
ISSN-1429-9054  PKWiU 22.13.10-00.22  PCN 4902   Nr Rej. 295  Nr Indeksu 344141  NR 13 (286)  Rok XXII  GRUDZIEŃ 2019  cena 5 z³ (w tym 8%VAT)

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

R
ys

. O
tto

n 
G

ry
nk

ie
w

ic
z,

 li
no

ry
t



str. 2     AkAnt 13(286)2019

Adamski Andrzej – publicysta. Mieszka w 
Bydgoszczy.
2019: Opowieść o Andrzeju Szwalbe I/32

Anczyk Maciej –
2019: ***Wieczorny świt, Prometeusz IX/ 8

Andrusiewicz Jarosław –
2019: FRASZKI – Alimenty I, Uczynny biznes-
men, LIMERYKI – Jan kot…, Starzec z chóru 
IV/10
 
Auron Halina Alfreda – ur. 1943 w Sejnach, 
mieszka w Białymstoku. Nauczycielka. Upra-
wia poezję i prozę. Debiut prasowy: „Sybirak” 
(2011), debiut książkowy zbiór wierszy „Jest 
w Tobie moja trwoga” (2005).
2019: ***Próba czasu I/18, Na drodze łaski 
VII/19
 
Bagiński Piotr – ur. 1955 w Koszalinie, 
mieszka w Poznaniu. Uprawia prozę i pu-
blicystykę.
2019: ***Nietolerancja I/9

Bala Emil –
2019: ***Popołudnia IX/27, Nasze miejsce, 
Wrocław, Noc, One, Nasz dzień, Rozdwojenie, Mo-
dlitwa codzienna, Światłocienie, Most XII/28
 
Banach Wojciech – ur. 1953 w Bydgoszczy. 
Inżynier, elektryk. Uprawia poezję. Debiut 
prasowy: „Fakty” (1976), debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Chrońmy obraz świata” (1997). 
Członek Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan” 
(1975-1981), członek Koła Młodych ZLP 
(1975-1981), członek SPP ( od 1990).
2019: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział 
w Bydgoszczy XI/4-5, Wojciech Banach- biogram, 
Ćwiczenia z wiary, Ćwiczenia ze szczęścia, Ćwicze-
nia z miłości, Ćwiczenia z samotności, Ćwiczenia 
z nadziei, Ćwiczenia z lęku,  Dzień święty święcić 
XI/7-8

Barański Paweł – ur. 1968 r. w Świdnicy. 
Fotografik. Uprawia poezję. 
2019: Maria IV/8-9

Batura-Drowdwiłło Irena – ur. 1950 w Rze-
szowie, mieszka w Augustowie. Filolog polski 
i religioznawca. Poetka i publicystka. 
2019: Anielka I/8, Kuba Janik II/5, Oby prze-
trwały tylko detonacje  niecierpka II/14, Zabawki 

Indeks autorów „Akantu” z 2019 roku

i zabawy III/12, Chłopcy IV/7, Noc w Dąbrówce 
IV/18, Poezja w skarpetkach VII/19, Zegarmistrz, 
Gienek, Kto tam wie…, Przeznaczenie VIII/19, 
Szkoła, Jajka IX/22

Baziak Jolanta – ur. 1956 w Toruniu, miesz-
ka w Bydgoszczy. Poetka, eseistka, krytyk 
literacki, filolog polski, teolog, uprawia 
malarstwo. Debiut prasowy: Polskie Radio 
(1974). Animator kultury, członek SPP, ZA-
iKS, BTN, redaktor naczelna miesięcznika 
literackiego „Akant”. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Strefa pomylonych” (1991). Autorka 
18 książek poetyckich, prozatorskich i po-
pularnonaukowych. 
2019: Skacz, skacz w otchłań, usypiając prze-
znaczenie, Brak odpowiedzi, Dzienność, Pasma, 
Apokalipsa, Pokora przemijania, Dopisz -my do 
ostu do świerszcza...XI/5, Mały, Obszary najtkliw-
sze, Który dyktował piszącej ręce apokalipsę, Bez 
kalendarza, W planetarium, Przekazy, Znikanie 
XI/4-6
 
Bazylak Grzegorz – ur. 1953 we Wrocławiu, 
mieszka w Bydgoszczy. Pracownik naukowo-
dydaktyczny Collegium Medicum. Poeta, 
prozaik, eseista. Członek Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Literatów. Debiut prasowy 
w 1977 roku, debiut książkowy: zbiór wier-
szy „Gdańska noc” (1998). Współpracownik 
„Przeglądu Artystyczno-Literackiego”.
2019: Konsumpcja medycyny, czyli mitry dat 
VIII/9-12,POSŁOWIE, czyli nierzeczywistość 
wizerunku (1) XII/15-16

Benka Urszula Małgorzata – ur. 1953 we 
Wrocławiu. Doktor nauk humanistycznych, 
polonistka. Poetka, eseistka, krytyk literacki, 
tłumacz literatury angielskiej i francuskiej. 
Debiut książkowy w 1977 roku.
2019: O tańcu życia II/8, Dla jasności IV/3

Bieluń-Targosz Wojciech –
2019: ***Tabu, Zdobywca, Geometria  XII/21

Bierówka Jakub - 
2019: ***między igłami XII/26

Blicharz Renata –
2019: ***Dom, Dotyk  IX 8
 
Błachucka Anna – ur. 1950 r. w Kozłowie, 
mieszka w Małogoszczy. Nauczycielka mate-

matyki. Uprawia poezję, prozę i satyrę. Autor-
ka fraszek, limeryków, sonetów, opowiadań 
i powieści. Animatorka kultury. Prowadzi 
w Kielcach młodzieżową grupę literacką 
„Słowniacy Świętokrzyscy”. Publikacje - po-
ezja: „Łowiec Świętokrzyski” (1989),  „Obcierki” 
(1999),  „Nie odwracaj głowy” (2001), „Srebrny 
czas” (2002), „Moc limeryków” (2005), „Styczna 
do krzywej myśli” (2006), ”…adres zamieszkania” 
(2007), „Niepodzielna jak łza” (2009), „Piać do 
podświadomości” (2012), „Listy do wyobraźni”.  
(2013), „Świętokrzyskie korzeniaki” (2017), pro-
za:  „Kaprys i inne opowiadania” (2010), „Widok 
z Kalenicy” (2011), „Co ja mam z tymi rodzica-
mi” (2014), „Ostatni chłop” (2015), „Świstun 
i inne opowiadania” (2017), „Opłotki obrazki 
z dzieciństwa”  (2018), - albumy: „Małogoszcz 
1996-2016” (2016). Członkini ZLP. 
2019: Grzechy główne I/28, Skarpetki w kropeczki 
II/6, „Widnokrąg” na scenie III/5, Istota jednej 
litery IV/23, Zdjąć, czy nie zdjąć? VI/10, Aborcja 
uczuć VIII/25, Rzeźba w parku IX/24, Bliny i 
cepeliny X/22, Przekraczanie granic ma swoje 
granice XII/24

Bobak-Końcowa Małgorzata – poetka, malar-
ka, animatorka kultury, ilustratora, autorka 
okładek. Autorka pięciu tomów poetyckich: 
Brzydka, Żywot Pliszki, Medalik bez łańcuszka, Ju-
zine, Co pachnie ciszej. Współautorka antologii 
poetyckich jak: ContemporayWriters od Poland 
2000 r. (2014), Wczoraj, dziś, jutro, Czas kobiety, 
Metafora współczesności, Almanach pokonfe-
rencyjny pt. Kondycja dzisiejszej Polskiej Poezji, 
Wędrowne Ptaki, Wędrowne ptaki 2. Jej publi-
kacje ukazały się na łamach: „Śląska” w „Wy-
trychu”, „Papierowym Żurawiu”, „Gazecie 
Kulturalnej”, „Gazecie Pszczyńskiej, „Babiń-
cu Literackim”, „Mega*Zinie Lost&Found”, 
„Pisazre pl.”, „KUZU”. Debiut poetycki 155th 
WHA Haiga Contest (07/2017). Prowadzi 
Salon Literacki. Członek i założyciel Polskie-
go Stowarzyszenia Haiku. 
2019: ***Strachy X/27, Pustynia, W procesie 
tworzenia, znowu cie nie ma, gdy wyjdę z cienia, 
w uliczce przy rynku, tnę ulicę myślami..., rzeka 
przecina miasto XII/11

Bojarska Małgorzata – ur. w Warszawie. 
Zajmuje się liryką, pisze wiersze, egzystencjal-
no-filozoficzne, historyczne i patriotyczne. 
Członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich 
oraz grup poetyckich:  Akant, Poetica, Nasza 
Twórczość. Współredaktor książki pt. Gdy 
myślę Wilno. Wydała tomik liryczny pt. „Bądź 
mi”, oraz zbiór wierszy pt. „Bliżej”. Jej wiersze 
publikowane są w ramach konkursu „Polacy 
wielu kultur” w kwartalniku „Znad Wilii”, w 
kwartalniku Kulturalnym „Sekrety Żaru” oraz 
w „Radostowej”. 
2019: ***”Młyn i krzyż” VII/29, Zapach odcho-
dzącego lata IX/11

Borzyszkowska-Sękowska Felicja – ur. 1946 w 
Czersku, mieszka w Warszawie. Pisarka. Au-
torka zbioru esejów „Być sobą” i „Być kobietą”. 
Uprawia prozę, eseistykę, poezję. Założyciel-
ka i prezes Klubu Kobiet Twórczych.
2019: Wielmożni literaci IV/3

Bożek Sandra –
2019: ***Kiedy łóżko szepce Ci VI/11

Brzozowska Aleksandra – ur. 1956 w Często-
chowie, mieszka w Bydgoszczy. Nauczycielka 
biologii. Uprawia poezję, prozę, satyrę i 
bajkopisarstwo. Debiut prasowy: „Akant” 
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(2011), debiut książkowy: „Kropelka perfum 
Chanel” (2012). 
2019:  Z lęku I/2, Prośba III/6, Stamtąd V/16, 
Nasze dłonie VI/30, Zabierz mnie VII/10, Schy-
łek lata VIII/24, Mikrokosmos IX/27, Siostra 
XII/20

Budzyńska-Cicha Anna – 
2019: Ciała niebieskie I/8, Cisza, Żeglarka 
VII/20

Buraczewski Tadeusz – ur. 1949 w Tykoci-
nie, mieszka w Redzie. Inżynier mechanik. 
Uprawia prozę i satyrę. Debiut prasowy: 
„Merkuriusz” (1977), debiut książkowy: „Eu-
rosół – śpiewnik polsko-europejski” (2002).
2019: ***Vistość V/14, Jeszcze jeden Daniels 
dzisiaj…, VI/8,  

Burchard Ryszard –
2019: Pierwsze strzelanie VII/12-13

Cabaj Gabriela Lilianna (1956-2016) – ur. 
w Sierakowicach, mieszkała w Rajkowach 
pow. Pelplin
2019: ***Lepiej mieć jednego wroga czy jakoś 
tak III/4, Lepiej mieć jednego wroga czy jakoś tak 
III/12, Słucham IV/7

Charamuszko Tadeusz – 
2019: Myśli- Miłość- przypadłość, Wpadła mu w 
oko, Ślub jest niezbędny, I więzy miłości V/14

Cieślak Patrycja - 
2019: *** 23 lata na karku, Powrotnie XII/20

Chutkowski Stanisław – ur. 1643 w Liszynie, 
mieszka w Poznaniu. Inżynier mechanik. 
Uprawia poezję i prozę. Debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Z oddali” (2015). 
2019: ***nad Paryżem I/9

Chyczyński  Stanisław – ur. 1959 w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Filozof. Nauczyciel. 
Poeta, prozaik, krytyk literacki, plastyk. 
Redaktor naczelny nieregularnika literac-
kiego „Nihil Nowi”. Debiut prasowy: „Źródło” 
(1993), debiut książkowy: „Wiersze wyprane” 
(1992), zbiór opowiadań „Wielbiciel pończoch” 
(1999).
2019: ***Konfederatom barskim chwała I/21, 
Myślenie według Korwina I/37-38, Kosmogonia 
II/9

Czapliński Lesław – ur. 1956 w Krakowie. 
Teatrolog, filmolog i muzykolog. Tłumacz 
literatury włoskiej i francuskiej. Uprawia 
publicystykę kulturalną i eseistykę. Debiut 
prasowy: „Powiększenie” (1981), debiut książ-
kowy: „Pasoliniego kino śmierci” (1992). 
2019: Dziwny jest ten teatr IV/31-32, 

Czarnocki Hubert –
2019: ***Ona mnożyła światło I/20, Kto oddy-
cha Olą…, II/9, Być dzieciakiem z innymi III/4

Czech Ludwik Filip – ur. 1959 w Sopocie, 
mieszka w Gdańsku-Oliwie. Uprawia poezję 
i krytykę literacką. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Wyrąb” (2000).
2019: Zbiór pytań najważniejszych II/27,Gra-
nice baśni i powszechności V/30,Zbiór demonów 
VI/37, Chłodnym okiem VIII/27, Zbiór piołunu 
XII/31

Czerwińska Dorota – ur. 1968 w Warszawie. 
Nauczyciel i terapeuta. Interesuje się liryką. 

Związana z portalami literackimi- nieistnieją-
cym już Wrzeszczami, Herbatką u Heleny, Ośmym 
piętrem. Recenzuje poezję. Jej wiersz ukazały 
się w: Herbasensjach, Nowych Myślach oraz 
ogólnopolskim piśmie literackim elewator.
2019: ***Całun, Chudoba, Wyzwolenie, dewalu-
acja jabłek (wąż wychodzi ze skóry) VII/29, Z uszu 
wypływa, Telka VIII/6, Praga – północ VIII/21, 
Pogodynka, koniec lata czyli męska jazda na 
zimną, jesienne ogródki piwne albo spadek libido, 
Czarna wdowa X/3, Falochron, Tumiwisizm, 
lubię kiedy mężczyzna, Po-kuta XII/8, Plantator, 
Małpa, Krajanka XII/25
 
Decowski Adam – ur. 1948 w Sieniawie, 
mieszka w Rzeszowie. Uprawia satyrę. Debiut 
prasowy: „Zielony Sztandar” (1975), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Po tamtej stronie 
chmur” (1983). Wydał zbiory wierszy: „Kalec-
two źrenic” (1992), „Notatki z Sieniawy” (1997). 
Członek ZLP.
2019: Fraszki: Solidarny, Kunktator, Epitafium 
donosiciela, Szczęściarz, Moc kredytu I/14, Będę 
cały ziemią VI/19  

Dekiert Zygmunt – ur. 1946 w Szamotułach, 
mieszka w Poznaniu. Pedagog. Uprawia 
poezję. Debiut prasowy. „Gazeta Zamkowa” 
(2003), debiut książkowy: zbiór wierszy Afro-
dyta w zapachu tęsknoty (2004).  
2019: Fraszki- Jeszcze o pomnikach, Ponad po-
działami, Rezygnacja VII/25, Raj ambiwalentny 
XII/26

Dejnecki Tadeusz – mieszka w Płocku, upra-
wia poezję i satyrę. Funkcjonariusz policji. 
Debiut prasowy: „Świadectwo” (2004).
2019: ***Limeryki- O geodecie, O przypadku 
ochroniarza, oO dyrektorze ochrony V/14 

Długołęcki Ryszard Wojciech – mieszka 
w Bydgoszczy. Lekarz. Tłumacz. Uprawia 
eseistykę. Ur. 1933 r. w Prużanie na Polesiu. 
Absolwent Gimnazjum i Liceum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu (1951). Ukoń-
czył Wydział Lekarski Akademii Medycznej 
w Warszawie (1957). Edmond Pope: STOR-
PEDOWANY (mps) (2008), Julian Hudson: 
CZARNY ALERT(2009), Julian Hudson: 
KWESTIONARIUSZ (mps) (2010), Ib Mel-
chior: KRYPTONIM GRAND GUIGNOL 
(2011), Ib Melchior: PROJEKTHAIGERLOCH 
(2012), William Shakespeare: HAMLET 
(2013), William Shakespeare: SONETY 
(2015), William Shakespeare: MAKBET 
(2018),William Shakespeare: KRÓL LEAR 
(2019) 
2019: ***Rozmowa I/25

Dobaczewska Lucyna –
2019: ***Ogród ziemskich rozkoszy VI/31, Roz-
mowa z cieniem VI/11, Nie wiem, Podróż pierw-
sza VII/6, Turbulencje, Przeobrażenie VIII/21, 
Podróż druga IX/2 

Dobaczewska-Skonieczka Helena – mieszka 
w Bydgoszczy. 
2019: ***Biozmiany III/4, Chińskie ciasteczka 
III/7-8, Cień, Ma smak popiołu...XII/17

Dombrowska-Pietrzykowska Barbara – ur. 
1954 w Działdowie, mieszka w Bydgoszczy. 
Nauczycielka. Uprawia poezję i publicystykę. 
Debiut prasowy: „Akant” (2012).
2019: ***Oko w oko z Michałem Archaniołem 
I/8, Życie III/6, Mamie Marii, Piekło V/7, Dzwon 
z Notre Dame VI/13, Łabędź z Czarnej Hańczy 
VII/6, Ciocia Stasi VII/6, Pod Pińczowem X/8

Domoradzki Jakub –  lat 27, z wykształcenia  
filozof (Uniwersytet Jagielloński),  mieszka 
w Warszawie. Debiut poetycki w II Antologii 
Stajni Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy 
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Polskich w Warszawie  „Co jest pisane””  (SPP, 
2016). Debiut literacki -  „Wiersze, których nie 
lubi mój tata” (Mamiko, 2016) - został no-
minowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. 
Gałczyńskiego Orfeusz w kategorii najlepszy 
tomik roku (jedyny debiut pośród 20 nomi-
nowanych ). Wydałem także  “Nie przysypuj 
gruszkami popiołu”  (Liberum Verbum, 2017) 
- Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Tar-
nobrzega, patronat medialny Radia Leliwa – 
oraz  “Poeta poślubny”  (Liberum Verbum, 
2018). Na swoim koncie ma kilkanaście 
spotkań poetyckich m.in. w Klubie Księga-
rza w Warszawie, Klubie Dziennikarzy „Pod 
Gruszką” w Krakowie, Centrum Innowacji 
„Przejście” we Wrocławiu, Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Lwowskiego, czy Bi-
bliotece Publicznej w Tarnobrzegu.
Współpracował z Pierwszym Programem 
Polskiego Radia (Redakcja Publicystyki i 
Redakcja Wiedzy i Edukacji), publikacje w 
“Gazecie Bieszczadzkiej”, Kwartalniku Towarzy-
stwa Uniwersytetów Ludowych “PUL” (poezja) 
oraz “Sądeczaninie” (artykuły historyczne).
2019: Czy kino jest godnym następcą poezji? 
VIII/12-13

Drożyński Adam –
2019: Bóg chrześcijan I/8 
 
Dusza-Roztocki  Karol -  
2019: Interes, Chroniczny podnóżek XII/25

Endraszka Halina – mieszka w Sopocie. 
Uprawia poezję.
2019: ***Kresy-utracony świat I/18 

Fabrycy Małgorzata -
2019: ***Drżenie III, XII/20

Ficnerski Victor – ur. 1990 w Berlinie, miesz-
ka w Lubnowie. Uprawia poezję.
2019: ***Mdłości I/21, ***więc wróciłem z 
Tangeru IV/2, frajer V/27,  bez końca VII/19, 
Na plecach X/8

Filinger Dariusz – ur. 1959 w Bydgoszczy. 
Z zawodu inżynier rolnictwa. Uprawia po-
ezję i publicystykę. Debiut prasowy: „Fakty” 
(1983).
2019: ***Archeologia jutra VII/18, Światło 
IX/21

Filipiak Agnieszka -
2019: ***Ogród zakazów XII/17, Przebudzenie 
XII/26

Florczyk Szymon – ur. 1986 w Krakowie. 
Pisze wiersze, które publikował w czaso-

pismach internetowych i na stronie Odry 
(„Wiersze pocztówek”), Toposie, Akancie, i w 
zbiorze pokonkursowym XII Ogólnopolskie-
go Konkursu Poetyckiego im. W. Iwaniuka 
„Taniec do skrzypiącej płyty”. Wyróżniony w V 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „stru-
na Orficka” im. W. Bąka. 
2019: ***Dekalografia VIII/6, Czarownica 
VIII/8, Wyspa VIII/8, Brakująca część garderoby 
VIII/8, Więcierz VIII/8, Ciało i zgłoska VIII/8, 
Płaszcz VIII/8, Inna muzyka VIII/8, Czy tamten 
mężczyzna czyta twoje wiersze VIII/24, Szklenie 
IX/27, Nie mam ochoty czytać twoich wierszy 
X/27, Hurtownia XII/25

Gajewska Barbara – ur. w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Uprawia poezję i eseistykę. Debiut 
książkowy zbiór wierszy: Twarze mojego milcze-
nia. Członkini ZLP  
2019: *** Powrót, Nie tak VI/33, W górach 
VII/21

Gawron Rafał Szymon – ur. Sanoku, mieszka 
w Rzeszowie. Debiut literacki: II miejsce w 
konkursie Poezji „Strofy mojego lata”, Jelenia 
Góra (1999). „Poezja dzisiaj”, laureat XIX 
Sesji Wojskowych Kół Literackich w kategorii 
Poezji, II miejsce. Almanach Pokonkursowy 
Światłociecie (Warszawa 2014). 2016 r. wydał 
debiutancki tom wierszy pt. Apteka. Publikuje 
w internetowych czasopismach jak: Pisarze.
pl, Akant, Wydawnictwo.pl, kuźnia literacka il 
Helikopter.  W (2019) wydał tomik wierszy pt. 
FEST TCHNIENIE.
2019: ***Strzępek ciężaru, Znikają jak z tablicy 
równanie, Podwójne ekspresso, Gdzieś, Klękam w 
ostatnim rzędzie VI/11, Brakujące strony, Jutro 
X/13

Gębarowska Barbara -
2019: *** Nad taflą wody XII/17

Ginko-Humphuries Agnieszka – poetka i 
prozatorka, autorka książek dla dzieci. W 
2017 wydała tomik wierszy „Kruche”, który 
został nominowany do Nagrody im. A.K. 
Waśkiewicza ZLP i Lubuskiego Wawrzynu 
Literackiego, w marcu 2018 wydała „Bajki z 
dżungli i oceanu” (Media Rodzina), nomino-
wane do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 
2019. Tłumaczenia z zakresu kultury i sztuki 
publikowała min. w: Gazecie Wyborczej, 
Dysonansach, Przekładańcu, wydawnictwach 
UJ i PWM, a także Zephyr Press, USA i Ro-
utledge, Wielka Brytania.
2019: ***Psalm 1, Psalm 2, Psalm  3 VII/31

Gładykowska Joanna – ur. 1986 w Bydgosz-
czy. Bibliotekarka. Uprawia poezję. Debiut 

prasowy: „Pod Wiatr” (2003), debiut książko-
wy: zbiór wierszy „Halo poezja” (2006).
2019: ***Ciało, Jeśli myślisz o mnie, Normalka 
V/8 

Grabowska-Andrijew Zofia – ur. 1936 w Wil-
nie, mieszka w Chodzieży. Uprawia poezję 
i publicystykę. Debiut prasowy: „Tygodnik 
Nowy” (2002), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Pomiędzy” (2005). 
2019: W pułapce II/24-25, A za drzwiami… 
V/32-33

Grabowski Andrzej – ur. 1947 r. we Wrocła-
wiu, mieszka w Ciężkowicach. Poeta, prozaik, 
publicysta, autor książek dla dzieci i mło-
dzieży, fraszek, satyr, humoresek i widowisk 
scenicznych. Debiut prasowy: „Na Przełaj” 
(1967), debiut książkowy: zbiór wierszy „Bez 
maski” (1979). Założyciel Grupy Literac-
kiej „Rydwan”. Laureat „Orderu uśmiechu”. 
Animator życia kulturalnego. Organizator 
Międzynarodowych Galicyjskich Jesieni 
Literackich. 
2019: Miłośnik poezji prawdziwej IV/27

Grabowski Stanisław – ur. 1946 w Nowym 
Mieście Lubawskim, mieszka w Warszawie. 
Dziennikarz, literat, edytor. Debiut prasowy: 
„Tygodnik Morski” (1962), debiut książkowy: 
zbiór wierszy dla dzieci „Mama, tata i ja” 
(1980).
2019:  Niekiepscy Kiepscy (1) IX/28-29, Nie-
kiepscy Kiepscy (2) X/4-5, Złota Róża dla Elizy 
Segiet XII/22

Grabosz Elżbieta – mieszka w Warszawie. 
Uprawia satyrę.
2019: ***Panna jak złoto, Żona, Spotkanie 
przyjaciół IX/25

Grajewska Małgorzata - 
2019: Małgorzata Grajewska - biogram, Mucha 
XI/9, Lato, Śniadanie na trawie, Grząski teren - 
konkret pierwszy, Implant, Oda do cór namadów, 
Święta Teresa z Avilii XI/10 

Greczko Iwo –
2019: ***Nie, bo III/2 

Greczko Rafał –
2019: ***Udaje, że kontroluje wszystko I/25 

Grupiński Jerzy –ur. w 1938 roku we Wron-
kach. Autor 16 książek poetyckich, inicjator 
i redaktor licznych almanachów. W latach 
1970-2005 prowadził w poznańskim Zamku 
imprezy i wydawnictwa Klubu Literackiego 
(obecnie w Centrum Kultury PSM). Członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od roku 
1995 redaguje nieprzerwanie kwartalnik 
„Protokół Kulturalny”. Stypendysta Między-
narodowego Centrum Pisarzy i Tłumaczy 
na Rodos. Laureat The International Poetry 
Translation and Research Centrę (Hong-
kong) za almanach „Arka” (wydawnictwo 
Centrum Kultury Zamek, Poznań 2005). Tłu-
maczony na liczne języki, ostatnio na chiński 
i ormiański. Poprzednia książka „Kuszenie 
świętego Poetego” uzyskała nagrodę „Najlepszej 
Książki Poetyckiej Roku” 36 Międzynarodo-
wego Poetyckiego w Poznaniu.
2019: Obietnica I/2, Po burakach po kocich łbach 
mego wiersza wciąż chodzą Żydzi z naszego mia-
steczka I/19, Wiersz- patyk w ciemną wodę II/2, 
Wiersze dla matki III/2, Wizje-scivias IV/2, Drugi 
nagrobek Thel Russel VI/24, Strażniczka VII/2, 
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Literaturą Wielce Żwirowany. Wspomnienie o 
Jerzym Szatkowskim VII/13, gromnica, Epitafium 
kogutowi VIII/19, Holderlin IX/22, Strażniczce 
progu X/18, Aria, Ogrodnik XII/21

Grynkiewicz Otton – ur. 1931 w Grodnie, 
mieszka w Sędziszewie. Inżynier elektryk. 
Uprawia poezję i satyrę. Debiut prasowy: 
„Echo Warki” (2003), debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Przypomnienia dalekie i bliskie” 
(2004).
2019: Limeryki – W trzeciej osobie, Kowbojka 
I/14, W przestrzeni życia II/14, Fraszki- inspi-
rowanie Wierzchowskim?- Jakie to proste, Petent, 
***Gdy trzeszczą strony IV/10, Fraszki- W ramach 
postępu VI/8, Anna Achmatowa VI/24, Limeryki 
inspirowane Wierzchowskim - Skuteczne zaloty 
IX/25

Gryz Janusz – mieszka w Malechowie, woj. 
zachodniopomorskie. Nauczyciel. Uprawia 
poezję i prozę.
2019: Pudełko I/27, U szewca II/19, U zegarmi-
strza III/3, Dama w Bath III/5, Signum temporis 
IV/27, Statystka VI/6-7, W maju VII/4-5, W 
tramwaju VIII/23, Chęć zysku X/14 

Górska Zdzisława – 
2019: ***Aalborg z księżycem VI/21

Gumbisz Jan –
2019: Satyra- Amory staruszka, Romantyczne 
spotkania, Randka buchaltera, Romans w ku-
rorcie VII/25, 

Guziakiewicz Edward –
2019: W kaplicy Grobu Pańskiego VI/17

Habalik Irena – Mieszka w Wiedniu. Pisze 
po niemiecku i po polsku (wiersze, afo-
ryzmy, krótką prozę). Wydała 7 tomików 
z wierszami. Ostatni: Z ramy wypada obraz 
(AusdemRahmenfällteinBild), Free Pen Verlag, 
Bonn 2017. Otrzymała kilka nagród, między 
innymi: Theodor-Körner-Nagroda, Wiedeń 
1987, Christine-Busta-Nagroda.
2019: ***List od starej ojczyzny V/8, Wywędro-
wałeś z jednego języka V/8   

Hilsekorn Albert – mieszka w Koszalinie.
2019: Akurat o oczarowaniu nietrudno jest pisać 
VI/14, Akurat o oczarowaniu nietrudno jest pisać 
VII/15

Irek Arkadiusz – ur. 1961 w Jabłonowie Po-
morskim. Nauczyciel matematyki. Uprawia 
poezję.
2019: ***W mojej hajce III/6 

Jabłoński Sebastian -
2019: ***Północ XII/26 

Jackiewicz Jarosław Stanisław – ur. 1968 
w Bydgoszczy. Uprawia poezję, eseistykę i 
krytykę literacką. Debiut prasowy: „Nike” 
(1982), debiut książkowy: zbiór wierszy „Bar-
wy samotności” (1993). Autor zbiorów: „Nocą 
napisany” (2012), „Wilk” (2013).
2019: Rzeczy małe, rzeczy wielkie VII/32, 
„Sprzedawcy kawy”, czyli człowiek jako ziarnko 
światła VIII/31, Panoptikum Piotra Stareńczaka 
XII/30

Jagliński Marek – ur. 1962 we Wrocławiu. 
Technik. Uprawia poezję i prozę. Debiut 
prasowy: „Biuletyn Dolnośląski” (1980), debiut 
książkowy: zbiór Wiersze niepokorne (1986). 

Kolejne zbiory: Monolog zimowy (1989), Czas 
zaplatany w ptasich skrzydłach (1990), Dłutem 
światła (1994), O nauce i sztuce (2002), Psy-
choatlantyda (2018). 
2019: Żeńskie opowiadanie kosmiczno-
psychologiczne VIII/15, Metafizyka CCLXXV, 
Metafizyka CCLXXXI, Metafizyka CCLXV, Me-
tafizyka CCLXXXVI/ 13, Aforyzmy – W naszej 
pogodzie, Kiedy Bóg zamyka oczy, Bywa, że nasze, 
I zezowate szczęście, Miał takie plecy X/19 

Jagliński Waldemar – mieszka w Pile. Upra-
wia poezje i malarstwo. Debiut prasowy: 
„Akant” (2008), debiut książkowy: wiersze 
dla dzieci „Zagadki” (1999).
2019: ***Coś z Dicka-finał albo jedynie I/25, 
Metafizyka CCXIV II/14, nim wyruszysz kiedyś 
VII/18

Jałocha Adam Marian - ur. 1967 w Krakowie, 
autor dwóch tomów wierszy: Świadomość prze-
mijania (2016) oraz Za horyzontem (2017). 
2019: Obcy III/2 

Janiczak Bogusław – mieszka w Darłowie. 
Marynarz. Uprawia prozę.
2019: ***Pieśń rybaków dalekomorskich VII/20, 
Pozwól mi Panie jeszcze raz VIII/18 

Jaszczyk Jacek – ur. 1972 r. w Grudziądzu. 
Publikował m.in. w: Gazecie Grudziądzkiej, Ga-
zecie Pomorskiej, Ilustrowanym Kurierze Polskim, 
Dzienniku Pojezierze, Grudziądzkich Arkuszach 
Literackich, Przeglądzie Artystyczno-Literackim, 
Helikopterze, Salonie Literackim, Migotaniach, 
Wyspie, Latarni Morskiej, LiryDramie, Poezji 
dzisiaj, Obszarach Przepisanych, Odrze. Jego 
wiersze ukazały się  w serii pocztówek po-
etyckich w ramach ogólnopolskiej akcji pocz-
tówkowej „Ludzie wiersze piszą”, realizowanej 
pod patronatem SPP. Trzykrotny laureat 

Turnieju Jednego Wiersza, oraz dwukrotny 
Konkursu Jednego Wiersza. Jego wiersze 
były publikowane w wielu antologiach m.in.: 
MOSTY, IBIS, oraz Antologii Poetów Polskich. 
Dziennikarz, radiowiec, twórca i autor 
pierwszego polskiego programu radiowego 
w Irlandii.  
2019: Księga najazdów, Wiersz irlandzki, Jeśli 
dotykasz tego wiersza, Monagham, Pierwszy list 
do Oisin, Miasto portowe (Dublin), Sperry Re-
mington spogląda z wysokości X/17, Nim wstał 
świt X/27, List z emigracji XII/23, Stygmaty 
XII/34-35

Jaśkowski Ryszard –
2019: ***Nasza przystań VI/19

Jaworski Rafał  – ur. 1952 w Sławkowie, 
mieszka w Tychach. Chemik. Uprawia 
poezję, eseistykę oraz malarstwo. Debiut 
prasowy: „Tak i Nie” (1985). Debiut książko-
wy: zbiór wierszy: „Cywilizacja lepszego jutra” 
(1991). Zbiory wierszy: „Wymiana nieomal 
ostateczna” (2009), „Wiersze poniekąd tury-
styczne” (2010). „Fermenty i scalenia” (2017) 
oraz zbiór esejów „Miejsca współczesne, strefy 
wdzięczności” (2014).
2019: „Piekło Boga nie wymaga przepychu 
ognia…” I/ 12-13, ***Poeta zdradził I/20, 
Zbigniew Herbert – ironiczne jądro jasności II/9, 
***Ręka utrudzona wyrządzaniem dobra IV/2, 
Śmierć jako dyscyplina życia i sztuki IV/4-6, 
Wiersz wielkopostny V/2, Uwiąd i heroizm postaw 
pro patria V/20-21, Próżnia i znak VI/13, Szal-
bierstwo czy zaczyn historycznej Świętości VI/22-
24, Oda do wartości VII/19, Wąwóz IX/14, Kiedy 
miałem 15 lat…, IX/22,” Czy stoimy płonąc:, czy 
stoimy „pod górę”? XI/39-40, Zbrodnia i duma 
(1) XII/9-10, List z Polski XII/23 
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2019: Ks. Franciszek Kamecki - biogram, Nad 
zielenią, Krzyż spowiedzi XI/11, Prze3ciwieństwo 
śmierci, Bezdomny, Bez lęku, Stopa, Ostrzeżenie 
XI/12

Kamiński Łukasz –
2019: ***Hejne VI/31

Kapral Jakub – ur. 1979 w Poznaniu. Kultu-
roznawca. Poeta, autor słuchowisk,  laureat 
nagród i wyróżnień w Konkursie na Sztukę 
Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (2017, 
2019) organizowanym przez Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu. Laureat III nagrody za 
scenariusz „Miłka” w konkursie ScriptPro 
(2018). Publikował w Helikopterze.  
2019: ***My artyści, Jaram się, Nadwrażliwiec 
VIII/14

Kapusta Anna – ur. 1982 r. w Krakowie, 
mieszka w Wołowicach. Filolog i socjolog. 
Uprawia poezję i prozę poetycką. Badaczka, 
autorka monografii antropologicznych Kie-
szenie i podszewki, Podteksty kultury, Gry w kultu-
rę: gry w mit. Mitografia jako lektura i od rytuału 
do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako 
fakt antropologiczny. Debiut prasowy: Perspekty-
wy (2000). Wydała następujące książki: Biały 
ptak 2003, Kobiety mistrza (2006), Znaki życia 
(2008), Pisać rzęsą poemat (2009), Nie jestem 
poetką (2009), AnKa Sennik byłej poetki (2010), 
Szczęśliwa Żabka (2015).
2019: Sztuka kontaktu – praktyka obecności 
I/24, Dokończ, zamknij, wyjdź! I otwórz się na 
nowe! II/18, Dokończ, zamknij, wyjdź! I otwórz 
się na nowe! III/3,”Już tam jesteś”. Reguła za-
angażowania i syndrom frustracji IV/17, Polska 
Zmowa Narodowa? IV/28-29, klepsydra- figura 
zaangażowania. Wizualizacja równowagi w 
relacjach VI/4, Śląski garnek wartości VI/34, Ry-
sunek strachu. Jak pokochać opór? VII/5, Sztuka 
kontaktu-praktyka obecności VIII/3, Sprzedawcy 
orgazmów, czyli czym na pewno nie jest praca z 
ciałem IX/4-5

Karbowska Lidia – ur. 1995 r. w Poznaniu, 
mieszka w Kicinie. Studentka. Uprawia 
poezję
2019: ***wołają nas, nie po imieniu… IV/18

Kasprzyk Rafał – ur. 1980 roku. Pochodzi 
z Kopek. Poeta - górnik. Debiut książkowy 
(2018) „INTERAKCJE (czyli życie oparte na 
węglu)”. Publikował w „Sztafecie”, „Przeglądzie 
Rudnickim”, „Arkuszach Literackich”, Kwartal-
niku mniejszości polskiej na Ukrainie “Krynica”, 
Ogólnopolskim Almanachu Poezji Religijnej „A 
Duch wieje - kędy chce” w almanachach poezji 
„Spojrzenia 4 ” i „Spojrzenia ó”, a także w Dzien-

niku Polskim w rubryce „Wierszowisko” prowa-
dzonej przez poetę Józefa Barana. Laureat 
kilkudziesięciu Ogólnopolskich Konkursów 
Literackich.
2019: ***Przejście IV/13

Kaśków Jerzy –
2019: Tato I/18,

Katzenmark Andrzej – ur. 1956 w Słupsku. 
Filolog. Uprawia poezję i prozę. Debiut pra-
sowy: „Akant” (2006), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Granice i przełomy” (2005).
2019: Tektoniczny uskok milczenia i mowy (1) 
I/29-31, Tektoniczny uskok milczenia i mowy 
(2) II/3-4

Kawiński Rafał –
2019: Różnice I/25

Kawiński Wojciech – ur. 1939 w Dębicy, 
mieszka w Krakowie. Z zawodu dziennikarz. 
Poeta, krytyk literacki, autor kilkunastu zbio-
rów wierszy. Debiut prasowy: „Życie Literackie” 
(1961), debiut książkowy: zbiór wierszy „Od-
ległości posłuszne” (1964).
2019: ***Różańce I/25, Bliskie oddalenie 
V/14

Kęcińska-Lempka Barbara – ur. 1949 w Zie-
lonej Górze, mieszka w Poznaniu. Dzienni-
karka. Uprawia publicystykę. Autorka cyklu 
reportaży o Poznaniu i jego mieszkańcach. 
Redaktor „Protokołu Kulturalnego”. 
2019: Historia trwania wiecznego przy polskości 
II/20
 
Klajman-Gomolińska Ewa – ur. 1966 w Olsz-
tynie. Polonistka, bibliotekoznawca. Uprawia 
poezję, prozę oraz krytykę literacką. Debiut 
prasowy: „Głos Młodych” (1983), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Miejsce na ziemi. 
Poezje” (2003).
2019:  Wiara czy niewiara VII/9

Klyta Julia –
2019: ***Na końcu drogi, Andromedia X/8, 
Biel XII/3,  

Kołodziejski Paweł – ur. 1976 r. w Stara-
chowicach. Historyk, muzealista. Kustosz w 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowi-
cach. Debiut prasowy (1997 r.) miesięcznik 
„Radostowa” (1947). Autor dwóch zbiorów 
wierszy: „Pejzaż introwersyjny” (Starachowice 
2003) oraz „Szklana dłoń” (Warszawa 2011). 
2019: ***Perspektywa V/27, Blaski VII/18 

Kokot Anna – ur. 1987 w Poznaniu, mieszka 

w Przeźmierowie. Dziennikarka. Uprawia po-
ezję, prozę oraz publicystykę. Debiut prasowy 
„Protokół Towarzyski” (1997). 
2019: Victoria w 20 minut I/5-7, Pikselowy las 
V/22-24

Komsta Łukasz –
2019: ***nie zapytam nikogo I/18, Translacja 
II/15, Zerkając IV/19 

Korniluk Andrzej – ur. w 1948 w Bydgoszczy. 
Uprawia poezję i satyrę. Debiut prasowy: 
Akant (2018). Esperantysta, podróżnik.
2019: Fraszki- Suplement, Dwa etapy, Kontakt 
z naturą, Na pewnego księdza VII/25, Fraszki-  
Niewinna, Nie szata, Suplement, Na pewną 
muzę X/19  

Kostuch (Sroczyńska) Agnieszka – ur. 1978 r. 
w Trzemesznie. Mieszka w Trzebini. Uprawia 
poezję. Autorka zbiorów wierszy: „Niemocni” 
(2015) i „Który odchodzisz” (2017). Redak-
torka witryny Poeci Polscy.pl., oraz „Inter-. 
Literatura-Kultura”. 
2019:  Łamanie tabu II/22, Dzielenie się poezją 
V/5, Ogłoszenie VII/9, Zaplątani w korzenie 
VII/26  

Kowalcze Rafał – ur. 1981 w Człuchowie. 
Kulturoznawca. Uprawia poezję. 
2019: ***Muzyka IV/13 

Kowalski Szymon – ur. 2004 w Gdyni. Uczeń 
II LO im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Pisze 
wiersze.
2019: ***On, Pielgrzymi X/18 

Kożan-Łazor Joanna – ur. 1945 w Łukowie. 
Absolwentka polonistyki Studium Poloni-
styki w Warszawie. W ROKU 2016-2018 za 
swoją twórczość literacką zdobyła pierwszą 
nagrodę w „Głosie Nauczycielskim”. 
2019: Poezji wartki strumień X/29 

Koźmiński Eugeniusz – ur. 1940 w Barcinie, 
mieszka w Kołobrzegu. Nauczyciel. Uprawia 
poezję i prozę. Członek ZLP. Prezes Koło-
brzeskiego Stowarzyszenia Poetów. Debiut 
prasowy: „Na Przełaj” (1960), debiut książko-
wy: zbiór wierszy „Wołanie mew” (1998). Autor 
zbiorów wierszy: „Dziennik meduzy” (2005) i 
zbioru opowiadań „Ptaki i ludzie” (2005). 
2019: ***Eden VII/35, Pożegnanie, Głosy, Skra-
wek plaży VIII/18, Noktrum IX/2, Ekologia na 
wiolonczelę i wiatr X/8, Skrzydła anioła XII/33

Krasków Jerzy –
2019: ***Tato I/18 

Krzemiński Damian –
2019: ***O szkodliwych niedźwiedziach Jana 
na Wigilię I/20 

Krzyśka Sławomir – ur. 1963 w Gnieźnie. 
Nauczyciel akademicki, matematyk, artete-
rapeuta, bibliofil. Uprawia poezję. Debiut 
prasowy: Frazeolog (2004), debiut książkowy: 
zbiór aforyzmów „Aby mogło być… (Dzień 
dobry refleksjo!)” (2002).
2019: VI Festiwal Poezji Słowiańskiej I/11, 
***Wyrasta z ziemi psalm… I/21, Promocja 
antologii z wierszami bożonarodzeniowymi II/6, 
40. lecie pracy twórczej Andrzeja Sikorskiego 
II/10, Mijasz zmęczone słowa IV/13, Mijasz 
zmęczone słowa V/27, Wystawa bibliofilska IX/5, 
W zasięgu ramion IX/14, ***W niedokończonych 
snach XI/2 
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Kulczak Edyta – ur. 1970 we Włocławku, 
mieszka w Poznaniu. Nauczycielka. Uprawia 
poezję. Debiut prasowy: „Akant” (2010), 
debiut książkowy: zbiór wierszy: „Anioły nie 
zawsze są białe” (2009).
2019: ***jem z Johnem szynkę parmeńska I/9 

Kulisiewicz Małgorzata – Absolwentka 
filmoznawstwa i polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, autorka esejów i recenzji 
filmowych, publikacji w prasie katolickiej 
i historycznej, realizatorka reportaży tele-
wizyjnych, scenarzystka. Autorka tomików 
poezji „Inni Bogowie” i „Kot Wittgensteina i 
inne wiersze”. Jej opowiadania i wiersze były 
publikowane w „Helikopterze”, na portalu 
„Pisarze.pl”, w „Gazecie Kulturalnej”, „Lirydra-
mie”, „Wyspie”, „Dzienniku Polskim”, „Nowych 
Myślach”, „BregArcie”, „Babińcu Literackim”, 
„Lamelli”, „Szufladzie.net”, „Poezji Dzisiaj”, 
„Metaforze Współczesności”.
2019: ***Ślady I/21, Zachwyt II/2, Wędruję z 
umarłymi w góry IV/18,  Świ(a)t VII/35, Ona i 
on, dopełnienie IX/27, Czas kobiety X/27 

Kurek Halina – ur. 1944 w Bóbrce na 
Podkarpaciu, mieszka w Zręcinie, woj. pod-
karpackie. Nauczycielka. Członkini ZLP. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Tina” 
(1995), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Progi” (2005).
2019: ***Nasze rozmowy VI/19 

Kurowska Martyna –
2019: ***Pajęcza dłoń X/27 

Kuszczyński Paweł – ur. 1939 roku w Wilsku, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia 
poezję i krytykę literacką. Debiut prasowy: 
„Gazeta Poznańska” (1963), debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Powroty” (1991). 
2019: Naturalność prawdą wzbogacona V/34, 
Przywołanie VII/2, List od Grzegorza, O sośnie w 
Stawisku IX/14, Kłopoty z czasem IX/20, Słyszeć 
poezję  XII/34

Latosik Aldona – ur. 1951 w Poznaniu, 
mieszka w Zakrzewie. Emerytowana księ-
gowa. Poetka, satyryczka, bajkopisarka oraz 
autorka tekstów piosenek. Debiut książkowy: 
zbiór „Sto bajek babci Aldony”, „Słowa wiązem 
wiązane”, „Frywolne opowiastki”, „Pióro z bo-
cianiego gniazda”, „Szafirowe gody”, „O czym 
dzieci powinny wiedzieć”, „Poetycki marsz”, „Na 
wszystkie pory”. Uczestniczka licznych warsz-
tatów literackich. Współautorka dziewięciu 
antologii książkowych oraz siedmiu Zeszytów 
Literackich. Wolontariusz Fundacji Rozwoju 
Kultury i Edukacji z dziećmi i młodzieżą. 
Prowadzi małe warsztaty literackie. Juror 

konkursów organizowanych przez GBP w 
swojej gminie i nie tylko, członek Stowa-
rzyszenia Twórczego Artystyczno-Literac-
kiego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa 
Artystów, Artystów i Animatorów Kultury 
PTAAAK, oraz Klubu Literackiego „Dą-
brówka” w Poznaniu.
2019: ***Powojenna pięciolatka V/16

Linek Agata – mieszka w Krakowie. Filozof. 
Uprawia poezję i prozę. Członkini ZLP. 
Debiut książkowy: zbiór wierszy: „Jesteś 
elfem?” (2006).
2019: ***Nocą VI/19 

Lizakowski Adam –
2019: Czy są jeszcze jacyś ludzie pióra na emi-
gracji? IX/32 

Lojtek Katarzyna – ur. 1980  w Gliwicach. 
Z wykształcenia nauczyciel. Absolwentka 
Uniwersytetu Śląskiego wydz. Filologia 
angielska (2007). Debiut poetycki (2014) 
tomik wierszy pt. „Spełniam się tu, za brze-
giem”.
2019: ***u nas, at our’s, kobieta o włosach 
koloru wiśni,a cherr-haired woman, a lullaby 
bye bye, kołysanko pa pa, Mon Mari, Mój Mąż, 
ubrani w cudze łzy, dressed in some, Już nie trzy-
mają, they no longer, withers, zanika, chłopiec, 
a lemon-haired boy,broken words,  Beauty and 
a soul, Piękno i dusza, po antologii zdarzeń. 
through the anthology X/24  

Lutowski Krzysztof –
2019: ***xxx/17. Czytając poetów przeklętych/ 
X/2 

Łamejko Daria – 
2019: ***Miasta twojego imienia VII/10,g-
dybym zapomniała, Noc VII/31, W zbliżeniu 
VIII/24, Niesłyszalne IX/27, Ex post XII/26

Łęcki Wojciech – uprawia poezję.
2019: Jeździłem do świata IV/33 

Łoś Bogdan –
2019: ***Syberia, Proszę, Pobudka!, Nie-pokój 
V/4, Leśnie /Majeńce/ VI/30, Déjà vu VI/33, 
Bajkowo VII/27, Pomiędzy VII/31, Pierwo II, 
VIII/3, Mielonka VIII/7, Meta-fizyki IX/21   

Łyp Mieczysław Arkadiusz – ur. 1947 w 
Radomsku, mieszka w Rzeszowie. Pedagog. 
Uprawia poezję i krytykę literacką. Wydaje 
czasopismo „Krajobrazy”. Debiut prasowy: 
„Nowiny Rzeszowskie” (1974), debiut książ-
kowy: zbiór wierszy: „Na ścieżkach pamięci” 
(2005). 
2019: 52 lata Oddziału ZLP w Rzeszowie 
1967-2019 VI/15-17, ***Deklaracja VI/20, 
Nadzieja paschalna VI/31 

Maciejewski Andrzej – mieszka w Bydgoszczy. 
Działacz sportowy. Uprawia publicystykę.
2019: 100 lat polskiego komitetu olimpijskiego 
X/10-12 

Majewska Maria –
2019: ***Duże miasta III/12, Życzę smacz-
nego industrialnym kosmitom, Zawsze tak 
było, Urodziny VI/5, Trochę więcej niż tylko 
VIII/22, Geiranger pod namiotem XII/23 

Majchrzak Michał –
2019: Lecznica dla zwierząt X/23

Makuch Tomasz – ur. 1988 w Kielcach, 
mieszka w Warszawie. Absolwent UW, wydz. 
europeistyki. Debiut poetycki (2015) tomik 
wierszy: „Wiersze Wybrane”. Obecnie swoje 
wiersze udostępnia za pośrednictwem face-
booka. 
2019: *** Korposzczur, ”O Januszu”, Aroma-
tyczna przygoda VI/8 

Mazurkiewicz Barbara –
2019: ***Bezkresne KRESY VI/20 

Mąkinia Agnieszka – ur. 1971 w Koszalinie, 
mieszka w Poznaniu. Nauczycielka języka an-
gielskiego. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Protokół Towarzyski” (1997), debiut książko-
wy: zbiór wierszy „Moja wolność” (1995). 
2019:  Rozwijamy skrzydła na Lednicy… IX/30, 
Przeszłości nie przywołamy, Człowiek- Wiatr 
X/13 
  
Michalak Adam –
2019: ***Wrzesień w ogrodzie III/2, Ballada z 
otchłani dzieciństwa V/6, Rodo-dendron V/7, 
Strajk VI/33, Pod jemiołą VII/10, Lewiatan 
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Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

VII/21, Różanka VIII/21, Czesanie do snu 
VIII/24, Belladonna X/8, O świcie Nemezis, 
Pieczary pieczarki XII/17    

Michalak Włodzimierz –
2019: Gryps (1) I/3-4, Gryps (2) II/11-14 

Michalska Katarzyna –
2019: Nie w domu I/2, 

Michalski Zbigniew –
2019: ***O jeden wers za daleko VI/20 

Mickoś Maria – ur. 2000 w Poznaniu. 
Studentka filozofii romańskiej na UAM. 
Debiut poetycki: tomik wierszy pt. „Ryby i 
Lwy” (2019),  Wydawnictwo Jasne, Pruszcz 
Gdański,
2019: ***Amor, Beze mnie V/19

Mierzejewski Sławomir – ur. 1931 w Ostro-
łęce, mieszka w Warszawie. Z wykształcenia 
ekonomista. Uprawia poezję, satyrę i afory-
stykę. Debiut prasowy: „Akant” (2006). 
2019: Fraszki: Groźba, Masochizm I/ 14, Myśli 
- Szczęściem, Ciężko żyć, Najgorsze III/9  

Mika Jakub –
2019: Błyski wspomnień IX/35

Milewska Anna Mila – mieszka w Pozna-
niu.
2019: ***Dzień ósmy I/8 

Mroczek Jacek – z wykształcenia psycholog, 
z zamiłowania dziennikarz. Debiut literacki 
(1986) w warszawskich pismach licealnych. 
Przez pewien czas związany z miesięcz-
nikiem DeLirnik, na KUL. Publikował w: 
Nowej Okolicy Poetów, Akancie. Autor książek: 
„Wszystkie Pytajki”, „Historia Pewnej Kaśki” 
(2019), które ukazały się w Audiotece.
2019: ***Notre Dame, 19.04, VI/13, Anja 
Rubik VII/10, gdy tonie milioner X/13, Dom 
XII/20

Mścisz Ryszard –
2019: ***Pociąg VI/20 

Nagórska Ariana – ur. 1954 w Sopocie, 
mieszka w Gdańsku. Pracuje w Wydawnic-
twie Uniwersytetu Gdańskiego. Poetka, 
prozaik, krytyk, satyryk, publicystka. Debiut 
prasowy 1972, debiut książkowy: zbiór wier-
szy „Podatek od imperium” (1986). Członkini 
ZLP.
2019: Udręka nadmiaru II/4, Z serii „Dwaj 
niezastąpieni”, Raz optymistycznie II/13, 
współcześni II/15, Słuchanie brzuchem V/16, 

Zmartwychwstania prywatne V/27, 
niezastąpieni! VIII/15, Słowo jest 
ziarnem dla ptaków ognistych IX/8, 
Zejście smoka X/5, Z   żyjącymi nie 
ma lekko XII/25  

Najdek Bernard – ur. 1937 w 
Dawidenach, woj. Czerniowce; 
mieszka w Nowogrodzie Bo-
brzańskim. Nauczyciel języka 
polskiego. Uprawia poezję i 
publicystykę. Debiut prasowy: 
„Biuletyn Informacyjny” (1985), 
debiut książkowy: zbiór wierszy 
„W stronę pejzażu” (1993). W la-
tach 1993-2002 wydał 5 zbiorów 
poezji. 
2019: I mamy tę niepodległość 
I/33 

Nandzik Katarzyna – ur. 1988 r. 
w Katowicach. Polonistka. Upra-
wia poezję i publicystykę.
2019: ***Słowa IV/18 

Nazaruk Katarzyna – poetka, 
animatorka kultury, nauczy-
cielka języka polskiego, pracowała jako 
bibliotekarka, nauczała również fryzjer-
stwa. Mieszka w Portugalii. Organizatorka 
i pomysłodawczyni dwóch edycji Biesiady 
Poetyckiej w Kobylnicy oraz siedmiu edycji 
konkursu poetyckiego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu 
słupskiego. Autorka tomików poezji: Żona 
Beduina (2011), Szept i przestrzeń (2014). 
Swoje wiersze publikowała w antologiach i 
czasopismach takich jak: „Topos”, „Akant”, 
„Liry Dram”, „Poezja Dzisiaj”, „Angora”, 
„Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”, „Kon-
tury”, „Powiat Słupski”. Członkini Gdań-
skiego Klubu Poetów i Grupy Literycznej 
Na Krechę. Stypendystka prezydenta Miasta 
Słupska w dziedzinie kultury w 2011 roku. 
Tłumaczona na język angielski, portugalski, 
rosyjski. 
2019: ***Na klifach Algarve VII/18 

Nowak Anita – ur. 1950 w Bydgoszczy. 
Dziennikarka. Uprawia poezję, prozę oraz 
krytykę teatralną. Członek SDP.
2019: Diamentowy świat Rushtona II/21 
   
Nowotczyński Jerzy – uprawia satyrę.
2018: Fraszki: Wysokie loty VII/5, Twórca 
VII/10, Twórca XII/6  

Nurkowski Krzysztof – ur. 1960 r. w Skalb-
mierzu. Historyk.  Nauczyciel, regionalista, 

dziennikarz, bibliofil, fotografik, kolekcjo-
ner nośników muzycznych. Autor książek: 
„Był dwór” Kielce (2000), „Drobiazgi podróżne”  
Chroberz (2009),  „Limeryki Toskański” (U 
Poety), Kielce (2009), Antologie: „Smocze 
jajo”, Kraków (2007), „Język polski w szkole 
IV-VI, Zeszyty Kieleckie, nr 4/2008/2009, 
„Tradycje literackie Ponidzia”, Wyd. Radosto-
wa, Starachowice (2011). 
2019: List do Jorgosa Skoliasa I/7, Ciasto, Ptaki, 
Polny XII/2, Spotkanie z Janem Kobuszewskim. 
Wspomnienie. XII/14, Męskie frustracje XII/25, 
Jesień XII/25

Nyczaj Stanisław – ur. 1943. Nauczyciel 
polonista. Poeta, aforysta, eseista. Debiut 
prasowy: „Nasze Sprawy” (1964), debiut 
książkowy: zbiór wierszy: „Przerwany sen” 
(1968).
2019: fechtunek na aforyzmy  pomiędzy Stanisła-
wem Nyczajem a Mirosławem Welzem IX/25, 

Oleschko Hubert – redaktor i literat. Od 
roku 1975 związany z Krakowem. Absolwent 
UJ. Od 1986 roku szefuje Wydawnictwem 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Wydał  
40- ści publikacji literackich związanych z 
Krakowem oraz Małopolską. Jest również 
autorem wielu książek i opracowań o te-
matyce anielskiej, zarówno dla dorosłych 
jak i dzieci. 
2019: Kalwaria forever VII/30 

Ordan Jerzy Lesław – 
2019: Wersja nie tylko z pamięci IV/14-16, 
Wersja nie tylko z pamięci XI/13-16 

Orlikowski Janusz – ur. 1960 w Częstocho-
wie. Mieszka w Dobrodzieniu. Nauczyciel, 
poeta, eseista, krytyk literacki. Członek ZLP. 
Debiut prasowy: „Integracje” (1990), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Suknia rzucona 
w potok krwi” (1992). Autor zbioru esejów 
„Gwałt na prawdzie” (2014).
2019: ***O myślach słów kilka I/20, Gdy rzeczy 
władają I/23-24, Miejsca II/5, Powrót III/4, 
Bóg wraz z człowiekiem IV/7, Czy Gehenna jest 
wieczna? IV/20-21, To ja VI/2, Dzień pierw-
szy, drugi dzień VI/12, Tyle i Tam IX/8, Głos 
w sprawie Marii z Magdalii IX/9-10, Ponad 
chmurami II, IX/11, Unicestwienie, czasowość, 
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wieczność? XII/12-14 

Ossowski Mirosław –
2019: Jak zmieniało się życie w Stalowej Woli, 
mieście COP-u, po roku 1990VI/18 

Paciorek Anna – 
2019: ***Wiosna V/7, Zapętlenie V/18 

Paronom Azja –
2019: ***Oścież, Klamka VII/27, Zawias 
VIII/7, Noc Muszkatołowa (1) IX/6-7, Noc 
muszkatołowa (2) X/6-7, Noc muszkatołowa 
(3) XII/6-7 

Paryna Teresa –
2019: ***Ciotka Marynka VI/20 
 
Pasternak Michał – ur. 1987 r. w Bydgoszczy. 
Politolog. Debiut prasowy: „Akant” (2013). 
Uprawia krytykę literacką.
2019: Islam- obalanie mitów VI/35-36, Ocalić 
przed zapomnieniem VI/38-39

Pastuszewski Stefan – ur. 1949 r. w Byd-
goszczy. Poeta, prozaik, publicysta, tłumacz 
(bułgarski, niemiecki, serbski, rosyjski, 
ukraiński), krytyk literacki, wydawca. Dok-
tor historii, polityk i działacz społeczny. 
Debiut prasowy: „Politechnik” (1971), de-
biut książkowy: zbiór wierszy „Druga gałąź” 
(1977). Powieści: „Późne majowe popołudnie” 
(1995), „Dziś” (2009). Członek – założyciel 
Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”. Re-
daktor naczelny Instytutu Wydawniczego 
„Świadectwo”, sekretarz redakcji „Akantu”, 
redaktor naczelny „Świata Inflant”, „Po-
dwórka z Kulturą”, „Wodniaka Bydgoskiego” 
i „Bydgoskiego Oka”. Wielki Mistrz Bractwa 
Inflanckiego.
2019: Wolno i marynistycznie I/2, Siekiera się 
złamała I/10-11, Lokalnie i globalnie II/16-
17, Portrety IV/2, Poeta z fajką IV/9, Przejście 
do przyszłości IV/12, Obywatel realny a nie 
teoretyczny IV/22, Czterdziestoletnie Wojciecha 
Banacha zmagania z patriotyzmem V/35, W 
nasze VI/2, Betonowe zamki VI/9-10, Gdzie? 
VI/10, Słowo w niewoli procesów cywilizacyj-
nych VI/25, Zatrzymany zegar VI/31, Kilka tez 
o pedofilii w Kościele rzymskokatolickim i kilka 
dylematów VII/22-25, Postmodernistyczna pie-
czeń w surrealistycznym sosie VII/33, Kamień 
wielkości mysiego łebka VIII/7, biegliśmy, każdy 
w swoim tempie VIII/22, Gorąca żywa poezja i 
urwany dziennik VIII/26, Widzenie nie-księdza 
nie-Piotra IX/14, Populizm, czyli masspolitik 
IX/15, Fragmenty autobiografii IX/35, Lata-
wiec czyli rewolucyjna czujność X/9, Integracja 
Ukraińców w Polsce (1) X/20-22, Tomik jednego 
wiersza X/30, Saga rodzinna X/31, Koniec 
Europy, Upał, Wahadło zegara, Całość i jeszcze, 
Nawet poezja, ***tak bardzo chciałbym XI/17, 
Integracja Ukraińców w Polsce (2) XI/31-32, 
Ukraina - migawki z dołu XI/33-35, Bydgoski 
ośrodek literacki XI/36-38,Integracja Ukraińców 
w Polsce (3) XII/18-19, Gra świateł XII/20

Patey-Grabowska-Steffen Alicja – ur. 1939 
w Warszawie. Poetka, eseistka, dramaturg, 
autorka książek dla dzieci. Członek SPP, 
autorka poczytnych antologii. Tłumacz 
poezji z języka francuskiego, niemieckiego 
i języków słowiańskich. Debiut prasowy: 
„Almanach Młodych” (1961), debiut książ-
kowy: zbiór wierszy „W kręgu” (1969). W 
latach 1991-1999 kierowała działem poezji 
w „Inspiracjach”. Autorka 12 zbiorów poezji, 

10 książek dla dzieci, redaktor 3 antologii 
poezji. Wydała m.in. zbiór wierszy: „Rozum i 
serce” (2012). „Imiona miłości” (2013).
2019: Glossa do portretu literackiego Stanisława 
Nyczaja II/10

Pawlicki Dariusz – ur. 1961 w. Uprawia 
poezje i eseistykę. Debiut prasowy: „Radar” 
(1985), debiut książkowy: książka dla dzieci 
„Bibikin w drodze do Kamienia Życia”. Od 2001 
należy do ZLP. 
2019: Krytycznie o krytyce, ale  o niezbędności 
istnienia hierarchii w kulturze I/15-17, O na-
turze i wolności IV/11-12

Pełczyński Grzegorz – ur. 1962 w Pozna-
niu. Pracownik naukowy. Uprawia poezje, 
prozę i publicystykę. Debiut prasowy: „Gość 
niedzielny” (1978), debiut książkowy: rozpra-
wa „Status etniczny Ormian polskich” (1994). 
Uprawia poezję i prozę. 
2019: Krytycznie o krytyce, ale o niezbędności 
istnienia hierarchii w kulturze I/15-16

Petrykowski Marek –
2019: ***huta VI/20

Pietrasz Edyta –
2019: ***Przemiana VI/21

Pietryk Edmund – ur. 1938 w Orańczycach, 
mieszka w Poznaniu. Poeta, prozaik, ese-
ista, aktor i reżyser teatralny. Pracował w 
teatrach Lublina, Opola, Poznania i War-
szawy. Debiut prasowy: „Kronika” (1957), 
debiut książkowy: zbiór wierszy: „Ikonowe 
dzieci” (1965). 
2019: ***Pocałunek I/21, Oklaski, Ciężar, 
Uczta, Sumienie, Święta, Bufet, Gwiazdy II/7, 
Los IV/7, Kamień V/27, Raport z piekła VI/26-
27, Kolegium VII/18

Piontek Andrzej – ur. 1978, w Pucku. miesz-
ka w Edynburgu. Slawista.
2019: ***PEWEXODUS I/8

Pisarkiewicz Mirosław – ur. 1963 w Zgierzu, 
mieszka w Sieradzu. Nauczyciel. Uprawia 
poezję i prozę. Debiut prasowy: „Tygodnik 
Płocki” (1983), debiut książkowy: zbiór wier-
szy „Antyherostrates” (1985).  
2019: ***Przygody Pana Beneyto III/8, Portret 
Beatrycze, Physalis VIII/22, Firanka II, Okno 
Heraklita IX/11

Podborski Marek S. –  ur. 1965 w Bydgosz-
czy, ekonomista z wykształcenia, poeta, 
redaktor, wydawca i animator kultury. 
Współzałożyciel Bydgoskiej Licencji Marek 

2014, autor dwóch książek poetyckich: „Abra 
KadaBrda” Bydgoszcz 2015 i „DWA” 2018.
2019: ***Wspólnota I/21,Balast I/21, PRE 
TEKST V/3, Wysoki most, Bankier V/3, Rutyna, 
***Tłocznia VI/3, Edmund Pietryk RAPORT 
Z PIEKŁA (wybór i opracowanie Marek S. Pod-
borski VI/26-27, KOSMO GRAM VI/30, LIST 
DO ANIOŁA – Wyliczanka, Anioł, Szpicel, 
Blues straceńca, Raj VII/3, Spełnienie VII/10, 
Słonecznie VII/27, Przed deszczem, Ja to opiszę, 
Budzenie, Letnisko VIII/3, Portret VIII/24, 
Za słonięta, Nas Turcja, Roman S., Anomalie 
IX/3, Gra na ty IX/27, I roń je! X/3, Adam, 
Żar łok, Klę ska Fander X/3, War szafka  X/19, 
Tygrysica X/27, Lata wiec, Ciasto XII/2, Gra 
nity, ***Biały szum XII/3,Babie lato, Ewa, Lep, 
Córka nafciarza  XII/8,  

Polna Stefania – ur. 1983 w Czajkowicach 
obwód Lwowski na Ukrainie. Ukończyła 
Uniwersytet Lwowski, wydz. Fizyki. Debiut 
literacki: Akant (2019), swą poezje czytała 
w klubach studenckich. 
2019: ***Brodzić po mieście, Boleśnie - kiedy 
łza spływa po twarzy, Zastukali do drzwi, Z 
lubością, z ukraińskiego tłumaczył Józef 
Szczepański VII/8

Porzycki Maciej – ur. 1954 w Poznaniu. 
Psycholog. Uprawia poezję i publicystykę. 
Laureat konkursów poetyckich. Debiut 
prasowy: „Południowa Wielkopolska”(1985), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Papierowe 
serwetki” (1990).
2019: ***Do utraty tchu I/9, Summa facit 
VII/2

Pruss Zdzisław – ur. 1942 w Wiśniewie, 
mieszka w Bydgoszczy. Dziennikarz, radio-
wiec, konferansjer, poeta, prozaik, eseista, 
satyryk. Członek ZAiKS-u oraz SPP. Debiut 
prasowy: „Pomorze” (1964), debiut książ-
kowy: zbiór wierszy „Uroczystość rodzinna” 
(1973). Pod jego redakcją i przy jego współ-
autorstwie powstały trzy obszerne tomy 
poświęcone kulturze bydgoskiej: „Bydgoski 
Leksykon Teatralny” (2000), „Bydgoski Lek-
sykon Operowy” (2002) i „Bydgoski Leksykon 
Muzyczny” (2004).
2019: Zdzisław Pruss- biogram XI/18, kołysanka 
plażowa z piaskiem morału rzucającym się w oczy, 
Sielanka, Świniobicie, w zaroślach, przyjaciel gło-
śnego poety ma wątpliwości, Modlitwa ściganego, 
Niezręczna sytuacja u wezgłowia, wyraz, może 
jeszcze nie przyszedł na świat XI/18-19

Przeworska Zuzanna -
2019: Poezja kunsztowna, wręcz wykwintna...
XII/29

Danuta
Sułkowska

Barbara 
Tylman

Lechosław
Trubicki

Jerzy 
Utkin

Mateusz
Wabik

Stanisław
Szwarc

Cezary 
Tajer

Jan
Wach

Mirosław
Welz

Joanna 
Wicherkiewicz
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Pstrusińska Jadwiga – 
2019: *** Druga strona 2.0 III/4, Kraj w baj-
kach wyśniony III/10, Paweł z Gdańska IV/7, 
Aleppo V/18

Puszkin Aleksander  (1799-1837) – rosyjski 
poeta, prozaik i dramaturg.
2019:  ***Wspominanie, Przeczucie, Talizman, 
Gwarna ulicą idąc wolno, Na cóż co imię me?, 
Sonet, Koń V/11, Ja nie żałuję mojej wiosny 
dni…, Nerida, Przeżyłem już moje pragnienia, 
Dziewo-różo, twe okowy…, Więzień, Znużony wę-
drowiec, Głos na to: Wędrowcze, ty wiele lat spałeś 
V/12, Wyznanie, Akwilon, Spalony list, Do***, 
Na wzgórzach V/13- z  rosyjskiego przełożył 
Andrzej Lewandowski

Rafeld Juliusz –
2019: ***Dialogi u progu, czyli o czym szumi 
na mieście III/11, Koty VII/31, (Nie) kochane 
nieszczęście VIII/20, Co z tym pępkiem? IX/19

Rębacz Tomasz – ur. 1948 w Krasnymstawie, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia 
poezję.
2019: ***Słowa mogą biegać I/9

Robacha Patryk –
2019: ***Dzieci bite VI/31

Rochowiak Jerzy -
2019: Płynąc XI/20-21

Rogucki Krzysztof – ur. 1966 w Bydgoszczy. 
Historyk. Uprawia publicystykę. Debiut 
prasowy: „Akant” (2008), debiut książkowy: 
„Piłsudski w Bydgoszczy” (2007). 
2019: O indyferentyzmie politycznym IX/18-19

Rozczyniała Rafał –
2019: ***nie bardzo rozumiem II/9

Róg Anita –
2019: ***kradnę wciąż słowa VI/19

Rudiak Robert –
2019: ***Epikryza IV/13, Inwigilacja albo prze-
słuchanie VII/19

Rybicka Julia –
2019: ***Caryca gniewu IX/3, Kochankowie 
XII/26

Rykowska-Kowalik Agnieszka –
2019: ***Bogowie V/2, Co dała matka dziecku 
V/3, Niespodziewanie VI/30, Helenka, Niech to 
będzie wiersz wiejski, Baloniki, Czytadło, Odsta-
wienie, Komfort, Dziewczynka VII/14

Smolarek Iza -
2019: ***Werniks XII/2, Dromadery XII/3

Segiet Eliza – absolwentka UJ, na Wydz. 
Filozofii, Studiów Literacko Artystycznych, 
ora Studium Realizacji i Eksploatacji Tele-
wizyjno-Flimowej w Łodzi. Wydała następu-
jące tomiki wierszy: „Romans z sobą” (2013), 
„Myślne miraże” (2014), „Chmurność” (2016), 
„Magnetyczni” (2018), „Magnetic People” 
(2018), „Nieparzyści” (2019) oraz monodram 
„Prześwity” (2015). Farsa „Tandem” (2017), 
mini powieść: „Bezgłości” (2019). Otrzymała 
następujące wyróżnienia m.in.: na Festiwalu 
Literackim Pero Živodraga Živkovića (2017), 
Autor miesiąca w The Year of the Poet 14 
(2017), Publikacja Miesiąca (2017), między-
narodowa Publikacja Roku (2017) oraz wiele 
innych. Jej twórczość można znaleźć w anto-
logiach i czasopismach literackich  w kraju 
i za granicą jak:  Albania, Austria, Bośnia 
i Hercegowina, Chile, Filipiny, Hiszpania, 
Indie, Kanada, Kenia, Kosowo, Macedonia, 
Mauritius, Nepal, Nigeria, Portugalia, Rumu-
nia, Singapur, Szkocja, Tajwan, USA, Wielka 
Brytania, Wenezuela, Zambia.
2019: ***Morze mgieł VI/13, Być sobą VIII/21

Seidel Jarosław – ur. 1954 w Szczecinie, 
mieszka w Łodzi. Elektromonter. Uprawia 
poezję, prozę i satyrę. Debiut prasowy: „An-
gora” (1996).
2019: Wychowanie i sztuka I/31, Starzy i młodzi 
II/18, Mój kraj IV/13, Donos IV/26, Śmierć 
przyjaciela VI/32, Glossa koło nosa VIII/18, 
Credo IX/21, Old young death IX/26-27, Winko 
X/19

Sidorkiewicz Roman – mieszka w Bydgoszczy. 
Inżynier mechanik. Uprawia publicystykę. 
Debiut prasowy 1997 r.
2019: Historia edytorstwa literatury pięknej w 
Bydgoszczy I/36-37, Pierwszy człowiek – zmarno-
wana okazja na świetny film II/23-24, Francuski 
bój o Zdzisława Beksińskiego IV/34-35, Kultura 
bydgoska w okresie pierwszej Solidarności VII/36, 
Powojenny Wałbrzych – tygiel wielu kultur i na-
rodów X/28-29, Bydgoszcz lat siedemdziesiątych 
- spisana piórem nowohucianki XI/42

Siemińska Lucyna – mieszka w Bydgoszczy. 
Uprawia poezję.
2019: Intrygujące sny VIII/30

Siewkowski Michał – ur. 1957 w Inowrocła-
wiu. Mieszka w Suchatówce. Doktor nauk hu-
manistycznych. Debiut prasowy: „Wiadomości 
Elbląskie” (1981). Autor zbiorów wierszy: Ero-
tyk codzienności (1989), Źrenice czasu (1990), 

N o w e  i k o n y 
(1991), Lekcja 
muzyki (1994), 
Sztuka patrzenia 
(1996), Ogrody 
i ogrójce (2000), 
Z b i e r a c z o w i 
mar twych  na -
tur (2001), Po-
między (2004), 
Roma czyli Amor 
(2007), Krajo-
braz ze studnią 
(2009), Ile waży 
perła…(2012), 
Jazzowania i inne 
wiersze (2012). 
2019:  Michał 

Siewkowski - biogram, bossa nova, W sepii, Po-
trzeba form niedokonanych, Co słychać?, a oni 
uważają że piszę wiersze o sztuce, Do bliźniego, 
Nutka, Po czasie, W nieskończoność, Do nie-
skończoności, Do słowność poety XI/22, Michał 
Siewkowski - biogram, ***bossa nova, W sepii, 
Potrzeba form niedokonanych, Nutka, Po czasie, 
W nieskończoność, Do słowność nocy, XI/22  

Siwiec Bartłomiej – 
2019: I mamy tę niepodległość I/33, Po śladach 
I/32-33, W drodze IV/30, ***ostateczne rozwią-
zanie kwestii saren V/16, Wędrować wśród wierszy 
IX/33, Bartłomiej Siwiec-  biogram, ***Młodość, 
Lubię zamykać oczy, Ostatnie tchnienie książki, 
Wielki sen, Spis z natury rzeczy, Mówią kto czyta 
książki XI/23, Uprzejmie donoszę, Skostniałe ręce, 
Piosenka o Billym, pod białym bzem, Nowy słownik 
symboli XI/24

Siwiec Marek Kazimierz -
2019: Kazimierz Hoffman (1928-2009) - poeta 
uważności XI/27, „Cały własny świat” - o oso-
bowości twórczej i dziele Krzysztofa Derdowskiego 
(1957-2017) XI/28-30 

Skrzyński Mateusz – ur. 1988 w Tomaszowie 
Lubelskim, mieszka w Kołobrzegu. Absol-
went UAM w Poznaniu na wydziale dzien-
nikarskim specjalność promocja i reklama. 
Publikacje w kwartalniku „Fabularie” oraz 
„eleWatorze”. 
2019: ***Balast I/21, Sieci I/21

Sławiński Aleksander - 
2019: ***Listopad, Raport z I ..., XII/20,

Słomiak Marek – ur. 1948 w Poznaniu. W 
latach 1973-17-978 redaktor naczelny serii 
wydawniczej „Witryna Poetycka” (Poznań), od 
1980 – 1983 członek Rady Krajowej KKMP 
w Warszawie, w latach 1988-1989 zastępca 
redaktora naczelnego Pisma Literackiego 
Młodych „Tytuł” (Poznań). Uprawia poezję. 
Członek ZLP. Debiut książkowy: „Próby lirycz-
ne” (1968). Autor zbiorów wierszy: „Czas” 
(1974), „Wobec czasu” (1975), „Powróćmy z 
długich samotnych podróży„ (2011), „Otwarte 
cykle czasu” (2012), „… a jednak o niej” (1981), 
„Słowo” (1987).
2019: Pytam, więc jestem VIII/29, Kontynuacja 
niezrozumienia IX/20

Sołtysiak Aleksandra –
2019: ***Prawda I/18, Jutrznia zgasła …, Za 
krótki czas II/2, Dictum III/2, Przez uchyloną 
połę mgły IV/2
 
Solomej Marta –
2019: ***Mohendżo Daro IV/19

Stachelski Marcin – ur. 1987 r. w Kolnie. 
Mieszka w Płońsku. Absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego - Wydzial Historyczny. Autor 
monografii „Duchy czy nieznana siła?”, po-
święconej historii XIX-wiecznej parapsycho-
logii na ziemiach polskich (wyd. Warszawa 
2013). 2010-2013 redaktor naczelny kwartal-
nika  „Spirytyzm”. Od 2014 r. współpracuje z 
miesięcznikiem  „Czwarty Wymiar”. Debiut 
poetycki:  „Akant” (nr 11/2018), debiut 
w antologii „Ogrodowe spojrzenia” (wyd. 
Lublin 2018). Publikował na łamach prasy 
regionalnej: w „Zeszytach Kolneńskich” i 
„Miesięczniku Kolneńskim”. 
2019: ***obudziło mnie światło, kocie sprawy, 
pierwszego listopada V/19, bankomaty na roz-

Leszek
Wierzchowski

Tadeusz
Zawadowski

Mieczysław
Wojtasik

Zbigniew
Wróbel

Kalina Izabela 
Zioła

Grzegorz
Zientecki

Paweł
Ziółkowski

Piotr
Żułnowski



AkAnt 13(286)2019     str. 11     

stajach, sensu stryczko, meteorie, Pouczenie VI/5, 
erotyk haltański VI/30, ***Nie z krótko nie za 
długo VII/27, Rozwiązać koniec z końcem, Przekaz 
medialny, bo stoję wyżej w hierarchii VIII/14, 
Poświętnie, cokolwiek nas spotkało..., XII/21

Stanik Stanisław – ur. 1949 w Małoszycach 
woj. świętokrzyskie, mieszka w Warszawie. 
Polonista. Poeta, krytyk, publicysta. Członek 
ZLP. Debiut prasowy: „Kamena” (1968), de-
biut książkowy: zbiór wierszy „Objęcie” (1991). 
Autor 24 książek, m.in. w j. rosyjskim tom 
wierszy pt. „Sdiełano w Polsze”, w amerykań-
skiej „Contemporary Writers of Poland” (dwie 
edycje).  
2019: ***Niebo IV/13, Kartofle, Zapracowałem 
IX/11, Zdzisław Koryś IX/23-24, Rogata dusza 
X/25-26, Ludzie ludziom… X/30

Stanisławski Krzysztof – ur. 1967 w Bydgosz-
czy, mieszka w Dobrczu. Uprawia poezję. 
Filolog polski, wydawca. Były redaktor na-
czelny „Gazety Czarno-Biała” (1992), debiut 
książkowy: zbiór wierszy: „Rozbite witraże” 
(1995).
2019: ***Infekcja I/20

Staniszewski Bartosz – ur. 1995 w Poznaniu. 
Uprawia poezję. Autor wiersza pt. Mleczar-
ka 
2019: ***Mleczarka III/6

Stankiewicz-Daleszyńska Elżbieta – ur. w 
Markowicach na Ziemi Średzkiej, mieszka 
w Poznaniu. Chemiczka. Autorka książek, 
poezji i prozy o Pani Eguckiej. Wydała: Pani 
Egucka w labiryncie nocy (2009), Pani Egucka 
w galerii szachrajów (2010), APO 2012 (2011), 

Pani 
Egucka pisze wiersze. Facecik Bzdecik (2011), 
Triada oniryczna (2011) i 7 światów i siódme 
niebo (2012), Widma miejsca i czasu (2014).
ze zwycięską baranicą…(1) XII/22-23, Trzy świa-
ty ze zwycięska baranicą…(2) XII nr 2/1,
2019: Płonącej w kandelabrze II/2, Przeprosiny od 
nieboszczyka (1) IV/24-25, Anioł poezji V/9, Prze-
prosiny od nieboszczyka (2) VI/28-29, Przeprosiny 
od nieboszczyka (3) VII/16-17, Przeprosiny od 
nieboszczyka (4) VIII/4-5

Stańczak Wojciech –
2019: Urzeczona Polską I/39, Towarzyski Dioge-
nes z Małoszyc II/25-26

Stareńczak Piotr – ur. 1987 w Bydgoszczy. 
Filozof. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Akant” (2007), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Zamglone horyzonty” (2015). 
o poznaniu VI/40-41, Gwiazda Ratnera jako 
fabularyzowany traktat o poznaniu VII/29-30,  
2019: Duchowe dzieci Miauczyńskiego, czyli 
sfrustrowani romantycy szturmuje literaturę 
IX/16-17

Stefaniuk Maria – 
2019: ***Czudecki Rynek VI/21

Stosik Mateusz – 
2019: ***List z Hadesu (poemat ale goryczny) 
– I. Inwokacja, II. Przywołanie, III. Osąd V/ 6, 
Eseje VI/3

Sułkowska Danuta Maria – mieszka w Starym 
Sączu. Nauczycielka. Poetka, krytyk literacki, 
publicystka. Debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Czas poezji” (1997). Autorka zbiorów: „Lu-

dzie i wiatr”, „Dojrzewa światło dnia”. Członek 
ZLP. 
2019: Odpoczynek słowa chwilowy VIII/28

Szęda Waldemar –
2019: ***jak długo nic tu nie działa, „20”VII/6, 
„s+o”, „nic”, „ty”  VII/21 

Szwarc Stanisław – ur. 1947 w Poznaniu. Z 
zawodu chemik, nauczyciel. Poeta i publi-
cysta. Debiut prasowy: „Gazeta Poznańska” 
(2000), debiut książkowy: zbiór wierszy „A 
jednak słowo” (2001).  
2019: Dziesiąty Pierścień Dąbrówki I/9  

Śmigielski Wojciech -
2019:  Ciągłość i tożsamość XI/41-42 

Średzińska Barbara – 
2019: ***Fraszki- Ginekolog, Diagnoza wariata, 
komornik, Wyznanie V/14, Fraszki – Na zgodę, 
Liryczne uniesienia, Z pesymistycznego punktu 
widzenia, Kochanka VI/8 

Świątkowska Katarzyna –
2019: *** „Beskidzka 2” VI/30

Świd Wacław –
2019: Język ducha (1) VIII/16-17, Język ducha 
(2) IX/12-13, Język ducha (3) X/14, Język ducha 
(4) XII/4-5

Tajer Cezary Józef – 
2019: Kłopoty racjonalizmu w (po) nowoczesnym 
świecie) III/13-14 

Talarek Andrzej – 
2019: ***Patrząc z drzewa VI/19

Trubicki Lechosław – ur. 1955 w Bydgosz-
czy. Pracownik redakcyjno-techniczny w 
„Gazecie Pomorskiej”. Uprawia poezję, prozę 
i publicystykę. Debiut prasowy: „Zdrowsze 
Życie” (1993).
2019: Po dancingu VIII/23

Turek Wacław –
 2019: ***W czas ptasich kolęd VI/21
 
Tylman Barbara – ur. 1947 w Poznaniu. 
Handlowiec. Uprawia poezję i prozę. Debiut 
prasowy: „Gazeta Ratajska” (2001), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Zamknięte w prze-
strzeni” (2004). Od 2000 r. członek Klubu 
Literackiego Centrum Kultury „Zamek” w 
Poznaniu. Członkini ZLP. 
2019: ***Chciałam napisać wiersz. I/9, Kobie-
cie z lustra II/2, Sosna III/6, Propozycja IV/2, 
Miejsca w Poznaniu, w których żyje się poezją, 
Przyzwyczajenia XII/22

Urban Adam –
2019: ***Burza VIII/3

Urbanek Lesław Jan –
2019: ***Pielgrzym przemijania VI/21

Utkin Jerzy – ur. 1963 w Wałczu, mieszka w 
Pile. Z zawodu dziennikarz. Redaktor „Ty-
godnika Nowego” w Pile. Prozaik (powieści – 
„Czarny Albatros” (2003), „Chwiejnym krokiem 
przez bagno” (2011), zbiór opowiadań „Listy 
z kraju obłąkanych” (2013), poeta nurtu liryki 
obywatelskiej. Poeta, satyryk, autor tekstów 
piosenek dla dzieci i młodzieży. Debiut pra-
sowy: „Pilski Informator Kulturalny” (1982), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Identyfika-
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cja” (1985). Zbiory poetyckie: „Nigdzie swój” 
(2007), „Zaproszenie do ciszy” (2007), „Nigdzie 
swój” (2007), „Trwoga trzciny” (2008), „Pod 
żadną gwiazdą” (2012), „Paragrafy krzywdy” 
(2014), „Chleb i kamienie” (2015), „Psalm sko-
panego psa” (2016) „Nikt nie woła” (2014) oraz 
zbiory opowiadań: „Czarny Albatros” (2003 
i 2014), „Listy z kraju obłąkanych” (2013). 
Członek: ZLP, Stowarzyszenia Autorów 
ZAIKS i SDRP. Przekładany n język rosyjski, 
ukraiński, białoruski, grecki, szwedzki i 
niemiecki.
2019: magia fotografii I/2, bezkarnie I/25, bilans 
strat i zysków II/15, kto bez winy IV/18, nic nie 
mam, gra w kości, ponad miarę, (Dolorez Ibárruri 
Gómez) z kolan, nie wiemy V/17, zaprzedani 
VI/2, Bułat Okudżawa (1924-1997) „Stara pieśń 
żołnierska”- chwasty na mogiłach, znak równości, 
powtórka z Barabasza VII/11, Zaledwie podejrza-
ni, Dyskretnie, Z rozważań ichtiologa IX/31
   
Wabik Mateusz – ur. 1975 w Krakowie. Filo-
log polski. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Metafora” (1998), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Próba głosu” (1989). W 2013 roku 
wydał zbiór „Porażki poety z rynkiem pracy i 
kobietami”.
2019: ***Mickiewicz, Odoaker IV/19, Cała 
prawda” o I – ym PRL- u, Granica z piekłem, 
Wielkie szafy w Miniaturze, Spirytualizm w No-
wej Hucie, Miłosz, Gomułka V/15, Drugie życie 
książki VII/19, Wiersze migawki VII/32-33

Wach Jan -
2019: Jan Wach - biogram, ***Jesion runął 
dokładnie jak chciałem, Międzysłowie, Zrywa-
nie jabłek przy pomocy dronu, Beczka XI/25, 
Galeriabieszczadzka, Mirabelka, Wiersz zielony, 
Urszulanka, Fraszka o żołnierzu z wybiórczą 
pamięcią XI/26

Welz Mirosław – ur. 1966 w Krośnie, miesz-
ka w Iwoniczu Zdrój. Lekarz weterynarz. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Angora” 
(2010), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Bieszczadzka rapsodia” (2005). Ważniejsze 
publikacje: 4 tomiki poezji – „Bieszczadzka 
rapsodia” (Krosno (2005), „Kapliczki i wiersze” 
(Lwów 2010), „Żyje się” (Warszawa 2012), 
„Idziemy Bieszczadem” (Krosno 2012) oraz 
publikacja wyboru wierszy w antologii poezji 
lekarzy weterynarii pt: „Witraż z Chironem w 
tle” (Warszawa 2011).
2019: Aforyzmy: Można być dobrym, Grę pozorów, 
Wiersz był napisany, Na nogi, Jednostka, W życiu 
jak w pociągu, Ciemnota I/14, Miasto VI/21, 
Fechtunek na aforyzmy pomiędzy Stanisławem 
Nyczajem a Mirosławem Welzem IX/25, Myśli 
- Partie upadają, Leżącemu, Zwierzęta, Obrazy, 
Egzamin X/19

Wielicka Amelia –
2019: ***Ucieczka V/3, Teatr zepsucia VII/6, 
Latem VIII/24

Wicherkiewicz Joanna – ur. 1971 w Mławie, 
mieszka w Uniejowie. Nauczycielka. Upra-
wia poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Okruchy życia” 2015. 
2019: ***Podwórko, Mężczyzna V/18, śniło mi 
się, cisza która VI/24,to drzewo m swojego Jezusa, 
poecie śni się motyl X/8

Wierzchowski Leszek – ur. 1949 w Zawierciu, 
mieszka w Katowicach. Dziennikarz, animator 
kultury. Uprawia satyrę i aforystykę. Debiut 
prasowy: „Trybuna Robotnicza” (1970), debiut 
książkowy: dramat „Millenium” (1998). Lider 
Polskiego Ruchu Monarchistycznego
2019: Fraszki: Czego oni chcą ode mnie, Prze-
straszony, Porządna, Chorobliwe zakochanym, 
Tortury duszy, Alienacja naszych czasów, Gdy 
się człowiek zestarzeje, Groźba, Masochizm  I/ 14, 
FRASZKI- Chory świat, Drabina do władzy, Dwo-
istość władzy, I pewnym siebie... IV/10,FRASZKI- 
Dobrodziejstwo, Uchwały i życie, Durnie i płotki, 
Mądremu biada, Goły wesoły VI/8, Erotyki histo-
ryjki - Ożenek tchórzy, Szkolny błąd, Romantycznie 
uskrzydlony, Tajemnica narzeczonej IX/25

Włusek Angelika – ur. 1996 r., mieszka w 
Krakowie. Absolwentka wydziału socjologii 
na AGH. Debiut poetycki: antologia poezji 
współczesnej „Strefa Ciszy” (Poetariat 2019). 
Pisze wiersze, które ukazują się  na portalach 
społecznościowych (instagram oraz blogu).
2019: ***Policzki, Zabierz mnie nocą na spacer 
do sadu IX/11, Obcowanie z naturą ludzką 
X/27, „ Za takie pyszne Klapsy nikt się nie ob-
razi” XII/26

Wnuk Emil Adam – - ur. 1985 w Chorzowie. 
Mieszka Gorzowie. Laureat kilku konkursów 
i turniejów poetyckich. Publikował w perio-
dykach papierowych i internetowych. 
2019: ***Żmija III/12

Wojciechowski Przemysław – 
2018: Biały kruk XI/35, 
2019: Szelest kart IX/34

Wojdyło-Rybarczyk Justyna –
2019: ***Wybieg, Litania do demona, Koniec, 
Początek V/4, Podbumerang VI/30, Powrót 
VII/10, Sterylnie VIII/24

Wojtasik Mieczysław – ur. 1941 w Panewku 
na Kujawach, mieszka w Bydgoszczy. Pracow-
nik naukowy, ekolog. Poeta, krytyk literacki, 
satyryk. Opiekun debiutantów. Debiut praso-
wy „Fakty i Myśli” (1967), debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Struna czarnoziemu” (1979), 
Członek ZLP. W 2013 roku wydał zbiór „Kolce 
życia- aforyzmy z ekologią w tle”.
2019: *** Barwy Marszu Niepodległości, W 
Marszu niepodległości, Stulecie Niepodległości 
I/14, Istnienie wymaga pasji I/35-36, Impresja 
bytu II/23-24, Łyk satyry, Partyjna wiosna, 
Znowu na krzyż, Marsz Niepodległości 2018  
IV/10, Nadzieja u Bożych drzwi IV/35, Świat 
się przenosi na latającą wyspę V/33, Tajemnica 
świata VII/20

Woźniak Olga –
2019: ***Dzień IX/14, Poemat dla terapeutki 
IX/21

Wróbel Zbigniew – mieszka w Bydgoszczy. 
Reżyser teatralny. Uprawia poezję , prozę 
i dramat.
2019: ***księżyc do zabawy II/15
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		 KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
			 KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
		 KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
		 KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
		 KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
		 KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
	 KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
		 KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
 i M³odzie¿y S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa 
 Braille,a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,  
 tel. (052) 322 17 87
		 KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa” 
 85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,  
 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
		 KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,  
 ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie, 
 tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781 
		 KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
 96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
 ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
		 KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych 
 i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3, 
 85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008 
		 KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
 gm. 89-210 £abiszyn,
 tel. (052) 52384623, 0605097743
		 KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz, 
 ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
		 KPK  89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
 tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
		 KPK  Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
		 KPK  Pensjonat „Salamandra”
 84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
	 KPK Siergiej Finow
	 24 7760 Mozyrz
 ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
	 KPK Witalis Myszona
	 24 7841 Lelczyce
	 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
	 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
	 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
	 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
	 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
					KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Za-
pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania 
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê 
literatur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-

VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literac-
kiego „AKANT” i Fundacja POLSKA KORONA 
ogłaszają kolejną VII edycję konkursu na fraszkę, 
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje 
Wierzchowskim”. 

Utwory powinny nawiązywać do twórczości 
literackiej Leszka Wierzchowskiego, autora 
m.in. pięcioksiągu fraszek: ”Manifest erotycz-
ny”, ”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik 
zakochanych”, „Erotyczne przymiarki” i „Sztuka 
pieszczot”.

Materiały na konkurs zaopatrzone hasłem 
„Inspiracje Wierzchowskim” należy przesyłać na 
adres:

Redakcja Miesięcznika Literackiego „AKANT”, 
ul. Dworcowa  62/1, 85-010 Bydgoszcz .
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki będą na 
bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”.

Konkurs potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a 
laureaci otrzymają nagrody.

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA

Wrzesień Konrad –
2019: ***Bardzo lubię VIII/22

Zarychta Robert – 
2019: Walentynki II/9

Zaniewski Andrzej – ur. 1939 r. w War-
szawie. Historyk sztuki. Uprawia poezję, 
prozę, eseistykę, krytykę literacką. Debiut 
prasowy: „Głos Wybrzeża” (1958), debiut 
książkowy: „Przed siebie” (1966). 
2019: Uśmiechy i tajemnice VII/28

Zawadowski Tadeusz – ur. 1956 w Łodzi, 
mieszka w Zduńskiej Woli. Z zawodu eko-
nomista. Poeta, krytyk literacki. Członek 
założyciel Klubu Literackiego „Topola”. 
Współtwórca Klubu Twórczej Pracy „Bez 
Aureoli”. Debiut prasowy: „Radar” (1986), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Fotoplasti-
kon” (1987). Laureat ponad stu ogólnopol-
skich konkursów literackich. Autor zbiorów 
wierszy: „Lustra strachu” (2000), „Ścieżka 
obok raju” (2005), „Kiedyś” (2014).
2019: ROK 2016 I/2, Nocne czytanie wierszy 
II/5, Romek III/2, Rozproszenie IV/32-33, 
Na peronie  V/27, Opuszczone perony VI/2, 
Pakowanie po podróży VII/2, Stara kotka w 
oknie IX/14, Jaskinia, Budzik z opóźnionym 
zapłonem, Odwołano koniec świata X/13, Nim 
sen nadejdzie XII/3, Czas wyjścia XII/26

Zawistowski Dominik –
2019: Podniebne inspiracje I/26-27

Zieliński Karol – ur. 1984 r. w Lublinie. 
Historyk. Uprawia poezję.
2019: ***Warunki kontraktu VII/20,Spotka-
nie z M. (minione i przyszłe) XII/26

Zientecki Grzegorz – ur. 1962 r. w Lubli-
nie. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w 
Gdyni. Autor  zbiorów aforyzmów: „Szlifierz 
oka” (2012), „Wspomnik” (2013),  „Amne-
zik”  (2013), „Wycisznik” (2014), „Resetnik”  
(2015), „Minutnik” (2016) oraz tomików 
haiku: „Wiersze podróżne”  (2010), „Popiół i 

rosa”  (2012), „Pory zmroku” (2012), „Mile 
i wersy” (2013), „Milion powodów do oświe-
cenia”  (2015), „Urodzaj na nieobecność” 
(2015), „Nefrytowa ważka” (2017). Autor 
zbioru wierszy: „Zoom Sindbada” (2012). 
W 2015 roku otrzymał wyróżnienie w 
dziedzinie aforystyki w Międzynarodowym 
Konkursie organizowanym przez Naaji 
Naams w Libanie.
2019: Aforyzmy: Gwóźdź do trumny, Nasze 
błędy, Pokój na świecie, Nawet ten najbliższy 
I/14, AFORYZMY – Większość, Świat, Dziu-
pla, Najlepszymi III/9, Cyfrowe niebo, Orgiami 
V/7, AFORYZMY – Najlepszy z możliwych, 
Sny są nie tyle projekcją…, V/14, List do Van 
Goha VI/33, Gauguinowi VI/33, Monsum w 
Dżakarcie, Hierapolis, Agadir VII/21, Z Iliadą 
na wakacjach, Dwa demony, Prostytutki i orchi-
dee, Spotkanie z figowcem VIII/2, Rozładunek 
w Taichung, Lampa topowa…, IX/2, „ W 
tobie się chronię – sztuka poezji” (Konstantin 
Kawafis -  1863-1933) Poezja spiralna, Jestem 
biorcą Poezji X/13, Wybór XII/21

Zioła Kalina Izabela – ur. 1952 r. w Pozna-
niu. Poetka, tłumaczka, krytyk literacki, 
dziennikarka, animatorka kultury. Członek 
ZLP, członek Klubu Literackiego Dąbrów-
ka w Poznaniu, Stowarzyszenia Dziennikarzy 
RP oraz Światowego Stowarzyszenia Poetów 
„Poetas del Mundo”. Debiut prasowy: „Życie 
Literackie”(1970); debiut książkowy: zbiór 
poezji Srebrny motyl (2010). W 2013 roku 
ukazał się zbiór wierszy Okna niepamięci. 
2019: Wiersze ołówkiem pisane V/28-29

Ziółkowski Paweł – ur. 1974 w Chełmnie. 
Mieszka w Jeleńcu gm. Papowo Biskupie. 
Nauczyciel historii. Debiut prasowy: inter-
netowy tygodnik „Niedziela” (maj 2017), 
miesięcznik  literacki „Akant” (2015). Pisze 
wiersze, bajki, sentencje, opowiadania z 
elementami baśni, poematy.
2019: LIMERYKI – Niemłody mechanik, Nie-
młody lecz energiczny, Na scenki kabaretowe, 
Niecierpliwy sportowiec III/9, Myśli- Kto mówi 
prawdę, Zwycięska wojna, Człowiek nie może, 
Naiwność, Historia VI/8, Myśli – Umiejętność, 
Zło najbardziej, Człowiek idealizuje, dzieci 
niekiedy, W życiu tylko to, VII/27, LIMERYKI 
– Już niemłody pasażer, Wymagający turysta 
X/19 X/19

Zimny Jerzy Beniamin – mieszka w Po-
znaniu.
2019: Wybudzenie I/22, Pielgrzym teraźniej-
szości I/34-35, Niezwykłe sny ostrzarza noży 
VIII/20, Zwycięstwo, Dwie noce, Wyznanie 
wiary X/2, Opowieść wigilijna XII/2
 
Żarów Marian Stefan –
2019: Podniebne inspiracje I/26-27, Odnaleźć 
się we własnej tożsamości VI/36-37, Dwa wier-
sze siedzące w mojej głowie IX/20

Żurecka Małgorzata –
2019: ***włoska restauracja (w Wersalu) 
VI/21

Żułnowski Piotr – ur. 1991 w Warszawie. 
Z wykształcenia dziennikarz, swoje wiersze 
publikuje na swoim imiennym facebooku.
2019: ***Las, Ten z największych V/2

Żarów Marian Stefan – mieszka w Miel-
cu.
2019: Poeta i jego poezja V/25-26
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Marta Abramowicz, Dzieci księży. Nasza 
wspólna tajemnica, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2018

Rec. Anna Kapusta, Polska zmowa narodo-
wa; AKANT 2019, nr 4, s. 28-29

Wojciech Banach, Plac Piastowski i inne 
wiersze, Galeria Autorska, Bydgoszcz 2018

Rec. Stefan Pastuszewski, Czterdziestoletnie 
zmagania Wojciecha Banacha z patriotyzmem; 
AKANT 2019, nr 5, s. 35 

Marek Basiaga, Requiem słowa, Wydaw-
nictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2018

Rec. Danuta Sułkowska, Odpoczynek słowa 
chwilowy; AKANT 2019, nr 8, s. 28

red. Jolanta Baziak, Nasze niepodle-
głości (antologia), Bydgoszcz 2018, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo 

Rec. Rafał Jaworski, „Czy stoimy płynąc”, czy 
stoimy „pod górę”?; Akant 2019, nr 11, s. 39-40

red. Jolanta Baziak, Niebo gwiaździste 
nade mną… XVII Agon Poetycki, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2017

Rec. Mieczysław Wojtasik, Świat się przenosi 
na latającą wyspę; AKANT 2019, nr 5, s. 33  

Rafał Berger, Idea Muzeum Tatarskiego 
w wybranych dokumentach i listach (1973-
1975) Macieja Konopackiego (opracowanie), 
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, 
Warszawa 2018

Rec. Michał Pasternak, Ocalić przed zapo-
mnieniem; AKANT 2019, nr 6, s. 38-39 

Rafał Berger, Terroryzm?, Instytut Wy-
dawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2012

Rec. Michał Pasternak, Islam – obalanie 
mitów; AKANT 2018, nr 6, s. 35-36

Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, 
In Honor of the Artist, Wydawnictwo  Dream-
mee Little City, London-Orlando 2018

Rec. Adam Lizakowski, Czy są jeszcze jacyś 
ludzie pióra na emigracji; AKANT 2019, nr 9, 
s. 32

red. Stanisław Chyczyński, Kalwarii 
Zebrzydowskiej cztery stulecia 1617-2017, , 
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Kal-
waria Zebrzydowska

Rec. Herbert Oleschko, Kalwaria forever; 
AKANT 2019, nr 7, s. 30

Grzegorz Grzmot-Bliski, Sprzedawca 
kawy, Galeria Autorska, Bydgoszcz 2019

Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, „Sprze-
dawca kawy”, czyli człowiek jako ziarnko światła; 
AKANT 2019, nr 8, s. 31

Bożena Boba-Dyga, Rozrusznik, Krakow-
ska Biblioteka SPP, Kraków 2018

Rec. Bartłomiej Siwiec, W drodze; AKANT 
2019, nr 4, s. 30

Felicja Borzyszkowska-Sękowska , 
Uśmiech przez łzy, Warszawa 2018

Rec. Andrzej Zaniewski, Uśmiechy i tajemni-
ce; AKANT 2019, nr 7, s. 28

Agata Cichy, Piołun, Instytut Mikołow-
ski im. Rafała Wojczaka, Mikołów 2019

Rec. Ludwik Filip Czech, Zbiór piołunu; 
AKANT 2019, nr 12, s. 31

Wojciech Hieronimus Borkowski, List 
z detencji, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 
2018

Rec. Agnieszka Kostuch, Łamanie tabu; 
AKANT 2019, nr 2, s. 22

Switłana Bresławska, Na linii podziału, 
z ukraińskiego przełożył Kazimierz Burnat, 
Wydawnictwo Eurosystem, Wrocław 2018

Rec. Jerzy Beniamin Zimny, Pielgrzym teraź-
niejszości; AKANT 2019, nr 1, s. 34-35

Jan Zdzisław Brudnicki, Jeździdło do 
świata, Wydawnictwo Komograf, Warszawa 
2018

Rec. Wojciech Łęcki, Jeździdłem do świata; 
AKANT 2019, nr 4, s. 33

Joanna Burgiełł, Osobodramy, Wydaw-
nictwo Font, Poznań 2018

Rec. Ludwik Filip Czech, Zbiór demonów; 
AKANT 2019, nr 6, s. 37

Krystyna Cel, Liryczny monodram, Ofi-
cyna Wydawnicza Ston 2, Kielce 2018

Rec. Stanisław Nyczaj, Wrażliwe pora-
chunki i kapryśne rozterki; AKANT 2019, nr 
3, s. 25-26  

Stanisław Chutkowski, Oczekiwanie, 
Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2018

Rec. Paweł Kuszczyński, Naturalność praw-
dą wzbogacona; AKANT 2019, nr 5, s. 34

Henryka Czarniawska, Lekko uchyl 
drzwi. Wybór sentencji, Wydawnictwo Nor-
bertinum, Lublin 2018

Rec. Mieczysław Wojtasik, Przedpokój pełen 
złotych myśli; AKANT 2019, nr 3, s. 28   

Piotr Dmochowski, Zmagania o Beksiń-
skiego, Wydawnictwo WD, Warszawa 2016

Rec. Roman Sidorkiewicz, Francuski bój o 
Zdzisława Beksińskiego; AKANT 2019, nr 4, 
s. 34-35

Piotr Dobrołęcki, Marzena Woronow, 
Listy do Wandy, Wydawnictwo Bellona, War-
szawa 2018

Rec. Karol Pastuszewski, Karpacka żołnier-
ska epopeja; AKANT 2019, nr 3, s. 29-30

Red. Janina Drążek, Mieczysław Wojta-
sik, Kamień i drzewo, pamięta…, Antologia 
poezji ekologicznej w 100-lecie niepodle-
głości, Stowarzyszenie Ekologiczne, Barcin 
2018

Rec. Bernard Najdek, I mamy tę niepodle-
głość; AKANT 2019, nr 1, s. 33

Janusz Drzewucki, Środek ciężkości. 
Szkice o współczesnej liryce polskiej, Instytut 
Mikołowski, Mikołów 2016

Rec. Bartłomiej Siwiec, Wędrować wśród 
wiersz; \AKANT 2019, nr 9, s. 32

Łucja Fice, Druga strona grzechu, War-
szawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2019

Rec. Stefan Pastuszewski, Fragmenty auto-
biografii; Akant 2019, nr 9, s. 35

Jerzy Fryckowski, Stany nagłe, Wydaw-
nictwo Jasne, Pruszcz Gdański 2017

Ryc. Zofia Grabowska-Andrijew, W pułapce; 
AKANT 2019, nr 2, s. 24-25

Ewa Gałach, Przestrzenie, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2016

Rec. Mieczysław Wojtasik, Istnienie wymaga 
pasji; AKANT 2019, nr 1, s. 35-36

Łucja Gocek, Szerszy widnokrąg, Wy-
dawnictwo WM, Bydgoszcz 2018

Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Rzeczy 
małe, rzeczy wielkie…; AKANT 2019, nr 7, s. 
32 

Zdzisława Górska, Pęknięcia, Podkar-
packi Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 
2016

Rec. Piotr Kasperowicz, Autoportret; AKANT 
2019, nr 3, s. 26-27

Maciej Grela, Order ostu, Biblioteka 
Telgte, Poznań 2019

Rec. Jacek Juszczyk, Elizejskie pola perzu; 
AKANT 2019, nr 7, s. 34

Waldemar Andrzej Hładki, Motyl z 
Nagasaki, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
Kraków 2017

Rec. Irena Kaczmarczyk, Poetyckie peregry-
nacje Waldemara Hładkiego; AKANT 2019, nr 
3, s. 27-28

Jarosław Stanisław Jackiewicz, Zapalić 
milczenie, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 
2018

Rec. Mieczysław Wojtasik, Nadzieja u Bo-
żych drzwi; AKANT 2019, nr 4, s. 35

Bogusław Jasiński, Zasłyszenia, Wydaw-
nictwo Ethos, Warszawa 2017

Rec. Wojciech Śmigielski, Ciągłość i tożsa-
mość; AKANT 2019, nr 11, s. 41-42 

Szota Jataszwili, Złoty przekrój, Biblio-
teka Tematu, Bydgoszcz 2018

Rec. Kalina Izabela Zioła, Wiersze ołówkiem 
pisane; AKANT 2019, nr 5, s. 28-29 

Wiesława Barbara Jendrzejewska, Roz-
proszenie, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 
2018

Rec. Tadeusz Zawadowski, Rozproszenie; 
AKANT 2019, nr 4, s. 32-33

Wojciech Kass, Tak. Trzy eseje o poezji, 
Wydawnictwo Atelier Słowa, Gdynia 2018

Rec. Bartłomiej Siwiec, Stukanie w słusznej 
sprawie; AKANT 2019, nr 3, s. 30-31

Janusz Korwin-Mikke, Polityka według 
Korwina, Wydawnictwo 3S Media, Warszawa 
2018

Rec. Stanisław Chyczyński, Myślenie według 
Korwina; AKANT 2019, nr 1, s. 37-38

Recenzje opublikowane na łamach Miesięcznika Literackiego „Akant” w 2019 roku
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Danuta Krupecka, Dokąd idziesz?, Bi-
blioteka Tematu, Bydgoszcz 2019

Rec. Stefan Pastuszewski, Tomik jednego 
wiersza; AKANT 2019, nr 10, s. 30

Anna Lerch-Wójcik, Pełny bonclok. Tra-
dycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach 
Jastrzębia Zdroju, Wydawnictwo Autorskie, 
Jastrzębie Zdrój 2018

Rec. Anna Kapusta, Śląski garnek wartości; 
AKANT 2019, nr 6, s. 34

Jerzy Łukasz Kaczmarek, Niewidzialny 
stygmat, Sopot 2019, Wydawnictwo Topos

Rec. Jerzy Jaszczyk, Stygmaty; AKANT 2019, 
nr 12, s. 34-35

Edmund Kuzinowicz, Spóźniona opo-
wieść, Studio Graphito Agencja Reklamowa, 
Wrocław 2011

Rec. Karol Pastuszewski, Saga rodzinna; 
AKANT 2019, nr 10, s. 31

Sławomir Krzyśka, Szelest kart. Książka 
moja miłość, Instytut Kultury Europejskiej, 
Gniezno 2019

Rec. Przemysław Wojciechowski, Szelest kart; 
AKANT 2019, nr 9, s. 34

Dariusz Tomasz Lebioda, Zomowcy i 
gitowcy. Dziennik ze stanu wojennego, Bi-
blioteka Tematu, Bydgoszcz 2016

Rec. Stefan Pastuszewski, Gorąca, żywa 
poezja i urwany dziennik; AKANT 2019, nr 
8, s. 26 

Małgorzata Lebda, Sny uckermärkerów, 
Wydawnictwo WBP i CAK, Poznań 2018

Rec. Lucyna Siemińska, Intrygujące sny; 
AKANT 2019, nr 8, s. 30

Krystyna Mazur, Przyciąganie nieziem-
skie, Wydawnictwo SAPiK, Szczecinek 2018

Rec. Ludwik Filip Czech, Chłodnym okiem; 
AKANT 2019, nr 8, s. 29

red. Grzegorz Michałowski, Podlaska 
hosanna: motywy religijne współczesnej 
poezji regionu białostockiego, Towarzystwo 
Miłośników Podlasia, Biała Podlaska 2019

Rec. Maria Makarska, Odszukaj nas Pa-
nie…; AKANT 2019, nr 5, s. 30-31 

Brygida Mielcarek, Pokruszona prawda, 
Wydawnictwo Bonami, Poznań 2019

Rec. Marek Siwiec, Pytam więc jestem…; 
AKANT 2019, nr 8, s. 29 

Beata Miśkiewicz, Płynąc przez życie. 
Wiersze nie tylko żeglarskie, Inicjatywa Pra-
ska Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Die-
cezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2017

Rec. Wojciech Stańczak, Urzeczona Polską; 
AKANT 2019, nr 1, s. 39

Jerzy Stefan Nawrocki, Śwetaketu, Wy-
dawnictwo Abilion, Rzeszów 2016

Rec. Stefan Żarów, Odnaleźć się we własnej 
tożsamości; AKANT 2019, nr 6, s. 36-37

Aneta Niesiobęcka, Z Lens do Wałbrzy-
cha, Powrót Polaków z Francji oraz ich ada-
ptacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1950, 
IPN, Warszawa 2018

Rec. Roman Sidorkiewicz, Powojenny 
Wałbrzych – tygiel wielu kultur i narodowości; 
AKANT 2019, nr 10, s. 28-29 

Krzysztof Nurkowski, Droga do Koryta, 
Wydawnictwo Autorskie 

Rec. Janusz Mika, Błyski wspomnień; 
AKANT 2019, nr 9, s. 35

Stefan Pastuszewski, Edytorstwo literatu-
ry pięknej w Bydgoszczy w latach 1956-1989, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 
2016 

Rec. Roman Sidorkiewicz, Historia edytorstwa 
literatury pięknej w Bydgoszczy; AKANT 2019, nr 
1, s. 36-37

Stefan Pastuszewski, Rewolucja, odnowa 
i ożywienie w bydgoskiej kulturze od sierpnia 
1980 do grudnia 1981 roku, Instytut Wydaw-
niczy Świadectwo, Bydgoszcz 2018

Rec. Roman Sidorkiewicz, Kultura bydgoska 
w okresie pierwszej Solidarności; AKANT 2019, 
nr 7, s. 36

Mirosława Poncyliusz, Zdarzyło się, Ofi-
cyna Wydawnicza Liberum Arbitrium, Tuchów 
2011

Rec. Paweł Kuszczyński, Słyszeć poezję; 
AKANT 2019, nr 12, s. 34

Alina Rzepecka, Punkty styczności, Wy-
dawnictwo WM, Bydgoszcz 2018

Rec. Zofia Grabowska-Andrijew, Próba afi-
liacji; AKANT 2019, nr 3, s. 23  

Ewelina Pilawa, Skarga Jakuba, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2019

Rec. Stanisław Stanik, Ludzie ludziom…; 
Akant 2019, nr 10, s. 30

Krzysztof Saturnin Schreyer, Wino życia, 
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. 
prof. Jana Nielubowicza, Warszawa 2017

Rec. Joanna Każar-Łazor, Poezji wartki stru-
mień; AKANT 2019, nr 10, s. 29 

Michał Siewkowski, Na tyłach wiersza, 
Wydawnictwo Epsilon, Inowrocław 2017

Rec. Ludwik Filip Czech, Granice baśni i 
powszedniości; AKANT 2019, nr 5, s. 30  

Bartłomiej Siwiec, Przepompownia, 
Biblioteka Toposu, Sopot 2019

Rec. Mateusz Wabik, Wiersze migawki; 
AKANT 2019, nr 7, s. 32-33

Radosław Sokołowski, Powroty Jaskółki, 
Wydawnictwo Sapik, Szczecinek 2018

Rec. Bartłomiej Siwiec, Po śladach; AKANT 
2019, nr 1, s. 33

Irena Słomińska, Tożsamość, Wydawnic-
two 24h.com.pl, Białystok 2018

Rec. Mieczysław Wojtasik, Impresja bytu; 
AKANT 2019, nr 2, s. 23-24 

Stanisław Stanik, Izabela Zubko, Mały 
pisarczyk z Małoszyc. Album artysty, Studio 
Graficzne Agat, Warszawa 2017

Rec. Wojciech Stańczak, Towarzyski Diogenes 
z Małoszyc; AKANT 2019, nr 2, s. 25-26

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska, Trzy 
światy ze zwycięską baranicą, Instytut Wydaw-
niczy Świadectwo, Bydgoszcz 2019

Rec. Barbara Kęcińska-Lempka, Historia 
trwania wiecznego przy polskości; AKANT 2019, 
nr 2, s. 20

Krystyna Starczak-Kozłowska, Życie na 

przełomie. Opowieść o Andrzeju Szwalbe, wy-
danie drugie, Instytut Wydawniczy Świadectwo, 
Bydgoszcz 2018

Rec. Andrzej Adamski, Opowieść o Andrzeju 
Szwalbe; AKANT 2019, nr 1, s. 32

Piotr Starańczak, STATKI WE MGLE, 
Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2019

Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Panop-
tikum Piotra Starańczaka; AKANT 2019, nr 
12, s. 30

Stanisław Szwarc, Tańce do końca, Wy-
dawnictwo Kontekst, Poznań 2018

Rec. Ludwik Filip Czech, Zbiór pytań najnow-
szych; AKANT 2019, nr 2, s. 27 

Edyta Świątek, Rzeka kłamstw, Wydaw-
nictwo Replika, Poznań 2019

Rec. Roman Sidorkiewicz, Bydgoszcz lat sie-
demdziesiątych – spisana piórem nowohucianki; 
AKANT 2019, nr 11, s. 42

Stefan Tycjan Tyczna, Wesołe wiersze i 
smutne fraszki, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia 
Łąka 2018

Rec. Zbigniew Radosław Szymański, Wier-
sze, które pomagają żyć; AKANT 2019, nr 3, s. 
24-25 

Jerzy Utkin, Gdy zaśnie sumienie, Insty-
tut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2019

Rec. Zuzanna Przeworska, Poezja kunsz-
towna, wręcz wykwintna…; AKANT 2019 nr 
12, s. 29

Maciej Wierzyński, Trzy połówki życia, 
Wydawnictwo Bosz ludzie, Olszanica 2018

Rec. Karol Pastuszewski, Trzy połówki życia; 
AKANT 2019, nr 12, s. 31-32

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, 
Krąg ochronny, Biblioteka Kraków, Kraków 
2018

Rec. Agnieszka Sroczyńska-Kostuch, Zapląta-
ni w korzenie; AKANT 2019, nr 7, s. 26 

Grażyna Wojcieszko, Animalki, Fundacja 
Duży Format, Warszawa 2018

Rec. Stefan Pastuszewski, Postmodernistyczna 
pieczeń w surrealistycznym sosie; AKANT 2019, 
nr 7, s. 33

Piotr Żarczyński, Drzwi do domu, Towa-
rzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2018

Rec. Zofia Grabowska-Andrijew, A za drzwia-
mi…; AKANT 2019, nr 5, s. 32-33 

Werdykt
Z numeru 11/284 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

-	Edward Baumgart – Zdzisław Pruss Nie-
zręczna sytuacja u wezgłowia (s. 19)
-	Maria Bielińska –  Zdzisław Pruss przyja-
ciel głośnego poety ma wątpliwości (s. 19)
-	Grzegorz Misiewicz – Stefan Pastuszew-
ski Koniec Europy (s. 17)
-	Sabina Rasz – Wojciech Banach Ćwicze-
nia z samotności (s. 8)
-	Aleksandra Wolak – Franciszek Kamecki 
BEZ LĘKU (s. 12) 
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Adam Michalak

Nowy rok

W Sylwestra tradycyjnie rokrocznie
Ponawiamy prób ambitne trendy
Pytamy o pogodę czasu – astralną wyrocznię 
Na nocnym niebie kreśląc życiowe błędy

Żegnaj wczorajszy dniu nerwowo strojny
Szampańskie szczęście wypełnia gwarem ulice 
Szalona jest noc sylwestrowa i księżyc upojny
Ognistą podkową rozpala zwężone źrenice

Anna Maria Mickiewicz

Wigilijna noc bez końca

Na południowym firmamencie 
Gwiazda
To Jowisz wędruje po niebie
Łaska jest mu potrzebna

I będzie to, co musi być

Sokrates śniąc
Kolęduje…

Edmund Pietryk 

Ciężar 

Bóg ugina się od
nadmiaru modlitw
Jest ogłuszony ich 
ciężarem 
Zaproszeni do rozmowy
przepraszają i 
proszą kajają się
i grożą 
Potem umierają
ale ciężar modlitw
nadal gniecie Boga
utrudzonego ziemskim życiem
swoich stworzeń
płacze przygnieciony
modlitewnym ciężarem

Julia Klyta

***

Chciałbym – prócz róż wszelakich, owocnych
Trwonienia bez żalu, trwonienia bez nieba
Tak by móc poznać ten rodzaj pustki
Co krzyk uspokaja i ciałem rozbrzmiewa

Wiem przecież – będzie jeszcze czarna ziemia
W krąg tchu, w uniesionej ciszy
Będzie jedynym, czego nie dostrzegam
Choć chciałem – wiatr traw nie zwichrzy

I nie przestąpię iskry tak chybotliwie
By poczuć to, co w ostatniej godzinie
Dane zostanie niebieskim filarom – 
Nim zakrzyknę cichnąc, takt pieśni

dni obalą

Paweł Kuszczyński 

ZATRZYMANE MYŚLI

W zszarzałej codzienności, niechcianym pośpiechu 
brakuje miejsca na święta potwierdzone
kalendarzem, tradycja najważniejszą się staje.
Tylko co zrobić z unoszącym się zapachem, 
bezwiedną pamięcią wzbogaconym – 
dwunastu potraw przywołanych.
Przy wigilijnym stole na chwilę 
zatrzymała się radość.
Ciszę wypełniła nieśmiała kolęda 
i obawa niechybnego panowania rzeczy.
W dzielonym opłatku odnalazła się całość, 
duch w błysku spływającej łzy.

Rafał Gawron

Oszukany

na stos dni moich
wspina się wstyd
czuję lód
i śnieg pod stopami
piekło to żar mówili
i ja wam wierzyłem

Rafał Gawron

To jest smutne

ręce do celu ciągle za krótkie
bieg coraz szybszy
już dawno swój pogrzeb przespany
wymieniamy się życzeniami
jak czekami bez pokrycia
znajomi czekają już tylko w telefonie
karnawał upadłych postów trwa

Rys. Milena Gazda-Szypulska, „Odbicie w oknie”

Werdykt
Z numeru 12/285 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

-	Edward Baumgart – Wojciech Bieluń-
Targosz Zdobywca (s. 21)
-	Maria Bielińska –  Tadeusz Zawadowski 
NIM SEN NADEJDZIE (s. 3)
-	Grzegorz Misiewicz – Tadeusz Zawadow-
ski CZAS WYJŚCIA (s. 26)
-	Sabina Rasz – Barbara Tylman Przyzwy-
czajenia (s. 22)
-	Aleksandra Wolak – Aleksander Sławiń-
ski Listopad (s. 20) 
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Marek S.Podborski

(OKNA I) Odmieniec

Wisielczy był jeniec
co nieba wysiękiem
schwytany rozsypie się
w popiół rozwiany

Pod pełzają płomienie
ledwo liżąc pięty
rekruta snu Achillesa
włóczni struną ciętą

Kilka modeli astralnych
wyklucza się w ptaki
wykręcają głowy szybując
jak zgwieżdżone sowy

Marek S.Podborski

(OKNA II) Obława

Wytarłem już nuż
mózg mi świadkiem
że pocisk tuż tuż
nie rozwiewam złudzeń

Niech sobie hasają
w plugawych krwi plamach
starej ściany
płaczu

W żarłoczne obrazy

20 mi-nut z okładem
byłem królem świata
odwracałem bieg zderzeń
warstwą prześwietleń

A teraz ścięty ramą
w objętość naparstka
wiję się jak robak
na pustym

talerzu 

Marek S.Podborski

(OKNA III)  Przenikanie

Jestem brzemiennym kwiatem
delikatnym jak łąka
roztaczam się w korzeniach
powietrzem znów widzę

To echo widm wyrocznych
co na postronkach
ukryły swe psy duchowe
kłapiące mgłą i parą

Tak światła nie doświadczam
całe zaciemnione
czy Ziemią czy kosmosem
jak studzienną kołdrą

Marek S.Podborski

SYNDROM  SZTOKHOLMSKI 

szklany stół
na nogach szklanych
szklana szafa
przy szklanej ścianie

szklane rury 
za szklanymi drzwiami
szklane powietrze
w mgle szklanej

nie tłuczone szkło
lustro bez odbicia
bo ono tak w siebie
ucieka przez dwustronną

taflę szkła wewnętrzną
a ta gejzerem tryska
w zeszklone 
szkieł  odblaski

wszystko się rozpływa 
wewnątrz szklanego pyska 
szklanej czaszki
tysiące czaszek

rozpłaszczonych śmiejących się
szklanym  garniturem zębów
i z guzami odpryskami
płynnego szkła wgłobień

szklistych skrzydeł
jak szklane manty
falujące przylgliwie
podnosząc w zygzaki

drobinki dna szklanego
złotego runa piasku 
ojca - matki
szkła

w tych ruchomych
jest najtrudniej tonąć

Co można powiedzieć o oknach, żeby nie było pompatycznie, albo zwyczajnie głu-
pio?

Wyłącznie że są, odkąd wyszliśmy z jaskiń i orientalnych katakumb. 
Szyba jest to ten wynalazek, który zmienił nasze postrzeganie, jest przecież protoplastą 

soczewek – panoptycznych muz. Okulary, obiektywy, luk sfery, witraże, cały kalejdoskop – istne 
kino. Czy nie poprzez okna staliśmy się samoświadomymi ludźmi w kry tycznych lustrach, 
odblaskach, szklanych witrynach wystawy? Kieliszki, klosze, lupy, teleskopy, świat stał się 
wyraźnie mniejszy na małych e-kranach, w emanacjach wielkich wielkości, w zaburzonych 
rytmach lamp, żyrant-doli, jupiterów w wir tu alne syna psy. Mamy naturalną scenę i synte-
tyczne garderoby mieszkań, w przeszkleniach. Tu zimno, tu ciepło i tylko obraz zimna. Tu 
deszcz ze śniegiem, a tu tylko dreszcz z powodu deszczu i śniegu. Taka kontemplacja zjawisk 
w szlafroku i laczkach, z kubkiem gorącej kawy i dobrą książką w dłoni. Żadnych fizycznych 
zmagań, oprócz fitnessu lub jogi. Żyjemy światem okien, nie jest to okno na świat, to odbity 
świat multiplikowanych fetyszów okien. A jednak wciąż zmagamy się z prawdą, naprawdę, 
daję słowo!

A sąsiad w uniformie przechrzczonego androida przesadził z klombowaniem niesfor-
nego drzewa.

Piotr Tenczyk

Siedzę

nie wiem
czy nie pomyliłem
drzwi ale wszedłem
i siedzę
tutaj gdzie siedzę

na początku
nie rozglądałem się
dookoła
nie widziałem
niczego 
poza sobą

w nowej sytuacji
ubrałem się
w garnitur 
zachowań

jakie znałem

i nie zmieniłem 
miejsca siedzę
tam gdzie siedziałem

to samo biurko
ten sam monitor 
widok za oknem ten sam.

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com
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Znaki zapytania
(Fragment większej całości)

Mówiąc o mnogości śwwiatów, bie-
rzemy głównie raczej świat zdroworoz-
sądkowy dnia codziennego, świat nauki, 
świat literacko – artystyczny wykreowany 
przez twórców, świat religijno – mistyczny 
ukształtowany przez tradycję i będący głów-
nym przedmiotem zainteresowania. Mode-
ratorem dla wszystkich tych wymiarów jest z 
jednej strony idea bezzałożeniowości i po-
znanie bezpośrednie i natychmiastowe. Z 
drugiej strony mam idee logiki formalnej, 
ciągi referencyjne, dedukcję itp. pomiędzy 
światem bezzałożeniowym a śwwiatem 
idei logiki formalnej istnieje niewątpliwie 
wyraźna poznawcza linia demarkacyjna. 
Jest to rodzaj granicy która istnieje  -  co 
interesujące  -  w samym jego środku. Jest 
to współistnienie logiki i transcendencji, 
które w ramach pojeciowych struktury 
głębokiej umysłu spełniają łącznie zasadę 
nieokreśloności, analogicznie jak istota i 
sens. Czy Stwórca, konstruując tajemnicę 
świata posługiwał się zasadą nieoznaczono-
ści? W jakim celu, skoro jest ona być może 
zapisana także w strukturze głębokiej? Czy 
zatem ducha i materię także „łączy” nie-
oznaczoność? Należy pamiętać, że zasadę 
nieokreśloności, nieoznaczoności wpro-
wadził do naszego systemu pojęciowego 
Werner Heisenberg, zajmując się czasem, 
energią i pedem na poziomie cząstek 
elementarnych. Może dlatego Stwórca ją 
udostępnił człowiekowi?

Człowiek zawiera w wej psychice i 
nosi w sobie dwa światy: realny i idealny. 
Przeczuwamy idealne związki między tymi 
zjawiskami dwu wiatów. Te przeczuwane 
przez umysł i emocje związki  -  tak się 
składa  -  są w rzeczywistości komponentami 
innych związków, jako że nasze bytowanie 
w tych dwu światach jest także wielowy-
miarowe. Te związki, które usiłuje zapisy-
wać fizyka w postaci praw, stosując znaki 
matematyczne bądź nawet semiotyczne  
-  . Te wszystkie barziej lub mniej ogólne 
prawa, jakie sformułowała nauka zawierają 
w sobie  -  co może być okolicznością bodaj 
najistotniejszą  -  równocześnie świat real-
ny i świat idealny w swym symbolicznym 
opisie. Czy na tym polegałaby tajemnica 
poznania, w której potencjalnie bierze 
udział i pomaga nam Głębina Kosmosu po-
przez genetyczne narzędzie Uniwersalnego 
Alfabetu struktury głębokiej? Czy jednak 
prawa nauki nie opisują świata idealnego 
ze względu na niemożność uwzględnienia 
wszystkich istotnych czynników? Czy zatem 
w gruncie rzeczy nie istnieją „dokładne” 
prawa świata realnego?  Jak jest w istocie 
z naszymi nieustającymi próbami opisania 
(poznawania) świata?

Zwykle mamy do czynienia z taką dość 
dziwną z poznawczego punktu wizenia 
sytuacje, że kiedy usiłujemy analizować 
jakieś zjawisko czy wydarzenie, , zaczyna 
się tworzyć wokoł owej analizy jakaś tajem-

nicza otoczka, tak jakby  „przestał nagle 
istnieć” związek, psychiczny i świadomy 
korelat między podmiotem poznającym a 
przedmiotem poznania. Dlaczego tak się 
dzieje? Czy mamy do czynienia z ingerencją 
w ową relację nieznanych, wręcz mistycz-
nych czynników? Jeśli jednskźe chodzi o 
samą możliwość wystąpienia i dokonania 
się aktu odkrycia , możemy mówić o obco-
waniu umysłu z „czystymi fenomenami”, 
bowiem w rzeczywistości pomysły i domysły 
są naszym transcendentalnym oglądem 
czegoś, co udostępnia nam w danej chwili 
struktura głęboka umysłu. Rezultatem są 
właśnie idee i pomysły rozwiązania  od-
powiadające „czystemu widzeniu” tych 
zjawisk. Ze stanowiska osoby ludzkiej może-
my, jak się zdaje, mówić  o ich redukcji do 
własności intelektualnych, do immanencji 
owej osoby, bowiem mamy już do czynienia 
z intelektualnym odbiciem transcendencji  
właśnie w immanentnym środowisku emo-
cjonalnym człowieka, na które składają 
się tak niezbywalne elementy, jak: wiara w 
Boga, ukryta intuicja prawidłowości, roz-
legła emocjonalność poznawcza i niczym 
nieskrępowana wyobraźnia. Wszystkie te 
elementy podsuwają nam rozmaite wer-
sje  potencjalnej formy sformułowania a 
następnie  -  rozwiązywania danego pro-
blemu.

Ważkim pytaniem nie tylko badacza, 
ale kazdego dociekliwego człowieka jestza-
gadnienie: na czym w ogóle polega uzasad-
nienie ? Dlaczego chcemy poznawać bądź 
to wyjaśnienia dedukcyjne, czy też kauzalne 
za wystarczające właśnie? Na czym polega 
owa immanentna suła, a także w jaki spo-
sób „narzucają” się nam  te i inne rodzaje 
poznania, , kiedy można „słusznie” uznać 
coś za dostatecznie uzasadnioną wiedzę? 
Takie jak gdyby „rozjaśnienie poznania” 
to uzasadnienie w nowym sensie. W sensie 
ingerencji nadprzyrodzonych czynników 
stymulujących strukture głęboką naszego 
umysłu. Jak widać, „logika opisu” w takim 
przypadku zasadniczo się różni od tego, 
co możemy nazwać „logiką wyjaśniania” 
która zawiera w sobie elementy trans-
cendentalne, a sciślej mówiąc  -  boskie. 
Bowiem poszukiwanie racji  dla jakiegoś 
zjawiska to po prostu poszukiwanie zasa-
dy w której mieści się całość konstrukcji 
myślowej, zaś samo zjawisko  -  jest dane. 
Jednym słowem, opis czy wyjaśnianie nie 
mogą się  -  siłą rzeczy  -  opierać li tylko na 
związkach przyczynowych (indukcyjnych) i 
logicznych (dedukcyjnych) . A to dlatego, 
że istnieją związki tzw. niekonstruowane, 
oparte na elementach emocjonalnych i 
motywacyjnych, które daleko wykraczają 
poza kanony zwykłej logiki. Być może 
przynależą do sfery logiki subiektywnej, 
inspirowanej transcendentnie?

Potencjalne możliwości dogłębnego 
poznania zjawisk warunkuje zbiorczy 
wysiłek wiary, intuicji, intelektu, emocjo-
nalności i wyobraźni. Dopiero wówczas 
możemy mówić o eksploracji i wyjaśnianiu 

rzeczywistości materialnej z niematerialną 
(niewidzialną, myślową). A więc w związku 
z oczywistymi inspiracjami transcendental-
nymi. Istota poznania tkwi bowiem w tym, 
co jest Głębią Kosmosu, co ponadczasowe 
i ogólne. Samo przeżycie, związane z „od-
krywaniem zakrytego”  jest właśnie owym 
istotnym elementem „strumienia świado-
mości” o którego istocie decyduje struktura 
głęboka inspirowana „z góry”. Skąd? Z 
drugiej jednak strony pozwala to mówić o 
„transcendencji aktu świadomości”, czyli 
jednak o oddziaływaniu transcendencji  na 
nasze immanentne „zasoby psychiczne” i to 
dotyczące właśnie nie tylko cogito, ale także 
emotio, to transcendowanie świadomości 
poznawczej, wykraczanie poza to, co jest 
w niej dane, w kierunku domniemania. A 
więc także POZA to, co jesteśmy w stanie 
bezpośrednio ująć. Więc transcendentny 
przekaz w wyjaśnianiu zjawisk możemy 
traktować zatem jako określoną „transmi-
sję”, w której uczestniczy struktura głęboka. 
Jednym słowem, immanencja i to właśnie 
ta najbardziej efektywna może być efektem  
określonych WZBUDZEŃ tej struktury, 
czego rezultatem w działalności twórczej  
może być podstawa dla odkrycia nauko-
wego, względnie np. kanwa dla twórczości 
literackiej itp. Jest to kwestia tzw. istotno-
ściowego widzenia świata.

Taka specyficzna „nadbudowa nad 
rozważanym przedmiotem lub całym 
układem oddziaływań stanowi  właśnie ów 
nieokreślony rezultat immanencji  efek-
tywnej w próbach wyjaśniania, łączenia i 
rozdzielania oddziaływujących na siebie 
elementów świata. W konkretnych przypad-
kach to nic innego, jak wysuwana hipoteza. 
Względnie cała nowa teoria, dotycząca tych 
przedmiotów, które łączyliśmy w całości 
lub rozdzielaliśmy na klasy. Teoria, zacho-
wująca wszak swą kategorialną naoczność. 
Im bardziej złożona hipoteza – domysł, 
czy też cała teoria – konstrukcja, tym wła-
ściwie bardziej staje się usprawiedliwione  
mówienie o teorii wyższego rzędu, teorii, 
w której występują silne oddziaływania 
transcendencji i struktury głębokiej, bo-
wiem są efektem tego, co możemy nazwać 
hierarchicznością myślenia, generowaną 
przez transcendencję.

We współczesnym, technologicznie 
i politycznie złożonym świecie nieodłącz-
nymi wskazówkami naszych zachowań i 
poszukiwania rozwiązań  jest nade wszyst-
ko biorące się nie wiadomo skąd i nie 
wiadomo jak  -  istotne dla rozwiązania 
spostrzeżenie. Spostrzeżenie, wychodzące 
z naszego umysłu generuje zwykle proces 
przypominania a przede wszystkim przy-
pomnienia sobie wątku bądź faktu, który 
w istocie dla naszego spostrzeżenia ma 
podstawowe znaczenie. Te dwa elementy, 
tj. spostrzeżenie i przypomnienie dają 
z kolei wspólny asumpt dla rozważenia 
domniemania istnienia czegoś, czego nie 
obserwujemy bezpośrednio. Dopiero ów 
cały „blok” wymienionych wyżej właściwości 
bądź to umysłu, bądź jego struktury glębo-
kiej pozwalają na komfort psychiczny, który 
określić można mianem „pewności poszu-
kującej’. Ma ona, jak się zdaje, decydujące 
znaczenie dla naszej postawy twórczej.
Jednym słowem, podstawę może stanowić 
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istota i sens, natomiast samo istnienie ma 
znaczenie raczej wtórne , podobnie jak w 
relacji: sens – fakt. Oczywiście, zależności te 
mogą stanowić podstawę wielu uogólnień 
metodologicznych, z których wypłynąć 
mogą wnioski, mające ważne znaczenie 
poznawcze.

Wracając do bogatego i nie do końca 
zbadanego obszaru ludzkich przeżyć i 
emocji warto podkreślić, że ich możliwie 
wieloaspektowa, a także wielopoziomowa 
analiza zawartości przeżyć w najszerszym 
aspekcie, rozmaitych fantazmów  i iluzji 
jest niewątpliwą podstawą  i źródłem 
pracy poznawczej intelektu z jednej stro-
ny. Z drugiej zaś  -  co wydaje się jeszcze 
bardziej istotne  -  może zbliżyć nas do 
rozumienia działania struktury glębokiej, a 
więc  -  prawdopodobnie  -  do prawdziwej 
natury komunikowania się między ludźmi 
a przede wszystkim: ludzi z Bogiem.

Czy akt naoczności wnosi coś do po-
znania? Poprzez akt naoczności, który nosi 
raczej cechy indywidualne i dotyczy tego a 
innego konkretnego podmiotu poznające-
go, np. osoby kontemplującej obraz Marii 
Panny,  akt ten rozszczepia się. Staje się 
wielostopniowy. Mimo to jest nadal aktem 
naoczności ogólnej. Uwzględnia on całą 
otoczkę, kontekst tego zjawiska indywidu-
alnego (jak np. owa kontemplacja). Tym 
sposobem niewątpliwie dochodzimy w 
naszym poznawaniu do  do aktu Oglądu 
Istoty. Owa „ogólna istota” jest granicą, 
Jest równocześnie Syntezą. Syntezą wielo-
stopniowego poznawania tej Istoty. Własnie 
pewną granicą, do której zbliża się nasza 
intuicja. Emocjonalność przeżycia. Intelekt 
i wyobraźnia. Jest to bowiem Idea danego 
zjawiska, objawienia. Może nawet całego 
komplekcu zjawisk, ale także sposobu ich 
opisuobjaśniania a nawet  -  przewidywania, 
bowiem do takich czynności osoba ludzka 
jest nawykła. Materiałem do takiej syntezy 
są owe akty naoczności prostej, czyli jej 
poszczególne przypadki.

Zagadka „przesunięcia” ku czerwieni 
w Kosmosie? Otóż należy przede wszystkim 
pamiętać o oczywistym fakcie, że  tzw. „idee 
czerwieni w ogóle”  -  dociera do ludzi z 
Głębin Kosmosu bodaj od tysięcy lat. Ale 
człowiek zorientował się w tej kwestii zale-
dwie kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego? Czy 
może istnieją w takim razie jeszcze inne, o 
podobnych własciwościach „środki prze-
kazu”, których nie znamy? Może docierają 
do struktury głębokiej, o czym nie wiemy? 
Powstaje dość naturalne połączenie, bądź 
przeciwstawienie dwu zasadniczych pojęć: 
Idei i Hipotezy. U podstaw praw nauki leżą 
hipotezy, wzajemnie z siebie niewyprowa-
dzalne. Historia nauki pokazuje, że zostały 
one na ogoł przyjęte domyślnie, czyli mó-
wiąc po prostu  -  odgadnięte, względnie 
objawione. Hipotezy  -  można to przyjąc  
-  są zasadniczo odzwierciedleniem pewnych 
idei. . Wyrazem tego jest zwykle składnia 
słowna lub symboliczna (matematyczna)  
które opisują ich sens, znaczenie i wartość 
poznawczą. Te prawa nauki stanowią naj-
ogólniejszy wyraz poznania. Oddziaływania 
na nasz umysł, same będąc jego wytworem. 
Jest to ludzka próba trafnego opisu Wszech-
świata transcendencji.

Odbierane przez nas obrazy rzeczy i 
stany rzeczy istnieją równolegle. Można po-
wiedzieć, że są związane z ich bądź to mate-
rialnym, bądź duchowym statusem. Istnieją 
w naszych subiektywnych przedstawieniach. 
, czyli  -  sciślej  -  w wyobrażeniach. Stąd też 
ogromne znaczenie w percepcji naszych sta-
nów emocjonalnych, które wiązemy zwykle 
z intuicją i wyobraźnią, ale także intelektem 
i emocjonalnością. Wydaje się, że wszystkie 
te czynniki mają swój udział w najważniej-
szym segmencie naszego życia  -  elemen-
cie wiary. Element wiary jest niewątpliwie 
zatem także ważnym elementem procesu 
poznania. Aktu syntezy a więcsensownego 
opisania świata ducha i materii. Oczywiście, 
opis ten nie może  być wyczerpujący ani w 
aspeksie indywidualnym, ani idealności, 
bowiem niesposób  jego opisu zredukować 
jedynie do  do znanych nam elementów, 
zakładając, że istnieją i takie, których jeszcze 
nie znamy. Taka indywidualność przedmio-
towa  i idealność duchowa zdają się  zdają 
się być wyrażalne rownocześnie poprzez  
poprzez inną, nową metodologię poznania, 
np. poprzez ujęcie semiotyczne.  Bowiem 
sam przedmiot rozważań, akty poznawcze, 
także inspirowane przez strukturę głęboką 
i rozmaite sensy jak i uzyskane rezultaty 
zawsze tworzą pewną całość, za którą stoi 
akceptowana  i percypowana oczywistość w 
rozumieniu badacza.

W ramach poznawania przez człowieka 
i ducha i materii, warto pojęcie naoczności 
także jakby „rozszczepić” na jej dwa aspekty: 
świadomość naoczna i  -  świadomość nie-
naoczną. W jakim celu? Otóż mamy tu do 
czynienia z ważnym rozróżnieniem Synoni-
micznie bowiem świadomość naoczna jest 
„wypełniona”, gdy tymczasem  świadomość 
nienaoczna  -  przy tym indywidualna  -  jest 
raczej prosta, przy złożoności tej ogólmej. 
Jednym słowem, to, co ogólne w naszej na-
oczności jest złożone: ,swiadomość naoczna 
indywidualna dopiero powstaje, konstruuje 
się, „wypełnia” treścią, która może być za-
łkiem inna niż treść ogólna, bo w tym pro-
cesie, jak się zdaje, tkwi sedno poznawania 
świata materialnego i duchowego w różnych 
wariantach, zależnych od „wypełniającej się” 
osobowości. Jeszcze inaczej:świadomość, 
która bierze udział w procesie poznawczym-
tworzy swoistą gradację o następującym 
porządku  pod względem heurystycznej 
płodności tegoż poznawania: świadomość 
ogólna – świadomość nienaoczna – świado-
mość indywidualna – świadomość naoczna. 
Każda kolejna w takim przypadku zdaje się 
zawierać coraz to mniejsze  jednostki sen-
sów i znaczeń, tworząc w sumie „piramidę 
świadomości” poznawczo – emocjonalnej. A 
to miejsce w nauce ale i w sztuce: wystarczy 
przeanalizować pojęciowo – emocjonalny 
schemat przeżycia estetycznego w kontakcie 
np. z dziełami sakralnymi, które są dziełami 
równocześnie ze świata znaków i ze świata 
znaczenia. Ich komplementarność tworzy 
oczywistość.

Borges pisał, że wszystko już napisano i 
miesci się w bibliotekach jako nieskończona 
gra słów. W nieskończonym tekście. Słowa i 
frazy niemal nieskończoną ilość razy  mogą 
byś bądź analogonem bądź nawet tożsame ze 
znakami i ich prostymi kombinacjami (taką 
naturę mają wszelkie hipotezy, przynajmniej 

na początku ich formułowania).  Podobnie 
jak np. w tekście literackim  niektóre znaki  
mogą się pojawiać nieskończenie wiele razy 
w strukturze świadomości twórcy czy też 
odtwórcy.  Niektórzy z nich takie zdania 
uniwersalne bądź znaki uniwersalne  po 
prostu  -  „chwytają”. Sama świadomość w 
tym przypadku składa się z szeregu następu-
jących po dobie faz, tworzących owe „frazy 
poznania”, które kulminują w natychmia-
stowej eksplikacji „tu i teraz”.

W czasach nam wspóczesnych, co wyda-
je się niewątpliwe, potrzebna jest rzeczowa 
społeczna dyskusja nad rolą i miejscem 
sacrum w naszym życiu. Potrzebna jest 
nowa definicja i zapewne dookreślenie 
tego interesującego zjawiska, które wywiera 
jakże często mało sobie uświadamiany wpływ 
na nasze życie,  moralne wybory i postawy 
społeczne. Jednym słowem potrzebna jest 
rekonstrukcja tego, co wpływa na nasze 
postrzeganie świętości, wiarę i potrzebę 
poznawania. Sacrum w takim szerokim 
ujeciu winno nam się jawić jako swoisty 
„wspólny mianownik” dla humanistyki i 
przyrodoznawstwa, bedąc ich integrującym 
czynnikiem. Tym bardziej bowiem, że sfera 
sacrum zdaje się pełnić fundamentalną 
rolę  w prceach poznawczych humanistyki. 
Ma ona także ogromne znaczenie w opisie 
jakże słabo poznanych procesów odkryć 
naukowych, których jest przecież niezby-
walną częścią.

Czy nasza ludzka wiara w Boga ma 
coś wspólnego z  arche – pierwotną zasadą 
świata, pojawiającą się już u Heraklita? Czy 
oznacza  -  etymologicznie biorąc  -  wy-
schnięte koryto rzeki, które w każdej chwili 
może się od nowa napełnić wodą? Czyż nie 
w Bogurodzicy wszak  słyszymy frazę „...napełń 
myśli człowiecze”? A jeśli te myśli krążą 
wokół tajemnicy struktury głębokiej?  Ta 
wiara to byłby zatem ów archetyp? Nazwy e 
religijnych celebracjach, barwy  zagubione 
w gwarze równoległych dyskusji oczy błysz-
czące w półmroku  sprzed czasu, nim synow-
skie dłonie religijny żar nieskończonego ( 
apeiron)ciągu  wijącego się w wiecznościod 
życia mroków rana. Noce i kwiaty. Ciało jest 
prochem. Jest rygor i wolna wolaBóg roz-
poczyna naszą fabułę. Fabułę pyłu.  Czasu, 
snów i agonii. Ptak te same . Nuty. Posąg 
niewyraźny. Zapach pradawny ponad mową. 
Ponad przypadkiem i światem.

Czy język utworów (literackich, po-
etyckich itp.) ma coś wspólnego  z językiem 
utworów o charakterze religijnym, modli-
tewnym? Ogromny znak zapytania. Chyba 
dopiero na bazie takiego zestawienia można 
sformułować  definicję każdego pojęcia  bo-
wiem zależy to głównie od naszej wyobraźn. 
Od tej rzeki rzeczy i słów. A więc mieści się 
(prawie) wszystko właściwie w naszym języku 
metaforycznym.  Tym sposobem na pewno 
nie od rzeczy byłaby dyskusja o poznaniu 
metaforycznym, a nawet  -  o swoistej wiedzy 
metaforycznej. Wszystkie te elementy przy 
bliższej i głębszej analizie  mogą być bardzo 
przydatne w poznawaniu świata. Ale również 
w zbliżeniu się do człowieka do istoty Boga 
i własności , bedącej milczącym przerywni-
kiem wrzaskliwego dnia między ludźmi.

KONIEC
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Bogdan Łoś

W sieci

powinności etykiet
uprzedzeń jak kłody 
co uderzają z nurtem
w przęsła mostów palonych 

niechęcią i lękiem

puścić wszystko
w opuszczone oczy
ręce
łuski

toż sam ości

kiedy nagość
nawet nie w lustro

i jak ryba na piasku

nic nie wiedzieć

Dariusz Zeller

***

cała ziemia jest pełna ciemności
noc topi się w niej 
jak w łyżce dziegciu

cały dzień i każde świtanie
noszą w sobie zarodek przygaszenia
kropkę postawioną na końcu 

zdania

a wszystkie woluminy i ich nieważkie słowa
pełne są czarnej ziemi
gwiazdy spływają do każdej grudki

kiełkują barwnymi owocami

Jerzy Grupiński

Obietnica

Jeszcze przyjedziesz
gdzieś na półce szepcze 
szeleści folią Twa „astra” niedopita
firmowa kawa dobra na żołądek i serce
Zatrzyma się przed furtką
długi i szary „fiat”

Zazielenią się nam pola oziminy
klinga ostra powietrza
aż po horyzont otworzy płuca
i ciężko zlegnie daleki pagór
opity wiosenną mżawką

Ktoś stanie
Zapatrzy się
i nagle zbyt głośno powie
jakby chciał dodać sobie odwagi
„czas na wiersz”
Ktoś zamilknie bo zapomniał tekstu
Szelest
ktoś w kieszeni zgniecie kartkę

Jeszcze otworzą się słowa i oczy
przez trawę i tłustą skibę
pójdą Edyty czerwone buty
i Twoje za duże stopy
jakby chciały połknąć zagarnąć świat
Skowronek się uniesie – bijące serce
dźwięczny i lekki

----------------------------------------------------------
Wiersz pamięci Tadeusza Stirmera Malinowa

Marcin Stachelski

Gdy się otrzepię z czasu, przestrzeni...

W naturze najszybciej biegniesz ze światłem,
ale myśl bywa szybsza za całodzienną sztuczką
- czystsza, bezsenna, objawiona nocą i nie przeczy
dojmującym wynikom, szarpanym realiom. Nie musi.
I nie trzeba więcej biec na ratunek światłu.

Tadeusz  Zawadowski

PRZECIEŻ  OBIECAŁ

Bóg wyjechał z miasta do odległego hospicjum wszystkimi 
pociągami jakie kiedykolwiek opuściły ten peron. pozostał pusty
kościół z ławkami wiernymi i zagubionym księdzem który 
co niedziela czyta Jego pamiętniki. modli się o zdrowie ciągle
wierząc że powróci i nie pozostawi go samego z tyloma
problemami. bo to dach przecieka i trzeba go naprawić ściany 
pomalować drzwi wymienić a on już taki stary i jak sobie
ma dać radę bez Boga. ostatkami sił wychodzi na opustoszały
peron i wypatruje. obiecał przecież

powrócić.

Christian Medard Manteuffel

Spacer zaduszkowy
(ulicami rodzinnego miasta)

„Lecz w nocy,
kiedy sny jednym podmuchem

unoszą sufity i ściany,
zaczyna się wędrówka umarłych.”

                                  Nelly Sachs. 
Przekład Zbigniewa Herberta

…nasze zaklęcia, Moja Pani, miałyby dzisiaj lat – dziesiąt
i wnuki nasze stałyby dziś u Twojej trumny.

Lecz zaklęcia odeszły drogą, przy której upadły
stare drogowskazy i tylko pies wyje na moją bliskość,
gdy uliczki miasteczka rozwijają przede mną długi
kobierzec dla spaceru z Tobą, umarłą nie w porę.

Gdy stawałaś ze mną dzielna nad kopcami grobów
innych młodości, bywało, że śnieg i słota lepiły liście
do nóg, a Ty myślałaś o słońcu, nie o swoim miejscu
pośród tych, które odeszły w euforii pod dziurawe hełmy.

Dziś, w jesiennym słońcu przekwitły naiwne pytania;
okrywam je troskliwie woalem fioletowej pamięci
na wypadek, gdyby spod kamiennego krzyża ktoś
uprzątnął moje wiersze spadające dla Ciebie.

Nie znalazłem odpowiedzi na żadne z nich, ani
pośród eklezjastów Septuaginty, ani w księgach o
rozpadzie materii; są tam tylko hipotezy sprzeczne:
o zmartwychwstaniu duszy i o bycie bez-dusznym.

Tej nocy zaduszkowej wszystkie ulice Brześcia
prowadzą z cmentarza, a psy na łańcuchach skaczą,
gdy wędruję znów z Tobą poprzez ściany domów,
gdzie żyłaś ze mną, ma Umarła Pani…     
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Andrzej Korniluk

Czarownica

Raz miałem dziwną wizję, spotkałem czarownicę
włosy miała czarne, rozczochrane, i to blade lice.
Leciała tak bez miotły co mnie zaskoczyło,
bo z całej tej postaci jakieś piękno wydobyło.
Gdy zbliżyła się do mnie, zdziwiony szalenie
nie wiedziałem, że czarownica to tak miłe stworzenie.

Cała jej postać unosiła się nade mną w rozwianej koszuli,
pomyślałem, że się przybliży do mnie, a może przytuli.
A ona przeleciała obok, już zacząłem się smucić,
czy jeszcze będzie chciała do mnie powrócić.
A jednak wróciła, zrobiła nade mną koło
i zaczęła się uśmiechać tak tajemniczo, wesoło.

Czyżby ten uśmiech miał oznaczać jakąś obietnicę ?
przecież widziałem przed sobą tylko czarownicę.
Jeszcze się chwilą napawałem, był to dziwny stan.
Wszystko odpłynęło i po śnie zostałem sam.    

Dorota Czerwińska

Dziady z Warszawy

Hej, dziady, zabrakło czystej
wody, a Czajka czyśćcem się stała,
piekli się piana, gówno wylało
i dudni.
Dziady ze studni
wypływajcie,
łańcuchem dzwońcie
i czadu dajcie!

Powypełzały dziady,
nie chcą ni jadła, ni picia
- przepiły się za życia.

Pierwszego luna tyka,
jako za życia tknęła
i natchnęła,
a kto natchniony był od razu
nie zazna spokoju ni razu
i tworzyć będzie bez końca
w luny poświcie
i w swym niebycie,
amen.
Ludy kochane,
weźcie go i zamknijcie,
grób mu wykopcie,
wbijcie paznokcie
w rozum poety,
bo on wciąż płodny, 
niestety.

Druga - panna bez dzwonów,
która nie może spokoju
zaznać.
Mówiąc krótko z gołą dupą
dziewczę pląsa przed chałupą,
potem w studni
włosy moczy.
To współczesna Świtezianka
- już bez wianka 
i bez spodni.
Taki duch jest niewygodny
i niegodny, aby spożyć
jadło i napoje.
Ma za swoje!
Przeczytajcie i zważcie u siebie:
Kto nie przywdział gaci ni razu
jest w ustawicznej potrzebie
i się go łatwo wy… wali,
żeby morale ocalić.

Trzeci - przewodnik lokalny,
marny.
Przewodził i przewodził,
prądy przepuścił,
w majty się spuścił
i zmoczył w studni.
We łbie mu dudni,
pragnie zbawienia.
Ale jadła i napoju
nie bierze,
on bez korupcji,
czysty.
Spadaj do Wisły!

Dorota Czerwińska

Klęcz

i głaszcz dotąd aż usnę zimną ciemną płytę
szorując ją ogrzewaj swe niezapomnienia
aż wypalą się zniczem i już nie usłyszę
ni dziękuję ni kocham ni spadaj ni przebacz

widzisz usnąć nie mogę to chyba jest czyściec
twoje łzy ocieplają me skostniałe dłonie
twoje myśli nie dają moim myślom wybiec
sądziłam że to koniec ale to nie koniec

to dopiero początek rozkładu na części
naszych bytów splątanych rozwiązać je trzeba
mnie życie już nie kusi ciebie śmierć nie nęci
więc nijak nam nie uda się dosięgnąć nieba

proszę pozwól mi zniknąć szoruj bracie szoruj
szoruj do domu żony syna córki wnuka
ja spróbuję tu zasnąć nie wadząc nikomu
zaklinam się na życie - nie będę cię szukać

Dorota Czerwińska

Zaduszki

tłoczyły się mocno stłamszone ziarenka  
olśniło je światło gdy strąk zaczął pękać

a pierwsze ziarenko rzucono na wodę
zgniło dosyć szybko bo było za młode

a drugie ziarenko  poznało Syberię
wróciło skurczone lecz dla nas jest wielkie

a trzecie ziarenko  poszło na wygnanie
przepadło bez wieści czekaliśmy na nie

a czwarte ziarenko co stal hartowało
bardzo oszukane stało się zakałą

a piąte ziarenko osiadło w tej ziemi
puściło korzenie zaczęło się plenić

jaśnieją na niebie jak barwne lampiony
każde z nich myślało że świat jest zielony

Czwarty przybywa Wacek, bohater.
Sikał pod wiater
i wiatr go poniósł
na łoże.
Dziewczę -  niebożę
tam drzemało,
się zadziało!
Potem powiło,
ach, jakże miło
i rozkosznie.
Bohater spocznie
spokojnie,
bo począł bogobojnie.
Jedyny dziad,
co szczerze wpadł.
Będzie zbawiony
pod żeńskim butem,
wiecznie małżeńskim skuty łańcuchem.

Hej, dziady, nie wracajcie
do starej studni,
idźcie do nieba.
Nam wody trzeba.
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Proces integracji
Mimo pewnych barier w procesie inte-

gracji oraz braku państwowej i samorządowej 
polityki imigracyjnej wraz z mechanizmami 
wsparcia, integracja ma miejsce. Mówiąc języ-
kiem publicystyki „dokonuje się sama”1. Bazą 
tego procesu jest wspólnota kulturowa, podo-
bieństwo języków, chrześcijańska platforma 
religijna wzmocniona przez coraz silniejszy w 
Polsce duch ekumenizmu2. Dochodzi do tego 
pozytywna, otwarta postawa przybyszy. „Nie są 
rozczarowani, sami się dostosowują, starają się 
nie sprawiać kłopotów, a jeśli powstają organi-
zacje mające im pomóc odnaleźć się w Polsce, 
to są to inicjatywy oddolne, obywatelskie.” 
3 Są to między innymi: Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Polska- Ukraina  (prezes 
Witold Harnowski), Klub Przyjaciół Ukrainy 
w Bydgoszczy (prezes Jakub Herold). Pewnym 
punktem oparcia dla przybyszy mogą być 
Ukraińskie Domy w Przemyślu i Warszawie oraz 
sieć konsulatów honorowych. Swoistą rolę 
informacyjną odgrywają strategie reklamowe 
dedykowane Ukraińcom. Oprócz ewidentnej 
tendencyjności zawierają one rzetelne infor-
macje, gdyż kontrakt pracowniczy musi być 
oparty o konkrety. 

Integracja jest procesem po części mi-
mowolnym, nie zawsze uświadomionym, a 
po części świadomym. Jako swoista oferta ze 
strony państwa przyjmującego imigrantów 
może być też procesem celowym. Szybciej i 
owocniej przebiega, jeśli przybysze godzą się 
na nią. Większość Ukraińców przebywających 
w Polsce to „chwilowi”, świadomie rezygnujący 
„z integracji” ze społeczeństwem i nowym oto-
czeniem, ponieważ to dla nich tylko zbędny 
dodatek do pracy i zarobku”4. M25: „Nam się 
chce w robocie zostać dłużej. Po co wracać 
po ośmiu godzinach? Dzień szybciej zleci. I 
do powrotu do domu o ten jeden dzień kró-
cej”. M24: „Nikt nam do zupy nie pluje, ale 
przyjaciółmi to my z wami Polakami, nigdy 
nie będziemy”. 

W przypadku imigracji ukraińskiej spraw-
dza się prawidłowość, „że szybsza integracja 
występuje w grupie młodszej, głównie dzięki 

znajomości języka i otwartości na nowe znajo-
mości. Integracja w grupie starszej ogranicza 
się do kontaktów w kwestiach zawodowych, 
czasem towarzyskich. Niekoniecznie jest to 
wynikiem niechęci czy uprzedzeń, lecz bariera 
językowa jest dla starszej grupy migrantów 
na tyle wstydliwa i trudna do pokonania, że 
zmusza ich do ograniczenia kontaktów do 
grupy rodaków”5. Nie stać ich ani mentalnie 
ani finansowo na uczestnictwo w kursach 
językowych.

Niemniej Prezydent Bydgoszczy skie-
rował środki finansowe na realizowany 
przez Miejskie Centrum Kultury specjalny 
program aktywizacji i włączania w miejską 
kulturę – Ukraińców – „Połączenia: Linia 
Ukraińska”. Jednym z celów programu jest 
zapewnienie asysty językowej i to zarówno 
poprzez tłumaczenie filmów, publikacji 
(przykład „Bydgoskiego Informatora Kultu-
ralnego”), jak i obecność tłumaczy podczas 
działań warsztatowych, wycieczek, wystaw itp. 
środowisko ukraińskie jest także bezpośrednio 
włączone w proces tworzenia i wzbogacania 
oferty kulturalnej miasta: koncerty zespołów 
ukraińskich, projekcje filmów, wizyty pisarzy 
i intelektualistów. Jak dotąd realizacja tego 
programu nie jest zbyt efektywna, trafia do 
nielicznych, raczej inteligenckich sfer, a nie 
obejmuje podstawowej rzeszy ukraińskich 
pracowników.  

Strategie życiowe ukraińskich imigrantów
Na pewno są zindywidualizowane, zmienne w 
czasie, ale też w wielu przypadkach wspólne:
Jak najwięcej w jak najkrótszym czasie zaro-
bić 
„Ja po prostu wiem, po co tu przyjechałem i 
tego się trzymam. Nieraz trzeba w życiu moc-
niej zagryzać zęby” (M32). 
„Przyjechałem do Polski cztery lata temu i w 
krótkim czasie zarobiłem tyle, ile nigdy wcze-
śniej nie udało mi się zarobić w kraju”6. 
Oprócz zarobku zdobyć kwalifikacje zawodo-
we i kulturowe
Polska jako tranzyt w drodze na Zachód 
 Stały pobyt w Polsce 

„Chcę sobie kupić w Polsce mieszkanie i 
sprowadzić mamę, byśmy nie musieli za sobą 
tęsknić” (M28).

Spośród badanych (pytanie 10) aż 
70,46% planuje dłuższy pobyt w Polsce, z 
tego 70,00% mężczyzn i 70,91% kobiet7. 
Elementem stabilizacji obok pracy, na którą 
obecnie jest w Polsce duże zapotrzebowanie, 
jest mieszkanie. Aż 44,12% (pytanie 12) 
ankietowanych zamierza kupić w Polsce 
mieszkanie. 6,08% osób, które nie udzieliły 
odpowiedzi na to pytanie można zaliczyć, 
przynajmniej w części, także do potencjal-
nych nabywców, co zależy zarówno od ich 
pozycji materialnej, jak i sytuacji rodzinnej. 
Można więc mówić o perspektywie wzrostu 
imigracji osiedleńczej, bądź półosiedleńczej, 
bowiem pewna część Ukraińców zamierza 
mieć w Polsce „drugi dom”, z którego chce 
korzystać podczas okresu pracy, a poza tym 
okresem wynajmować go innym osobom. 
Dotychczas imigracja ta miała krótkookresowy 
i cyrkulacyjny charakter8. Zwiększenie liczby 
osiedlających się na stałe Ukraińców, w tym 
całych rodzin, sprzyja polskiej gospodarce, 
bowiem powoduje zatrzymanie zarabianych 
przez nich pieniędzy w naszym kraju a nie 
transferowanie ich na Ukrainę.   

Od 2016 roku Ukraińcy stali się liderami 
zakupów mieszkań, wyprzedzając pod tym 
względem Niemców i Brytyjczyków. Kupują 
je albo dla siebie albo na wynajem. Traktują 
zakup mieszkania „jako dobą inwestycję, gdyż 
trzymanie oszczędności w banku na Ukra-
inie wiąże się z dużą niepewnością”9. Zakup 
mieszkania nie wymaga zezwolenia jak zakup 
domu czy nieruchomości gruntowej. Trzeba 
okazać wizę i pozwolenie na zamieszkanie czy 
osiedlenie się na czas określony. Procedura 
kredytowa jest taka sama jak dla Polaków. W 
wielu przypadkach comiesięczne raty kredytu 
są niższe niż comiesięczne opłaty za wynajęcie 
mieszkania. Jeśli ten trend się utrzyma, to 
cechą charakterystyczną ukraińskiej imigracji 
do Polski, będzie – podobnie jak emigracji 
polskiej do państw UE fakt, że „najczęściej 
z migracji okresowych zamieniają się one w 
stałe”10. 

Potraktowanie Polski jako tranzytu w 
drodze na Zachód nie jest zbyt korzystne dla 
polskiej gospodarki. Na pewno trend ten 
będzie wzmagać się, jeśli nie poprawią się 
warunki płacowe dla ukraińskich imigran-
tów, jak i warunki ich stałego lub dłuższego 
pobytu, w tym tak zwany „przyjazny klimat 
dla życia i rozwoju”. Naród ukraiński nabył 
doświadczenie w tworzeniu otwartych, ale 
zwartych i odpornych na „erozję” enklaw 
emigranckich od czasu Nowej Emigracji do 
Ameryki w ostatnim dwudziestoleciu XIX 
wieku, wzmocnionej przez emigrację z okresu 
II wojny światowej. Wobec tego doświadczenia 
atuty Polski jako kraju bliskiego geograficznie 
i kulturowo mogą być niewystarczające dla 
wielu Ukraińców. Z tego też powodu koniecz-
na jest aktywność na polu gospodarczym, spo-
łecznym i kulturalnym. „Zarówno Powiatowy 
Urząd Pracy, jak i Bydgoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, współpracująca z przedsię-
biorcami, wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku, organizuje działania informacyjne, w 
tym szkolenia dotyczące formalnych aspektów 
zatrudniania cudzoziemców, w tym także 
obywateli Ukrainy”11.  

W celu wzmożenia integracji Program 
I Polskiego Radia od 25 czerwca 2018 roku 
wprowadził w ramach bloku programowego 

Stefan Pastuszewski

Integracja Ukraińców w Polsce (4)
dokończenie z poprzedniego numeru

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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Lato z Radiem serwis informacyjny w języku 
ukraińskim. Nadawany był od poniedziałku 
do piątku o godz. 9:00, 10:00 i 11:0012.

We współczesnym świecie migracjom nie 
da się zapobiec, ale można nimi zarządzać.    

Podsumowanie
Badania wykazały, że blisko 2-milionowa 

rzesza Ukraińców pracujących i uczących się 
w Polsce w zasadzie akceptuje swoją sytuację, 
a nawet afirmuje stosunki panujące w Polsce, 
wiele ucząc się od Polaków, co niewątpliwie 
sprzyja integracji, a nawet inwersji kulturowej. 
Czynnikiem sprzyjającym jest też chęć wtopie-
nia się w społeczność polską, niechęć do wy-
różniania się, co widoczne jest między innymi 
w fakcie, że niemal 100 procent ukraińskich 
dzieci uczących się w szkołach podstawowych 
uczęszcza na katechezę rzymskokatolicką, 
mimo, że dostępna jest w punktach parafial-
nych katecheza prawosławna i unicka. 

Proces integracji Ukraińców ze społe-
czeństwem polskim, mimo braku polityki 
imigracyjnej w tym przypadku wsparcia ze 
strony państwa13 i większości samorządów 
terytorialnych, przebiega w miarę efektywnie, 
choć spontanicznie, dowodem czego są plany 
zamieszkania w Polsce na dłuższy okres, a 
nawet zakup mieszkania. Polskę jako miejsce 
pobytu widzi aż 80 procent respondentów, 
zaś jako „przystanek” tylko 20 procent. K39: 
„Wspaniałe miejsce”. K33: „Namawiam wujka i 
brata na przeprowadzkę”.

M21: „Najbliższą przy-
szłość widzę tutaj”.

Wprowadzenie polityki 
imigracyjnej zarówno na po-
ziomie państwa, jak i samo-
rządu terytorialnego pozwoli 
wielu Ukraińcom wyjść z izola-
cji, w jakiej znajduje się blisko 
50% przybyszy zza wschodniej 
granicy. Najważniejsze jest 
jednak podniesienie pozio-
mu empatii w społeczeństwie 
polskim w stosunku do ukraiń-
skich gości, a chociażby tylko 
racjonalna konstatacja, że bez 
nich nasza gospodarka nie 
rozwijałaby się dynamicznie. 
Przybyli Ukraińcy w swoim 
wolumenie jakby zrekom-
pensowali wyjazdy polskich emigrantów 
poakcesyjnych, których liczbę szacuje się na 
2-3 miliony. „Podstawowa jest tutaj edukacja 
społeczeństwa, bo integracja to proces dwu-
stronny i nawet przy największych staraniach 
migrantów i programach skierowanych do 
cudzoziemców nie będzie efektu jeżeli, spo-
łeczeństwa gospodarzy nie będzie gotowe na 
ich przyjęcie i akceptację w różnych rolach, 
nie tylko jako pracowników drugorzędowych 
– mówi specjalizujący się w sprawach ukraiń-
skich Anita Brzozowska z Ośrodka Badań nad 
Migracjami”14.

Emigracja poakcesyjna z Polski cały czas 
trwa, a powroty z niej nie mają znacznej skali. 
Oparte o analizę umieralności, płodności i 
jej zmian prognozy Eurostatu  sugerują, że 
„w 2060 roku w Polsce będzie występował 
największy odsetek ludzi po 65. roku życia, 
a co trzeci Polak będzie emerytem. Liczba 
ludności wyniesie około 31 milionów”15. W 
takiej sytuacji „pożyczka ze Wschodu” pozwoli 
nieco poprawić bilans demograficzny. 

Niemniej może ona stworzyć problem 

społeczno-polityczny. Przemysław Śleszyński 
zwraca uwagę na fakt, że „jeżeli przyjedzie 
ich 6 mln i zostaną na zawsze, to kwestia de-
mografii w sensie matematycznym zostanie 
rozwiązana, ale powstaną problemy społecz-
ne. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że taka 
populacja się zasymiluje”16. Obawy te mogą 
jednak okazać się płonne, gdyż zmienia się 
obecnie mentalność zarówno społeczności 
imigranckiej, jak i rodzimej w kierunku swo-
istego „uniwersalizmu indywidualistycznego”, 
a tak zwana „naturalna spontaniczna integra-
cja”, która obecnie następuje, może przejść 
w fazę asymilacji bez wyodrębnienia enklaw, 
izolatów i instytucji tożsamościowych. 

„Uniwersalistyczny indywidualista” to 
wyrosła z kategorii „Europejczyka” kategoria 
człowieka, który zachowując podstawowe stan-
dardy cywilizacyjne (europejsko-amerykań-
skie), realizuje indywidualną strategię życiową 
w sprzyjających jej warunkach, bez zwracania 
uwagi na specyfikę kulturową i narodowo-
ściową rzeczywistości, w której się znajduje, 
ani też nie dbając o swoją odrębność w tych 
sferach. Jego tożsamość osobista rozwarstwia 
się, a tożsamość społeczna zwężs się. 

Posługując się pojęciami wprowadzony-
mi przez Marię Kardis17: tożsamość globalistyczna 
oraz globalny supermarket kultury i idąc tym 
metaforycznym tropem, można stwierdzić, 
że zuniwersalizowany bądź nawet globalistyczny 
indywidualista, akceptuje zrąb prawa, w tym 
(zmiennego) moralnego oraz głównie war-

stwy obyczajowe cywilizacji euroamerykańskiej 
i przestrzega powszechnych norm zachowa-
nia, a z owego globalnego supermarketu kultury 
wybiera różne „surowce” do budowy własnej, 
często też zmiennej strategii życiowej.

Globalistyczna tożsamość nie jest wraż-
liwa na różnice kulturowe. Prawidłowość ta 
w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć 
imigrantów ukraińskich.    

Bariery integracji pracowników z Ukrainy w 
Polsce 
Barriers to the integration of Ukrainian work-
ers in Poland

Słowa klucze: integracja, imigracja, izolacja, 
różnice, Ukraińcy
Key words: integration, immigration, isola-
tion, differences, Ukrainians

Streszczenie
Badanie sondażowe nad imigracją za-

robkową Ukraińców wykazały, że największą 

blokadą w integracji jest izolacja. Przyczyną 
tej izolacji są trudności językowe oraz różni-
ce obyczajowo kulturowe. Integracja jednak 
postępuje przede wszystkim dzięki akcep-
tacji a nawet afirmacji sytuacji panującej w 
Polsce. Rządowy i samorządowy programy 
integracyjne przyspieszyłyby ten proces. Jest 
on ważny z uwagi na fakt, że liczba i znacze-
nie Ukraińców zarówno w gospodarce jak i 
w systemie społeczno-politycznym są duże i 
będą się zwiększać.

Resume
Questionnaire survey on labor migration 

of Ukrainians has shown that isolation is the 
biggest problem in the process of integration. 
The reasons of this isolation are linguistic 
difficulties and cultural differences. Integra-
tion, however, proceeds primarily through 
the acceptance and even affirmation of the 
situation in Poland. Central and local inte-
gration programs can speed up this process. 
It is important due to the fact that number 
of Ukrainians working in Poland, and their 
and importance in the economy and the 
socio-political reality is already high and will 
increase.
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Barbara Gajewska

On

za ścianą śmietnika jest zacisznie i spokojnie
nie zawiewa zimny wiatr od strony przeszłości
nie dochodzą złe głosy od strony przyszłości
ludzie przynoszą hojnie chleb i litość
a czasem pogardę lub obojętność
więc on warknięciem odgradza swoje legowisko
od ludzi
i od ofert normalnego świata
w którym wiedzie nienormalne życie

nie chce jałmużny nie prosi
umie wyłowić z odmętów śmietnika 
odpadki dobrobytu
owoce morza – 
suchy chleb nadpsute mięso spleśniały ser
zawija je w serwetę brudnej gazety
z której zlizuje ze smakiem
stare wiadomości

i tylko wieczorami gdy okna domów drwią 
z ciemności
wypatruje za zasłonkami 
cieni
które staną się jego baśnią

Barbara Gajewska

Wiara

mój dom runął na piasek
nie umiałam znaleźć skały
jeszcze unosi się nad nim czerwony pył
w zdrewniałych żyłach krąży czarna krew
a heroina i heroizm nigdy nie spotkają się na progu

a ty przyszedłeś cicho zbudowałeś nowy dom
mówiłeś że dla nas że na zawsze
obmyłeś moje ręce z tamtego głodu 
obmyłeś moje nogi z tamtej ucieczki
rozesłałeś pod stopami nową wiarę

Dominika Hęćka

Ściana

spójrz
żyję jeszcze

przebijam szpilkami
serce
i dłonie

krwią zapisuję
na ścianie
jedno słowo
żyję 
a płacz odbija się
echem 
po czterech kątach 
trwania 

więc piszę krwią 
ż
y
j
ę

a ściana pozostaje 
wciąż biała 

Krzysztof Stanisławski

Pogranicze    

Wciąż trwały jeszcze zgiełk i urąganie - utraty 
pełno w nich 
                    Zwiedziwszy pogranicze na którym
osobne Zgarnięte nazwane 
boleśnie podobne Opływa w posłuszeństwo
obleczone po szyję - i nic
jak się zdaje Nie jest w stanie zatrzymać 
triumfalnego pochodu powszechnej opinii Zanim
poprzez zapach dotyk skórę – granica 
zwątpienie wygrzebie pazurem 

Bezbronny ufny wbrew sile ciążenia Naginałem
fakty - myliłem stulecia Było coraz wyraźniej 
Rozpoznałem siebie
w rozmodlonym tłumie Pewną ręką kreśliłem 
traktat o barwach Poza labirynty mowy zapisy 
mych szaleństw Osobny wolny 
od uogólnienia Poświęconą wodą napełniałem 
starannie
plastikowe figurki milczących świętych Za nic 
miałem wszelkie wiedzenie Poplątane 
historie mężczyzn i kobiet Atlasy lustra Rozprawy 
mędrców widzenia proroków 
                                             Kłopotliwe pozy
sygnały znudzenia pozostały w cieniu odległych 
jarzeń i fleszów Stercie pamiątek 
pozbawionych próby Bez
praw autorskich - początkach skażenia  
Nadęte prozaiczne - choć oblane trwogą Czy 
z pragnienia
czy z przepicia Grzebanie w otchłani – śmieszne
bez wątpienia
                      Zniewala sens – kiedy braknie
słów Najprostszych imion rzeczy Dopytuję
więc światła Jakby 
to co trwało pomiędzy mną a mrokiem wyschło
znikczemniało Na progu ciał - sczytani 
odkryci choć w jednej pościeli Niczym dwa 
pragnienia 
które dzień podzielił Blizną granicy 

Słońce nieznośny żal – wyświetla pieści 
lśni – samotność w pełni 
sił Dostępuje bezdechu brzęczenie trąbienia
Wspólnoty stada - pokrętnej geometrii 
usprawiedliwienia 
                            Odruch intencja Zawsze  
za darmo Usidlającym pozorem
dobroci Osacza gorzko kiełkujące ziarno

Piotr Tenczyk

Nie moja matka odchodzi

nie z tobą
pierwszy 
raz jadłem
śniadanie

nie ty mnie
odbierałaś
gdy biegłem

nie tobie dali
szczepienną 
książeczkę

i nie od ciebie
pożyczałem
na kłamstwa

ty dla mnie 
nie byłaś
nie z ciebie
ja jestem

ja byłem
ty byłaś

w bezruchu
wszystko  
zastygło

świat się 
od tego
nie zmienił

chociaż mojej
niematki na nim

ubyło

moje serce

nadal szarpie się w klatce swojego świata
i chce góry przenosić
aromat gorącej kawy osiada miękko 
na ścianach nowego domu
zatem wszystko może się zdarzyć

wiem że urodzę jeszcze nowy dzień
i stanę twarzą w twarz
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- Każdy ma swoje Westerplatte – synu, 
wrogu scholastyki – właściwie winien mieć.

- A jakie ty miałeś? Nie masz orderów, 
nie siedziałeś za kratkami - zapytał syn, bun-
townik 

z powodami ciężkimi od pozorów. W 
moim życiu nie było materiału burzącego 
jaki ciebie interesuje. Ale wiele małych prób, 
porażek i przełamań też buduje kopiec do 
wspinaczki pod prąd.

- No… a na studiach, tych agh-owskich.
-  Czas rewiduje młodzieńczy patos i to co 

miało smak wiekowego wina, ma teraz „smak  
pisanego patykiem”. No… ty nie znasz klima-
tów takiego „wina”.

- Ja bardzo rzadko piję. Mam na to jeszcze 
czas. Nalej sobie Metaxy i coś wyłuskaj 

z pamięci.
- Koledzy znali me niezależne poglądy - 

Cyc zaczął wspominki. 
- Niezależne od czego: od Kościoła, od 

rozumu?
- Od dyktatury, która tłamsiła i rozum, 

i Kościół. Władze zlikwidowały Związek Stu-
dentów Polskich i połączyły ze Młodzieży 
Socjalistycznej i Wiejskiej. Nie było wtedy 
spontanicznych protestów. 

- To byliście przydupasami. Całe pokole-
nie. Choć nadmierny rozrost podmiotów nie 
sprzyja klarowności społecznych gierek.

- A gdzie ta twoja tolerancja? Czyżby była 
selektywna?

- E… znowu serwujesz gmatwaninę 
sensów.

- Nie znasz w praktyce metod totalitary-
zmu. Na UJ-cie tworzyła się tajna opozycja. Mia-
ło być za tow. Gierka ładnie i postępowo, a tu 
akt zamordyzmu. Krakowscy kumple skontak-
towali mnie z ich grupą. Nie znałem nazwisk, 
nie wiem czy imiona nie były pseudo.  Fajni 
faceci, fajerwerki intelektu, ale i humoru.

- Czyli konspiracyjka, zabawa z posmakiem 
konsekwencji; „tato” się nie denerwuje.  

- Dobra, dobra. Dali nam kilka ulotek  na-
wołujących do bojkotu. Problemem była ilość 
bibuły. Dziewczyny mozolnie stukały na maszy-
nach do pisania, ale co to za wydajność!? 

A ulotka z papieru przebitkowego nie 
nadawała się do naklejania.  

- Co za prymitywne czasy – dziwił się 
An – niby nie tak dawno, a przecież bardzo 
dawno. 

 -  Za taką pracę można było dostać wyrok. 
Próba obalenia ustroju siłą. Innym rozwią-
zaniem było zobowiązanie do konfidenckiej 
współpracy. Wieszaliśmy ulotki, podrzucali w 
salach, wsuwali  pod drzwi, delikatnie agitowali 
przeciw nowemu, które trąciło dużo starszym. 
Znalazło się dojście do prawdziwego powiela-
cza i po libacji z obsługą mieliśmy całą masę 
ulotek. Z dumą przekazaliśmy znaczną ich 
część innym konspiratorom. Ich było zdecydo-
wanie więcej, byli lepiej zorganizowani. 

- Czyli klapa, oddalicie front i byliście 
aprowizacją dla linii walki.

- Trafnie to ująłeś. Akcja przyniosła bar-
dziej niż mizerny skutek.  Procentowo to wszy-
scy  przystąpili do socjalistycznego związku. Ale 
nie można było zwać nas Agiehamami.

-  Nikt o Was nie wiedział, efekt żaden. 
Tylko czuliście satysfakcję – komentował 

młodzian.
- Podsunąłem dwie ulotki pod drzwi 

samego Rektora.
Anzelm zasiedlił akademik na Reymon-

ta  – jak ojciec. Blisko na uczelnię i do miasta. 
Pokój wprawdzie był aż trzyosobowy, ale życie 
w przypadkowym zbiorowisku przynosi moc 
doświadczeń. Dwaj współlokatorzy byli róż-
nego autoramentu. Piotr Opoka  postawny, 
przystojny i apodyktyczny, śmiało wygłaszał 
swe poglądy w każdej kwestii, od jakości szczo-
teczki do zębów do Niepokalanego Poczęcia. 
Wydawał się Anzelmowi, już na pierwszy rzut 
oka, postępowy, na czasie i chcący coś więcej 
niż dyplomu mgr inż. Drugi, dość niepozorny, 
świński blondyn jawił się odmiennie. Jakiś nie-
zrozumiały upór czaił się w jego oczach. Nie 
wywnętrzał się za wiele. Często gdzieś znikał: 
teatr, wystawy, spacer. Dużo się uczył, dla Pio-
tra i Anzelma za dużo. Chodził w niedzielę do 
kościoła. An pomyślał - Czyżby  jakaś wspólnota, 
powiedzmy, że różaniec od granic? Natomiast 
Anzelm i Piotr zaczęli się do siebie się zbliżać, 
przyjacielsko bez skojarzeń z LGBT plus, ale i 
LGBT minus. Trzeba dodać, że bardziej ofen-
sywną osobą był Opoka, stosownie do swego 
nazwiska. Funkcjonowali w jednej grupie 
zajęciowej, co dawało kontakt niemal 24-ro 
godzinny, był fundament zażyłości.

         Przed wyjazdem na święta  Bożego 
Narodzenia poszli na pożegnalne piwo. Roz-
siedli się wygodnie w  niezbyt drogiej knajpce. 
Konsumowali intensywnie aromaty i smaki 
żywca.

- Piwko piwkiem, nauka nauką, ale trzeba 
robić coś więcej, zbyt wielu naszych kolegów 
kręci tylko kasa, gry, kariera, smartfony, dziew-
czynki, życiowe układy, ale my myślimy nieco 
inaczej - zaczął Piotr swe tyrady przeciw tren-
dom cywilizacji, którą przecież teoretycznie 
hołubił i był jej apologetą.

- Zastaliśmy, co zastaliśmy, syf. Ale co 
dalej? Nie zapiszę się do jakiejś fundacji,  mło-
dzieżowej przystawki jakiejś partii. Nie chcę 
być trybikiem w maszynce do wyborczego 
salami. A droga indywidualna, aby zaistnieć, 
czy aby możliwa, dla nas, szaraczków                z 
prowincji – zastanawiał się An między jednym 
a kolejnym łykiem złocistego napoju.

Zamówili następne piwa i frytki na przeką-
skę. Umysły zaczynały pracować lekko             i 
przyjemnie.

 - Zróbmy coś co wyraża nasz bunt – Piotr  
krótko wytyczył zadanie.

-  Może by tak ubrać pomnik Staszica w 
auli głównej w koszulkę z napisem KONTE-
STACJA  – zażartował An.

- Pomysł ciekawy – zastanawiał się poważ-
nie „opoka” ich tajnego związku - Ale…

- Co za ale? – teraz dopiero interlokutor 
zrozumiał, że Piotr bierze fantazje na serio.

- Niezbyt to efektywne. Zaraz ściągną. Te-
lewizje nie zdążą przyjechać. Tam są kamery 

i ciecie z ochrony zaraz nas zwiną. Pomysł 
tak, ale…

- Rzeczywiście myślisz praktycznie, a ja 
wizjonersko – krzywił się Anzelm.

- A jakby zawiesić KONTESTACJĘ  na 
pomniku, który na dachu sobie góruje.

- Na Św. Barbarze? – przestraszył się nieco 
An, choć niedawno w rozmowie z „tato” postu-

lował Jej anihilację.
- Dla kogo ona święta to święta. To tylko 

sprytnie  pospawana blacha. Ale jakie presti-
żowe usytuowanie i możliwość promocji na 
cały kraj!

Powoli dojrzewali do czynu. Do logiczne-
go planu. Zamówili po setce czystej wyborowej 
i tatarze z polędwicy. Alkohol zasilał fantazję 
spiskowców.

- Problemów poważnych jest kilka: jak 
wyleźć niespostrzeżenie na dach, jak zawiesić 
koszulkę na posągu, skąd tak wielką wytrzasnąć, 
jak się wywinąć z nawarzonego piwa? 

- No… jeszcze kasa. Figura ma sporo 
metrów. Trzeba to sprawdzić. Zawiesić można 
bez drabiny posługując się kijami teleskopo-
wymi. Wystarczą dwa wędziska dobrej klasy i 
odpowiedniej długości. Drabin nie wniesiemy. 
Jeden problem byłby rozwiązany.

- Widzę, że myślisz – Piotr był zachwycony 
szybką reakcją kompana. I z zaciętością godną 
lepszej sprawy, rozgniatał na talerzu cebulę w 
szlachetnej wołowinie.

- Kombinujmy dalej, jest przerwa w nauce, 
jedziemy do rodziców, myślmy.

- Może ja coś znitruję w mojej laborce. 
Trzeba będzie kogoś obezwładnić na krótki 
czas.

- Nie zdradzaj swego planu, myślmy rów-
nolegle, a potem konfrontacja. Mój stary mówi 
po staremu, że to „burza mózgów”. Pracuj, 
pracuj…

Anzelm w trakcie bożonarodzeniowej 
przerwy często bywał w piwnicy wśród retort 

i odczynników. Wymyślił, że wytworzy kwas 
pikrynowy. I tego dokonał. Miał na stanie po-
trzebne do syntezy kwasy - siarkowy i azotowy, 
oraz fenol i destylowaną wodę, stosowną recep-
turę. Ładunki z tą substancją świetnie spisały 
się w Powstaniu. Odpalane w budynkach miały 
ubocznie znakomite walory gazu duszącego. 
„Tato” Cyc opowiadał, że jak kiedyś „wytworzył” 
bryłkę tej substancji i zapalił na ganku, to padł 
na ziemię jak „rażony piorunem”, ale szybko 
doszedł do siebie. A dla zdobycia dodatkowej 
kasy  należało okiełznać matkę, której nawijał, 
że ma dobre wyniki, dostanie stypendium 
naukowe, a teraz chce na parę dni wyjechać 
na narty. Kolega ma chatę, ale wyciągi itp. 
Rodzicielka była dość hojna. Cieszyła się ze 
stabilizacji syna. W trakcie tej drugiej „wizyty” 
w domu, od rozpoczęcia studiów,  Anzelm jak 
zwykle dzielił się wrażeniami z ojcem, ale w 
trakcie  wymiany zdań  pomyślał, że im dalej 
w las, tym trudniej będzie się porozumieć. 
Kraków, studia, to inny świat, ojciec myśli o 
naszych czasach kategoriami przeszłych. Żył 
jednak „akcją” i zapamiętał tylko jedno zda-
nie: - Przyjaźń to rzadkie uczucie – powiedział 
Cecylian  – trzeba go kultywować, pielęgnować, 
również sekatorem.

Po zimowej kanikule nadszedł czas kon-
kretów. Piotrowi też lekko spęczniała nie tylko 
karta do bankomatu, ale i werwa czynu. 
  

 -  Plan jest taki, już zrobiłem bojowe 
rozeznanie – Opoka ciągnął projekt do przo-
du - klucze na strych i do włazu na dach są u 
konserwatorów i na wartowni ochrony. Dużo 
łatwiej je wydobyć od „złotych rączek”. Na strych 
jest typowy zamek do drzwi. Można się zamknąć 
od środka. Właz ma sporą kłódkę.

- Po akcji wymienimy kłódkę na jeszcze 
mocniejszą, tytanową, aby szybko nie zdobyli 
dachu. Chcemy być inżynierami pełną gębą, 
to i prowizorki winniśmy projektować – włączył 

Rafał Jaworski

Zbrodnia i duma (2)
dokończenie z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 26
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się An.
- Podwędzimy klucze w dniu akcji, a na 

ich miejscu zawiesimy podobne, by się od razu 
nie skapowali, że ich nie ma. Noc przesiedzimy 
na strychu. Przed świtem zawiesimy koszulkę, 
zamkniemy właz na naszą kłódkę, zamek na 
strych zablokujemy drutem, sami do kibla 

i pojedynczo na dół. Ewakuacja. I dla nie-
poznaki grzecznie na zajęcia.

- Sprawne manewrowanie wędkami trzeba 
przećwiczyć z koszulką typu gigant, gdzieś w lesie 
-  przypomniał An – Boże! ile jeszcze szczegółów 
do dopracowania i przetrenowania  - westchnął 
niezbyt świecko.

Kupili przez internet teleskopową węd-
kę C1 Power, długość 390. Ustalili, że winno 
starczyć. 2 x 320 zł. Kurier dostarczył  kłódkę 
Made In Germany z określeniem Granit - 349 
zł. Wysyłka za darmo. Klucze, po dyskretnej 
obserwacji gablotki ochrony, dobrali dość kom-
patybilnie. Podmiana miała być wiarygodna. 
Koszt symboliczny.

Spiskowcy udali się do siedziby Stowarzy-
szenia „Fronda Wolności”. Tam zapytali      o 
możliwość dostania koszulki o niebagatelnych 
rozmiarach w rozsądnym terminie. Dyżurujący 
wolontariusz zapytał: - po co wam taka wielka, 
sprzedajemy normalne? Młodzieńcy spojrzeli 
po sobie i Opoka odpowiedział:

- Chcemy powiesić na łacińskim krzyżu na 
polu kolegi. Obok ruchliwej drogi.

- Dobra, nie wnikam, nic mnie to nie ob-
chodzi, ale to trzeba zamówić w W-wie. Koszt z 
wysyłką 500 zł – wycenił „pi razy oko”.

- Pięćset – An i Opoka znowu spojrzeli po 
sobie – mniemali, że jak wielka sprawa, to będzie 
inaczej, ale przecież „bona pecunia non olet”. 

- Stowarzyszenie jest zawiązane w szczytnym 
celu ochrony niezawisłości społeczeństwa, ale z 
czegoś trzeba żyć. Ja tu hebluję prawie za darmo, 
a zredukowali mi emeryturę. Idea to idea.

- Dobrze, kiedy odbiór? Tylko żeby napis 
KONTESTACJA był też na plecach. 

- Chwila, chwila, zaliczka musi być. Czy ja 
wiem, że nie jesteście prowokatorami. Trzysta – 
skończył. An i Opoka już nie spojrzeli na siebie. 
Piotr wyszedł do bankomatu.

Wracali Plantami. Podniecenie uchodziło 
z nich bardzo powoli, z jakimś dostojeństwem.

- No tak, koszulka będzie – cieszył się spi-
skowiec nr 1, ale ty miałeś wymyśleć jak pozyskać 
klucze, co jest, że tak powiem, „kluczowe”. Nie 
zdradziłeś jeszcze jak  – inne przygotowania do 
„akcji” rozwijały się pomyślnie.

- Wytworzyłem kwas duszący, tropem 
technologii mego „tato”. Zapali się w blasza-
nym pudełku i cichutko podsunie do kanciapy 
konserwatorów. „Złota rączka” padnie. My 
klucze bierzemy, podmieniamy na zamówione 
atrapy i spoko. Spokojnym truchtem na „górę 
przemienienia”.

 - Będziemy siedzieć całą noc na strychu. 
Żadnych komórek, bo ktoś zadzwoni i nas mają, 
sprawdzą, że tam byliśmy. Lepiej się dobrze wy-
próżnić, bo jak się załatwiać na strychu własnej 
Uczelni!? – Piotr formułował szczegóły – będzie 
trochę strachu i emocji.

 Zasiedli przy kolacji. Sublokator zmył 
się na jakieś wieczorne egzorcyzmy, jak sobie 
pokpiwali i z radością „długo żuli jadło”. 

- Trzeba sobie powiedzieć szczerze: co nam 
grozi? – konkludował An – za samo powieszenie 
koszulki pewnie nic. Jest wolność. Bylibyśmy 
męczennikami. Tu więc spokój. 

- Włamanie i to podwójne jest karalne bez 
zawiasów, chociaż można trafić na sędziego co 
nas ułaskawi za szczytne intencje. Zbiegną się 
najlepsi adwokaci. Gazowe podduszenie „zło-
tej rączki” byłoby trudniej obronić, bo to czyn 
przeciwko zdrowiu.

- To może lepiej dać się złapać po przy-
strojeniu Barbórki? – dywagował spiskowiec nr 
2 – byłby efekt zawieszenia i efekt pokazowego 
procesu.

Rozpoczął się w końcu wielki dzień i noc 
próby, a potem chwały, jak mniemali spiskowcy. 
Pod koniec wybranej opatrznie dniówki, An-
zelm w podwójnej chirurgicznej masce, odpalił 
bryłkę „piorunującego kwasu” i w odpowiedniej 
chwili wsunął za drzwi konserwatorów. Piotr stał 
na czatach uzbrojony w plecak z koszulką. Jego 
buławą były hetmańskie wędziska. An posłyszał 
łomot osuwającego się ciała i wbiegł do narzę-
dziowni. Zrobił swoje z kluczami, podmienił, 
zamknął pudełko z kwasem, zabrał je i już go nie 
było. „Złota rączka” przewracała się na podłodze 
usiłując wstać. 

–  Dobrze że jesteś, idzie drugi. Chowamy 
się i szybko na strych nim się tu zrobi  tumult. 
Wszystko szło zgodnie z precyzyjnym planem. 
Zamknęli się na strychu. Za chwilę usłyszeli pod-
jeżdżającą karetkę pogotowia. – Nie przesadziłeś 
z tym kwasem? – w mrokach dachowej więźby  
Opoka zapytał  Ana. Ten wzruszył ramionami. 
Nie usłyszeli jednak karetki odjeżdżającej na 
sygnale. Znaczy „złota rączka” nie wymagała 
dalszych działań medyków. Przybili piątkę jak w 
debilnych quizach tv. Napięcie nerwów trzeba 
rozładować. Właściwie było już z górki, ale przed 
nimi ścieliła swe uroki noc przygody. Trzeba 
mieć nerwy jak linki taterników. Kontestatorzy 
otworzyli właz i lekko podparli, aby śnieg nie 
przymroził metalowej przesłony dachu. Było 
zimno, ale grzała ich otucha lepszych czasów.

Nazajutrz rano z poziomu bruku, wycień-
czeni swym czynem i bezsenną nocą, Anzelm i 
Piotr patrzyli na dach A-O i skryta duma prze-
pełniała ich serca. Koszulka furgotała na Św. 
Barbarze, nad Uczelnią, nad Krakowem. Coś 
zrobili dla kraju i dla Europy, mały kroczek do 
odsunięcia ludzi niegodnych demokratycznego 
wyboru. Dzwonili do różnych tv i gazet, których 
interwencyjne numery mieli skrzętnie zareje-
strowane. Upłynęło półgodziny i pod gmachem 
A-O kłębiło się od fotoreporterów i dziennikarzy 
różnej maści. Była już 9.00, a św. Barbara dalej 
królowała nad Alejami w symbolicznej koszulce 
wolności.

- Dobra robota – powiedział podniecony 
Piotr – jednak trudno im przeciąć naszą kłódkę. 
Pewnie trzeba butli z tlenem i acetylenem, i 
spawacza z uprawnieniami, bo oni muszą prze-
strzegać bhp. My to co innego. Nie mieliśmy 
uprawnień do pracy na wysokości, a dach był 
nasz i jest.

- Zbrodnia doskonała, nie dojdą nas, 
obrońcy demo-wolności nas nie zdradzą.

- Co pan czuje – reporter jakiejś gazety 
przyłożył „sitko” pod nos Anzelma.

 - Dumę, ja tu studiuję, ktoś dał przykład 
jak zwyciężać mamy.

Mina reportera świadczyła o satysfakcji z 
tej odpowiedzi. Nie ma dziennikarstwa w pełni 
obiektywnego. Obok jakaś starsza pani, która 
akurat wyszła z porannej mszy, niezbyt głośno 
usiłowała krzyczeć: - profanacja…  profanacja. 
Ale była odosobniona i szybko zamilkła przy 
utracie sił swych strun głosowych. Tylko funk-
cjonariusz reżimowej tv  podszedł do niej i jej 
towarzyszki, którą zapytał co sądzi o happenin-

gu. –  Cóż… „Solidarność” AGH-u była  jedyną 
uczelnianą w Krakowie, która zorganizowała 
strajk okupacyjny w pierwszych dniach stanu wo-
jennego. Byłam uczestniczką, mam związkową 
odznakę, nie klepię też biedy, lata pracy, ale nie 
o to chodzi. Tamte sztandary chcą zawłaszczyć 
ludzie niegodni. 

Obok stała grupka kobiet, podsłuchiwały 
sondę:  - „Solidaruchy” to sprzedajne kurwy na 
pasku Trumpa – pobrzmiewał ich komentarz 
– i Putina, zapomniałaś o Putinie – dodała 
następna. Jedna z nich podeszła do reportera i 
wyrzuciła co jej leży na sercu: 

- Mój mąż dowodził tu zespołem ochra-
niającym ten ich strajk. Podkreślę: strajk prze-
ciwko prawu i porządkowi konstytucyjnemu. 
„Mój” zdrowie przez nich stracił. Tyle różnych 
mobilizacji, czekania na rozkaz. Przesłuchania, 
nieprzespane noce. I teraz biedny  leży w sana-
torium. Serce nie wytrzymuje.

Rektor uczelni przyjechał do pracy. Przy-
witała go sekretarka i oznajmiła, że wszyscy 
dzwonią i alarmują, bo ktoś ubrał w nocy św. 
Barbarę w koszulkę z wydrukiem  KONTESTA-
CJA.  Na dole już sporo reporterów i gapiów. 
– Rzeczywiście, ale numer – skwitował  Rektor 
swe pierwsze zaskoczenie - uczelnia winna być 
apolityczna. Kto i jakim prawem? Do roboty, 
ściągać. Zaczął wydzwaniać gdzie trzeba. Co 
robiła Firma ochroniarska? Formalnie na po-
licję zgłosił tylko włamanie. Przed południem 
uporano się z odsłonięciem 

Św. Barbary. Kłócono się, która Jej wersja 
jest – tu i teraz – właściwa? 

***
Upłynęły cztery miesiące. Piotr i Anzelm 

bardzo dobrze, choć nie celująco, pozdawali 
egzaminy i czekały ich zasłużone wakacje. Czas 
rozstania z Alma Mater i przyjacielem.

- Oderwiemy się od cycka Matki Karmi-
cielki. Trzeba myśleć jaki numer wywiniemy             
w przyszłych semestrach – entuzjazmował się 
bezkarnością An.

-  Jednak istnieje „zbrodnia doskonała” – 
reasumował Opoka.

- Co ty Piotrze pierdolisz, nie „zbrodnia”- to 
było „dobro doskonałe” – stosownie do swego 
nazwiska kontrował  przyjaciela Dobrościelny.

- Masz 100%  racji. Ty dobro ścielisz na 
mojej opoce – roześmiał się Piotr, rybak lu-
dzi.     Podali sobie ręce i rozeszli się na swoje 
perony.

Anzelm przysnął w turkocie pociągu. Śnił 
mu się powróz, którym z Piotrem ściągali z 
cokołu pomnik św. Jana Pawła. Nie było to przy-
jemne. Nie odczuwał chwalebności, choć logika 
przyszłego inżyniera dyktowała kolejny krok.

W domu został przyjęty niezwykle radośnie. 
Matka wycałowała go rzetelnie i prawie łzawo. 
Ojciec nie skąpił dobrych słów za zaliczony rok 
pierwszy, najtrudniejszy.                    O uprzed-
nim zgrzycie w sprawie zimowej garderoby Św. 
Barbary milczał jak trzeci spiskowiec. Żadnych 
aluzji. Obiad był przygotowany pod gust Anzel-
ma: domowy rosół  i faszerowane polędwiczki 
wieprzowe. 

Syty i pełen satysfakcji Anzelm zszedł po 
rower do piwnicy, chciał fizycznego zmęczenia, 
potem głębokiego snu. Zajrzał też do swego 
alchemicznego królestwa. I tu szok. Regały były 
puste, żadnego szkła i odczynników. Nie było 
łaźni wodnej. Nie było czegokolwiek. Nawet za-
bytkowej retorty i spirytusowego prymusa. Puste 
ściany. Tylko pajęczyny snuły się po półkach.

KONIEC

Zbrodnia...
dokończenie ze str. 25
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Od połowy XX wieku ludzkość wzrosła w 
dwójnasób. W 1950 roku było nas  3 mld, obec-
nie, jest 7,2 mld. Nie znam wzrostu ludzkich 
produktów, w tym śmieci, choć wiele elegancko 
opakowanych produktów można od razu zali-
czyć do śmieci. W każdym razie liczba ta też jest 
zwielokrotniona. Podwójna ludzkość potrzebuje 
większej ilości energii, żywności i innych środków 
niezbędnych do egzystencji, w tym także kultu-
rowej. Te procesy wzrostu kierują się swoimi, 
wewnętrznymi prawami, a szczególnie tzw. po-
stęp technologiczny. Jest on niepohamowany, 
bowiem bazuje głównie na interesach finanso-
wych, na żądzy zysku, a ta – jak wiadomo – jest 
trwałą cechą ludzkiej natury.  

Czy Ziemia udźwignie ten wzrost? Póki co 
dźwiga, ale pojazd ów, okręt na którym znajdu-
jemy się zaczyna trzeszczeć. Ocieplenie, śmierć  
pszczół zapowiadana na 2035 rok, woreczki 
foliowe w trzewiach ryb… 

W stratygrafii rozwoju Ziemi epoka geo-
chronologiczna, w której znajdujemy się nosi na-
zwę holocenu. Jest to młodsza epoka czwartorzędu, 
polodowcowa, trwająca od około 19 tysięcy lat do 
dziś. Naukowcy zaczynają sugerować, żeby epokę 
tę oficjalnie zakończyć i głosić epokę antropocenu. 
Czyli epokę, w której nie klimat, nie promie-
niowanie kosmiczne, nie stygnące jądro ziemi, 
odgrywa pierwszorzędną rolę w kształtowaniu 
świata, tylko człowiek. Za początek antropocenu 
naukowcy z Brytyjskiej Służby Geologicznej 
proponują przyjąć właściwie rok 1950, kiedy 
rozpoczęło się wszelkie przyspieszenie – gwał-
towny rozwój rolnictwa (mechanizacja, nawozy 
sztuczne, środki ochrony roślin) oraz przemysłu, 
związane z gwałtownym wzrostem cieplarnianego 
dwutlenku węgla i skokiem średniej temperatury 
Ziemi. Efektem tych wzrostów są coraz większe 
zasoby odpadów, w tym trudno zniszczalnych. 
Efektem też są trucizny.

Azotany, które spożywamy wraz z posiłkami 
wywodzącymi się z rolnictwa przemysłowego, 
ulegają redukcji do azotynów. One wchodzą 
w relacje z aminami, tworząc rakotwórcze ni-
trozoaminy. Żyjemy więc w zanieczyszczonym 
środowisku i jemy żywność pełną chemii. Jest 
jeszcze żywność ekologiczna, biodynamiczna, ale 
nią nie wykarmimy tak wielkiej liczy ludności jaka 
rozmnożyła się w ostatnim siedemdziesięcioleciu. 
Zamknięte koło?   

Skoro antropocen, to większa niż dotych-
czas odpowiedzialność człowieka wobec świata. 
Człowieka coraz bardziej uniezależniającego się 
od natury, coraz skuteczniej czyniącego sobie 
Ziemię poddaną. A więc człowiek władca… 
Władca może być dobry albo zły. Jaki jest współ-
czesny człowiek? 

W 2000 roku Towarzystwo Ekologiczne w 
Barcinie ogłosiło ogólnopolski konkurs na wiersz 
o tematyce ekologicznej. W świecie literackim 
konsternacja! Czy to ma być poezja użytkowa, 
propagandowa? Na rzecz czystej wody i czystego 
powietrza? Przecież literatura to nie propa-
ganda, to nie publicystyka! Napłynęły pierwsze 
wiersze. Rzeczywiście, cześć z nich potwierdziła 
ów niepokój. Opisywały beton i asfalt, hałas i 
wysypiska śmieci. Groziły katastrofą. Wzywały do 
opamiętania się. Niektóre wyrażały to wprost, 
inne finezyjnie, artystycznie nawet. Można więc 
mówić o pierwszym typie poezji ekologicznej: 

Katastroficzna, protestująca, walcząca.

Ale równocześnie w pierwszej edycji kon-
kursu pojawiły się też wiersze-apele, prośby o uczci-
we, bratnie współżycie z naturą, z każdym stworzeniem 
(Mieczysław Wojtasik). Były też wiersze wskazują-
ce na – nie zawsze dostrzegane – naturalne i nie 
odwracalne wpisanie człowieka naturę, wręcz w 
cały kosmos. O współbrzmienie bądź nie z szumem 
słońca, szumem drzew i wody. O tym, że nasz dom 
nie zamyka się na czterech ścianach i na dachu, 
ale jest szerszy i wyższy, że sięga gwiazd. Pojawiła 
się teza, że jeżeli chcemy, aby było nam dobrze, to 
musimy ten wielki dom szanować, dbać o niego. 
Tak wyłonił się drugi nurt poezji ekologicznej:
Harmoniczna, współbrzmieniowa, rezonująca 
(z naturą).
Równolegle z tymi dwoma biegunami (katastrofa 
versus harmonia) biegł nurt:
Afirmatywny.

A więc odwieczny nurt światowej poezji – za-
chwyt nad przyrodą, pochwała natury, pochwała 
prostoty. Pełne dobrej emocji opisy naturalnego 
piękna, wręcz klękanie przed nim, zauroczenie. 
Była to „poezja ukazująca świat, piękny i bardzo różny”  
(Jarosław Sułkowski). 

Żyjemy w epoce antropocenu, a wiec w tych 
zachwytach nie mogło zabraknąć zachwytu nad 
dziełami człowieka. Czy wszystkimi? Czy rakietami 
i smartfonami? Nie tylko nad wytworami bliższy-
mi i człowiekowi i naturze. A więc nad chatą krytą 
strzechą, żurawiem, opowieścią dziadka, smętną 
pieśnią babci, wspominkami ojca, uśmiechem 

Stefan Pastuszewski 

Odpowiedzialność, czyli 20 lat konkursu poetyckiego „Prezentacje Ekologiczne - Barcin”

matki, miedzą, zaoranym polem, ścierniskiem. 
Sięgnięto także do archetypu ojczyzny. Tego 
większego, społecznego domu, bo naturalnym 
środowiskiem człowieka jest także wspólnota. 
„Była, jest i będzie” – pisze Janina Drążek.
Pojawił się więc czwarty nurt:
Archetypiczny, rudymentarny.
Zaskoczył nieco jury, gdyż w znacznym stopniu 
rozwijany był przez twórców młodszych.
Te cztery nurty
Katastroficzny
Harmoniczny
Afirmatywny
Archetypiczny 
dały literaturze polskiej nową jakość – poezję 
nacechowaną ekologicznie, czyli odpowiedzial-
nie, a więc poezję wyrastająca z tradycji, czującą 
teraźniejszość i sięgającą w przyszłość. Otwiera-
jącą oczy człowiekowi XXI wieku i wzywającą go 
do odpowiedzialności. Odpowiedzialności za 
antropocen. 

Bo takie jest przecież zadanie literatury, 
w tym poezji. Czynić człowieka lepszym. 20 lat 
konkursu organizowanego wbrew wielu prze-
ciwnościom przez Stowarzyszenie Ekologiczne w 
Barcinie, a konkretnie przez Ludwikę Adamczyk 
i Janinę Drążek nieco przeorało świadomość 
twórców i odbiorców. Zasiało wiele dobrych 
ziaren. Jaki będzie plon – tego nikt nie jest w 
stanie przewidzieć. Niemniej pracę tę trzeba było 
wykonać… z odpowiedzialności.  

Grzegorz Misiewicz 

Fraszki

Inspiracje Wierzchowski

***

- Jaka jest różnica między mężem a terrorystą?
- Taka, że z terrorystą można się dogadać.

***

- Co jest największym atutem kobiet?
- To męska wyobraźnia, kochanie.

***

- Z okazji Złotych Godów przyznać się muszę, że jestem daltonistą.
- A ja nie jestem z Rzeszowa, tylko z Mozambiku, skarbie.

- Straciłem zegarek, bo on stanął, a ja poszedłem dalej.

***

- Wolę mieć małe oczy, ponieważ strach ma duże oczy.

***

- Nie lubię palić za sobą mostów, ale w razie czego podam ci zapałki, 
kolego.  

***

- Dawniej dzieci miały zakaz wychodzenia na podwórko zakaz miały, a 
obecnie na podwórko za karę są zsyłane.

***

- Ta zupa mi nie odpowiada…
- To zapytaj ją jeszcze raz. SATYRA
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Dziedzictwo

skrzypek bez szans najmniejszych kiedy ludwisarza
dziedzictwo dział spiżowych lutnika przeraża

zgiełk i pył z pól bitewnych na strunach Mozarta
osiada siwym szronem lepsza wódki kwarta

wlewana w suche gardła pobladłych żołnierzy
by choć jeden z plutonu kolejną rzeź przeżył

szanse są coraz mniejsze masowa zagłada
nad zbiorową mogiłą kiedy noc zapada

jak cekiny na niebie gwiazdy gorejące
krew spijają i gasną gdy znów wzejdzie słońce

ukaże naszym oczom to co ukrywali
minister i marszałek o nerwach ze stali

ci którzy Bogu świeczkę i diabłu ogarek
zapalają na przemian dziedzictwo tak stare

jak historia ludzkości od zarania dziejów
gdy jednym mąci w głowach nadmiar przywilejów

drudzy drżąc o swe życie i tak je utracą
nikt ich nie wyspowiada skupiony nad tacą

pełną datków ksiądz liczy ciuła grosz do grosza
może da się wyciągnąć coś z pobliskich koszar

zanim zdechną w okopach ich pensjonariusze
śląc do nieba kulami w strzępy rwane dusze

Trochę piekła na ziemi

mówić nie nie umiemy przychodzi nam z trudem
negowanie podłości kochamy obłudę

dzięki której możemy zawsze dopiąć swego
miej nas Panie w opiece i zbaw ode złego

krzyżem leżeć cóż szkodzi pokuta na pokaz
modlimy się żarliwie nie spuszczając z oka

bliźnich którym gdy tylko trafi się okazja
postaramy się dopiec aby mogli zaznać

trochę piekła na ziemi cholerni frajerzy
którym wciąż się wydaje że ktoś im uwierzy

kiedy będą się skarżyć i prosić o łaskę
zamiast słów pocieszenia w oczy sypnąć piaskiem

możemy by wycisnąć łzy pełne goryczy
usta wreszcie zamilkną chociaż serce krzyczy

naiwnością dotknięci nie grzeszą rozumem
nie wiedzą jak się bronić przed wzburzonym tłumem

kiedy falą wezbraną zaleje im usta
niczym gipsem a z oczu wyjrzy strach i pustka

Tylko przed Bogiem

klękać tylko przed Bogiem ręki nie podawać
kanaliom i szubrawcom w majestacie prawa

piastującym urzędy rozmaitych szczebli
od gminnych po najwyższe ich dupy do mebli

stołkami zwykle zwanych trwale przyrośnięte
wydawać się to może niemal niepojęte

jak bardzo przywiązani są do apanaży
choć temu zaprzeczają z uśmiechem na twarzy

twierdząc że wszystko robią pro publico bono
dla dobra publicznego gdyby tak koroną

przyozdobić swe głowy mogli w lennach z księstwa
i w kolejnych wyborach zdobyć laur zwycięstwa

który zapewni urząd oraz z nim związane
korzyści majątkowe nieraz głową w ścianę

biją gdy ktoś ujawni ich skryte motywy
i zamiast dostać w łapę wyrok sprawiedliwy
  
dostają bo pod presją publicznej opinii
bywają skazywani lecz ci najmniej winni

ci co naprawdę wiele mają na sumieniu
kryją się dość skutecznie w paragrafów cieniu

prawdziwy winowajca wybielić się stara
a więc kozioł ofiarny potrzebny od zaraz

ktoś na kogo skierować można podejrzenia
od wyborców żądają pełni zrozumienia

opanować potrafią polityczną scenę
aby wśród nich zachować psychiczną higienę

trzeba klękać przed Bogiem i przed nikim więcej

Jerzy Utkin

Przywódcy

przywódcy wszystkich krajów łączcie swoje siły
aby wasze działania jak najbardziej były

skuteczne gdy atrament wyschnie na dekretach
krwią przesiąknie doszczętnie zielona planeta

powszechnie zwana ziemią lub planetą ludzi
doskonale ich zapał potraficie studzić

jak nikt inny swych posad skutecznie strzeżecie
i nie ma nic trwalszego w nietrwałym wszechświecie

przeminą gwiazdozbiory znikną galaktyki
a wy będziecie trwali bo wasze praktyki

i metody działania w duchu nikczemności
zapewniają bezkarność głupiec niech się złości

niech pomstuje zajadle niech ciągle złorzeczy
nie wiedząc co jest grane gada coś od rzeczy

czysta wódka nie plami lecz krew i atrament
jeden podpis wywołać może taki zamęt

że purpura posoki z rany w tyle głowy
wszelkie ślady zaciera by przelew bankowy

pozostał tajemnicą tak pilnie strzeżoną
że za jej ujawnienie płacić trzeba słono

krew i łza taki posmak zostawia na wargach
pozostaje modlitwa gdy daremna skarga
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Znakomicie przedstawiony w „Człowie-
ku nocy” zaraźliwy wybuch traumatycznego 
wstrętu, jakim nabliższe otoczenie potrakto-
wało oboje protagonistów, najpierw Marcina 
K. i następnie Magdę Ch., pod wpływem 
wydarzeń związanych z niekontrolowaną 
„afirmacją represjonowanej cielesności”1, a po-
tem tendencyjnych relacji zmanipulowanej 
prasy i przekupnych me(n)diów, ilustruje 
przebieg właściwego tylko gatunkowi ludz-
kiemu podświadomego freudowskiego pro-
cesu „doświadczania niemożliwości, w którym 
wstręt zajmuje miejsce Innego do tego stopnia, że 
zapewnia mu przyjemność - częstokroć jedyną w 
przypadku borderline (mieszkańca granicy) - z tej 
racji przyjemność przekształca to, co wstrętne w 
miejsce Innego”2, ponieważ, jak w przypadku 
nieuchwytnego seryjnego gwałciciela, tego 
„zwierzęcia nocy, kryjącego się w zakamarkach 
czasu”3, sadystycznych współwięźniów oraz 
szukającego odwetu Marcina K. „wyłanianie 
się własnej tożsamości wymaga PRAWA, podczas 
gdy przyjemność domaga się WSTRĘTU, gdzie 
tożsamość jest nieobecna”4. Znajdujący się bez-
nadziejnej sytuacji, osamotniony, zmaltre-
towany, nieuleczalnie chory, nieszczęśliwie 
zakochany Marcin K. struga bukową pałę, 
kupuje pistolet i w akcie desperacji próbu-
je - podobnie jak ikona Dzikiego Zachodu 
Billy Kid z westernu Sama Peckinpaha 
(1925-1984) lub agenci specjalni, najemnicy, 
anarchiczni mściciele i terroryści z  sensacyj-
nych thrillerów amerykańskiego biochemika 
i specjalisty medycyny sądowej Kennetha 
Goddarda (1946-)5 - „grać w rzeczywistość nie 
mając ani jednej rzeczywistej karty w ręce”6.  Do 
sylwetki i skutków działania takiego sponta-
nicznego mściciela w środowisku zdegenero-
wanego establismentu Los Angeles nawiązał 
belgijski reżyser Frabrice Du Welz (1972-) w 
zrealizowanym 2016 roku filmie „Message 
from the King”, w którym śmiertelną ofiarą 
wyuzdanych perwersji seksualnych jest po-
szukująca szczęścia na amerykańskiej ziemi 
ciemnoskóra emigrantka, siostra głównego 
bohatera tego filmu Jacoba Kinga.          .  

Sprowokowane kobiecą naiwnością i 
lekkomyślnością koszmarne perypetie wykre-
owanej w powieści Wilczyńskiego tragicznej 
postaci Magdy Ch. przypominają w pewnym 
stopniu koleje losu atrakcyjnej młodej staro-
ściny Effi Briest, bohaterki popularnej, repre-
zentującej realizm mieszczański, wznawianej 
trzykrotnie w Peerelu w kilkuset tysięcznym 
nakładzie, powieści bywalca i znawcy Kotliny 
Jeleniogórskiej Theodora Fontane (1819-
1898)7. Atrakcyjna Effi Briest, przyjaciółka 
garbatego aptekarza i teatromana Alonzo 
Gieshüblera, dopuszcza się „dla zabicia cza-
su” zdrady małżeńskiej w prowincjonalnym 
Kessinie na Pomorzu, wskutek tego zostaje 
odtrącona przez pryncypialnego męża, 
zahukaną rodzinę i umiera w samotności. 
Effi Briest „kierując się żądzą zabawy i chęcią 
przygód po prostu lubiła emocje towarzyszące nie-
bezpieczeństwu, a ta przedziwna do nich słabość 
kazała jej podejmować nierozsądne ryzyko - i także 
to zamiłowanie do swoistego hazardu łączyło ją z 
majorem von Crampasem, błyskotliwym lekkodu-
chem i kobieciarzem, jej kochankiem”8.  Akcja tej 
powieści Fontane umieszczona w środowisku 

marchijskich i berlińskich wyższych sfer, pru-
skiej szlachty, oficerów i zamożnego miesz-
czaństwa, dotyczyła także instytucji pojedyn-
ku i kwestii honoru, których przestrzeganie 
miało wówczas wymiar niepodważalnego 
imperatywu, prowadzącego często, za cenę 
zachowania wykreowanego wcześniej atrak-
cyjnego społecznego wizerunku, do ciężkiej 
i nieodwracalnej osobistej klęski. Podejmo-
wane przez Marcina K., nasycone przemocą 
i okrucieństwem, działania odwetowe wobec 
prześladowców upokorzonej i sponiewiera-
nej Magdy Ch. mogą stanowić dostosowaną 
do współczesnego statusu społecznego 
interpertację i praktyczną wykładnię tego 
niezbywalnego honorowego problemu, który 
niczym prawda powszechna stał się od czasów 
Fontane kategorią w pełni demokratyczną i 
każdemu dostępną, gdyż „u wszystkich ludzi 
instynkt samozniszczenia jest silniejszy niż jaki-
kolwiek inny”9. Pełnoprawnym, kojarzonym  
pozytywnie, bohaterem powieści Fontane 
jest pies rasy nowofundlandzkiej Rollo, 
przeciwnie jak w „Człowieku nocy”, gdzie 
to właśnie pies ściąga nieszczęście, inicjuje 
ciąg karygodnych pomyłek państwowego 
aparatu przemocy i dźwiga na sobie ciężar 
zasadniczego dowodu na jednoznaczny, 
ale nie dla przedstawicieli tzw. władzy, „brak 
związku między ciałem i butelką”, między świa-
tem żywych i światem przedmiotów, gdyż 
w pełni kontrolowanym i zglobalizowanym 
świecie nade wszystko przedkładamy „iluzję 
nieodróżnialności prawdy od fałszu, dobra od zła, 
rzeczywistości od odniesienia (reprezentacji)”10. 

Z pewnością omawiana tutaj powieść 
Wilczyńskiego, chociaż może w sposób nie-
zamierzony, wręcz spektakularnie realizuje 
narrację freudowskiego popędu śmierci, 
gdzie pragnienie i erotyka stanowią od 
początku pierwotną siłę napędową opowia-
dania, przeobrażając się stopniowo w popęd 
śmierci po to, aby – jak w ostatniej scenie 
tego utworu -  „zasygnalizować zakończenie, 
gdzie śmierć jest jednocześnie metaforycznym rytu-
ałem powtórnego zawarcia małżeństwa”11 między 
Marcinem K. i Magdą Ch., a które faktycznie 
zostało kilka godzin wcześniej skonsumowa-
ne. Podobnie jak w fimach Hawksa, Hitch-
cocka, Renoira, Rosseliniego, w omawianej 
powieści zapadająca na końcu „cisza oznacza 
całkowitą likwidację, oznacza  n i c,  które się za 
nią kryje, śmierć oznacza koniec, ale także punkt 
poza zdolnością narracyjną, łańcuch zdarzeń 
fabularnych zatrzymuje się na obrazie, w kórym 
koniec człowieka oznacza formalne, strukturalne 
zamknięcie narracji, a właściwie zatrzymanie 
akcji narracyjnej, nie zaś tylko r e p r e z e n t a c 
j i  owej akcji”12, ponieważ „zbrodnią doskonałą 
jest przekształcenie wszystkich naszych działań i 
wszelkich zdarzeń w  c z y s t ą  informację”13. 
Marcin K. zatrzymuje się dwa metry przed 
martwym ciałem Magdy Ch., jakby usłyszał 
pointę wiersza „chcesz mnie dostać - śmierć 
zabierz, w niej jeszcze mam azyl”14, ale narracja 
autora jakby mocą rozpędu porusza się 
naprzód, śmierć funkcjonuje tutaj, niemal 
jak w zbliżeniu obiektywu bezpośrednio re-
jestrującej filmowej kamery, „jako narracyjny 
znak interpunkcyjny, wprowadza inny wymiar 
czasowy: obecność przeszłości, a martwe ciało znika 

z pola widzenia, ale pozostaje jako wspomnienie 
przestrzeni i czasu”15. Nie pierwszy to raz, gdy 
poprzez sugestię serii, iteracji i sekwencji w 
prozie Wilczyńskiego pojawia się odwołanie 
do struktury taśmy filmowej. W ostatniej 
scenie powieść „Człowiek nocy” przypomina 
przez to stosowaną w filmach Jean-Luca Go-
darda (1930-), twórcy „Szalonego Piotrusia” 
(1965), metodę metaobrazowania16, jednak 
zamiast kreowania referencyjnego „obrazu w 
obrazie” posługuje się rozpraszającym iluzję 
„tekstem w tekście”, czyli pożegnalnym listem 
Magdy Ch., po to, aby poprzez spotęgowany 
efekt obcości przypomnieć nam, że jesteśmy 
tylko czytelnikami, którzy muszą „pozbyć się 
swej fałszywej jednolitości, by w rozbitej postaci 
móc uczestniczyć w jedności prawdy”17.     

Ze względu na wyraz twarzy, zwłaszcza z 
kilkudniowym zarostem, sposób poruszania 
się i przejmujące spojrzenie, z pewnością 
niezwykle podobnym do autora „Człowieka 
nocy” jest francuski aktor Romain Duris 
(1974-), który wykreował główną rolę Pierra, 
nagle dotkniętego nieuleczalną chorobą, 
młodego, utalentowanego artysty-tancerza, w 
docenionym przez szeroką publiczność fran-
cuskim fimie „Niebo nad Paryżem” Cédrica 
Klapischa (1961-). Występuje w tym filmie 
urodzony w Dniu Wszystkich Świętych (łac. 
festum omnium sanctorum)  Fabrice Luchini 
(1951-) obsadzony w roli profesora historii 
Rolanda Verneuila, beznadziejnie zakocha-
nego w emanującej seksem studentce, który 
w pewnym momencie stwierdza, że autor 
„Komedii ludzkiej” Honoré de Balzac (1799-
1850) „w Paryżu, tym mieście luksusu, spokoju 
i rozkoszy, uprawiał pijaństwo i twórczość”. Ten 
niezwykle poruszający, wielowątkowy i dra-
matyczny film miał swoją premierę w Polsce 
w dniu 20 sierpnia 2008 roku. Można zatem 
z dużą dozą prawdopodobieństwa przypusz-
czać, że Zbigniew Wilczyński zdążył jeszcze 
za życia obejrzeć ten film w jakimś łódzkim 
multikinie i utwierdzić się w przekonaniu, 
także za sprawą niezwykłego widoku swego 
sobowtóra, że podjęcie w powieści „Człowiek 
nocy” znanego od dawna w literaturze wątku 
osamotnionego, beznadziejnie cierpiącego 
z powodu nieuleczalnej choroby twórcy jest 
tematem ponadczasowym, wciąż nawracają-
cym i jak sztuka uniwersalnym, gdyż „artysta 
nie powinien mieć kontroli nad swoim życiem, 
powinien mieć absolutną kontrolę nad swoją 
pracą”18. Co więcej, zdumiewającym zbiegiem 
okoliczności, podobny jak dwie krople wody 
do Zbigniewa Wilczyńskiego, Romain Duris 
zagrał w nakręconym w 2016 roku w reżyserii 
Jalila Lesperta (1976-) belgijsko-francuskim 
thrillerze „Iris” postać Maxa Lopeza, która 
do złudzenia przypomina Marcina K. z oma-
wianej tutaj powieści.  Max Lopez to żyjący 
w garażu prekariusz, rozwiedziony outsaider, 
wykluczony zbywatel i opuszczony przez 
wszystkich „przegraniec”, który w podstęp-
ny sposób zostaje uwikłany w morderstwo 
ukartowane przez nienasyconą arogancką 
dziwkę i fetyszystyczną bankierską świnię.  
Twórcy tego filmu, podobnie jak autor 
„Człowieka nocy”, z przekonaniem przyłą-
czają się do sformułowanego 50 lat temu, 
akceptowanego w kryminologii i należącego 
do kontrkulturowego dziedzictwa, poglądu 
twórcy antypsychiatri, mówiącego o tym, że 
„wszyscy jesteśmy mordercami i prostytutkami, bez 
względu na to, do jakiej kultury, społeczeństwa, 
klasy czy narodu przynależymy, bez względu na to, 

Grzegorz Bazylak

POSŁOWIE, czyli nierzeczywistość wizerunku (2)
dokończenie z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 30
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za jak normalnych, moralnych lub dojrzałych się 
uważamy” 19,20,21.  Nadejście oczekiwanego jak 
wybawienie w zakończeniu „Człowieka nocy” 
dnia świętego Patryka, patrona katolickiej 
Irlandii i nauczyciela świętego Marcina, 
którego imię nosi narrator tej powieści, 
zmienia się w pełną żalu skargę rozczaro-
wanego i poniżonego wychowanka. Jest 
głosem bezradnego sprzeciwu w toczącym się 
od średniowiecza alegorycznym sporze po-
między elementem pogańskim (cielesnym, 
materialnym, demonicznym) i elementem 
chrześcijańskim (spirytualnym, czystym, du-
chowym) w formie nigdy nie skończonego 
dramatu żałobnego, gdzie „nagi i triumfująco 
żywy diabeł bez maski, jego karykaturalna gęba, 
może wychynąć wprost z ziemskiej otchłani i drwiąc 
z wszelkiego emblematycznego sztafażu, ukazać się 
oczom”22. Głęboko pesymistyczne przesłanie 
powieści Zbigniewa Wilczyńskiego, wyrażone 
w ignorującym prawdę wyroku sądu wobec 
oprawców Magdy Ch., brzmi jak werdykt św. 
Franciszka z Asyżu (1182-1226), syna boga-
tego umbryjskiego sukiennika, „Jeden demon 
wie więcej niż ty”23. 

KONIEC
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z j. franc. Maciej Falski, Seria Eidos, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 54. 

3  J. Brzękowski, Erotyki, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1969, s. 1-60. 

4  J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie…op.cit., 
s. 55

5  K. Goddard, Pochodnia zemsty, przeł. z j. ang. Wła-
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Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2014, s. 110-114. 

9  S. Selenić, Pamiętnik Piotra Kaleki, przeł. z j. serbo-
chorwac. Magdalena Pertyńska, PIW, Warszawa 
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10 J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, przeł. z j. franc. 
Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 
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Horyzonty, Kraków-Warszawa 2010, s. 252.
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13 J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała…, op.cit., s. 35.
14 U. Kozioł, Nadnagość, w: U. Kozioł, Lista obecności, 

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1967, 
s. 15. 
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Nowe Horyzonty, Kraków-Warszawa 2010, s. 1-398..

17 W. Benjamin, Żródło dramatu żałobnego w Niemczech, 
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Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013, s. 1-357. 

18 M. Abramović, An Artist’s Life Manifesto, w: M. Abra-
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Wtulona w obrzeże PARKU WODZICZ-
KI TRATTORIA – barakowata hala, na całej 
szerokości wejścia przeszklona, wtłoczyła 
się teraz w oczy PANI EGUCKIEJ jako kwa-
dratowa bryła – bardzo przestrzenna – dla 
DEMOKRATYCZNEGO PLANKTONU 
wygodna swymi stołami i ławami; jej akcent 
centralny stanowiła piękna waza, wypełnio-
na potężną wiązanką różnobarwnych pysz-
nych goździków (jest na czym zatrzymać oko 
– uśmiechnęła się PANI EGUCKA), nieco 
bardziej elitarna popod ścianami, bo tam 
kanapiaste wybrzuszenia darzyły odrobiną 
przytulności – intymności. 

Z rozwartych teraz przez PANIĄ EGUC-
KĄ drzwi buchnęła wrzawa okraszona jako-
wymś ogólnym tumultem i rozgardiaszem 
– PLANKTON DEMOKRATYCZNY sobie 
UŻYWAŁ? ODPUSZCZAŁ? DOGADZAŁ? 
Dorosłe osobniki na swych żyrafiastych 
długachnych odnóżach dźwigały jędrne 
tyłeczki (bo takie teraz tylko bywały w 
modzie), wciśnięte w nieprawdopodobnie 
ciasnawe porteczki, ukazujące bez zahamo-
wań całe przyrodzenie – niczym odarte ze 
skóry króliki, jakie PANI EGUCKA widywała 
w każdą sobotę w OWIE, kiedy to gospo-
dynie szykowały niedzielne obiadki; do 
tego porcięta te ziały na udach i kolanach 
poszarpanymi – rozszarpanymi dziurami, 
jakby osobniki owe każdego dnia staczały 
jakoweś boje ze zwierzakami, które przecież 
obecnie walczyły o swoje równouprawnienie 
z człowiekiem. 

A jednak PANI EGUCKIEJ ogląd tego 
PRZAŚNEGO, silącego się na nowoczesną 
KLASĘ?! podminowanego wręcz kipiącym 
sexem towarzystwa? Stasia od św. ZYTY po-
wiedziałaby nie bez racji – TOWARZYCHA, 
z którym nigdy nie było jej po drodze, przy-
nosiło ulgę – nawet ukojenie jakoweś. 

Choroba pana Szlacheckiego wrzuciła 
ją w przestrzeń pozbawioną ludzi – zawę-
żoną do ścian jej apartamentu, wiodła w 
CISZĘ bezwymiarowości? WIECZNOŚCI? 
Gdy tymczasem w tej sali – HALI raczej 
– wszystko kipiało życiem TRZECIEGO 
WYMIARU; nawet ISTOT z KONSTELACJI 
DRAKO – owych przeklętych REPTOIDÓW 
się nie dostrzegało, naraz jakby się gdzieś 
ukryły? Dostępu do radości życia tego 
PLANKTONU DEMOKRATYCZNEGO nie 
miały? CIERPIEŃ nie serwowały… bo serwo-
wano tu raczej różne smakołyki, podawane 
w śmiesznych słoikach chyba z ODZYSKU 
po zaprawach i smaczne chrupiące bagietki 
– wiadomo: PETIT PARIS! 

Póki co, parę chwil wolności od po-
tykania się z chorobą pana Szlacheckiego 
dobrze jej robiło – Szlachecki na DIALI-
ZACH, można się w takim światku roz-
gościć – ustaliła PANI EGUCKA; do tego 
KAWA… i KSIĄŻKI! C’EST MAGNIFIQUE, 
bo – PARIS 

Rozsiadła się na zielonej kanapce pod 
ścianą – miała teraz ogląd całego wnętrza 
i nie tylko; przez okienne drzwi naprze-
ciwko, wyłaniał się widok na park... czy na 
pewno WODZICZKI? bo może park pana 
von HOFF? Nie, nie! Tylko nie to! bo zaraz 
Evelina von HOFF się jej ukaże, a potem 

znowu ten NIEBOSZCZYK, który już teraz 
tym NIEBOSZCZYKIEM od paru lat był, a 
zza tego NIEBOSZCZYKA znów wypełznie 
to pytanie: 

DLACZEGO?!!!
Ponownie rozejrzała się po wnętrzu, bo 

postanowiła się nie interesować – zajmować 
jakowymiś parkami – strachami! jednak 
trochę nieufnie, bo czyż ten podstarzały 
LOWELAS w wybłyszczonym drogą tkani-
ną ubraniu, choć nieco już pokrzywiony i 
skrywający swą niedołężność prawej nogi 
nonszalancko wsuniętą ręką w kieszeń 
spodni, którym jeszcze większego BLASKU 
dodawały czarne lakierowane trzewiki, 
bardzo dłuuugachne – powiedziałaby Stasia 
od św. ZYTY, no ale reperujące niedobory 
utraconej męskości... WYSOKI? tak, WYSO-
KI – żachnęła się PANI EGUCKA… Hm… 
to może być – jednak REPTOID… – skon-
statowała. 

Przekomarzał się od jakiegoś czasu 
z młodziutką kelnereczką w czarnym far-
tuszku na szeleczkach, związanym z tyłu na 
kokieteryjną kokardę, która podkreślała – 
uwidaczniała ten jędrny tyłeczek w obcisłych 
dżinsach. 

Wybierał wina i przedłużał ten wybór 
jak tylko mógł, by dziewczyna zauważyła jego 
żądne życia seksualnego wątpliwe wdzięki? 
jednak WDZIĘKI, bo potwierdzone wybo-
rem wina najdroższego… jednak REPTOID, 
już ją miał na celowniku — TRZECIE OKO 
PANI EGUCKIEJ naraz posmutniało; jak 
dobrze, że ono choć PANIĄ EGUCKĄ całe 
życie przed takimi TYPAMI ostrzegało – 
ratowało. 

Nareszcie kelnereczka i ją zauważyła: 
chyba sprawiła to jej torebeczka od GUC-
CIEGO – elegancki maciupki kuferek z 
czarnego adamaszku – zielono-czerwona 
wstążeczka biegnąca w poprzek tego cacka 
jeszcze bardziej ten napis GUCCI uwidocz-
niała – eksponowała.

Taka MARKOWA torebeczka – wręcz 
kultowa – ten GŁUPKOWATY ŚWIATEK raj-
cowała, no bo KIM może być pani w wieku 
emerytalnym… żadne tam już jędrności… 
która TAKIE CACKO nosiła?!!! 

Gdybyż wiedziała, że ten rekwizyt za-
możności był prezentem od przyrodniej 
siostry PANI EGUCKIEJ EMMY. Wszystkie 
córki Gertrudy-Żanny były naznaczane – 
nazywane ekscentrycznymi imionami zatem 
XENIA, EMMA (Gertruda-Żanna kochała 
FLUOBERTA), tylko nie imię PANI EGUC-
KIEJ. Jej babka Cecyli PUCHÉ ją uratowała; 
tajemnicze jej imię, raczej nieujawniane, 
bo starożytni Egipcjanie ostrzegali przed 
imienia ujawnianiem, nie brzmiało MAŁ-
GORZATA, choć PANI EGUCKA 10 czerw-
ca, w tę MAŁGORZATĘ urodzona była… 
taak, Cecyli PUCHÉ zaraz tu wkroczyła; 
MAŁGORZATA? – załamała ręce – imię tak 
frywolne, że chyba tylko do KABARETU 
jej wnuczka będzie pretendowała – w nim 
swoje wdzięki ukazywała — zatem NIE… — 
I SZLUS, dopowiedziała zadowolona Stasia 
od św. ZYTY. 

cdn.

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Przeprosiny od nieboszczyka (1)

Posłowie...
dokończenie ze str. 29
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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

Mówi się, że gdy poeta nie dostanie 
się do obiegu akademickiego, to nie 
istnieje. Że nicowanie jego wierszy na 
wszystkie strony, dopatrywanie się w nich 
tego, co uczony według – często ad hoc 
budowanej teorii – chce się dopatrzeć oraz 
obciążanie delikatnej tkanki poetyckich 
słów ciężarami naukowych terminów z 
precyzyjnymi definicjami, to nobilitacja. 
Spotykam od czasu do czasu pukających 
do drzwi uczelni, nawet tych prywatnych, 
czyli nie prowadzących badań naukowych, 
twórców, którzy niedwuznacznie pokazują 
z zanadrza takie czy inne profity za nauko-
we zainteresowanie się ich pisarstwem. 
Skoro można dziś wydać tomik za własne 
pieniądze…

Orbity wynurzeń akademickich nad 
poezją mają jednak swoje zasady. Naczelną 
jest skupianie się nad twórczością, nad 
którą już Ktoś się skupił i nicowanie jej 
tak, jak nicował już ów Ktoś (profesor lub 
co najmniej doktor habilitowany), ale z 
pewną odmianą, aby ów Ktoś nie pomó-
wił o plagiat i aby raczył podjąć dyskusję, 
udowadniając – z uśmiechem wyższości – 
że jednak ma rację, ale „można przecież 
inaczej, no pewno można inaczej, proszę, 
proszę bardzo…”. Tak powstaje sieć „kil-
ku kluczowych nazwisk w literaturze”, 
ukształtowana w określonym czasie, lecz 
przerastająca ten czas, bo „młyny nauki 
mielą przecież powoli”. Poezja pobiegła 
już dalej, bo jest przecież najwrażliwszym 
sejsmografem czasu, a na wykładach, 
seminariach i konferencjach mieli się 
„wciąż te same kluczowe nazwiska”. Nie 
podoba się to niektórym co odważniej-
szym adeptom filologii, więc głoszą jak 
Alicja Jakubowska-Ożóg z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego tezę, że „dobra (pełna) 
historia literatury nie może ograniczać się 
do kilku kluczowych nazwisk”. Strachliwa 
to mimo wszystko teza, bo nie podważa 
naczelnej zasady akademickich młynów 
(„kluczowe nazwiska”), tylko wzmacnia 
ją, logicznym skądinąd twierdzeniem, że 
królowie muszą mieć swoje dwory oraz 
swoje tło.

Współczuję więc świetnemu poecie 
z Gruczna na Kociewiu, Franciszkowi 
Kameckiemu, służbowo księdzu rzym-
skokatolickiemu, że wkroczył na forum 
akademickie ze swoją oryginalną, sponta-
niczną, taką jakby trochę od niechcenia, 
poezją. ANNA WZOREK z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach sporzą-
dziła klasyczne w formie i treści studium 
twórczości autora Skargi księdza, tytułujące 
je Na tyłach świata? O poezji księdza Fran-
ciszka Kameckiego. Uczepiła się, traktując 
jako leit motiv swego dzieła, przekornej, 
acz skargliwej wizytówki poety, że zajmuje 
on miejsce na „tyłach świata”: „Ktoś jest 
z przodu i ktoś z tyłu”. Może byłoby to 
wypowiedzenie oryginalnie i prawdziwie, 
gdyby nie – ujmujące jednak prawdziwszą 
prawdę – ewangeliczne przypomnienie: 

„Ostatni będą pierwszymi”. Poeta o tym 
dobrze wie i kokieteryjnie mówi o sobie 
jako ostatnim. No cóż, sława jest jednym 
z ważniejszych motywów podejmowania 
się niewdzięcznej roli twórcy i nie ma w 
tym nic nienaturalnego, choć rodzi to 
niebezpieczeństwo frustracji, jak publicz-
ne skargi sprzed kilku lat Stanisława Chy-
czyńskiego, poety nomen omen z dewocyjnej 
Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Bo religijność w poezji, która jest 
przecież bytem samoistnym, religijność 
nie personalna, ale wtłoczona w ramy 
doktryny, obrzędu i Kościoła bardzo tę 
poezję osłabia. W pewnym stopniu dotyczy 
to F. Kameckiego, lecz broni się on przed 
owym „wtłoczeniem”, zapewne nie podo-
bającą się biskupom, niefrasobliwością, 
sowizdrzalstwem wręcz. Bo to przecież 
normalny, żywiołowy człowiek, który za-
pewne poszedłby inną drogą, gdyby nie 
ten moment, „kiedy na nartach zjeżdża-
łem szybko z gór na cekcyńskie jezioro 
przysypane cieniutko mokrym śniegiem, 
ukrywającym prawie kamienne, lodowate 
posadzki, co spowodowało okaleczenie ko-
lan, rąk, łokci i twarzy”, okaleczenie, które 
nie zagoiło się nigdy. Poważny uraz kolan 
spowodował, że „przez wiele miesięcy był 
(on) hospitalizowany; w szpitalu nadrabiał 
zaległości lekturowe, podjął też decyzję o 
wstąpieniu na drogę kapłańską” (s. 14).

Ale zostawmy biografię, którą Anna 
Wzorek bez wystarczającego szacunku dla 
ludzkiej intymności nicuje na wszystkie 
strony w swym „akademickim klasyku”, 
wprowadzając szalenie „odkrywczy” 
wniosek, że liryka ta ma wiele punktów 
stycznych z biografią autora, a podmiot 
liryczny to porte-parole autor (s. 170).

Monografistka wtłacza żywe zwierząt-
ka liryki kociewskiego pieśniarza w klatki 
takich akademickich schematów, jak in-
telektualne dialogi, inspiracje biblijne, poezja 
kapłańska, wiersze ekfrastyczne (ekfraza to 
swobodna wariacja na temat malarstwa). 
Wiesza portret autora w tle takich „klu-
czowych nazwisk” poezji kapłańskiej jak 
Janusz Stanisław Pasierb, Jan Twardowski, 
Karol Wojtyła, Jan Sochoń, Wacław Oszaj-
ca, choć ostatecznie powtarza za Kazimie-
rzem Nowosielskim: „Liryka proboszcza z 
Gruczna realizuje model poezji Pasierba, 
sytuuje się na przedłużenie linii Pasierba”. 
A. Wzorek dokonuje też karkołomnej pró-
by udowodnienia, że „wiersze Franciszka 
Kameckiego wpisują się w szeroki kontekst 
literatury franciszkańskiej” (czy jest taka 
literatura?) i zapewne gdyby napisała tę 
monografię później i zarazem odważniej, 
wbrew mainstreamowi rzymskokatolickie-
mu w Polsce, to zaczęłaby mówić o nawią-
zaniu do „myśli papiesko-franciszkowej”. 
A to wszystko tylko zapewne dlatego, że 
autor Brata opuszczonych nosi szlachetne 
imię biedaczyny z Asyżu.

A. Wzorek wymyśla różne filiacje 
i mogłaby to czynić w nieskończoność, 

bo dobra poezja, a taką jest przecież 
twórczość F. Kameckiego, jest w istocie 
nieskończona. Tylko co z tego? 

Uczona z Kielc „zaprasza do lektu-
ry” swego dzieła (s. 18), a ja zapraszam 
tylko do spontanicznej, takiej na wprost, 
bez uczonych miarek i szkiełek, lektury 
poety z Gruczna, o którym J. Twardowski 
powiedział, że nie jest kapłański tylko 
ewangeliczny, a Z. Łączkowski, że jest to 
poeta najbardziej „świecki” wśród poetów 
w sutannach i najbardziej metafizyczny 
wśród poetów „świeckich”. Ja do tego do-
dam, że jest to metafizyka sowizdrzalska, 
radosna, bezpośrednia, a więc jak najbar-
dziej ewangeliczna. A. Wzorek upomina 
się o należne dla tej twórczości miejsce w 
kulturze (s. 174), a ja o należne miejsce w 
świadomości i duszy czytelniczej.

Tego typu opracowania mają wartość 
samą w sobie jako produkty, często bardzo 
wyrafinowanej, godnej podziwu metodo-
logii, lecz będąc konstruktami li tylko 
intelektualnymi niszczą delikatną, nie 
tylko intelektualną, ale przede wszystkim 
mistyczno-emotywną tkankę poezji. Aby 
nie odebrać sobie radości z obcowania 
z poezją, a więc wchodzenia z nią w mi-
styczno-emotywną interakcję, lepiej tego 
typu opracowań nie czytać, a przynajmniej 
przed lekturą samych wierszy. 

Anna Wzorek, Na tyłach świata?  O poezji księdza 
Franciszka Kameckiego, Warszawa 2019, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, ss. 192

Stefan Pastuszewski 

Akademicki klasyk uczonej z Kielc



str. 32     AkAnt 13(286)2019

RECENZJE  		RECENZJE  		RECENZJE  	RECENZJE  		RECENZJE  	RECENZJE  	RECENZJE  

MAGDALENA LUBAŃSKA  swoją 
książkę Synkretyzm a podziały religijne w 
bułgarskich Rodopach poświęca analizie 
wzajemnego oddziaływania na siebie spo-
łeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej 
zamieszkujących ten właśnie górski region 
Bułgarii. Publikacja stanowi owoc projektu 
badawczego realizowanego przez nią w 
latach 2005-2010, będącego jednocześnie 
rozprawą doktorską. Najważniejszymi py-
taniami badawczymi, na które badaczka 
ta starała się znaleźć odpowiedź, jest wza-
jemny stosunek do siebie wyznawców tych 
dwóch uniwersalistycznych religii, a także 
to czy możliwe jest zaistnienie pomiędzy 
nimi jakiejś formy synkretyzmu.

Antropolożka nieprzypadkowo wy-
brała ten rejon Bałkanów. Bułgaria jest 
krajem, który w latach 1396-1887 był 
prowincją Imperium Osmańskiego, a na 
którego obszarze istniało wcześniej kró-
lestwo o kulturze bizantyjskiej. Do dziś 
w bułgarskiej narracji historycznej okres 
zaborów nazywany jest „niewolą turecką”. 
Dla większości Bułgarów niewola ta jest 
przyczyną zapóźnienia cywilizacyjnego 
względem innych krajów Europy. W swych 
wypowiedziach podkreślają, że byłe kolonie 
innych państw stoją dziś na znacznie wyż-
szym poziomie rozwoju niż ich ojczyzna. 
Nie jest to do końca prawdą – wystarczy 
popatrzeć chociażby na przykład Indii czy 
Sudanu, byłych koloni brytyjskich, gdzie 
poziom życia jest znacznie niższy niż w Buł-
garii. Żadne z mocarstw kolonialnych nie 
było przecież zainteresowane dobrobytem 
kolonii, tylko pozyskaniem jak największej 
liczby bogactw. 

 Rodopy są rejonem, w którym 
obok siebie d wieków zamieszkuje bułgar-
ska społeczność prawosławna i muzułmań-
ska. W tej drugiej społeczności dominują 
Bułgarzy, którzy wyznają islam. Noszą oni 
nazwę Pomaków. Grupy te łączy to samo 
pochodzenie etniczne, używany język  i 
miejsce zamieszkania. Dzieli natomiast 
wyznanie oraz trudna historia tego rejonu 
Europy.   Bliskość „innowierców” wymusza 
na każdej z tych grup podjęcie konkretnej 
strategii współistnienia. Główną jej formą 
jest utrzymywanie stosunków dobrosą-
siedzkich. Z sąsiadami wyznającymi inną 
religię nie porusza się tematów takich jak 
religia czy polityka. Takie rozmowy prze-
prowadzane się jedynie wewnątrz własnej 
grupy konfesyjnej. Warto podkreślić, że 
podstawą dobrego sąsiedztwa obu grup 
jest życzliwość i pomocniczość. Wśród mu-
zułmanów taka postawa motywowana jest 
zaleceniem proroka Muhammada dotyczą-
cym dbania o sąsiadów, wśród chrześcijan 
argumentowana jest najczęściej zdrowym 
rozsądkiem lub czasem chrześcijańską 
miłością bliźniego. Sąsiedzi niezależnie od 
wyznania pomagają sobie w pracach gospo-
darskich, a także odwiedzają się nawzajem 
w domach w ważnych momentach takich 
jak: narodziny dziecka, ślub czy pogrzeb. 
W czasie najważniejszych chrześcijańskich 
i muzułmańskich świąt innowierczy sąsiedzi 

obdarowują się drobnymi podarkami w po-
staci różnego rodzaju świątecznych potraw. 
Obie społeczności wyraźnie podkreślają, że 
działalność różnego typu polityków, którzy 
bazują na sentymentach i wybiórczo trak-
towanej, skomplikowanej historii, może 
taki budowany przez wieki pokojowy układ 
szybko zburzyć. 

Omawiane opracowanie daje unikato-
wą możliwość porównania współczesnej du-
chowości muzułmańskiej i chrześcijańskiej 
w Rodopach, jednym z regionów Bułgarii 
– kraju pogranicza wyznaniowego. Jest to 
jeden z największych walorów tej pracy. 
I tak wśród bułgarskich muzułmanów 
dostrzec możemy obecnie pogłębiającą 
się religijność. Wyznawcy Allaha często 
sięgają po Koran, hadisy, a także publikacje 
konfesyjne. W piątki w meczetach nie bra-
kuje wiernych. Niektórzy młodzi mężczyźni 
udają się do Arabii Saudyjskiej czy Turcji 
celem odbycia tam studiów teologicznych, 
które umożliwiają im podjęcia się roli 
hodży – muzułmańskiego nauczyciela. W 
społeczności tej mamy wyraźny podział na 
wyznawców islamu adatowego o osmań-
skich korzeniach, bardziej nastawionego 
na budowanie dobrych relacji międzyre-
ligijnych i obecny od niedawna bardziej 
ortodoksyjny islam salaficki, którego celem 
jest powrót do korzeni, zwłaszcza w kwestii 
moralności, a także niechęć do Unii Euro-
pejskiej czy poczynań USA w świecie. 

Zupełnie inaczej wygląda kwestia ta w 
analizowanej przez autorkę społeczności 
prawosławnej. Obserwujemy wyraźny re-
gres – spadek liczby osób praktykujących, 
permanentny kryzys powołań kapłańskich, 
a co za tym idzie niedobór duchownych, 
a także czerpanie wiedzy religijnej przez 
wiernych z nabożeństw, w których uczest-
niczą najczęściej jedynie z okazji większych 
świąt takich jak Wielkanoc czy Boże Na-
rodzenie. Wielu z nich nie potrafi nawet 
własnymi słowami opowiedzieć prostych 
biblijnych historii. I tak dla przykładu 
pytani o Adama i Ewę rozmówcy kwito-
wali, że byli to pierwsi ludzie. Jedynym 
wyjątkiem był rozmówca, który okazuje 
się być  bułgarskim ewangelikiem. W tym 
przypadku zaobserwować możemy bardzo 
dobrą znajomość Pisma Świętego oraz 
duże zaangażowanie religijne. Dla wielu 
prawosławnych wizyta w cerkwi ogranicza 
się do pasywnego uczestnictwa w nabożeń-
stwie, bez przystępowania do sakramentów 
pokuty i Eucharystii. Większość składa też 
ofiary z jagniątka tzw. kurban, obrzęd, który 
ma wyraźnie muzułmański rodowód, upa-
miętniający ofiarę Abrahama. Choć idea 
składania ofiar zwierzęcych w Bułgarii ma 
swoje początki jeszcze w starożytności, to 
jednak obecnie stawianie przez bułgarskich 
prawosławnych znaku równości spożywania 
pokarmu z takiej ofiary – czynionej w celu 
przebłagania i uzyskania czegoś np. zdrowia 
czy potomka z Eucharystią – sakramentalną 
pamiątką zawarcia Nowego Przymierza, 
jest wyraźnym przykładem nieznajomości 
podstaw wiary chrześcijańskiej. 

Kolejną ważną kwestią podjętą przez 
badaczkę jest prowadzona przez bułgarskie 
państwo od czasów wyzwolenia z tureckiej 
niewoli polityka historyczna. Antropolożka 
w tym właśnie fakcie dopatruje obecnego 
renesansu duchowości muzułmańskiej. Od 
momentu zrzucenia jarzma komunizmu 
bułgarskie społeczeństwo ponownie pod-
dane zostało procesowi promowania idei 
jedności narodowej. Działania takiego typu 
podejmowane były już wcześniej, zarówno 
w czasie wojen bałkańskich początków 
XX wieku, jak i w czasie trwania reżimu 
komunistycznego. 

Bułgarscy muzułmanie często przyjmu-
ją strategię ugruntowywania się we własnej 
kulturze i religii, by nie dać się wchłonąć 
często niechętnej im większości. Ważna 
jest tutaj kwestia pamięci historycznej, 
przekazywanej z pokolenia na pokolenia. 
Muzułmanie mimo upływu pokoleń dobrze 
pamiętają wydarzenia historii XX wieku, 
a mianowicie: przymusowy chrzest, a w 
czasach komunizmu zakaz używania imion 
arabskich czy też noszenia tradycyjnych 
strojów. Taki los spotkał również zamiesz-
kującą Bułgarię mniejszość turecką. Dla 
przykładu wielokrotny medalista olimpijski 
tureckiego pochodzenia w podnoszeniu 
ciężarów Naim Süleymanoğlu (1967-2017) 
od 1988 roku zdobywał już kolejne medale 
dla Turcji na znak protestu przeciw dyskry-
minacji muzułmanów przez bułgarskich 
komunistów.

Chrześcijańscy Bułgarzy natomiast w 
swej pamięci dziejowej zakodowanych mają 
kilka obrazów: chrześcijan jako poddanych 
drugiej kategorii w Imperium Osmańskim, 
gwałty tureckich żołnierzy na Bułgarkach, 
zabieranie młodych chłopców jako przymu-
sowych rekrutów do korpusów janczarów, 
jak również – nie potwierdzone jednak 
przez historyków – masowe i przymusowe 
konwersje na islam. Swoich muzułmań-
skich pobratymców traktują nieco z góry. 
Uważają, iż to na skutek słabości charakte-
ru w dawnych, osmańskich czasach niektó-
rzy Bułgarzy zdecydowali się na przyjęcie 
islamu. Wielu z nich ma wciąż nadzieję, że 
pewnego dnia ludzie ci powrócą do wiary 
chrześcijańskiej, która według nich stanowi 
nieodzowny aspekt bycia Bułgarem. Obie 
strony wciąż pamiętają rzezie z czasów 
wojen bałkańskich i boją się powtórki z 
historii. To właśnie ten strach jest jednym z 
ważniejszych powodów zacieśniania więzów 
dobrosąsiedzkich.   

Ciekawym zagadnieniem podjętym w 
tej publikacji jest renesans myślenia ma-
gicznego w opisywanym regionie Rodop. 
Dotyczy to wyznawców obu religii. Noc spę-
dzona w słynącej z cudów cerkwi czy przy 
grobie muzułmańskiego mędrca, noszenie 
talizmanów, a także wiara w oddziaływanie 
nadnaturalnych istot np. dżinów jest co-
dziennością wiejskich obszarów tego ob-
szaru Bułgarii. Ani Cerkiew ani miejscowi 
muzułmańscy duchowni nie są w stanie wy-
korzenić tych praktyk. Wielu wiernych, gdy 
konwencjonalna pomoc okazuje się niewy-
starczająca ostatnią deskę ratunku widzi w 
praktykach paramagicznych, znachorskich, 
także świadczonych czasem przez co nie-
których popów i hodżów. Obserwuje się 
nawet sytuacje, gdy ktoś w desperacji szuka 
pomocy u duchownych „konkurencyjnej” 

Michał Pasternak 

Bułgarskie pogranicze chrześcijańsko-muzułmańskie
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religii, byleby tylko pozbyć się kłopotu. Nie 
jest to jedynie bułgarska specyfika. Także 
w naszym kraju, pomimo coraz wyraźniej-
szego spadku uczestnictwa w niedzielnych 
nabożeństwach, spotkać się możemy z 
rosnącą obecnością symboliki religijnej w 
otaczającej nas przestrzeni. Zawieszane w 
samochodach różańce, biżuteria w postaci 
wielkich, nie raz mocno wyeksponowanych 
złotych krzyżyków, a nawet tatuaże z religij-
nymi motywami mają coraz częściej za zada-
nie nie tyle przypominać o Bogu, co w ma-
giczny sposób uchronić ich właścicieli od 
nieszczęść, stanowiąc też element swoistej 
mody. Także wszelkiej maści uzdrowiciele, 
jasnowidze, wróżki czy bioenergoterapeuci 
mają się u nas bardzo dobrze. 

Kwestia synkretyzmu religijnego zosta-
ła przez autorkę szczegółowo wyjaśniona. 
Z przedstawionych przez nią argumentów, 
popartych badaniami terenowymi i licz-
nymi wywiadami, jasno wynika, że żadna z 
grup konfesyjnych nie jest zainteresowana 
stworzeniem nowej synkretycznej religii. 
Autorka podając argumenty przemawiające 
za tą tezą skupia się przede wszystkim na 
trudnych doświadczeniach historycznych 
narodu bułgarskiego, a także fakt, że 
zarówno chrześcijaństwo i islam mają w 
swoich doktrynach mocno wyeksponowaną 
ideę jednozbawczości. Jedyny synkretyzm 
jaki wykazała, to wspólny strach przed 
nadnaturalnymi mocami, korzystanie z 
kalendarza prawosławnego przy wyzna-
czaniu terminów prac polowych, a także 
przesypianie nocy w świętym miejscu w celu 
odzyskania zdrowia.

Myślę, że powstanie nowej, synkretycz-
nej religii możliwe jest jedynie w dwóch 
przypadkach. 1). Kiedy dwie łączące się 
religie nie mają w sobie pierwiastka jed-
nozbawczości (np. buddyzm Zen powstały 
jako synteza indyjskiego buddyzmu i chiń-
skiego taoizmu). 2). W przypadku, gdy 
choć jedna z łączących się religii takiego 
pierwiastka nie ma, posiadając ponadto 
mnogość możliwości interpretacyjnych 
(np. sikhizm powstały z połączenia islamu 
z hinduizmem). Dlatego też synkretyczny 
konglomerat chrześcijańsko-muzułmański 
nie jest możliwy. 

Pracę Magdaleny Lubańskiej pochwa-
lić należy za mnogość przeprowadzonych 
wywiadów, które potwierdzają wyciągane 
przez nią wnioski, jak również bardzo do-
brą znajomość zarówno Biblii jak i Koranu, 
która to wiedza pozwala jej na wchodzenie 
z rozmówcami w dyskusje. Praca ta dobrze 
wypisuje się w obecny trend badań inter-
kulturalnych, a także w pewien sposób 
obala zakorzeniony w przekazie publicz-
nym przekaz o nieuniknioności konfliktu, 
zderzenia dwóch cywilizacji. Przykład opi-
sanego regionu Bułgarii jasno pokazuje, że 
możliwe jest pokojowe współistnienie obok 
siebie grup o różnych wyznaniach, choć 
koegzystencję taką można niestety szybko 
zburzyć wypuszczając demony nacjonali-
zmu, ksenofobii, jak również religijnego 
fanatyzmu. Wówczas to, pod wpływem 
efektu kuli śniegowej wzajemnych oskarżeń 
i propagandy, uczynny do tej pory sąsiad 
może zmienić się w groźnego wroga.

Magdalena Lubańska, Synkretyzm a podziały religijne 
w bułgarskich Rodopach, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 340

Tytuł najnowszej książki poetyckiej 
RYSZARDA CZęSTOCHOWSKIEGO 
Ulica Herberta nie jest przypadkowy. Wy-
nika z niezwykłego zbiegu okoliczności 
– ulica, przy której mieszka autor, została 
przemianowana z Kruczkowskiego na 
Herberta. Tak się przedziwnie składa, że 
Zbigniewa Herberta, który w tym tomie zo-
stał kilkakrotnie wspomniany, poeta znał 
osobiście i postanowił upamiętnić tego 
twórcę, momentami wyraźnie nawiązując 
do jego stylu oraz przywołując bohatera 
jego wierszy – pana Cogito.

Główne motywy tomu – podobnie jak 
poprzednich, a szczególnie ostatniego 
Martwa natura z łapką na osy – to przemija-
nie, śmierć, egzystencjalna trwoga, ludzka 
bezradność wobec kruchości i ulotności 
życia. Tu jednak treści te wybrzmiały 
jeszcze intensywniej niż kiedykolwiek. 
Przejmujący wiersz Autobus pełen śmierci 
przywołuje atmosferę spektaklu Umarła 
klasa Tadeusza Kantora. „Patrzę na twarze 
pasażerów skazanych na / śmierć w oczach 
widoczny kres” – pisze poeta, który nawet 
w uczniach jadących do szkoły dostrzega 
zapowiedź ich biologicznego kresu, mając 
świadomość, że umieranie zaczyna się już 
w dzieciństwie. 

Autor chętnie sięga do czasu dzie-
ciństwa i wczesnej młodości, wspomina 
sytuacje, które bezpowrotnie odeszły w 
przeszłość. Rzeczywistość, która jawi się w 
teraźniejszości, wydaje się zdegradowana. 
Poeta stwierdza ze smutkiem: „rozjechali 
moją młodość / nie ma już domu / w któ-
rym byłem dzieckiem / jak wspomnienia 
zgasną / też mnie zburzą i rozrzucą / na 
wiatr” (Zburzone dzieciństwo). 

Pesymistyczna wizja losu ludzkiego 
zdecydowanie dominuje. Człowiek, przy-
tłoczony przejmującą trwogą, nosi maski, 
jest skazany na nieautentyczność. W wier-
szu Zdzierając maskę poeta uchyla rąbka 
tajemnicy, szczerze wyznając: „naprawdę 
byłem szczęśliwy / w dzieciństwie jedynie 
na / ulicy śniadeckich”. Doświadczając 
nieuchronnej, niszczącej siły przemijania, 
stwierdza: „gdy oglądam filmy ze zmarłymi 
/ aktorami czuję jakbym / sam pomału / 
znikał z ekranu” (Skazany).

Egzystencjalny niepokój jest stale za-
głuszamy codzienną krzątaniną, tysiącem 
spraw, które pozwalają oderwać myśl od 
tego, co ostateczne, tajemnicze i niezna-
ne, a przez to groźne. Ludzka fizjologia, 
cielesność, widziana z perspektywy cho-
roby i starości, zostaje tu ukazana w natu-
ralistyczny, dosłowny sposób. Dlatego nie 
dziwi fakt, że w Museu de Montserrat, mimo 
iż pada wiele nazwisk sławnych malarzy, 
szczególnie wyróżniony jest Caravaggio. 
Czemu właśnie jego twórczość tak zain-
spirowała autora? Odpowiedź przychodzi 
sama, gdy się patrzy na obrazy tego artysty. 
Ich dość mroczny nastrój, wyrażony przez 
ciemne tło, oddanie detali, także tych 
niekorzystnych, defektów ciała, oznak 

Elżbieta Rogucka 

Melancholia ulicy

starości, choroby – wszystko to przemówiło 
do poety, którego sposób widzenia świata 
odnajduje bliskie sobie motywy w wizji 
malarskiej Caravaggia.

Przejaśnień tu bardzo mało, jednak 
to nie znaczy, że nie ma ich wcale. Pierw-
sze wrażenie, że zwycięża negacja, grani-
cząca z nihilizmem, jest mylne. Jednym z 
wyrazów poszukiwania ładu i piękna jest 
afirmacja natury, harmonii, jaka w niej pa-
nuje. W wierszu Miasto moje czytamy: „rano 
budzą mnie krzyki rybitw / mimo że nie 
mieszkam nad morzem”. Drugi to miłość 
– poeta ceni bliskie relacje, dostrzega wiel-
ką, nieporównywalną z niczym wartość, 
jaką jest druga osoba, darzona głębokim, 
szczerym uczuciem. Bez miłości, która 
stanowi cud życia i jego sens, świat byłby 
tylko nieskończoną, bezbrzeżną samotno-
ścią i rozpaczą. Dziadek Hamlet, tuż przed 
samobójczym skokiem z Domu Literatury 
na Krakowskim Przedmieściu, rezygnuje 
ze swojego zamiaru, gdy przywodzi na myśl 
bliskie sobie, ukochane osoby. Zamiast 
samounicestwienia, wybiera byt. Wyrazem 
zwycięstwa życia nad śmiercią jest także 
twórczość. Jeśli człowiek mimo pesymizmu 
tworzy, czyni to jakby na przekór śmierci, 
choćby miał to być jedynie: „tekst pana co-
gito odczytywany na / głos nagrywający się 
na ostatnią taśmę pana cogito” (Herberta 
ostatni tekst na pożegnanie).

Podobnie jak we wcześniejszej Mar-
twej naturze z łapką na osy, i tu pojawia się 
motyw lustra – symbolu poznania siebie, 
introspekcji, zadumy nad tym, kim jestem, 
dokąd zmierzam. Poważną tematykę tomu 
łagodzi – oszczędnie dawkowane, ale jed-
nak obecne – poczucie humoru. W wier-
szu Zdziwienie mowa o starszej kobiecie wy-
siadającej z tramwaju, której twarz łudząco 
przypominała twarz Zbigniewa Herberta. 
Autor daje czytelnikowi odetchnąć od 
melancholii, wprowadzając komizm. Sce-
na planowanego skoku z okna i wahania 
niedoszłego samobójcy we wspomnianym 
już wierszu Dziadek Hamlet mają charakter 
groteskowy: „a może jednak nie wyskoczy? 
/ wpadnie do pokoju z okna rozbije / 
tylko głowę o kaloryfer”. Nie brakuje też 
autoironii: „drwi z siebie / całe życie nie 
umie / utrzymać powagi”. Ten rzadko 
występujący, ale jednak obecny humor po-
zwala na spojrzenie z pewnego dystansu, 
aby atmosfera tego tomu nie przytłoczyła, 
nie odesłała czytelnika z poczuciem braku 
nadziei i absurdu istnienia.

Sens lub bezsens życia i śmierci sta-
nowi nierozwiązywalną tajemnicę. Istota 
ludzka jest zbyt mała wobec wszechświata 
i wieczności, czasu i przestrzeni, dlatego 
nigdy nie pojmie, czym jest daremnie po-
szukiwana przez filozofów Całość. Dlatego 
też: „jesteśmy skazani na fragment / nigdy 
nie obejmiemy całości / widzimy zawsze 
tylko część / kawałek obrazu” (Wszystko 
jest fragmentem).

Ryszard Częstochowski, Ulica Herberta, Wydawnictwo 
Artystów i Pisarzy TEMAT,  Bydgoszcz 2019, ss. 64.
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Tajemnicza, skrzydlata istota unosi 
się, rozpływa w błękicie nieba nad ko-
ścielną wieżą – na okładce książki ANNY 
SZCZEPAŃSKIEJ. To Dobry Duch wysy-
łany do nas przez poetkę? Jej skrzydlate 
Słowo? „Anioł o zielonych oczach” – taki 
tytuł nosi obszerny wybór poezji zakli-
czyńskiej poetki, wydany przez Liberum 
Arbitrium w 2018 roku. Wybór tekstów z 
4 pierwszych książek  pisarki, obejmujący 
pełen wachlarz gatunków literackich 
uprawianych przez poetkę. Odautorskie 
słowo wstępne zaprasza do wnętrza tomu 
ciepłym poetyckim gestem zwróconym do 
czytelnika. I już wiemy, że chcemy czytać, 
wertować, chcemy wracać do wybranych, 
zapamiętanych tekstów… Posłuchaj wiatru, 
który wygładza szczyty wielkiej nocy i las ob-
łoków podprowadza pod okna. Posłuchaj, jak 
w półcieniach przechodzi w pieśń, delikatnie 
muskając pelargonie. Jak staje się południem 
i wieczorem wygładzając doliny lęku.

Książkę otwierają ballady i piosenki 
zatytułowane „Pod powieką rzeki”. Jest tu 
szewc, który goniąc błękit omal robi dziu-
rę w niebie, kropla deszczu, która przebija 
ziemię na wylot, Wilia roztańczona w 
ramionach jemioły, słowa miłości i marze-
nie… Chce się napisać – jak to w piosen-
ce… Ale te teksty mierzą wysoko. Nie chcą 
być li tylko podkładem słowa do muzyki. 
Głęboko liryczne, wiarygodne. Stoję ciszą u 
progu / właśnie zakwita noc / po niej stąpam 
/ a wrzos lśni uśpiony. / Wychodzę z otchłani 
/ imiona śpiewają / o pamięci w znakach 
wyśnionych. („Ballada o tęsknocie”). Cykl 
„Kuszenie Samsona” zastany po balladach 
i piosenkach, zaskakuje śmiałymi erotyka-
mi, na szczęście nie przekraczającymi gra-
nic tzw. poetyckiej przyzwoitości. Tytułowy 
bohater tekstów, we współczesnej wersji 
„jurny hydraulik” – „wszystkie dziewczyny 
stały otworem”… Jego partnerka z wierszy 
to istota wrażliwa ale i na swój sposób 

silna, chwilami dosadna i zdecydowana. 
Inna z postaci to Soudża – Hari. Ciągnęli 
do stromych piersi / i pośladków niczym dwie 
półkule / z gronorostem pośrodku / / Jedno 
muszę jej przyznać / – wysysała ich dokładnie. 
Kolejny zestaw wierszy „Poeta Anakreonat 
powiada” wycisza dramatyczną opowieść 
o miłości, historię kobiety i mężczyzny. 
Jeszcze ostra, ekspresyjna kreska… Mam w 
domu / diabła i anioła / dwa psy wytresowane 
/ bym nie musiała / gryźć i warczeć na nikogo 
(***). Gros tekstów tego cyklu wycisza 
narrację, przechodzi w pejzaż, okresy ci-
szy, milczenia i szczęśliwych chwil. Jest tu i 
czas na miłość – „modlitwę bogów”. Maria 
z Dzieciątkiem, babcia Waleria – dopełnia-
ją swym doświadczeniem losy narratorki. 
„Liście puszczamy na wiatr” to najobszer-
niejszy zestaw utworów pomieszczonych w 
omawianej książce. Wraca w nim epicka 
narracja, język opowieści, piosenki po 
to, by chwilami ustąpić miejsca wierszowi 
lirycznemu. Odnajdujemy tu dwa piękne, 
dramatyczne teksty nawiązujące do obrazu 
ukazanego na okładce książki – Anioły 
schodzą w dolinę Dunajca o świtaniu / ich 
oczy pełne są zielonego światła (***). 

Przyroda, natura objaśnią nasze 
losy. Wystarczy widzieć, wiedzieć… i ufać 
Bogu. Jeśli zobaczysz rudzika na jabłoni / 
kowalika na starym pniu / nie płosz ich / 
to dusze naszych bliskich […] Bóg oświetla 
wzgórza zachodu / i mówi o miłości / Jeszcze 
raz próbuję mu zaufać. Wyrazisty w tym cyklu 
motyw macierzyństwa wraca w ostatnich 
wierszach do symboliki religijnej zapisa-
nej w obrazach kapliczki, Wigilii, żłóbka, 
dziejów Marii i Dzieciątka, osadzonego w 
scenerii tak bliskiej autorce. Prozą poetyc-
ką zapisała Anna Szczepańska cykle „Na 
leśnej przyzbie”. Czytelnik daje się uwieść 
barwnym, wonnym obrazom przyrody, 
prowadzony słowem od wiosny do zimy. 
Bo jak nie uwierzyć, nie zachwycić się, 
gdy Jeszcze niedawno śpiewał śnieg o lodowym 
niebie i lesie pełnym zimnej czkawki, o zmarz-
nie tych stopach brzóz i klonów, o ptakach jak 
posągi na witkach w sadzie. Jeszcze niedawno 
przerzucałam biały puch… Jakże bezsilni 
jesteśmy próbując zapisać, opisać zielone 
cuda, których jesteśmy świadkami. „Tu 
można tylko słuchać i patrzeć”. Bliska wy-
daje się autorce panteistyczna wizja świata, 
kosmosu. Wszystko dzieje się i ma sens w 
Zielonym Ciele Boga. W „Rozmowach w 
sadzie” bohaterka tekstu Anna pyta „Tęsk-
nisz za mną Boże?”, chce zamienić źródło 
w dom. „Listy do Magdaleny” – piękne, 
tragiczne gesty i słowa pożegnania. Cykl 
„Przegrywamy z zegarem” zawiera krótkie 
utwory, które można by określić jako epi-
fanie, gnomy, aforyzmy. 
Tu jesteśmy chwilą, falującą skrą – oderwaną 
z Bożego drzewa. 
Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w 
świetle nadziei.
Człowiek objęty ramionami nigdy nie umiera.
Czasem chwila spadająca z gałęzi więcej zna-

czy, niż wieloletnie siedzenie przy jednym stole.  
Bez przytulenia i łez jesteśmy więźniami wła-
snych skorup. 
Najpiękniejsze modlitwy rodzą się na ołtarzu 
natury.

Książkę kończą dwie legendy, które 
obok moralnego przesłania podkreślają, 
w intencji autorki, jej związek z ziemią i 
ludźmi, z rodzinną tradycją. Słowa poetki 
budują nastrój, klimat wierszy… czułość, 
głęboki liryzm. Przy tym jednak (w tym 
tańcu na ostrzu brzytwy) nie osuwają się 
w tani sentyment. Są takie wiersze, nigdy nie 
pisane, pomykające w kępach malw i floksach. 
Spijają treść wody z kropli porannej. W jeżów-
kach różowych skrzącą kryjąc postać. Przyle-
gając do liści aksamitem wschodu poruszają 
niejedną duszę w berberysie. 

Poetą być, to strasznie marny dla nas 
wybór. Lanie atramentu latem się kołysze.

Anna Szczepańska – poetka, autorka 
ballad, mieszka i tworzy w Zakliczynie nad 
Dunajcem. Na progu swojej twórczości 
była związana z tarnowskim Korespon-
dencyjnym Klubem Młodych Pisarzy, od 
początku jego istnienia. Później często 
wymieniana w składzie Grupy Poetyckiej 
„Obserwatorium”, choć nigdy z nią się nie 
utożsamiała. W latach 1990-2015, dzia-
łała w Stowarzyszeniu Promocji Kultury 
„Liberum Arbitrium”. Od początku lat 
osiemdziesiątych prowadziła korespon-
dencyjną pocztę poetycką. Dzięki jej 
pomocy co najmniej kilkudziesięciu po-
czątkujących twórców zredagowało swoje 
debiutanckie tomiki wierszy. Jest autorką 
książek poetyckich: „Kuszenie Samsona” 
(Tarnowska Oficyna Wydawnicza, Tarnów 
1987), „Poeta Anakreont powiada” (Krajo-
wa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988), 
„Ballady” (Tarnowska Oficyna Wydawni-
cza, Tarnów 1991), „Pod powieką rzeki” 
(Tarnowska Oficyna Wydawnicza TARR, 
Tarnów 1997), „Cztery pory świtu” (Libe-
rum Arbitrium 2005), „Anioł o zielonych 
oczach” (Liberum Arbitrium 2018), a 
także autorką kasety audio pt. „Marzenia” 
(Music Art – Bochnia 1997). Kolejne 
pokolenie muzyków sięga po teksty Anny 
Szczepańskiej, by je wykorzystać w swych 
kompozycjach.

Twórczość Anny Szczepańskiej, jej 
suma, która znalazła się w wyborze pt. 
„Anioł o zielonych oczach” daje nam pe-
łen obraz tematów, gatunków, przypisań 
do Małej Ojczyzny, którymi poetka obda-
rzyła Swą Ziemię. Ale to nie prowincjona-
lizm… znaleźć w ziarenku piasku oddech 
galaktyki, promień na liściu znajomego 
drzewa… Posłańca z dalekiego, niezna-
nego świata, który trafił do wiersza… 
Kiedy czytam teksty Anny Szczepańskiej 
przypominają mi się zalecenia programu 
autentystów: Bolesława Ożoga i Stanisława 
Czernika, pisarzy, którzy zalecali wierność 
swoistemu axis mundi, osi świata. Rodzin-
ny krajobraz, historia i ludzie rodzinnej 
ziemi budują teksty wiarygodne, głęboko 
przeżyte i trafiające do wyobraźni nie tylko 
wysublimowanego grona koneserów.

Anna Szczepańska, Anioł o zielonych oczach, Libe-
rum Arbitrium 2018, Poligrafia Redemptorystów w 
Tuchowie.

Jerzy Grupiński 

Anioły schodzą…

Specjalistyczne pow³oki ochronne

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94
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Uroczystość z okazji 
30-lecia powstania Od-
działu Bydgoszcz SPP 
odbyła się 29.10.2019 r. 
o godz. 17.00 w Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

W części oficjalnej 
wojewoda kujawsko-po-
morski Mikołaj Bogdano-
wicz wręczył odznaczenia 
państwowe i resortowe:

Decyzją Prezydenta 
RP  przyznano Złoty Krzyż 
Zasługi - Jolancie Baziak 

Decyz ją  Mini s t ra 
Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego  przyznano 
Brązowe Medale Gloria 
Artis – Jolancie Baziak, 
Stefanowi Pastuszew-
skiemu ,  Wojciechowi 
Banachowi ,  Januszowi 
Kochanowskiemu oraz 
Medale Za Zasługi Dla 
Kultury Polskiej – Mał-
gorzacie Grajewskiej, 
Zdzisławowi Prussowi, 
Bartłomiejowi Siwcowi, 
Pawłowi Szydłowi.

Decyzją Prezydenta 
Bydgoszczy przyznano 
Bydgoskiemu Oddzia-
łowi SPP Nagrodę Ju-
bileuszową oraz Medal 
Prezydenta Bydgoszczy. 
Wręczenia dokonała 
wiceprezydent Iwona 
Waszkiewicz.

Wojewoda prze -
kazał wygrawerowaną 
plakietę z najlepszymi 
życzeniami dla pisarzy, 
natomiast  wiceprze -
wodniczący Sejmiku Sa-
morządowego Łukasz 

Jolanta Baziak

Jubileusz SPP

Krupa okazałe Jubileuszowe Gratulacje w 
złoconej ramie.

Odczytano list prof. Anny Nasiłow-
skiej, Prezes ZG Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich:
Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy członkowie Oddzia-

łu Bydgoskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, bardzo żałuję, 
że przeziębienie uniemożliwia mi 
na przyjazd do Bydgoszczy na dzi-
siejszą uroczystość. Przez kilka lat 
byłam jurorką konkursu Strzała 
Łuczniczki. Miałam okazję prze-
konać się, jak różnorodne jest śro-
dowisko literackie w Bydgoszczy. 
Od wielu lat oddział Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich w Bydgoszczy 
stanowi nie tylko jasny punkt na 
mapie aktywności ludzi pióra w 
regionie, ale także uważam go za 
dobry wzór działania dla wszyst-
kich oddziałów. Pisarze z regionu 
zaznaczyli się mocno także w życiu 
ogólnopolskim. Są rozpoznawalni 
dzięki swoim dziełom. 

Z okazji naszego wspólnego 
jubileuszu życzę nam wszystkim 

wielu sukcesów, kontynuacji 
dobrej współpracy ze sponsorami 
i tego, byśmy znaleźli godnych 
następców. 30 lat to i dużo, i 
mało. Bądźmy aktywni.

Po oficjalnych podzięko-
waniach i laudacjach nastąpił 
program poetycki w wyko-
naniu Wandy i Eugeniusza 
Rzyskich, prezentujący teksty 
wszystkich członków Oddzia-
łu SPP w Bydgoszczy. 

Na zakończenie uroczy-
stości wprowadzono jubile-
uszowy tort, którym raczono 
się w czasie kuluarowych 
rozmów na antresoli, gdzie 
można było obejrzeć pra-
ce plastyczne młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej 62 w Byd-
goszczy, poświecone książce i 
czytelnictwu.

Na zdjęciu: Tort jubileuszowy. Fot. Ewa Widacka-Matoszko

Od lewej: Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz oraz odznacze-
ni Brązowym Medalem Gloria Artis: Stefan Pastuszewski, Janusz Kochanowski, 

Jolanta Baziak, Wojciech Banach. Fot. Ewa Widacka-Matoszko

Od lewej: Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz 
oraz  odznaczeni Medalem Za Zasługi Dla Kultury Polskiej: Paweł 
Szydeł, Bartłomiej Siwiec, Zdzisław Pruss, Małgorzata Grajewska. 

Fot. Ewa Widacka-Matoszko

Od lewej:  Jolanta Baziak - odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Wojewoda Ku-
jawsko-Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz. Fot. Ewa Widacka-Matoszko
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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”  

30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (7)

STANISŁAWSKI KRZYSZTOF – po-
eta, redaktor, wydawca. Ur. 22.III.1967 r. 
w Bydgoszczy, studiował filologię polską 
w bydgoskiej WSP (1991). W l. 1991-1992 
sekretarz redakcji tygodnika „Panorama 
Miasta”. W 1992 r. założył Wydawnictwo 
„Czarno-Biała”, które w l. 1992-1996 wy-
dawało nieregularnik artystyczny o tym 
samym tytule, a obecnie specjalizuje się 
w edycjach użytkowych. Debiutował w 
„Gazecie Czarno-Białej” w 1992 r. Zbiory 
wierszy: Rozbite witraże (1995, 2002), Próba 
końca (2001), W pełnym świetle dnia (2004), 
Głód (2005), Przetoka (2019).

S.P.

STAREŃCZAK PIOTR – poeta. Ur. 
7.XI.1987 r. w Bydgoszczy. Ukończył 
studia filolozoficzne na UKW (2013). 
Członek-założyciel grupy literackiej „Et 
Cetera” (2006). Zbiory wierszy: Zamglone 
horyzonty (2015), Zapiski piwnicznego szczu-
ra (2016), Gilles (2016) oraz powieść Statki 
we mgle (2019).

S.P.
STOWARZYSZENIE PISARZY POL-

SKICH - nawiązuje do tradycji Związku Za-
wodowego Literatów Polskich (założonego 
w 1920 r. z inicjatywy Stefana Żeromskiego) 
i Związku Literatów Polskich (rozwiązane-
go w 1983 r. przez ówczesne władze jako 
wyraz represji wobec środowiska pisar-
skiego). Organizacja twórcza zrzeszająca 
pisarzy, którzy deklarowali wolę radykalnej 
odnowy społeczno-politycznej i nie wstąpili 
do reaktywowanego w 1983 roku Związku 
Literatów Polskich, po administracyjnym 
rozwiązaniu tegoż z uwagi na zgłoszone 

przez władze wotum nie-
ufności wobec Zarządu 
Głównego ZLP. Pierwszym 
prezesem SPP został Jan 
Józef Szczepański (1919-
2003), będący prezesem 
ZG ZLP przed jego roz-
wiązaniem. Z ośrodka 
bydgosko-toruńskiego w 
pracach założycielskich 
SPP uczestniczyła Maria 
Kalota-Szymańska (1926-
2011). Zjazd Założycielski 
SPP odbył się 31 maja 
1989 r.; Czesław Miłosz 
otrzymał legitymację nr 1. 
Do SPP należeli: Wisława 
Szymborska, Tadeusz Ró-
żewicz, Zbigniew Herbert, 
Julia Hartwig. W 2020 r. 
SPP posiadał 11 oddziałów - Warszawa, Kra-
ków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Lublin, Olsz-
tyn. Liczba członków - około 800 osób z 
kraju i z zagranicy. Walne zebranie połą-
czone z wyborem władz statutowych grupy 
pisarzy z Bydgoszczy i Torunia odbyło się 2 
XII 1989 r. Uruchomienie w latach 1991-
1999 serii wydawniczej pod nazwą Biblioteka 
Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. (34 tomy). Członkowie 
SPP Oddziału Bydgoszcz wydają książki o 
szerokim zakresie tematycznym z rozma-
itych gatunków literackich (zbiory poezji, 
wybory utworów, powieści, opowiadania, 
dramaty, opracowania krytyczno-literac-
kie, eseje, szkice, albumy o charakterze 
artystycznym, książki historyczne i doku-
mentalne). Ukazały się antologie: Literra 
Bydgoszcz-1 (2012), Bydgoska konstelacja 

literacka (2017), Nasze 
Niepodległości (2018). 
Kolejni prezesi Od-
działu: w l. 1989-2009 
Kazimierz Hoffman 
(1929 -2009) ,  w  l . 
2009-2011 Jarosław 
Jakubowski, od 2011 r. 
Wojciech Banach. W 
2020 r. Oddział liczył 
20 członków, podczas 
gdy od 1989 należało 
do niego 38 pisarzy.

Źródło: Jerzy Le-
sław Ordan, Informator 
SPP, Bydgoszcz 1999

S.P.

STRZAŁA ŁUCZNICZKI – właśc. Bydgo-
ska Literacka Nagroda Roku „Strzała Łucznicz-
ki”. Konkurs na Bydgoską Książkę Roku został 
ustanowiony na przełomie 2003 i 2004 r. z ini-
cjatywy zastępcy prezydenta Bydgoszczy Macieja 
Obremskiego, przyjmując w 2015 r. ostateczną 
nazwę; najpierw ustanowiono nagrody w kate-
goriach literatury i typograficzno-artystycznej, 
potem w kategoriach poezji, prozy i eseistyki 
oraz poziomu edytorskiego. Oprócz nagrody 
pieniężnej laureaci otrzymują makietę strzały z 
łuku. Laureaci konkursu: w 2002/2003 r. Krzysz-
tof Derdowski za powieść Chłód, w 2004 r. Zdzi-
sław Pruss za zbiór wierszy Wszystko składa się z…, 
w 2005 r. Krzysztof Grzechowiak za zbiór wierszy 
Regalia, w 2006 r. Jolanta Baziak za zbiór wierszy 
Trudne modlitwy, w 2007 r. Jarosław Jakubowski 
za zbiór wierszy Pseudo, w 2008 r. Wojciech Ba-
nach za zbiór wierszy Ogrodzony przez przypadki, 
w 2009 r. Jarosław Jakubowski za zbiór wierszy 
Slajdy, w 2010 r. Grzegorz Kalinowski za zbiór 
wierszy Tylko biel, w 2011 r. Krzysztof Derdowski 
za powieść Wstyd, w 2012 r. Stefan Pastuszewski 
za zbiór wierszy Traktaty, Jerzy Szatkowski za 
zbiór esejów Epistoły, w 2013 r. Krzysztof Gruse 
za zbiór Wiersze średnie i Dariusz Tomasz Lebioda 
za zbiór esejów Axis Mundi Romantyzm. Wiek XX. 
Nowy czas, w 2014 r. Wojciech Banach za zbiór 
wierszy Czas przetrwania i Jarosław Jakubowski za 
zbiór dramatów Generał i inne dramaty polityczne, 
w 2015 r. Jarosław Jakubowski za zbiór wierszy 
Światło w lesie i Łukasz Orbitowski za powieść 
Inna dusza, w 2016 r. Dariusz Tomasz Lebioda 
za zbiór wierszy Złota źrenica i Krzysztof Derdow-
ski za powieść Plac Wolności, w 2017 r. Miłosz 
Waligórski za zbiór wierszy Długopis i Dariusz 
Tomasz Lebioda za powieść Aleja klonów, w 2018 
r. Marek Kazimierz Siwiec za zbiór wierszy Blask i 
Grzegorz Kalinowski za powieść Ciemne wody. 

S.P.
Na zdjęciu: Stowarzyszanie Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy. Od 

lewej: Franciszek Kamecki, Bartłomiej Siwiec, Małgorzata Grajewska 

Na zdjęciu: Stowarzyszanie Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy. 
Od lewej: Jerzy Lesław Ordan, Zdzisław Pruss, Stefan Pastuszewski 
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STUDIUM WYCHOWANIA ESTE-

TYCZNEGO – agenda pozostającego 
pod wpływem PPS Oddziału Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Bydgoszczy 
(1945-1950) mająca na celu popularyzację 
kultury i elementarne kształcenie w zakresie 
odbioru sztuki i inspirowania twórczości 
artystycznej, w tym literatury; kierownik Jan 
Piechocki, zajęcia z deklamacji poetyckiej, 
wykłady historyczno- i teoretycznoliterackie 
A. Kowalkowskiego i J. Piechockiego.

Źródło: Wiesław Trzeciakowski, Życie 
literackie Bydgoszczy w latach 1945-1956, [w:] 
Historia Bydgoszczy 1945-1956, t. III, Byd-
goszcz 2015, s. 313-350 

S.P.

SUJKOWSKI BOGUSŁAW (1900-1964) 
– prozaik. Ur. 14.VII.1900 r. w Warszawie. W 
l. 1918-1923 studiował na Wydziale Leśnym 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
uzyskując dyplom inżyniera leśnika. Pracę 
zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Hoża 
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, a 
następnie był leśniczym w Glinnie pod War-
szawą. W l. 1924-1929 pracował w referacie 
nasiennictwa w Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie. Od lutego 1929 roku kierował 
nadmorskim nadleśnictwem Chylonia, skąd 
jako oficer rezerwy zgłosił się ochotniczo do 
wojska i walczył w Morskiej Brygadzie Obrony 
Narodowej. Dostał się do niewoli na Oksywiu 
i jako jeniec przebywał w obozach Prenzlau, 
Neubrandenburg i Gross-Born. Po wojnie 
objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa 
w Szubinie, a od lipca 1946 roku był inspek-
torem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toru-
niu, następnie nadleśniczym w Bydgoszczy i 
Jachcicach. W 1930 r. ukazała się jego pierw-
sza książka zatytułowana Garść wspomnień 
piechura (przeżycia własne z lat 1919-1920), a 
przed II wojną światową wydał jeszcze dwa 
utwory fabularne: Strzeż się fortuny (1933) i 
Może już jutro (1938). Dwie kolejne powieści, 
złożone w wydawnictwie Gebethnera i Wolfa 
przepadły podczas wojny. Gdy B. Sujkowski 
przebywał w obozach jenieckich skrystalizo-
wały się jego poglądy na powieść historyczną, 
w czym pomogły mu rady pisarzy i krytyków 
literackich, którzy wraz z nim znaleźli się w 
niewoli. Po wojnie wydał powieści na tle wy-
darzeń z dziejów Polski, historii starożytnej i 
powszechnej, w tym: Liście koka (1954), Bogo-
wie osądzą (1955), Bolko zapomniany (1956), 
Trzy czarne włócznie (1957), Ave libertas (1958), 
Gasnące błyski (1958), Nie bogowie (1958), 
Banderę podnieść (1959), …I śpiące niech obu-
dzi! (1959), Insz Allah (1960), Dwa zakony 
(1960), Miasto przebudzone (1961), Dziewice 
słońca (1961), Kokové listy (w j. słowackim; 
1962), Rydwany bojowe (1962), Sploty i węzły 
(1962), Wyszczerbione topory (1962), Słońce nad 
Ba-Kongo (1963), Strzała z diabelskiego herbu 
(1963), Cena wielkości (1964), Jantarowy szlak 
(1965), Listija koki (w j. rosyjskim; 1965), 
Srebrne obrączki (1967), Lisowczycy (1969), 
Drwiny szatańskie (1973), Karthago (w j. nie-
mieckim; 1975). W rękopisach znajduje się 
dziesięć powieści i tom wspomnień z oflagów 
Listy niewysłane. Otrzymał nagrodę miasta 
Bydgoszczy (1958), nagrodę tygodnika „Po-

SULIMA-KAMIŃSKI JERZY (1928-2002) 
– prozaik, publicysta. Ur. 20.IX.1928 r. w Byd-
goszczy. Podczas II wojny światowej pracował 
jako uczeń ślusarski na kolei, w 1945 r. rozpo-
czął naukę w Liceum Mechanicznym, a potem 
studiował dwa lata w Wieczorowej Szkole Inży-
nierskiej. W l. 1954-1955 pracował w Bydgoskiej 
Fabryce Maszyn jako konstruktor, a następnie 
w Bydgoskim Biurze Projektów Budownictwa 
Przemysłowego, w Zakładach Rowerowych „Pre-
dom-Romet” i w Klubie Międzynarodowej Prasy 
i Książki. Od grudnia 1955 r. do lipca 1990 pra-
cował w redakcji literackiej bydgoskiej rozgłośni 
Polskiego Radia. Debiutował w 1953 r. wierszem 
Mleczarz w „Nowym Torze”. Był autorem słucho-
wisk radiowych, felietonów, recenzji literackich 
i audycji publicystycznych, które pojawiały się 
na lokalnej i ogólnopolskiej antenie radiowej. 
Wiele z nich zebrał w zbiorach: Pustaki (1976), 
Cymelium (1978), Raj bez Ewy (1982). Zbiory 
opowiadań: Czy księżyc się boi (1958), Kapelusz 
z woalką (1964), Stan podgorączkowy (1972), Lot 
na uwięzi (1974), Trzynoga (1979), Raj bez Ewy 
(1982), Dach mojej mamy (1970); powieści Ktoś 
z jemiołą (1968), Stan podgorączkowy (1972), Lot 
na uwięzi (1974), Most Królowej Jadwigi (1981-
1988), Patriarcha (1982), Dokąd biegną twoje konie 
(1989), Bilet do Singapuru (1991, 2016), Koktajl 
Dalajlamy (1997), Członek ZLP (1959-2002); 
zbiory felietonów Trzydzieści jeden lusterek (1993) 
oraz zbiór aforyzmów Piołuny i Lukrecje (2001). 
Największy rozgłos zdobyła saga bydgoska Most 
Królowej Jadwigi (wydana najpierw jako dzieło 
jednotomowe w 1981 r., później w rozszerzonej 
wersji trzytomowej w l. 1984-1988), która uzy-
skała pierwszą nagrodę w konkursie na powieść 
współczesną wydawnictwa „Pojezierze” (1981). 
Ukazało się pięć wydań tej powieści, trzecie wy-
danie sagi w jednym tomie w 1998 r., czwarte i 
piąte (2008 i 2014) w wersji trzytomowej. W 2000 
r. Teatr Polski w Bydgoszczy zaprezentował sce-
niczną premierę powieści, którą wyreżyserował 
Andrzej Maria Marczewski. 

J. Sulima-Kamiński otrzymał Nagrodę 
Artystyczną Miasta Bydgoszczy (1959), Nagrodę 
Kulturalną WRN (1974), Nagrodę Literacką 
„Faktów”, Nagrodę Komitetu ds. Radia i Tele-
wizji za całokształt pracy literackiej, Nagrodę 
Funduszu Literatury (1989). Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem ZLP 
(1959-2002).

Zm. 19.III.2002 r. w Bydgoszczy, pochowa-
ny na Cmentarzu Starofarnym. Jego imię nosi 
Most Staromiejski, a od 2004 r. Gimnazjum 
nr 24, w którym do czasu likwidacji tej szkoły 
w 2019 r. mieściła się izba pamięci pisarza. 
8.VI.2013 r. na kamienicy przy ul. Królowej 
Jadwigi 10, w której pisarz mieszkał, odsłonięto 

morze” (1960) oraz nagrodę Wojewódzkiej 
Rady Narodowej (1961).  Zm. 5.XII.1964 r. w 
Bydgoszczy, pochowany na cmentarzu parafii 
pw. św. Wincentego ā Paulo. Jedna z ulic na 
osiedlu Błonie nosi jego imię.

Źródło: Czesław Kłak, Proza historycz-
na Bogusława Sujkowskiego wobec tradycji 
literackich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 
1970, s. 5-6.

DTL 

SUSZYŃSKA-BARTMAN MARIA – po-
etka, powieściopisarka. Ur. 1.XII.1906 r. w 
Nowej Rudzie nad Gopłem. Debiutowała w 
1938 r. wierszem „Romans”. Więźniarka obo-
zów koncentracyjnych Stutthof, Hannower-
Neuengamme i Bergen-Belsen. Mieszkała w 
Sigtun (Szewcja), Łodzi, Sobieszowie, Solcu 
Kujawskim. Od 1976 r. mieszkała w Bydgoszczy. 
Debiutowała wierszem Romans na łamach „Ku-
riera Porannego” (1938). Napisane wkrótce 
po II wojnie światowej wspomnienia obozowe 
Nieświęte męczennice, zostały wydane dopiero w 
1971 r. Powieści: Księga z Pięciu Wzgórz (1976), 
Odpoczynek w Sigtunie (1983), Pożegnanie z Pięcio-
ma Wzgórzami (1986) i zbiór wierszy  Róża słońca 
(1986). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Członkini ZLP. 
Zm. 25.03.1991 w Bydgoszczy.

DTL

SZUKAJ ZYGFRYD – poeta, krytyk 
literacki, publicysta. Ur. 10.XI.1943 r. w Ko-
ronowie. Ukończył filologię polską w UMK 
w Toruniu. W latach 1975-1987 wykładał w 
bydgoskiej WSP. W l. 1975-1990 pracował 
jako publicysta w czasopiśmie ,Żołnierz 
Polski Ludowej”, był korespondentem 
„Żołnierza Polskiego” i „Wojska Ludowego”. 
Od 1989 r. nauczyciel języka polskiego w 
bydgoskich liceach. Współpracował z pi-
smem dla młodzieży „Pod Wiatr”, w którym 
prowadził „Witrynę Literacką”. Debiutował 
w „Kierunkach” w 1963 r. Zbiory wierszy: 
Powrót (1970), Ślad zatrzymany w przelocie 
(1975), Między czasem natychmiast (1987). 
Członek Koła Młodych ZLP (1970-1981). 
Członek-założyciel → Grupy Faktu Poetyc-
kiego „Parkan” (1975-1981). Odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi.

S.P.

SZUŁCZYŃSKA MAŁGORZATA 
(1957-2003) – poetka, publicystka, au-
torka tekstów piosenek, wydawca. Ur. 
27.II.1957 r. w Bydgoszczy (de domo 
Wendland). Studiowała w UAM w Pozna-
niu. Jako publicystka (głównie recenzje 
i wywiady) współpracowała z „Bydgo -
skim Informatorem Kulturalnym” oraz 
rozgłośniami radiowymi i  telewizją, 
gdzie prowadziła audycje autorskie. W 
l. 1993-1994 była dyrektorem naczelnym 
Instytutu Wydawniczego „Świadectwo”. 
W l. 1995-1996 prowadziła domowy salon 
artystyczny „Pod Trzynastką” przy ulicy 
Śląskiej 13/2 w Bydgoszczy. Debiutowała 
w „Kujawach” w 1981 r. wierszem Uwaga! 
Podaję ważne ogłoszenie… Zbiory wierszy: 
Rękojeść róży (1989), Gra w kości (1990), 
Lustra (1992), Według Abelarda... (1994), 
Wpisani w biel (1996), Wiersze wybrane 
(2004), medytacji poetyckich Rozmowy z Ma-

tablicę pamiątkową ufundowaną przez radnych 
miejskich.

Źródło: Dariusz Tomasz Lebioda, Przed-
sionek wieczności Pośród pisarzy Pomorza Kujaw i 
Wielkopolski, Bydgoszcz 1998

DTL
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TABACZYŃSKI MICHAŁ – tłumacz, 
eseista, krytyk literacki, wydawca. Ur. 1976 
w Bydgoszczy. Absolwent dziennikarstwa 
(WSHE w Łodzi), polonistyki i slawistyki 
(UMK w Toruniu), doktor nauk huma-
nistycznych (UJ w Krakowie). Redaktor 
kwartalnika → „Fabularie”, od 2011 r. re-
daktor naczelny „Bydgoskiego Informatora 
Kulturalnego”. Kierownik → Pracowni Li-
teratury i Nowych Mediów „Warsztat Liter” 
w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Członek SPP. Debiutował autorską antologią 
amerykańskiej poezji gejowskiej i lesbijskiej 
Parada równości (2015). Przełożył eseje Josefa 
Kroutvora Praga mizerna i inne eseje (razem 
z Joanną Derdowską, 2014), wiersze Jana 
Skácela – dwukrotnie: Bolą mnie litery. 55 wier-
szy (2012) oraz Zakazany człowiek. 111 wierszy 
(2015) oraz wybór wierszy Bogdana Trojaka 
Stryj Kaich się żeni (2018). Współautor kilku 

„TEMAT” – półrocznik filologiczno-
artystyczny ukazujący się od 2004 r. pod 
redakcją Dariusza Tomasza Lebiody, oprócz 
tekstów stricte literackich artykuły naukowe 
i popularnonaukowe o tematyce filologicz-
nej, eseistyka. Seria wydawnicza: Biblioteka 
„Tematu”.

S.P.

TOWARZYSTWO CZYTELNI DLA 
KOBIET – pierwsza w historii Bydgoszczy ini-
cjatywa upowszechnienia wiedzy o pisarzach i 
literaturze polskiej. Założone w 1907 r. przez 
Halinę Warmińską. W latach 1917-1924 
prezesem była pisarka Stefania Tuchołkowa 
(1875-1924), a po jej śmierci Wincentyna 
Michalina Teskowa (1888-1957). 

S.P.

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. 
ADAMA MICKIEWICZA – założone w 1886 r. 
w celu naukowego badania dziejów piśmien-
nictwa polskiego, budzenia zamiłowania 
do literatury oraz doskonalenia edukacji 
polonistycznej, od 1961 r. Oddział w Byd-
goszczy; kolejni prezesi: Henryk Dubowik w 
l. 1987-1996, Jerzy Konieczny w l. 1997-2003 
r. i Lidia Wiśniewska od 2003 r.; organizacja 
odczytów poświeconych literaturze polskiej; 
początkowo siedziba w WiMBP, od 2003 r. w 
Instytucie Filologii Polskiej UKW; przy Od-
dziale Bydgoskim działa ogólnopolska Komi-
sja Dydaktyczna prowadząca Klub Aktywnego 
Nauczyciela oraz Komisja Komparatystyczna; 
w 2008 r. organizacja ogólnopolskiego Zjaz-
du Delegatów Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza. 

S.P.

TRZECIAKOWSKI WIESŁAW – po-
eta, prozaik, publicysta. Ur. 17.XII.1950 
r. w Bydgoszczy. Ukończył filologię polską 
na UMK w Toruniu. Pracował w zawodzie 
nauczycielskim, w latach 1980-1984 był 
kierownikiem klubu Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuki w Bydgoszczy, dziennikarzem, 
dyrektorem Wydziału Kultury i Nauki UM 
w Bydgoszczy (1999-2000), pracownikiem 
Archiwum Państwowego (2003-2017). 

Tłumacz niemieckiej poezji i eseistyki 
artystycznej. Zajmuje się także publicysty-
ką historyczną. Od stycznia 2003 do lipca 
2005 redaktor naczelny „Kwartalnika Aka-
demickiego” (Akademia Bydgoska). Czło-
nek Internationale Novalis Gesellschaft 
(Niemcy). Laureat głównej nagrody XII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi 
(1978) za książkowy debiut poetycki, XII 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. W. Broniewskiego w Płocku (2000), 
honorowej nagrody „Białego Pióra” im. D. 
Stolarskiego za humanistyczne wartości w 
literaturze (Warszawa – Płock 2000 r.). 

Zbiory wierszy: Chłopiec z różą (1979), 
Książę pisze list (1994), Ogród moralny 
(1995), Wyrywanie się (2002), Błękitne 
ciała (2008), Miasto ze słów (2011), W nie-
przerwanym ciągu (2012), Mój cały człowiek 
(wybór, 2017). Opowiadania: Kryształowa 
biblioteka (1997), Śmierć w kwitnącym sadzie 
(2002), Życie wieczne (2019). Przekłady 
z niemieckiego: Novalis, Hymny do Nocy 
(2001), Georg Trakl, Helian i inne wiersze 
(2015). Książki historyczne: Śmierć w Byd-
goszczy 1939-1945 (2011, 2012 poszerz., 
2013 poszerz.), Selbstschutz w Bydgoszczy 
1939-1940 (2017). 

DTL

TUCHOŁKOWA STEFANIA (1874-
1924) – powieściopisarka, publicystka, 
animatorka kultury. Ur. 25.IV.1874 r. w 
Bożejowiczkach, pow. Żnin w rodzinie zie-
miańskiej, w Bydgoszczy od końca XIX w., 
od 1917 r. prezeska Zarządu Czytelni Dla 
Kobiet, prezeska Koła Kobiet Polskich, 
jako publicystka współpracowała z „Dzien-
nikiem Bydgoskim”, pisząc opowiadana 
stylizowane na podania ludowe, baśnie 
dla dzieci oraz lirykę konfesyjną, od 1888 
r. członkini Polskiej Rady Ludowej na 
Miasto Bydgoszcz i przedmieścia.

Powieści: Demon gry (1909), Goraj 
(1916), Dziewica orleańska (1916); dramaty 
Gdy zabrzmią trąby Chrobrego (1919), Ludwik 
Narbutt (1923). Obie sztuki wystawił Teatr 
Miejski. Napisała też Wspomnienia z życia 
oraz znajdujący się w WiMBP w rękopisie 
tekst satyryczny Pijak bydgoski. 

Zm. 4.III.1924 r., pochowana na 
Cmentarzu Nowofarnym.

Źródło: Anna Nadolska, Ziemianka 
w służbie Bydgoszczy. Kulturalna, społeczna 
i narodowa działalność Stefanii Tuchołkowej 
na początku XX wieku, „Kronika Bydgo-
ska” 2018, t. XXXIX, s. 85-101; Zdzisław 
Mroczek, Udział Polek w życiu literackim 
kraju, „Kronika Bydgoska” 1987, t. VIII, 
s. 222-245.

donną (1999) oraz poemat: Aether (2001). 
Napisała biografię Haliny Poświatowskiej 
Nie popełniłam zdrady... Rzecz o Halinie Po-
światowskiej (1990; 1993, 1995). Autorka 
wraz z Jerzym Grundkowskim powieści 
Międzynoże (1989) i napisanej samodziel-
nie Brylantowy hit (1991).

W 1998 r. wydala płytę kompaktową 
Wpisana w biel z piosenkami śpiewanymi 
przez Barbarę Kalinowską. Laureatka 
XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Poezji 
Społecznie Zaangażowanej Czerwona 
Róża w Gdańsku w 1982 r. oraz Nagrody 
im. Natalii Gall we Wrocławiu w 1991 r. 
W l. 1992-2003 była członkinią SPP. Zm. 
12.XII.2003 r. w Bydgoszczy, pochowana 
na Cmentarzu Nowofarnym. W 2004 r. na 
ścianie domu, w którym mieszkała przy ul. 
Św. Trójcy 25 umieszczono tablicę pamiąt-
kową, imię jej nadano ulicy na Czyżkówku, 
a Mariola Pryzwan wydała książkę wspo-
mnieniową Dalej jest przestrzeń (2004).   

DTL

ŚRODY LITERACKIE – organizowane 
od 27.VI.1945 r. przez Klub Literacko-Arty-
styczny odczyty z historii literatury polskiej 
i obcej oraz teoretyczno-literackie, także 
spotkania autorskie; w latach 1945-1951 
prowadzone przez Alfreda Kowalkowskiego, 
nawiązywały do przedwojennych → Czwart-
ków Literackich, od 1961 r. organizowane 
przez Oddział ZLP, K-PTK, a także KMPiK; 
prelegenci m.in. Henryk Dubowik, Artur 
Hutnikiewicz, Konrad Górski, Alfred Ko-
walkowski, Leszek Jan Malinowski, Marian 
Turwid. 

S.P.

„ŚWIADECTWO” – właść. Instytut 
Wydawniczy „Świadectwo”, założona w 1987 
r. przez Stefana Pastuszewskiego oficyna 
wydawnicza specjalizująca się w edycjach 
literackich i naukowych, od 1.I.1998 r. wy-
daje ogólnopolski miesięcznik literacki → 
„Akant”.

S.P.

książek poświęconych literaturze i kulturze 
współczesnej: Tekstylia bis (2006). Kultura nie-
zależna w Polsce 1989–2009 (2010), Literatura 
polska 1989–2009. Przewodnik (2010). Prze-
łożył korpus klasycznych książek z dziedziny 
teorii nowych mediów: Przestrzeń pisma Jaya 
Davida Boltera (razem z A. Małecką, 2014), 
Espena Aarsetha Cybertekst (z P. Schreiberem, 
2014), Jespera Juula Sztukę przegrywania (z P. 
Schreiberem, 2016) i Odkrywanie kodu Nicka 
Montforta (z M. Pisarskim i A. Ladzińskim, 
2017). Wraz z Grzegorzem Jankowiczem 
zredagował i w części przełożył książkę Socjo-
logia literatury. Antologia (2015). Opublikował 
książki eseistyczne: Widoki na ciemność (Wro-
cław 2013), Legendy ludu polskiego (Szczecin 
2014) oraz Maszyny. Do pisania (Bydgoszcz 
2018) towarzyszącą wystawie (Nie)widzialność 
pisma w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, 
której był kuratorem. 

S.P.
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Informujemy, że Jerzy Lesław Ordan nie 
był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

TURNIEJ MAŁYCH FORM LITERAC-
KICH – w l. 1966-2000 comiesięczny konkurs 
literacki w ramach Estrady dla Amatorów 
prowadzonej w restauracji „Kaskada” przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (1958-1990); 
spośród nadsyłanych utworów jury pod 
przewodnictwem Alfreda Kowalkowskiego 
wybierało do publicznej prezentacji dwa 
utwory.

S.P.

TURWID MARIAN (1905-1987) - po-
eta, prozaik, eseista, krytyk sztuki, publicysta, 
a także malarz, nauczyciel animator kultury, 
działacz społeczny i polityczny (SP, SD). Ur. 
28 XI 1905 r. we Wrześni (właściwe nazwisko: 
Marian Kaczmarek). Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1931-
1937 pracował jako nauczyciel rysunku w 
Miejskim Katolickim Gimnazjum Żeńskim 
w Bydgoszczy. Założyciel i redaktor naczelny 
miesięcznika poświęconego kulturze Wielko-
polski, w tym Bydgoszczy, „Wici Wielkopol-
skie” (1932-1937) redagowanego w Bydgosz-
czy, a drukowanego we Wrześni w drukarni 
Andrzeja Prądzyńskiego. Współorganizował 
→ Radę Artystyczno-Kulturalną (1934-1939). 
W czasie II wojny światowej Niemcy skonfi-
skowali jego bydgoską pracownię malarską. 
Okupację spędził we Wrześni. Po wojnie w 
1946 r. podjął pracę w Wydziale Kultury i 
Sztuki Urzędu Pomorskiego. W 1945 r. został 
dyrektorem Wolnego Studium Artystyczne-
go, a w latach 1947-1972 Państwowego Li-
ceum Technik Plastycznych (później - Sztuk 
Plastycznych). Kierownik Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych Oddział w Bydgoszczy. 
Członek Stronnictwa Pracy, potem Stronnic-
twa Demokratycznego.  Współzałożyciel → 
Klubu Literacko-Artystycznego (1945-1951). 
Redaktor naczelny → „Arkony” (1945-1948), 
członek kolegium redakcyjnego dwuty-
godnika „Pomorze” (1955-1970), członek 
rady redakcyjnej organu ZPAP „Przegląd 
Artystyczny” (1946-1973). 

Debiutował w „Orędowniku Wrzesiń-
skim” (1927). Zbiory wierszy: Dni Wielkiej 
Doliny (1932; 1981), Wiersze (1949), Słowa 
na palecie (1972), Pędzlem i piórem (1977), W 
zakolu Brdy (1975; 1979), Znaki przydrożne 
(1982), zbiory opowiadań: Klasztor na Lipówce 
(1926), Żelazny krzyż (1958), Noc nad Dolinę 
(1961), Ślady burzy (1971), powieści: Dwie 
strony drogi (1969; 1983), Między wiosnami 
(1974). Opublikował studia poświęcone 
plastyce: Tymon Niesiołowski (1955), Stanisław 
Horno-Popławski (1957), Wyprawy po diamenty 
(1966), Temat muzyczny w polskiej plastyce 
współczesnej (1966), Pejzaż polski w malarstwie 
współczesnym (1967), Wizerunek Polaka w ma-
larstwie współczesnym (1968), Temat muzyczny 
we współczesnym malarstwie i grafice krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej (1969), Słowo o 
Stanisławie Brzęczkowskim (1977), Na czarno-
białej drodze: rzecz o Stanisławie Brzęczkowskim 
(1979), Przygody ze sztuką (1986). 

Otrzymał nagrodę artystyczną miasta 
Bydgoszczy (1956), nagrodę WRN (1959 
i 1977), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
(1981), nagrodę Wojewody Poznańskiego 
(1980), nagrodę artystyczną tygodnika „Fak-
ty” (1985) oraz „Bydgoskiego Informatora 
Kulturalnego” (1985). Odznaczenia: Srebrny 

Krzyż Zasługi (1946), Złoty Krzyż Zasługi 
(1952 i 1956), Krzyż Kawalerski (1964) i 
Krzyż Oficerski (1976) Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Order Sztandaru Pracy II klasy 
(1984). W latach 1931-1939 był członkiem 
Związku Zawodowego Literatów Polskich; 
członek ZLP w latach 1945-1987. Zm. 16 XI 
1987 r. w Bydgoszczy, pochowany na Cmen-
tarzu Nowofarnym, jego imię nosi skwer w 
pobliżu jego miejsca zamieszkania przy ul. 
Sielanka oraz Szkoła Podstawowa nr 16 przy 
ul. Koronowskiej 74. → EB, t. 2, s. 430. 

Źródła: Jan Malinowski, Mariana Turwi-
da twórczość i działalność – refleksje z kręgu kul-
tury wielkopolsko-pomorskiej, Bydgoszcz 1987; 
Czytanki miejskie, z 1, red. Michał Tabaczyński, 
Bydgoszcz 2014

S.P.

TYRANKIEWICZ JADWIGA (1923-
1997) – poetka. Ur. 21.XI.1923 r. w Wągrow-
cu, od 1926 r. mieszkała w Bydgoszczy, lata 
II wojny światowej spędziła we wsi Niemce 
na Lubelszczyźnie, uczyła się na tajnych 
kompletach w Lublinie, a w 1942 r. w Szkole 
Handlowej. W 1944 r. mieszkała w Warsza-
wie, a po upadku Powstania Warszawskiego 
osadzona w obozie przejściowym w Prusz-
kowie. W 1945 r. powróciła do Bydgoszczy. 
Pracowała w Centrali Rolnictwa Społem 
i w Wydziale Kultury MRN oraz Związku 
Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia. 
W 1952 r. ukończyła polonistykę ze specjal-
nością bibliotekarską w UMK w Toruniu. 
W latach 1953-1963 nauczycielka języka 
polskiego w Technikum Łączności.  Zbiory 
wierszy: Po drugiej stronie słowa (1967), Bieg 
przez wyobraźnię (1969), Głos z ziemi (1969), 
Na najbliższej drodze (1973), Na cały dzień 
(1975), Obraz (1979), Nad głowami z popiołu. 
Mojemu miastu (1985), Podróże (1987), Ślady 
(1992), Otwieranie ścian (1993), Światło i cie-
nie (1994), Dla wspólnych ogrodów (1998). W l. 
1969-1983 należała do ZLP, a w l. 1989-1997 
do SPP. Zm. 14.XII.1997 r. w Bydgoszczy, 
pochowana na Cmentarzu Nowofarnym.

S.P.

Sprostowanie

WACH JAN – poeta, prozaik, krytyk 
literacki, animator kultury. Ur. 24.VI.1955 r. 
w Bydgoszczy. Ukończył pedagogikę kultural-
no-oświatową w bydgoskiej WSP. W l. 1978-
1980 pracował w Domu Kultury „Orion”. W 
1980 r. zamieszkał w Nowaczkowie, gmina 
Sicienko. W l. 1995-2018 był wójtem gminy 
Sicienko, gdzie powołał Galerię Sztuki ITK. 
Debiutował w „Faktach” w 1975 r. Zbiory 
wierszy: Mały opis (1977), Nekrologi poetyckie 
(1980), an ach. Poezja wizualna (1980), Po 
sobie (1982), Miłość bierze się z gry światła 
(2005), Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę 
(2007), Chodźmy na miasto (2009), Zobo-
wiązania (2013), Jesion runął dokładnie jak 
chciałem (2019) oraz powieści Frrruu (2017). 
Członek Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan” 
(1975-1979). Zajmuje się również rzeźbą. 
Członek SPP.

S.P.

WALCZAK EMILIA – prozaiczka, pu-
blicystka. Ur. 26 IX 1984 r. w Łodzi. Absol-
wentka kulturoznawstwa UAM w Poznaniu 
(2008). Redaktorka prowadząca kwartalnika 
→ „Fabularie” i miesięcznika „Bydgoski 
Informator Kulturalny”. Powieści: Fake, czyli 
konfabulacje zachodzą na zakrętach (2013) 
i Hey, Jude! (2015), oraz eseje: Po drodze z 
Tadeuszem Nowakowskim. Spacerownik (2017) 
i Cudowna podróż (w czasie). Na marginesie 
twórczości Magdy Rucińskiej (2019). Redak-
torka i współautorka książki Między traumą 
a urzeczeniem: mechanika pamięci w pisarstwie 
Tadeusza Nowakowskiego (2018), redaktorka 
książek: Opowieści bydgoskiego przemysłu (2019) 
i Polski „Produkt” komiksowy (2019). Laureatka 
1. edycji Konkursu Literackiego im. Henryka 
Berezy Czytane w maszynopisie (2013). Publi-
kowała m.in. w „Znaku”, „Zeszytach Literac-
kich”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Ha-
!arcie”, „Poboczach”, „Miasteczku Poznań”, 
a także w antologiach: Antologia współczesnych 
polskich opowiadań (2014, 2017), Skrzyżowanie 
świata. Opisanie pięciu ulic dla Georges’a Pereca 
(2014) i mikroMAKRO. Antologia krótkich form 
prozatorskich (2016).

S.P.

WEYSSENHOFF JÓZEF (1860-1932) 
– prozaik, poeta, publicysta. Ur. 8.IV.1860 r. 
we wsi Kalano pow. Parczew. W l. 1924-1928 
mieszkał w Bydgoszczy, gdzie uczestniczył w 
życiu kulturalno-społecznym, wygłaszając od-
czyty i działając w komitecie budowy pomnika 
H. Sienkiewicza. W Bydgoszczy napisał Mój 
pamiętnik literacki (1925), motywy bydgoskie 
znalazły się w powieści Jan bez ziemi (1929).

Zbiory wierszy: Lyrica (1894) i Erotyki 
(1911); powieści: Żywot i myśli Zygmunta Podfi-
lipskiego (1898), Sprawa Dołęgi (1901), Syn mar-
notrawny (1905), Narodziny działacza (1906), W 
ogniu (1908), Unia (1910), Soból i panna (1911), 
Puszcza (1915), Cudno i Ziemia Cudniska (1921), 
Jan bez ziemi (1929); zbiór nowel Znaj pana 
(1920), zbiory eseistyki: Mój pamiętnik literacki 
(1925), Polskie kalendarzyki polityczne (1926), O 
sztuce pisarskiej Pawła Cazin (1928). 

Zm. 6.VII.1932 r. w Warszawie. W 1933 r. 
plac, przy którym mieszkał uzyskał imię pisarza, 
a na kamienicy 17.XI.1960 r. umieszczono 
tablicę pamiątkową.

Źródła: Hanna Borawska, Stefan Pastu-
szewski, Zdzisław Pruss, Bydgoski leksykon lite-
racki, Bydgoszcz 2015; Jan Tomkowski, Słownik 
pisarzy polskich, Warszawa 2002

S.P.
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