krakowie, w roku 1961 wrócił 
do Warszawy. Jako poseł na Sejm dostał znako-
mite mieszkanie w budynku dla prominentów 
przy obecnej Alei Szucha 16 – nie protestował 
nigdy przeciwko takim przywilejom władzy. Jego 
sąsiadami zarówno w domu jak i całej okolicy 
byli sami znani ludzie.

Kochał swoją ojczyznę Polskę, za żadne 
skarby nie wyobrażał sobie życia gdzieś indziej. 
Wyznawał prostą teorię, iż aby Polskę zrozumieć 
trzeba w niej żyć. Ta filozofia to mocny przytyk 
w kierunku emigracji politycznej na Zachodzie, 
która siedząc w ciepłych pantoflach, wielce się 
mądrzyła na każdy temat nie znając realiów 
prawdziwego życia nad Wisłą i Odrą. 

Osoba Stefana Kisielewskiego jest także 
zaprzeczeniem teorii, że ludzie pochodzenia 
żydowskiego to w większości kosmopolici. Autor 
był synem znanego kiedyś pisarza i publicysty 
Zygmunta Kisielewskiego (1882 - 1942) oraz 
Żydówki Salomei Szapiro (1882 – 1967). A także 
najbliższym kuzynem znanej komunistki Hanki 
Sawickiej – Szapiro (1917 -1943). Jej ojciec 

Roman Sidorkiewicz

Polska Ludowa po latach

Bernard i matka Kisielewskiego to rodzeństwo.
Jak dzisiaj, po latach, w roku 2020 można 

ocenić memuary Kisielewskiego? Czy wszystko 
wtedy było złe? Czy dziś to stan pełnego zadowo-
lenia dla Kisiela, gdyby dożył do naszych czasów? 
Spróbuję dać odpowiedź, moją, oczywiście 
subiektywną.

We wprowadzeniu do książki, wydanej w 
roku 1996, Ludwik Grzeniewski pisze: 

„Gdy Kisiel zaczynał pisanie (31 maja 1968), 
było to po tak zwanych wypadkach marcowych. I po 
całkowitym zakazie druku. Kisiel – zakneblowany 
– miał nieodpartą potrzebę wyrażania i utrwalania 
swych opinii. Jednocześnie obawiał się, że dzienniki 
wpadną w ręce władz bezpieczeństwa i posłużą za 
swoisty materiał dowodowy przeciwko niemu. Stąd z 
jednej strony wielka odwaga w sprawach ogólnych i 
ostrożność w sprawach personalnych i osobistych. Cie-
kawe, jak z biegiem lat – szczególnie po objęciu władzy 
przez Gierka i stopniowej erozji systemu – pióro autora 
staje się swobodniejsze, kamuflaż mniejszy”.

To prawda, za Gierka reżim zelżał ale 
Kisielewski dalej zmagał się z systemem, który 
go stale kneblował. Ale jednocześnie dawał 
mu niesłychanie wiele materiału literackiego, 
publicystycznego jakiego dziś za żadne skarby by 
nie otrzymał. Kisielewski żył po prostu sprawami 
tamtego ustroju, bez niego ani rusz. To syjam-
skie rodzeństwo choć nie jednokomórkowe.

Bez żenady obnażał absurdy ówczesnego 
systemu. Jego krytyka była rzeczowa, choć nie ze 
wszystkimi tezami można, po latach, się zgodzić. 
Krytykował wszystko i wszystkich. Wielu ludzi 
się nań obrażało. Miał jednak wielką swadę i 
poczucie humoru, co łatwo przełamywało lody 
wśród jego przeciwników. Niektórzy obrażali się 
na niego jak np. Jarosław Iwaszkiewicz (1894 – 
1980), lecz po kilku latach znowu byli znajomy-
mi. Cenili go jednak wszyscy, nawet ci z obozu 
PZPR. Kisielewski był dla władzy przeciwnikiem 
ale go szanowali gdyż był jednoznaczny w poglą-
dach i zatem przewidywalny. Nie zmieniał stylu 
literackiego, nie szedł na „kolaborację” z władzą. 
Po latach z pewnym zażenowaniem przyznał 
się,  iż uległ złudzeniom co do naprawy ustroju 
(po Październiku 1956) i dał się „wybrać” dwu-
krotnie do Sejmu z okręgu...wrocławskiego, w 
którym nigdy nie przebywał. Zasiadał w klubie 
„Znak” wraz z kilkoma działaczami katolickimi; 
nic konkretnego nie był w stanie załatwić ale 
mógł dobrze się przyjrzeć z bliska ówczesnym 
politykom. Na dodatek, ten mały klubik ciągle 
był skłócony wewnętrznie; niektórzy łasili się 
do władzy i ciągle balansowali między nią a pry-
masem Stefanem Wyszyńskim (1901 – 1981). 
Ksiądz Prymas też musiał prowadzić własną 
politykę aby Kościół mógł istnieć, co nie zawsze 
posłom katolickim się podobało. Grupa konce-
sjonowanych przez PZPR posłów katolickich, 
odpowiednio dobierana przez władze, stanowiła 
zupełny ewenement w krajach tzw. socjalistycz-
nych. Nigdzie tam nie było takowych posłów.

Kisielewski żył Polską. Ciągle spierał się z 
Jerzym Turowiczem (1912 - 1999) redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, że ten 
- będąc ogromnie zatroskanym modernizacją i 
reformami Kościoła w Ameryce, Azji, Afryce, na 
laickim Zachodzie - tak mało zajmuje się spra-
wami wewnętrznymi. Turowicz prowadząc taką 
publicystykę - bezpieczną dla władzy ludowej, 

bez trudu uzyskiwał paszport i hulał po świecie. 
Natomiast Kisielewski nigdy nie miał pewności, 
czy Służba Bezpieczeństwa wyda mu paszport 
czy nie. Bez przerwy go upokarzali, miesiącami 
czekał na decyzję, potem się odwoływał do...
tej samej władzy! Najczęściej dawali mu figę z 
makiem. A ile nastał się w kolejkach!

Lecz Kisielewski posiadał znakomite anti-
dotum na takie małe świństewka. Posiadał talent 
kompozytorski, doskonale grał na fortepianie. 
W tej dziedzinie miał swobodę. Muzyka jest 
apolityczna. Czasem odwoływali koncerty jego 
kompozycji jak za bardzo politycznie władzom 
podpadł. Lecz było to rzadkie przypadki. W 
działalności kompozytorskiej to nie władza lecz 
zawistni „koledzy po fachu” sekowali go niejed-
nokrotnie. W tym małym światku muzycznym 
walki były na całego. Taki Witold Lutosławski 
(1913 – 1994), wielki kompozytor wdawał się w 
jakieś intrygi, gierki przy wyborach do Związku 
Kompozytorów Polskich. Po jakie licho! Prze-
cież miał już ugruntowaną, międzynarodową 
pozycję. A walki dyrygentów Jerzego Rowickiego 
(1914 - 1989) z Bogdanem Wodiczką (1911 
- 1985) skłócały całe środowisko. Kisielewski 
patrzył na to wszystko z przymrużeniem oka – cóż 
takie gierki będą znaczyły po latach!

Lubił oceniać działalność ludzi, oczywiście 
z własnej perspektywy. Mało kogo wyraźnie 
lubił. Do tej grupy należeli Leopold Tyrmand 
(1920 - 1985) i Adam Michnik (ur. 1946), zwany 
pieszczotliwie Adasiem. Zgadzali się we wszyst-
kim, wypijali morze wódki. Ponadto Tyrmand, 
największy „bikiniarz” w Warszawie, wzięty pisarz 
wprowadzał jego syna Wacława (1943 – 1986) 
w świat jazzu i nowoczesnej muzyki. Wacław 
junior stworzył później sławny duet fortepiano-
wy z Markiem Tomaszewskim (ur. 1943), lecz 
przedtem przysparzał wiele siwych włosów ojcu 
swym hulaszczym trybem życia.

Autor też lubił kompozytora Krzysztofa 
Komedę (1931 - 1969), a także pisarza  Marka 
Hłaskę (1934 – 1969). Hłasko w Polsce był pół-
bogiem. Niepotrzebnie wyjechał na Zachód, 
gdzie wykoleił się. Kisielewski nie mógł wyba-
czyć mu, że wraz z Wojciechem Frykowskim 
(1936 - 1969), pierwszym mężem Agnieszki 
Osieckiej (1937 – 1997) upili Komedę (i siebie 
też) do tego stopnia, że podczas spaceru, wio-
sną 1969 roku w górach, obok Hollywoodu, 
ten śmiertelnie uderzył się w głowę. Obydwaj 
„sprawcy” długo nie pożyli – Hłasko zmarł w 
czerwcu w Wiesbaden; po wódce zażył za dużą 
ilość środków nasennych. Frykowski, król życia 
w Łodzi i Warszawie, playboy, zginął w sierpniu 
w willi Romana Polańskiego (ur. 1933) w czasie 
słynnego mordu dokonanego przez bandę 
niejakiego Charlesa Mansona (1934 -2017). 
Kisielewski wszystkich wymienionych Polaków, 
doskonale, znał.

W „Dziennikach” spotykamy całą plejadę 
nazwisk ówczesnych polityków, zarówno kra-
jowych i światowych. Wszystkich gani równo. 
Rosjan z oczywistych względów, Amerykanów 
za naiwność i głupotę w stosunkach Wschód 
– Zachód. Za przegraną wojnę w Wietnamie, 
za ustępowanie Rosjanom na całym świecie. 
Za jakieś „konferencje rozbrojeniowe”, za „ma-
nifestacje pokojowe”, za  obojętność na nasze 
polskie sprawy. Francuzów gani za politykę 
rozbrajania Europy i uleganie Rosji. Nikogo 
nie chwali poza... Izraelem. Ten mały kraj daje 
dzielny odpór wrogim Arabom, nie patyczkuje 
się, zbroi się na potęgę i... odnosi sukcesy. Każdy 
młody Żyd czy Żydówka musi odbywać służbę 

dokoñczenie na str. 40
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wojskową, być gotowym na przelewanie krwi 
za ojczyznę. Jakież to inne w stosunku do tzw. 
ruchów pacyfistycznych, które zawładnęły ogłupiałym 
Zachodem.

Negatywny stosunek do marksizmu „Ki-
siel” obrazuje dosadnie: A tu spotkałem panią 
docent Z., Żydówkę, która w 1968 dostała mocno po 
dupie, a która powiedziała mi, że jest nadal mark-
sistką, bo marksizm to „jedyna naukowa analiza 
społeczna”. O idiotka – niczego się nie nauczyła! Gdy 
jej mówię, że praktyka nasza dowodnie wykazuje plajtę 
marksizmu, ona powiada, że to nic: idea dobra, tylko 
wykonanie złe. Ileż razy słyszałem tę groźną bzdurę, 
śpiewkę wszystkich rewizjonistów, wszystkich „znie-
wolonych umysłów”, którzy nie mogą żyć bez sztucznej 
podpórki umysłowej… Rzecz w tym, że „nauki” huma-
nistyczne nie są naukami sprawdzalnymi jak fizyka 
czy chemia, lecz zbiorami hipotez i diagnoz...I pomyśleć, 
że to opium duchowe nadal działa na różne idiotki. 
Dlatego w Marcu 1968 młodzież studencka wykazała 
tak żenujący brak konkretnych haseł; prowadzili ich 
ludzie nadal zaczadzeni marksizmem...Naprawdę, 
na wciąż marksizujących Semitów jest jedna tylko 
rada czy odtrutka: zdrowo nacjonalistyczna i prężna 
postawa państwa Izrael.. Brawo – uczcie się u swych 
braci, wy niedobitki marksistowskich rabinów we 
wschodniej Europie!”

Mocne to słowa. W ogóle to pełno u „Ki-
siela” słów uważanych powszechnie z wulgarne 
– dupa, chuj, przejebane, gówno a ponadto idioci, 
tumany, obłąkani itp.  Np. Władysław Machejek 
(1920 – 1991), twórca „Życia Literackiego”, to 
chłop obłąkany przez komunistów. Ten język jakoś 
nie razi w jego pamiętnikach; nawet przysparza 
autorowi sympatię. Łatwo bowiem czytać takie 
dzieło wolne od  salonowych sloganów.

A jaki jest pogląd Kisielewskiego na trady-
cję narodową? Przytaczam: „Jaki smak ma polska 
tradycja i kultura? W „Literaturze” był wywiad z 
Arturem Sandauerem, gdzie on plótł różne głupstwa, 
między innymi, że „nas” (kogo?) stworzyli Boy, Tuwim 
i Słomiński. Cóż to za kretynizm, aż mną zatrzęsło. Ten 
facet po prostu nie lubi polskiej kultury: jej tradycja 
to wieś, szlachta, ziemiaństwo, Kościół, romantyczne 
zrywy i zdrady, a także – prowincjonalizm. Można tego 
nie lubić, ale jest to polska specyfika i oryginalność...
Polska w roku 1918 stała się nominalnie normalną 
mieszczańską republiką i różne Tuwimy, Boye, Peipery 
postanowiły „podciągnąć” nas do Zachodu, dorobić 
Polsce literaturę „miasta, masy i maszyny”, boć dotąd 
większość naszych powieści, poza Prusem, rozgrywała 
się we wsiach i dworach; miasta były egzotyką. Zrobili 
to zwłaszcza Żydzi przenosząc żywcem zachodnie wzory 
i to jest właśnie nieciekawe, wtórne, nietwórcze. A 
dla Sandauera to jest właśnie „kultura polska” czyli 
„poziom”, bo dla niego miernikiem jest to, co ocenione 
mogło być np. w Paryżu. A przecież Finlandia wnio-
sła do ludzkiego universum dużo ciekawych rzeczy i 
oryginalnych, mimo że w Paryżu nikt nigdy o żadnej 
książce fińskiej nie słyszał. Kultura narodowa jest dla 
narodu, a nie na światowy jarmark” (s. 850).

Trafne to i do dziś aktualne. Obecnie 
twórcy filmowi ze skóry wychodzą aby zyskać 
uznanie w Hollywood i tam otrzymać ichnie 
Oscary. Tak samo twórca festiwalu „Camerima-
ge”. Ten tylko liczy na poklask Zachodu łasi się 
do nich, a nasze naiwne państwo buduje na 
jego kosmopolityczne potrzeby wspaniały obiekt 
w Toruniu. Kulturze polskiej nic po tym. Tak 
samo w literaturze – przypodobać się Zachodowi – to 
naczelne hasło większości dzisiejszych pisarzy.

Stefan Kisielewski, jak wspomniałem, zaj-
mował się problemami ówczesnej gospodarki. 

Jego krytyka socjalistycznej gospodarki gospo-
darki, opartej na państwowej własności, czyli w 
praktyce niczyjej, była jak najbardziej słuszna. 
Tylko był jeden problem – byliśmy pod radziec-
kim butem, musieliśmy przyjąć jego system. 
Nie było wyjścia. I co - mieliśmy nie pracować? 
Naród musi żyć, także w systemie, który po II 
wojnie stworzono. I naród ciężko pracował, o 
wiele ciężej niż dziś. Kobiety pracowały na trzy 
zmiany, a potem stały po kolejkach za wszystkim 
– dobrze to znam, gdyż wśród nich pracowałem. 
Nasz naród, mimo złego systemu polityczno 
– ekonomicznego, bardzo dużo pobudował i 
oddał to dalszym pokoleniom. Wtedy, za PRL – 
u pobudowano np. wielką energetykę z owoców 
której korzystamy do dziś. 

Przypomnę – Turoszów, Bełchatów, 
Konin, Dolna Odra, znakomite elektrownie 
szczytowo – pompowe Żydowo, Żarnowiec, Żar. 
Ponadto zapory wodne – Włocławek, Solina, 
Koronowo, Zegrze i wiele innych. Bez prądu nie 
ma życia publicznego – to najważniejszy nośnik 
cywilizacji. Bez prądu nie ma wody, kanalizacji, 
ognia, ciepła. Bez prądu lądujemy w pieczarach. 
Dalej - jeśli rozwój energetyki to konieczny jest 
rozwój kopalni węglowych, rozwój przemysłu 
kablowego z koniecznością budowy kombinatu 
miedziowego w Lubinie itd. itd. To tylko część 
wysiłku narodu; nie sposób wszystkiego opisać. 
Tego, niestety, Stefan Kisielewski nie zauważył.

Wrócę do kultury. Gdyby Kisiel żył do dziś 
mógłby porównać system rozwoju i opieki nad 
kulturą w tamtejszych latach i obecnie. Mam po-
wody aby twierdzić, że tamten system był lepszy 
niż dzisiejszy. Fakty mówią za siebie – pobudowa-
no dużo małych i wielkich przybytków kultury, 
choćby w Bydgoszczy znakomitą filharmonię 
i operę. Twórcy mieli zapewniony mecenat 
państwa, który pozwalał na rozwój. Powstało 
wiele filmów, wśród których niekiedy są arcy-
dzieła. Andrzej Wajda (1926 – 2016) otrzymywał 
ogromne dotacje na swą twórczość. Tak samo 
inni reżyserzy. Kina były pełne publiczności, te-
atry także. Istniało wiele pism literackich, twórcy 
mogli uzewnętrznić swoje myśli. Podobnie w 
muzyce – mieliśmy wspaniałych kompozytorów 
i muzyków. Penderecki i inni mieli swobody ile 
tylko chcieli; z powodzeniem sięgali po wszel-
kie dotacje. Korzystali z państwowego tortu. 
A książki naszych mistrzów pióra wydawano w 
ogromnych nakładach. 

Aby się za bardzo nie zapędzić w swych 
dywagacjach muszę przypomnieć, że istniała 
oficjalna cenzura, kontrolująca wszystko. Kto 
jednak jej nie podpadł lub umiał się wywinąć to 
mógł tworzyć co chciał. Byle tylko miał talent, 
gdyż w razie jego braku wszystko zwalał na „ko-
munę”. A trzeba dodać, że instytucja cenzury 
zawsze istniała i istnieje do dziś. Tylko władze 
PRL stworzyły z niej oficjalną instytucję. Dziś 
istnieje tylko, że w zakamuflowanej postaci – 
rządzą wydawcy i właściciele pism. Spróbuj coś 
napisać nie po ich myśli!

Jest paradoksem, że cenzura, która nie 
dawała spokojnie żyć Kisielewskiemu, sama 
jemu bezwiednie pomagała w zdobyciu uzna-
nia wśród czytelników, głównie inteligencji. 
„Owoc zakazany” zawsze lepiej smakuje. Jego 
felietony w „Tygodniku Powszechnym” cieszyły 
się ogromnym powodzeniem, o ile cenzura je 
przepuszczała. A jak nie, to Kisiel wiele pisał 
na Zachodzie, w polskich wydawnictwach, 
które przemycane do Polski nabierały dużego 
rozgłosu. Nie dziwota, że cieszył się ogromną 
popularnością, na jego spotkania, głównie w 
kościołach przychodziły tłumy. We Wrocławiu 

słuchało go pewnego razu, 2500 osób! 
Kisiel bardzo krytykował rozrost admini-

stracji w PRL – u. Ciekaw jestem, co dziś by o 
tym zjawisku napisał. Podam jeden przykład. 
Przed II wojną światową Kancelaria Prezydenta 
RP liczyła raptem trzydzieści kilka osób. To wy-
starczało. Dziś taka sama kancelaria zatrudnia 
tłumy urzędników, łasych na pozycję społeczną, 
wysokie zarobki, duże wpływy i dobre, spokoj-
ne życie. Ilu ich dziś „pracuje”? Kisielewski by 
zdębiał gdyby poniższy mój wywód przeczytał: 

Podaję: Kancelarią kieruje dwoje ludzi 
– szef i zastępca. Za nimi ustawia się ośmiu 
sekretarzy stanu, każących nazywać siebie „mi-
nistrem”. Do ich dyspozycji zatrudniono 10 
etatowych doradców. Ponadto 14 osób pełni 
funkcję doradcy społecznego (wśród nich... 
prezydentówna Kinga!). Ci „społeczni” niby 
nie zarabiają, ale mogą świecić oczyma naokoło 
jakimi są oni wielkimi i wpływowymi osobami. 
Dalej – tu jest kuriozum – utworzono Biuro 
Kancelarii Prezydenta z dyrekcją generalną w 
sile dwóch osób. Kierują oni, uwaga! siedemna-
stoma biurami do spraw wszelakich.  W każdym 
takim biurze co najmniej dwóch dyrektorów. 
Do tego dochodzą liczne podrzędne stanowi-
ska, różne sekretarki, informatycy, samochody 
służbowe etc. I to całe bractwo pobiera wysokie 
apanaże, sami sobie przydzielają nagrody a 
naród musi ich utrzymywać! Co na co dzień 
robi ta wataha urzędnicza? Po co każdemu 
prezydentowi tylu urzędników? Czy on musi do 
wydania każdej najprostszej decyzji mieć opinię 
doradców i sekretarzy? To po co dał się wybrać 
na prezydenta jeśli do wszystkiego potrzebni mu 
są pomagierzy? Urzędnicy niczego nie tworzą, 
niczego nie produkują a...żyją. I to jak! I tak 
jest za każdego prezydenta – przechowują  tam 
swoich bezpłodnych kompanów. 

I co, nie zdębiał by Kisiel na takie informa-
cje? Na pewno by zdębiał.

Stefan Kisielewski żył w szczęśliwym dla 
siebie czasie. Niby skrępowany cenzurą, ale 
miał niesłychanie cenny materiał do analizy i 
syntezy. Dzisiaj niewiele by zrobił. Krytyków w 
każdej branży jest cała masa. Wypłynąć czymś 
atrakcyjnym jest trudno. Kisiel mógł zabłysnąć 
w czasach PRL gdyż miał praktycznie monopol 
na tego rodzaju twórczość. Odważny i twórczy 
był. Nie bał się. Dlatego wypłynął.

Jedno mnie zaciekawia – Kisiel pisał wiele 
o rodzinie, o dzieciach, ojcu swym, o różnych 
wujkach i ciociach. Nigdy natomiast nie wspo-
mniał matki – rodzicielki i jej rodziny. Czyżby 
miał kompleks żydowskiego pochodzenia? A 
niby czego miał się wstydzić? Przecież Żydzi do 
genialny naród –  inteligencją, pracowitością, 
przywiązaniem do swych tradycji i swej religii 
zawojowali cały świat.

Dziś, po czterdziestu latach, „Dzienniki” 
czyta się z dużym zainteresowaniem. Nie ze 
wszystkimi  tezami autora można się zgodzić, 
ale tak często w życiu jest. Stefan Kisielew-
ski doskonale opisał nam lata 1968 – 1980. 
Autor był wielkim patriotą, bojownikiem o 
polskie tradycje. Należy o nim pamiętać. Jego 
„Dzienniki” winny być lekturą dla wszystkich 
ludzi zainteresowanych współczesną historią 
Polski. W tej blisko tysiącstronicowej książce 
znajdujemy całą plejadę ludzi odgrywających 
wtedy wielką rolę. A także wszelkie zjawiska i 
normy tamtego czasu. v

Stefan Kisielewski, Dzienniki, Wydawnictwo „Iskry”, Warsza-
wa 1996. ss. 952

Polska...
dokończenie ze str. 39
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STEFANA PASTUSZEWSKIEGO 
nie muszę chyba nikomu przedstawiać, 
bowiem znany to i ceniony animator 
życia kulturalnego, edytor, ale przede 
wszystkim poeta, prozaik i krytyk literac-
ki. Dla mnie osobiście jego nazwisko jest 
gwarancją dobrej literatury. Czytałem 
wiele książek autorstwa Pastuszewskiego - 
zarówno poetyckich, jak i prozatorskich, 
jednak otrzymana ostatnio pt. Drugie życie 
drzewa trudna jest do zakwalifikowania do 
któregoś z tych gatunków. Jest to bowiem 
zbiór mini - a nawet mikroopowiadań, 
wierszy, refleksji, fotografii, których bo-
haterem jest wnuk Autora – Sebastian. 
Jemu też dedykowana jest cała książka. 
Tak naprawdę ma ona dwóch bohaterów; 
oprócz wspomnianego Sebastiana jest nim 
bowiem jego dziadek, czyli Pastuszewski. 
Toczą oni  swoisty dialog, który niejed-
nokrotnie przekształca się w rozmowę 
między sobą a sobą Autora. Sebastian 
staje się wtedy pretekstem do rozmyślań 
nad własnym dzieciństwem, młodością i 
procesem dojrzewania. W opowiadaniu 
Nie ma szkoły (23 s.) pisze m.in.: Spoglądam 
na szkołę, którą kilka dni temu opuścił Seba-
stian jego oczyma, a opuścił ją raz na zawsze.
(…) Oglądam się za siebie, on już nie. Jeszcze 
raz się oglądam. Nie ma szkoły. Za daleko 
pojechałem, za daleko.– Ileż w tych słowach 
tęsknoty za utraconym… Dzieciństwem; 
ale nie tylko. Autor przygląda się krokom 
swojego wnuka, próbując odnaleźć w nich 
ślady własnych, punkty wspólne, jak i te, 
gdzie ich drogi się rozchodzą. Z rozmów, 
które Pastuszewski prowadzi ze swoim 
wnukiem wynika głęboka potrzeba więzi 
międzyludzkich.Niejednokrotnie ulegają 
one osłabieniu lub wręcz zanikowi, po 
przekroczeniu pewnego progu - dla mło-
dzieży bywa to ukończenie szkoły, zaś dla 
starszych przejście na emeryturę.

W refleksji Strach (32 s.) Stefan 
Pastuszewski pisze o lęku wchodzenia w 
dojrzałość, zaznaczając przy tym, że inną 
ma on formę dzisiaj i inną za czasów  jego 
młodości, gdyż odmienne były realia, 
które go kształtowały. W kolejnych opo-
wiadaniach natkniemy się na rozważania 
na temat szczęścia, słabości, czy miłości 
i wierności. Mają one w sobie coś z fi-
lozoficznych przypowieści, wplecionych 

Tadeusz Zawadowski

Drugie życie drzewa

dyskretnie w tekst rozmowy.
Jedną z części zbioru stanowią Listy 

niewysłane. To pięć bardzo krótkich form 
literackich (najkrótsza ma poza tytułem 
trzy wersy) skierowanych do Sebastiana-
,zawierających szereg opinii jego dziadka 
na tematy takie jak czas, mądrość, wiara 
czy pasja  . W jednej z nich pt. Młodość ( 
28) natkniemy się na ciekawe refleksje 
odnośnie postrzegania przez młodych 
ludzi zagadnień czasu i śmierci. Kończy je 
trafną konkluzją: Gdy zaczniesz zastanawiać 
się, ile ci jeszcze czasu zostało, to przestaniesz 
być młody. Są to ciekawe spostrzeżenia 
dojrzałego człowieka, który pragnie się 
nimi podzielić z dorastającym wnukiem.

Kolejną część książki stanowią wier-
sze. I to nie tylko te dedykowane wnu-
kowi, zdecydowaną większość stanowią 
teksty, w których wykreowany Sebastian 
pełni  jedynie rolę powiernika i pośred-
nika pomiędzy Autorem, a zupełnie inną 
osobą. Co ciekawe, prawdziwego adresata 
Drugiego życia drzewa nie było jeszcze wte-
dy na świecie, a Pastuszewski – jak sam 
pisze – nie miał później żadnego wpływu 
na wybór imienia swojego wnuka. Czyli 
był efektem jego imaginacji….Niektórzy 
ludzie posiadają zdolność przewidzenia 
przyszłości!

Kończą zbiór wybrane fragmenty 
Dziennika czasów zarazy. Czytelnicy mogli 
się z nimi już wcześniej zapoznać na ła-
mach miesięcznika Akant, którego Pastu-
szewski jest twórcą i sekretarzem redakcji. 
Te zamieszczone w książce dotyczą – jak 
się nietrudno domyśleć – wydarzeń zwią-
zanych z Sebastianem. Całość spinają 
kolorowe zdjęcia z uchwyconymi na nich 
ważnymi wydarzeniami z jego życia.

Potężne drzewa umierając dają pod-
waliny życia innym roślinom, które czerpią 
z nich soki. Człowiek z wiekiem też stara 
się przekazać potomkom swoją życiową 
wiedzę, ustrzec ich przed własnymi poraż-
kami i podpowiedzieć, jak można osiągnąć 
zaplanowane cele. – Drugie życie drzewa to 
piękna i mądra przypowieść o tych właśnie 
międzypokoleniowych relacjach. v

Stefan Pastuszewski, Drugie życie drzewa,  Instytut  
Wydawniczy ŚWIADECTWO, Bydgoszcz 2020, ss. 52

W 2020 roku wspólnym nakładem 
łódzkiego oddziału SPP w Łodzi i Domu 
Literatury w Łodzi ukazał się debiutancki 
tomik wierszy JOANNY BOCIąG Boję się 
o ostatnią kobietę. Poetka rok wcześniej 
została laureatką XXV Konkursu im. 
Jacka Bierezina, tradycyjnego polskiego 
konkursu dla poetów przed debiutem i 
owo wydanie książki stanowiło nagrodę.      
J. Bociąg przyznaje się do fascynacji po-
ezją Williama C. Williamsa, ale na pewno 
nie tylko jego wiersze czytała. Jej poezja 
biegnie dwoma torami – albo obserwuje 
świat, albo go bardziej prywatne liryki 
związane z wydarzeniami, w których brała 
udział. Klasycystyczne przekonanie, że  
słowo przylega do rzeczy ciekawie iskrzy 
z awangardowym nieco zapisem.

W krótkich wierszach widzimy ob-
serwacje rzeczywistości. W zwykłe wersy 
opisujące to, co autorka zaobserwowała, 
wdziera się niepokój. W wierszu drzewa 
„pracownik firmy porządkowej” pozbywał 
się „odpadu problemowego”, a w sąsiadach 
niepokoją worki pod domem sąsiadów, 
dym, czy trzaskanie furtką. Niby nic złego 
się nie dzieje, ale poetka niczym pisarka 
kryminałów tropi ślady, które ją zastana-
wiają. 

Bardziej prywatnym wierszem w to-
miku Bociąg jest wiersz filmy, w którym 
podmiot liryczny opowiada, że ze swoim 
partnerem wynajmował pokoje, by upra-
wiać seks, ale także aby oglądać filmy: 
„nadal spotykaliśmy się w wynajętych 
pokojach/zazwyczaj na kilka godzin/co 
drugie spotkanie poświęcaliśmy w całości 
na seks i gadanie/w inne dni szybko się 
kochaliśmy/potem włączaliśmy jeden z 
naszych ulubionych filmów”. Jednak to, 
że wszystko robili w pośpiechu, by oglą-
dać swoje ulubione filmu wprowadza do 
wiersza jakiś bardziej humorystyczny prze-
kaz. Przecież swoje ulubione filmy mogli 
oglądać gdziekolwiek, niekoniecznie w 
wynajętych pokojach hotelowych. Motyw 
filmowy pojawił się także w wierszu tylko 
amerykańskie seriale, w którym podmiot 
liryczny wyznaje, że „postaci z seriali/
mówią moimi językami”. Jakby oglądanie 
filmów miało wpływ na percepcję rzeczywi-
stości i zrównywało oba porządki filmowy 
i rzeczywisty.

W książce Joanny Bociąg, jak przysta-
ło na laureatkę Konkursu im. Bierezina, 
nie ma wyjątkowych wierszy. Jest to poezja 
współczesna, w której amerykańskie na-
leciałości daje się wychwycić, jednak nie 
porusza się ona najbardziej uczęszczanymi 
przez młodszych poetów torami, gdyż nie 
stara się naśladować Wisławy Szymborskiej 
ani wpisywać się w postbrulionowe poety-
ki, przedrzeźniać w nadmiarze kulturę 
masową, czy inspirować się wierszami  
Andrzeja Sosnowskiego. v

Joanna Bociąg, Boję się o ostatnią kobietę, SPP, Łódź 
2020

Mateusz Wabik

Niepokojące drobiazgi
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Na znanym, chętnie reprodukowanym 
(vide też Wikipedia), historycznym zdjęciu, 
bodaj z połowy XIX wieku, Adolf Ignacy 
Malczewski, herbu Abdank, podporucznik ad-
iutant polowy, odznaczony Złotym Orderem 
Virtuti Militari za udział w powstaniu listopa-
dowym (potem w 1848 komendant ułanów), 
siedzi pod portretem Kościuszki w czamarze i 
orderach… U jego stóp klęczy wnuk, podnosi 
rękę do przysięgi. Palce dłoni dziadka i wnuka 
splatają się na rękojeści karabeli. Jak dzisiaj 
przekazuje się w rodzinie tak zwane wartości? 
W książce „Drugie życie drzewa” sytuacja bar-
dziej partnerska? Adoracja wydaje się nawet 
odwracać sytuację, tu bohaterem jest wnuk. 
Czytamy w książce STEFANA PASTUSZEW-
SKIEGO – „Słabość”: 

(…) Słabość ciebie nie dotyczy. Traktujesz swój 
błąd lub potknięcie, ale też niechęć do czegoś, jako 
efekt swojego wyboru. To ty panujesz nad światem.

Dobrze, tak trzymaj, ale wiedz, że inni 
doświadczają czasem słabości. Zrozum ich. Co 
najmniej zrozum. Nie porównuj ich do siebie, choć 
codziennie chodzisz na siłownię. 

Autor przekazuje wnukowi (i nam) war-
tości niby oczywiste, lecz z chwilą, gdy zostają 
one „upublicznione”, powiedziane „znów” 
i głośno, drukiem, przestają być prywatnym 
szeptem między dziadkiem a wnukiem: rodzi-
na, religijność, tradycja, pamięć, uczciwość, 
wierność, miłość…

(…) A co będzie, jeśli Pan Dziejów, także twój 
Pan zechce, aby było inaczej?

Lepiej chyba robić wszystko, co w naszej mocy, 
a nie zbytnią pewnością siebie przełamywać natu-
ralną w ludzkim losie niepewność. 

(„Pewność”)
Ad usum delphini, dedykowane Sebastia-

nowi „Drugie życie drzewa” – na dojrzałość, 
nie jest pierwszą publikacją Stefana Pastuszew-
skiego poświęconą wnukowi. Jeszcze przed 
narodzinami został obdarzony lirycznymi li-
stami oraz oczekiwaniami Dziadka w „Listach 
do Pani”(1996), w „Wierszach wybranych” 

Jerzy Grupiński 

Jakbym ci oddał swoją młodość…

(1998). W roku 2010 pisarz wydał rzecz z 
rodzinnego kręgu pt. Sebastian”. To także 
nie pierwsza rodzinna księga w kręgu auto-
ra, bo i jego dziadek (jak czytamy), obdarzył 
bliskich swą sylwą. Tak więc „Drugie życie 
drzewa” Stefana Pastuszewskiego, prawem 
sylwy zawiera listy ze wskazaniami, poucze-
niami moralnymi (tytułowy np. „Miłość”, 
„Wierność”), mini – opowiadania, wiersze, 
zdjęcia, także „Dziennik czasu zarazy”. Obiad 
je się razem. Czeka się… czytamy Kindersztubę. 
Dalej pouczenia o jeździe samochodami i 
refleksje o „Książeczce wojskowej”, z której 
wnuk jest dumny. 

Trzymasz na wierzchu „Książeczkę wojskową 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Dumny z 
niej jesteś i z tego, że 27 lutego 2020 roku Powiato-
wa Komisja Lekarska nr 2 w Bydgoszczy orzekła, 
że (…).

(„Wojsko”)
Stefan Pastuszewski komentuje na okład-

ce swą książkę jako poniekąd eksperymentalną 
i pisze:

Tak więc mamy do czynienia jeśli nie z pełną 
poezją to przynajmniej z poetycznością. Składają się 
na nią również obrazy. Proszę zobaczyć, ileż w nich 
dodatkowych znaczeń. Księga ta ociera się o libera-
turę, czyli współczesną sztukę „budowania” książek 
oryginalnych artystycznie. 

„Drugie życie drzewa” zamyka tytułowy 
wiersz:

jakbym ci oddał swoją młodość
a ty – w wolnej już krainie
Nowym Jorku możliwości
nie boisz się rozmawiać z ludźmi
nie uciekasz w znaczki pocztowe
i nie szkicujesz lękiem lub radością 
kolejnego dnia (…)

- książkę prowadzoną przez Miłość i tak ją przyj-
mijmy, bo czy można Ją sądzić, recenzować? 

Stefan Pastuszewski, Drugie życie drzewa, Instytut Wydawniczy 
Świadectwo, Bydgoszcz 2020

Instytut Mikołowski wydał kolejny 
tomik wierszy MARCINA BIESA. Nosi on 
tytuł  „Żale matki boskiej pod słupem wyso-
kiego napięcia”. To publikacja nietypowa, 
więc należy jej się kilka zdań. Wiersze 
te nie przypadną do gustu miłośnikom 
literackich kanonów. Ich stylistyka nie 
uwzględnia dorobku poprzedników. Są 
osobne, niezależne, w przeważającej części 
hermetyczne. Wyobraźnia autora szybuje w 
nich wysoko. Czytelnik zmuszony będzie 
do wysiłku. Dla poety nie ma to jednak 
znaczenia. Jest konsekwentny w swoim 
poetyckim zamyśle, nie zamierza dostroić 
się do oczekiwań innych. Ale jego trud nie 
kończy się spodziewanym hołdem na rzecz 
poetyckiej niepodległości. Wręcz przeciw-
nie. Autor, kreator aktu twórczego, zdaje 
się wątpić w słowo, nawet w samą poezję. „W 
ogóle nie chce mi się używać języka”, czytamy 
w „Lamencie odbitym”. A w wierszu „Słowo 
ciało” dodaje - „słowo to gówno na niebie’’. 
Skąd zatem te 24 wiersze złożone w zbiór? 
Odpowiedź może być zawarta w „Lamencie 
autora wiersza pod krzyżem”. Oto on:

krzyżu mój, grobie ptaków i innych zwierząt 
leśnych
grobie papieru i ostojo Polski
czemuś mnie uwzględnił
w planie wydawniczym

ciężki przyrządzie, nieporęczna, śmieszna
w swojej prostocie potrzebo napisania wiersza

smutna konotacjo: jest krzyż, będzie pętla

Stałym elementem tych wierszy jest 
krzyż. To nie tylko symbol religijny, akcent 
w pejzażu, ale i specyficzny znak opresji. 
Jego kształt zdaje się prześladować autora 
i bohaterów jego opowieści /”Symulakrum 
Matki Boskiej pod krzyżem wysokiego napię-
cia”/. Pełno w tych tekstach krzyży urojo-
nych, albo prawdziwych - za szybą pędzące-
go autobusu, przy przejeździe kolejowym. 
Ale jest on wpisany również w intymność 
pocałunku, nagle staje się wyjątkowo pry-
watny, niemal cielesny, organiczny. Jest 
wreszcie stałym elementem w krajobrazie 
Polski, sednem powszechnego, modlitew-
nego rytuału. Przytoczę wiersz „W ostatniej 
linijce miłości coś mi się rymuje z Polska”:

jednorazowa siatka niesiona przez wiatr
coś przez sen, rzadko ustępujący lament

słup wysokiego napięcia, nadal cię tu nie ma
jest Polska i jest wieczorna modlitwa od rana

jest izolacja na kablach i złowieszczy zapach
bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła

wypowiadam imię żeńskie, jeszcze
podpowiadam: nie ma go, choć polskie

Nic w tych wierszach nie jest dosłow-
ne. Nic nie jest tym, na co wygląda. Nawet 
Matka Boska zdaje się być uwikłana w spe-
cyficzną grę pozorów. Jest królową Polski, 

Ludwik Filip Czech   

Poezja w cieniu krzyży

PAŁAC LUBOSTROŃ

Wesela - Bankiety - Konferencje - Szkolenia - Restauracja 
Miejsca noclegowe - Imprezy kulturalne

e-mail: palac@palac-lubostron.pl

telefon: 
52 384 46 23 (centrala)
603 756 901 (restauracja)
695 929 786 (wydarzenia kulturalne, zwiedzanie)
604 513 553 9 (miejsca noclegowe)

www.palac-lubostron.pl

Adres pocztowy:
Pałac Lubostroń,89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
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potem symbolem wszystkich matek, ale 
również bohaterką karykatur ilustrujących 
książkę. Ma wymiar teologiczny, duchowy, 
ale też pospolicie realny. Raz jest mitem, 
emanacją wiary, by za chwilę stać się źró-
dłem ziemskiej miłości. W tym zbiorze 
tylko jedna matka jest rozpoznawalna, 
jednowymiarowa - ta, której autor zadedy-
kował książkę /Mamie Arka/. Mit matki- 
rodzicielki i ikony z pocztu świętych musi 
być wpisany w życiorys poety. W tej kwestii 
Marcin Bies nie podsuwa jednak czytelni-
kowi klucza. Zostawia go z niczym, licząc na 
jego domysły i wyobraźnię. Trzeba dodać, 
że to mądra decyzja. Na koniec przytoczę 
w całości wiersz „Dotnij”:

w świetle dnia łatwiej obserwować tę operację
cięcie jest precyzyjne, chociaż nieskomplikowane

między cięciem a cięciem nie ma na co patrzeć
między cięciami można sobie mrugać okiem

będzie to ostatni zabieg usuwania treści
nalotu światła na języku świata

po wszystkim będziesz trochę nieobecna
jakbyś poszła do nieba

To jeden z ciekawszych tekstów tego 
zbioru. Niepokojący, zagadkowy, i chociaż 
obarczony tajemnicą - czytelny. Uwiarygod-
nia go prosty, lakoniczny komunikat. Jest 
niczym sprawozdanie z wiwisekcji, chłodne 
i rzeczowe, jak skalpel. Podobne wiersze 
nie należą w tej książce do rzadkości. 
Choćby „Mój pies wylizał to, zanim przyje-
chał prokurator”, „Słowo ciało”, czy „Lament 
narkomana nad ostatnią kreską”. Dodam 
do nich „Moje niemowlęta”, jak się wydaje 
utwór wyjątkowo osobisty. Istnieje praw-
dopodobieństwo, że wymienione w nim 
„małe radości” przyczyniły się do powstania 
tej publikacji. Jedno jest pewne - jej autor 
jest artystą autonomicznym, ustala własne 
zasady, nie ułatwia czytelnikowi lektury. I 
chociaż daje do zrozumienia, że jego stosu-
nek do „używania języka” jest ambiwalentny, 
to warto wierzyć, że to tylko kokieteria i ma 
już w planach kolejną książkę.

Tomik polecam. v

Marcin Bies, Żale Matki Boskiej pod słupem wysokiego 
napięcia, Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, 
Mikołów 2020, str. 48

KRZYSZTOF BUDZIAKOWSKI (r. 
1958) – to niezwykle operatywny człowiek in-
teresu, szef firmy architektonicznej, jeszcze do 
niedawna prezes Fundacji Zygmunta Starego 
w Krakowie. Jest absolwentem filozofii UJ, 
ex-działaczem NZS-u, redaktorem i wydawcą 
wielu publikacji tzw. drugiego obiegu w PRL-
-u. Zasłużył na miano ważnego opozycjonisty w 
czasach „Solidarności”, czego dowodem może 
być Krzyż Komandorski Orderu Polonia Resti-
tuta, którym został uhonorowany. Jako kolega 
znanego poety Józefa Barana (i być może pod 
jego wpływem), stosunkowo niedawno zaczął 
pisać wiersze i publikować je w „Toposie” czy 
w „Arcanach”. Najprawdopodobniej pisał je w 
swym dworku w Lipnicy Murowanej, który stał 
się jego prywatnym azylem przed wielkomiej-
skim zgiełkiem oraz natłokiem zawodowych 
spraw. Z czasem owych „notatek lipnickich” 
uzbierało się aż 40, czyli w sam raz na późny 
debiut książkowy pod egidą „Toposu”. 

Chodzi o książkę poetycką pod intrygu-
jącym, inteligentnym tytułem „Choć nasze 
łodzie przeciekają”, wydaną zaledwie parę 
mies. temu. Posłowie napisał do niej wspo-
mniany Józef Baran, co (samo w sobie) jest 
nobilitującym wyróżnieniem. Budziakowski, 
jako wytrawny i doświadczony edytor i biblio-
fil, zadbał o to, by jego dzieło prezentowało 
się nie tylko elegancko i profesjonalnie, ale 
też – bogato. Mianowicie udekorował swoje 
wiersze wielobarwnymi reprodukcjami cyklu 
symbolicznych obrazów Tadeusza Boruty, 
absolwenta krakowskiej ASP. (Nasamprzód 
myślałem, że to – nietypowe? – prace Zby-
luta Grzywacza, ale szybko okazało się, że 
Boruta był uczniem Zbyluta – to wszystko 
wyjaśnia!). Twarda oprawa, półkredowy 
papier, tradycyjne szycie ściegowe, solidne 
wydawnictwo – czego chcieć więcej? Dodam 
tylko, że – znając wcześniejsze wersje „notatek 
lipnickich” (np. z czasopism) – wiem, iż tu 
zostały przeredagowane, być może za radą 
Krzysztofa Kuczkowskiego (redaktor tomu). 
Tzn. pierwotne, nazbyt długie wersety rady-
kalnie skrócono, niewątpliwie z korzyścią dla 
układu typograficznego. (Ante factum teksty te 
przypominały prozę poetycką, teraz stanowią 
typowe przykłady vers libre’u). 

Trzeba przyznać, że tomik „Choć nasze 
łodzie przeciekają” to b. udany debiut, który 
zapewne stanie się oficjalnym początkiem 
pięknej kariery literackiej autora. Krzysztof 
Budziakowski objawił się światu jako utalen-
towany poeta, świetnie operujący obrazami i 
nastrojami, metaforami i niedopowiedzenia-
mi. (Ważne: nie ulega pokusie rymowania, 
nawet w stylu Wąsika, Pietryka czy Brylla – no 
i b. dobrze!). W tę specyficzną magmę poetyc-
ką zręcznie wplata odwieczne, filozoficzne, 
metafizyczne pytania (np. „Kto rozmyślnie 
podtrzymuje formy i kształty?”, s. 73, lub 
„I czy każdy chce zmartwychwstać?”, s.77). 
Nierzadko ubiera je w nowe szaty: „Kim je-
steśmy, którzy pytamy, / co oznacza istnienie 
kwiatów, / mimo, że nasze łodzie przecieka-
ją?” (s. 73). Należy dopowiedzieć, że stać go 
również na pytania odkrywcze i oryginalne, 
czego egzemplifikacją niech będzie choćby 
to: „Jak na pytanie o sens i cel swego istnienia 

Stanisław Chyczyński

Metapacyfik i przeciekające łodzie

/ odpowiedziałby Bóg?” (s. 11). Wg mnie to 
jedno z najciekawszych pytań, jakie zostały wy-
hodowane w ogrodzie przy lipnickim dworku. 

Tego rodzaju pytania pojawiają się 
nieprzypadkowo, wszak – przypominam – 
Budziakowski jest z wykształcenia filozofem. 
Jego dociekliwy intelekt zaprzątają więc różne 
pierwsze przyczyny, rozumy praktyczne, „sa-
mowyjaśniające obecności” et cetera. Na mar-
ginesie warto zacytować jeszcze jedną kwestię: 
„Jak prosić siebie każdego dnia / o odwagę 
życia bez odpowiedzi?” (s. 73). Nie mając za-
miaru polemizowania z poetą, chcę TYLKO 
skonstatować, że pośród ludzkiej populacji 
krąży wiele takich (fundamentalnych czy 
ultymatywnych) odpowiedzi. Problem więc 
nie polega na ich BRAKU, ale na obarczaniu 
tych propozycji klauzulą spełnienia twardych 
kryteriów naukowości. A to już sprawka naszej 
zachłanności poznawczej. (Zdaje się, że Błażej 
Pascal coś o tym pisał...). Jednak wracając do 
porzuconej (przed chwilą) myśli, winienem 
dodać, iż „notatki lipnickie” są jawnie sensu-
alistyczne, gdyż odwołują się (wręcz osten-
tacyjnie!) do wszystkich 5 naszych zmysłów. 
Oczywiście autor uzupełnia to «naturalne» 
uposażenie wyraźnymi pierwiastkami kultu-
rowymi, więc zapożyczeniami religijnymi i 
aluzjami literackimi czy artystycznymi. W ten 
sposób poszerza dominium indywidualnych 
refleksji i subiektywnych refleksów impresyj-
nych o wielowątkowy obszar intertekstualny. 

Od stuleci kontemplacyjny ogląd dyna-
micznej rzeczywistości kojarzy się nam ze słyn-
ną rzeką Heraklita. Takoż „notatki lipnickie” 
można by percypować w świetle tej antycznej 
metafory. Wprawdzie helleński mędrzec nie 
pojawia się w nich per nomen, lecz autor serwuje 
nam szereg czytelnych aluzji (np. „Smakować, 
że wszystko płynie w tej właśnie chwili, / mie-
szając się ze sobą (...)”, s.37). W ujęciu Budzia-
kowskiego nie tyle brodzimy w rzece Heraklita, 
co raczej po niej płyniemy i płyniemy, „choć 
nasze łodzie przeciekają” (s. 63). Nieszczelne 
łódki (pojawiające się tu i ówdzie) to piękna, 
nośna, wieloznaczna przenośnia. Życie jako pe-
regrynacja przeciekającą łodzią – aż po kraniec 
świata (subiektywnego). Poeta-filozof dopowia-
da: „Gdzieś czeka cichy ocean. / Wyobrażam 
sobie, jaki jest ciepły i gładki. (...) Bezkresna 
tafla gęstej, nieruchomej oliwy. / Wchłonie nas 
i nasze łodzie. / On, Nieprzemijający, który dał 
nam to / czego sam nie posiada: przemijanie” 
(s. 55). Pozwolę sobie go nazwać – Metapacyfik. 
Obraz to pojemny, można go interpretować na 
różne sposoby: naturalistyczny, metawerystycz-
ny, eschatologiczny etc. 

Zbiorek zamyka notatka CZTERDZIE-
STA, której pointa brzmi: „Nie mam nic 
więcej do dodania. / To wszystko co chciałem 
powiedzieć” (s. 79). Kapitalne zakończenie 
(też 2-funkcyjne, bo może być zamknięciem 
ostatniego tekstu, ale też podsumowaniem 
całości), odważne i odpowiednie, proste i 
mocne – trochę na miarę pamiętnego finału 
„Ferdydurke”. v

Krzysztof Budziakowski, Choć nasze łodzie przeciekają. 
Notatki lipnickie, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 
2020, ss. 93 
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