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Jerzy Beniamin Zimny

Dwie noce 

Zrobiłem sobie selfie 
w pozycji poety silącego się 
na uśmiech, przy płocie
za którym nie wiadomo
co jest. Może cmentarz
z kwaterą samobójców,
może plac wsiąkania łez.

Selfie trafiło do sieci
bez komentarzy.
Dopiero w nocy ktoś
kto nie mógł spać
zauważył mój ukryty uśmiech.
A w nim swoje życie.

Do rana nie zamknął oczu.

Jerzy Beniamin Zimny

Wyznanie wiary

Mogłem mieć wszystko a mam ładowarkę
do akumulatora, dwa klucze francuskie
kilka otwieraczy do puszek i butelek.

Powiedzieć czy napisać brzydkie słowo.
zapłacić za toaletę publiczną,
w mieście gdzie uliczki są bardzo nerwowe,
gdzie rzeka zaklina brzegi sitowiem,
gdzie ścieki kochają rzekę,
gdzie zakochani muszą biegać po swoje
a dyskont dotyka nawet trawy.

Koniec epoki mojej zabawy w obywatela.
Początek trumny pospolitej z drzewa.
Nie będę już sięgał po berło ani koronę,
nawet po złotówkę z wizerunkiem poety.

I po żadną z rzeczy pospolitej,
jestem długiem honorowym.             

6.10.2018

Jerzy Beniamin Zimny

Zwycięstwo

Zamknij oczy a wstanie dzień wolności.
W samo południe słońce przytaszczy
rydwan, na którym poeta rozpocznie
walkę z wilgotnym potworem zgliszczy,

ze śliskim wężem ulicy sunącej do centrum.
To oblicza wojny obce poezji miłosnej.
To czarne sny na białej ścianie wspomnień.
Trzeba je odegnać, trzeba je zmielić w młynie

historii. Otwórz oczy na mnie, zawsze to rób.
Wolność twoich słów wynika z niewoli poezji,
służącej przegranym sprawom. Wygrana jest
sumą wszystkich porażek, pocałunkiem z krwią

Krzysztof  Lutowski

xxx/17. Czytając poetów przeklętych/

w poezji zmieniają się dykcje i widzenia
ale najlepiej jest nie mieć wspólnego tętna z narodem
dobrze jest zrozumieć, że sprawy doczesne są duperelami
naleciałymi ze strumienia zdarzeń,
które dzieją się za szybko
wszystko sprowadza się do jednego - koszmarów, kompleksów i obsesji 
to jest wizerunek tamtych pisarzy, zwanych dziś przecież
      współczesnością
niczego retorycznie poeta nie obsługuje
może obsługiwać lirycznie tylko samego siebie
być możliwie najciszej, wsłuchanym we własne wnętrze
słusznie ostrzegają się przed brakiem precyzji
ale dlaczego nie ostrzegają się przed pedanterią?
głęboka inspiracja, prostota, szczerość, rytmy i kadencje 
życie i śmierć na negatywie się zlewa, skrajną eksploracją uczuć zaklętych 
w emocjach, piekło na ziemi zneutralizowane przez niebo urojeń 
stroniąc od poetyki inwektyw w ściszeniu lirycznej zadumy 
wystarczy mieć zawsze na uwadze, że poezja jest sztuką otwartą 
szeroką autostradą abstrakcji

Rys. Martyna Kurowska, „Kwieciste błazny”
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Dorota Czerwińska

Czarna wdowa

A jeśli do mnie powrócisz,
przebywszy morza i knieje,
po rozum do głowy się zwrócisz,
ten ostro warknie – dziadziejesz.

Wtedy się mocno zasmucisz,
pojmiesz,  że sam tetryczejesz
i zaczniesz gnać z prądem jak balon, 
by zdążyć przed nocą, choć dnieje.

Więc jeśli do mnie powrócisz,
wiedz, że mam szpile w przełyku.
Wbiję się i przebiję…

Nie myśl za dużo, chłopczyku.

Dorota Czerwińska

jesienne ogródki piwne 
albo spadek libido

przyrdzewiała szafa
jej jedynym rytmem
szczęk zębów o kufle

stracił magię grosik
nie pieni się piana   
w zimnych ustach   

jesień 
zgasiła interes

Dorota Czerwińska

koniec lata czyli 
męska jazda na zimną

lata
chce zasiać
a tu gleba

zimna  sucha jałowa

zapłakał w dłoni pana
koniec

Dorota Czerwińska

Pogodynka

Słyszę nowe prognozy, pobożne życzenia,
motyl przysiadł na ustach, w sercu śpiewa ptak,
nie zatrzymam ich długo, wszak wszystko się zmienia.

Noce teraz są parne, zimne przebudzenia,
więc w ciemnościach zachłannie pochłaniam twój świat,
słysząc nowe prognozy, pobożne życzenia.

Kiedy powieje chłodem, użyczysz ramienia?
Hen za nami są burze, a przed nami grad.
Nie będę trzymać długo, wszak wszystko się zmienia.

W tym chaosie porządek trudny do zrobienia,
składam myśli w komórkach, rozwiewa je wiatr,
snuję nowe prognozy, pobożne życzenia.

Jeśli mocno uwierzysz, spełnią się marzenia.
Może i nam się wyśni, gdy odejdzie strach?
Nie będzie trzymać długo, wszak wszystko się zmienia.

Jasny, słoneczny promień jest do uchwycenia,
śmiało oślepia oczy, bije w szklany dach,
widzę nowe prognozy, pobożne życzenia,
nie zatrzymam ich długo, wszak wszystko się zmienia.

Motto – niestety własne (prawdziwe nazwisko znane redakcji)
             Satyra to córka Satyra, a najpiękniejsze  

             kwiaty to bezwonne Ironie.

A było to tak.
Pani Dorota napisała do redakcji i przysłała około 11 wierszy (lekko prowokujących), 

ja wybrałem kilka i stwierdziłem – niezłe, i poszły 4 do Akantu. Potem napisała że bardzo się 
cieszy, że spodobały mi się wiersze jej znajomego, ale ja oczy wiście nie wiedziałem, że ten 
kolega z Krakowa jest jej znajomym, bo Ona przecież z Warszawy – chociaż przyjezdna. To 
Ona wtedy stwierdziła, że  w takim razie przyśle mi jeszcze taki wierszowy mix, i przysłała. Co 
to był za mix! – cierpki, flirtujący, fil trujący z nadzieniem półsłodkim, no i wyczułem w niej 
ten gen Ironii. To jest wyjątkowo chytry pato-gen, jak krętki boreliozy albo pierwotniactwo 
malarii.

Pomyślałem oho! chowa coś w zanadrzu, jakieś poplątane bluszcze, kąśliwości w gę-
st-winie albo nawet ogólne profa-nacje. No to ją wyzwałem na damsko – męski, anta goni 
styczny pojedynek ironiczny. To mi tak z rozpędu przysłała cały bukiet Ironii. Z tru chlałem, 
ta kobie ta ma charakter, a ja harakiri i charkot, ale trzeba mieć chart (angielski, afgański 
lub rosyjski) ducha, więc przyjąłem przecież własne wyzwanie i się w końcu doga daliśmy 
i wzajemnie wyzwaliśmy. Możecie przecież śledzić nasze zmagania i komentować nawet, 
wiem! Zrobię ru brykę KOMENTARZE – o tym i o tamtym, a najlepsze będą drukowane, 
więc proszę grzecznie i bez zbędnych nerw. No to trudno: Raz pozie śmierć, nawet jeśli 
mleko rozlało się kozie.

A może ktoś, jakiś harcownik po trafił by wesprzeć ten honorowy pojedynek albo całko 
wicie nas  pobić?

Marek S.Podborski

ADAM

Ach
ten przebiegły prarobak
zawłaszczył ewolucję
i sens usankcjonował
konował

Wiem
użyję grawitacji
to szansa ostatnia
na uziemienie jestestwa
w  królestwa

 I tak
 zraniłem się w palec
 (zrobiłem to specjalnie)
 żeby nie wyciągać żebra
 z krwi cebra

A jednak

Marek S.Podborski

KLĘ
        SKA  FANDER

 Nazywam się Alek Sander
    i mam stary skafander
    imam się róż 
                         nych  band
                                           er
    by wa
              bić kurz w meander
                 a dusz
                           a
                        łka poczciwa

               i to jest praw
                                    dziwa
                        męska
                        klę ska
                                   fander

Marek S.Podborski

ŻAR  ŁOK

Połknąłem kwiat 
                       jak żabę
  odbija się zapachem

Połknąłem świat gwałtem
  odbija się świat
                           łem

I  ROŃ  JE!



str. 4     AkAnt 10(232)2019

Kilkanaście niezobowiązujących refleksji 
11. Napisałem, że żaden odcinek serialu 

nie obywa się bez Ferdynanda. Próbowałem 
poddać go charakterystyce, co nie jest łatwe, 
to rola wieloznaczna, wymykająca się schema-
tom. Że jest uzależniony od telewizji i alkoho-
lu to powiedzieć stanowczo za mało! Drugim 
takim typem sprawiającym niespodzianki 
prawie w każdym odcinku jest Paździoch, to 
fajter starego, peerelowskiego chowu, twardy 
zawodnik, z tajemniczą przeszłością, niegdyś 
np. członek ZOMO. Po1989 roku musiał 
zmienić zawód, pewnie i charakter, stał się 
kupcem bazarowym, żyjącym ze sprzedaży 
chińskich i innych podróbek, zajętym nie-
ustannie handlem, na ogół przemęczonym 
swoją pracą, oddający się jej bez entuzjazmu, 
jednak nie widzi dla siebie innej perspektywy, 
co powoduje jego frustracje oraz wojny i wo-
jenki z małżonką (gra ją wrocławska aktorka 
Renata Pałys-Wilkowska). To zresztą jest 
jędza, która ciągle wszystkiego ma za mało. 
Ponadto Paździoch się skarży, iż „Ta kobieta 
nigdy nie rozumiała moich wizji”. Jeśli Ma-
rian Paździoch jest głową tego bezdzietnego 
stadła, to z pewnością jego szyją jest Helena 
z domu Majsner. To ponadto osoba psycho-
patyczna, o skłonnościach sadystycznych, 
wiecznie obrażająca małżonka (powiada o 
nim często: „świnia, menda, szuja i oszust”). 
„Ja wszystko rozdupczę!”, mówi w jednym 
z odcinków. To dzięki niej Paździoch robi 
to, co robi, na różne sposoby kombinując, 
byle tylko zadowolić Helenę materialnie, 
bo na innych polach ma jej mniej do zaofe-
rowania, o czym zresztą wie, ale do czego 
się nie przyznaje. Ferdek w odcinku Żegnaj 
laleczko mówi o nim: „Biznesmen, kapitalista”. 
Jeden drugiego próbuje przechytrzyć, gdy 
jest mowa o jakimś interesie (np. Paździoch 
w piwnicy „odkrył” gaz łupkowy i od razu 
próbuje oszukać sąsiada).   

Atuty Paździocha to nie tylko własna 
buda na miejskim bazarze (widzimy ją w 
jednym odcinków), ale i zdezelowany samo-
chód. Niby nic, ale stanowi to przedmiot za-
zdrości np. Kiepskich. Czyż nie jest to typowo 
nasze polskie, ta zawiść, że sąsiad ma więcej 
niż ja? Paździoch jest zawsze pełen pomysłów, 
na ogół o charakterze nielegalnym, to także 
domorosły filozof, który uważnie przygląda 
się przeróżnym wydarzeniom, nie zawsze 
wyciągając z nich racjonalne wnioski. Bywa 
schorowany i zmęczony, ale bywa i demo-
niczny lub w rolach, o które nikt by go nie 
posądzał, np. morskiego latarnika, czy też 
potomka rodu von Bibersteinów. Stać go 
też na fantazje, kiedy zamienia się w kreta 
czy też w kosmonautę, buduje kryjówkę w 
grobowcu, czy łódź w piwnicy. Paździocha od 
pierwszego odcinka gra Ryszard Kotys (ur. 
1932), niegdyś mistrz filmowego epizodu.  

12. Przeciwieństwem Heleny jest Halina 
Kiepska (z d. Kopeć), prawowita małżonka 
Ferdynanda. Z zawodu pielęgniarka (zapra-
cowana). Nie można jej odmówić zdroworoz-
sądkowego myślenia, jednak to małżeństwo 
mimo nieustannych gróźb z jej strony (np. z 
wiadomego powodu „Spotkamy się u adwo-
kata”…), nie rozpada się! Oboje trwają na 
posterunku, obcy sobie w kuchni, w łożu, i 

w każdym innym miejscu. Najkrócej, małżeń-
stwo to wspólna kasa, wspólny stół i wspólne 
łóżko. Ferdek przy wspólnym kuchennym 
stole to żałość nad żałościami. Przecież dzie-
siątki lat korzysta z cudzego, je cudze, i na 
tyle się uodpornił, że nie zdaje sobie zupełnie 
sprawy, jak jest to poniżające dla mężczyzny. 
Budzi niewiarę jego koncyliacyjny ton, jego 
pochwały potraw, które stawia przed nim 
małżonka. Zresztą, kuchnia to miejsce, w któ-
rym w tradycyjnej roli kucharki spędza ona 
najwięcej czasu. W Halinie (gra ją od pierw-
szego odcinka Marzena Kipiel-Sztuka) jest 
zakodowane, że jeśli i w tym miejscu będzie 
bałagan, to nastąpi koniec świata, jej świata, 
koniec wyznawanych przez nią wartości, 
koniec iluzji, jakie miała, kiedy związała się 
z dziarskim i energicznym Ferdkiem, gdzieś 
kiedyś na Mazurach. To się nazywa robienie 
miny do złej gry, powiedziałbym więcej: do 
bardzo złej gry. Zatem Helena Kiepska wyda-
je się być w sytuacji bez wyjścia, nawet budzić 
współczucie telewidza. Dlaczego tak długo 
trwa w tym somnambulicznym i toksycznym 
związku? Bo brak jej śmiałości, bo kiedyś 
przyrzekała przed ołtarzem, bo pamięta o 
zasadzie, że rannego nie zostawia się na polu 
bitwy? Ależ to jest męska rzecz!      

13. Sypialnia to kolejne kultowe miejsce 
w tym serialu. Ileż odbyło się tam dyskusji, 
kłótni, ileż wypito czy też zjedzono produk-
tów, naczytano się bałamutnej prasy, najmniej 
jest to miejsce erotycznych igraszek. O tym 
nie ma mowy, poza „dobrymi chęciami” na 
ogół niespełnionymi, nieskonsumowanymi. 
Przebywać pod jedną kołdrą z kimś takim? 
„Macież wy odwagę Lenina?”, pytał Żerom-
ski, choć zupełnie z innej okazji. Halinie za 
odwagę i wytrwałość w tym stadle już należy 
się medal. Brzuchaty typek o nienachlanym 
wyglądzie, w przedpotopowej piżamie i w weł-
nianych skarpetach do kolan, komu mógłby 
się śnić, kogo mógłby być idolem? 

14. A propos strojów! Do ubrań w tym 
sitcomie nikt nie przywiązuje wagi. Tzw. tera-
pia szokowa zaaplikowana w 1989 roku przez 
Balcerowicza nie tylko pracowników PGR-ów 
puściła z torbami, także tysiące miejskich 
rodzin przymusiła do zachowań wcześniej im 
nieznanych, to znaczy na przykład do zaopa-
trywania się w odzież w szmateksach, czy jak 
je tam nazwać, które po owym 1989 roku stały 
się jednym z filarów nowej gospodarki. 

W sklepach z tanią odzieżą zaopatrują 
się wszyscy mieszkańcy kamienicy. Nie od-
staje od nich Boczek, który jak to określa 
Ferdynand, „kręci kichę” w miejskiej rzeźni, 
chociaż pewnie nie z numerem 6. Ma pracę, 
choć nisko płatną, zna się na swoim zawodzie 
(„Od małego robię w mięsie”, chwali się w 
jednym z odcinków). Mieszka dwa piętra 
wyżej, ale ciągle szuka kontaktu z sąsiadami, 
np. poprzez korzystanie z ich korytarzowej 
ubikacji, co nieustannie wywołuje konflik-
ty. Najpewniej imponują mu, pragnie być 
wtajemniczony w ich gry i gierki. Urodzony 
na wsi pod Elblągiem Boczek, więc we Wro-
cławiu przybysz z daleka, jest łatwowierny, 
ma charakter pieczeniarza, pieniacza czy 
panikarza. Lubi intrygi i plotki, nadając 
im często demoniczny charakter. Złodziej 

żarówek i papieru toaletowego ze wspólnej 
toalety. Pijaczek, podobnie jak Kiepski i 
Paździoch. W życiorysie dużo niejasności, 
np. miał dziadka w Wehrmachcie, przebywał 
też na wyspie ludożerców, ponoć urodził 
się w Italii!. Kiedyś odwiedziła go rodzina, 
tak jak on otyła i żarłoczna. Stary kawaler i 
mitoman, swoje frustracje topi w jedzeniu. 
To jego żywioł, o tym najwięcej mógłby opo-
wiadać. Tam gdzie jedzenie tam jest i Boczek. 
Czasami wręcz się poniża, kiedy mówi „Daj 
gryza”, czy „Poczęstuj pan”. Raz jest wrogiem 
Kiepskiego, innym razem współgra z Ferdy-
nandem, który najmocniej nim poniewiera 
(„Wypier... stąd pornograficzny grubasie!”), 
co mu nie przeszkadza na drugi dzień nacią-
gać nieszczęśnika na wódkę. Czasami przeciw 
Boczkowi Ferdynand Kiepski solidaryzuje 
się wespół z Paździochem. Nigdy nie mają 
dla niego litości, coraz wyżej podnoszą po-
przeczkę nietolerancji wobec sąsiada z III 
piętra, widać jak wzajemnie się dopingują 
do działania przeciw niemu, napędza ich ta 
konfrontacja obopólnej złośliwości, czy wręcz 
nienawiści [sic!]. Dobrze to widać w odcinku, 
w którym tworzą firmę „Radosny Motyl”, a 
Arnold Boczek pragnie się u nich zatrudnić. 
Wścibski i wszędzie węszący sensację Boczek 
ma nietypowe upodobania artystyczne. 
Uwielbia… mongolski balet! Czasami jednak 
wykazuje się okrutną fantazją, np. gdy życzy 
sobie, by każdy z mieszkańców pocałował 
go w… d… W rolę Boczka doskonale się 
wcielił krakowski aktor Dariusz Gnatowski, 
w życiu prywatnym ma kłopoty z cukrzycą, 
więc zamartwiajmy się, żeby jeszcze długo 
wytrwał w serialu. 

15. Przy Boczku trudno byłoby więcej 
nie napisać o zbiorowej publicznej toalecie 
w kamienicy, w której ten „nielegalnie się 
wypróżnia”. To kolejne miejsce, które łączy 
na dobre i złe mieszkańców. Kultowe stały 
się tu dyskusje Ferdynanda z Marianem pod 
odrapanymi drzwiami WC („Panu zawsze się 
chce, kiedy mnie się chce…”), tu dochodzi 
do przeróżnych scysji, transakcji, dyskusji, 
awantur. WC nie jeden raz przestaje być zwy-
czajną ubikacją, zmienia swój wystrój, swoją 
rolę… Zarzucać temu obiektowi nadmiar 
znaczeń byłoby – moim zdaniem – błędem. 
Że to przypomina humor typowy dla nie-
mieckich komedii? Niech!

16. Innym ważnym meblem w serialu 
(o wszystkich nie napiszę) jest rodzinny stół 
u Kiepskich, przy którym próbują wspólnie 
obiadować, o co dba przede wszystkim Halina 
Kiepska. Wie, że wspólny posiłek, zwłaszcza 
niedzielny, powinien scalać rodzinę, ale to 
już przeszłość. Na ogół przy stole nie obywa 
się bez kłótni, bez konfliktu, a motorem 
wielu złych poczynań jest… Jolanta Pupcia 
z d. Kopciarz, napychająca się jedzeniem i 
regularnie prowokująca do zwady zarówno 
małżonka, jak i teścia, sprawia jej to wyraźną 
satysfakcję. Z teściową – o dziwo! – żyje w 
zgodzie!   

17. Progenitura małżeństwa Kiepskich 
to syn Walduś zwany też Cycem (aktor 
Bartosz Żukowski odszedł z serialu, ale po 
jakimś czasie do niego wrócił) i córka Ma-
riola. Walduś skończył naukę zapewne na 
szkole zawodowej, Mariola ma maturę, ale 
oboje nie wyróżniają się żadnymi nadzwy-
czajnymi cechami. To para młodych ludzi 
bez perspektyw, bez pasji, bez większych 
ambicji, żyjących dniem dzisiejszym. Przez 
lata Walduś towarzyszył ojcu przy telewizorze, 

Stanisław Grabowski

Niekiepscy kiepscy(2)
dokończenie z poprzedniego numeru
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tak jak on z puszką piwa. To wtedy zaskarbił 
sobie – o dziwo! – sympatię widzów swoją 
ślamazarnością, debilowatym wyglądem i 
prymitywnymi pytaniami [sic!]. Zapewne 
sądzili, że nie są tacy jak on! Wyjazd do Ame-
ryki odmienił Waldemara Kiepskiego, co tam 
robił (podobno mył samochody) i czego się 
dorobił tego dokładnie nie wiemy, ale oto 
wraca do kraju z narzeczoną Pupcią, której 
ponoć zaimponowały jego dolary! Niby 
próbuje wziąć swój los w swoje ręce, jed-
nak w dalszym ciągu pozostaje bezrobotny, 
właściwie na garnuszku litościwej mamusi. 
Zmienił się też jego stosunek do ojca. Przed 
wyjazdem za ocean Ferdynand był dla nie-
go autorytetem. Po powrocie Waldek stał 
się krytyczny, jeśli nie krytykancki wobec 
rodzica, co ciągle rodzi nowe konflikty, tym 
bardziej, iż przyszła synowa nie podoba się 
Ferdynandowi i żywi on do niej nieukry-
waną niechęć, którą uzasadnia kradzieżą 
frytkownicy przez hałaśliwą Pupcię, ale nie 
tylko (Paździochowi ukradła ponoć kalo-
sze!). Pupcia na tyle mocno dominuje nad 
Waldusiem, dopuszcza się też zdrady, nie 
ma dla niej obyczajowego tabu, iż czasami 
widzowi jest go nawet żal. No, ale „Sam tego 
chciałeś. Grzegorzu Dyndało”.   

Córka Kiepskich, Mariola, niestety, 
długo była typową nastolatką III RP. Czas, 
którego jej nie brakowało, spędzała na 
rozrywkach, unikała stałych związków, choć 
kręcili się wokół niej różni „narzeczeni”, 
wyróżniał się wśród nich nazywany Łysym. 
W przeszłości miała idiotyczne pomysły na 
życie (np. chciała w Amsterdamie zarabiać, 
grając na ulicy na tubie). Inteligencja – 
przeciętna, zainteresowania – banalne. 
Budziło to stałą konsternację jej matki, 
czasami też ojca. Z ojcem Mariola była 
na ogół w lekkim konflikcie. Zgrabna i o 
tzw. słowiańskiej urodzie budziła różne 
uczucia mieszkańców kamienicy, z czego 
chyba nie zdawała sobie sprawy. W serialu 
raczej nie miewała dotąd wiodących ról, ale 
może to się zmieni? Mariolę od początku 
gra Barbara Mularczyk. Dziś ponoć ważna 
wrocławska celebrytka, matka dwóch do-
rodnych synów. Casting na rolę Marioli, 
który wygrała dwadzieścia lat temu, czy 
okazał się dla niej strzałem w dziesiątkę?  

20. Warto byłoby się zastanowić nad 
mieszkańcami kamienicy przy ul. Ćwiartki 
3/4 jako określoną grupą społeczną. Jakie 
zachodzą w niej interakcje? Jak zachowuje 
się ona wobec niebezpieczeństw z zewnątrz? 
Jak radzi sobie z konfliktami wytworzonymi 
przez siebie? Kto przejmuje wówczas w 
niej przywództwo (władzę), a kto zostaje 
na jej marginesie? Czy w ogóle wyznaje 
jakieś wspólne ideały, czy też pozostaje 
tylko grupą interesu na określony czas? 
Czy zdolna jest do dłuższego, wspólnego i 
twórczego wysiłku? Jakie zawiera sojusze i 
rozejmy? Jak znosi klęski? Pytań jest dużo, 
dużo więcej, ale powierzmy je raczej so-
cjologom. W każdym razie mieszkańcy tej 
kamienicy to wdzięczny obiekt badań nie 
tylko socjologicznych. Jeszcze tylko uwaga: 
wśród mieszkańców kamienicy brakuje mi 
kogoś z kresowym rodowodem. Aż nie chce 
się wierzyć, że scenarzyści pominęli fakt, iż 
Wrocław po 1945 roku stał się nowym miej-
scem zamieszkania dla tysięcy lwowiaków, 
choć nie tylko. 

21. Ograniczam się jedynie do krót-
kich charakterystyk głównych postaci w 

Smok na ogół kojarzy się z baśniami, w go-
rącym więc okresie przedwyborczym, gdy ważą 
się losy obywateli, taki temat wydaje się raczej 
nieodpowiedni lub wręcz niemądry. Jest to jed-
nak pora skrajnego rozbuchania przeróżnych 
emocji, które zawsze wpływają na „wyciszenie” 
rozumu. A przecież wiadomo, że gdy rozum śpi i 
budzą się upiory, równie dobrze można do nich 
zaliczyć smoki różnej maści.

Oczywiście pamiętam słynny film z lat 70. 
Wejście smoka, w którym bohater zawsze zwycię-
żał, niezależnie od liczby przeciwników. Mnie 
jednak dziś interesują medialne smoki, które 
wprawdzie co rusz wchodzą z głośnym rykiem, 
ale też równie szybko schodzą ze sceny. W chwili 
obecnej wejście smoka jest dla mnie symbolem 
oczekiwań jakiejś urojonej mocy (nowej partii 
lub koalicji, charyzmatycznego idola, interwen-
cji z niebios lub piekieł, kolejnej afery itp.), 
która diametralnie zmieni zdroworozsądkowo 
przewidywany wynik wyborów. Taki smok na-
pędza burze w szklankach błota, z hukiem bije 
pianę i kieruje parę w gwizdek – aż padnie! 
Pożyteczniejsze jest jego zejście, niż wejście. 
Jedyne znane mi obecnie zwycięskie wejście 
smoka odnotuję dopiero w puencie. Będzie 
ono na miarę naszych ciekawych czasów, czyli 
absurdalno-groteskowe.

Bezczelnie lekceważąc „europejską i naro-
dową elitę”, czyli różnej opcji literatów usiłują-
cych wcisnąć mi do czytania swe dzieła, namówić 
na Facebooku do wstąpienia w otchłanie prze-
różnych portali „poetyckich” i stron autorskich, 
a także do udziału w antologiach papierowych 
i wirtualnych – zajmuję się wyłącznie obserwo-
waniem rozgrywek politycznych. 

Co rusz za niemałe pieniądze sporządzane 
są sondaże przedwyborcze, choć wszyscy „eks-
perci” asekuracyjnie zastrzegają, że do ostat-
niego dnia kampanii nic nie da się dokładnie 
przewidzieć (!), bo w każdej chwili może zdarzyć 
się coś, co wyniki diametralnie odmieni, jako że 
każda ze stron „asy w rękawie” trzyma na finisz. 
Niezależnie od asów, smoków, bomb i bąków, 
które jeszcze wypuszczą, mam ten komfort, że 
wynik październikowych wyborów do Sejmu jest 
dla mnie oczywisty już od sierpnia. Ustaliłam go 
rzecz jasna za darmo, z tak zwanego dobrego 
serca. Oto on: Zjednoczona Prawica – 45%, Ko-

alicja Obywatelska – 28%, Zjednoczona Lewica 
– 10%, Koalicja Polska (PSL + Kukiz) – 5,5%. 
Inne ugrupowania do Sejmu nie wejdą. Co do 
Senatu, rzeczywiście nie da się NIC przewidzieć. 
Każda refleksja nad „Izbą refleksji” może zdryfo-
wać w maliny, więc się nie wypowiadam.

Godne Pyszałka Doskonałego przekona-
nie, że od dawna znam już wynik, wcale nie spo-
woduje u mnie znudzenia kampanią wyborczą, 
ani sięgnięcia w desperacji i izolacji po dzieła 
literackie znajomych. Wszelkie rozgrywki są dla 
mnie ciekawsze nawet niż ich skutki, a „smoki i 
demony”, które walczący politycy będą jeszcze 
na siebie wzajemnie wypuszczać, widowiskowe 
okażą się na pewno.

Na koniec obiecałam wesołą, współcze-
sną historyjkę o smoku. Ponieważ jednak nie 
wymyślił jej ani autor fantasy, ani bajkopisarz, 
tylko wydarzyła się „w realu” całkiem niedawno, 
tym samym wydaje mi się „wesoła inaczej” (czyli 
nie w pełni). Pewien zszokowany tata opowia-
dał w radiu, co stało się w pierwszych klasach 
podstawówki u jego synka, gdy przed Dniem 
Dziecka rodzice dyskutowali z nauczycielką, 
jaki drobny upominek wręczyć uczniom. Tata 
ten wypatrzył gdzieś efektowne lizaki w czeko-
ladzie i miał pomysł, by dziewczynkom dać 
lizak-królewnę, a chłopcom lizak-rycerza. Ku 
swemu zdumieniu, został ostro zaatakowany 
przez nauczycielkę i część rodziców, że „chce 
wprowadzać dyskryminację z powodu płci!” 
Przyznaję, że nawet Moją wyobraźnię to prze-
rosło, gdy bezsilnie usiłowałam wydedukować, 
na czym ta dyskryminacja miałaby polegać. Naj-
pierw ustaliłam, że wręczenie wszystkim rycerza 
byłoby antyfeminizmem, a wręczenie wszystkim 
królewny próbą feminizacji chłopców. Potem z 
kolei doszłam do wniosku, że być może wskutek 
wczesnej seksualizacji chłopcy właśnie woleliby 
lizać królewnę, a dziewczynki rycerza. Szybko 
uświadomiłam sobie jednak, że bunt wywołała 
prawdopodobnie propaganda wzorca hete-
roseksualnego, co do którego istnieją ponoć 
wątpliwości „naukowe”. Ja bym z tego dylematu 
nie wybrnęła, na szczęście młodsze pokolenia 
(do których zapewne należeli rodzice i nauczy-
cielka) mają umysły szerzej otwarte na wiatr 
postępu. Ustalili, że dzieci nie będą lizać ani 
rycerza, ani królewny, tylko SMOKA!

Ariana Nagórska

Zejście smoka NISZA KOZIOROŻCA

Kiepskich... Pełna analiza serialu wymaga-
łaby dziesiątek stron tekstu. Stąd ani słowa 
o reżyserii, zdjęciach, montażu czy sceno-
grafii, różnych efektach. Warte refleksji  
byłyby też miejsca, gdzie najczęściej toczy 
się akcja sitcomu: mieszkanie Kiepskich 
lub Paździochów, piwnica, korytarz, park, 
podwórko ze śmietnikiem, stolik przed 
sklepem „U Stasia”, złomowisko… Należy 
podkreślić, iż sama kamienica przy ul. 
Ćwiartki 3/4 nie jest taką sobie zwyczaj-
ną kamienicą. To miejsce przedziwnych 
i tajemniczych wydarzeń w przeszłości, 
może się stać także niespodziewanie np. 
oceanicznym statkiem! Bywają też w niej 
goście z różnych stron świata, co z pewno-
ścią serialowi dodaje kolorytu. Nie sposób 
jednak nie napisać na koniec choćby kilku 
słów o scenariuszach, które sięgają i do ko-
medii dell’arte, i do komedii rybałtowskiej, 

zresztą namawiam do lektury Słownika 
terminów literackich, by odkryć tam różne 
odmiany komedii, i przymierzyć je do 
serialu. Będzie sporo niespodzianek. Nie 
brakuje też w sitcomie pastiszów czy aluzji 
do innych dzieł filmowych, do literatury, 
do sztuki. Jego bohaterowie także często 
„politykują”. W jego pisanie – tak sądzę 
– stale należy angażować nowych scena-
rzystów, gdyż nawet najbardziej kreatywni 
mogą dostawać zadyszki, o czym świadczą 
pokazywane ostatnio premierowe odcinki. 
Może przydałoby się ogłoszenie konkursu 
na scenariusz? Wiem, to wymaga sporo pra-
cy, lecz z pewnością urozmaicił by kolejny 
sezon emisji sitcomu, poszerzył o wątki, 
które być może jego stałym scenarzystom 
nie przychodzą do głowy. Żeby nie było tak: 
„Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić. 
I z dialogu wyszło dno, zero, czyli nic”. 



str. 6     AkAnt 10(232)2019

Potem chodzili i rzucali w okna
gałkami muszkatołowa.

Ludzie to kurwy. Mówił Muszkatołow,
ale nie chciałem tego słuchać.
Ludzie to kurwy, psia mać,
a raczej ludzka. 
Psia to za wiele!
Szarpnąłem za klamkę i wybiegłem na ze-
wnątrz.
Nie mogłem dłużej tego słuchać.
Przydreptał do mnie Turkuć
i protekcjonalnie objął mnie ramieniem.

Kiedy spotkasz tego jedynego lub tą jedyną.
Zaczął, trochę z dupy. Nic szczególnego nie 
poczujesz.
Dalej będziesz miał przed sobą tylko pustkę.
Dalej będziesz szukać chuj wie czego i chuj wie 
gdzie.
Obok siebie będziesz mieć ciało, które będziesz 
obłapiał,
ale myślami będziesz daleko stąd.
Będziesz myślał o ciałach, których nie obłapiasz,
tylko dlatego że ich nie obłapiasz.
A wszystko to dlatego, że jesteś kurwą.

Nie patrz tak na mnie, powiedział,
kiedy zauważył, że się wzdrygnąłem.
To nic specjalnie wartościującego.
To raczej uwaga natury ogólnej.
Chodzi tu o zwykłą pokorę
i akceptację pewnych faktów.
Poza tym, kurestwo nie jest niczym szczególnie 
złym.
To bardzo cenna cecha, w którą wyposażyła nas
matka natura, aby zapewnić ciągłość gatunków.
Uwierz mi, lepsza żywa kurwa niż martwy święty.
Martwi święci nie skolonizują kosmosu.

A tak a’propos kolonizacji,
to nomen omen jest to proces
wpychania obcej kultury
we własną wielką i opasłą dupę.

Weszliśmy do sterylnej Sali,
gdzie hodowane były winogronostaje.
Rozmnażane w probówkach płody
służyły potem do produkcji nalewki, lokalnego 
specjału,
reklamowanego jako smak niewinnego życia.
W jednym z pomieszczeń zobaczyłem obraz.
Dama z Podjadkiem. Ten sam, co w gabinecie 
Muszkatołowa.
Przedstawiał młodą adeptkę pielęgniarstwa 
gorzelniczego
trzymającą na rękach małe, przestraszone, spra-
gnione życia stworzonko.
Tło tego obrazu było wyraźnie turkuciowe,
ale z czasem, ktoś jakby zawstydzony
intensywnością tej barwy
zamalował je całe na krecią czerń.
To z takiego piekła ocalał Podjadek? Zapyta-
łem.
Turkuć milczał. Nie lubił się chwalić
zarówno swoim zmysłem handlowym,

Azja Paronom

NOC MuSZKAtOŁOwA (2)

a tym bardziej krótkimi przebłyskami ciemne-
go,
skrywanego jak węgiel pod ziemią człowieczeń-
stwa.

Muszkatołow polecił Turkuciowi
pobiec czym prędzej po Agrest i powiedzieć mu
że czas zaczynać.
Kiedy zostaliśmy sami zamknął drzwi na klucz
i przysunął się do mnie niebezpiecznie blisko.
Szorstką i brudną dłonią wcisnął mi w moją
niewielką figurkę.
To eternit, powiedział.
Najpiękniejsze słowo świata,
zaraz po słowie mama.
Zachowaj go.
Kiedy będziesz w potrzebie,
przybędę.

Wendy stwierdził kiedyś, że moro
to taka męska wersja panterki.
Chodził więc cały w moro,
bo Rozma lubiła chodzić w panterę.
Kiedyś, jak po melanżu zasnął w zaroślach
to szukaliśmy go przez tydzień.
Morał był z tego taki
Że człowiek wyzbył się zwierzęcia,
a powrotu nie było.

Kilkadziesiąt godzin.
Nie pamiętam, dzień, czy dwa,
wszystko było dla mnie jak jedna ciemna noc.
Czasem, we wtorki i czwartki,
jeśli akurat wtedy nie pracował,
siadywał przy mnie Wendy i palił z lufki.
Podawał mi, a wtedy na kilka minut
odzyskiwałem kontakt tak z Tropiem jak i z 
Dunajcem,
a czasem nawet z Wytrzyszczką.
Był jak doktor doglądający pacjenta.
Anestezjolog, który coś pokręcił,
chociaż chyba w najlepszej z możliwych wierze.

Nie miałem mu tego za złe, bo pomagał mi 
palić.
Przystawiał mi lufkę do ust i przysmażał.
Dawał instrukcję, kiedy mam wciągać
a kiedy wypuszczać dym.
Opowiadał mi wtedy o tym, co się działo w 
kuchni,
o faktach, które walczyły z trudem o niepodle-
głość
tłamszone dekretami jakiegoś bardzo obcego 
mocarstwa.
O kubkach, które trzeba było umyć,
o schodach prowadzących na strych,
wciąż pełen worków z watą szklaną, która powoli 
zabija.
Jeżeli przestrzeń dokoła nas miała wtedy krwio-
bieg,
to on go udrażniał. Wkłuwał się słowami w tapi-
cerkę mózgu.
Odnawiał meble z allgero albo innych równole-
głych światów.
Odbierał porody krów, podstępnie zgwałconych 
nocą
kiedy przez Tropie przetaczała się fala walecznych 

bizonów.
Rozmawiał z szerszeniami. Namawiał je do kra-
dzieży miodu.
Tylko po to by dawać mi ten miód, żebym wy-
zdrowiał.
Kładł mi kompas na czole i przypinał magnes 
do lodówki
żebym nigdy nie zapomniał o życiu. Zgadze i 
pogodzie za oknem.
Mógł być wtedy dobrym człowiekiem,
zwierzęciem, albo kubkiem po kawie.
Ale gdyby nie on,
na pewno bym już nie żył.

Podjadek był inny.
Nie do końca mu przez to ufałem.
Opowiadał mi o swoim domku letniskowym,
Łodydżys, gdzie zapraszał inne zwierzęta.
Cały czas powtarzał przy tym:
Łodydżys, men, łodydżys?
Uciekałem od tych pytań,
i myślę, że widział moją nieszczerość.
Łodydżys men? Y ken tel mi, łodydżys!
Nie dawał za wygraną.

Zabrał mnie do Łodydżys.
Faktycznie,
z zewnątrz wyglądało to jak sterta 
posplatanych ze sobą łodyg
jakiejś egzotycznej rośliny.
Ale w środku czekało zaskoczenie.
Łodydżys to był prawdziwy azyl.
Nie wiedziałem wtedy jeszcze
że spędzę tam tyle czasu siedząc
i rozmyślając nad własnym życiem.

Niewielką chatkę porastała winorośl.
Jak mi ktoś kiedyś powiedział muszkat biały,
choć chyba nikt tu nie przywiązywał do tego 
większej wagi.
Roztaczał wokół wonie cytrusów, konwalii i 
piżma.
Dawał schronienie komarom i innym zwierzę-
tom,
a w lecie uczucie chłodu.
Pod gęstym listowiem zieleniły się nabrzmiałe 
grona
o których wykorzystaniu ktoś najwyraźniej za-
pomniał.
Zapomniał, albo zwyczajnie
darował życie.

Podjadek siedział na sofie
i jadł frytki z osem siostry z szambala.
Zapytałem więc, co tu tak śmierdzi,
ale Podjadek odpowiedział tylko:
Dont bylif in what you dydżys, men!

Nigdy nie byłem dobry z matematyki
ale rachunki Podjadka napawały mnie lękiem.
Wydawało mi się, że jesteśmy sami,
ale w naszej rozmowie wyraźnie uczestniczył ktoś 
trzeci.
Zadawał trudne pytania, robił złośliwe uwagi.
Kiedy zapytałem go, czy też słyszy ten trzeci głos,
zapytał o który dokładnie mi chodzi.

Winorośl była zbiorem wielu osobowości.
Pokrywała cały gmach, setkami łodydżys.
Dzięki nim panował przyjemny chłód,
choć Podjadek podkreślał obecność robactwa,

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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zwłaszcza komarów.
Miło było patrzeć jak rosną,
planować nieodległe winobranie,
kiedy upcha się je wszystkie w wielkim balonie
i zasypie cukrem, a potem będzie czekało na 
efekty.
Podjadek ostrzegł mnie, żebym nie wybiegał
myślami zbyt daleko w przyszłość.
Nic z tego nie będzie, narzekał.
Trzymam je tu tylko ze względu na łodydżys.
Wiedziałem, że go nie przekonam.
Nie należał do ludzi,
którym można było pewne kwestie wyjaśnić.

Jeden z nich
powiedział, że każdy ma jakąś rodzynę,
o którą powinien się troszczyć.
Dopytywałem.
Jesteś pewien, że chodzi ci o rodzynę?
No przecież mówię, że rodzynę, on na to.
Pomyślałem że to w ogóle nie śmieszne.
Rodzynę to można wysrać.

Podczas niektórych sowicie przypalanych wie-
czorów
pod Łodydżys podchodziły kruche
i płochliwe Antylopy Snu.
Obgryzały winogronowe listki otulające Łody-
dżys.
W ich obecności trudno było skupić się na roz-
mowie.
Co chwila plątały nam wątki,
przerywały w najbardziej interesujących mo-
mentach.
Bywało, że zaglądały też do środka.
Najpierw nieśmiało i ostrożnie,
aby już po chwili wchodzić jak do siebie.
Ciągnęły nas za rękawy kurtek,
lizały po twarzach. A w końcu porywały.
Zarzucały nas sobie na grzbiety
i wynosiły gdzieś, hen, daleko.
Po takich nocach budziliśmy się zawsze
lekko oszołomieni i zmęczeni.
Zmięci.
Niewiele pamiętaliśmy z tych nocnych wypraw,
ale pozostawało nam w głowach
wrażenie czegoś ważnego.
A na wersalce dziury,
powypalane od porzuconych w pośpiechu 
lufek.
Zwanych też lopkami.

Lopa w slangu Podjadka i jego grupie rówieśnej
oznaczała lufę służącą do jarania,
albo po prostu penisa.
Była więc Antylopa Snu realnym remedium
na wszelkie problemy z pojawiającym się
tu i ówdzie Bolcem Pierdolcem.
Coś jak materia i antymateria
jak mi się wtedy wydawało.

Ale dziś napochwala, zauważył Podjadek.
Napochwala? Upewniłem się.
No, znaczy, że piździ.
Rzeczywiście, wiało dosyć mocno i specyficznie.
Był to właściwie bardziej przeciąg niż wiatr.
Przeciąg, który czułem wcześniej kilka razy w 
życiu.
Kiedy jest się z niezbyt interesującą dziewczyną,
jak to mówią niektórzy pustą,
to kiedy robi jej się minetę,
a ona w rozkoszy otworzy usta,
to czuć na twarzy taki właśnie przeciąg.
Opowiedziałem to Podjadkowi,

ale chyba nie miał takich doświadczeń.

Któregoś dnia do Łodydżys
przyszedł Bolec Pierdolec,
ale schowaliśmy się pod tapczan
więc nas nie znalazł.

Bolec Pierdolec mieszkał na całkowitym Wypiz-
dowie,
co poniekąd tłumaczyło jego duże zaintereso-
wanie
jakim obdarzał nas, jak i wszystko
co nie było zielone i nie uciekało na drzewo.
Do pertraktacji wydelegowaliśmy więc Agrest,
który zresztą się zgodził.

Schronił się na drzewie.
Postanowił, że będzie cytryną.
Że woli już być cytryną.
Mówiliśmy żeby dał spokój,
że to nie jest takie proste.
Ale on tylko że już nie wróci
że już do niego nie wróci.
I dotrzymał słowa.

Wszyscy bardzo baliśmy się Bolca Pierdolca.
Byliśmy ostatecznie jeszcze bardzo młodzi.
Poza tym każdy z nas miał setki różnych otworów 
i żył,
w które on mógłby się wśliznąć.

Tylko licho nie śpi.
Bolec Pierdolec po wszystkim zasypiał.

Chodził nocą po wsi
i wybijał w szybach okna.
Potem takie szyby zapadały się,
grzebiąc pod ziemią lokalną biedotę,
krety i łasice.

Mówiono, że to kara za ludzkie grzechy.
Za odwracanie się do ściany,
tłumaczenie się bolącą głową
i nie branie nawet do buzi.

Bolec Pierdolec po wszystkim zasypiał,
a potem strasznie chrapał.
Rano wyżerał wszystko z lodówki
i obiecywał że wróci.
Niekiedy nawet wracał.

Chodziły głosy, że niektóre dziewczyny
specjalnie odwracały się na co dzień do ściany,
licząc na to, że zjawi się Bolec Pierdolec.
Nie mieliśmy jednak wystarczających dowodów
żeby puścić to do prasy.
Wszystko więc jak zwykle zostało po staremu,
po ojcu, mówiąc bardziej elegancko.
Patriarchat został zachowany.

Zwariowałeś? Naprawdę chcesz to zrobić?
Przecież on nas wszystkich, no wiesz. 
Próbowałem odwieść Podjadka
od chęci otworzenia drzwi.
Podjadek był uparty.
Daj spokój, tak przecież nie można! Mówił.
To przecież taki sam człowiek jak my.

Ale przecież my…
No właśnie. On też nie. A więc to swój!

Faktycznie, nie było tak źle.
Choć wyglądało surrealistycznie.
Bolec Pierdolec siedział naprzeciwko nas
i popijał spokojnie herbatę.
Jadł ciasto z jabłkami.
Rozmawialiśmy trochę o polityce, trochę o 
religii
i jeszcze trochę o podróżach.
A po wszystkim zasnął jak dziecko.
Podjadek nie posiadał się ze szczęścia.
Podjął ryzyko i wygrał.
Po raz pierwszy w życiu naprawdę wygrał.

Nocą dręczyły nas komary.
Choć utrzymywały przy życiu
byłoby chyba bliższe prawdzie.

Komar. Ma serce z cebulki włosa
które pompuje w nim na okrągło
jedną i tę samą kroplę krwi.
Kiedy napije się twojej, proporcje jego DNA
zaczynają chwiać się na twoją korzyść.
Jego bzyczenie nad uchem wkurwia,
ale ukłucie przyjemnie znieczula.
Przez chwilę jesteś Chrystusem
mającym swoich wyznawców.
Nie tylko możesz zdecydować
o ich życiu lub śmierci. Czekasz,
aż wypiją całą twoją krew
zostawiając ci jedną kroplę,
żebyś mógł stać się do nich podobny.
Przeżywać ich troski wielkości cebulki włosa
i umierać żyjąc w zgodzie z samym sobą.

Jest tu ciągle ten komar.
Ciągle mnie gryzie.
Cały czas ten sam?
Może ma bulimię?

Bolimię.
Ugryzłmię.

Do Łodydżys schodziły się mrówki.
Niby nic wielkiego,
ale nocami potrafiły uprzykrzyć nam życie.
Starym, indiańskim sposobem
wylewaliśmy więc nieco słodkiego napoju pod 
drzwiami,
żeby tam znalazły sobie zajęcie
a nie buszowały nam po łóżkach.
Gdy zapadał zmrok,
i nad całą okolicą zalegała błoga cisza,
wprawnemu uchu udawało się wychwycić
tupot ich małych nóżek,
a czasem nawet słowa jakiejś dziwnej,
mrówczej piosenki:

Tak siłę wielką mieć po cukrze,
choć dla nas resztki to lub plwy,
jak ten, co w kołysce łeb urwał hydrze,
Hej, dalej, mrówki! Na lwy! Na lwy!

cdn.
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Adam  Michalak

Belladonna

Kiedy wiatraki ramion 
błądzą po bezlistnej pełni 
wyszczerzonej bukami
pazurów

Mandragory język 
strumieni  wyssanych
ze szpiku dnia pejzaże  
skaczące

W niepamięci podszyte
strachem usta kolein 
jak źrenic skargi 
znieczuleń 

Za belladonny modlitwy 
spijanym pucharem 
fioletowoczarnej juchy 
wrzącej 

Snem łypiącego lima

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Pod Pińczowem

gaśnie dzień

serce skamieniałe
bez słów

w więzieniu myśli
nie umiem się modlić

otworzyć 

rozgrzewam do czerwoności
ziarna pomiędzy krwioobiegiem dłoni 
ogień 
kruszy kamień

w ramionach rozkwita Dyptam

Eugeniusz Koźmiński

Ekloga  na wiolonczelę i wiatr

z drzewa, jego spalonej twarzy, liście odchodzą
na jesienne legowiska; kręcąc spirale kapią w locie
rdzą, potem kładą się bezgłośnie między kretowiska
zakrywając usta  i oczy piaskiem;  ich lęki wrastają 
w korzenie, między żebra drzew, w końcu nikną;
wiatr co raz przystaje, zasypia, jego podmuchy brzmią
jak sonata , własne wołanie, tak własne, że do siebie mówi
sam

żółte przestrzenie otoczyły ogród , zasłuchane
palce wiolonczelisty przedłużają głoski instrumentu
ptak na krawędzi liścia przystanął zdziwiony
że krew jak rana taka rdzawa w locie i partytura 
splamiona posoką

za płotem, w otępiałym słońcem morzu, ryby zażywają jesieni 

Joanna Wicherkiewicz

***

poecie śni się motyl 
kolory kładą się na ścianach 
i wślizgują pod kołdrę
złapać motyla w metaforyczną sieć 
zamknąć w wierszu  
domknąć chwilę
poeta śpi  
motyl kamienieje
rano pisze wiersz  
o bezdomnym

Joanna Wicherkiewicz

***

to drzewo ma swojego Jezusa  
obrasta smutkiem 
po korze płynie żywiczna łza
w soczystej zieleni ukryły się ptaki 
uwiły gniazdo w koronie cierniowej 
bezpieczna przystań grozi zranieniem
dzięcioł wydłubuje szkodniki 
chce ocalić przeszłość 
(a może życie)  
rozdrapuje rany do słoi 
w których zapisano starość
chmury schodzą na ziemię 
piły kończą pieśń
to nie czas na umieranie  
szepcze wiatr

Julia Klyta

Andromeda

Byłaś Andromedą,
Bez łaski tysiąca słońc i murów Tartaru
Wartką i chłodną, gdy strumień przemijał
Byłaś Andromedą,
Wodzącą paznokciem wzdłuż gwiazd, wodzącą
Ku zatraceniu

A wiał wiatr by twarz powiesiła
Na odległym od rąk śmiertelnych łonie
Wiał wiatr i noc gęsta powolnie ślepła
Gdy kolana swe zgięła w pokornym ukłonie
Andromeda

To ty nią byłaś
Co lato jaśniejsza, co świt zapewniona
Że ranki istniały złocistsze od nieba
Ty, Andromeda
Wodząca po skórze melodią, ginąca
By przetrwać

A któż jej nakazał świecić tam, gdzie wzeszła
Przypomniana ludziom przez pary tańczące
Któż kazał by dreszczom stała się podległa
Gdy ciało jej ziemskie, jak pieczęć wiążące

Julia Klyta

Na końcu drogi

Niechaj chabry nie plamią mej dłoni
błękitem przejrzystszym niż niebo
niech nie kłamią, gdy świt od nich stroni
czekając aż zgniją pod ziemią

I kłos niech nie dźwięczy, gdy klękam
zwątpiona wśród drgań ukojenia
a strach mój jedyny, udręka
niech pierzchną, gdy widzę człowieka

Victor Ficnerski

Na plecach

i co się stało z leżeniem na plecach 
z drapaniem po brzuchu 
 

gdzie muzyka 
dzienne marzenia 
liczby które przypisałem do barw 
barwy które można było usłyszeć 
 
alfabet mojego ciała 
 
moje wilgotne usta 
pulsujące skronie 
 
moje synapsy 
skąpane w dopaminie
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Rzecz dzieje się w pierwszym dziesięcioleciu 
XXI wieku

- Co?!
- Co?
- Medal?
- Jaki medal?
- Dla P.Z.?
- Jakiego P.Z.?
- No tego, co pisze.
- Co pisze?
- No, chyba nie anonimy, szefie.
- A co?
- No, opowiadania, wiersze.
- Po co?
 - Ja też nie wiem po co. Może z jakiejś 

potrzeby.
- A komu to potrzebne!
- Nie wiem… Jemu, jego rodzinie, 

dzieci coraz starsze, wnuki dorastają, 
trzeba się czymś pochwalić. Babce kloze-
towej może być potrzebne, która z nudów 
coś przeczyta, bo faceci teraz  szczają po 
bramach jak Francuzi a kobiety idą do 
restauracji czy kawiarni… Dzisiaj nikt 
nikogo nie wygoni, a to przecież mogą 
być przyszłe klientki, wiadomo kapitalizm, 
konkurencja…

- To mówisz, że literatury dzisiaj nikt 
nie czyta…

- A szef czyta?
- Nie mam, jak wiesz, czasu. Obo-

wiązki państwowe i rodzinne, dzieci 
dorastają…

- Ja trochę jeszcze czytam, ale już 
coraz mniej. Więcej piszę.

- Po co?
- Czy ja wiem… Żeby coś po mnie 

pozostało.
- Stos makulatury i kupka popiołu.
- Nazwisko!
- Twoje? Takie popularne nazwi-

sko!… No dobra, dobra, a dlaczego mamy 
temu P.Z. medalu nie dać?

- Bo on nie jest nasz.
- Co to znaczy?
- No, szef wie, źle się wyraża o Tusz-

ce.
- Rzeczywiście? No to, co on mówi o 

Tuszce?
- Że to psychol, a jeśli nie psychol, to 

poważnie zaburzony. Tacy nie powinni 
być przy władzy. Hitler…

- To on porównał Tuszkę do Hitlera? 
Do samego Hitlera? Niesamowite!

 - No może nie dosłownie, ale tak 
przez ogródek, aluzjami, pisarze z komuny 
nauczyli się za sprawą cenzury mówić alu-
zjami. Niby nic taki nie powie, a wszystko 
wiadomo.

- To poważna sprawa. Nam nie po-
trzeba takich pisarzy, którzy wywołują 
nienawiść!... Ale, ale, czy on to napisał 
czy powiedział? Masz to na piśmie? Skoro 
napisał i mówisz, że nikt tego nie czyta, to 
niech sobie pisze.

- Powiedział. I to w gronie opiniotwór-
czym, a to jest bardziej nośne niż napisane 
w książce czy czasopiśmie, których - jak 
szef celnie zauważył - nikt nie czyta.

- Byłeś przy tym?

Stefan Pastuszewski

Latawiec czyli rewolucyjna czujność 

- No nie! Nie mogę wszędzie być, go-
dzinę zajmuje mi przejazd do domu, wam 
dorastających synów, którzy potrzebują 
ojca, wiem od W.L., a ten jest precyzyjny 
jak komputer.

- No tak, W.L. rzeczywiście jest precy-
zyjny jak komputer i lojalny jak ochotnik 
z Hitlerjugend.

- Świetny! Wszystko widzi i wszystko 
słyszy.

- Czyli nikt niczego nie słyszał, a wszy-
scy wszystko wiedzieli?

- Wystarczy, że P.Z. się pojawi, to już 
wszystko wiadomo.

- Co wiadomo?
- No, że on jest przeciw… Poza tym 

on zawsze się wyraża…
- Jak się wyraża?
- No, się wyraża…, No tak… No, 

że jest przeciw… No, że zawsze jest na 
przekór…

- Na przekór… Co to znaczy?
- Że jest naszym wrogiem.
- Wrogów trzeba niszczyć, a nie na-

gradzać!
- Święte słowa, szefie.
- Inaczej nie utrzymalibyśmy władzy. 

Jeśli ty nie zniszczysz przeciwnika, to prze-
ciwnik ciebie zniszczy.

- Miłość chrześcijańska…
- W Kościele!
- Ale ten Kościół jest dziwny! Z jed-

nej strony każe nam kochać wrogów, a z 
drugiej chce, abyśmy utrzymali władzę. 
Dobrze im z nami.

- Hip…, No, hip-hip-hurra! Alleluja 
i do przodu!

- Alleluja szefie. Hip, hip, hura! 
- To dla kogo ten medal?
- Na pewno nie dla P.Z! 
- To może dla W.L.? Na nim zawsze 

można polegać. Wszystko widzi i słyszy, 
jak mówisz.

- Może…
- Później! Niech się jeszcze więcej 

zasłuży. Medal jest przecież za zasługi. Ha, 
ha, ha! Im dłużej będzie się zasługiwał, 
tym więcej zobaczy i usłyszy. Ha, ha, ha!

- Ha, ha, ha!
 - No, ale ty się już zasłużyłeś za tę 

swoją czujność. Jaką chcesz premię? Dwa-
dzieścia czy trzydzieści procent?

- Starczy dwadzieścia…
- No, może dwadzieścia pięć…
- Może być. Młodszy syn idzie do szko-

ły, starszy chce kupić łuk bloczkowy.
- Łuk bloczkowy? Co to za dziwo? 
- Nie wiem. Podobno ma kilka cięciw 

i lepiej ciągnie.
- Niech uważa!
- Będę z nim strzelał.
- Dobry ojciec… Chrześcijańska ro-

dzina. Taką trzeba wspierać. No, niech 
już będzie trzydzieści procent.

- Dziękuje bardzo, dziękuje bardzo, 
szefie.

- Nie ma za co… Ale zbadaj jeszcze 
tego J.S. Ostatnio mi podpadł. Niby chwali 
Tuszkę za to i tamto, ale jak tak bardzo 
chwali, to coś w tym musi być.

- Może chce awansować...

- Jak chce awansować, to musi być 
czysty. Jak go zbadasz i powiesz, że jest 
czysty, to może coś  dostanie. F.U. idzie 
za kwartał na emeryturę.

- Na emeryturę? Dobrą miał fuchę.
- Chciałbyś?
- Może… Nie, co ja mówię! Ja wolę 

zostać przy szefie! Przy szefie zawsze jest 
lepiej, mądrzej, ciekawiej.

- No!
- No to do widzenia, szefie.
- Zaraz, zaraz, a ten medal? 
- Ja jeszcze nie mam żadnego…
- Co ludzie powiedzą?
- Ludzie zawsze coś mówią… 
- Premia i  medal. Czy to nie za 

dużo?....
- Raz może być, szefie.
 - No już dobra, dobra! Nie mam cza-

su na dyskusję! Muszę lecieć do domu… 
Ja też mam dorastających synów. Rodzina- 
Bogiem silna – czeka. Aha…, Przynieś mi 
jutro adres sklepu internetowego na ten  
łuk bloczkowy. Niech moi chłopcy tez 
postrzegają. Napisz też wniosek na ten 
medal, ja podpiszę.

- Tak jest, szefie.
 - Latawiec  gotów?
- Tak jak, szefie, od godziny silniki 

się grzeją.

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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11 listopada 1918 roku po 123 latach 
niewoli Państwo Polskie narodziło się na 
nowo. Niemal od początku z ogromnym 
entuzjazmem podjęto próby rozwoju naszej 
ojczyzny. Rozpoczęło się uprzemysłowienie 
kraju, tworzono system szkolnictwa, rozwijała 
się kultura. Jedną z pierwszych dziedzin, które 
po odzyskaniu niepodległości zanotowało nie-
zwykle dynamiczny rozwój był sport i kultura 
fizyczna. A sport dla Polaków odgrywał  zawsze 
istotną rolę nie tylko w okresie dążenia do nie-
podległości, ale również po jej wywalczeniu.

Jeszcze w 1918 roku Belgijski Komitet Or-
ganizacyjny VII Igrzysk Olimpijskich wysłał do 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
zaproszenie do wzięcia udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. W 
dniu 2 sierpnia 1919 roku w Ministerstwie tym 
zorganizowano pierwszą naradę poświęconą 
udziałowi Polski w Igrzyskach w Antwerpii. 

Doprowadziło to w końcu do powołania 
w dniu 12 października 1919 roku Komitetu 
Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. 
Został on utworzony podczas zjazdu założy-
cielskiego, zorganizowanego w sali konferen-
cyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie przez 
działaczy turystycznych, lekkoatletycznych 
oraz narciarskich (ta sama grupa osób dzień 
wcześniej założyła Polski Związek lekkiej 
Atletyki). Jednym z pionierów ruchu olimpij-
skiego był dr Stanisław Polakiewicz, lwowski 
adwokat i działacz sportowy, który stanął na 
czele nowopowstałego Komitetu. Uczestni-
kami Komitetu Organizacyjnego byli: dr Sta-
nisław Kopczyński i Henryk Szot-Jeziorowski 
z Ministerstwa Zdrowia Publicznego, mjr dr 
Władysław Osmolski z Ministerstwa Robót Pu-
blicznych, inż. Ludwik Christelbauer – prezes 
Związku Piłki Nożnej we Lwowie, Kazimierz 
Hamerling – dziennikarz sportowy, Tadeusz 
Kuchar – prezes powołanego dzień wcześniej 
PZLA oraz wspomniany wcześniej dr Stanisław 
Polakiewicz. Protektorat nad Komitetem objął 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. 

Krakowski „Ilustrowany Kurier Codzien-
ny” tydzień po powstaniu Komitetu, w dniu 
19 grudnia 1919 roku zaproponował inną 
nazwę, a mianowicie Polski Komitet Igrzysk 
Olimpijskich. Nazwa ta została przyjęta na 
pierwszym posiedzeniu Komitetu, które od-
było się 1 grudnia 1919 roku w Warszawie. 
Na posiedzeniu tym uchwalono Statut oraz 
podjęto Uchwałę o zgłoszeniu Polski do 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
Ukonstytuował się także Zarząd w następują-

Andrzej Maciejewski

100 lat polskiego komitetu olimpijskiego

cym składzie: 
Prezes - książę Stefan Lubomirski
Wiceprezes - red. Tadeusz Garczyński
Wiceprezes - dr Stanisław Polakiewicz 
Sekretarz - Henryk Szot-Jeziorowski
Skarbnik - Jerzy Kowalewski
Członkowie Zarządu: inż. Ludwik Christel-
bauer 
dr Stanisław Kopczyński 
inż. Tadeusz Kuchar 
dr Mieczysław Orłowicz 
płk. dr Władysław Osmolski

Godność Prezesów Honorowych przy-
znano generałowi Józefowi Hallerowi i mi-
nistrowi Zdrowia Publicznego dr Tomaszowi 
Janiszewskiemu. 

Najważniejszym zadaniem Polskiego 
Komitetu Igrzysk Olimpijskich  miała być 
organizacja udziału reprezentacji kraju na 
Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 
roku. Niestety uniemożliwiła to postępująca 
wojna polsko-bolszewicka wojna. W czasie 

wojny interwencyjnej przeciwko Rosji Ra-
dzieckiej prace PKIOl zostały praktycznie 
zawieszone, aż do ustania działań wojennych. 
Debiutanckimi igrzyskami, w których wzięli 
udział polscy zawodnicy, był zatem Tydzień 
Sportów Zimowych w Chamonix i Igrzyska  
Olimpijskie w Paryżu w 1924 roku.

Oficjalnie udział Polaków w igrzyskach 
w Antwerpii odwołano 12 lipca 1920 roku. 
Polska w Antwerpii była reprezentowana sym-
bolicznie w defiladzie sztandarów. Pierwsze 
posiedzenie PKIOl po wojnie odbyło się 23 
kwietnia 1921 roku. W dniu 28 kwietnia 1923 
roku nowym Prezesem PKIOl został książę 
Kazimierz Lubomirski, wobec rezygnacji po-
przedniego prezesa Stefana Lubomirskiego. 
Na posiedzeniu w dniu 26 października 1924 
roku została zmieniona nazwa na Polski Ko-
mitet Olimpijski i nazwa ta jest aktualna do 
dnia dzisiejszego. 

W 1925 roku Polski Komitet Olimpijski 
został połączony ze Związkiem Polskich Związ-
ków Sportowych (założonym w Warszawie w 
1922 roku), w ramach którego PKOl miał być 
Wydziałem do Spraw Igrzysk Olimpijskich. 
Związek Polskich Związków Sportowych był 
najwyższą władzą sportową w Polsce i kie-
rował oraz koordynował rozwojem sportu. 
Współpracował z władzami państwowymi i 
reprezentował polski sport za granicą. Połą-
czenie spowodowało również zmianę nazwy 
na ZPZS-PKOl, która obowiązywała do 1948 
roku, kiedy to ZPZS został rozwiązany. 

W styczniu 1927 roku Ministerstwie 
Spraw Wojskowych utworzono Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobie-
nia Wojskowego (PUWF i PW). Nowym preze-
sem PKOl został Kazimierz Glabisz. Podpisana 
w kwietniu 1935 roku umowa o współpracy 
pomiędzy PUWF i PW, Radą Naukową WF, 
ZPZS oraz PKOl, nazwana przez ówczesną 
prasę „konstytucją sportową”, ugruntowała 
formalnie zwierzchnictwo PUWF i PW nad 
całym sportem w Polsce. Tym samym PKOl 
stał się praktycznie jedną z agent PUWF i PW. 
Po wojnie Kazimierz Glabisz, ostatni przed-
wojenny prezes PKOl, pozostał na emigracji 
w Londynie. 

W dniach 7-11 czerwca 1937 roku w 
Warszawie, po raz pierwszy w Polsce odbyła 
się 36. Sesja MKOl. Na 64 członków MKOl 
stawiło się tylko 24. Przemówienie inaugura-
cyjne wygłosił przewodniczący MKOl hrabia 
Henri de Baillet-Latour. 

Przemiany społeczne i polityczne w Polsce 
po II wojnie światowej znalazły swe odbicie w 
organizacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu. 
Początkowo odbudowę powojennych struktur 
wychowania fizycznego oparto częściowo o 
wzory z okresu międzywojennego. W 1946 
roku przy Ministerstwie Obrony Narodowej 
powołano Państwowego Urzędu Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. 
Było to wyraźne odwołanie się do modelu 
zarządzania kulturą fizyczną w latach 1927–39, 
kiedy do również działał przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych PUWF i PW. Swoją działal-
ność wznowił m.in. Związek Polskich Związków 
Sportowych. 

Polski Komitet Olimpijski po II wojnie 
światowej oficjalnie zainaugurował swoja 
działalność 24 marca 1946 roku. Na czele 
PKOl stanął inż. Alfred Loth, który funkcję 
prezesa pełnił do 1950 roku. Natomiast od 24 
lutego 1947 roku Polski Komitet Olimpijski 
został powołany do życia już jako niezwiązany 
z ZPZS (który to został rozwiązany 1 września 
1948 roku). 

Z czasem zaczęto wprowadzać model 
scentralizowanego zarządzania kulturą fizyczną 
na wzór sowiecki. Zlikwidowano PUWF i PW 
oraz działający po nim w latach 1947–1948 
Główny Urząd Kultury Fizycznej. W ich miejsce 
utworzono w 1949 roku centralny urząd admi-
nistracji państwowej działający przy prezesie 
Rady Ministrów – Główny Komitet Kultury Fi-
zycznej. Scentralizowanie zarządzania kulturą 
fizyczną w ramach GKKF wpisywało się w poli-
tykę stalinowską w PRL. Władze uznały PKOl 
za instytucję niegodną, która po roku 1948 sta-
nowiła, jak mówiono „pozostałość burżuazyjnej 
struktury sportowej”. Ponieważ bez oficjalnego 
istnienia PKOl polscy sportowcy nie mogli brać 
udziału w Igrzyskach Olimpijskich, władze 
kontrolowały funkcjonowanie PKOl. 

Dziennik „Przegląd Sportowy” poinfor-
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mował opinię publiczną o likwidacji PKOl z 
dniem 1 września 1948 roku, nieco ponad 
dwa tygodnie po zakończeniu Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie. Uchwałą Prezydium GKKF 
w dniu 1 czerwca 1950 roku Polski Komitet 
Olimpijski został powołany ponownie i miał 
być „naczelną instytucją dla organizacji udziału 
Polski w Olimpiadzie”. Było to fikcją, gdyż w 
skład prezydium PKOl weszli przedstawiciele 
GKKF, a regulamin PKOl musiał być zatwier-
dzony przez GKKF. Funkcję przewodniczącego 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego  powie-
rzono wówczas „przedstawicielom władzy”, 
a mianowicie szefom Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej. Najpierw był nim Lucjan 
Motyka, a następnie Józef Faruga. Należy 
jednoznacznie stwierdzić, że w tym momencie 
PKOl utracił swą niezależność. Od 1951 roku 
przewodniczącym PKOl został oddelegowany z 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, były 
pułkownik NKWD oraz funkcjonariusz Urzędu 
Bezpieczeństwa Apolinary Minecki. Lata 1951-
1952, w których na czele PKOl stał Rosjanin 
polskiego pochodzenia Apolinary Minecki 
były okresem szczególnego upolitycznienia 
ruchu olimpijskiego w Polsce.  Prezes Minec-
ki towarzyszył polskim sportowcom podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Oslo i w Helsinkach. 
Jego skandaliczne zachowanie spowodowało 
usunięciem go, po powrocie do kraju z zajmo-
wanego stanowiska. 

W oficjalnych danych historycznych 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego pomija się 
informację o funkcjonowaniu na stanowiskach 
przewodniczących Lucjana Motyki, Józefa 
Farugi i Apolinarego Mineckiego. Podaje 
się, że prezesem PKOl w latach 1946-1952 był 
Alfred Loth.

W listopadzie 1952 roku nowym prezesem 
PKOl został Włodzimierz Reczek, wywodzący 
się z PPS, który jednocześnie był przewodniczą-
cym GKKF. Prezes Włodzimierz Reczek oraz 
członek MKOl prof. Jerzy Loth towarzyszyli 
polskiej ekipie na Igrzyskach w Melbourne w 
1956 roku.

W 1960 r. podjęto działania mające na 
celu utworzenie organu, który zarządzałby 
nie tylko kulturą fizyczną, ale także turystyką. 
Połączono dwie odrębne instytucje GKKF i 
Komitet ds. Turystyki pod nazwą Główny Ko-
mitet Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT). 
Ta struktura władz państwowych przetrwała 
do roku 1978. 

W 1969 roku z okazji 50-lecia istnienia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyły 
się w sali Teatru Wielkiego w Warszawie uro-
czystości jubileuszowe. Wzięli w nich udział 
członkowie MKOl z prezydentem Averym 
Brundage’m na czele. W dowód uznania 
przyznano PKOl „Puchar Olimpijski” – będą-

cy najwyższym wyróżnieniem przyznawanym 
przez MKOl. 

W dniach 7-10 czerwca 1969 roku w 
Warszawie odbyła się 68. Sesji MKOl, która 
była jednocześnie powiązana z obchodami 
75-lecia Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego. Do Warszawy przybyło 57 członków 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
Była to druga Sesja MKOl, którą miała okazję 
gościć stolica Polski. 

W roku 1973 uchwałą Rady Ministrów 
powołano Polską Federację Sportu, którą do 
jej likwidacji w 1978 roku kierował Marian 
Renke. W skład Polskiej Federacji Sportu 
w chodziły Federacje Wojewódzkie, Polskie 
Związki Sportowe, a także niektóre zrzesze-
nia sportowe. Od 1973 roku na stanowisku 
Prezesa PKOl Włodzimierza Reczka zastąpił 
Bolesław Kapitan. Po wprowadzeniu nowego 
podziału administracyjnego państwa w 1975 
roku, we wszystkich urzędach wojewódzkich 
i urzędach miast liczących powyżej 150 tysię-
cy mieszkańców powstały Wydziały Kultury 
Fizycznej i Turystyki.

Kolejne zmiany w organizacji i zarzą-
dzaniu kulturą fizyczną w Polsce nastąpiły w 
roku 1978. Ustawą z 26 maja 1978 r. w miejsce 
GKKFiT powołano Główny Komitet Kultury 
Fizycznej i Sportu (GKKFiS), na czele którego 
stanął Marian Renke oraz Główny Komitet 
Turystyki (GKT). Marian Renke został także 
w 1978 roku Prezesem PKOl. Warto również 
zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z powoła-
niem GKKFiS, zlikwidowano Polską Federację 
Sportu. 

Ważnym wydarzeniem dla zagadnień 
organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w 
Polsce było uchwalenie przez Sejm „Ustawy 
o kulturze fizycznej” z 3 lipca 1984 roku. 
Ustawa o kulturze fizycznej zachowała praw-
ne gwarancje funkcjonowania Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego jako stowarzyszenia 
wyższej użyteczności, który to status organi-
zacja uzyskała w 1981 roku. Godna uwagi 
jest również haniebna decyzja Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, którego zarząd, 
przy udziale przedstawicieli związków spor-
towych, na posiedzeniu 17 maja 1984 roku 
postanowił wycofać polską reprezentację z 
igrzysk w Los Angeles. Decyzję podjęto przez 
aklamację, a ówczesny prezes PKOl Marian 
Renke poinformował jedynie, na wspomnia-
nym posiedzeniu, że sportowcom z krajów 
socjalistycznych, w tym polskim grozi w USA 
wielkie niebezpieczeństwo. 

W roku 1985 nastąpiły dalsze zmiany 
w strukturze i organizacji kultury fizycznej. 
W wyniku ustawy z dnia 12 listopada 1985 
roku zniesiono dwa urzędy GKKFiS oraz 
GKT, a w ich miejsce powołano Główny Ko-
mitet Kultury Fizycznej i Turystyki, którym 
do 1987 roku kierował Bolesław Kapitan. 4 
listopada 1986 roku Bolesław Kapitan został 
„jednogłośnie wybrany” prezesem PKOl. Był 
on jednocześnie przewodniczącym GKKFiT. 
Według oficjalnej wersji, dotychczasowy 
prezes Marian Renke, w związku „z prze-
widywanym przejściem do pracy w służbie 
zagranicznej”, wystąpił z prośbą o zwolnienie 
go z pełnionej funkcji. Po niespełna 2 latach 
działalności zlikwidowano GKKFiT. Ustawa z 
dnia 23 października 1987 roku powołała do 

dokoñczenie na str. 12
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życia Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury 
Fizycznej (KdsMiKF). Ustawę uchwalił Sejm 
PRL przy 10 głosach sprzeciwu i 35 wstrzy-
mujących się. Miesiąc później, 23 listopada 
1987 roku Rada Ministrów uchwaliła Statut 
KdsMiKF. Przewodniczącym Komitetu został 
32-letni wówczas Aleksander Kwaśniewski. Do 
czasu wyboru na przewodniczącego pełnił 
on funkcję ministra młodzieży w rządzie Zbi-
gniewa Messnera. W 1988 roku Aleksander 
Kwaśniewski został Presem PKOl i łączył tę 
funkcję z piastowaniem stanowiska Przewod-
niczącego KdsMiKF. 

Formuła, w jakiej funkcjonował PKOl, 
wyczerpała się wraz z wejściem w życie nowej 
ustawy „o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwiet-
nia 1989 roku, która nie przewidywała takiej 
formy organizacyjnej. W roku 1991 nastąpiła 
kolejna zmiana w strukturze organizacji i za-
rządzania kulturą fizyczną w Polsce. W miejsce 
KdSMiKF powołano Urząd Kultury Fizycznej 
i Turystyki (UKFiT). Prezes UKFiT podlegał 
Premierowi rządu. Stowarzyszenia kultury fi-
zycznej, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, 
które swoim zasięgiem obejmują terytorium 
wykraczające poza granice jednego wojewódz-
twa, rejestrują się i uzyskują osobowość praw-
ną w UKFiT. Były jednak odstępstwa od tej 
reguły. W spisie stowarzyszeń kultury fizycznej 
nie figurował np. Polski Komitet Olimpijski. 
Został on zarejestrowany na podstawie „Prawa 
o stowarzyszeniach”.  

W roku 1991 Prezesem zarejestrowanego 
w UKFiT oraz mającego osobowość prawną 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego został 
Andrzej Szalewicz, który był jednocześnie 
Prezesem Unii Polskich Związków Sporto-
wych.  Kierował on polską ekipą na Igrzy-
skach Olimpijskich w Albertville i Barcelonie 
(1992), Lillehammer (1994) oraz Atlancie 
(1996). Był współzałożycielem Polskiej Fun-
dacji Olimpijskiej w 1993 roku, a na początku 
2002 roku został pełnomocnikiem PKOl do 
spraw budowy Centrum Olimpijskiego na 
Żoliborzu. 

Na stanowisku Prezesa PKOl Andrzeja 
Szalewicza zastąpił w 1997 roku Stanisław 
Stefan Paszczyk, który w latach 1993-1997 
był szefem Urzędu Kultury Fizycznej i Tury-
styki. Po kolejnych reorganizacjach struktur 
sportu polskiego 20 stycznia 2000 utworzony 
został Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, któ-
ry działał do 30 czerwca 2002 roku. Jednak 
już wcześniej zagadnienia z zakresu kultury 
fizycznej przeniesiono do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu. W rzeczywistości 
kierowanie sportem, zwłaszcza wyczynowym, 
przejęła utworzona wówczas Polska Konfede-
racja Sportu. Jej pierwszym prezesem został 
Adam Giersz, którego w styczniu 2003 roku 
zastąpił Andrzej Kraśnicki. 

W lutym 2005 na stanowisko Prezesa Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego wybrany został 
Piotr Nurowski. W lipcu 2005 rozwiązano 
Polską Konfederację Sportu, wyłączono sport 
z zakresu obowiązków resortu edukacji i 
utworzono Ministerstwo Sportu (działało od 
1 września 2005, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 roku). 
Pracownicy Polskiej Konfederacji Sportu 
z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie 
kwalifikowanym z 29 lipca 2005 stali się pra-

cownikami urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. 
23 lipca 2007 włączono do zakresu działań 
resortu dział turystyki (którym poprzednio 
zajmowało się Ministerstwo Gospodarki) 
i odtąd funkcjonuje on jako Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Po tragicznej śmierci Piotra Nurowskie-
go, który zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie 
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku w 
drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, Prezesem PKOl został Andrzej 
Kraśnicki, pełniący tę funkcję do dnia dzi-
siejszego.  

POLSCY  CZŁONKOWIE w MKOl
Podczas 20. Sesji Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego w Paryżu w 1921 
roku na wniosek reprezentującego PKIOl 
prof. Edwarda Wittiga w skład MKOl wybrano 
księcia Stefana Lubomirskiego. 

Już na następnej 21. Sesji MKOl w 1923 
roku, która odbyła się w Rzymie na wniosek 
przedstawiciela Polski Tadeusza Garczyń-
skiego członkiem MKOl został Kazimierz 
Lubomirski. Był on członkiem MKOl do 
1930 roku. 

Ignacy Matuszewski wybrany na 26 Sesji 
MKOl w 1928 roku podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Amsterdamie. Był członkiem MKOl 
w latach 1928-1939.

Stanisław Rouppert wybrany na członka 
MKOl podczas 29 Sesji MKOl w 1931 roku 
w Barcelonie. Był członkiem MKOl w latach 
1931-1946.

Od 1948 roku przedstawicielem Polski w 
MKOl-u był profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, przedwojenny działacz sportowy, a 
po II wojnie światowej członek Stronnictwa 
Demokratycznego, brat Alfreda Lotha – Je-
rzy Loth. Profesor Jerzy Loth był członkiem 
MKOl do 1961 roku. W latach 1961-1967 był 
członkiem honorowym MKOl. W latach 1948-
1951 kilkakrotne próby wprowadzenia przez 
komunistyczne władze partyjno-państwowe i 
sportowe „swojego-zaufanego człowieka” w 
skład Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego zakończyły się niepowodzeniem.  

Dopiero w 1961 roku na 58. Sesji MKOl 
w Atenach wybrano na członka MKOl prze-
wodniczącego GKKF i PKOl włodzimierza 
Reczka. 

W 1998 roku członkiem MKOl była Irena 
Szewińska, aż do jej śmierci w 2018 roku.
Stefan Lubomirski 1921-1923 
Kazimierz Lubomirski 1923-1930
Ignacy Matuszewski 1928-1939
Stanisław Rouppert 1931-1946
Jerzy Loth 1948-1961
Włodzimierz Reczek 1960-1997
Irena Szewińska 1998-2018

POLSKIE MEDALE NA IGRZYKACH  
OLIMPIJSKICH

W 100-letniej historii polscy sportowcy 
zdobyli na Igrzyskach Olimpijskich 306 
medali, w tym 75 złotych, 90 srebrnych i 141 
brązowych. Poniżej pełen wykaz zdobytych 
przez Polaków medali na poszczególnych 
Igrzyskach Olimpijskich.

Letnie Igrzyska Olimpijskie:
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1924 Paryż 0 1 1 2

1928 Amsterdam 1 1 3 5
1932 Los Angeles 2 1 4 7
1936 Berlin 0 3 3 6
1948 Londyn 0 0 1 1
1952 Helsinki 1 2 1 4
1956 Melbourne 1 4 4 9
1960 Rzym 4 6 11 21
1964 Tokio 7 6 10 23
1968 Meksyk 5 2 11 18
1972 Monachium 7 5 9 21
1976 Montreal 7 6 13 26
1980 Moskwa 3 14 15 32
1984 Los Angeles Polacy nie startowali
1988 Seul 2 5 9 21
1992 Barcelona 3 6 10 19
1996 Atlanta 7 5 5 17
2000 Sydney 6 5 3 14
2004 Ateny 3 2 5 10
2008 Pekin 4 5 2 11
2012 Londyn 3 1 7 11

2016 Rio de 
Janeiro 2 3 6 11

OGÓŁEM 68 83 133 284

Zimowe Igrzyska Olimpijskie:
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1956 Cortina 
d’Ampezzo 0 0 1 1

1960 Squaw Valley 0 1 1 2
1972 Sapporo 1 0 0 1
2002 Salt Lake City 0 1 1 2
2006  Turyn 0 1 1 2
2010 Vancouver 1 3 2 6
2014 Soczi 4 1 1 6

2018 Pyeong 
Chang 1 0 1 2

OGÓŁEM 7 7 8 22

Medale olimpijskie zdobyte przez przedstawi-
cieli poszczególnych dyscyplin sportowych:

Dyscyplina sportowa
Zł

ot
o

Sr
eb

ro

B
rą

z

R
az

em
 

Letnie Igrzyska Olimpijskie:
Lekkoatletyka 25 18 14 57
Boks 8 9 26 43
Podnoszenie cięża-
rów

6 5 23 34

Zapasy 5 9 12 26
Szermierka 4 9 9 22
Wioślarstwo 4 3 11 18
Strzelectwo 4 3 5 12
Judo 3 3 2 8
Pięciobój nowocze-
sny

3 0 1 4

Jeździectwo 1 3 2 6
Pływanie 1 3 2 6
Piłka nożna 1 2 0 3
Gimnastyka 1 1 2 4
Żeglarstwo 1 0 3 4
Siatkówka 1 0 2 3
Kajakarstwo 0 7 13 20
Kolarstwo 0 7 4 11
Łucznictwo 0 1 1 2
Piłka ręczna 0 0 1 1

OGÓŁEM 68 83 133 284
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Skoki narciarskie 4 3 2 9
Biegi narciarskie 2 1 2 5
Łyżwiarstwo szybkie 1 2 3 6
Biathlon 0 1 0 1
Kombinacja norwe-
ska

0 0 1 1

OGÓŁEM 7 7 8 22

Razem Letnie i Zi-
mowe IO 

75 90 141 306

100 lat...
dokończenie ze str. 11
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Agnieszka Mąkinia 

***

Przeszłości
nie przywołamy
berło władzoklepsydry
nie dla nas
na podziw
jak miłość
nieprzewidywalny
zawsze najlepszy

CZAS

Agnieszka Mąkinia

***

Człowiek – Wiatr 
przez dni przelotem 
krajobraz 
postburzowy
wieczysty nieporządek 

kolejny podmuch

Grzegorz Zientecki

***

Jestem biorcą Poezji
To dla mnie -jej szpik
To dla mnie- jej krew
Jej serce
I neurony splątane jak kwantowe cząsteczki

Dzięki niej
Mogę być wszędzie
Jestem nigdzie  

Grzegorz Zientecki 

„W tobie się chronię,  sztuko poezji” 
(Konstandinos Kawafis – 1863-1933)          

POEZJA  SPIRALNA     

Z jednego wiersza
Wyłania się  inny wiersz
Tak jak ze śmierci jednej gwiazdy
Wyłaniają się 
Inne światy
Inne czasy 

Grzegorz Zientecki

wIERSZ PACYFICZNY  

Od  
Pustki ogrodów zen
Do 
Pustej butelki absyntu 
Pod chlebowcem Gauguina   

Marek Jagliński

Metafizyka  CCLXV 

Czarny kot
przeszedł mi drogę
na inną wiarę

Pies
z kulawą nogą
na cztery wiatry
nadziei

i nawet
anioł stróż
nie wyściubia miłością
nosa z domu 

Marek Jagliński

Metafizyka CCLXXV 

Nad sumieniem
ziemi
unosi się
ściszone słońce

Poplątane kolory
tęczy
zaplotły się
na śmierć

w ustach światła

Przechodzę 
przez most czasu
na trzeci brzeg
nieba

Rozmawiam
z ciszą
i błękitem
wytartych jeansów

Marek Jagliński

Metafizyka CCLXXXI 

Nasze lustro
się starzeje

Ma coraz więcej
zmarszczek
przestrzeni życiowej

i łysiejącą
teraźniejszość

Odbicie przyszłości
zgina mu kark
do nieba

Marek Jagliński

Metafizyka CCLXXXVI 

Syzyf
toczy wieczność
pod sumienie
pytań

zmęczonymi rękami
horyzontu

w retoryczne odpowiedzi
przyszłości

Pot czasu
na czole
przeznaczenia
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Znaki zapytania
(Fragment większej całości)

Gdyby nie wiele faktów z pogranicza 
różnych nauk, myśl o wzajemnym kontakcie 
między głębią Kosmosu a elementami Uni-
wersalnego Alfabetu posród ludzi miałaby 
cechy wyłącznie mentalistyczne. A w tymże 
właśnie mistyczno – mentalistycznym rozu-
mieniu powyższych relacji główną rolę od-
grywają takie elementy, jak struktura głęboka 
ludzkiego umysłu, ukryte i często trudne do 
słownego ujęcia poznawanie tych relacji, jak 
również  -  także ukryte  -  poznawanie które 
może odbierać świadomość. Głównym ele-
mentem koordynującym te wszystkie relacje 
jest  wiara. Zaś na pewien margines w takim 
kontekście schodzi jednak wiedza praktyczna 
(zdroworozsądkowa) czy też tzw. racjonalne 
rozumienie, które właśnie w sprawach wiary 
ma minimalistyczne wręcz znaczenie.

Miejsce naszej egzystencji w Kosmosie, 
a więc swoista ekonisza jest interesującym i 
paradoksalnym równocześnie elementem 
połączenia stałych fizykalnych. Tym bardziej, 
że są one nieodłącznymi składnikami, odkry-
tych dotychczas praw, opisujących Wszech-
świat.  W dodatku tylko takie a nie zadne 
inne ich połączenie sprzyja życiu i myśleniu, 
wykształcając umiejetności pojmowania tego 
faktu przez ludzki umysł. Zaś własnością tej 
ekoniszy są  -  można powiedzieć  -  właśnie 
głównie paradoksy oraz anomalie. Wraz z 
hipotezą o istnieniu cząstek szybszych niż 
światło, które mogą potencjalnie przenosić 
wspomniane  „inne informacje”, związane 
z pracą umysłu. Powstaje w tym momencie 
ogromny dylemat: otóż zarówno zmiana 
interpretacji  jak i zmiana znaczenia pod-
stawowych kategorii  ontologicznych. Daje 
to wszystko asumpt do prezentacji  różnych 
poglądów i to natury filozoficznej, związa-
nych wprost  z problemami pojmowania 
istoty świata i Boga. Z drugiej strony istnienie 
cząstek, biegnących z prędkością większą, 
niż uważana powszechnie za największą 
predkość światła, nie są ewenementem. Jest 
nim raczej myśl, np. intuicja jako poznanie 
nie tylko bezpośrednie, ale i natychmiastowe. 
Kolejne pytanie: jeśli człowiek bywa odbiorcą 
takiego natychmiastowego komunikatu  -  kto 
lub co jest jego nadawcą?

Czy rządzą naszym myśleniem tylko 
kategorie paradoksu i anomalii? Być może 
istnieje coś więcej, czego potrzebujemy by żyć 
i myśleć i tworzyć i odkrywać? Tworzyć tzw. 
„teorie prawdziwe”. Rozszerzać do granic 
(paradoksu? Anomalii?) zakres stosowalno-
ści teorii już stworzonych, funkcjonujacych. 
To także poszukiwanie problemów, których 
wyjaśnianie w „starych” teoriach się nie 
mieści, a więc szukanie obiektów o nowych 
własnościach. Kreowanie przez nasz umysł 
czegoś, co można nazwać „światem nowych 
własności”, ale czy w swej istocie rzeczywiście 
nowych?  Szukamy nawet takich światów/
świata, którym rządzą paradoksalne prawa. 
Jest to „nowy, dziwny świat”  -  ale czy napraw-
dę dziwny i nowy?

Żyjemy  -  można powiedzieć  -  w swie-
cie różnorodnych, wielopoziomowych, ale 
też wieloaspektowych procesów, których 
niesposób policzyć, nie mówiąc o ich po-
znaniu i interpretacji. Najogólniejszą kate-
gorią tych procesów zdają się być procesy w 
świecie fizycznym. Czy jednak rzeczywiście? 
Przecież z poznawczego punktu widzenia 
o wiele bardziej złośone są właśnie procesy 
intuicyjne, intelektualne, emocjonalne i 
te, które angażują naszą niewyczerpalną w 
istocie swej wyobraźnię. A przecież istnieją 
jakże subtelne procesy z udziałem struktu-
ry głębokiej, których przedmiotem opisu 
są: sens, znaczenie i wartość. Już w tym 
kontekście mogą powstawać kontrowersje, 
dające początek nowym nurtom myślenia. 
Idąc dalej tym tropem można wyróżnić w 
kategoriach procesów te, które są ściśle 
związane z tajemnicą tworzenia nowego i 
z tego nowego  -  interpretacją. To w tym 
kontekście mamy najczęściej do czynienia 
z dużą ilością paradoksów i anomalii myślo-
wych i emocjonalno – poznawczych. Twór-
ca czy inny analityk postawionych proble-
mów najpierw potyka się zwykle o rozmaite 
absurdy. Zwykle są to absurdy w sferze 
interpretacyjnej, która jest trudną drogą 
na szlaku poszukiwania jakiejś prawdy. Tu 
generowane są nowe wizje świata i sugestie 
najbardziej niezwykłych odkryć, z próbami 
odkrywania nieznanych, np. duchowych 
światów włącznie. Króluje psychologia 
tzw. nieszablonowego myślenia włącznie z 
próbami obalania pewnych stereotypów, 
nie mówiąc o pewnych predylekcjach do 
formułowania  wręcz rewolucyjnych, a w 
każdym razie  -  nieszablonowych hipotez. 
Czy taka tendencja ma przyszłość?

Myśl znacząco jest szybsza niż światło. 
Z tym, że wszelkie transformacje i prze-
kształcenia (np. transformacja Lorenza) 
dotyczą światła, nie myśli, czyli  -  przekazu 
natychmiastowego. A jeśli owa „największa 
prędkość w przyrodzie” jest tylko kwestią 
samej interpretacji? Co, jeśli istnieje jed-
na i jedyna taka interpretacja, w której 
nośnikiem jest światło i czyni to w sposób 
natychmiastowy? Możliwe, że nie odkryto   
-  co brzmi właśnie paradoksalnie  -  nie 
tyle właściwego nośnika natychmiastowej 
informacji, ale nie odkryto  -  właściwej in-
terpretacji prędkości światła? Może właśnie 
istnieją, pozwalające na to, interpretacje 
rozszerzone?

Interesująca wydaje się w zakresie ana-
lizy roli i funkcji struktury głębokiej relacja 
pomiędzy poglądami na byt materialny i 
duchowy 9rżne ontologie) i nasza umie-
jętność ich analizowania w różnych aspek-
tach, czyli  -  intelekt. Powstaje pytanie: 
jak dalece może służyć nasz intelekt w bu-
dowaniu nowej ontologii? Jest on bowiem 
(intelekt) fundamentem  -  przynajmniej 
w zakresie pełnej świadomości  -  takiej 
analizy. To intelekt właśnie bierze udział 
w analizie wszystkich sensów i znaczenia 
oraz wartości wszystkich pojeć wewnątrz 
budowanej ontologii. Także intelekt jest 

głównym „moderatorem” w procesie anali-
zy i wzajemnego wpływu na siebie różnych 
genetycznie ontologii.

Nasza wiedza o świecie jest po cześci 
tylko obiektywna a jej ogromna złożoność 
tkwi niejako w splotach intelektualno – 
emocjonalnych, które nosimy w sobie. Ta 
część obiektywna też jest nieco „na wyrost”. 
Jest aprioryczna bowiem bardziej, niż po-
wiązana splotami emocji i wyobraźni. Jest 
już tradycyjnie rezultatem przyjmowania 
obmyślonych założeń, wykoncypowanych 
hipotez, postulatów, warunków począt-
kowych, końcowych, brzegowych etc. 
Ma je weryfikować wiedza empiryczna, 
podchodząc do tychże tworów intelektu 
sceptycznie i z dużą ostrożnością. Uczeni w 
takich razach mówią o kreatywności, a jest 
to  -  mówiąc wprost -  pewien stereotypowy 
ciąg czynności typu: analiza – synteza – 
abstrakcja – uogólnienie. Nauka zrobiła 
z tego ciągu jakiś heurystyczny algorytm, 
w którego skuteczność uparcie wierzy. 
Negując tym samym rolę i znaczenie 
intuicji, emocjonalnego „rozchwiania” i 
wybujałej w pozytywnym sensie wyobraźni. 
A przecież dopiero te wszystkie elementy 
razem wzięte tworzą „zespół narracyjny”, 
który  -  kierowany przez dotąd niezbyt 
dobrze poznane struktury głębokie  -  daje 
możliwosć porozumiewania się ze Stwórcą 
i innymi ludźmi z prędkością na pewno 
większą niż prędkość światła.

W mistycznej mgle, w znakach i zna-
czeniach funkcjonuje struktura głęboka 
umysłu, która może być naszą nadzieją na 
zmiany w przyszłości i ludzkiego rodzaju 
i jakości kontaktu z Bogiem. Struktura 
głęboka na czas dzisiejszy funkcjonuje w 
sposób nam nieznany. Ale  -  należy do-
mniemywać  -  że bez jej czynnego udziału 
w naszym życiu język komunikowania byłby 
uboższy. Nie powstawałyby zapewne pira-
midalne nieraz konstrukcje naukowe, lo-
giczne i matematyczne. Jest prawie pewne, 
że nie ujrzałyby światła dziennego wybitne 
dzieła literackie, poetyckie, plastyczne 
czy rzeźbiarskie. A jeśli chodzi o wielkie i 
płodne systemy mistyczne, ich powołanie 
do życia byłoby zwyczajnie niemożliwe. 
A przecież wszystkie te formy ludzkiej 
aktywności nie dotyczą czego innego jak 
możliwie pełnego opisania i poznania świa-
ta. Zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie 
swych przekonań, struktura głęboka musi 
siłą rzeczy stanowić podstawę i zasadę. 
Taki pogląd to pogląd na teorię struktury 
głębokiej, której próby formułowania miały 
w historii nauki miejsce. Mówiąc o teorii, 
używamy, często nieświadomie, określeń 
metateeoretycznych. W przypadku teorii 
struktury głębokiej trudno jest nawet sfor-
mułować jakieś założenia. Jednym słowem  
-  przynajmniej na razie  -  jest to twór 
pojęciowy, który można nazwać właśnie 
metateorią bezzałożeniową.  Dlatego też 
w ścisłym związku z taką teorią musi być 
nasze doświadczenie bezpośrednie, np. 
doświadczenie obecności Boga. Oba te 
elementy razem są w stanie uruchomić w 
nas świadomość bezpośrednią  (pierwot-
ną). Stają się dwoma głównymi elementami 
poznawania świata generowanymi poprzez 
działanie struktury głębokiej.

cdn.

Wacław Ṧmid

Język ducha (3)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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Jacek Mroczek

***

gdy tonie milioner
rodzina
zatrudnia
własne pogotowie ratunkowe
bo to państwowe 
ma za mało złote 
pontony

lwy płacą za spokój sumienia 
sonarami
woda jest uczesana w loki
przez nurków 
o strojach z kosmosu
którzy 
na monitorach pokazują sobie ryby
i topielców sprzed lat 
zapomniane podwodne meble 
nic nie warte 
za tanie na uwagę 

żona milionera przykrywa się 
płaszczem  doradców kryzysowych 
chowa w nim
Facebooka i inne pokusy 
psycholog karmi dżemem terapeutycznym 
jej łzy

medialni eksperci przekrzykują się
jak dzieci ważnych wiadomości 

co robił dobrze 
co robił źle
i czy były w tym narkotyki 
zupa pokus 

o ile prościej jest
gdy tonie zwykły człowiek
policjant po prostu 
zapisuje to w zeszycie 

Rafał Gawron

BRAKuJĄCE StRONY

każda historia jest ponadczasowa
każda przeżyje próbę czasu
prócz tych które człowiek wyrwał
rzucił na pożarcie ziemi

w swojej zawiści i pędu zła
do drugiego w zamian za co
zakopać strony historii
kłamstwem uczyć swoje dzieci

umierać z wiedzą że tak trzeba
pytam się dlaczego tak trzeba
biorąc lub nie namaszczenie ostatnie
zabierasz prawdę ze sobą głębiej

niż groby twoich przodków

Rafał Gawron

JutRO

ostateczny krach cywilizacji
urodził się ze mną

pod koszulą drapię znak krzyża
klękam poprawiając buty

poświęcone obrazy znikają
razem z lichtarzem

kropidłem bawi się czarny kot

ornaty udają obrusy
na stule prowadzę psa

czerwone kartki kalendarza
przypominają o walentynkach

niedzielne zakopałem w sobie
tradycję musiałem zmienić

Bóg nie jest mi świadkiem

gdzie rosły kwiaty zmarłych
dziś biegają buty

pokochałem przedmioty ścisłe
tylko tam mogę dodawać

mój plus jest zawsze większy
i nic się nie równa

Tadeusz  Zawadowski

BuDZIK Z  OPÓŹNIONYM  ZAPŁONEM

budzik z opóźnionym zapłonem wciąż tyka. nie śpię.
czuwam. w pokoju obok ktoś nerwowo szura
łapciami. też nie śpi. kto z nas pierwszy odnajdzie
zapalnik. kto uruchomi kto zgasi? słyszę kroki 
pod drzwiami na ulicy. jedni czekają drudzy się kryją.
zdezorientowani jeźdźcy apokalipsy zatrzymali na chwilę 
rumaki. podchodzę do nich i karmię je 
suchym chlebem trzymanym na wszelki wypadek. może

to właśnie ten moment …

Tadeusz  Zawadowski

Jaskinia

wyszedłem z jaskini ale na zewnątrz nie było już ludzi. na ścianach
pozostały tylko ich cienie. porozrzucane ogryzki idei. wszystko
okazało się nieprawdą. marzenia o wolności kolejnym niespełnionym 
snem. błąkałem się po ulicach przepełnionych pustymi
hasłami niczym po olbrzymiej szatni pomiędzy porozwieszanymi
płaszczami i kurtkami. szukałem pośród nich choćby śladu
ludzkiego zapachu ale odnaleziony przypominał bardziej 
zwierzęcy. olbrzymi megafon wzywał do akcji nieposłuszeństwa. drugi 
formował szyki uzbrojonych robotów. wróciłem do jaskini i nazwałem ją

domem.

Tadeusz Zawadowski

ODwOŁANO  KONIEC  ŚwIAtA

koniec świata odwołano. można spokojnie wrócić 
do domów usiąść przed telewizorem i wysłuchać
komunikatu o odwołaniu. kto nie wierzy może 
przeczytać w gazecie. to jednak nie ma
znaczenia bo i tak nie ma chętnych do skończenia
z tym światem. nikt nie wie jak będzie na drugim
trzecim czwartym. zbyt wiele niewiadomych. 
matematycy pogubili się w równaniach stratedzy
w opracowanych wcześniej planach walki z obcymi
i swoimi. mogą teraz wrócić do żon i dzieci

bo przecież koniec świata odwołano
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1
Co za przeklęty nawyk, żeby zawsze i wszę-

dzie zbierać materiał. Nie po prostu, najzwy-
czajniej po prostu,  naturalnie, nieświadomie, 
intensywnie patrzeć, słuchać, czuć, ale patrzeć, 
by zobaczyć, słuchać, by usłyszeć, czuć, by po-
czuć. A potem to wszystko, co się zobaczyło, 
usłyszało i poczuło umieścić w jakiejś, dajmy na 
to noweli, z koniecznym dla niej zawiązaniem 
i rozwiązaniem, w wiecznym lęku, by się nie 
wydać za mało literackim, za mało podobnym 
do tych sławnych. Ale po co właściwie układać 
tę nowelę? Po co bohaterzy i bohaterki? Po 
co te wszystkie zmyślenia, ten nierzeczywisty 
świat, który odgradza i ograbia z prawdziwego 
życia, który prowadzi do tego, że życie nie jest 
czymś samoistnym, mającym wartości same w 
sobie, lecz jedynie materiałem do narracji? 
Po co patrzeć na siebie jak na kogoś obcego, 
widzieć siebie z zewnątrz jako tego, który zbie-
ra materiał? Co zmusza mnie, by nieustannie 
wypowiadać swoje uczucia, myśli, wyobrażenia? 
Czy to, by wypowiadając się nie po prostu, lecz z 
pięknem i siłą, czarować, wzruszać, zachwycać, 
nieść ludziom smutek i szczęście?

Ale za jaką cenę? Od jak dawna pamię-
tam, nic nie czuję, nie myślę, nie widzę, nie 
słyszę bez tej chęci zysku.

2
Uliczka blisko centrum ze starorzymską 

kolumną przed pałacem ślubów, ale, wiadomo, 
boczna. Dalej nie wiadomo co, jakieś nieokre-
ślone przestrzenie: murki, placyki, trawniki. 
Przy niej kilka sparciałych kamieniczek. Wpro-
wadzają mnie, drzwi, wiadomo, spaczone, nie 
chcą się otworzyć do parterowego wnętrza. 
Pomieszczenie wąskie, długie i ciemne, okno, 
wiadomo, zaklejone papierem z powodu re-
montu, zagruzowane wszelakim materiałem 
budowlanym, i narzędziem: oparte o ściany 
deski, deseczki, deszczułki, dyle, kantówki, 
brusy, klepki, listewki, łaty, płyty paździerzowe, 
na podłodze wióry, zrzynki, piły elektryczne, 
wiertarki, szlifierki, wyżynarki, heble, kleje, 
farby, pędzle - nogi gdzie nie ma postawić. 
Pośród tego mozołu; za zbijanym bufetem z 
płyt średniomłody koleś w granatowym ubra-
niu roboczym, z hiszpańską rzadką bródką, 
postury łysego mieszczucha, wiadomo, łasy na 
płeć żeńską, zafrasowany i zmęczony. Z twarzy 
widać, że mu to wszystko dojadło, że ma już 
tego dość, że rzuciłby to w jasną cholerę, ale 

nie może związany umową, zaliczką, odpowie-
dzialnością. 

A ja widzę wszystko ostro i wyraźnie, 
chłonę ten remontowy bałagan – zbieram 
materiał: patrzę, aby zobaczyć, słucham, aby 
usłyszeć, wącham (klej), aby poczuć. Oglądam 
„bohatera” uważnie: jego szare trzcinowe włosy, 
szarą twarz z przygasłymi oczami, wysuniętą 
stanowczo dolną szczękę, nieruchome jabłko 
Adama pod szarą skórą szyi, przyprószony 
jasnym drzewnym miałem kombinezon w 
pasie parcianym paskiem z błyszczącą niklową 
sprzączką, powalane farbą i klejem wypchane 
na kolanach drelichowe spodnie, zakurzone 
buty. Przyglądam mu się z ostrą świadomością, 
że za chwilę stąd wyjdę i nigdy w życiu już go 
nie zobaczę, że rozstanę się z nim, którego 
przecież w ogóle nie poznałem, nie na dzień, 
nie na rok, nie na dwa, lecz na wieki, że się z 
nim już nigdy, w żadnym czasie aż do końca 
świata nie spotkam.

- Powiem temu człowiekowi słowo – po-
myślał stróż cerkiewny z „Czewengura” – czło-
wiek przejdzie wiorstę i nie zatrzyma mnie w 
wiecznej pamięci swojej. 

Szarpie się z drzwiami i wreszcie, wia-
domo, wchodzi drugi koleś. Rzucam się na 
niego jak na kolejną ofiarę, ale ta umiejętnie 
przestępując przemyka w głąb, w półmrok tej 
głębi i znika w zapleczu skąd wychyla się na 
moment, aby, wiadomo, zobaczyć, kto przy-
szedł, śniada głowa w smolistych fioletowych 
włosach. To Pakistańczyk, właściciel tego baru 
w powijakach, do którego przyplątał mi się bal 
na sto par.

3
Gdy wchodziliśmy do pasażu oświetle-

niowego rzęsiście jak westwerk bazyliki w Boże 
Narodzenie, szepnęli mi, że koleś był przez kilka 
lat z Tatianą, która pracowała tu w galerii sztuki. 
Co za piękne Puszkinowskie imię!

И cнится чудный coн Татьяне.
Ей снится, будто бы она 
Идет пo снеговой поляне 
Печальной мглой окружена

No i temat mnie wybrał, jakby stwierdził 
Robert Penn Warren. Zasypałem ich gradem 
pytań, wypytywałem o szczegóły tego związku, 
łaknąłem szczegółów jak kania dżdżu i, wiadomo, 
zapragnąłem natychmiast obejrzeć tę galerię.

Tatiana już w niej co prawda nie pracowa-
ła, wróciła do kraju, ale mnie za to już świecił w 
głowie zwięzły romans, a właściwie jego drama-
tyczny koniec – zawsze zaczynam pisać od końca. 
W pierwszym zdaniu zawiera się, jak w nasienie 
klonu cały klon, cała opowieść – zamknięty w 
ramach noweli i jak pies myśliwski z nosem 
przy ziemi tropi zwierzynę zaczynałem węszyć 
za jednym z miejsce akcji.

4
Hercinę poznałem rok wcześniej w lato 

skwarne, przepełnione słońcem i kurzem. Przy-
jechała do nas na kilka dni, by potem powędro-
wać z ekipą na OPENER. Pochodziła z Poznania, 
skończyła biologię i chodząc na długie spacery 
zastygłymi w znojnym upale leśnymi ścieżkami 
wiodącymi ku nieistniejącej, zagłuszonej lasem 
wiejskiej posiadłości Wielkiego Łowczego Rze-
szy Reichmarschalla Göringa rozmawialiśmy 
o roślinach i owadach, ekosystemie i ekologii, 
o ekologizmie Adlera, etnologii, etymologii i 
epistemologii. Moje oko chciwe wszystkiego, co 
dziwne, ulotne i przemijające, głęboko czuwają-
ce vanitas zwykłych dążeń, wyłapało światłodajny 
roślinny ornament rzeczywistości. Patrząc na 
rozpięte między gałązkami amsterdamskie 
reticelle i gipury pajęczyn wydawało mu się, że 
widzę za nimi w cienistym getcie leśnego gąszczu 
rówieśnika mojego ulubionego Vermeera, po-
grążonego w ezoterycznym milczeniu sefardyj-
skiego Żyda Spinozę pochylonego nad słoikami, 
których hodował swoje pająki – sidjeł gorbatyj 
Spinoza i gladieł w swoje judejskoje stiekłyszko 
na prużinnych kozjawok. Nad głową sennie 
dzwoniła żałosnymi dyszkantami powietrza 
chmara owadów, opiewająca światło słoneczne, 
niepojętą, boską radość życia, woda strumyka 
pluskała obmywając inkarnatkę i krzywacze, 
a ja odmładzając swą duszę oglądałem Marię 
Nuñes w blasku młodości, wytworny, subtelny i 
zachwycający cud natury, dla stworzenia którego 
Pan Bóg zasięgnął zapewne rady Celliniego. Pa-
trzyłem na śliczne podpięcie spódnicy, rokoko 
fałd, obcisły stanik, szelmowskie więzienie z  je-
dwabiu, skąd wymyka się kwitnące ciało – bujne 
piersi kołyszące się leniwie w rytm kroków. Oczy 
miała podłużne, chabrowe, lekko przysłonięte 
powiekami i wpatrzone w głąb siebie z jakimś 
mglistym znużeniem. W szczupłych zręcznych 
palcach wciąż przesuwała delikatnie łodyżkę 
mietlicy, z jej puszystej zbrązowiałej wiechy 
opadały sypkim deszczem dojrzałe nasionka… 
(Am Anfang war Geschlecht).

5
A potem podróż powrotna przez roz-

świetlone już w ciemnościach miasto, ulicami 
z ruchem lewostronnym szczególnie zaskaku-
jącym na rondach, w niekończącym się sznu-
rze samochodów, w rozbłyskach reflektorów 
pomiędzy szeregami wiktoriańskich domków 
w bordiurach różanych krzewów, opasanych 
ceglastymi murkami i zapiętych na klamrę 
furtek. W sennym poskrzypującym i kołyszą-
cym miękko autobusie prawie pusto, kilkoro 
pasażerów nieruchomo wpatrzonych w swoje 
odbicia w szybach, pachnie pomarańczą, którą 
zjada młoda Mulatka ze snopem przewiązanych 
powrósłem amarantowej wstążki fioletowych 
dredów, jej usta o wywiniętych grubych wargach 
ociekają lepkim sokiem, mlaskają.

A ja zmęczony dniem pełnym zysku, wypeł-
niony materiałem, uspokojony drzemię myśląc 
o radościach jutrzejszego dnia – radościach swo-
ich zmyśleń. Czegoż więcej mi trzeba, wszystko 
mam, wszystko na świecie jest moje.

Janusz Gryz

Chęć zysku
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*   *   *
 

Jeśli dotykasz tego wiersza,
znaczy – żyję.
Serce bije, żyłami wciąż płyną dni.

Jeśli widzisz go pod powieką,
znaczy – oddycham.
każdym ruchem twojego istnienia,
twoimi oczami, które są mi potrzebne.

Jeśli trzymasz ten wiersz w zakamarkach nocy,
przy lampie zgaszonych gwiazd,
oznacza to, że stworzyłem jedną z nich.

I może dlatego czasem spokojnie zasypiam,
na szklistym rydwanie z obłoków.

Księga Najazdów 

Patrzę na siebie z zimnej ściany,
przez mrok nocy i chłód wyciętej puszczy.

Gdzie się podziały bóstwa wody i płodności, 
szałas drewniarza, jeziora kalafonii i garbników.
Kopalnie ołowiu umarłe między wioskami.

Łąka Synów woła wciąż z druidzkich pieśni,
z prześwitu jaskrawego świata,
w którym znikają Airbusy.

Tu gdzie Mike Oldfield milczy w przesłaniu 
ukrytym w Dzwonach rurowych,
obok św. Kierana 
zakładającego klasztor w Clonmacnoise,
wypalone drzewo pachnie wierszami.

Galowie zbierają się wciąż w Lugdunum, 
Celtowie w Tarze płaczą przy moich narodzinach, 
weselą się przy śmierci.

Pierwszy list do Oisín 

widziałem lęk wiszący nad granicami miasta 
przez który przebiegały błyskawicy zwierzęta

i słyszałem kamień: uzbrojony w głosy granitu
spłoszony drżał wzruszeniem rozdziobanym przez ptaki

do szyb przychodził: nieufnie strzegły go ramy okna
i szklane oko drzwi wpatrzone w błysk nieboskłonu

a potem znów chciały śnić krzykiem horyzontu
nagie kominy nad spopielonym brzegiem odpływu

gdy nadwiślański znikał dotyk prześwitu
deszczem pereł rozsypany na stacji Dublin

Miasto portowe (Dublin)

akwatorium nie śpi
unosi między dźwigarami grzechy świata
niedoskonałość zamknięta jak pięść
bije się w kontenerach 

z eliptycznych silosów muskularne struktury
torowiskiem przetaczają ból niefizyczny
wykręcają skaleczone do tłustej rdzy 
ramiona dźwignic

niedopowiedzenie rozcięte do środka 
słowem epistrefo
resztki powietrza wyplutego 
przez poszarzałych robotników
puchną na gałązkach elektrycznego światła
zadymione pomieszczenia w wieżach ciśnień
wrzeszczące lokomotywownie buchające 
ogniem księżyca

suwnice rozciągane brzdękiem tłuczonej stali
nie przypominają łodyg kwiatów transportowanych
deskami Holyhead
akwatorium nie śpi

unosi między dźwigarami grzechy nocy
obsypane hałdami spalonych snów
sumieniem pod skórą umierającym 
na kolor metafizyczny

Monagham
 

kiedy wrastaliśmy korzeniami w tło
zimno ścian odblaskiem szwów camogie
wiązało napięcie

w misach kwiatów 
obsypanych pyłem polnych okopów
nieważkością ostatnich pszczół 
organizując drogę do raju

Słońce 
całując proces rozpadu horyzontu
obnażało do kości 
grzechy pierwszych emigrantów

wgryzione w obojętność kamienia
w której z nieswoim uchem
w zimnych opowieściach  o miłości

przeczuwaliśmy 
że czasem wystarczy być duszą

*    *    *

 
Sperry Remington spogląda z wysokości
afrykańskich bębnów. Gdy między spacjami wciąż płynie Trynka, 
celtycka jesień odłamkami wpada przez okno.

Rozmawiam z Poetą Brunem. 
Od tamtego maja wiele się zmieniło. 
W płaskich telewizorach The Rolling Stones mają się dobrze. 
Nakręcamy poezję na smukłą rolkę.

Słyszę jak brzegiem słońca 
snują się Poboki. 
Uspokajam wiatr zaglądając obłokom w serca. 

 
W St Stephens Green kasztany przypominają o Tarpnie 
i jabłoniach na których Ojciec wyczarowywał lato.
Choć świerki pachną jak dawniej,
Wisła wciąż płynie przeze mnie na oślep.

wiersz irlandzki

Przyjdź do mnie może raz
ten pierwszy i lipcowy
pokażę ci strome brzegi Liffey
irlandzką mgłę ściskającą księżyc

Opowiem o atomach powietrza
krążących na orbitach Dublina
i słowach między przęsłami
w których plącze się wiatr

Przyjdź do mnie może raz
ten pierwszy i grudniowy
pokażę ci noce w pajęczynie
w których skrzydła spaliły ćmy

Opowiem o złotych jabłkach Yeatsa
i zdrętwiałych oczach Wilde’a
wypatrujących w zimnych oknach
ciszy obsypanych gwiazd

Przyjdź do mnie może raz
ten pierwszy i ostatni
opowiem ci o klifach celtyckiego snu
z których do oceanu skaczą moje łzy

Jacek Jaszczyk
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Jerzy  Grupiński

Strażniczce progu

dedykacja – rzeźbie
Igora Mitoraja  „Światło Księżyca”

w poznańskim Starym Browarze

Nikt nie śmie
Nie stanie przed tobą
i nie powie – serwus madonna
Dysk twój lotny rozcina chmury
Podnosi się i zapada – głębiej
Tam gdzie umarli słuchają głosów
Karto siedemnasta tarota
Monogram i Labirynt
Izis Księżniczko Nocy i Stella Maris
i wielokrotnych nienazwanych wysp

Pusta w środku i taka lekka
jak kobieta wypełniona
słodkim mlekiem miłości
I nikt nie śmie teraz jej dotknąć
spojrzeć ani zcudzołożyć 
Bo święta
Nic że tyle mówią szepczą
na piętrach przy stoliku
o rozrzutności nienasyconej sakiewce
czerwonej ciągle głodnej otwartej
o jej miłości do długonogich dziewczyn
niejasnej płci w witrynach
        
Królowo katedry i lupanarów
roztańczonych wieszaków
i zalotnych manekinów w negliżu
z metkami prężącymi się lubieżnie
jak zaklęcia w pointach

I teraz śni - - śnij cały ten piękny dom
z czerwonej cegły pełen muzyki ludzi i szkła
schodów świateł i szyb migotliwych
odblasków odbić
nóg chromów i głodnych dłoni na poręczach
Targu słów które biegną z ust do ust

I kiedy pod napiętym okiem
drgnie wreszcie muskuł na spiżowym policzku
warga poruszy się bo żywa jest
I tak już tu zawsze
uniesione wysoko tańczące po piętrach pióro
i nogi jak w marmurze
związane zakute w zachwyt

Szymon Kowalski

On

Drzwi otwarły się powoli
wychodzili z nich ludzie świata podniebnego
i on 
ten człowiek,
który śmieje mi się prosto w twarz
mówiąc, że oddałby złoto za moją małą duszę.
 
Chciałbym uciec,  

to jest kłamstwo!
Dawne czasy spłodzone z radości już nie powrócą
Obudź się!!!
 
Wiatr mnie porywa w gniewne strony.
Tam, gdzie demony witają  

hordy niedoli

Szymon Kowalski

Pielgrzymi

Witajcie pielgrzymi pana naszego,
słońcem oparzeni.
 

Macie tu miejsce przygotowane przez nas
w sanatorium dobrych pasterzy,
dla waszych zmęczonych ciał czystych
czernią ociekających.
 

Czeka was długa noc.
Przykryjcie się ciepłą kołdrą.

Nie widzicie?
Dziewica wasza leży tu na drodze!
 

Krwawi i płacze łzami niegrzesznymi.
Wy mordercy!
Wy łgarze!
Idźcie precz z pokoju władcy mego!
 

Ze światłości i mądrości bożej.

Rys. Martyna Kurowska, „Podróż w nieznane”
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Andrzej Korniluk

FRASZKI

Niewinna

Te jej niewinne oczęta-
To była na mnie przynęta.

Nie szata

Nie szata zdobi człowieka.
A co na to kobieta:
szata to część urody
to jest też wpływ mody
to jest część seksapilu
to jest przyjemność 
jedna z niewielu
to nas wyróżnia w tłumie
każda kobieta to zrozumie.
A cóż bez szaty znaczy kobieta?
Tylko nie pytajcie o to faceta.

Suplement

Dla tej kobiety,
ten pan był tylko
suplementem diety.

Na pewną muzę

Tuż przed zamtuzem,
spotkałem swą muzę.
Co ty tu robisz? -spytałem, 
Zarabiam ciałem,
Jak to ? Przecież jesteś muzą !
Ja jestem muzą z pensją niedużą.

Jarosław Seidel

Winko

Nade mną ciemna chmura.
Deszcz, grad i wichura.

Idę sobie lasem, borem.
A nade mną kat z toporem.

I choć słodka ranna rosa.
Wiem, że czeka na mnie kosa.

Kupie sobie winko i pójdę na łączkę.
Gdy zaświeci słońce wyciągnę se rączkę.

Trawka jest zielona, a niebo niebieskie.
Wypiję se winko na to życie pieskie.

Cierpienie siedzi w głowie i zżera mózgowie.
Szaleństwo to, czy obłęd? Któż mi odpowie?

Halo? Czy jest ktoś po tamtej stronie?
Myślenie jest nałogiem, a moja dusza płonie.

Wołam do Was pomocy.
Brodząc w mentalnej nocy.

Kupię sobie winko i pójdę na łączkę.
Gdy przyświeci słońce, wyciągnę se rączkę.

Trawka jest zielona, a niebo niebieskie.
Wypiję sobie winko na to życie pieskie.

Marek Jagliński

Aforyzmy

***

W naszej pogodzie ducha występują ciągle 
zmienne warunki meteorologiczne.

***

Kiedy Bóg zamyka oczy, szatan otwiera usta.

***

Bywa, że nasze czarne myśli zakładają białe rękawiczki.

***

I zezowate szczęście może ci spojrzeć prosto w oczy.

***

Miał takie plecy, że w końcu nawet sam siebie załatwił.

Mirosław Welz

Myśli

K Partie upadają z utraty władzy w członkach.

K Leżącemu łatwo pójść na rękę.

K Zwierzęta są nam potrzebne do bycia ludźmi.

K Obrazy pana X powinno się pokazywać tylko w radiu.

K Egzamin z życia trzeba zdać w pierwszym terminie.

Paweł Ziółkowski

LIMERYKI

***

Już niemłody pasażer wsiadł w Gdyni do pociągu 
i przez trasę do Muszyny doświadczał przeciągu.
Gdy zmarzł, ktoś go winem poczęstował,
zmarzlak abstynencji nie zachował.
Za nim kolejny raz ruszył w podróż, był w ciągu.

***

Wymagający turysta z Ołomuńca
narzekał nad Bałtykiem na brak słońca.
Przelotna mżawka wzbudzała złość,
już po trzech dniach pobytu miał dość.
Poleciał do Turcji, dręczył go żar bez końca. 

SATYRA

Marek S.Podborski

wAR  SZAFKA

Miała być na ulicach
Europa i mambo,
a jest wał w kamienicach
i wybiło szambo
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wprowadzenie
Ukraińcy są dziś (2018 rok) najliczniejszą 

mniejszością narodową w Polsce. Składa się ona 
z segmentu zasiedziałego i imigranckiego, zdy-
namizowanego po 1991 roku z wyraźnym wzro-
stem po 2004 roku w związku z wyjazdem dużej 
liczby Polaków do pracy za granicą, w efekcie 
czego wystąpił brak rąk do pracy, szczególnie w 
branżach charakteryzujących się sezonowością 
jak rolnictwo i budownictwo. 

Według statystyk i szacunków1 co najmniej 
1,5 mln Ukraińców legalnie pracuje i uczy się, 
mieszkając w Polsce. Kolejne  0,5 mln pracuje 
w „czarnej” lub „szarej” strefie2. Praca legalna 
gwarantuje na mocy umowy o zabezpieczeniu 
społecznym, podpisanej w 2012 roku przez 
ministrów pracy i polityki społecznej Polski i 
Ukrainy, minimalną emeryturę (w 2018 roku 
1029,80 zł brutto) pod warunkiem przepraco-
wania minimum 10 lat w legalnym zatrudnieniu 
i posiadania prawa stałego pobytu w Polsce. 
Ukraina należy do szóstki państw uprzywile-
jowanych przez Unię Europejską: Armenia, 
Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina. 
Załatwianie formalności dla pracowników z tych 
państw odbywa się na uproszczonych zasadach. 
Posiadacze paszportów biometrycznych3 mogą 
legalnie pracować przez trzy miesiące, potem 
wymagane jest zezwolenie na pracę lub zezwo-
lenie na pobyt czasowy. Obywatele Ukrainy 
posiadający Kartę Polaka mają prawo otrzymywać 
wielokrotną wizę krajową oraz są zwolnieni z 
posiadania zezwolenia na pracę. Przewiduje się, 

Stefan Pastuszewski

Integracja ukraińców w Polsce (1)

że obywatele z owych sześciu uprzywilejowanych 
państw powstałych po rozpadzie ZSRR będą 
mogli mieć wydłużoną możliwość pracy na 
podstawie oświadczenia, z sześciu do dwunastu 
miesięcy, a na podstawie pozwolenia o pracę, 
z trzech do pięciu lat. Małżonek osoby, która 
ma już pozwolenie na pracę, nie będzie musiał 
ubiegać się o nie. 

Po wprowadzeniu przez Polskę szeregu 
regulacji korzystnych dla imigrantów generalnie 
zmienił się typ zatrudnienia. Tak jak w 2012 
roku grupa osób zatrudnionych nielegalnie 
przeważała pod względem liczebności nad 
grupą udokumentowanych pracowników4 

tak w roku 2018 proporcje te są diametralnie 
odwrócone.  

Dzięki tym rozstrzygnięciom stabilizującym 
sytuację życiową Ukraińców zarobkujących w 
Polsce, co z uwagi na nieustabilizowaną sytuację 
na Ukrainie jest dla nich bardzo ważne, gwał-
townie wzrosła liczba imigrantów zarobkowych. 
Można przyjąć rok 2014 jako cezurę między 
starą a nowa imigracją zarobkową z Ukrainy. 
Cezura roku 2014 wynikła z faktu, że w tym roku 
wybuchł konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy. 
Wielu młodych mężczyzn z lęku o swoje życie, 
wynikającym z groźby przymusowego poboru 
do armii zaczęło szukać dla siebie miejsca poza 
granicami. Doszedł do tego permanentny kryzys 
ekonomiczny potęgowany przez wojnę. Sytuacja 
ta zamieniła strukturę dotychczasowej emigracji 
do Polski. Zaczęli dominować w niej młodzi 
mężczyźni pochodzący z zagrożonej konfliktem 

zbrojnym wschodniej części Ukrainy. „Mniej 
pośród nowych migrantów jest także osób posia-
dających dzieci, co może prowadzić do sytuacji, 
w której część z tych osób, nie będzie miała 
motywacji, by powrócić na Ukrainę i będzie 
chciała pozostać w Polsce lub migrować dalej 
do innych krajów Unii Europejskiej”5. 

„Popularność Polski jako kraju docelo-
wego dla Ukraińców sprzyja wiele czynników, 
w tym kluczowymi są bliskość geograficzna i 
kulturowa. Migranci z Ukrainy przyjeżdżający 
do Polski nie mają większych problemów z 
komunikacją z Polakami oraz adaptacją do 
polskich warunków życia”6. Zróżnicowana 
kulturowo Ukraina nie jest zasiedlona przez 
społeczności tradycyjne o wyraźnie określonym 
systemie wartości i obyczajowości. Sowietyzacja, 
w tym migracje wewnątrz ZSRR, uczyniły z 
Ukrainy kraj wielokulturowy, a skomplikowane 
dzieje – także kraj wielowyznaniowy, choć z 
wyraźną dominacją ateizmu. Wszystko to czyni 
imigrację ukraińską bardzo podatną na procesy 
integracyjne, a nawet asymilacyjne. Procesy te 
mają dwie formy:
1. Inwersja kulturowa prowadząca do dwoja-
kiego statusu społeczno-kulturowego i dwukul-
turowości
2. Wielostopniowa asymilacja     

Liczba i znaczenie Ukraińców zarówno 
w gospodarce jak i w systemie społeczno-poli-
tycznym są duże i będą się zwiększać. „Z badań 
przeprowadzonych w 2017 r. przez ukraińską 
grupę socjologiczną Rating wynika, że aż 4 mln 
Ukraińców chciałoby żyć w Polsce”7. Pozytyw-
nym efektem imigracji Ukraińców do Polski 
jest przyczynianie się do rozwoju gospodar-
czego, podnoszenie jakości i standardu życia, 
przeciwstawienie się negatywnym następstwom 
starzenia się społeczeństwa polskiego oraz 
szeroko pojętej depopulacji. Korzystnym jest 
zjawisko osiedlania się Ukraińców w mniejszych 
miastach, w których następuje szybszy proces 
starzenia się społeczności.

Imigracja jako taka może jednak być 
powodem zjawisk negatywnych. Niekontrolo-
wana, może przyczynić się do zagrożeń natury 
kryminalnej, jak na przykład przestępczość 
pospolita, terroryzm. Na przełomie XX i XXI 
wieku wynikła ze zmian demokratycznych 
„międzynarodowa migracja oraz problemy 
współistnienia w jednym społeczeństwie grup 
etnicznych różniących się pod względem kul-
turowym i społecznym zaczęły być kojarzone 
z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa”8. 
Imigranci mający, z uwagi na swą wyraźną toż-
samość kulturową, zdolność do tworzenia rze-
czywistości równoległej, przy stworzeniu przez 
kraj osiedlenia takich możliwości, zamykają się 
we własnych społecznościach, gdzie kierują się 
własnym systemem wartości, tworząc własną 
hierarchię społeczną i własne obyczaje, łącznie 
z prawem zwyczajowym, często ważniejszym niż 
prawo oficjalne.  „W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, kiedy emigranci zaczęli sta-
nowić od 5 do 10 procent ludności większości 
krajów obecnej Unii Europejskiej, migranci 
przestali być uważani za czynnik wzbogacający 
kulturę kraju przyjmującego i do zagrożeń 
ekonomicznych doszło pojęcie zagrożenia 
dla narodowej tożsamości i kultury”9. Wraz z 
zwiększeniem się liczby imigrantów zwiększa się 
ich negatywne postrzeganie przez społeczność 
rodzimą. W Polsce ukraińscy imigranci stanowią 
w 2018 roku mniej niż 5 procent10, a poza tym 
trudno mówić o ich zasiedziałości. Ich obecność 
jest zjawiskiem nowym, nie utrwalonym jeszcze 
w świadomości społecznej, w której nie powstały 
jeszcze określone stereotypy.
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Wobec tych faktów i trendów ważnym pro-
blemem jest integracja przybyszy zza wschodniej 
granicy ze społeczeństwem polskim. Brak jej 
lub niedostateczna może powodować poczucie 
zagrożenia, bowiem brak integracji imigrantów 
oraz wyłamanie się izolatów nie sprzyja bezpie-
czeństwu wewnętrznemu. Barbara Nowacka, 
opisując sytuację jednej z fabryk na południu 
Polski, mówi o napięciu między Polakami a 
Ukraińcami. „Ukraińcy mieszkają w swoim 
getcie, nie szukają kontaktu. Polacy patrzą na 
nich spode łba”11. 

Jakie są bariery integracji pracownika z 
Ukrainy w Polsce? – oto temat badań socjolo-
gicznych przeprowadzonych w pierwszej poło-
wie 2018 roku. W celu wyciągnięcia bardziej 
wiarygodnych wniosków wyniki tych badań 
zestawiono z wynikami badań innych ośrodków, 
a także z bieżącą publicystyką, której zapisy o 
charakterze dokumentacyjnym można potrak-
tować jako jedno ze źródeł.

Specyfika imigracji ukraińców do Polski
Przez migrację rozumie się „względnie 

stałą zmianę miejsca zamieszkania, która 
dokonywana jest w przestrzeni geograficznej, 
której towarzyszą przeobrażenia w usytuowaniu 
społecznym. Osoba decydująca się na migrację, 
skazuje się na rozstanie z członkami rodziny, 
przyjaciółmi i znajomymi, a w większej skali – z 
przedstawicielami swojej grupy etnicznej, naro-
du, co nierzadko prowadzi do zmiany miejsca 
w strukturze społecznej. Migracje, określane też 
mianem wędrówki ludów, towarzyszyły ludzkości 
od najdawniejszych czasów. Na przestrzeni stule-
ci obejmowały one zmiany miejsca zamieszkania 
całych, bądź części ludów oraz rodzin poszuku-
jących bardziej przyjaznej, lepszej przestrzeni do 
życia. Wspomniane już, towarzyszące migracji 
zmiany w strukturze społecznej są z jednej stro-
ny konsekwencją utraty przez osobę migrującą 
dotychczasowych kontaktów, bądź utraty do-
tychczasowych więzi oraz zerwania znajomości, z 
drugiej natomiast strony stanowią skutek barier 
i dystansu pojawiających się w nowym miejscu 
zamieszkania, koniecznością nawiązywania no-
wych relacji społecznych oraz poszukiwaniem 
akceptacji w nowym środowisku społecznym. 
Tak w jednym, jaki w drugim przypadku zmiany 
w strukturze społecznej są procesem ciągłym i 
czasochłonnym”12.

W oparciu o kryterium przyczyn migracji 
można je podzielić na dobrowolne i przymu-
sowe. „Migracje dobrowolne podejmowane w 
warunkach, w których nie istnieje jakikolwiek 
przymus zewnętrzny, a ich przyczyną subiektyw-
ne poczucie dyskomfortu i poszukiwanie przez 
migranta bardziej w jego odczuciu, optymal-
nego miejsca do życia, nauki lub pracy, bądź 
też miejsca ucieczki przed osobistymi zobowią-
zaniami, trudnościami i konfliktami, a czasem 
specyficznym, nie do końca uświadomionym 
naciskiem ze strony środowiska. Na decyzje 
podejmowane o tego rodzaju migracji wpły-
wają istniejące pomiędzy krajem pochodzenia 
a krajem docelowym proporcje zatrudniania 
i wynagradzania, różnice w standardzie życia 
i pracy (nauki) lub opieki, różnice w cenach 
produktów i usług, jak również chęć zaimpono-
wania innym, bądź sprawdzenia się lub dowar-
tościowania, próba rozwiązania trudnej sytuacji 
rodzinnej, czasem łączenie rodzin, powrót do 
ojczyzny przodków (repatriacja)”13.

Migracje przymusowe wynikają z różnego 
typu prześladowań i zagrożeń, czasami mają 
charakter przymusu bezpośredniego (depor-
tacje).

Jeśli idzie o Ukraińców to mamy do czynie-

nia z imigracją dobrowolną, choć w indywidual-
nych przypadkach może wystąpić świadomość 
przymusu, głównie ekonomicznego czy – szer-
szej ujmując – egzystencjalnego.

„Zgodnie z kryterium głównego celu 
migracji możemy wyróżnić (…) migrację 
ekonomiczną i pozaekonomiczną. Na decyzję 
o migracji ekonomicznej (określanej również 
mianem zarobkowej) wpływa chęć poszukiwa-
nia pracy i pozyskania zarobków wyższych aniżeli 
w kraju pochodzenia14. Migracje te obejmują 
dwie grupy migrantów. Pierwszą z nich stanowią 
tzw. migranci przeżycia, celem których jest zdo-
bycie jakichkolwiek środków pozwalających na 
zaspokojenie nierzadko podstawowych potrzeb 
(wyżywienie, ubranie, spłata zadłużenia, miesz-
kania). Migranci ci podejmują decyzję o opusz-
czeniu kraju pochodzenia bardzo często pod 
wpływem presji trudnej sytuacji ekonomicznej, 
co traktowane jest jako przymus ekonomiczny. 
Drugą grupę stanowią tzw. migranci mobilni, 
podejmujący decyzję migracji w celu poprawy 
standardu życia (zakup drogiego samochodu, 
wybudowanie domu) lub zgromadzenia środ-
ków na inwestycje i inne cele, które pozwalają 
na relatywne podwyższenie materialnego 
standardu życia”15. Dość ważnym motywem 
emigracji jest sytuacja polityczna na Ukrainie. 
Na ten motyw wskazuje 7,2% respondentów w 
badaniach warszawskich16.  

Większość przyjeżdżających z celach zarob-
kowych Ukraińców bądź przyjeżdża na kontrakt, 
którego warunki są ustalane za pośrednictwem 
agencji na Ukrainie bądź dopiero w Polsce 
korzysta z usług agencji. Mała część na własną 
rękę poszukuje zatrudnienia, w tym także w 
„szarej” i „czarnej” strefie. Mają też miejsce wy-
jazdy wahadłowe, oscylacyjne, w tym sezonowe. 
W przeważającej liczbie przypadków imigranci 
utrzymują regularne kontakty z rodziną, przy-
jaciółmi i znajomymi z kraju pochodzenia. 
Ukraina jako państwo zainteresowana jest 
przede wszystkim legalnymi zatrudnieniami, 
bowiem migranci zarabiają wtedy więcej i „są w 
stanie dokonać do rodzinnego kraju wyższych 
transferów finansowych. Ponadto migranci 
ci nabywają uprawnienia emerytalne, co w 
przyszłości po zaprzestaniu pracy zarobkowej, 
zapewni im podstawę utrzymania, tym samym 
odciąży kraj pochodzenia od konieczności 
ponoszenia ewentualnych socjalnych kosztów 
utrzymania”17.

 
Przyjęta metodologia badań

Przedmiotem badań jest ocena swojej sy-
tuacji dokonana przez Ukraińców pracujących 
w Polsce. To właśnie oni są w stanie najlepiej 
zarysować bariery integracji z Polakami, choć 
zazwyczaj tak precyzyjnie nie formułują tego 
problemu. Głównym pytaniem badawczym 
było rozpoznanie zjawiska integracji imigrantów 
ukraińskich ze społeczeństwem polskim oraz 
samooceny ich sytuacji imigracyjnej. 

Materiał empiryczny do niniejszego opra-
cowania zebrano w pierwszej połowie 2018 roku 
trzema drogami:

1. Sondaż (badanie ankietowe)
2. Wywiady jakościowe 
3. Analiza dokumentów
W sondażu wykorzystano metodę parame-

tryczną – skategoryzowany wywiad kwestiona-
riuszowy. Kwestionariusz, sporządzony w języku 
ukraińskim, składał się z 14 pytań (otwartych, 
zamkniętych, półzamkniętych). Kafeterię an-
kiety opracowano po debacie w kilkuosobowej 
focus group. Zgłoszone propozycje weryfiko-
wano w czasie kolejnych konsultacji. Ponadto 
przeprowadzono badania pilotażowe, podczas 

których stwierdzono duże zainteresowanie wy-
pełnianiem ankiety oraz przystępność jej treści 
dla przeciętnego respondenta.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pozyska-
nia informacji nie wykraczającej poza wiedzę 
potoczną zbudowano podstawę teoretyczną 
w oparciu o osiągnięcia emigrantologii, jako 
nowej, interdyscyplinarnej nauki. Starano się 
zbadać motywy migracji, relacje migranta z 
nowym środowiskiem, perspektywy dalszego 
pobytu w tym środowisku bądź dążenia do jego 
zmiany. 

W badaniach socjologicznych bardzo waż-
ny jest dobór próby, a w szczególności wtedy, gdy 
w analizach wykorzystuje się elementy statystyki. 
Różne jest podejście do wielkości próby. Instytut 
Gallupa w Stanach Zjednoczonych przyjmuje 
dla swoich badań na całości populacji (317,3 
mln) próbę wielkości 1500 osób. Pozwala to 
na utrzymanie granicy błędu na poziomie 1,5 
procent. Polskie ośrodki badań społecznych 
(PBS, CBOS), w analizach dotyczących całej 
populacji (40 milionów) stosują najczęściej 
próbę 1000 osób, uzyskując granicę błędu 3–5 
procent. Tak więc liczebność próby w różnych 
badaniach nie jest wprost proporcjonalna do 
liczby mieszkańców, zaś próba mająca większy 
procentowy udział w badanej społeczności 
gwarantuje mniejszą granicę błędu. Próba nie 
musi być zbyt wielka, kiedy przedmiot badań jest 
mało liczny, specyficzny i trudny do zdefiniowa-
nia, a w dodatku skupiony w jednym regionie, 
bądź w jednym środowisku. Najważniejsze jest 
uzyskanie wysokiego stopnia wiarygodności. Mi-
nimum 100 osób w przypadku badań niszowych 
gwarantuje taką wiarygodność. 

Dobór próby do omawianego sondażu 
był losowy, a wypełnienie ankiety oparło się o 
zasadę dobrowolności i świadomej decyzji re-
spondenta. Ankietę skierowano bezpośrednio 
i korespondencyjnie do wybranych losowo osób 
zamieszkałych w różnych miejscach w Polsce.  
ankietę wypełniono też w grupach, w których z 
uwagi na barierę językową potrzebna była obec-
ność ankietera. Ankietyzacja prowadzona była 
więc metodą wywiadów bezpośrednich.

Pogłębione jakościowe wywiady otwarte 
były narracyjne, choć od czasu do czasu świado-
mie ingerowano w opowieść narratora w celu 
skłonienia go do powrotu do głównego tematu. 
Starano się nie zadawać zbyt dużej liczby pytań 
zamkniętych, ani tym bardziej naprowadzić na 
określoną odpowiedź.

Pytanie otwarte, nie sugerujące żadnych 
odpowiedzi, gwarantowało ukazanie tego, co 
najbardziej przybyszom „rzucało się w oczy”, co 
ich poruszało. Dzięki emocjonalnemu podłożu 
sprzyjało szczerości, a także wyzwalało refleksję 
własną. Dobrowolność odpowiedzi wzmacnia-
ły wyżej wymienione okoliczności, skłaniały 
do bardzo osobistego zajęcia się problemem 
pozytywnych dla  Ukraińców walorów polskiej 
rzeczywistości.

Udział w sondażu ankietowym jak i udzie-
lenie wywiadu dawało wielu respondentom 
satysfakcję. Mogli swobodnie mówić o swoich 
doświadczeniach, nie mając obawy, że będą 
wyśmiani. Niektórzy po raz pierwszy mieli 
szansę zastanowienia się nad swoimi proble-
mami, podjęcia próby zdyskontowania swojej 
rzeczywistości.  

Charakterystyka badanej populacji
Do analizy – oprócz wywiadów – zakwali-

fikowano 170 wywiadów kwestionariuszowych. 
Odpowiedzi udzieliło 90 mężczyzn i 80 kobiet. 
Średnia wieku kobiet decydujących się na emi-

dokoñczenie na str. 22
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Kilka razy otrzymywałam w przesyłce z 
czasopismem prośbę Redakcji „Akantu” o 
wypełnienie ankiety dotyczącej pracowników 
z Ukrainy. Miałam szczere chęci, ale w mojej 
małej miejscowości ich po prostu nie ma. Na-
tknęłam się na jednego pracownika w kopalni 
odkrywkowej. Czekałam na przyjazd pewnej 
osoby i moją uwagę zwrócił człowiek niby coś 
zamiatający. Zaskoczyło mnie to. Podeszłam 
bliżej i wtedy mężczyzna zaczął się energicznie 
poruszać i zamiatać naprawdę. Próbowałam 
zagadać, ale nie chciał rozmawiać, jakby się 
bał, że doniosę. Nie doniosłam. Dwadzieścia 
lat temu córka odbywała praktyki hotelowe w 
Niemczech. Pamiętam jak dziś, że sposobem 
na trochę odpoczynku było dla niej powolne 
wykonywanie danej czynności. Takie udawanie, 
że się pracuje, bo w tej pracy trzeba było być w 
ciągłym ruchu. 

W tym roku wybrałam się do Łeby. Ośro-
dek, gdzie zamieszkałam z dwustuosobową 
grupą, obsługują właśnie Ukraińcy. W kuchni 
gotują, na sali restauracyjnej podają, w pralni 
piorą, w pokojach sprzątają, na zewnątrz koszą, 
pielą, podlewają… Bardzo mili i uprzejmi dla 
kuracjuszy, reagują na każdą prośbę, czy uwa-
gę uśmiechem i grzecznością. Próbowałam 
zagadać. Nie wychodzi. Cały czas coś robią, 

Anna Błachucka

Bliny i cepeliny

przechodzą od jednej czynności do drugiej. 
Wieczorami trzymają się razem. Prawie niewi-
doczni, niesłyszalni. 

Moją uwagę przykuła śpiewająca para z 
Ukrainy. Mieszkają w Polsce od ponad dwu-
dziestu lat. Są małżeństwem. Śpiewają nasze 
przeboje disco-polo, ale też Okudżawę,  Ro-
dowicz, Golców, Balkan Express…

Badają najpierw publiczność. Jeśli zaczyna 
się ogniskowe śpiewanie, natychmiast akompa-
niują. Tutaj rozmowa się zaczęła, ale ostrożna, 
bez szczegółów. Pan tylko się uśmiechał, za To 
pani troszkę opowiedziała, a nawet pożaliła 
się. Trudno im było na Ukrainie i u nas też 
nie łatwo. Dzieci wyjechały do Niemiec, a oni 
chcą w Polsce już pozostać. Obsługują wesela 
i uroczystości rodakom, bo wtedy leją się łzy, 
gdy śpiewają stare pieśni ludowe, romanse i 
pieśni obrzędowe. Śpiewają też w ośrodkach 
sanatoryjnych i wczasowych dla starszych 
ludzi. Wszyscy znają rosyjski, nie trzeba nic 
tłumaczyć.

Myśmy się też tak  zachowywali. Frag-
menty pieśni cała grupa śpiewała po rosyjsku. 
Można nie lubić Putina, ale rosyjskie pieśni 
kochamy. 

Po chwili, ni stąd ni zowąd mówi sama:– A 
wie pani co najbardziej człowieka boli? Do dziś 
jeszcze komuś się wyrwie. „Popatrz, ruska k…a 
śpiewa nasze piosenki”. 

– Proszę się przejmować, to zapewne jakiś 
gbur, albo pijak… – łagodzę sprawę.

– Wiem, ale bolało. Jak ten świat się ukła-
da. Ukraińcy pracują u was, Polacy u Niemców, 
Włochów, Anglików. Jak pani myśli, zadziała to 

Tuż za oknem

grację jest nieco niższy niż średni wiek mężczyzn. 
Średnia wieku wynosiła 34,46 lat, w tym 34,68 lat 
w grupie mężczyzn, a 34,25 lat w grupie kobiet. 
Można więc mówić o wyraźnej dominacji osób 
młodych wśród ukraińskiej imigracji, choć de-
cydują się również na nią osoby 50+ (13,47% 
badanych).

W badaniach emigrantologicznych stosuje 
się podział na emigrantów młodych i emigran-
tów starszych. Cezurą jest 34 rok życia. Grupę 
młodych dzieli się na dwie podgrupy: 18-24 rok 
życia i 25-34 rok życia18. 

Wiek imi-
grantów

Procent

Razem Mężczyźni Kobiety

18-24 rok 
życia 14,83% 18,25% 11,41%

25-34 rok 
życia 46,09% 46,37% 45,81%

Powyżej 
34 roku 

życia
39,08% 40,38% 37,78%

tabela 1. wiek imigrantów ukraińskich

Jak widać przeważają osoby młodsze 
(60,92%). 

W całej badanej populacji 8,47% posiadało 
wykształcenie podstawowe, 19,00% wykształ-
cenie zawodowe, 45,70% średnie, a 26,92% 
wyższe. W przeprowadzonych w 2015 roku 
badaniach warszawskich wskaźnik wykształcenia 
wyższego wynosił 37,7%, średniego 57,94%, 
a zawodowego lub niższego tylko 7,4%19. Są 
to wiec wskaźniki w miarę porównywalne, a 
różnice mogą wynikać ze specyfiki aglomeracji 
warszawskiej i trzech lat różnicy między bada-

kiedyś w drugą stronę?
Przerwa się skończyła. Śpiewają Wysockie-

go. Pani gestem zaznacza, że dla mnie ten kawa-
łek. Po koncercie idziemy na kolację. Poniosło 
się, że będzie pieczony dzik. Nie widzę, nie 
słyszę nikogo, kto by odmówił. Nie ma wśród 
tej grupy obrońców zwierzyny, nikt się nie zasta-
nawia jak materiał na pieczeń by „pozyskany”. 
Każdy uzbrojony w sztućce i talerz niecierpliwie 
czeka na smakowity kąsek odkrawany fachowo 
przez ukraińskiego kucharza. A do dzika kasza 
i kluseczki i buraczki i ogóreczki i grzybki i…co 
tylko się chce. Próbuję i ja. To nie dzik, ale też 
bardzo smaczne mięso. Pytam więc i uzyskuję 
odpowiedź uśmiechniętego kucharza: –„Eto 
świnia w cierwonym winie”.

Tak dobrze i smacznie i estetycznie i w 
takiej obfitości jeszcze nigdzie i nigdy nie ja-
dłam. A te bliny, pierożki, placuszki, racuszki, 
naleśniki… I wyśmienity barszcz  ukraiński. 
Przywiozłam dwa kilogramy dobrobytu zamie-
nionego przez ten czas w tłuszcz osobisty.

Tak! Nasze wykształcone dzieci jechały 
na zmywak na Zachód, wykształcone Ukrainki 
gotują, sprzątają u nas.

Nurtuje mnie pytanie śpiewaczki: – Za-
działa to kiedyś w drugą stronę?

niem warszawskim a niniejszym, o zasięgu ogól-
nopolskim, przeprowadzonym jednak głównie 
na prowincji20. W obydwu jednak badaniach 
stwierdzono, że lepiej wykształceni są młodzi 
imigranci.    

wykształ-
cenie

Procent

Razem Mężczyźni Kobiety

podstawo-
we 

9,25% 9,39% 5,47%

zawodowe 19,00% 22,63% 17,27%

średnie 45,70% 41,19% 51,81%

wyższe 26,05% 26,79% 25,45%

tabela 2. wykształcenie imigrantów
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Dzi siaj otwo rzy li starą lecz ni cę dla 
zwie rząt. Na jej dachu po sta wi li sta lo we go 
konia. Nowi wła ści cie le wró ci li do sym bo-
lu ka mie ni cy sprzed lat, co przy da ło ulicy 
cha rak te ru i ko lo ry tu miej sca.

Wów czas, kiedy roz gry wa ła się ta hi-
sto ria, mia łem je de na ście, lub dwa na ście 
lat. Mój świat był jasny i pro sty. Na zbie gu 
kilku prze cznic żyli wszy scy moi zna jo mi, 
Cygan, Luśka, Gruba Trąba Je ry choń ska. 
Teraz każde z nich prze by wa gdzieś w świe-
cie i szuka szczę ścia na wła sną rękę. Bo tak 
już ukła da ją się ludz kie losy. A tę odro bi nę 
żalu, która nie raz za kłu je serce, ła go dzą 
wspo mnie nia, i one wśród ży cio wych za krę-
tów pod trzy mu ją tlący się w pier si ogień.

Hi sto ria, którą chciał bym – na ile star-
czy mi umie jęt no ści – opi sać, wy da rzy ła 
się w pe wien wrze śnio wy wie czór. Praw dę 
mó wiąc nie po tra fię przy po mnieć sobie 
do kład nie roku, ale Wa łę sa był jesz cze 
pre zy den tem. Kama za cho ro wa ła i mama, 
za ostat nie pie nią dze, wy sła ła mnie – z 
nią, cier pią cą – do przy chod ni. Pa mię tam 
cała drogę, spuch nię te ręce swoje i Gru bej 
Trąby Je ry choń skiej – po nie waż Kamę nie-
śli śmy na zmia nę – a także pot le ją cy się po 
na szych ple cach. Wy si łek i ból, któ rych nie 
wy rzekł bym się za nic w świe cie.

Tego dnia niebo od rana za snu te 
było chmu ra mi. Nie było zimno, ale w po-
wie trzu uno sił się za pach nad cho dzą cej 
je sie ni. Kama skam la ła, a ja czu łem jak 
serce pod cho dzi mi do gar dła. Byłem bez-
sil ny i to było złe, naj gor sze. Ręce trzę sły 
się nam z żalu. Z prze ra że niem cze ka li śmy 
na ko niec.

Przy chod nia miała ciem no zie lo ne 
lam pe rie, w jej wnę trzu uno sił się za pach 
wy sił ku i potu spra co wa nych koni. Cze ka li-
śmy długo, tak długo jak tylko może trwać 
wspo mi na nie uko cha ne go w dzie ciń stwie 
zwie rzę cia.

A potem wy szedł do nas le karz i pod-
niósł – jej zmę czo nej – po wie ki, po ugnia tał 
brzuch, po stu kał w czar ny, jak sadza grzbiet 
i wy pro sto waw szy się – a był wy so ki jak stu-
let nia se kwo ja – po wie dział:

– Ona tutaj zo sta nie.
– Na długo? – spy ta łem.
– Na za wsze.
– Na za wsze…? – po wtó rzy łem ogar nię-

ty pierw szą w życiu go ry czą.
Łzy jak na cho dzą ca na oczy ka ta rak ta 

roz my ły mi kon tu ry przy chod ni. Pła ka łem i 
było to ponad wstyd za pod puch nię te oczy 
i smar ki ka pią ce z nosa.

Trąba Je ry choń ska oparł ku dła tą głowę 
na pier si i wy szedł w cichy, mar twy, jak ciało 
Kamy, wie czór. We te ry narz-drą gal otwo rzył 
drzwi ga bi ne tu i szep nął coś w ucho asy stent-
ce. Ko bie ta spoj rza ła na mnie, udrę czo ne-
go, bli skie go roz pa czy i… zro zu mia ła.

Była młodą, osiem na sto– czy dzie-
więt na sto let nią dziew czy ną. Wciąż ją widzę 
– utrwa lo ną w moim umy śle – jej sple cio-
ne w ser pen ty ny włosy, śnież no bia łe zęby, 
mlecz ne ra mio na. Oczy jak błysz czą ce 
węgle. Miała ten ro dzaj po wierz chow no ści, 
który do ro słym męż czy znom ko ja rzy się z 
nie doj rza ło ścią, a chłop com z nie wy sło wio-

Michał Majchrzak

Lecznica dla zwierząt

nym pięk nem. Dziś, jej wy zy wa ją cy ma ki jaż 
nie zro bił by na mnie wra że nia. Ale wtedy… 
wtedy stało się coś strasz li wie złego.

Nie wiem, jak do tego do szło, ale zdra-
dzi łem żal po Kamie. W jed nej se kun dzie 
za po mnia łem, że kie dy kol wiek mia łem 
tę sukę, że cho wa łem ją od bez bron ne go 
szcze nia ka. Marny mia łem wy kręt. Ale za-
ko cha łem się i nie było na to rady. Tego 
dnia świat za wa lił się dla mnie dwa razy, a 
ja, nie mając po ję cia po co… żyłem. Ża ło ba 
po Kamie zmie sza ła się z czymś, co zna łem 
z opo wia dań star szych ko le gów.

To była dziew czy na, któ rej widok prze-
śla du je mnie do dziś, i z po wo du któ rej na-
ro bi łem w życiu mnó stwo głupstw. Tylko co 
ja wtedy o tych wszyst kich me cha ni zmach 
rzą dzą cych świa tem uczuć wie dzia łem? 
Bar dzo nie wie le, albo zgoła nic. Ona ob-
ję ła mnie swo imi brzę czą cy mi – usre brzo-
ny mi w bran so le ty – rę ka mi i przy tu li ła do 
pier si. Jak mo głem się przed czymś takim 
obro nić? Byłem zgu bio ny. I za nic, za żadne 
skar by na świe cie, nie chcia łem tego losu 
unik nąć.

A ona – do strze głem to – miała 
mgieł kę wil go ci na rzę sach – współ czu-
ła mi. Pa trzy ła w moje umę czo ne oczy i 
wzru sza ła się. Po zwo li ła objąć. A potem 
od kryw szy – z za sko cze niem – błą dzą ce po 
swych bio drach ręce – zmarsz czy ła brwi. 
Cof nę ła się, ale po chwi li wa ha nia, z ła-
god nym uśmie chem, na po wrót przy tu li ła 
do sie bie. Jakże ko cha łem ją za tę chwi lę 
bli sko ści, wy mu szo nej do bro ci, cie pła pro-
mie niu ją ce go z jej pier si. Tyle pa mię tam. 
I w chwi li śmier ci przy po mnę. A potem 
wró cił Trąba Je ry choń ska, drzwi ga bi ne tu 
otwo rzy ły się na oścież i po krót kim zda niu 
– po proś ostat nie go klien ta – za trza snę ły 
na głu cho. Wy sze dłem. Trąba szturch nął 
mnie łok ciem. Ale ja nie chcia łem wra cać 
do domu. Cze ka łem, aż ona – dziew czy na 
z lecz ni cy dla zwie rząt – skoń czy pracę i 
wyj dzie. Kama ode szła i nie było siły zdol-
nej ją wskrze sić. Czy mając w pa mię ci żal 
po niej, mo głem zre zy gno wać ze szczę ścia? 
Może… ale nie mia łem dość sa mo za par cia, 
żeby prze ciw sta wić się życiu.

Ulica była pusta. Mokła. Grube stru gi 
desz czu ście ka ły w rynsz to ki. We szli śmy z 
Je ry choń ską do bramy. Grzmia ło i bły ska wi-
ce zyg za kiem roz świe tla ły niebo. Ko per ni ka 
zło żo na z sze re gu ni skich, par te ro wych 
bu dyn ków wy glą da ła upior nie. Mógł bym 
ją przy rów nać do wy ci nan ki z pa pie ru – z 
otwo ra mi na okna i drzwi – które ktoś usta-
wił w świe tle stro bo sko pu.

Na prze ciw sie bie mie li śmy przy chod-
nię. Na jej dachu stała rzeź ba konia. O ile 
pa mię tam, koń był gnia do szem. Za stygł w 
dum nej po sta wie – jakby w kroku de fi la do-
wym, w uro czy stym mar szu. Zdało mi się – 
kiedy pio run przy wa lił bli sko, a bły ska wi ca 
oświe tli ła po mnik – że koń za czął wierz gać. 
Sta nął na za dnich no gach i dziko za rżał. 
Mierz wi ła się jego sztucz na grzy wa. Prze-
szył mnie dreszcz prze ra że nia, ale wtedy 
zo ba czy łem uko cha ną mej duszy – jak w 
”Pie śni nad Pie śnia mi” na zy wa swą mi łość 
Sa lo mon – i za po mnia łem o całym świe cie. 

O stra chu, bły ska wi cach i desz czu.
Stała sama, w cien kim i ja snym płasz-

czy ku, z fa la mi kru czo czar nych wło sów 
opa da ją cy mi na koł nierz. Bez bron na wo-
bec ulewy, bez pa ra so la, ga ze ty nad głową, 
kap tu ra. Stała nie zde cy do wa na, nie pew na 
w jaki spo sób prze kro czyć ulicę.

Prze je chał tram waj i trza snę ły pan to-
gra fy, po sy pa ły się snopy iskier. Dziew czy-
na ru szy ła bie giem, środ kiem błysz czą cej 
jezd ni. Chcia ła zdą żyć zanim za mkną się 
drzwi wa go nu.

Wtedy ostat ni raz wi dzia łem ją żywą. Z 
na prze ciw ka, od stro ny Wól czań skiej nad je-
chał sa mo chód. W tę gich kre chach desz czu 
ja rzy ły się jego żółte oczy. Je chał szyb ko, za 
szyb ko – zro zu mia łem to w jed nej, fa tal nej 
se kun dzie – po więk sza ły się te śle pia. To 
auto no si ło po dro dze. I byłem pe wien, że 
wy da rzy się coś na praw dę złego.

Nie pa mię tam sa me go wy pad ku. Może 
mój umysł wy parł go z pa mię ci, w sobie 
tylko znane re jo ny – tam, dokąd je dy nie 
psy cho ana li za albo hip no za maja cza sem 
do stęp, bym w za ka mar kach duszy mógł 
wi dzieć ją żywą. Nie wiem, czy pa trzy łem 
na chwi lę jej śmier ci, wiem za to, że przez 
uła mek se kun dy zro bi ło się jasno. Tak prze-
raź li wie jasno jak przy bły sku fle sza. Grom 
tra fił w przy chod nię.

Koń na ka mie ni cy sta nął dęba. Par-
sk nął chra pa mi. Wi dzia łem jak z furią ze-
sko czył z bu dyn ku. Nie wiem, co w niego 
wstą pi ło, jaki duch na pę dzał jego nogi. Ale 
ten koń do strzegł roz pę dzo ne auto. Mu siał 
je wi dzieć – chcę w to wie rzyć – gdyż po gnał 
w kie run ku bie gną cej na spo tka nie śmier ci 
dziew czy ny.

Da szek na dole bu dyn ku utrą cił mu 
część zadu, a on ga lo po wał w za pa mię ta niu, 
jakby ko chał ją dłu żej ode mnie. Jakby jego 
mi łość była więk sza od mojej. Tra fił wóz 
jak byk czer wo ną płach tę, roz darł bla sza ną 
maskę, prze bił chłod ni cę i roz łu pał szybę. 
Ko py ta mi wbił się w mózg pro wa dzą ce go 
po jazd męż czy zny. Na próż no. Nie zdą żył. 
Za marł, jak ciało ko bie ty rzu co ne przez sa-
mo chód na chod nik. Z łbem ob tłu czo nym 
z ema lii leżał na prze ciw niej – mar twej mi-
ło ści nas dwoj ga – i pa trzył. Aż nie wło ży li 
jej do worka z folii, nie za trza snę li drzwi 
fur go net ki do prze wo zu tru mien.

Ka wał ki gnia do sza, drob ne reszt ki 
auta i buty dziew czy ny – rzu co ne do bra-
my – służ by oczysz cza nia mia sta usu nę ły 
przed świ tem.

I tak w pew nym sen sie skoń czy ła się ta 
hi sto ria. W pew nym sen sie, po nie waż jak 
już wcze śniej wspo mnia łem, wy da rze nia 
tam tej nocy rzu to wa ły na moje wy bo ry. 
Na zna czy ły mój umysł pew ne go ro dza ju 
styg ma tem. Długo, bar dzo długo szu ka-
łem ko bie ty po dob nej do Lidki – jej imię 
po da wa ły ga ze ty. Wy star czył drob ny szcze-
gół, układ brwi i oczu, kolor wło sów, pro fil 
lekko za dar te go nosa, bym od naj dy wał w 
dziew czy nie utra co ną mi łość. A kiedy wra-
że nie mi ja ło, sta wa łem się oschły, obo jęt ny, 
nie czu ły na czy je kol wiek łzy. Oka le czo no 
mnie. Wiem to do sko na le.

Dziś, kiedy uj rza łem konia na dachu 
przy chod ni, ja kieś zło ode mnie ode szło, 
jakiś wiel ki ka mień zwa lił się z mej pier si. 
Wró cił spo kój. Jakby z koń cem zimy, pierw-
szym prze bi śnie giem, ko ko na mi kwia tów 
na krza kach, które mijam w dro dze do 
pracy, i we mnie za kieł ko wa ło życie. 



str. 24     AkAnt 10(232)2019

***

a lullaby bye bye
goodbye 
goodbye my lullaby

***

kołysanko pa pa
do zobaczenia
do zobaczenia moja kołysanko

***

Beauty and a soul
made of coal
dark as night
delicate as light

***

Piękno i dusza
wyżłobiona węglem
ciemna niczym noc
delikatna niczym światło

***

broken words
like broken strings
hurt my fingers

połamane słowa 
jak zrywane struny
ranią mi palce

*** 

chłopiec
o cytrynowych włosach
goni wiatr
prędzej prędzej

*** 

a lemon-haired boy
is chasing the wind
faster faster

***

już nie trzymają się za ręce
nic już nie jest jak dawniej
pozostał jedynie żal
strzeże ich dzień i noc

***

they no longer hold hands
nothing’s as it was
only regret remained 
their guardian day in night out

*** 

kobieta o włosach koloru wiśni
marzy
o nim
nieustannie

*** 

a cherry-haired woman
dreams
of him
constantly

***

Mon Mari
Mon Chéri
Mon Petit Cadeau
Mon Petit Cadeau… Mon…Mon… Petit… Petit… Cadeau

***

Mój Mąż
Mój Drogi
Mój Maleńki Podarunek
Mój Maleńki Podarunek… Mój…Mój…Maleńki… Maleńki…Podarunek

*** 

po antologii zdarzeń
kuśtykam 
nie sama

*** 

through the anthology of events
I limp
not alone

u nas

u mnie 
deszcz
czasem śnieżyca
Tobie
słońce ogrzewa stopy

at our’s

I’ve got rain
sometimes a snowstorm
you’ve got the sun
warming your feet

***

ubrani w cudze łzy
patrzą nieprzytomnie

***

dressed in some other people’s tears
they look insentiently

***

withers
with time

withers
within a line

withers alone
with hopes gone

***

zanika
czasem

zanika
linią

zanika sama
gdy gaśnie nadzieja

Katarzyna Lojtek
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Jego nazwisko znałem z publikacji pra-
sowych. Osobiście poznałem go w drugiej 
dekadzie lat osiemdziesiątych XX wieku. 
Mówił, że w dołku go ściskało, gdy miał iść do 
pracy. Taka była reakcja jego organizmu na 
zagrożenie, czyli możliwość niepowodzenia w 
„Miesięczniku Literackim” u byłego ministra 
kultury Włodzimierza Sokorskiego. Lęk i 
ucieczka przed niebezpieczeństwem dowo-
dzi, że Zygmunt Trziszka nie czuł się dobrze 
wkomponowany w zespół, a chciał imponować 
szarmanckością, otwartością, o czym świadczą 
pierwsze moje z nim zamienione słowa przez 
telefon. To było na tyłach Teatru Wielkiego 
-ta redakcja.

Byłem tu bodaj dwa razy, a za drugim 
razem chciałem zapytać, czy ukaże się jeszcze 
jedno moje opowiadanie, to wydrukowano 
jedno  ,,Honorowa sprawa”. Byłem w redak-
cji, siedziałem w pokoju pracy, pośrodku od 
drzwi wejściowych, po prawej była Anna Bu-
kowska, naprzeciw inna dziennikarka, mała, 
niepozorna. Trziszka siedział niedaleko mnie. 
Rozmawialiśmy. Bukowska mówiła, że każdy 
byt ma świadomość, bo i woda zachowuje 
pamięć. Byłem przeciw biologicznemu trakto-
waniu świata, trochę na głos się sprzeciwiłem, 
potem rozmowa zeszła na inny temat. A jak 
wszedł Sokorski, chwycił tę panią z przeciwka 
(choć chyba łypał na Bukowską) i ręce jej 
obcałowywał, sypiąc komplementy, i właściwie 
z rzeczy ważnych nie poruszając. Wyszliśmy 
potem obaj: ja i Zygmunt i tak zaczęła się 
nasza znajomość.

Byłem u Zygmunta Trziszki w domu - w 
tym, gdzie popełnił wiele lat później samo-
bójstwo. Przeprowadziłem z nim wywiad 
do „Kameny” i zaprosił mnie na Ursynów, 
nieopodal domu, w którym mieszkał Roman 
Śliwonik i nieopodal tego, w którym mieszkał 
Jerzy Świątkowski, jego wieloletni przyjaciel. 
Widziałem jego pokój, ciasny, zagracony, z 
łóżkiem po prawej, szafą z książkami, a potem, 
gdy przeszliśmy na lewo - widziałem pokój żony 
i syna, jak się zdaje, bo Trziszka miał z żoną 
syna. W tym pokoju, urządzonym na ludowo, 
ze stołem długim po środku, i stołeczkami ze 
świeżego drzewa, zdaje się lakierowanego, 
usiedliśmy na rozmowę. Trziszka - zdawało mi 
się - odkrył przede mną duszę, taką bezbronną 
i godną żałości, ale chyba i pod nią kryło się 
coś głębszego, jakieś tajemnice, jakiś robak, 
co go gryzł, ale nie znałem go i sądziłem, że 
wyjawił całą swą nędzę, lecz dziś wiem, że nie 
wyjawił. Miał - jak myślę - chorą duszę. 

Po upadku „Miesięcznika Literackiego” 
Zygmunt przeniósł się i zatrudnił w „Gazecie 
Codziennej” o charakterze ludowym. Zano-
sząc tam swoje materiały, a spotykały się z 
życzliwym przyjęciem, natknąłem się na kory-
tarzu na Zygmunta dyskutującego z kolegami. 
Przechodząc obok ukłoniłem się mu, a on 
spostrzegłszy mnie odkłonił się i powiedział: 
- To jest nasz człowiek. Rozumiałem przez to, 
że „nasz” oznacza człowieka wywodzącego się 
z prowincji, ale równie dobrze: nie noszącego 
się za wysoko. Tak wtedy rzeczywiście i siebie 
oceniałem.

Jerzy Świątkowski mówił, że kiedy Zyg-
munt pisał wywiad z Leopoldem Buczkowskim 
(,,Biały potok”), wspominając o malarstwie 

Stanisław Stanik

Rogata dusza

Jerzego, pomniejszał go i ośmieszył. Zygmunt 
miał to do siebie, że często z rozmówcą się spi-
nał, atakował go i stawał się niebezpieczny. 

Do kawiarni plastyków na Mazowiecką 
przychodził przeważnie jako ostatni. Siedział 
zawsze z boku, na krześle, nie za stolikiem. 
Ręce trzymał ściśnięte, niewiele mówił, nic 
nie pił, czasem wodę mineralną- oszczędny, 
ascetyczny, powściągliwy, z poradloną twarzą 
i czołem, z włosami zaczesanymi do góry, w 
zielonym swetrze, z koszulką byle jaką, z wy-
łożonym na swetrze kołnierzykiem. Milczał, 
a jak coś mówił, to głośno, głosem skrzekli-
wym, robił wrażenie przedwczesnego starca. 
Siedzieliśmy długo, bawiąc się i pijąc, on zaś 
rozmawiał z plastykami: Anną Rakasz, jakimiś 
paniami w kapeluszach i dziwnych ubiorach. 
Przeważnie wychodził z nimi. Chodziły słuchy, 
że je zdobywał i niektóre specjalnie przycho-
dziły do niego. Dom Plastyka wrzał wtedy 
życiem towarzyskim.

Ciekawe światło rzuca na osobowość 
Trziszki okres jego działalności w Związku 
Twórczym Pisarzy Polskich, istniejącym 
prawnie jako zarejestrowany w sądzie, lecz 
bez podstaw materialnych. Związek ten, żeby 
uwierzytelnić swoją aktywność, powołał w 1989 
roku Oddział Warszawski ZTPP. Pierwsze 
jego zebranie na Woli przy ul. Działdowskiej 
odbyło się 13 grudnia 1993 roku. Prezesem 
był Zygmunt Trziszka, odszczepieniec od 
czasu oddzielenia się Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich ze Związku Literatów Polskich. Nie 
stawił się na pierwsze zebranie oddziału ZTPP, 
którego przewodniczącym zostałem ja, ale już 
na drugim zebraniu, 1O stycznia następnego 
roku, z okazji mojego wieczoru autorskiego 
(pospołu z Jadwigą Sułkowską-Mijał), był bar-
dzo aktywny i często zabierał głos, wykazując 
zadowolenie ze swej inicjatywy. Jak zanotował 
na bieżąco w protokole Stanisław Chmielew-
ski, sekretarz oddziału „Kol. Zygmunt Trziszka 
mówił o swoich przeżyciach w owych minio-
nych dwóch-trzech latach, aby życie literackie, 
artystycznie i kulturalne odmonopolizować, 
odideologizować, oderwać od zarządzania 
ministerialnego... (czyli od ZASP-u, od trzecie-
go obiegu, [podnieść działanie] do inicjatyw 
własnych, osobowych, elitarnych). Życzył nam, 
aby istnienie Oddziału Warszawskiego ZTPP 
ugruntowało niezależność myślową i twórczą, 
artystyczną i literacką, abyśmy nie dali skazać 
się na nieistnienie”.

Na następnym spotkaniu, trzecim z 
kolei Oddziału Warszawskiego ZTPP, prze-
prowadzonym 24 stycznia 1994 roku ten 
sam protokolant, w nawiązaniu do referatu 
Stefana Pełczyńskiego, w związku z obecnością 
Z. Trziszki zapisał: „Kol. Z. Trziszka mówił o 
drodze życiowej Prelegenta, jego zasługach w 
powstaniu ,,Solidarności”, także jako o auto-
rze książki i publikacji politycznych. Jednym 
słowem kol. Pełczyński jest historiozofem, 
wytrawnym znawcą tzw. polskiej polityki 
wschodniej”.

Na 6. z kolei spotkaniu (8 lutego), zawsze 
dokładny i wnikliwy sekretarz Oddziału A. 
Chmielewski, zanotował, że następne spotka-
nie poświęcone będzie prozie Z. Trziszki, ale 
teraz zainteresowany w spotkaniu nie uczest-
niczył. Na następnym, którego bohaterem był 

prezes Związku, poświęconym „prezentacji 
nowej powieści tego autora pt. ,,Narkodotyk” 
oraz promocji książki o Kazimierzu Świtoniu 
pt. ,,Na pohybel” pojawili się ludzie szukający 
wiedzy o narodzinach „Solidarności”. Wszyst-
ko to miało odpowiedzieć na pytanie, czy nie 
pierwszym założycielem wolnych związków za-
wodowych był Kazimierz Świtoń, aresztowany 
za działalność w roku 1967? Przy okazji książki 
trwała dyskusja panelowa nt. ,,Czy bohater 
Trziszki Kazimierz Świtoń jest również boha-
terem narodowym?”. Wypowiedzi rejestrował 
reżyser Trzeciak. Sam pisarz zachowywał 
milczenie. Na zakończenie relacji protoko-
lant zapisał zdawkowe, że książka Z. Trziszki 
- ,,Na pohybel” w kilkunastu egzemplarzach 
została rozchwytana, nie wiedzieć na jakich 
zasadach... „. Wieczór nie dał odpowiedzi na 
pytanie, czy Kazimierz Świtoń jest bohaterem 
narodowym.

W papierach Oddziału znajduje się 
pismo z· 17.12.1993 roku do wojewody 
warszawskiego Romana Jastrzębskiego, a w 
nim figuruje pozycja o przyznaniu dotacji na 
monografię malarza Eugeniusza Gena-Mał-
kowskiego. Widocznie znajomość Z. Trziszki 
z Eugeniuszem Małkowskim, bohaterem pla-
nowanej książki, jeszcze wtedy była poprawna 
i mimo pewnych animozji obaj czuli do siebie 
szacunek, co nie przetrzymało zażyłości. 
Podobnie było z zachowaniem Zygmunta 
Trziszki w stosunku do Jerzego Pietkiewicza, z 
którym korespondował i którego ostatecznie - 
mimo ponad 11O listów otrzymanych - nazwał 
gnomem, budząc złość tego pisarza z Londy-
nu. Szkoda, że żadna z tych monografii nie 
powstała, a nie wiadomi gdzie leżą materiały 
archiwalne pisarza. Tyle zapisków o Trziszce 
ocalało z działalności Oddziału Warszawskie-
go ZTPP, którego Zarząd Główny nie miał 
stałej siedziby i opierał swoje działania o klub 
przy Działdowskiej.

Tak się złożyło, że część grupy ZTPP 
przemieściła się ze swym działaniem pod 
skrzydła ZChN. Przy ZChN-ie istniało koło 
literackie mniej więcej przez pół roku. Przy-
chodzili tu starzy znajomi. Trziszka bardzo 
chciał otrzymać od nich dofinansowanie, 
niestety, sytuacja była odwrotna: ZChN był 
biedny jak mysz kościelna, a to my płaciliśmy 
składki. Spotykały nas różne nieprzyjem-
ności, impertynencje, bo środowisko było 
nuworyszowskie. Winę za to ponosił także 
Trziszka, który nie umiał zręcznie rządzić, 
popełniał błędy, powodował rozgoryczenie. 
Tak więc zapraszał różnych ludzi do wygła-
szania referatów (W. Smaszcz, ks. Władysław 
Nater), obiecując im pieniądze, a słowa nie 
dotrzymywał. Mało tego, zdarzało się, że dla 
występu kogoś ważnego zabrakło czasu. Ks. 
W. Nater przedstawiając książkę „Dzieje Matki 
Bożej Świętorodzinnej w Studziannie”, której 
byliśmy współautorami, miał na wystąpienie 
1O minut. Proszę zważyć, ksiądz jadąc na 
własny koszt 120 km do Warszawy, otrzymuje 
za przedstawienie swej pracy mniej czasu 
niż kwadrans. Budziło to rozgoryczenie. Na 
szczęście - w przypadku ks. Natera - otrzymał 
on zaproszenie od dyżurującego wtedy posła 
Józefa Klaty z Odrzywołu na osobistą rozmo-
wę,  czym duchownego podniósł na duchu. 
Działy się dziwne rzeczy - a to żarówka pękła, 
a to musieliśmy się wynosić z sali po godzi-
nie.  ZChN szybko się rozsypał, upadło koło 
literackie przy nim.

Nie bardzo wiedziałem, jak ma się życie 

dokoñczenie na str. 26
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duchowe Zygmunta, bo że katolikiem pozo-
stał po przemaskowaniu się u Sokorskiego, 
było jasne. Czuł się człowiekiem religijnym, 
bo i chętnie podjął wyzwanie prowadzenia 
koła artystycznego przy ZChN-ie. Współorga-
nizował parafiady, do których pisał katalogi. 
Ale będąc wierzącym bez dodatku filozofii, 
należał do osób zbuntowanych, przekornych, 
trudnych. 

Po zerwaniu przymierza z ZChN zwró-
ciliśmy się (grupa warszawska dawnego 
„Światu”, skupiona przy Domu Plastyka na 
Mazowieckiej) po utracie pomieszczenia 
na Działdowskiej do Sokołowskiego i jego 
Stowarzyszenia „ZA.” Spotkaliśmy się w 
kawiarni „Sokół”: ja, Świątkowski, Trziszka, 
Hugon Bukowski, plastyczki, dziewczyny od 
„Sokoła”, artyści z Rawki i Skierniewic itd. 
Spotkania odbywały się w Rawce w bibliotece 
miejskiej, która mieściła się w jego domu. 
Żona „Sokoła” Jaga była kobietą miłą, lubiła 
towarzystwo artystów, usługiwała mu. Często 
recytowaliśmy, czytaliśmy, jedliśmy, popija-
liśmy. Sokołowscy mieli dwie córki, Paulina 
występowała przed nami. Na imprezy składa-
ły się wiersze autorskie, występy muzyczne, 
dyskusja, omawianie spraw stowarzyszenia 
(pisma „Trwanie”, przygotowywanej książki, 
zbioru sylwetek „Obumarli”) itp. Raz czy dwa 
wyjeżdżaliśmy do Skierniewic do podziemi 
okazałego kościoła na wystawę obrazów, rzeź-
by i innych prac plastycznych. Przyjeżdżał też 
Zygmunt Trziszka. Był osobą szanowaną. Ota-
czał się Wallenberg-Kluzową i jej mężem. Nie 
lubił długo mówić, ale zabierał często głos w 
sprawach sztuki i pisywał recenzje plastyczne 
do katalogów, na wystawy i do gazet.

Wtedy już jednak czuł się źle. Dawały o 
sobie znać kłopoty zdrowotne. Kiedy byłem 
z nim w Ministerstwie Kultury łykał tabletki, 
pełną garść na korytarzu. Pienił się i wściekał 
na byle co. Gdy spacerowaliśmy lub szliśmy 
ulicą - miał wybuchy, denerwował się, pod-
nosił głos, nie mógł się opanować. Miał jakąś 
dziewczynę w Ministerstwie Kultury, z którą 
dawniej sypiał i strasznie denerwował się na 
nią, że teraz nie chciała przyznać ani grosza 
dotacji na ZTPP. Ostro do niej mówił przez 
telefon, krzyczał, rzucał słuchawką. 

Staraliśmy się o dotację na ZTPP, szcze-

gólnie ja, sekretarz organizacji i Zygmunt 
Trziszka, przewodniczący. Słaliśmy podania 
na ręce ministra, potem na ręce dyrektora 
Departamentu Książki MKiS, Andrzeja Ro-
snera, a odpowiedź była wymijająca: Po co taki 
związek? Odpowiadaliśmy - Zrzeszamy artystów 
różnych dziedzin. Po wielu rozmowach Rosner 
dał się przekonać - trzeci związek może być 
potrzebny, otrzyma dotację, jeśli będziemy 
mieli w porządku dokumentacje (własna 
sekretarka), składki, statut itd. Ostatecznie 
założyliśmy z Trziszką konto na dwie osoby 
w Banku, bodaj Mazowieckim (obok Domu 
Chłopa), mnie i Zygmunta. Wszystko było 
dopięte. Z. Trziszka podpisany na umowie 
w banku mógłby podjąć w każdej chwili bez 
mojej wiedzy pieniądze - i ja zostałbym „na 
lodzie”. Nie ufałem mu. Coś tajemniczego 
kryło się za jego słowami i działaniem, może 
choroba? Poszedłem więc do Ministerstwa, 
do dyrektora Rosnera i powiedziałem mu o 
moich wątpliwościach, które uniemożliwiają 
mi dalsza pracę. Rosner w ostatniej chwili 
cofnął decyzję o przyznaniu nam dotacji. 
ZTTP rozpadł się.

Z. Trziszka pisał monografię o Kazimie-
rzu Świtoniu, pierwszym, jak określał, orga-
nizatorze wolnych związków, powstających 
na długo przed związkiem „Solidarność”. Z 
powodu tej pracy miał wiele kłopotów i nie-
przyjemności. Musiał uciekać na czas pisania 
gdzieś do piwnicy, to do innego domu, a czuł 
pościg za sobą. Chował się, krył i tak pisał. 
Przeżywał straszenie lęki i udręki z powodu 
podjęcia tego tematu, bo przy władzy był Wa-
łęsa, ale czy te reakcje nie były chorobliwe? I 
czy napisał w końcu tę książkę?

Dużo mówił o Jerzym Kosińskim, że on 
też czuł taki ucisk w głowie, taki ból i hur-
got z zewnątrz, że nie mógł się opanować i 
nakładał na głowę torebkę z plastiku, a nie 
mogąc do końca unicestwić natłoku szumu 
i „głosów” - zanurzył się z torbą w wannie z 
wodą i popełnił samobójstwo.

To ujawnianie się dziwnych stanów Zyg-
munta trwało tylko chwilę, do końca nigdy 
nie odsłaniał się. Nagle dotarła do mnie wia-
domość, już po długim niewidzeniu z nim, 
od którejś z dziewczyn, że Zygmunt tragicz-
nie zginął. Popełnił samobójstwo, rzucając 
się z prześcieradłem uwiązanym do łóżka, 
okręconym wokół szyi, przez okno swojego 
domu w dół. Uczynił to nago, co mu odbie-

rało szacunek. I zginął prawie natychmiast. 
O przyczynach bezpośrednich, domowych i 
towarzyskich tego postępku nie mówiło się 
i o przebiegu zdarzenia też nie. Czas, mijał 
a Zygmunta trzeba było gdzieś pochować. 
Nie miał kto, nie było za co. Wreszcie jego 
znajome zajęły się wyszukaniem cmentarza, 
pogrzebem, pochówkiem i w parę dni Zyg-
munt spoczął w Laskach. 

Jak do tego doszło? W połowie ostatniej 
dekady XX wieku Zygmunt stał się milkli-
wy, zamknięty i tajemniczy. Spotykaliśmy 
się na zebraniach ZChN, potem w grupie 
Sokołowskiego. Ustawicznie przychodził, 
zdarzało się, że zaniedbywał obowiązki, nie 
dopatrywał tam czegoś, ale wiódł rej i wszy-
scy go słuchali. Znakomici malarze mieli go 
za kogoś znaczącego: Wallenberg-Kluzowa, 
Geno-Małkowski, Jerzy Świątkowski, Smitko-
Plenko, Chwiałkowska, nie był więc tłem 
dla grupy „Świat”, którą promował i nie 
był tłem dla tak samo interdyscyplinarnej 
grupy „ZA” Wiesława Sokołowskiego. Impo-
nował malarzom, ale nie tylko, i muzykom 
mniej ciągnęli do niego pisarze. Z Trziszki 
wychodziła „rogata dusza”, co w przypadku 
komunikatu słownego odbijało się przery-
sowaniem, zaczepnością, czy - jak czasem 
– zrażeniem. Uczynił to ze Świątkowskim, za 
co Jurek miał pretensje do niego, uczynił z 
Jerzym Pietrkiewiczem, którego wyzywał od 
najgorszych za byle drobiazg. 

W ostatnim okresie życia ten milkliwy i 
zamknięty twórca, chowający swoje tajemnice 
w sobie, zachowywał się coraz dziwniej. Czę-
sto przychodził i przypadkiem rzucał słowo, 
że jakieś służby szukają go, przepędzają, 
gonią, robią zasadzki. Czy to było realne 
poczucie zagrożenia czy objawy choroby? Jak 
miały się jego sprawy pisarskie, uwikłania w 
tajemnice państwowe, dostęp do niejawnych 
źródeł? Może ten pretekst wpędził go w mat-
nię, niezależnie, czy był chory psychicznie 
czy nie? Co spowodowało, że dopuścił się 
śmierci i to tak widowiskowej, przykrej dla 
otoczenia? Jest faktem, że Trziszka odchodził 
ze świata w atmosferze zupełnej klęski. Czuł 
się plebejuszem, bo brakowało mu na chleb, 
a jednocześnie jako pisarz chciał przemawiać 
w imieniu narodu. Tak go system socjalistycz-
ny nauczył. I nie mógł nie tylko przemawiać, 
ale i czuć się w nim bezpieczny. Odchodził 
nielubiany przez kolegów, zgłaszających 
mnóstwo pretensji, zarzucających często 
słuszne błędy, pomawiających o prymitywizm 
i prostactwo. W rozmowie ze mną powiedział, 
że studiów nie kończył, ale wiele lat poświęcił 
na czytanie w domu i po bibliotekach, żeby 
móc pisać sprawnie szkice literackie. I pisał 
je, obejmując swoim piórem całą literaturę 
chłopską i lumpenproletariacką. Był tyta-
nem pracy. Praca krytyka była marginesem 
w jego twórczości. Sedno jej zawierało się w 
powieściach - składnych, bogatych językowo i 
merytorycznie, inspirujących. A poza tym był 
człowiekiem publicznym: redaktorem, orga-
nizatorem. Nie miał go kto pochować, mało 
kto uczestniczył w jego pogrzebie w Laskach, 
nie ma nekrologów, wspomnień, legend. 
Dziwne, bo za życia wielu czerpało z sił wital-
nych i życzliwości pisarza. Jak wytłumaczyć, 
że zamilkli twórcy, już nie peerelowscy, ale 
spod znaku „Świata”, ,,ZA”, parafiad, ZTPP 
(około 200 ich było), ZChN-u i żaden nie 
wyartykułował pochwały zasług i znaczenia 
Zygmunta Trziszki. 

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

Rogata...
dokończenie ze str. 25
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Angelika Włusek

Obcowanie z naturą ludzką

Ona: jesteś niecierpliwą śliną,
co drąży skałę.

On: drżę na widok
potoków zimnego potu
płynących po twojej gęsiej skórce.

Toną w zachwycie
- orgazmy latem.

Jacek Jaszczyk

Nim wstał świt

nim wstał świt
przefrunęła cyranka
wiatr zastygł
z drzew spadło kilka oddechów

ta cyranka - to księżyc
wiatr - to kamień
drzewo - zerwany blask

nim wstał świt
przeminiemy
i kolory runą z ramion nocy
(a słowo nie jest wierszem)

nim ruszy słońce
istnieliśmy
i światło było na twoich wargach

Marek S.Podborski

tYGRYSICA

nie o kieł znana

Martyna  Kurowska

Pajęcza dłoń

Jak pająk skrada się
twoja dłoń do mojej.
Nicią opowieści
splata nasze ręce.
Drżącymi odnóżami
stuka nerwowo w stół,
przykryty wyszywaną
w kwiaty pajęczyną.

Małgorzata Bobak-Końcowa

Strachy
 
 
pochodzę z rodu kobiet nieidealnych 
piszę wiersze
 
ubrania zwiedzające moje ciało 
mają wiele do powiedzenia 
dzielne  
choć skończyły ledwie dziesięć lat
 
rankiem 
ronię kilka słów 
tak dla zdrowia  
nie pomoże czarna herbata  
dobra pogoda  
gospodarcze prognozy
sztuczkom wyobraźni nie ufam
 
może przywieje ciebie kolejna jesień 
i przestanę być strachem  
na dawnych kochanków

Małgorzata Kulisiewicz

CZAS KOBIEtY  

Ogrody Semiramidy
unoszą się lekko w powietrzu,
poruszają biodrami.

Rzeźbią w skamieniałej pamięci
ażurowe kształty.

Słońce ubiera je
w najmodniejszy fason
nonszalancji, 
w której tak im do twarzy.

Są delikatne jak złudzenie,
bo w istocie
są tylko jednym z siedmiu 
cudów
kształtu kobiety,
pachnącym jak olejek
biblijnej Sulamitki.

Szymon Florczyk

Nie mam ochoty czytać twoich wierszy

nie chcę
czytać ich pod skupioną wiązką lampki
wypalającej oczy za szkłem które tylko 
mnoży refleksy jak ćmy rozpędzone 
w roju błędnych roztoczowych meteorów 

nie chcę po omacku zaciskać 
warkoczy zgłosek plamić
drgającego powietrza między
niewiadomymi

nie mam ochoty czytać twoich wierszy 
bo rozdzwoniły się we mnie tą struną  
która prowadzi do twojego ciała

Rys. Martyna Kurowska, „Pajęczyna uczuć”
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Wałbrzych, niemiecki Waldenburg, 
to miasto o niepowtarzalnym kolorycie. 
Miasto górnicze, przemysłowe, po wojnie 
mocno zaniedbane. Pięknie położone  wśród 
niewysokich wzgórz Sudetów, gdzie każda 
dzielnica jest odseparowana od drugiej.  
Miasto tworzy  niejako federację dzielnic – 
każda jest inna, każda ma swój charakter. 
Wspaniały zamek Książ sławi miasto na 
całą Polskę a jeszcze dochodzą przeróżne 
tajemnice podziemnych schronów a nawet 
schowanego pociągu ze złotem wrocław-
skim. Obok jest piękne Szczawno – Zdrój /
Salzbrunn/, do którego ongiś przybywała 
śmietanka towarzyska z całej Europy m. in. 
Winston Churchill/1874 -1965/ – goście 
Hochbergów, właścicieli Książa i kopalń wał-
brzyskich.  Dla nich zbudowano krętą linię 
kolejową od Szczawienka przez Szczawno w 
kierunku Czech, aby szacowni goście nie byli 
zmuszani do oglądania dymiących kominów 
i robotniczych dzielnic. Jeszcze wcześniej, 
Wałbrzychem i całymi Sudetami zachwycał 
się Wolfgang Goethe/1749 – 1832/, który 
zjeździł je w roku 1790 i nocował w pięknej 
kamienicy na wałbrzyskim rynku /jest tam 
tablica pamiątkowa/. Nad miastem króluje 
góra Chełmiec / 851 m/ zbudowana w  
formie kopuły widocznej niekiedy aż z odle-
głego o 70 kilometrów Wrocławia. Ogromny 
krzyż na jej szczycie przypomina Zakopane z 
Giewontem. Z Chełmca/niem. Hochwald/  
podziwiać można krajobrazy Sudetów.

Przez całe miasto wije się niczym wąż 
boa inna, pierwszoplanowa linia kolejowa a 
mianowicie Wrocław – Jelenia Góra. Wzdłuż 
tej linii położone były liczne kopalnie, kok-
sownie i wiele innych zakładów przemysło-
wych. Jadąc pociągiem w nocy można było 
podziwiać gorejące piece koksownicze i czuć 
się jak w mitycznym piekle. Tu produkowano 
koks ze znakomitego węgla  wałbrzyskiego. 
Ten koks to niebywale ważny składnik w pro-
dukcji stali. Pokłady wspaniałego acz trudno 

Roman Sidorkiewicz

Powojenny wałbrzych – tygiel wielu kultur i narodów

dostępnego węgla były niezwykle cenne w 
procesie industrializacji dawnych Niemiec. 
W XIX wieku pobudowano kopalnie, które 
dotrwały do lat 90 – tych ubiegłego wieku. 
Wydobywanie węgla stało się tu nieopłacalne, 
kopalnie zostały zlikwidowane. Zostały tylko 
po nich obiekty muzealne ale koksownia 
dalej działa. Węgiel sprowadza się z okolic 
Jastrzębia i produkcja idzie całą parą.

Trudno dostępne pokłady węgla we 
Wałbrzychu i Nowej Rudzie już za czasów 
Niemiec hitlerowskich były ekonomicznie 
deficytowe ale nikt nie zdecydował się na ich 
likwidację. Na horyzoncie wisiały ogromne 
perspektywy zbrojeniowe dla III Rzeszy; bez 
stali i związanego z jej produkcją węgla i 
koksu nic nie można zrobić. Dlatego ma-
china przemysłowa w Wałbrzychu kręciła się 
doskonale. Przetrwała bez uszczerbku II woj-
nę światową / tak jak całe Sudety/. Wojska 
radzieckie pojawiły się tam 8 maja 1945 roku 
i rozpoczęła się nowa era tego miasta.

Tej nowej erze poświęciła swoją książkę  
ANEtA NISIOBĘCKA o tytule „ Z Lens do 
Wałbrzycha”. Książka jest wynikiem długolet-
nich badań naukowych przeprowadzonych 
przez autorkę w ramach pracy nad rozprawą 
doktorską Reemigracja Polaków z Francji oraz 
ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945 
– 1950.

W zapowiedzi czytamy: Kwestia powrotu 
Polaków po II wojnie była jednym z najważniej-
szych tematów w relacjach polsko – francuskich. W 
latach 1946 – 1948 oba państwa zawarły cztery 
umowy reemigracyjne, na podstawie których do 
kraju wyjechało około 70 tysięcy osób. Przyjazd do 
Polski był dla rodaków źródłem wielu wzruszeń… 
Autorka analizuje przyczyny, przebieg i skutki 
reemigracji Polaków z Francji po II wojnie świa-
towej. Omawia kulisy rozmów dyplomatycznych 
oraz kwestie prawne i organizacyjne związane z 
ich powrotem. Skupia się na nieporuszonych dotąd 
w literaturze przedmiotu procesach adaptacyjnych 
rodaków przybyłych z ziemi francuskiej oraz ich 

konfrontacji z realiami stalinowskiej 
ojczyzny.

Opracowanie składa się 
z trzech części – pierwsza to „ 
Emigracja polska we Francji w 
latach 1918 -1945”, druga to 
„Powrót Polaków po II wojnie 
światowej” a trzecia to „Procesy 
adaptacyjne reemigrantów do 
powojennych realiów”. Z tych 
trzech części najciekawszym 
wydaje się być  ostatnia i głównie 
jej poświęcę recenzję. Składa 
się z trzech podrozdziałów – 1. 
Konfrontacja z komunistyczną 
rzeczywistością, 2 - Polacy z 
Francji - „obcy” czy „swoi”, 3 – 
Specyfika roli reemigrantów 
w komunistycznych organach 
bezpieczeństwa państwa.

Autorka z dużym znaw-
stwem przybliża czytelnikowi 
ówczesny klimat powojennego 
Wałbrzycha. Przesadza jednak 
w ciągłym nazywaniu ówczesnej 
Polski jako komunistyczną, sta-

linowską. Ojczyzna jest jak matka – nawet 
gdyby była brzydka to jednak jest matką. Nie 
docenia patriotycznej postawy robotniczej 
emigracji we Francji – jechali do swej ojczy-
zny aby odbudowywać ją ze zniszczeń wojen-
nych.  A. Niesiołowska cały czas „kibicuje” 
tym, którzy nie wrócili do Polski wybierając 
lepsze życie na Zachodzie pod płaszczykiem 
okupacji komunistycznej. Zostawali we Fran-
cji budując sobie lepsze materialne życie, 
Polska niewiele ich obchodziła. Podobną, 
niestety, retorykę przyjął pisarz emigracyjny 
Tadeusz Nowakowski (1917 – 1996)  w po-
wieści Obóz Wszystkich Świętych.

Górnicy potrzebni byli zarówno Francji 
jak i Polsce. O ich pracę biły się oba państwa. 
Polscy emigranci zdobyli we Francji fach 
górniczy – pełen znoju i niebezpieczeństw. 
Bez wydobycia węgla gospodarka leżałaby 
na łopatkach. Rdzennym Francuzom nie 
bardzo chciało się tak pracować. Polacy byli 
niezastąpieni w kopalniach północnej Fran-
cji. Władze francuskie na początku powo-
jennego okresu uzgodniły z naszym rządem 
warunki reemigracji Polaków. Było to duże 
przedsięwzięcie organizacyjne. Całe pociągi 
jechały przez Niemcy do stacji granicznej w 
Międzylesiu. Stamtąd reemigranci kierowa-
ni byli w różne części Polski, najczęściej do 
Wałbrzycha i okolic.

W roku 1948 w powiecie wałbrzyskim 
osiedliło się ich aż  40 tysięcy. Na ulicach wał-
brzyskich łyszało się głównie język francuski. 
Miasto to nazywano „francuskim miastem” 
a górników reemigrantów - „Francuzami”. 
W mieście osiedlili się także repatrianci zza 
Buga, głównie z Borysławia i częściowo z 
Wileńszczyzny. Dużo było Polaków z cen-
tralnej Polski a także Żydów. Mozaikę naro-
dowościową wzbogacali Grecy ewakuowani 
do Polski po wojnie domowej w końcu lat 
czterdziestych.

Autorka przytacza słowa reemigranta 
Stefana Włodarczyka: „W tramwaju tylko 
motorniczy i kontroler biletów mówią po polsku, 
reszta rozmawia po francusku, niemiecku, rosyjsku 
i w jidisz”.

Niemców w Wałbrzychu było wielu – byli 
niezbędni do zapewnienia ciągłości pracy w 
kopalniach i koksowniach. Mniejszość nie-
miecką traktowano dobrze – zorganizowano 
dla niej przedszkola i szkoły. Władze polskie 
jak i radzieckie nie popełniły już błędów 
jakie miały miejsce na Górnym Śląsku – tam 
górnicy, rodowici Ślązacy zostali wywiezieni 
na Wschód, głównie do Donbasu i  pracowali 
w katorżniczych warunkach. Na Śląsku za-
brakło ludzi do pracy w kopalniach i polskie 
władze musiały szybko naszych górników 
stamtąd ściągać z powrotem mimo oporów 
ze strony radzieckiej.

Adaptacja polskich reemigrantów była 
niełatwa. Powojenna bieda, brak mieszkań 
na poziomie francuskim niejednej rodzinie 
bardzo doskwierały. Władze Wałbrzycha ze 
skóry wychodziły aby zapewnić tym ludziom 
znośne warunki mieszkaniowe. Niejedno-
krotnie mieszkania przeznaczone dla gór-
ników zajmował element „mało przydatny 
w odbudowie Polski”. Dochodziło wciąż do 
napięć na tym tle. Dochodziło także do kłót-
ni rodzinnych. Celowały w tym kobiety – żony 
reemigrantów. W Polsce były niedostatki w 
zaopatrzeniu, wszędzie - nieznane im dotąd, 
kolejki.

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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Pocieszeniem był jednak dostęp do 
bezpłatnej edukacji. Dawało to nadzieję, że 
przynajmniej dzieci się wykształcą i zdobędą 
wyższe pozycje społeczne. We Francji cała 
emigracja skazana była na ciężką pracę i 
zajmowanie niskiej pozycji społecznej. Pod 
względem dostępności do nauki sytuacja w 
biednej Polsce była zdecydowanie wyższa 
niż we Francji. Zdolni i ambitni młodzi 
ludzie mogli uczęszczać do szkół wszelkiego 
typu – średnich, wyższych, zdobywać tytuły 
naukowe. Władze polskie szły na rękę tej 
młodzieży – nawet egzaminy wstępne były 
przeprowadzane w języku...francuskim! Z 
rodzin reemigrantów francuskich – prostych 
ludzi - wielu się wybiło w życiu społecznym. 
Wspomnę o kultowym poecie Edwardzie 
Stachurze /1937 – 1979/ czy piosenkarce 
Violetcie Villas /Czesława Gospodarek z 
domu Cieślak, 1938 - 2011/. We Francji nie 
mieliby żadnych szans.

Aneta Nisiobęcka interesująco opisuje 
wzajemne stosunki między różnymi nacjami 
i przybyszami z różnych stron. Wiele ich 
różniło - „Francuzi” denerwowali otoczenie 
pewnym wywyższaniem się, grą w „bule”, 
pielęgnowaniem przydomowych ogródków a 
także głośnymi rozmowami po francusku. 

Wracający do ojczyzny górnicy znakomi-
cie się jej przysłużyli. W moim odczuciu była 
to prawdziwa, patriotyczna postawa. Dziwię 
się przeto autorce, że inaczej na to patrzy.

Dziś problem tygla narodów znikł. 
Młodzież zupełnie się spolonizowała; całe 
pokolenia potomków „Francuzów” pracowa-
ły i pracują na rzecz ojczyzny. Reemigranci 
pozostawili po sobie dobre wspomnienia, 
ciężko pracowali nad odbudową Polski. Do 
dziś mamy z nich korzyść.

A co z tymi którzy zostali we Francji? 
Pracowali dla obcego kraju, ich potomkowie 
całkowicie się wynarodowili. We Francji nikt 
ich nie wspomina, zniknęły polskie gazety /
choćby bardzo popularny „Narodowiec”/, 
polskie kluby sportowe, zespoły ludowe,  w 
Paryżu, w 17 dzielnicy, ulotnił się jak kam-
fora największy klub polski z restauracją, 
czytelnią i salą taneczną. Nic po emigracji 
nie pozostało. Polacy to nie Żydzi, którzy 
dwa tysiące lat po wyrzuceniu ich z ojczyzny, 
potrafili zachować własną tożsamość. Nawet 
wnukowie takich postaci jak generał Wła-
dysław Anders /1892 – 1970/ czy Zbigniew 
Brzeziński /1928 – 2017/ ani be ani me po 
polsku. Znam z autopsji ten problem – często 
bywam we Francji. 

A  Wałbrzych znam doskonale. Kilka 
lat w nim mieszkałem i przebywałem w tym 
tyglu narodów. Pracowałem razem z „Francu-
zami”, borysowiakami, wilniakami, Grekami, 
Galicjokami. Mam zatem możliwość obiek-
tywnego przedstawienia swej opinii.

Mimo to uważam, że książka Anety 
Nisiobęckiej jest udana. Drobiazgowo 
przedstawiła wszelkie problemy związane z 
tą tematyką. Jej rozprawa naukowa, o której 
już wspomniałem, została nominowana przez 
władze Uniwersytetu Warszawskiego do na-
grody Prezesa Rady Ministrów za najlepsza 
wyróżnioną prace doktorską obronioną w 
roku 2015. 

Aneta Nisiobęcka, Z Lens do Wałbrzycha, Powrót Polaków 
z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 
1945 – 1950. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 
2018, ss. 416

Przebywam ostatnio w środowisku 
ludzi piszących. Jest to niebywała przy-
jemność, bo słucham i czytam teksty 
koleżanek i kolegów, dla których kultura 
nie jest tylko oprawą, ale mają ambicję 
ją współtworzyć. Tam wpadł mi w ręce 
tom poezji KRZYSZtOFA SAtuRNINA 
SChREYERA  Wino życia  (Okręgowa 
Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana 
Nielubowicza, Warszawa 2017). Nie jest to 
może poezja na współczesne zmówienie. 
Tworzywo słowa nie narusza bezpośred-
niego, potocznego znaczenia. Składnia, 
fleksja, interpunkcja jest zgodna z popraw-
nością wręcz słownikową. Trudno mówić o 
wyjątkowej przygodzie intelektualnej czy 
artystycznej. A jednak sięgam po tomik z 
przyjemnością. Dołączam go do książek, 
do których wracam. Stoi na półce i jak na 
razie nie pokrywa go kurz.

Książeczka składa się z 6 rozdziałów, 
w każdym od kilku do kilkudziesięciu 
tekstów. Najdłuższym są treny. Nie znam 
przeszłości lirycznej autora, ale wydaje się, 
że fakt śmierci bliskiej osoby otworzył go 
na przygodę ze słowem. Zresztą i poeci ze 
szkolnej klasyki nie byli mu obcy. Doświad-
czenie zbliżyło go do ich wrażliwości.

A pomogło proste odkrycie
starych wierszy tomik nieduży,
zanurzyłem się w innym świecie,
gdy ten wokół mocno mnie znużył. 
(Przebudzenie)

Zrozumiał sens literatury wzbogacają-
cej, otwierającej na nowe przestrzenie, ale 
i mającej znaczenie terapeutyczne.
ulga dla duszy poety,
kiedy chandry i spleeny zamienia na wersety.

Przygoda ze słowem wprowadziła 
go w stan medytacji, zwolnienie tempa, 
skupienie się na detalu życia: drzewa, 
obłoki,  mijani przechodnie, różowe 
mieczyki, mrówki, spacer z psem, podróż 
tramwajem.

poezji wartki strumień
łagodnie mnie porywa. 
(Przebudzenie)

Potrzebę przyglądania się światu, 
włączenie we wspólny rytm, bycia po 
prostu człowiekiem, staje się niezwykłą 
przygodą.

A jak przyjemnie utonąć teraz
w muśnięciu wiatru i bezmyślności,
gdy przyszłość żadnych dróg nie otwiera,
oprócz tej pewnej, tej do nicości. 
(Na progu)

Nieubłagana granica wywołuje w 
człowieku lęk i poczucie beznadziejności. 
Ale nie w bohaterze tego tekstu. Podmiot 
liryczny przyznaje się do zaawansowanego 
wieku. Słowo „nicość” nie jest tu wyrazem 
klęski, ale poczucia lekkości bytu, zrzuce-
nia z siebie odpowiedzialności, otwarcia 
na wolność. „Nicość” zostaje odrzucona 
jako granica poznania, nad którą nie 
warto się rozwodzić. To nie należy już 

Joanna Kożan-Łazor

Poezji wartki strumień 

do nas.
wystarczy uśmiech bliskich -
cóż nam po wieczności!  
(Dobra sława)

Schreyer zaprasza do ustawicznej 
przygody, jaką jest życie bez względu na 
czas przeżywania, z nieustającym mło-
dzieńczym entuzjazmem.
kiedy przeszłość i przyszłość idą w jednej pa-
rze,
żyj pełnią i oczekuj niezwykłych wydarzeń. 
(Granica)
Świat mocnej miłości, mądrej akceptacji, 
rozumnego porządku może cię spotkać 
każdego dnia.
żyć i umierać w szczęściu nie wymaga cudu,
bo szczęśliwym po prostu trzeba się urodzić 
(Na progu)

To może i jest fakt biograficzny, ale 
równocześnie jest szansą, nakazem. Uro-
dzić się na nowo można w każdej chwili. 
Trzeba tylko podjąć decyzję.

gdy miłość mocna i bogata,
starczy za filozofię świata. 
(Przebudzenie)

Oryginalność tej poezji polega na 
głoszeniu prostej mądrości potwierdzonej 
doświadczeniem życia. Zaprzeczeniem wo-
bec czasów, gdy ponuractwo i udziwnienia 
zdobywają laury.

a teraz
świat pustych słów jest jak rzeki
bez tamy
(Przebudzenie)

Wartość refleksji tych utworów leży 
również w fakcie, że pisze je lekarz i to 
wielu specjalności: internista, diabetolog, 
pulmonolog, kardiolog. Człowiek, który 
szczególnie poznał kondycję ludzką w jej 
najbardziej ekstremalnych momentach, 
którego życie wypełnione było (i jeszcze 
jest) posługą dla ciała i duszy. Medycyna 
i głęboki humanizm ukształtowały jego 
wizję świata i określiły rolę człowieka w 
świecie. Niedawno byłam na spotkaniu 
innego poety i lekarza - Piotra Müldnera-
Nieckowskiego. Zaskoczył nas pytaniem: 
„Czy pójść na medycynę, żeby być lepszym 
poetą?” Wskazał na pokrewieństwo obu 
dziedzin dotyczących bytu człowieka, 
tajemnicy osoby i jej niepowtarzalności, 
a przez to szacunku do życia, którego gra-
nice wyznaczają narodziny i śmierć.

Otwieram tomik. Zanurzam się w 
jego wierszach ze smętem i wynurzam 
uśmiechnięta. Wydaje się, że biegnę po 
wersach jak po schodkach szczęśliwego 
dzieciństwa, schodkach, które prowadzą 
do drzwi, za którymi czeka przygoda. To 
może nie jest mój dom, ale zaproszenie 
na wspólną wycieczkę w nieznane. Czuję 
się podekscytowana  i bezpieczna. 

Krzysztof Saturnin Schreyer, Wino życia, Okręgowa Izba 
Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, 
Warszawa 2017, ss 96.
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Jakub – bohater indywidualny tomu 
wierszy EwELINY PILAwY Skarga Jakuba, 
przemawia jak bohater zbiorowy. Przedsta-
wiciel narodu żydowskiego rozpacza, żali 
się, przeżywa, oskarża. Wskutek gehenny 
II wojny światowej doznaje największych 
upokorzeń i cierpień. Ludzie bowiem do-
prowadzili do tego, że trzeba było „widzieć 
szaleńcze źrenice”. Żydzi w obozach, get-
cie, w nagonkach ginęli za to, że są.

Jakub traktuje swoje klęski wybiórczo, 
zgodnie z własnym doświadczeniem. Utkwi-
ły mu w pamięci „ścierwa w kanale”, „poród 
w barłogu”, „pętla na szyi”, „pochowana 
matka pod  płotem”. Marzył „o kromce 
chleba”. I tu pada piękna metafora. Jakub 
ma „gwiazdę na piersi nie w niebie” i dlate-
go buntuje się przeciw Bogu. Gdzie On był, 
skoro zesłał takie cierpienie za to, że jak u 
rasy wschodniej, Jakub ma oczy czarne, nie 
niebieskie, co go odróżnia od kata.

Jednym słowem, co krok zaglądała Ży-
dom w oczy śmierć. To doświadczenie jest 
najczęstszym motywem zbioru poetyckiego 
Eweliny Pilawy. Zagłada, a ściślej śmierć, 
to najwierniejszy towarzysz Żyda. Jej nazwa 
pada w wielu wierszach. W utworze „Modli-
twa” podmiot liryczny kieruje swoją prośbę 
do Boga, aby dał „zapomnieć o śmierci”. W 
utworze „Jesień w getcie” poetka stwierdza, 
że liście to jak „śmierć pod stopami”. Wi-
sząca przy drutach obozowych dziewczynka 
„śmiertelnie objęła / ołów” („***”). Przy 
likwidacji getta „tylko śmierci / nie trzeba 
błagać” („Likwidacja getta”). Grajek żydow-
ski („Skrzypek Natan”) prosi, by „zagrać 
śmierci”. Obozowa orkiestra „wystukuje / 
śmierć” („Obozowa orkiestra”). Śmierć pa-
trzy w oczy na każdym kroku. Dzieje się tak 
w getcie, obozie, miejscu kaźni. Że akcja 
obejmuje nie tylko getto, świadczy nazwa 
miejscowości Jedwabne, gdzie też doszło 
do ludobójstwa. W ostatnim wierszu tomu 
Żyd nosi numer obozowy, a początek tego 
tomu rozgrywa się na rampie.

Tomik jest monotematyczny. Ze 
względu na powiązanie wierszy wspólnym 
motywem jest to właściwie cykl. Nie posia-
da on jednak jednego czy pojawiającego 
się parokrotnie bohatera, nie dzieje się w 
jednym miejscu, nie łączy wierszy ten sam 
wątek. Różnorodna jest forma podawcza 
zbioru, od opinii, przez monolog, zwrot 
do drugiej osoby, po modlitwę. Zależy 
wszystko od sytuacji, okoliczności, miejsca 
zdarzeń i stanu wewnętrznego bohatera. 
Poetka na różny sposób opisuje życie w 
obozie, getcie i miejscu kaźni: narodziny, 
pracę, rozrywkę, śmierć. Występują tu licz-
ni bohaterowie: szewcy, grajkowie, małe 
dzieci, gwałcona kobieta, samobójczyni, 
zamordowani… 

Świat Żyda w czas okrucieństwa jest 
malowany jednym kolorem. E. Pilawa tak 
to określa: „czarne oczy nauczą się widzieć 
czarno”. W tym kolorze autorka osiąga eks-
presję i dramatyzm. Innego w tomie Skarga 
Jakuba nie widać. Może tylko brunatność 
na chwilę zastąpi tu czerń. W wierszu „Las” 
można przeczytać: „korą brunatną obra-

Stanisław Stanik

Ludzie ludziom…

stam / chowając się w lesie”. A potem, po 
złapaniu Żyda, po jego zamknięciu w obo-
zie lub w getcie, próbuje na miarę możli-
wości zorganizować sobie życie. Śpiewa, gra 
na skrzypcach, szyje, robi buty, je co może, 
modli się. To życie najlepiej oddaje wiersz 
„Getto, dzień powszedni”: „Brakło wody / 
chleba / i węgla na opał // Brakło zapałek 
/ przestrzeni / i lekarstw // Brakło matki / 
ojca / i okien otwartych // Brakło światła 
/ powietrza / i trumien zabrakło”.

Szczególnie zajmuje uwagę autorki los 
dziecka. Ono odczuwa najbardziej dramat 
śmierci rodziców, pogardy, nędzy, gwałtu. 
W wierszu bez tytułu („***”) mała dziew-
czynka prosi mamę, by nie płakała, choć 
„pogonił ją strach na druty”. Inna matka w 
innych okolicznościach mówi z rozpaczą: 
„Czułam dziecino / jak zastygasz w łonie” 
(„***”). Z płaczem niemal jeszcze inna 
matka powiada: „Śpij synku / w barłogu 
matka kocha tak samo” („***”). Chce opo-
wiedzieć dziecku „inną bajkę”, inną rzeczy-
wistość. Nowonarodzonego kobieta musi 
karmić zwiędniętą piersią („Narodziny”). 
Do dziecka usynowionego kieruje inna te 
słowa: „do sprawiedliwego mów córeczko 
/ tata” („Kto ratuje jedno życie, ratuje cały 
świat”). Ile niemowląt zginęło, ilu starszych 
udało się uratować?

Stosunek E. Pilawy dla dziecka przy-
pomina postawę Ewy Szelburg-Zarembiny. 
Opowiadała, jak otworzyła wagon z zamar-
zniętymi na śmierć dziećmi Zamojszczy-
zny. Wielce przeżywała, że nie mogła ich 
uratować. A inne starała się ocalić. Swoją 
twórczość z nadwyżką oddała dziecku. 
Podobnie autorka Skargi Jakuba. Osoba to 
młoda, nie pamiętająca czasów zagłady, 
która tam kieruje myśl, współczucie i god-
ność ludzką. 

W wierszach panuje nastrój grozy, tra-
gedii, bólu, cierpienieazwątpienia. Został 
umiejętnie oddany w słowach prostych, 
ekspresyjnych, zwięzłych. Zaskoczenie 
budzi wiersz „Jedwabne”. Cała książka trak-
tuje o zbrodni niemieckiej, a tu pokazuje 
polską. Tak się przynajmniej wydaje po 
opracowaniach o Jedwabnem Anny Bikont 
i Joanny Szczęsnej, które winą za spalenie 
Żydów obarczają na Polaków. Ale Pilawa 
nie wskazuje winnych. W ogóle brak tu 
kata. Słychać tylko skargę, podobną tej, 
jaką zawiera psalmodia żydowska. Tak więc 
tutaj słowo „Niemiec” czy „kapo” nie pada, 
a cóż dopiero „Polak”.

Wielkie serce ma Ewelina Pilawa i z 
niego narodziła się ta  książka. Do tej pory 
Pilawa była znana przede wszystkim jako 
autorka poezji miłosnej. Wydała „Inną 
miłość” (2013), „Obce sukienki” (2015) i 
„Między Zasaniem a Wolą” (2017). W tym 
ostatnim tomiku uwieczniła nazwy dziel-
nic Przemyśla i Warszawy, a zaraz potem 
przeprowadziła się z miasta nad Sanem 
do Warszawy. Przywiodła ją tu miłość do 
mężczyzny. 

Ewelina Pilawa, Skarga Jakuba, Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”, Bydgoszcz 2019 ss. 58.

Nie mogę zgodzić się z autorytatywnym 
stwierdzeniem Dariusza Tomasza Lebiody, 
który w posłowiu o pretensjonalnym tytule 
Żar i lód do kolejnego zbioru wierszy DANu-
tY KRuPECKIEJ Dokąd idziesz? napisał, że 
są „to wiersze świadczące o dużej kulturze li-
terackiej i filozoficznym podejściu do życia”. 
Ani to ani to. Metaforyzowanie wszystkiego 
- wymuszone automatyczne, rodzi niezrozu-
miałe, piętrowe, sztuczne środki stylistyczne. 
Przytoczmy kilka: twarze cnót wykutych w skale 
(s. 58), pas i kolec nadziei (s. 58), w liceum 
gdzie płynęła osobista edukacja (s. 68), pług który 
orał pole naszej przyszłości (s. 70), jednogłośna 
barwa pada na wzrok (s. 72), wiara morza na 
kamiennych schodach (s. 81), mała łagodność 
przepuszcza tramwaje (s. 91), żar kampanii 
lata (s.92), bogaty kształt wypuszcza oddech (s. 
94). Uff, ale męka, zarówno montowania 
tych metafor jak i ich odczytywania! Kultura 
literacka to między innymi dyscyplina słowa, 
panowanie nad nim. Nie ma też w tym tomie 
„filozoficznego podejścia do życia”, do czego 
zresztą autorka się przyznaje, pisząc o moim 
żeńskim bio (s. 33), moim ekosystemie (s. 47), 
kobiecym entuzjazmie (s. 84).

Te wiersze to przede wszystkim sen-
tymentalne notatki z beznadziei kobiecej 
tęsknoty, pożądania i niespełnienia. To listy i 
telefony do różnych, partnerów. Jedno z  tych 
przesłań kończy się dramatycznie (s. 41).

czy ty myślisz
że pożądanie
nie ma granic wytrzymałości
Jest to bardzo autentyczne, poruszające 

tak jak obcowanie z przyrodą (oddałam się 
tobie przyrodo, s. 48), a konkretnie z brzozą 
(bliska spragnionych ust nachalnie ociera się 
całując namiętnie białą korę, s. 37). 

Niezbyt autentyczne są natomiast wier-
sze skierowane do matki i ojca, prawdziwiej 
już jest z uczniami, bo autorka jest nauczy-
cielką. Nie powiem, że wiersz młodzi przyjaciele 
(s. 57) trąci chorobliwą interakcją.

Nie tylko dla owej autentyczności nie-
spełnienia ale też dla autentyczności spełnie-
nia warto wziąć do ręki tę książkę.

Dawno nie czytałem bowiem tak poraża-
jącego w formie i treści, kobiecego erotyku 
(s. 17);

Dziki ptak
jeszcze chwila
i będziesz we mnie
jak dziki ptak
na wodzie
dużej wyspy
w zieleni
znany szept
na melodię
gra pięknie
jeszcze chwila
chwila
Tak już z tymi książkami z wierszami 

bywa, że czasem jeden wiersz pokrywa stratę 
tych innych (w tym przypadku 102) zadruko-
wanych stron. Chociaż … chociaż jest jeszcze 
kilka wierszy godnych uwagi.

Danuta Krupecka, Dokąd idziesz?, Bydgoszcz 2019, Biblio-
teka „Tematu”, ss. 102

Stefan Pastuszewski

tomik jednego wiersza
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Negocjatorom prowadzącym z Rosja-
nami w Andruszowie długie dyplomatyczne 
targi o pokój, wysłannicy królewscy przywieź-
li ścisłą i tajną instrukcję: mają go zawrzeć, 
starać się aby był najlepszy, ale nie wolno im 
zapominać, że Rzeczypospolita w roku 1667 
nie ma już zupełnie sił na prowadzenie dal-
szej wojny z Rosją. Od dwudziestu lat kraj był 
terenem nieustających walk. Najprzód bunt 
Chmielnickiego, później potop szwedzki, a 
na końcu najazd rosyjski. Zarówno Korona 
jak i Litwa były straszliwie zniszczone, skarb 
był pusty, brakowało pieniędzy, straty lud-
nościowe były ogromne. 

Ostatecznie udało się uratować dla 
Polski Inflanty. Ukraina została podzielo-
na, Ziemia Smoleńska i Siewierska odeszły 
na zawsze. A mimo tego, mimo 250 lat 
przynależności do państwa carów, jeszcze 
w 1920 roku jakaś część ludności tych te-
renów miała większy czy mniejszy związek z 
kulturą polską, z religią katolicką, a nawet 
z językiem. Mógł tutaj mieć podtrzymujące 
znaczenie fakt, że do czasów Piotra I na dwo-
rze carskim język polski odgrywał podobną 
rolę jaką w sto lat później zaczął odgrywać 
na dworach europejskich język francuski. 
Nie było więc przypadkiem, że siostry Urszu-
lanki szare w 1908 roku, a więc w okresie, 
gdy w Rosji nastąpiła wyraźna liberalizacja 
polityczna, otworzyły w Smoleńsku internat 
dla dziewcząt, ochronkę dla sierot polskich i 
polską szkołę. I chyba była to udana inicjaty-
wa skoro wychowanki tę polskość odświeżyły 
i ugruntowały przeważnie na całe życie. 

To, co przez szereg pokoleń było 
niejako walorem, może nawet rodzajem 
nobilitacji po Rewolucji Październikowej 
stało się obciążeniem, a także poważnym 
zagrożeniem życia, zwłaszcza dla sfer zie-
miańskich, ale właściwie dla wszystkich, 
którzy nie pochodzili z głębokich nizin 
społecznych. 

Książka EDMuNDA KuZINOwICZA 
„Spóźniona opowieść” to dzieje jednej du-
żej rodziny w epoce ogromnych wydarzeń 
historycznych, które się przetoczyły przez 
tereny Rosji i Polski. Zapoczątkowała je I 
wojna światowa i Rewolucja Październikowa, 
a zakończyła Solidarność i upadek komu-
nizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Młode małżeństwo Anny i Pawła, o polskich 
korzeniach, ale już rozmawiające w domu 
po rosyjsku, szukające swojego miejsca 
w świecie ogarniętym surowym reżimem 
rewolucyjnym, mając społecznie niedobre, 
bo ziemiańskie pochodzeniem męża – z 
konieczności musiało mieć i miało w roku 
1923 bardzo trudny start życiowy w dalekim 
Smoleńsku. A jednak nie poddali się, mimo 
braku wykształcenia, mimo braku majątku 
nawet tak skromnego jak własne mieszka-
nie, potrafili jakoś się urządzić, później 
wybudować niewielki dom i dochować się 
trzech córek. Niestety choć, nie afiszowali 
się tą swoją, właściwie historyczną, polsko-
ścią wzbudzili zainteresowanie NKWD. To 
groziło więzieniem lub zsyłką do Kazach-
stanu. Bierność i niefrasobliwość życiowa 
należały do ostatnich cech Anny i Pawła. 

Karol Pastuszewski

Saga rodzinna

Stać ich było na tyle energii i odwagi by rzu-
cić wszystko w Smoleńsku i zacierając ślady 
wyjechać do Czernichowa na Ukrainie i tam 
zacząć start od początku. Znamienne, że na-
wet w domu ukrywali przed córkami to, co 
ich mogło pogrążyć w oczach władzy, a więc 
dawny status społeczny Pawła, nie rosyjskie 
korzenie, religię katolicką, choć nie było 
żadnych warunków do jej praktykowania. 
Chodziło o to, aby dziewczynki z dziecięcą 
szczerością nie opowiedziały czegoś niebez-
piecznego w szkole, czy na podwórku. Ich 
bliska krewna też mieszkająca w Czernicho-
wie miała Trylogię Sienkiewicza, ale żadna 
z córek nie dostała jej do ręki. 

Sportowe powiedzenie mówi, że sil-
nym szczęście sprzyja. Kmittom dzięki ich 
zaradności udało się wspaniale wydostać ze 
Związku Radzieckiego i wyjechać do Polski, 
której nigdy nie widzieli. Wyjechać bez wizy 
i paszportu. Nie mieli tam żadnych krew-
nych czy znajomych, żadnego adresu. Po 
prostu stała się rzecz niewiarygodna. Polscy 
robotnicy organizacji Todta, na ich proś-
bę, załatwili im wagon w składzie pociągu 

ewakuacyjnego z Czernichowa. Wysiedli w 
Siedlcach, przetrwali tam przejście frontu 
i z obawy przed „ciekawością” UB z falą 
repatriantów, czy ściślej ekspatriantów z 
przedwojennych województw wschodnich 
ruszyli na Ziemie Odzyskane. Gdańsk, 
Słupsk i na koniec Wrocław to były stacje 
milowe tej życiowej epopei. Młode pokole-
nie a więc ich córki i wnuki w zaistniałych po 
wojnie warunkach awansowały społecznie 
z całą młodą generacją. Pokończyli wyższe 
uczelnie, wyjeżdżali za granicę, kiedy stało 
się to już możliwe, odwiedzali i przyjmowali 
krewnych, którzy zostali w Rosji, albo w róż-
nych okresach wyemigrowali z tego kraju do 
państw zachodnich czy Ameryki.

Dzieje pokolenia. Całe życie było cięż-
kie, nie raz mocno zagrożone, ale wychowali 
dzieci, doczekali końca realnego socjalizmu, 
końca państwowego terroru i zagrożenia 
egzystencji, później już tylko władzy autory-
tarnej, by się wreszcie znaleźć się w normal-
nym systemie demokratycznym, w normalnej 
gospodarce, w której nie decydują teoretycz-
ne, nieżyciowe zasady ekonomiczne. Wiek 
kataklizmów i katastrof, strachu, przemocy, 
ubóstwa, ucieczek skończył się. Dla nich 
bardzo późno, pod wieczór życia.

Edmund Kuzinowicz: Spóźniona opowieść, Wrocław 
2011, ss 253  
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Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny. 

30 lat Oddziału Bydgoszcz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zmobilizował nas do wnik-
nięcia w głąb historii życia literackiego miasta nad Brdą i Wisłą. Kontynuujemy prezen-
tację tego ośrodka. Życie literackie Gniezna prezentował w odcinkach Sławomir Krzyśka,  
a Podkarpacia – Mieczysław Arkadiusz Łyp. Łamy „Akantu” są otwarte na kolejne prezentacje.

Redakcja „Akantu”  

Literatura w Bydgoszczy. 30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (4)

JuŁGA KAZIMIERZ (1935-2002) – 
poeta, malarz, fotografik, organizator życia 
kulturalnego. Ur. 23.II.1935 r. w Rybowie 
pow. Wągrowiec. W 1955 r. ukończył Pań-
stwowe Liceum Technik Plastycznych w 
Bydgoszczy, studiował na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z zakre-
su malar stwa w pracowni prof. Stanisława 
Borysowskiego w 1960 r. Pracę w bydgoskim 
Biurze Wystaw Artystycznych podjął w 1960 r. 
jako instruktor; od 1973 do 2002 r. dyrektor. 
Jego działalność artystyczna rozwijała się w 
kilku kierunkach: zajmował się malarstwem, 
twórczością poetycką, foto grafią artystyczną i 
fotografią dokumentalną. Uprawiał również 
kry tykę plastyczną. 

Debiutował w 1956 r. w „Nowym Torze”. 
Zbiory wierszy: Krawędź (1961), Szum słońca 
(1966, 1977), W smudze wody (1988),  Godziny 
(1991). Tędy chodzą chmury (2002). Współ-
założyciel Grupy Poetyckiej „Wymiary”. W 
latach 1977-1983 członek ZLP, 1989-2002 – 
SPP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Zm. 16.IX.2002 r. w Bydgoszczy; jego imię 
nosi ulica w dzielnicy Opławiec. →EB, t. 2, 
s. 375-376.

Źródło: M. Kowalewska, Pisarze ziemi bydgo-
skiej, Bydgoszcz 1968; S. Pastuszewski, Pisarze z 
Bydgoszczy 1980-2005, Bydgoszcz 2005

S.P.

KABAREtY LItERACKIE – teatrzyki z 
lekkim repertuarem monologów, skeczów, 
piosenek i tańców oparte o oryginalną twór-
czość literacką, z ambicjami wykraczającymi 
poza sferę rozrywki. Swoistą formą kabaretu 
były audycje nadawane przez Rozgłośnię 
Polskiego Radia w Bydgoszczy Pokrzywy nad 
Brdą prowadzone w l. 1945-1948 przez Jere-
miego Przyborę (1915-2004), a potem przez 
Leonarda Milczyńskiego (1922-2011).

W l. 1958-1960 w Klubie Pracowników 
Filmowych przy ul. Marcinkowskiego 12 
występował kabaret „Wróbelek” powstały z 
inicjatywy aktorów Danuty Wiłowicz-Zacha-
riusz (1918-1982) i Zdzisława Zachariusza. 
Bazował on na tekstach znanych z innych 
kabaretów, które uzupełniała twórczość Je-
rzego Bienieckiego, Lesława Mazurkiewicza 
(1931-1964) i Zdzisława Polsakiewicza (1928-
1974), który był kierownikiem literackim.

W 1959 r. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 
podjęło inicjatywę powołania nowego Kaba-
retu Literackiego, który po 1960 r. przekaza-
no Estradzie w Bydgoszczy, lecz ta nie była w 
stanie rozwinąć tej inicjatywy. W 1966 r. Zdzi-
sław Pruss, założył kabaret „O-wady”, będąc 
głównym autorem tekstów, uzupełnianych 
przez Jerzego Sulimę-Kamińskiego; kabaret 
występował do 1968 r. w Klubie „Mozaika” da-
jąc dwie premiery. Z. Pruss w 1967 r. powołał 
w Klubie ZMS „Kosmos” przy ul. P. Skargi 3 
kabaret „Eksces Wieczorny”, a w l. 1971-1973 
„Piąte Koło” pod egidą PIA „Estrada”, wystę-
pując w „Kaskadzie” (programy Menażeria i 
Górą nasi). W l. 1975-2014 w Klubie „Beanus” 
na WSP działał kabaret studencki „Klika”, 
przekształcony w 1979 r. w profesjonalny; 
prowadzili go Marek Sobczak i Antoni Szpak, 
będący także głównymi autorami tekstów. 
Charakter kabaretu autorskiego miały Szopki 
Bydgoskie (1996-2014) Z. Prussa.

Źródło: Ewa Adamus-Szymborska, Zofia 
Pietrzak, Zdzisław Pruss, Bydgoski Leksykon 
Teatralny, Bydgoszcz 2000; Zdzisław Pruss, 
Abecadło co w Brdę wpadło. Leksykon skojarzeń, 
Bydgoszcz 1996 

S.P.

KACZMAREK EDwARD (1930-2014) – 
poeta, prozaik. Ur. 13.V.1930 r. w Więcborku. 
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki 
Gdańskiej. W l. 1955-1987 pracował jako na-
uczyciel przedmiotów zawodowych w Lęborku, 
Solcu Kujawskim i Bydgoszczy. Debiutował w 
„Pomorzu” w 1965 r.

Zbiory wierszy: Rzeźbiarze ziemi (1989), Za-
dumanie (1990), Bale na Błękitnym Pyłku (2003); 
zbiory prozy: Płyń do wielkiego morza (1976), 
Sąd bogów (1988), Maturitas (1996), Magister 

KARNOwSKI MARCIN – poeta, prozaik, 
a także muzyk i animator kultury; redaktor kwar-
talnika → „Fabularie”. Powieści: Notatka z podróży 
(2011) i Brudna forma (wspólnie z Radosławem 
Drwęckim; 2013).

S.P.

(1998), Władca strychu (1999), Honoratus (2000), 
Reporter Pana Boga (2007); zbiory felietonów: O 
gadaczach, słuchaczach i głupocie (1997), Rozmowy 
myślących osiołków (2000), Myślące osiołki (2005), 
Lek na głupotę (2010).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1979) i Krzyżem Kawalarskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1989). Zm. 24.X.2014 r., 
pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Wiślanej.

S.P.

KAwIARNIA LItERACKA – comiesięcz-
ne od 10.IV.2007 r. w każdy drugi czwartek 
miesiąca o godz. 18:00 spotkanie literackie w 
Domu Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15, 
organizowane z inicjatywy Wiesławy Barbary Jen-
drzejewskiej; promocja literatury współczesnej, 
twórców z Bydgoszczy i kraju. Dodatkowe cykle: 
Promocja Młodych i Osobowości Świata Kultury (od 
2016 r.). Spotkaniom towarzyszy muzyka, ale też 
wystawy plastyczne; edycja almanachów: Poeci na 
Wyżynach (2009), Ta podróż trwa (2011), Literackie 
Ogrody (2015).

S.P.

KAŹMIERCZAK GRZEGORZ – poeta, 
autor tekstów piosenek, muzyk. Ur. 15.III.1964 
r. w Bydgoszczy. Ukończył filologię polską w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej, wokalista i autor 
tekstów zespołu „Variete” na podstawie których 
Jacek Gębura wyreżyserował widowisko tanecz-
no-baletowe Bal (2015). Zbiory wierszy: Głód i 
przesyt (1993), Bydgoszcz-Nowy Jork (2008), Record. 
Play (2012), Śpiewnik kolonistów (2016). 

S.P.

KLuB KANCIAStEGO StOŁu – działa-
jąca w latach 1930-1934 nieformalna, towarzyska 
grupa literatów, dziennikarzy i plastyków spo-
tykająca się w Hotelu „Pod Orłem”; zawiesiła 
działalność po powstaniu 4.XII.1934 r. → Rady 
Artystyczno-Kulturalnej.

Źródło: Hanna Borawska, Stefan Pastuszew-
ski, Zdzisław Pruss, Bydgoski Leksykon Literacki, 
Bydgoszcz 2015

S.P.
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KLuB LItERACKI NAuCZYCIELI PO-

MORZA I KuJAw - powstał w 1987 r pod egidą 
ZNP; założyło go 36 członków z regionu, m.in. 
z Inowrocławia, Włocławka, Torunia, Żnina, 
Wągrowca, Samostrzela, Solca Kujawskiego i 
Bydgoszczy. Zarząd Klubu stanowili Mieczy-
sław Wojtasik – prezes i Edward Kaczmarek 
– sekretarz. W 2001 r. miejsce E. Kaczmarka 
zajęła Alina Rzepecka. Wydane zostały dwa 
almanachy: Lekcja w ogrodach (1987)  i W stronę 
światła (1997). Członkowie klubu uczestniczyli 
w plenerach organizowanych przez ZNP w 
różnych ośrodkach na terenie kraju i Litwy, 
prezentowali swoją twórczość w corocznych 
„Wkładkach Literackich” będących dodatkiem 
do czasopisma „Wiadomości, Głosy, Rozmowy 
o Szkole”. Organizowali konkursy literackie dla 
dzieci i dorosłych, wspierali rozwój młodych 
talentów, prowadząc koła poetyckie i warsztaty 
literackie dla uczniów. Ostatnie zebranie klubu 
odbyło się w 2011 r. Z uwagi na niską frekwencję 
(pozostało aktywnych zaledwie pięcioro) dzia-
łalność klubu zawieszono.

S.P.

KLuB LItERACKO - ARtYStYCZNY 
– działał w latach 1945-1951 jako kontynuator 
Rady Artystyczno-Kulturalnej z lat 1934-1939. 
Sekcja literacka KL-A była organizatorem → 
Śród Literackich w hotelu „Pod Orłem”, w Po-
morskim Domu Sztuki i KMPiK (145 spotkań). 
Klub gościł pisarzy z całego kraju, organizował 
też koncerty i wystawy. Prezesem był Marian 
Turwida, aktywni działacze: Alfred Kowalkowski, 
Jan Piechocki, Jerzy Remer.

S.P.

KLuBY POLSKIEJ KSIĄŻKI – sieć ka-
meralnych miejsc (kluby świetlice, szkoły), w 
których co miesiąc spotykają się w Bydgoszczy 
czytelnicy i rozmawiają o przeczytanych lektu-
rach. Pierwszy KPK powstał w 2001 r. w hotelu 
„Centralnym” przy ul. Dworcowej 85, kolejny 
w klubie „Odnowa”,  LO nr 4 oraz w SP nr 38. 
Spełniają też rolę punktów book-crossingowych. 
Z  racji rozprzestrzenienia się sieci na kraj i Eu-
ropę w 2008 r. powstała federacja KPK, której 
prezesem jest Jolanta Kowalska.

S.P.

KOLuMNY LItERACKIE – wyodręb-
nione części czasopism poświęcone literaturze, 
zazwyczaj w powiązaniu z innymi dziedzinami 
sztuki. Przed II wojną światową kolumna 
„Nauka. Literatura. Sztuka” (1934-1939) pod 
red. Henryka Bruno Kuminka w „Dzienniku 
Bydgoskim”; po wojnie cotygodniowa „Kolum-
na Literacka” także pod nazwami: „Kultura i 
Sztuka” lub „Literatura i Sztuka” pod red. Jana 
Piechockiego w gazecie „Ziemia Pomorska” 
(1945-1951), „Kultura i Sztuka” lub „Kolumna 
Literacko-Naukowa” (1945-1951) pod red. 
Mariana Turwida w gazecie „Ilustrowany Ku-
rier Polski” (1945-2002), „Witryna Literacka” 
w kolejności pod red. Tadeusza Oszubskiego 
i Zygfryda Szukaja w czasopiśmie młodzieżo-
wym „Pod Wiatr” (od 2005 r.). Nieregularną 
rubrykę „Poetyckie okno na świat” prowadził w 
„Promocjach Pomorskich” (1992-2017) Stefan 
Pastuszewski.  

S.P. 

KOŁO LItERACKO-ARtYStYCZ-
NE – powstałe w 1920 r. stowarzyszenie 
skupiające miłośników literatury i sztuki, 
mające na celu wsparcie i promowanie 
twórczości artystycznej. W 1921 r. połą-
czyło się z Kołem Inteligencji Polskiej, 
tworząc Klub Polski → EB, t. 2, s. 201, 
w którym z czasem zrezygnowano z 
działalności stricte kulturalnej na rzecz 
spotkań towarzyskich a – okazjonalnie – 
także przyjęć na cześć takich pisarzy jak 
Stanisław Przybyszewski (1922) i Tadeusz 
Boy-Żeleński (1927).

S.P.

KOŁO MŁODYCh – agenda Związ-
ku Literatów Polskich skupiająca pisarzy 
kandydujących do Związku; w bydgoskim 
Oddziale ZLP od 1950 r.; po 1956 r. pewna 
autonomia, co spowodowało posługiwa-
nie się nazwą Klub Literacki „Pomorze”; 
samodzielnie wybierany Zarząd Koła (w 
kolejności: Zygfryd Szukaj, Stefan Pastu-
szewski, Krzysztof Derdowski); Oddział 
ZLP wyznaczał opiekunów Koła (w ko-
lejności: Władysław Dunarowski, Andrzej 
Baszkowski, Jerzy Lesław Ordan); stałym 
elementem zebrań Koła Młodych, najpierw 
cotygodniowych przeważnie w Toruniu, 
potem comiesięcznych, było wspólne czy-
tanie i omawianie utworów. 

S.P.

„KONtuRY” – grupa literacka w 
latach 1960-1961 powstała w Klubie Mło-
dych Twórców przy Wojewódzkim Domu 
Kultury, spotykała się co miesiąc w Klubie 
Młodzieżowym ZMS „Salamandra”. Nie 
sformułowała programu artystycznego, 
lecz prowadziła dyskusje o warsztacie pi-
sarskim i „stanie bydgoskiego środowiska 
literackiego”, do którego pozostawała  w 
pewnej opozycji, co cechuje większość 
grup literackich młodego pokolenia. 
Skład: Andrzej Bloch, Wacław Danilczuk, 
Marian Kostecki, Albin Kostrzak, Ryszard 
Siemiątkowski. 

S.P. 

KORESPONDENCYJNY  KLuB  
MŁODYCh  PISARZY – agenda Związku 
Młodzieży Wiejskiej (Związku Socjali-
stycznej Młodzieży Wiejskiej; 1976-1989) 
skupiająca adeptów literatury w terenie. 
Bydgoski ośrodek istniał w latach 1965-
1981, należeli do niego m.in.: Bogdan 
Jerzy Balcerowicz, Helena Czemisow, Kry-
stian Czerwiński, Bogumiła Dziekan, Anna 
Figlarz, Leon Grajewski, Jan Jakubik, 
Jadwiga Jałowiec-Bartczak, Maksymilian 
Kozłowski-Bart, Mariola Lewandowska, 
Adam Lewandowski, Ryszard Milczew-
ski-Bruno, Jerzy Lesław Ordan, Stefan 
Pastuszewski, Stanisław Poręba, Krzysztof 
Soliński, Zygfryd Szukaj, Jan Wach, Mie-
czysław Wojtasik. Wydał almanachy: Moty-
wy (1968), Brzegiem słów (1975), Motywy II 
(1976); współorganizacja → Galerii Poezji 
(1976-1980).

S.P.

KOSSARSKI JuLIuS (1814-1879) – po-
eta, prozaik. Ur. 21.XII.1914 r. w Bydgoszczy, 
naturalizowany Żyd piszący po niemiecku. 
Studiował w l. 1837-1844 w Berlinie, praco-
wał w Bydgoszczy jako nauczyciel prywatny. 
Zbiór wierszy Gedichte an eine shöne Bromber-
gerin (1840), relacja Wallfahrt in Palästina 
(Pielgrzymka do Palestyny; 1847), zbiór legend 
Sagen der Morgenlandes. Nach talmudischen und 
anderen hebräischen Quellen bearbeitet und mit 
Anmerken erläutern (Legendy Wschodu. Opra-Opra-
cowane na podstawie talmudycznych i innych 
hebrajskich źródeł oraz opatrzone przypisami; 
1852), dramat wierszowany Titus, oder die 
Zerstörung Jerusalems (Tytus albo zburzenie Jero-
zolimy; 1855), poemat Der Mönch von Meran 
(Mnich z Merano; 1855). Zm. w lipcu 1879 
r. w Bydgoszczy, pochowany na cmentarzu 
żydowskim przy ul. Szubińskiej 103.

S.P.

KOSSARSKI LuDwIG (1810-1873) - 
poeta, prozaik. Ur. 1810 r. w Bydgoszczy, 
naturalizowany Żyd piszący po niemiec-
ku. Studiował medycynę w Berlinie, lecz 
całkowicie poświęcił się literaturze współ-
pracując z różnymi czasopismami. Zbiór 
wierszy Nachklänge (Straże tylne; 1834), 
zbiór nowel Dämmerungen (Świty; 1840) i 
Hier und Dort (Tu i tam; 1855), studium 
Friedrich Wilhelm III: Skizzen aus Seinen 
Leben i Poesie und Prosa (Fryderyk Wilhelm 
III: obrazy jego życia w poezji i prozie; 1840). 
Zm. 3.XI.1873 r. w Berlinie. 

S.P.

KOwALKOwSKI ALFRED (1914-
1983) – poeta, publicysta, tłumacz, animator 
kultury. Ur. 4.VII.1914 r. w Świnoujściu. W 
1929 r. osiedlił się w Bydgoszczy, gdzie ukoń-
czył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne. 
Studiował filologię klasyczną na Uniwersy-
tecie Poznańskim. Pracował w Bibliotece 
Gdańskiej (1938), a następnie w redakcji ty-
godnika „Kultura” w Poznaniu. We wrześniu 
1939 r. ponownie zamieszkał w Bydgoszczy. 
Podczas okupacji niemieckiej pracował jako 
robotnik budowlany, magazynier w księgarni 
i robotnik leśny. Po zakończeniu wojny był 
nauczycielem w bydgoskim Gimnazjum Miej-
skim (1945). 25.IV.1945 r. został zatrudniony 
w Wydziale Kultury i Sztuki Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego; od 1947 r. był 
naczelnikiem tego wydziału, potem kie-
rownikiem Wydziału Kultury PWRN (1944-
1951). W l. 1948-1960 był kierownikiem 
literackim teatrów w Bydgoszczy i Toruniu, 
w l. 1960-1969 pracował w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Działał w Komisjach Kultury 
Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej 
Rady Narodowej.  Członek PZPR. W 1938 
r. staraniem Rady Artystyczno-Kulturalnej 
w Bydgoszczy, której był członkiem, ukazał 
się jego zbiór wierszy Dal widzenia; w 1978 r. 
wydał zbiór Wiersze. Był współzałożycielem i 
członkiem redakcji miesięcznika „Arkona” 
(1945-1948), a następnie redaktorem naczel-
nym miesięcznika „Pomorze” (1955-1957). 
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W l. 1945-1950 działał w Klubie Literacko-
Artystycznym. Zredagował antologię Pomorze 
w poezji (1957) oraz popularne opracowanie 
Bydgoszcz dawna i dzisiejsza 1346-1946 (1946). 
Przekładał na język polski utwory klasyków 
niemieckich i francuskich oraz łacińskie 
wiersze Klemensa Janickiego. Członek ZLP, 
w l. 1948-1964 prezes oddziału bydgoskiego. 
Zmarł 25.XI.1983 r. w Bydgoszczy.

DTL

KRYtYKA LItERACKA – rozwijająca 
się głównie w oparciu o czasopiśmiennictwo 
refleksja ocenna dzieł literackich. W okresie 
międzywojennym zajmowali się nią: Adam 
Grzymała-Siedlecki (1876-1967) na łamach 
„Dziennika Bydgoskiego”, „Gazety Bydgoskiej” 
i czasopism ogólnopolskich, Henryk Bruno 
Kuminek (1911-1940) na łamach „Dziennika 
Bydgoskiego”, „Przeglądu Bydgoskiego” i „Wici 
Wielkopolskich” oraz Marian Turwid (1905-
1987) na łamach „Wici Wielkopolskich”. Po 
II wojnie światowej w sposób konsekwentny 
krytykę literacką uprawiali: Krzysztof Nowicki 
(1940-1997) i Ewa Starosta na łamach „Fak-
tów”, Jan Piechocki (1899-1978) na łamach 
„Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, Zdzisław 
Mrozek (1933-2014) na łamach „Gazety Po-
morskiej” i „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, 
Ewa Piechocka na łamach „Faktów”, „Pomo-
rza”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Promocji 
Pomorskich”, „Przeglądu Artystyczno-Literac-
kiego” i „Kalendarza Bydgoskiego”; po 1989 r. 
Michał Tabaczyński na łamach „Bydgoskiego 
Informatora Kulturalnego”, Dariusz To-
masz Lebioda na łamach „Tematu” i Robert 
Mielhorski w czasopismach polonistycznych. 
Sporadycznie krytyką literacką zajmowali się: 
Jolanta Baziak, Jerzy Grundkowski (1953-
2016), Jarosław Stanisław Jackiewicz, Jarosław 
Jakubowski, Zbigniew Jankowski, Stefan Pa-
stuszewski, Zdzisław Polsakiewicz (1928-1974), 
Lucyna Siemińska, Bartłomiej Siwiec, Zygfryd 
Szukaj, Małgorzata Szułczyńska (1957-2003), 
Emilia Walczak, Mieczysław Wojtasik.

S.P.     

KSZtAŁCENIE LItERACKIE – prowa-
dzona, obok przekazywania wiedzy historycz-
no-literackiej, szkolna nauka kompetencji 
pisarskich na poziomie elementarnym z 
wsparciem osób o wyższych aspiracjach; bar-
dzo popularna w wieku oświecenia i roman-
tyzmu, często na zasadzie samokształcenia 
przy dodatkowym zaangażowaniu ze strony 
nauczycieli. W Królewskim Gimnazjum w 
Bydgoszczy (Königliches Gymnasium zu 
Bromberg; 1817-1920) przed 1867 r. po-
wstało Stowarzyszenie Muzyczno-Literackie 
„Polyhmnia”, w 1880 r. Koło Literackie 
„Thalia”, w 1893 r. Stowarzyszenie Literackie 
Bydgoskich Gimnazjalistów. W okresie mię-
dzywojennym kompetencje pisarskie prze-
kazywały polskie gimnazja, m.in. wspierając 
gazetki szkolne z bardzo bogatymi działami 
literackimi korygowanymi przez nauczycieli. 
Najważniejszymi pod tym względem były 
„Ogniwa”, w l. 1932-1934 jako gazetka szkol-
na Państwowego Gimnazjum Humanistycz-
nego przy ul. Grodzkiej 18, a potem jako mię-
dzyszkolna do 1939 r.; w wielu szkołach były 
lokalne komitety redakcyjne. Konsekwentne 
kształcenie literackie prowadził drugi z kolei 
– po Zbigniewie Woźniewskim – redaktor na-
czelny „Ogniw”, polonista Franciszek Stopa 
(1880-1946). Praca nauczycieli polonistów 
oceniania była m.in. w oparciu o kryterium 
liczby prac pisemnych wykonanych przez 
uczniów. Inspirowaniu twórczości służył sys-
tem kształcenia kompetencji czytelniczych 
przede wszystkim ku literaturze pięknej, co 
umożliwiało dekodowanie tekstów trudnych, 
wyrafinowanych artystycznie.  

Po II wojnie światowej metodyczne 
kształcenie literackie zaczęto zaniedbywać, 
pozostawiając je do wolnego wyboru przez 
nauczyciela i zainteresowanych uczniów w ra-
mach tzw. kółek zainteresowań. Po pewnym 
czasie pojawiła się zarówno w szkołach, jak i w 
placówkach kulturalno-oświatowych, formuła 
tzw. warsztatów literackich, do prowadzenia 
których często – choć nie zawsze – zaczęto 
zapraszać pisarzy z uznanym dorobkiem. 
Niektóre szkoły zaczęły konsekwentnie upo-
wszechniać literaturę współczesną, podnosić 
czytelnicze kompetencje uczniów i przygoto-
wywać ich do pogłębionej, krytycznej lektury, 
a także do własnej twórczości. 

Po II wojnie światowej sukcesy w kształ-

KuJAwSKO-POMORSKIE tOwA-
RZYStwO KuLtuRALNE - założone przez 
władze partyjno-organizacyjne stowarzysze-
nie zajmujące się kulturą regionalną (1961-
2008), w tym literaturą. Z sekcji literackiej 
w 1964 r. wykształciła się sekcja wydawnicza 
zajmująca się profesjonalnym edytorstwem 
literatury pięknej, naukowej i popularno-
naukowej; w sumie 254 tytuły. Kierownicy 
sekcji: w l. 1964-1977 Barbara Kochanow-
ska (1942-2007), w l. 1977-1982 Krzysztof 
Soliński (1950-2006), w l. 1982-2008 Zofia 
Wachowiak. Prowadzenie → Śród Literac-
kich w Bydgoszczy i Czwartków Literackich 
w Toruniu. → EB, t. 2, s. 2004

Źródło: Stefan Pastuszewski, Edytorstwo 
literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 
1956-1982, Bydgoszcz 2016 

S.P.   
KuMMER KAZIMIERZ (1934-1962) 

– prozaik, publicysta. Ur. 8.III.1934 r. w Dą-
brówce w pow. tucholskim. W l. 1947-1951 
uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach, 
gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Stu-
diował filologię polską na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był 
współzałożycielem Studenckiego Teatru 
Satyry „Żółtodziób”. W 1953 r. aresztowa-
ny z powodów politycznych przez UBP, 
następnie skazany na rok obozu pracy. Po 
ukończeniu studiów w 1956 r. współpra-
cował z poznańskimi pismami „Wyboje” i 
„Tygodnik Zachodni”. W 1956 r. zamieszkał 
w Bydgoszczy i został redaktorem audycji 
literackich (od marca 1956 r.) w Rozgłośni 
Polskiego Radia. Publikował reportaże, 
felietony i drobne utwory prozatorskie. Jest 
autorem powieści „Klatka” (1961), osnutej 
na kanwie bydgoskich wydarzeń z września 
1939 r., wyróżnionej w konkursie Wydaw-
nictwa Morskiego w Gdyni i Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Bydgoszczy. Pośmiertnie 
wybór prozy Namiętności (1972). Utonął w 
morzu w Jastarni 16.VII.1962 r.; pochowany 
w Bydgoszczy na cmentarzu parafii pw. św. 
Wincentego ā Paulo. 

DtL

KÜNStLER-LANGNER DANutA 
– poetka, eseistka, historyk literatury. Ur. 
21.IV.1959 r. w Bydgoszczy. Ukończyła filolo-
gię polską w UMK w Toruniu. Podjęła pracę 
asystenta w Instytucie Filologii Polskiej UMK. 
W 1990 r. obroniła pracę doktorską; profesor 
w Zakładzie Historii Literatury Staropolskiej i 
Oświecenia UMK. W l. 1996-1997 pracowała 
jako visiting professor na Kalifornijskim Uni-
wersytecie w Los Angeles. Specjalizuje się w 
literaturze XVI i XVII wieku, emblematyce 
europejskiej i recepcji Biblii w literaturze 
barokowej. Debiutowała w „Faktach” w 1977 
r. Zbiory wierszy: Nikt nie kłamie (1980), Wróż-
ba pięciopalczasta (1981), Cztery strony światła 
(1986), Kaktusowe ogrody. Wiersze z Algierii 
(1990), Mała wyspa. Bydgoszcz w poezji (1996); 
studia i monografie: Idea vanitas, jej tradycje 
i toposy w poezji polskiego baroku (1993, 1996), 
Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku (2000, 
2002), Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kul-
turze dawnej Europy (2005). W 1988 r. otrzymała 
Nagrodę Artystyczną „Metafory” im. Klemensa 
Janickiego, a w 1993 r. Medal Prezydenta Byd-
goszczy za twórczość poetycką.

S.P.

ceniu literackim odnotowali poloniści: Fran-
ciszek Grott (1911-1995), Jan Pawlikowski 
z Zespołu Szkół Medycznych, Wiesława 
Barbara Jendrzejewska (dwie antologie 
uczniowskie Mój wiersz o Matce – 1989 i 
Wierszyki i wiersze – 2001) oraz Małgorzata 
Grajewska z SP nr 62. Warsztatową pracę 
kształceniową podjęła redakcja czasopisma 
młodzieżowego „Pod Wiatr” (od 2003 r.), 
redagując kolumnę „Witryna Literacka” oraz 
prowadząc korespondencję z adeptami w 
ramach rubryki „Pocztylion Literacki”. Koła 
poetyckie i warsztaty literackie dla uczniów 
w latach 1987-2011 prowadzili członkowie 
→ Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza 
i Kujaw. 

S.P.    



AkAnt 10(283)2019     str. 35     

L I t E R A t u R A  Z  B Y D G O S Z C Z Y

cdn.

„KwARtALNIK ARtYStYCZNY” 
– właść. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i 
Pomorze”, założone w 1993 r. z inicjatywy 
dyr. Wydz. Kultury i Sztuki UW Elżbiety Czer-
skiej (1942-1997) czasopismo prezentujące 
twórczość z dominacją literatury; publikacja 
autorów głównie spoza Bydgoszczy; numery 
tematyczne poświęcone m.in. Samuelowi 
Beckettowi, Allenowi Ginsbergowi, Jerzemu 
Andrzejewskiemu, Czesławowi Miłoszowi, 
Robertowi Pingetowi, Haroldowi Pinterowi, 
Ezra Pondowi. W stałych działach prezen-
towana jest poezja, proza, esej, rozmowy 
z pisarzami, recenzje i noty o książkach, a 
także ankiety np. „Po co piszę?”, „Trzy wier-
sze”, „Jaki jest teraźniejszy stan literatury 
polskiej?”, „Po przełomie – najważniejsze 
książki dwudziestolecia 1989-2009”. Orga-
nizacja spotkań z pisarzami w Filharmonii 
Pomorskiej. Wydawca: Wojewódzki Ośrodek 
Kultury, potem Kujawsko-Pomorskie Cen-
trum Kultury; kolejni redaktorzy naczelni: 
Krystyna Starczak-Kozłowska, od 1995 r. 
Krzysztof Myszkowski. 

S.P.  

LEBIODA DARIuSZ tOMASZ – 
poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz, 
wydawca. Ur. 23.IV. 1958 r. w Bydgoszczy, 
w gdzie w l. 1979-1984 ukończył filologię 
polską na WSP; w 1994 r. doktorat z filo-
logii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. 
Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego oraz Visitingproffesor The 
State University of New York at Buffalo 
(2002). Redaktor naczelny kwartalnika 
filologiczno-artystycznego „Temat” i serii 
wydawniczej Biblioteka „Tematu”. Zbio-
ry wierszy: Samobójcy spod Wielkiego Wozu 
(1980), Maria (1982), Zomowcy i gitowcy 
(1982, 2016) Najnowszy testament (1983), 
Na chwilę przed końcem świata (1988), Pole 
umierającej kraski (1988), Piloci ultrafiole-
towych dali (1990), Źdźbła i krople (1990), 
Płacz, moje pokolenie. Wiersze wybrane (1990), 
Czarna kałuża (1993), Kraina jaskółki 

LEwANDOwSKA MARZENNA – poetka. 
Ur. w Bydgoszczy w 1960 r. Ukończyła studium 
pomaturalne o specjalności: ekonomia i księgo-
wość. W 1988 r. przeprowadziła się do Kowala. 
Debiutowała w „Gazecie Kujawskiej” w 1991 r. 
Wydała 21 tomików poetyckich. Zbiory wierszy: 
Szaty miłości (1996), Zostań ze mną dłużej (1998), 
Gdy deszcz nie zmywa wzruszeń (2000), Szukam 
ciszy pośród gwiazd (2001), W urokliwych ogrodach 
Wenus (2002), W kolorach mojego miasta (2003), 
Radość chwili (2004). Rozbierz mnie z wiatru 
(2005), Kocham dotyk Twojego spojrzenia (2006) i 
Cisza koi tęsknoty (2007).

Inicjatorka Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego dla Dzieci i Młodzieży „Kujawy” 
organizowanego w Kowalu. Laureatka Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego im. Franciszka 
Becińskiego w Radziejowie Kujawskim (1995, 
1997, 1998,2000, 2003).

S.P.

(1995), Poemat o gwiezdnym chłopcu i inne 
wiersze (1997), Krew jednorożca. Wiersze sym-
boliczne (1997), Czarny jedwab (1999), Tren 
nowego czasu. Wiersze mistyczne 1979-1999 
(1999), Cmentarz niebieskich aniołów. Wier-
sze generacyjne 1980-1999 (2000), Wiersze o 
miłości i śmierci (2001), Black Silk / Czarny 
jedwab (2001, 2002), Czerep Kartezija (w 
j. ukraińskim; 2002), Czaszka Kartezjusza 
(2003), Descartova lebka (w j. czeskim; 
2003), Kartezijeva lubanja (w j. chorwackim; 
2004), Descartes’ Schödel (w j. niemieckim; 
2005), Psalmy świetlistej chwili (2007), La 
bailarina de la reina Hatshepsut (w j. hisz-
pańskim, 2008), Bulwar Singera (2012), 
Sprzedawca skowronków (2014), Żółty oleander 
(2014), Posledniaja kaplja (w j. bułgarskim, 
2015), Ormiańska tancerka (2015), Z wiarą 
spójrz na Ararat (2015), Złota źrenica (2016), 
Zabaranienijat grad (w j. bułgarskim, 2016), 
Armija tierakotie (w j. serbskim, 2017), Miecz 
proroka (2017), Jasny dzień (2018); zbiory 
opowiadań: Chłopcy z cmentarza Świętej Trójcy 
(1997) i Dziennik ze stanu wojennego (2010); 
zbiory esejów poświęconych poezji dzie-
więtnastego i dwudziestego wieku, w tym: 
Pragnienie śmierci (1996), Przedsionek wiecz-
ności (1998), Ptaki Mickiewicza i inne artykuły 
romantyczne (1998), Mickiewicz. Wyobraźnia i 
żywioł (1996), Słowacki. Kosmogonia (2004); 
Mattes Gold: Essays und Sentenzen, (2007), 
Krasiński. Gigantomachia (2011), Axis mun-
di. Romantyzm – Wiek XX – Nowy czas (2013), 
Krzyż południa. Wokół literatur anglojęzycznych 
(2018), Obrzędy nicości. Mit – obraz – źródło 
(2018).  

Trzykrotny stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagro-
dy: XV Ogólnopolskiego Turnieju Poezji 
Społecznie Zaangażowanej Czerwonej Róży 
(1984), im. Andrzeja Bursy (1984), im. 
Stanisława Wyspiańskiego (1989), im. Ry-
szarda Milczewskiego-Bruno w Poznaniu 
(1999, 2000), Bydgoska Literacka Nagroda 
Roku „Strzała Łuczniczki” (2013, 2016, 
2017). Uczestnik spotkań pisarzy ame-
rykańskich i polskich (Nowy Jork 2000) 
oraz wymiany międzynarodowej autorów 
chińskich i europejskich (Pekin 2009), 
festiwali literackich na Litwie i Ukrainie, w 
Czechach i w Iraku (As-Sulenmanija 2011, 
Bagdad 2013). Odznaczony Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznaką 
Zasłużony dla Województwa Wielkopolskie-
go, Medalem Jerzego Sulimy-Kamińskiego 
i Medalem Towarzystwa Hipolita Cegiel-
skiego LaborOmniaVincit. 

Członek Stowarzyszenia Kultury Euro-
pejskiej (SEC). Prezes Oddziału Bydgosko-
Toruńskiego Związku Literatów Polskich 
(od 2003 roku), przewodniczący kapituł: 
Medalu Jerzego Sulimy-Kamińskiego, 
Nagrody Pracy Organicznej im. Marii 
Konopnickiej i Nagrody Literackiej im. 
Klemensa Janickiego.

Źródło: Zdzisław Mrozek, Mały słow-
nik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991), 
Bydgoszcz 1992; Słownik pisarzy regionu 
bydgoskiego, red. J. Pszenna, A. Walukiewicz, 
Bydgoszcz 2008

DTL

LICENCJA MAREK (BYDGOSKA)– Ini-
cjatywa artystyczna rozpoczęta wiosną 2014 roku 
i nazwana przez założycieli Rafaela Budzbona i 
Marka S.Podborskiego Ekspedycją Literacko 
Fotograficzną. Jej głównym założeniem jest 
wydawanie książek poetyckich (poza głównym 
obiegiem) z wnikliwą redakcją, według własnej 
licencji, w specjalnej oprawie graficznej i zdjęcio-
wej. W tym samym 2014 roku do grupy dołączyli 
Franciszek Budzbon i Maciej Zwolanowski. W 
ciągu kilku lat grupa przygotowuje szereg spo-
tkań literackich w Bydgoszczy (KPCK, klub Arka 
i inne) połączonych ze spektaklami muzyczno-
fotograficznymi wydając serię książek:
Rafael Budzbon „Noc jak dzień” 2014, Ma-
rek S.Podborski „Abra KadaBrda Bydgoszcz 
2015, Franciszek Budzbon „Licytacja” 2015, 
Rafael Budzbon „Slideshow” 2016 (powieść 
eksperymentalna), Joanna Gładykowska „Pro-
sto z moich oczu” 2017, Maciej Zwolanowski 
„Iluminacje” 2017 (album poetycki fotografii 
eksperymentalnej), Krzysztof Lutowski „Ranoc” 
2017, Stefan Pastuszewski „Powroty” 2018, Ma-
rek S.Podborski „Dwa” 2018

MP

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



str. 36     AkAnt 10(232)2019

Nak³ad 2 000 egz.

RADA  REDAKCYJNA:
Rafa³ Berger, Piotr Holka, Grzegorz Misiewicz, 

Marek Pietrzak - przewodnicz¹cy, Wojciech Reszka, 
Mieczys³aw Wojtasik

Redaguje kolegium:

Jolanta Baziak – redaktor naczelna
Grzegorz Misiewicz – redaktor

Stefan Pastuszewski – sekretarz redakcji
Malwina Witucka-Krygier – redaktor techniczny

Sławomir Krzyśka – redaktor
Marek S. Podborski – redaktor ds. poezji

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

Adres redakcji: ul. Dworcowa 62/1
85-010 Bydgoszcz, tel./fax  052/321 33 71

   e-mail:akant24@wp.pl
www.akant.org

Konto:  
PKO  BP  SA  I  Oddzia³ Centrum Bydgoszcz

74 1020 1462 0000 7702 0019 7913
Druk: MAGENTA, tel. 052/328 72 77
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 2

Copyright Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. Prenumerata za pośrednictwem redakcji: półroczna – 100,00 zł, roczna – 200,00 zł (13 numerów plus koszt 
wysyłki). Informacji o warunkach prenumeraty krajowej udzielają oddziały „Ruchu” i urzędy pocztowe. Zamawiać można w salonach KMPiK i kioskach „Ruchu”. 
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem 
Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59, czynne w godzinach 7:00-18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Prenumerata zagraniczna: 
wpłaty przyjmuje jednostka „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PKO S.A. IV O/W-wa; Nr 6812401053111100004430494 lub w kasie 
oddziału terenowego. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. oddział – 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, telefony: 5328-731, 5328-
820, infolinia 0-800-1200-29, w Internecie www.ruch.pol.pl; www.exportim.pl. Prenumerata na całym świecie płatna kartami kredytowymi w Internecie: www.
polskaprasa.com, tel./fax: +48-8-6639963. Opłata za wysyłkę zagraniczną – 7,10 zł. Prenumerata pocztowa: Centrum Usług Pocztowych, Dział Kolportażu,  
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6, Konto: Bank Pocztowy S.A. Centrum Rachunków Skonsolidowanych 98132000190099001120000022. Niezamówionych 
materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania i adiustacji literackiej. Autorzy, którzy chcą otrzymać odpowiedź 
proszeni są o przesłanie znaczków pocztowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz reklam i ma prawo odmówić publikacji bez 
podania przyczyny. Przedruk opublikowanych tekstów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, bez wcześniejszej pisemnej zgody, jest zabroniony.

w numerze:

Fundatorzy Akantu
Bohdan Andrijew 
Wojciech Bieluń 

Ryszard Burchard
Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert

Piotr Dmochowski
Mateusz Dworek

Łucja Fice
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji 

- Gniezno
Otton Grynkiewicz

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska
Ryszard Jacek Juszczyk
Dagmara Kacperowska

Wojciech Karpiński
Robert Kurpios 
Henryk Kusek

Paweł Kuszczyński
Andrzej Kobiak
Zdzisław Koryś
Andrzej Kotin

Zbigniew Kwieciński
Daria Łamejko
Teresa Nowak

Maria Nowakowska
Krzysztof Stefan Piosik-Wagner

Włodzimierz Rutkowski
Edward Stańczak

Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk
Mirosław Welz

Grażyna Wojcieszko
Jerzy Beniamin Zimny

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nadesłane
Jarosław Krawczyk, Dwa światy, War-

szawa 2019,  Wydawnictwo Komograf, ss. 
136 

Piotr Stareńczak, Statki we mgle, 
Nowa Ruda 2019, Wydawnictwo Mamiko, 
ss. 392

Henryk Martenka, Herosi i łachudry 
czyli z życia sfer polskich. Felietony 2002-
2011, Bydgoszcz 2011, Bydgoski Dom 
Wydawniczy Margrafsen, ss. 464

Henryk Martenka, Polacy, nic się 
nie stało! Felietony 2011-2016, Bydgoszcz 
2016, Bydgoski Dom wydawniczy Margra-
fsen, ss. 468

Henryk Martenka, Nie strzelać do bo-
cianów! Bydgoszcz 2019, Bydgoski Dom 
Wydawniczy Margrafsen, ss. 372

Dorota Heck, Topika, tren i tło. O 
poezji  Wojciecha Wencla, Kraków 2019, 
Instytut Literatury, ss. 152

Katarzyna Szewczyk-Haake, Moral-
na strona ludzkiego bytu. O twórczości 
Józefa Wittlina, Kraków 2019, Instytut 
Literatury, ss. 224

Zbigniew Chojnowski,  Postacie 
kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowi-
czówny, Kraków 2019, Instytut Literatury, 
ss. 176

Anna Błachucka l Dorota Czerwińska l Victor Ficnerski l Szymon Florczyk l Rafał Gawron

Stanisław Grabowski l Jerzy  Grupiński l Janusz Gryz l Marek Jagliński l Jacek Jaszczyk

Julia Klyta l Małgorzata Kulisiewicz l Martyna  Kurowska l Małgorzata Bobak-Końcowa

 Andrzej Korniluk l Szymon Kowalski l Eugeniusz Koźmiński l Krzysztof Lutowski 

Katarzyna Lojtek l Joanna Kożan-Łazor l Andrzej Maciejewski l Michał Majchrzak 

Agnieszka Mąkinia l Adam Michalak l Jacek Mroczek l Karol Pastuszewski 

Stefan Pastuszewski l Azja Paronom l Barbara Dombrowska-Pietrzykowska 

Marek S.Podborski l Jarosław Seidel l Roman Sidorkiewicz l wacław Ṧmid 

Stanisław Stanik l Mirosław welz l Joanna wicherkiewicz l Angelika włusek

tadeusz  Zawadowski l Grzegorz Zientecki l Jerzy Beniamin Zimny l Paweł Ziółkowski


