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Indeks autorów „Akantu” 2021 roku

Adamczyk Łukasz – uprawia poezję.
2021: ***I skończą się znaczenia IX/13

Amborski Robert – ur. w 1963 r. w Iwonicz 
Zdroju. Emerytowany oficer pożarnictwa. 
Tworzy teksty do komponowanych przez 
siebie utworów muzycznych, pisze wiersze, 
felietony i opowiadania. 
2021: Boski – nieboski IV/30, Słaby ślad paniki 
VIII/7

Baran Józef – ur. w 1947 r. w Borzęcinie , 
powiat Tarnów. Filolog polski, poeta, dzien-
nikarz, eseista. Debiut prasowy: „Tygodnik 
Kulturalny” (1968), debiut książkowy: zbiór 
wierszy Nasze najważniejsze rozmowy (1974). 
Autor 23. zbiorów wierszy.
2021: Całe swoje w snach odmilkłe brzóstwo V/33, 
Gorzki patriotyzm Norwida XII/28

Barrow Grażyna – uprawia poezję.
2021: Małe zmiany III/18, Uluru IV/27, Czy 
jeszcze możliwe V/23, Krzywe zwierciadło XI/25

Basińska Izabela – ur. w 1954 r. w Augu-
stowie. Filolog polski. Wydawca. Uprawia 
publicystykę.
2021: „Borówki” zaproszeniem do smakowania 
życia VIII/34, 35

Batura-Drowdwiłło Irena – ur. w 1950 r. w 
Rzeszowie, mieszka w Augustowie. Filolog 
polski i religionalistka. Poetka i publicystka.
2021: Kto wyrzeźbił łzy V/8, *** Odchodzę z 
miasta V/8, Myśli kobiety w późnym wieku V/8, 
Sny o człowieku V/8, O kapliczce której nigdy nie 
było VII/20, Test na inność XII/20

Baziak Jolanta – ur. w 1956 r. w Toruniu, 
mieszka w Bydgoszczy. Poetka, eseistka, kry-
tyk 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 popular-
nonaukowych. 
2021: To także moja historia I/2

Bednarczyk Dariusz – ur. w Jeleniej Górze. 
Administratynista. Uprawia poezję.
2021: Kujawy (Jak zwiedzać Kujawy V/21, Kolo-
ry Kujaw V/21, Izbica Kujawska w ogłoszeniach 

matrymonialnych V/21, Inowrocław V/21, Pocz-
tówka z Kłóbki V/21, Pola bitwy pod Płowcami 
V/21), Kujawy część II: Kujawy prosto z baśni, 
Rezerwat Dziki Ostrów, Pocztówka z Nieszawy, 
Taka gmina Raciążek, Sędziwy Włocławek, Pocz-
tówka z Kuźni, Rotunda w Strzelnie IX/11

Bieluń-Targosz Wojciech – uprawia poezję.
2021: wiersze z Bończy I/14, *** zastanawia 
mnie, *** świat staje się coraz bardziej seryjny, 
***ilekroć nie widzę wyjaśnienia sytuacji VIII/8, 
Własny ślad, Zataczam kręgi XII/11

Bobak-Końcowa Małgorzata – poetka, 
malarka, autorka okładek, ilustratorka, ani-
matorka kultury. Autorka pięciu tomików 
poetyckich: Brzydka, Żywot Pliszki, Medalik bez 
łańcuszka, Juzine i Co pachnie ciszej. Prowadzi 
Salon Literacki. Założycielka Polskiego Sto-
warzyszenia Haiku. 
2021: Kameralnie I/8, Gwiazda I/8, ***na 
szczęście nie wiem I/30, ***uczę się patrzeć w 
okna II/19, Kosmetyk II/22, *** kobieta przega-
nia smoki IV/21, Czerwone lakierki VII/20, Nad 
Nysą noc okrągłego księżyca VII/25, ***spaceruję 
po mieście VIII/21

Bogucki Andrzej – mieszka w Bydgoszczy. 
Doktor historii. Uprawia publicystykę.
2021: Bydgoski Giedroyc z Dworcowej I/6, Naj-
lepszy II/5

Borowiec Grzegorz – mieszka w Grudziądzu. 
Automatyk. Uprawia poezję. Debiut poetyc-
ki: zbiór wierszy Trudny splin (2016).
2021: Dzisiaj XII/2

Borzeszkowska Małgorzata – ur. w 1964 r. w 
Gdańsku, mieszka w Lęborku. Nauczycielka 
historii i j. angielskiego. Wydała 3 tomiki 
wierszy: U Bramy, Wpisani w pejzaż oraz Z 
pogranicza ciszy i światła.
2021: Studium kobiety Hammershoi III/19, 
Rozważania anioła w kaplicy Scrovegnich V/5, 
Miałam kiedyś rzekę VII/13, Z pogranicza, 
Lebensborn. Przenikanie snów, Lebensborn. 
Samotność traw, Portret z kozą, Lebensborn. 
Postscriptum XI/13

Bronakowski Grzegorz - uprawia poezję. 
2021: ***dobry Boże, dawno nie zawracałem ci 
głowy III/18

Brzozowska Aleksandra – ur. w 1956 r. w Czę-

stochowie, mieszka w Bydgoszczy. Nauczy-
cielka biologii. Uprawia poezję, prozę, satyrę 
i bajkopisarstwo. Debiut prasowy: „Akant” 
(2011), debiut książkowy: Kropelka perfum 
Chanel (2012). Zafascynowana tangiem 
argentyńskim na niektórych spotkaniach 
autorskich prezentuje swoje umiejętności 
taneczne, łącząc poezję z pokazem tanga.
2021: W szybach wystaw sklepowych I/3, Amulety 
IV/2, Książka (Stop – klatki) VI/4, Gra VIII/2, 
Przed snem IX/3, Bajka o nierajskim Ogrodzie 
XI/19, Mosty i mury XII/17

Budzyńska-Cicha Anna – ur. w 1946 r. w 
Poznaniu, filolog polski, uprawia poezję. 
Debiut prasowy: „Akant” (2014). 
2021: Powoli XII/18

Bukowiecki Aleksander – ur. w 1945 r. w 
Małczu pow. Tomaszów Mazowiecki, mieszka 
w Bydgoszczy. Dziennikarz. Uprawia poezję 
i prozę. Debiut książkowy: powieść Operacja 
„Pelagia” (2018).
2021: Literatka w ,,Literatce” i zdjęcia rozmnoże-
nie, czyli schizofrenia akantoidalna I/4

Bujarski Adam – ur. w 1986 r. w Jaśle. Uprawia 
poezję i prozę. Debiut prasowy: „Poezja Mi-
gotania” (2013), „Proza Migotania” (2013) 
2021: Dworek V/7, Cofka V/7, Sonet X/25

Burkietowicz Małgorzata – uprawia poezję.
2021: Jak wiele trzeba… V/36

Cel Krystyna – mieszka w Kielcach. Uprawia 
krytykę literacką.
2021: Rozmowy o książkach. Czy powstał nowy 
gatunek literacki? XI/7, O ważnych sprawach bez 
rozwlekłości XII/36

Charmuszko Tadeusz – ur. w 1954 r. w Wa-
silczykach, mieszka w Suczatkach. Geodeta. 
Poeta, prozaik, satyryk. Debiut prasowy: 
„Zielony Sztandar” (1980), debiut książkowy 
Opowieść znad Szczeberki (2010).
2021: Aforyzmy  VII/32, Fraszki: O Jagience, Do 
jednej XI/32 (?), Limeryki: ***Wypoczywała w 
Rowach, ***Miło turystkę w Łebie, ***Raz pewna 
baba w Grajewie X/31, Fraszki: O Jagience, Do 
jednej XI/32, Słońce XII/18

Chichłowski Andrzej – satyryk.
2021: Bohater XI/32

Chrupczak Adam – uprawia poezję.
2021: Wy, wydmuszki (fragment) IX/13

Chmiel Katarzyna - publicystka. 
2021: Awatar - dubler zrodzony z fascynacji I/32

Chutkowski Stanisław – ur. w 1943 r. w Liszy-
nie, mieszka w Poznaniu. Inżynier mechanik. 
Uprawia poezję i prozę. Debiut książkowy: 
zbiór wierszy Z oddali (2015). 
2021: Boskość w ogrodach Świata V/23

Chyczyński Stanisław – ur. w 1959 r. w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Filozof, nauczyciel, 
poeta, prozaik, krytyk literacki, plastyk. 
Redaktor naczelny nieregularnika literac-
kiego „Nihil Novi”. Debiut prasowy: „Źródło” 
(1993), debiut książkowy: Wiersze wyprane 
(1992), zbiór opowiadań Wielbiciel pończoch 
(1999).
2021: Poeci na marginesie kultury I/12-13, 
Nieprzekładalny (IV) VI/26, Biało-czerwony… 
IV/26, Paralele i penetracje Urbanowskiego 
VI/34, Kal-wariat Zebrzydowski VII/32Tadeusz
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Ciechalski Arkadiusz – ur. w 1958 r. Nauczy-
ciel, publicysta, poeta.
2021: Między fizyką a filozofią VI/14
 
Cieślak Andrzej – ur. w 1946 r. Poeta, pisarz, 
dziennikarz i wydawca. Prezes Oddziału ZLP 
w Olsztynie.
2021: Związek Literatów Polskich – 100 lat pod 
respiratorem VI/8, Fenomen XI/17

Chwieduk Grzegorz – ur. 1962 w Słupsku. 
Filolog polski. Nauczyciel bibliotekarz. Autor 
zbiorów wierszy: Pamiętam wiele (2009) i Z pra-
gnienia jesteśmy (2010), zbioru fraszek Fraszki 
bez maski (2000) oraz książki prozatorskiej 
Worki myśli (2019).
2021: Fraszki: Strata czasu, Nie potrzeba słów, 
Królik XI/32

Czaplewski Wojciech – mieszka w Kołobrze-
gu. Nauczyciel, poeta, prozaik, eseista.
2021: Podarunki XI/20, Zdarzenia, których 
można się spodziewać XII/9, Pestką poezji jest 
milczenie XII/27

Czech Ludwik Filip – ur. w 1959 r. w Sopocie, 
mieszka w Gdańsku-Oliwie. Uprawia poezję 
i krytykę literacką. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy Wyrąb (2000).
2021: Prosto z mostu II/34, Historia wierszem 
pisana III/34, Nostalgicznie półmroki IV/39, W 
imię zasad V/37, Droga przez mękę VII/34, Wier-
sze z górnej półki VIII/36, 37, Zbiór sentymentów 
X/39, W kręgu prawd, pytań, domysłów XI/33

Czeladka Emanuela – ur. w 1981 r. w Koło-
brzegu. Poetka. Z zawodu ekonomistka.
2021: „Wgląd”. Poezja barw XI/39, Układając 
się między przecznicami XII/27

Czerwińska Dorota – ur. w 1968 r. w War-
szawie. Nauczycielka i terapeutka. Uprawia 
poezję i krytykę literacką. Debiut prasowy: 
„Elewator” (2019).
2021: Da leki I/21, Maska rada II/2, Dryfowa-
nie II/22, o wyparciu schiz wszelakich III/14, 
Zew IV/3, Sztuka V/17, Scheda VI/3, Siłaczka 
VI/18, Limeryki VI/26, Manie bez Mani VII/32, 
Limeryki: Pokaz, Pożarnik, Prawiczek VIII/26, 
Majaki IX/20, Drewniak X/16, Grafomanka 
XI/16, Zakląć, Okno w okno XII/14

Dachtera Danuta Ewa – uprawia poezję.
2021: Lapoński sen na jawie IV/37,

Dąbecka Katarzyna – uprawia poezję.
2021: Łuna XII/9, Annapurna XII/31

Dąbrowski Krzysztof – ur. w 1978 r. w Ło-
dzi, mieszka w Krakowie. Reżyser, prozaik, 
scenarzysta. Debiut prasowy: „Twój Dobry 
Humor” (2007), debiut książkowy: powieść 
Naśmierciny (2008).
2021: Szczujnia VI/20, Bezy X/19

Dąbrowski Oskar – uprawia poezję.
2021: Gogo VII/21

Decowski Adam – ur. w 1948 r. w Sieniawie, 
mieszka w Rzeszowie. Uprawia poezje i 
satyrę. Debiut prasowy: „Zielony Sztandar” 
(1975), debiut książkowy: zbiór wierszy Po 
tamtej stronie chmur (1983). Wydał zbiory wier-
szy: Kalectwo źrenic (1992), Notatki z Sieniawy 
(1997). Członek ZLP.
2021: Aroryzmy V/32, Fraszki: Aktywista, Status 
XII/35

Deja Krzysztof – uprawia poezję.

2021: Sonet australijski IX/26, Bluzgi IX/29, 
Południowoaustralijska jesień X/29

Derlak Barbara – uprawia poezję.
2021: Ewa (razem z Marcinem Lenartowi-
czem) XI/20

Diaków Renata – ur. w 1972 r. w Zielonej Gó-
rze, mieszka w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Filolog, poetka. Debiut książkowy: powieść 
Artysta zmartwychwstały (2014). Współzało-
życielka Rodzinnego Teatru Lalek Pinokio 
(od 1999 r.)
2021: Inna płeć II/21, Nowy świat IV/24, O 
kobietach i mężczyznach VII/18, 19, Chorzy na 
raka VIII/6, 7, Życie i śmierć sztuki IX/12, Czy 
warto być człowiekiem? X/18

Dłużewska Marta – publicystka.
2021: Damaszek (1) VII/29, 30, Damaszek (2) 
VIII/27, 28, Damaszek (3) IX/27

Dobaczewska Lucyna – ur. w 1964 r. w Żni-
nie, mieszka w Toruniu. Technik farmacji 
i bioenergoterapeutka. Uprawia poezje i 
prozę. Debiut poetycki: „Akant” (2010).
2021: Tempus Fugit III/2, Wyrocznia V/6, Korze-
nie IX/11, Życie XI/21, ***Dotknąłeś jej twarzy

Domański Franciszek – prozaik.
2021: Stado XI/22-24

Dombrowska-Pietrzykowska Barbara – ur. w 
1954 r. w Działdowie, mieszka w Bydgoszczy. 
Nauczycielka. Uprawia poezję i publicystykę. 
Debiut prasowy: „Akant” (2012).
2021: Johny II/27, Konie na drodze Nowej Wsi 
Wielkiej V/3, Muchy VIII/2, Kaczki VIII/3

Dominik Katarzyna – ur. w 1982 r. Debiut 
książkowy: Dobczyckiej poezji czar – wiersze 
zebrane (2012).
2021: Realterm w metrze IX/17, Buona sera 
IX/25, Zdrętwienie X/2, Brewiarz dziewczyny z 
sąsiedztwa X/3, Spaczona siła XII/2, Z Sokrate-
sem słów kilka XII/3

Domoradzki Jakub – mieszka w Warszawie. 
Filozof. Debiut książkowy: Wiersze, których nie 
lubi mój tata (2016). Autor tomików poetyc-
kich: Nie przysypuj gruszkami popiołu (2017), 
Poeta poślubny (2018). Współpracował z 
Pierwszym Programem Polskiego Radia.
2021: Nieprzerwana nić życia VII/17

Duda Harry – ur. w 1944 r. Poeta, dzien-
nikarz, redaktor, publicysta, społecznik. 
Z wykształcenia nauczyciel polonista. Były 
wieloletni współpracownik Radia Opole, 
autor lub współautor około 1300 audycji 

radiowych. Opublikował ponad 40 książek: 
zbiory poezji, poetyckie ujęcia ksiąg biblij-
nych, książki z pogranicza literatury i nauki. 
Prowadzi Oficynę Literacką „Wers”.
2021: Piety IV/8, Zarazy w Polsce barwy partyjne 
IV/14, Serce skrzypiec IV/14, Psalm tragicznie 
błagalny IV/14, Gandhi wędrując z kozą IV/14, 
Prawda być może jedyna IV/14, Psalm pytający 
o piękno IV/14, Misterium odłączenia V/4, Wier-
sze kujawskie: Kujawy – Wspomnienie upału, 
Kolegiata w Kruszwicy, Wiatraki w Byczynie, U 
początku Gopła, Kościół Franciszkanów w Radzie-
jowie, Aleksandrów Kujawski IX/10

Duszak Jakub - publicysta. 
2021: Tubyć III/15-17

Dzikowski Radosław – uprawia poezję.
2021: Martwica XII/2

Dynarek Aleksandra – uprawia poezję. 
2021: Myśli IV/31

Ezman Barbara – uprawia poezję.
2021: ***Mgła X/13

Fabrycy Małgorzata – uprawia poezję.
2021: ***Konsystencja codzienności stężała  
III/2, Kartografia myśli IV/2

Fice Łucja – publicystka, poetka, powieścio-
pisarka.
2021: Co się dzieje? Pytanie do polityków VI/28

Filinger Dariusz – ur. w 1959 r. w Bydgoszczy. 
Inżynier rolnictwa. Uprawia poezję i publicy-
stykę. Debiut prasowy: „Fakty” (1983).
2021: Ostatnia kroplówka II/2, Skarga utraco-
nych II/13, Zapamiętaj imię moje II/18, Marsz 
weselny V/30, Na ulicy Świętojańskiej w Byd-
goszczy VI/6, Miejsce gdzie robaczki świętojańskie 
rozpraszają mrok VI/21, Rzeka czasu XI/3, 
***Katedra fałszywa XI/3, Misja (cz. III) (1) 
XII/32, 33

Filipowski Michał – ur. w 1974 r. w Szczecin-
ku, mieszka w Kołobrzegu. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy: „Kulisy Kołobrzeskie”, de-
biut książkowy: zbiór wierszy Kroki (2006). 
Członek Stowarzyszenia Kołobrzeskich 
Poetów. Wydał zbiór wierszy Za wieloma 
drzwiami (2008).
2021: *** nie pamiętam ile miałem wtedy lat 
VI/10, *** długo to trwało zanim zrozumiałem 
że kocham jazz VI/29, Agape XII/11, ***ciśnie 
się na usta słowo „powietrze” XII/27

Figas Kamil – uprawia poezję.
2021: Głód V/12
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Florczyk Szymon – ur. w 1986 r. w Krakowie. 
Księgarz. Debiut prasowy: „Topos” (2018). 
2021: Koleiną I/14, nie mogę ci o tym powiedzieć 
II/19, Limeryki IV/31, ŚPIEWODNIE (Mrzem-
rzoszcz, Szorścień, Wicianna, Cynobriada) V/18-
19, Obietnica IX/21

Folc de Michał – poeta.
2021: POTWÓRzony błąd VIII/18, „O! Powieść 
milenijna” VIII/29

Galicka Izabela – ur. w 1970 r., mieszka w 
Warszawie. Debiut prasowy: „Decentrum”. 
Wydała zbiór esejów: Medytacja uzdrawiająca 
duszę i ciało, Stres w szkole – jak oswoić potwora. 
Członkini grupy „Poetica” przy PZN. 
2021: ***a jeżeli Cię nie ma IX/3, Bezsenność 
IX/25, A kiedy X/21, Limeryki z Ameryki XI/32

Garczarek Krzysztof - publicysta. 
2021: Pax et Bonum. O twórczości poetyckiej 
Rafała Brassego I/15-17

Gardysiak Aleksandra – ur. w 1977 r. Mieszka 
we Włocławku. Pedagog. Uprawia poezję. 
2021: Szum V/25, W ptaki V/36, Zwierzęta 
IX/21, Groszek, Balonówki na faktach, Strategia 
przetrwania, Fantomowe, Do wódki, Konflikt, Nie 
radzę sobie ze znikaniem X/10, Płotłaby cokolwiek 
by X/21, Ważenie XII/22

Gaudyn Idalia – uprawia poezję.
2021: Rozbiór monodramu I/21, Suknia I/21, 
Skała I/21, Niedokończona rozmowa z Matką 
Teresą w bunkrze Enwara Hodży I/21, Pewność 
siebie I/21, Słowa na wolności I/21, Westalka 
I/21,  Purpurowa ikona III/18, Wtajemniczenie 
V/5, Muza V/12, Romeo i Julia (tragedia w 
dwóch częściach) VI/18, Znad Morza Martwego 
VI/19, Rytuał parzenia herbaty VIII/16, Szekspir 
na dworcu IX/17, Nieznajomi IX/25, Bukiety 
XI/2, Kampania XI/21

Gawron Rafał Szymon – ur. w Sanoku, 
mieszka w Rzeszowie. Debiut prasowy: „Po-
ezja” (2002), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Apteka (2016). W 2019 r. wydał swój drugi 
tomik wierszy Fest tchnienie.
2021: Konfrontacje gimnastyczne II/22, Pia-
skownica III/21, Spawacz wieczorową porą IV/3, 
Ślad po alicji IV/21, Nantes IV/27, O kwiatach 
nie tylko V/12, Nazywam się? V/22, Z deszczu 
na rynnę V/22, Znali go wszyscy VI/7, Balkon 
niewinny VI/18, Alicja to nie Ewa VII/25

Gdowski Janusz – ur. w 1995 r. w Łobezie, 
woj. zachodniopomorskie. Technik rolnic-
twa. Poeta i prozaik.
2021: *** Lepiej by dla mnie było, gdybym świat 
wymyślił IV/25

Giers Maciej – uprawia poezję.
2021: Czekając V/23, Dylatacja czasu VI/2

Glondys Marcin – uprawia prozę.
2021: „Od początku” XII/29, 30

Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832) – 
poeta niemiecki okresu romantyzmu.
2021: Elf-król (z niemieckiego przełożył Adam R. 
Prokop) XI/10

Goldstein Kinga – ur. w 1997 r. w Słupsku. 
Mieszka w Myślęcinku. Uprawia prozę.
2021: Przyjaźń ponad uprzedzenia X/33, Dzień 
z życia pracującej studentki XII/15

Gotowalska Aleksandra – ur. w 1999 r. w 
Inowrocławiu. Uprawia publicystykę. 
2021: Blokada X/30

Górecka Bogumiła – uprawia poezję.
2021: Rosa canina IV/32

Grabosz Elżbieta – ur. w 1941 r. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Mieszka w Warszawie. Upra-
wia satyrę. Nauczycielka. Debiut prasowy: 
„Słowo Ludu” (1974).
2021: Myśli I/21, Fraszki: Dola, Marsze żałosne, 
Myj ręce, Nadczłowiek VII/32, FRASZKI: Tylko 
nasza, tylko moja, Pół na pół XII/35

Grupiński Jerzy – ur. w 1938 r. 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 kwartalnik „Protokół Kul-
turalny”. Stypendysta Międzynarodowego 
Centrum Pisarzy i Tłumaczy na Rodos.
2021: Ewenement I/6, Blisko V/12, Czy świata 
jest za dużo? VI/35, Odsiecz VI/35, A imię jego 
– jej trzydzieści i trzy IX/38, Jak masz na imię 
smutku ogromny? X/38, Poznańskie „ReWiry” 
XII/21

Grygiel Piotr Wiktor – mieszka w Murowańcu 
pow. Bydgoszcz. Inżynier rolnictwa. Uprawia 
poezję i publicystykę. Autor zbioru wierszy: 
W bajecznych przeobrażeniach fiakra (2016). 
Członek ZLP.
2021: Wy-szczepieńcy III/28, Rozwadze – pro 
memoria IV/26, W punkcie zero VIII/8, Do 
Tadżykistanu… X/29, Układ baryczny XI/31

Grynkiewicz Otton – ur. w 1931 r. w Grodnie, 
mieszka w Sędziszewie. Inżynier elektryk. 
Uprawia poezję i satyrę, maluje. Debiut 
prasowy: „Echo Warki” (2003), debiut książ-

kowy: zbiór wierszy Przypomnienia dalekie i 
bliskie (2004).
2021: Fraszki noworoczne II/28, ***Od Niebycia 
do Niebycia III/28, Wagony (snów) VI/10

Grzelak Krzysztof – uprawia poezję.
2021: *** nasz czas tężeje V/17, *** „wiele 
zmieniło się od czasu dzieciństwa” V/22, Przyroda 
VII/13, Coś się zaczyna IX/20

Herman Lilia – mieszka w Kołobrzegu. 
Uprawia poezję.
2021: Poranna scena XII/27

Hirsekorn Albert – mieszka w Koszalinie. 
Uprawia poezję.
2021: powrót do eksploracji doświadczenia wiej-
skiego II/18, nic szczególnego VIII/16, niepełna 
zgryzota VIII/21
Hulynska Roksolana – uprawia poezję.
2021: *** słuchaj, mówię, żegnaj V/35, ***Ga-
briela Wood idzie spać około pierwszej w nocy 
VII/25

Ioffe Katarina – ur. w 1995 r. Uprawia 
poezję. Autorka zbiorów wierszy: Biały lew 
(2011), Kiedy drzewa rosną z głowy (2013). 
Tłumaczka.
2021: ***głosy, głód, zagłada -, ***Spójrz, Artur 
Schnitzler pisze do przyjaciela VII/6

Iwanicki Donat – ur. w 1946 r. w Brześciu 
Litewskim. Pilot wojskowy. Publicysta.
2021: Przyczynek do analiz dzisiejszego „Kun-
dlizmu” IX/22

Jackiewicz Jarosław Stanisław – ur. w 1968 
r. 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), Imiona (2016), 
Zapalić milczenie (2018).
2021: Uwięziony w życiu VI/33, Czas debiutu 
VI/34, Zdziwienie i zachwyt XI/36, Niebieski 
argonauta XII/43

Jagliński Marek – ur. w 1962 r. we Wrocławiu. 
Technik. Uprawia poezję i prozę. Debiut pra-
sowy: „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).  
2021: Aforyzmy II/28, Aforyzmy IX/29  

Jagliński Waldemar – mieszka w Pile. Upra-
wia poezje i malarstwo. Debiut prasowy: 
„Akant” (2008), debiut książkowy: wiersze 
dla dzieci Zagadki (1999). 
2021: ***Kiedy świat zdaje się zasypiać I/8, 
Biel i czerń II/2, Obraz I V/25, Obraz II V/25, 
Gdy wiosna V/36, Kair VI/19, ***gdzieś głębiej  
̶  VII/2, Choćby VII/13, Kondygnacje VII/28, Z 
życia lalek – handel VIII/2, ***W konfrontacji 
bieli i czerni IX/17, ***chciał przejrzeć się w sobie 
– X/2, Ciąg X/26, Wrzesień albo ogrody XII/9, 
Kontynuacje XII/11

Jaszczuk-Surma Małgorzata – redaktorka, 
wykładowczyni, publicystka.
2021: Widziane z ukosa V/38

Jaszczyk Jacek – ur. w 1972 r. w Grudziądzu. 
Dziennikarz. Debiut książkowy: zbiór wierszy 
Tańczą w nas życia geniusze.
2021: List z emigracji XIII II/26, List z emigracji 
xiv III/25, List z emigracji XV IV/27, List z emi-
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gracji XVI V/20, List z emigracji XVII IV/19, List 
z emigracji XVIII VII/28, Inkluzja IX/2, Wizje 
IX/17, List z emigracji XIX IX/26, Chima X/26, 
List z emigracji XX X/29, List z emigracji XXI 
XI/25, Masyw Gotarda w nas i wyspa XII/3, List 
z emigracji XXII XII/31

Jaworski Rafał – ur. w 1952 r. w Sławkowie, 
mieszka w Tychach. Chemik. Uprawia po-
ezję, eseistykę oraz malarstwo. Debiut pra-
sowy: „Tak i Nie” (1985), Debiut książkowy: 
zbiór wierszy: Cywilizacja lepszego jutra (1991). 
Zbiory wierszy: Wymiana nieomal ostateczna 
(2009), Wiersze poniekąd turystyczne (2010). 
Fermenty i scalenia (2017), Wiersze, które trudno 
sądzić za pedagogikę wstydu (2020) oraz zbiór 
esejów Miejsca współczesne, strefy wdzięczności 
(2014).
2021: Refleksje patrona rzeźników i ciastkarzy 
IV/8, *** W czas pandemii poeci milczą o tym co 
ważne V/30, Deklaracja lojalności XII/23

Jendrzejewska Wiesława Barbara – mieszka 
w Bydgoszczy. Nauczycielka. Uprawia poezję 
i prozę. Debiut prasowy: „Fakty” (1987), 
debiut książkowy: zbiór wierszy na strunach 
ciszy (1999).
2021: Erotyk błękitny X/21

Jeziółkowska Grażyna Katarzyna – ur. w 
1953 r. w Poznaniu. Inżynier elektryk, 
nauczycielka. Członkini Koła Literackiego 
Klubu Nauczyciela. Uprawia poezję, prozę, 
publicystykę. Debiut prasowy: „Głos Wielko-
polski” (1993).
2021: Historia polityczna, czy polityka historycz-
na? III/20, 1 kwietnia 2005 roku i dziś IV/28

Kachel Gabriela – ur. w 1980 r. Uprawia 
poezję.
2021: Chrzest VI/3, Oczy IX/21

Kaczmarek Michał – ur. w 1986 r. w Głogo-
wie. Nauczyciel języka angielskiego. Pracuje 
jako specjalista do spraw eksportu (branża 
meblowa).
2021: Opowiadanie woźnego VI/3, Rodzice VII/2

Kaczmarczyk Irena – mieszka w Krakowie. 
Uprawia poezję. Wydała 10 zbiorów poezji: 
Srebrne niepokoje (2001), Malinowe przystanki 
(2004), W witrażu pajęczyny (2005), Lubię z 
tobą zapalać latarnie (2006), Wzejdą wiosną (wy-
bór wierszy 2008), Światło (2009), Śpiew ziemi 
(2013), Siódmy kontynent (2015), Kanoniczna 14 
(2016), Zerwane z łąki (2017). Członkini ZLP.
2021: Anioł zza szyby. Sklejanie portretu Zuzanny 
Ginczanki VI/31, Z Witkacym i Malinowskim na 
Cejlon VII/33, 34, Potoczność i metafizyka IX/34, 
35

Kadyszewski Dariusz – ur. w 1961 r. Uprawia 
poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy Tym, 
co niedane.
2021: Bóg taniości I/11, odpowiedź pani z wy-
dawnictwa I/11, czarne taj mahal II/3, a kiedy… 
II/19, ***i ta zima bez śniegu II/22, Sprawy kro-
wie II/22, Kawa II/28, Ślepe jutra III/18, Nowa 
geometria IV/21, nad dołem rozpaczy cień V/3, 
*** tylko naprzód V/17, Było mu mało V/22, W 
trudnym stanie V/30, Tak muszę V/35, z-jawa 
VI/29, Piorun w rabarbarach VII/14, Egipskie 
noce VII/28, kiedy zaczynamy kraść VIII/20, 
***tysiącem rzek spływa IX/3, rozmiary bezmiaru 
X/3, Emily XI/16, Bezbronny do wojny XI/21, 
***chciałby ale się boi XII/31

Kamińska Joanna – ur. w 1999 r. w Gliwicach. 
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Gliwicach.
2021: Mroki artysty VIII/18, Koncert VIII/20, 
Racja IX/20, Jesieniara, Winna X/16, Za Utra-
cjuszy XII/14

Kanicka Sylwia – ur. w 1980 r. Absolwentka 
kilku różnych uczelni wyższych na kierun-
kach humanistycznych. Autorka dwóch 
zbiorów wierszy: Bez twarzy (2016) oraz Tań-
czące morały (2019). Recenzentka na stałe 
współpracująca z serwisem Pisarze.pl.
2021: Dama Kier VI/2, Czy „Fest tchnienie” po-
zwala odetchnąć? VIII/33, Ślad odbity, rozmyty 
i zapisany, kim jesteśmy? XII/40, 41

Kapłon Jarosław – ur. w 1972 r. we Wrocła-
wiu, mieszka w Zamościu. Poeta, muzyk. 
Debiutował książkowy: Sprawy przyziemne 
(2012). Ponadto opublikował: Grawitacja 
(2013), Projekcja (2013), Oswajanie chmur 
(2016), Stop-klatka (2021).
2021: Reemigracja II/26, Trup III/3, mowa 
ciała III/21, Asymilacja V/20, równowaga VI/6, 
Nieważkość IX/2, Fontanna X/3

Kasperowicz Piotr – mieszka w Krakowie. 
Uprawia poezję.
2021: Słowa podrzędne III/8,  K o m p o -
nenty afoniczne III/8, Krążenia oboczne III/8, 
Powłoki miłości III/8, Smugi sztucznego światła 
III/8, Zabieg intymnej kastracji III/8, 

Kędzierski Leszek – ur. w 1957 r., mieszka 
w Gdańsku. Doktor nauk ekonomicznych, 
nauczyciel akademicki. Zajmuje się poezją, 
malarstwem (marynistyka, pejzaże). Debiut 
prasowy: „Gwiazda Morza” (1992).
2021: Aforyzmy VI/26, Skrytka Renate Schmied 
VII/10-12

Klajman-Gomolińska Ewa – ur. w 1966 r. 
w Olsztynie. Polonistka, bibliotekoznawca. 

Uprawia poezję, prozę, krytykę literacką. 
Debiut prasowy: „Głos Młodych” (1983), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Miejsce na 
ziemi. Poezje (2003).
2021: Trzęsienie ludzi 2020 IV/29, Przystojny 
foliarz czy uroczy zaszczep X/13

Kłobuch Ewa – ur. 1983 r. Uprawia poezję. 
Z wykształcenia technik rolnik. Mieszka w 
Turze koło Ostrzeszowa. 
2021: Ja Weronika IV/9, W intencji manny IV/9, 
Na znak IV/9, Bóg nie ma z tym nic wspólnego 
VII/3, w niewypowiedzianym powietrzu nie ma 
miejsca na tlen XI/2, ***wyciągam dłoń XI/3, 
tylko pola i trochę deszczu XII/9

Kobrzycka Agnieszka – ur. w 1971 r. Litera-
turoznawczyni, publicystka, historyk litera-
tury polskiego oświecenia. Uprawia poezję. 
2021: *** Śmierć? IV/2, *** Podmuch wiatru 
V/36, *** Głaszczący łąkę wiatr V/36, ***Roz-
postarto, ***Świętość lata: VII/13

Kocha Sandra – ur. 21.05.1991 r. w Byd-
goszczy, mieszka w Lubiewicach. Ukończyła 
filologię polską na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie wykonuje 
zawód nauczyciela języka polskiego.
2021: Ujęcie IV/2, *** Leci Feniks V/32, Animus 
liber VI/29, Na stole X/31, Bez radni XII/14

Kochański Kazimierz – ur. w 1950 r. w Za-
lesiu Górnym koło Piaseczna. Debiutował w 
„Zielonym Sztandarze”. Wydał zbiory wierszy: 
Konfesje; Kroki; Krecha; Kolekta; Kanty-Lenki; 
zbiory fraszek: Karambol; Kipiel; Kakofonia; 
Kuriozalia; Kolczyki; wybór utworów Kulmi-
nacje; wybór aforyzmów Kartkując, zbiór 
aforyzmów Kreślone kredą.
2021: Domniemania, Co po mnie VII/14, Wpi-
sany w okrąg VII/28, Chcesz… X/21, Fechtunek 
na aforyzmy X/24, Zaploty XI/16, Uładzania 
XII/14

Kolasiuk Piotr – uprawia poezję.
2021: Eko VIII/26

Kokot-Nowak Anna – ur. 1987 w Poznaniu, 
mieszka w Przeźmierowie. Dziennikarka. 
Uprawia poezję, prozę oraz publicystykę. De-
biut prasowy: „Protokół Towarzyski” (1997).
2021: Posługa w metafizycznej tkance słowa 
III/31-33, Zamkowej liryki strzyżenie – golenie 
V/26, Pośród inkunabułów, archiwów i cyfrowej 
kakofonii VII/35-38, Błogosławieństwo namasz-
czenia drukiem (1) IX/32, 33, Błogosławieństwo 
namaszczenia drukiem (2) X/32, 33

Kolasiuk Piotr – uprawia poezję.
2021: dwadzieściakilka lat X/31

Konopnicki Bartosz – ur. 1984r. w Nowej 
Soli (woj. lubuskie). Mieszka w Krakowie. 
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Tomiki poetyckie: Rozszczelnienie (2013), 
Skrawki (2015)  i Wagony do ciszy (2019). 
2021: Jeszcze IX/3, Planety IX/26, Studium 
przypadku XI/21, Dzień po dniu XII/3

Korab-Karpowicz Julian – prozaik.
2021: Jak mysz zdobyła władzę? VII/18

Korbus Gabriel – uprawia poezję.
2021: Luźne myśli o Ryszardzie III VIII/19

Korniluk Andrzej – ur. w 1948 r. w Bydgosz-
czy. Uprawia poezję i satyrę. Debiut prasowy: 
„Akant” (2018).
2021: Głos sumienia III/28, Ostatnia możliwość 
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III/28, Walka ze stresem III/28, Ach te kobiety 
IV/31, Na pewnego dziadka V/32

Kostun Izabela – publicystka. 
2021: Echa jubileuszu IV/11

Kostur Paulina – uprawia poezję. 
2021: Moje religijne miasto I/11, Niebycie III/21

Kowalczyk Wiktor – ur. w 1964 r. Muzealnik, 
twórca wystaw i publikacji. Uprawia poezję.
2021: Natura wiatru V/23, Nasza Arkadia 
VI/29 

Koziołek Fabian - publicysta. 
2021: Tennessy honey (I) I/26-27, Tennessu 
honey (2) II/14-15

Koziorowska Katarzyna – ur. w 1990 r. w 
Olsztynie. Uprawia poezję.
2021: Między prologiem a epilogiem VII/3, 
Dla Edwarda Stachury – Odwrócić kartkę, Dla 
Edwarda Stachury – Poza ramionami VIII/17, 
Dla M. IX/21

Kozłowski Bogdan Piotr – ur. w 1947 r. w 
Bydgoszczy. Inżynier mechanik. Uprawia 
poezję, publicystykę i satyrę. Debiut prasowy: 
„Głos Pomorza” (2005), debiut książkowy: 
zbiór esejów Pisarze w brązie, marmurze, gra-
nicie (2009).
2021: Moja przygoda z ,,Akantem” I/7, Krynicki 
ślad pamięci III/13

Koźmiński Eugeniusz – ur. w 1940 r. w Bar-
cinie, mieszka w Kołobrzegu. Nauczyciel. 
Uprawia poezję i prozę. Założyciel i pierwszy 
prezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Po-
etów. Debiut prasowy: „Na Przełaj” (1960), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Wołanie mew 
(1998). Autor zbioru wierszy Dziennik medu-
zy (2005) i zbioru opowiadań Ptaki i ludzie 
(2005). Członek ZLP.
2021: Przedwiośnie III/18, Dzień kosa XII/27

Koźmiński Tomasz – uprawia poezję. 
2021: Abecedariusz IV/31

Kranicki Krzysztof – uprawia poezję. 
2021: INRI IV/9, Danusi Siedzikównie IV/9, 
missa brevis IV/9, Lepra IV/9

Kres Maja – uprawia poezję.
2021: ***Weź takiego pod światło VIII/8 

Krzemiński-Iwan Ignacy – uprawia poezję.
2021: ***Gdzieś w oddali… X/26

Krzyśka Sławomir – ur. w 1963 r. w Gnieźnie. 
Nauczyciel akademicki, matematyk, artete-

rapeuta. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Frazeolog” (2004), debiut książkowy: zbiór 
aforyzmów: Aby mogło być… Dzień dobry reflek-
sjo! (2002).
2021: Rozmowa o poezji II/3,  *** litania do 
wszystkich V/2, „Dziękuję” Ewy Adamskiej V/33, 
Wiersze poetów VIII/17, ***Głos jak burza X/26, 
Smutek i piękno X/34

Kubik Radosław - uprawia poezję. 
2021: Marzyciel III/14, Być może III/14, Gia-
como C III/21

Kulisiewicz Małgorzata – mieszka w Krako-
wie. Absolwentka filmoznawstwa i polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka ese-
jów i recenzji filmowych. Autorka zbiorów 
wierszy Inni Bogowie oraz Kot Wittgensteina i 
inne wiersze. 
2021: Niemy zgrzyt IV/8, Etiuda reowulycjna 
V/25, Łygotnik V/35, Impresja, Podziemne ar-
chipelagi, Ekfraza do rzeźby Myrona z  V wieku 
p.n.e, Dylemat, Czas przeszły dokonany, Łańcuch 
życia, Sprzedawcy jaśminu, Podsłowicze IX/36

Kuna Agnieszka – ur. w 1972 r. Z wykształ-
cenia ogrodniczka, z zawodu – logistyk. 
Uprawia prozę.
2021: Przypowieść o trzech małpach XI/28-30
Kurowska Martyna – ur. w 1992 r. w Bydgosz-
czy. Ukończyła Państwowe Liceum Plastycz-
ne. Tworzy ilustracje książkowe dla dzieci 
i dorosłych. Uprawia poezję i prozę oraz 
publicystykę. Debiut prasowy: „Akant” 2019.
2021: Metafizyka i cielesność XI/34, Głód opo-
wieści XII/6

Kurpios-Targosz Robert – uprawia prozę.
2021: Szybkie czasy II/5, Amerykanin IV/24, 
Pesymista VII/19, Ponurak IX/6, Punktualność-
-horror XI/15

Kuszczyński Paweł – ur. w 1939 r. w Wilsku, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia 
poezję i krytykę literacką. Debiut prasowy: 
„Gazeta Poznańska” (1963), debiut książ-
kowy: zbiór wierszy Powroty (1991). Członek 
ZLP. 
2021: Kierunek V/23, Zastanowienie V/25, *** 
Nasycony przestrzenią V/25

Landzwójczak Anna – ur. w 1950 r. w Smoli-
cach woj. wielkopolskie, mieszka w Turowie. 
Nauczycielka. Uprawia poezję. Debiut pra-
sowy: „Konkrety” (1984), debiut książkowy: 
zbiór wierszy Stawiam na siebie (2001).
2021: W świecie poezji VII/27

Lauder Justyna – uprawia poezję.
2021: ***niegrzeczna

Lebioda Dariusz  Tomasz – ur. w 1958 r. w 
Bydgoszczy. Debiut prasowy: „Radar” (1980). 
Poeta, prozaik, krytyk literacki. Prezes Od-
działu ZLP w Bydgoszczy.
2021: Bromberg III/26-27

Lenartowicz Marcin – uprawia poezję.
2021: Hemadriada I/20, ***Wokół łóżka I/20, 
***Lubiła jabłka I/20, Zdjęcie jak czasownik 
I/20, Deszczownia I/20, ***I jeślibym powiedział, 
że z tobą przegra wszystko I/20, ***Z pozoru ta 
chropowatość I/20,  B. V/7, Kwiat kalafiora 
V/7, Żywiołak (Ziemiomoc., Ogniorośl., Świa-
tłotoczyć., Wiatrostrun., Hydroświat.) V/19, 
Miasto, Wyspa, Statek V/34, Nagrzej. VII/25, 
PIEKLNIK. VIII/8, Modlitwa o lewe lof. VIII/21, 
I. VIII/29, Astro IX/25, Piaskienie X/3, ZIEMIE 
ODZYSKANE. X/25, Nikt tak pięknie nie mówił, 
Myszka, 28.05.2021, Odwrotność korozji, Opoka 
XII/7, Ewa (razem z Barbarą Derlak) XI/20

Lewko Andrzej – uprawia satyrę.
2021: Aforyzmy X/31, Fraszki: O plotkujących, 
Wykształcony głupiec, Grzesznik, Niemile widzia-
ny XII/35

Liszewski Bogumił – uprawia poezję.
2021: Pamiętasz? VIII/17

Łączyński Piotr – uprawia poezję.
2021: Mrożący księżyc I/11, Taniec w chmurze 
paproci III/3, Morfina V/7, Muzyczny koszmar 
Ericha Zanna VII/2, Lot mocy VII/13, Przestrzeń 
kobiety IX/21, Spotkania w bezruchu IX/25, 
Morze drzew – Aokigahara X/26, Biały tygrys 
XI/21, Obok nikogo XII/22

Łoś Bogdan – mieszka w Bydgoszczy. Tech-
nik, fotografik. Uprawia poezję.
2021: (Skecz) 300 pucharów (Za wstępem, bez po-
słowia.) I/5, Zapisy świateł I/30, Smółka II/13, 
Znaczyć IV/3, Arcy nie bies kości V/2, Plum plum 
V/3, Trzy kolory VIII/2, Układ VIII/3

Łyp Mieczysław Arkadiusz – ur. w 1947 r. w 
Radomsku, mieszka w Rzeszowie. Pedagog. 
Uprawia poezję i krytykę literacką. Wydaje 
czasopismo „Krajobrazy”. Debiut praso-
wy: „Nowiny Rzeszowskie” (1974), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Na ścieżkach pamięci 
(2005). 
2021: ,,Żołnierz poeta, czasu kurz” III/27, 
Światło znad Patry VIII/16, Płomyki upalnego 
lata XII/18

Majcher Mateusz – uprawia poezję.
2021: Powróciło z wiatrem X/21

Majewska Maria – uprawia poezję.
2021: *** spacerem po miedzianej planecie IV/3, 
Ostatni dinozaur czyli autobiografikator 2021 
darwinizowane VII/21

Mames Tomasz Dariusz – mieszka w Paryżu. 
Kapłan.
2021: Kilka odpowiedzi i dywagacji odnośnie uwag 
i uzupełnień do „Mysteria Mysticorum” VIII/12-15

Manteuffel Christian Medard (Czerwiński 
Krystian) – ur. w 1938 r. w Brześciu Kujaw-
skim. Od 1988 mieszka w Niemczech. Poeta, 
prozaik, publicysta. Debiut prasowy: „Po-
morze” (1962), debiut książkowy: powieść 
Stemplowanie siwych koni (1968).
2021: Tryptyk o sonecie szekspirowskim III/25

Marciniak Jerzy – mieszka w Lund (Szwecja). 
Uprawia poezję i prozę.
2021: Pianista V/25, Winni niewinni VI/27

Janusz
Orlikowski

Alicja Patey-Gra-
bowska-Steffen

Dariusz
Pawlicki

Andrzej 
Ossowski

Stefan 
Pastuszewski

Maciej 
Porzycki

Juliusz
Rafeld

Edmund
Pietryk

Krzysztof
Nurkowski

Jerzy 
Nowotczyński
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Marcysiak Wiesław – uprawia poezję, tłumacz 
z języka angielskiego.
2021: XII 2017 I/8, Mężczyzna i kobieta I/30, 
Mój świat II/3, ***Zegarmistrz czasu II/3, 
Twarze II/13, Skorupa od środka II/13, Pręgierz 
II/18, *** Na kamiennej plaży IV/20, *** Ptaki 
wiosną IV/20, *** (Po ciemnej stronie słońca) 
V/7, *** Daj mi kosmyk twoich włosów V/35, 
Bączek VI/2, *** Pociąg odjechał VI/10, Machi-
neria gwiazd VII/3, Czas IX/3, Rycerze XI/21

Matthis-Chlebiej Maciej – uprawia poezję. 
2021: Tryptyk świętokrzyski V/24, Galaktyczny 
żeglarz V/24

Mazur Krystyna – poetka i publicystka. 
2021: Świątecznie IV/26

Michalak Adam – mieszka w Bydgoszczy. 
Nauczyciel. Uprawia poezję.
2021: Ugrowo złoty sen VI/21

Michałek Elżbieta – uprawia poezję.
2021: Kwarantanna VIII/8, wtedy nie było poezji 
VIII/17

Mielcarek Marcin – ur. w 1996 r. Student 
filologii polskiej na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Debiut prasowy: „Twórczość”.
2021: Bez znaczenia VIII/24,25, Wiązanka po 
dziadku IX/7

Milanowski Jan Skarbimir – uprawia poezję.
2021: ***Piję zeszklone arkana szkarłatu XI/27

Mirosławski Zbigniew Leszcyc – ur. w 1958 
r. w Wadowicach, mieszka w Tarnowie. 
Prawnik. Uprawia poezję, prozę i krytykę li-
teracką. Debiut prasowy: „Znaki Wyobraźni” 
(1987), debiut książkowy: zbiór Biuro poezji 
zagubionej (1991). 
2021: Spojrzenie na naszą planetę… - opowia-
dania Małgorzaty Kulisiewicz I/37, Strząsając 
śnieżny pył IX/37

Mroczek Jacek – psycholog, dziennikarz. 
Autor książki poetyckiej Wszystkie rzeczy, 
zbioru bajek dla dzieci Bajki Pytajki i powieści 
młodzieżowej Historia Pewnej Kaśki. Autor 
zbioru wierszy 50/50.
2021: modlitwa styczniowa 2021 III/2, Warszaw-
ski powrót IX/17

Modnicka Estera – mieszka w Bydgoszczy, 
uprawia poezję.
2021: List XII/22

Morawska Krystyna – urodziła się w Niem-
czech, mieszka w Toruniu. 
2021: Podwójny płomień II/26, Na wyciągnięcie 
ręki III/18, Dzień gaszenia świateł IV/2, Milczący 
obraz V/5, Mądrość nocy V/5, Zatrzymanie XI/27

Musiał Elżbieta – recenzentka.
2021: Każdy wyścig ma swoją historię XII/42

Nadworna Marta – uprawia poezję.
2021: oczko VI/29

Nagórska Ariana – ur. w 1954 r. w Sopocie, 
mieszka w Gdańsku. Poetka, publicystka. 
Debiut prasowy w 1972 r., debiut książkowy: 
zbiór wierszy Podatek od imperium (1986). 
Członkini ZLP.
2021: ,,AKANT” - moja frajda (Refleksje z oka-
zji trzechsetnego numeru) I/10, Barani skok w 
Nowy Rok I/19, permanentni II/22, Zawrót w 
przód III/2, Zależne czyli należne III/3, niczyja 
III/21,  Pora seniora III/24, Na przednówku 

IV/32, Dzień trochę bardziej światowy V/31, 
Przeszłościowcy VI/17, Urodzaj prawic VII/15, 
Edukacyjne przepychanki VIII/9, Wkurzanie 
umiarkowanych XI/12, Wzmożenie ważniactwa, 
Postęp towarzyski XII/10

Nalepa Marek - profesor nauk humanistycz-
nych, publicysta. 
2021: ,,Rubinowy” jubileusz Regionalnego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie I/34-35

Niczyporuk Dorota – z wykształcenia polo-
nistka, z zawodu tłumaczka tekstów użytko-
wych.
2021: A po co w ogóle ta poezja VII/39

Nieroda Anna – uprawia poezję.
2021: ***Stanął przed ołtarzem XI/27

Nowocień Rafał – publicysta.
2021: Fascynujący technothriller XI/38

Nowotczyński Jerzy – ur. w 1939 r. w War-
szawie. Inżynier mechanik. Uprawia satyrę. 
Debiut prasowy: „Akant” (2018).
2021: Figurant, Nowoczesny XII/35

Nurkowski Krzysztof – ur. w 1960 r. w Skalb-
mierzu. Historyk.  Nauczyciel, regionalista, 
dziennikarz, bibliofil, fotografik. Autor 
zbiorów wierszy: Był dwór (2000), Drobiazgi 
podróżne (2009), Limeryki toskańskie (2009). 
2021: Fraszki reakcyjne: Fraszka na dobrego Pana 
i złe Panie, Do Kultu I/25, Zaszczepiony na grupę 
I/21, Blue Monday III/7, Myśli pandemiczne 
III/28, Limeryk dla Milesa VI/26, Hymn do 
wysp VIII/26, Limeryko dla Federico, Ad marem; 
ad absurdum X/31, Myśli pandemiczne XI/32

Nyczaj Stanisław – ur. w 1943 r. Nauczyciel 
polonista. Poeta, aforysta, eseista. Debiut 
prasowy: „Nasze Sprawy” (1964), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Przerwany sen (1968).
2021: Ze spotkań z Bogusławem Żurakowskim 
(1939-2020) VI/23, Fechtunek na aforyzmy X/24

Obderko Emilia – ur. w 1999 r. w Bydgoszczy. 
Uprawia publicystykę.
2021: Nowe stare i stare nowe X/35, Student 
podczas pandemii XI/11

Ojdana Marta – poetka, animatorka kultu-
ry, publicystka, psycholog. Debiut prasowy: 
miesięcznik „Wszystko Dla Szkoły” (2012). 
2021: Ojciec IV/10

Orlikowski Janusz – ur. w 1960 r. w Często-
chowie. Mieszka w Dobrodzieniu. Nauczy-
ciel, poeta, eseista, krytyk literacki. Debiut 
prasowy: „Integracje” (1990), debiut książ-

kowy: zbiór wierszy Suknia rzucona w potok 
krwi (1992). Autor zbioru esejów Gwałt na 
prawdzie (2014). Członek ZLP.
2021: Biogram I/14, Spojrzenie na ego (I) I/28-
29, Spojrzenia na ego (2) II/6-7, O grzechu 
pierworodnym raz jeszcze IX/16, Esej o miłości 
szczęśliwej II, albo suplement X/22-24, Między 
nauką a religią (1) XI/4, 5, Między nauką a 
religią (2) XII/4-6, Horyzonty XII/15

Ossowski Andrzej – ur. w 1949 r. w Sępólnie 
Krajeńskim. Cukiernik. Uprawia poezję i 
publicystykę. Debiut prasowy: „W Rodzinie” 
(1990), debiut książkowy: zbiór wierszy Ist-
nieje tylko wiatr (2011). 
2021: Grażka II/20-21

Pałgan Krzysztof – lekarz internista, alergo-
log. Uprawia poezję.
2021: Stragan IV/20, O zgrzybieniu XI/16

Pastuszewski Bronisław – ur. 1947 w Bydgosz-
czy, inżynier elektryk. Publicysta.
2021: O Horodle IX/14, 15

Pastuszewski Stefan – ur. w 1949 r. w Byd-
goszczy. Poeta, prozaik, publicysta, tłumacz 
(bułgarski, niemiecki, serbski, rosyjski, ukraiń-
ski), krytyk literacki, wydawca. Doktor historii, 
polityk, działacz społeczny. Debiut prasowy: 
„Politechnik” (1971), debiut książkowy: zbiór 
wierszy Druga gałąź (1977). Powieści: Późne 
majowe popołudnie (1995), Dziś (2009). Członek 
– założyciel Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”. 
Redaktor naczelny Instytutu Wydawniczego 
„Świadectwo”, sekretarz redakcji „Akantu”, 
redaktor naczelny „Świata Inflant”, „Podwór-
ka z Kulturą”, „Wodniaka Bydgoskiego” i 
„Bydgoskiego Oka”. Wielki Mistrz Bractwa 
Inflanckiego.
2021: Ciężar 300 numerów I/3, Dziennik czasu za-
razy (9) I/7, Życie I/11, Dziennik czasu zarazy (10) 
II/11-12, Reportaż poetycki II/35, Dziennik czasu 
zarazy (11) III/11-13, Somnabuliczny kalejdoskop 
III/35, Dziennik czasu zarazy (12) IV/15, Dziennik 
czasu zarazy (13) V/14, Ty VI/2, Ksiądz dobrodziej 
i Pan Bóg VI/9, Dziennik czasu zarazy (14) VI/11, 
Opowieść o sobie samym, Solidarności, Polsce i… 
„chuligaństwie” VI/30, Czas-bezczas VII/12, Dzien-
nik czasu zarazy (15) VII/22, 23, Dziennik czasu 
zarazy (16) VIII/4, 5, Mucha VIII/19, Barwne 
dziennikarskie ptaki VIII/38, 39, Udało się nie 
utonąć VIII/39, Dziennik czasu zarazy (17) IX/8, 
9, Odczytane na rynku w Wałbrzychu X/2, Dziennik 
czasu zarazy (18) X/8,9, Numer X/17, Męski, czyli 
dziadowski a nie dziaderski X/19, Dziennik czasu 
zarazy (19) XI/8, 9, Wędrowanie do nieba XII/2, 
Dziennik czasu zarazy (20) XII/12, 13, Zabrakło 
uważności i dobrej woli XII/34, Podprowadzanie 
XII/41, Projekt: przyjaźń XII/43

Krzysztof
Rogucki

Jarosław
Seidel

Włodzimierz
Rutkowski

Marta
Solomej

Stanisław
Stanik (1949-2020)

Krzysztof 
Stanisławski

Grzegorz
Rykowski

Roman 
Sidorkiewicz

Elżbieta Stankie-
wicz-Daleszyńska

Tomasz
Stefaniuk
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Patey-Grabowska-Steffen Alicja – ur. w 1939 
r. w Warszawie. Poetka, eseistka, dramaturg, 
autorka książek dla dzieci. Tłumacz poezji z 
języka francuskiego, niemieckiego i języków 
słowiańskich. Debiut prasowy: „Almanach 
Młodych” (1961), debiut książkowy: zbiór 
wierszy W kręgu (1969). Autorka 12 zbiorów 
poezji, 10 książek dla dzieci, redaktor 3 an-
tologii poezji. Wydała m.in. zbiór wierszy: 
Rozum i serce (2012). Imiona miłości (2013). 
Członkini SPP.
2021: Miłość i satyra IV/36, Być poetą VI/5, 
Warto przeczytać X/14, 15

Pawlicki Dariusz – ur. w 1961 r. Uprawia 
poezje i eseistykę. Debiut prasowy: „Radar” 
(1985), debiut książkowy: książka dla dzieci 
Bibikin w drodze do Kamienia Życia. Członek 
ZLP. 
2021: Pochwała cytatów i cytowania VII/7, 8

Pawłowska Karolina – ur. w 1997 r. we 
Włocławku, gdzie mieszka. Debiut prasowy: 
„Akant” (2020)
2021: Narodziny II/18, Pająk IV/20, Mrówka 
IV/20, Ważka IV/20, Fałdy IV/20, Człowiek jest 
eksplozją XII/3, Czereśnie i koniec świata XII/9

Pawłowski Zbigniew – satyryk.
2021: Limeryki I/21, ***Tańcowała nitka z igłą 
II/28, *** Dziewczę wymalowane V/32, Taniec 
deszczu VI/21, Mędrzec VII/3, Ogląd X/21, 
Zawody…… X/31

Pelica Grzegorz Jacek – ur. w 1961 r. Nauczy-
ciel, historyk, publicysta.
2021: Trochę wyjaśnień IV/7
Pietryk Edmund – ur. w 1938 r. w Orańczy-
cach, mieszka w Poznaniu. Poeta, prozaik, 
eseista, aktor i reżyser teatralny. Pracował 
w teatrach Lublina, Opola, Poznania i War-
szawy. Debiut prasowy: „Kronika” (1957), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Ikonowe dzieci 
(1965). 
2021: Żebrak II/3, Zemsta VI/2, Donos XII/2

Pilarz Norbert – uprawia poezję.
2021: Szansa II/16-17, Banał IV/12

Podborski Marek S. (Marek Szypulski) – 
ur. w 1965 r. w Bydgoszczy. Ekonomista. 
Uprawia poezję. Kierownik Działu Poezji w 
Redakcji „Akantu”.
2021: Moje zdarzenie z ,,Akantem” I/3, Żarłacz 
syn tezy I/9, DDM II/2, Narkoleptyk II/3, Dziś 
III/3, Pluszak III/3, Właśnie III/3, Medyka 
mięty III/14, Łyg III/28, Na rodziny IV/3, Pro-
tokół IV/3, Wewnątrz V/3, Pas a żer V/3, Poeta 
instytucjonalny V/13, Zajazdy V/17, Imperium 
V/32, Mecenas VI/3, Prze ostrzenie  VI/3, Gorąca 

maszyna woskowych żeber w skórczach przepływów 
Nocy Kupały VI/21, Puch lina VII/3, Mane 
Tekel Fares VII/3, Spiętrzenie – dialog wokół 
Almanachu VII/4,5, Rzeźba, S.K.AŁA (szcze-
pionkowe komando) VII/14, Nie ma nie VII/32, 
Gwiazdycień, Kier masz, Wrócił, VIII/3, Gama 
VIII/15, Tyka nie, Buc macher IX/3, Plamienie 
X/2, Najlepiej X/3, Odlewnia XI/3, Kont rola 
XI/3, Zagon morowy XI/3, Zawleczka XI/16, Nie 
XII/3, JESIENNE RAJ DY RAJ MUNDA XII/3, 
Dziubuś, Zamiennik XII/14 

Podstawski Maksymilian – mieszka w War-
szawie. Publicysta. 
2021: Europa Środkowa - 80 lat temu i teraz, 
próby integracyjne III/22-24, Rola protestantów 
w zachowaniu słowackiej tożsamości narodowej 
X/6, 7

Porzycki Maciej – ur. w 1954 r. w Poznaniu. 
Psycholog. Uprawia poezję i publicystykę. 
Debiut prasowy: „Południowa Wielkopolska” 
(1985), debiut książkowy: zbiór wierszy Pa-
pierowe serwetki (1990).
2021: Lokata II/5, Być poetą VI/5

Prokop Adam R. – uprawia poezję. 
2021: ufność I/14, ***tak długo tu jestem I/14, 
Esej o słowie IV/4, Słoneczny IV/20, strach na 
wróble IV/20, Gabinet filozofa VI/7

Pstrusińska Jadwiga – ur. w 1947 r. w Kra-
kowie, mieszka w Bydgoszczy. Pracownik 
naukowy, specjalność: orientalistka. Uprawia 
poezję.
2021: ,,Akant” w perspektywie euroazjatyckiej 
I/6, Ptaki moich wspomnień IX/18, 19

Pudzianowska Amelia – uprawia poezję. 
2021: Żebra Adamowe II/13, Przemoc II/13, Do 
syreny II/19, Dziewica pisze erotyk IV/21 

Raczyńska-Kraj Janina – uprawia poezję.
2021: Miniony świat VIII/32

Rafeld Juliusz – ur. w 1949 r. w Bydgoszczy. 
Inżynier. Poeta i bard. Debiut książkowy: 
Kryształy (1990).
2021: Akant story I/5, Dziewczynka z zapalniczką  
I/8, Gdybanie II/19, Falochron II/26, Raczej… 
II/27, Echa w Pompejach III/25, Weronika VI/22, 
Zabiję twojego boga VIII/2, Rany IX/3, Plamy na 
słońcu V X/2, Stary człowiek i czas XI/12, Turniej 
Jednego Wiersza XI/33, Ballada o pisarzu XII/3, 
Sezon XII/11, Plamy na słońcu XII/18

Rataj Karolina – uprawia poezję.
2021: ***leży I/30, ***rozdzierający skwar II/19, 
Lalka V/35, *** miasto, za którym wzdychasz 
VI/7, *** przychodzi VI/10

Rautman-Szczepańska Agnieszka – ur. w 
1976 r. w Bydgoszczy. Lekarz. Od 2008 roku 
mieszka w Szwecji. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy Szelest astralnych jaskółek (1993). 
2021: Oszust XI/2

Rogalski Marcin – ur. w 1989 r. w Bydgoszczy. 
Kulturoznawca.
2021: V & Venus III/21, Smoothie III/25, 
Nowy Utwór IV/21, Dyspensa IV/27, This train 
theme V/20

Rogucki Krzysztof – ur. w 1966 r. w Bydgosz-
czy. Historyk. Uprawia publicystykę. Debiut 
prasowy: „Akant” (2008), debiut książkowy: 
esej Piłsudski w Bydgoszczy (2007). 
2021: Świadomość jako transcendentale XII/38, 
39

Rudiak Robert – ur. w 1966 r. w Zielonej 
Górze. Poeta, prozaik, krytyk literatury. 
Debiut prasowy „Faktor” w 1987 r. Prezes 
Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze. 
2019:***Epikryza IV/13,Inwigilacja albo prze-
słuchanie VII/19
2021: Szli na zachód literaci IV/35

Rulewski Jan – ur. w 1944 r. w Bydgoszczy. 
Polityk, publicysta.
2021: Mój nakaz moralny X/11

Rutkowski Włodzimierz – mieszka w Łodzi. 
Uprawia poezję i prozę. Debiut prasowy: 
„Angora” (1996).
2021: Pamiętam doskonale… I/7, Dylematy 
Wodnego Ratownika VIII/26, Intruz IX/30, 31, 
Belfer XI/30, 31

Rykowski Grzegorz – ur. w Bydgoszczy, 
mieszka w Białymstoku. Uprawia publicy-
stykę.
2021: Listy do Emilii XII/24-26

Rybicki Maciej – ur. w 1956 r. w Katowicach, 
mieszka w Krakowie. Studiował na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej ASP, dyplom w r. 1980 
w pracowni prof. Andrzeja Strumiłły. Wykonał 
lub zaprojektował liczne scenografie, zarówno 
dla widowisk telewizyjnych (ok. 95 scenografii 
do tzw. “Benefisów w STU”), oraz blisko 20 
scenografii do spektakli repertuarowych.
2021: ***Ta pani z siwą głową II/3, Bal II/28, 
Spowiedź grzesznika nawróconego na prostą ścieżkę 
snu III/3, Vincent III/19, ***Urodził się na jawie 
III/28, Obrazki z podwórka VI/7, ULUNG VI/26, 
***Rozmyślania śl (?), ***Na przedmieściach 
woźnice leją wódkę i XI/6

Samusik Jerzy – mieszka w Białymstoku, 
pracownik naukowy Akademii Medycznej, 
publicysta.
2021: Echa jubileuszu. Moja współpraca z „Akan-
tem” III/5, 

Schiller Friedrich (1759-1805) – poeta nie-
miecki epoki romantyzmu
2021: Rękawiczka (z niemieckiego przełożył Adam 
R. Prokop) XI/10

Segiet Eliza – poetka. Zbiory wierszy: Romans 
z sobą (2013), Myślne miraże (2014), Chmurność 
(2016), Magnetyczni (2018), Magnetic People 
(2018), Nieparzyści (2019). Autorka mono-
dramu Prześwity (2015), farsy Tandem (2017), 
minipowieści: Bezgłości (2019).
2021: Ławka lokatora IV/25,

Seidel Jarosław – ur. w 1962 r. w Gdyni. 
Uprawia poezję, prozę i eseistykę. Debiut 

Zbigniew Radosław 
Szymański

Jerzy 
Utkin

Włodzimierz
Rutkowski

Grażyna
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Mieczysław
Wojtasik

Andrzej 
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Joanna 
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Leszek
Wierzchowski

Maria 
Zdziarska
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książkowy: zbiór wierszy Samotność i pragnienie. 
2021: WANTED DEAD OR ALIVE! II/18, narcyz 
i echo IX/21 (?), Zasłyszane w telewizorze IX/29, 
Chwilowa słabość poezji polskiej? XI/12, Czarny 
kapelusz XII/8

Sepioł Andrzej – uprawia poezję.
2021: Przedziwnej wyobraźni pozy V/36, Plany 
duszy V/36, Piękno ziemi naszej VIII/20, Twą 
baśnią XI/20

Shakespeare William (1564-1616) – angiel-
ski poeta, dramaturg, aktor. Uważany za 
jednego z najwybitniejszych pisarzy litera-
tury angielskiej oraz reformatorów teatru. 
2021: Tytus Andronikus II/27, Tytus Androni-
kus – przekład z angielskiego Karol Kalisty 
IV/22

Sidorkiewicz Krzysztof - ur. w 1952 r. Praw-
nik, doktor historii, eseista.
2021: Zwyczajna insynuacja I/31

Sidorkiewicz Roman – ur. w 1946 r., mieszka 
w Bydgoszczy. Inżynier mechanik. Upra-
wia publicystykę. Debiut prasowy: „Akant” 
(1997). 
2021: Kim on zacz? I/5, Eurotyki, emeryki i 
inne wierszyki I/33, Poezja nabati. Poznawanie 
kultury rejonu Zatoki Perskiej (1) I/36-37, Poezja 
nabati. Poznawanie kultury Zatoki Perskiej (2) 
II/29-31, Jeremi Przybora - legenda polskiego 
kabaretu, poezji i piosenki III/29-31

Siemińska Lucyna – ur. w 1962 r. w Byd-
goszczy. Uprawia poezję i krytykę literacką. 
Debiut książkowy: zbiór wierszy Bliżej (2006)
2021: Wokół „Milczenia nut” VIII/37, Wokół 
„Milczenia nut” IX/39
O „Ucieczkach i powrotach” słów kilka XII/36

Singer Icchok Baszewis – prozaik. Laureat 
Nagrody Nobla.
2021: Epitafium dla sznurowadła (przeł. Ma-
riusz Lubyk) XII/17

Skorupa Natalia Sara – uprawia poezję. 
2021: Grudzień I/11, Chciałabym zasnąć IV/21, 
O tobie VIII/21

Skorupska Ewa Katarzyna – ur. w 1989 r. we 
Wrocławiu, mieszka w Antwerpii. Tancerka. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Akant” 
(2012).
2021: ***Być jak kamień III/18, Skrzydła V/2, 
La danse modernę V/6, Lustra V/12, LATEM W 
ZATOCE PORTOFINO VIII/23, WE FLOREN-
CJI IX/26, WITRAŻE X/26, Zaczekanie XI/2

Skrzypek Robert – ur. w 1977 r. Uprawia 
poezję. Debiutował w undergroundowym 
wydaniu zbioru wierszy Wejdź we mnie (2000).
2021: ,,Jestem” I/30, *** (Moje ciało rozpięte 
na maszcie) V/7

Sobolewski Piotr – publicysta.
2021: „Dziady” po węgiersku VII/16

Sokołowska Janina Barbara – ur. 1954 r. w 

Żychlinie, mieszka w Dąbrowie Górniczej. 
Pedagog. Uprawia poezję i eseistykę. Debiut 
prasowy: „Górnośląski Informator Kultural-
ny” (2002), debiut książkowy: zbiór wierszy 
Zobaczyć, zrozumieć i wracać (1999).
2021: Byłam tam V/12, Jasna strona wieczności 
VI/10

Solomej Marta – uprawia poezję. 
2021: Zoom V/2, Spacer nitkami mitów V/35, Z 
tej strony XII/22

Sroczyńska-Kostuch Agnieszka – ur. w 1978 
r. w Trzemesznie. Mieszka w Trzebini. Upra-
wia poezję. Zbiory wierszy: Niemocni (2015) i 
Który odchodzisz (2017). Redaktorka witryny 
Poeci Polscy.pl. oraz „Inter-. Literatura-Kultura”.
2021: Rozmowa z Leszkiem Lisieckim I/18-19

Stachelski Marcin – ur. w 1987 r. w Kolnie, 
mieszka w Płońsku. Historyk. Autor mono-
grafii Duchy czy nieznana siła? (2013). W l. 
2010-2013 redaktor naczelny kwartalnika 
„Spirytyzm”. Od 2014 współpracuje z mie-
sięcznikiem „Czwarty Wymiar”. Debiut pro-
zatorski: „Akant” (2018).
2021: Umysłowo zdrowy III/14, Hopperiada (I) 
III/19, Monsiel i żeglarz III/19, Capriccio (Park 
600-lecia) VI/6, *** Dla administracji to nie 
kłopot VI/7, Karliczki VII/17, ***(Z tamtych 
dni…) VIII/21, halucynogenny świt słomiano 
wdowi IX/26, , Szuflady VII/2  

Stanik Stanisław (1949-2020) – ur. w 1949 r. 
w Małoszycach woj. świętokrzyskie. Poloni-
sta. Poeta, krytyk, publicysta. Członek ZLP. 
Debiut prasowy: „Kamena” (1968), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Objęcie (1991). Autor 
24 książek.  
2021: Jeszcze nie plon X/34, 35

Stanisławski Krzysztof – ur. w 1967 r. w 
Bydgoszczy, mieszka w Dobrczu. Uprawia 
poezję. Filolog polski, wydawca. Były redak-
tor naczelny „Gazety Czarno-Biała” (1992), 
debiut książkowy: zbiór wierszy: Rozbite 
witraże (1995).
2021: W poczekalni, Rozdanie, Blizny, Harmonia 
X/20, ***Milczenie roślin – kamyk znaleziony 
XII/9

Stankiewicz-Daleszyńska Elżbieta – ur. w 
Markowicach, pow. Środa, mieszka w Po-
znaniu. Chemiczka. Poeta i prozaiczka. Po-
wieści: 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).
2021: Monodram na pandemię z reptilianami 
w tle II/4-5, Monodram na pandemię IV/17, 
Nienormalnie normalna? Religia medycyny? 
(1) X/27, 28, Nienormalnie normalna? Religia 
medycyny? (2) XI/26

Stasiewicz Jerzy – eseista, krytyk literacki.
2021: Być chlebem I/38-39, Bóstwa pierwotnych 
Słowian w poezji IV/38, Płomienie poezji sięgają 

obu fortów X/12, Czas gaszony siną pręgą 
witraża XI/37

Stefaniuk Tomasz – ur. w 1973 r., 
mieszka w Lublinie. Pracownik na-
ukowy. Uprawia poezję.
2021: Jeszcze nie dzisiaj II/28, Tysiąc 
atletów V/17, O jedno słowo za dużo 
VI/18, Pieniążki, samochodzik, dramacik 
VII/14, Nauka VII/17, Z nienapisanej, 

ale możliwej korespondencji VIII/18, Mniej niż 
jeden X/16, Biblioteka akademicka to źródło zła, 
występku i wynaturzenia XI/16

Stępień Beata – ur. w Kielcach. Pisze teksty 
piosenek i muzykę, a także utwory dla dzieci. 
Uprawia poezję.
2021: Czary w noc kupały VI/21, Cyrk VII/14, 
Rozbierz mnie VIII/21, Moja Itaka IX/2, Niby 
ja ix/29, Zorba – Taniec życia X/12, Powróciło 
z wiatrem X/21, Nie śpij XII/22, Cherubinek 
XII/35

Stępień Kinga – uprawia poezję.
2021: ***zrobiłam lemoniadę IX/13

Stosik Mateusz – ur. w 2001 r. w Tucholi, 
mieszka w Cekcynie. Uprawia poezję.
2021: Rżeć V/3, Nakielszczyzna, Siła razy ramię, 
podzielić przez przeszkody VII/21, Moralność jest 
względna IX/13, Insomnia IX/25

Sujczyński Jarosław - ur. w 1956 r., publicysta.
2021: Odnaleziony list Spinozy III/4-5

Suliga Zuzanna – uprawia poezję.
2021: *** Jestem osowiała piszczącym huraganem 
drzew X/29

Szczepański Piotr – ur. w 1967 r. w Warszawie. 
Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanisty-
ki w Warszawie. Uprawia poezję. Wydał dramat 
Thora boga burzy i piorunów poszukiwanie szczęścia 
i zagubionego młota Mjollnira (2011).
2021: Zanim przeminie karnawałowa euforia II/26, 
Zmarzł niedaleko Q-Park (na trasie) III/25, Indian-
ka z Manaus IV/27, blondynki średniej daty V/17, 
Elektryczna packa na muchy w Chiang Mai V/20, 
Rozmowa z ojcem, który nigdy nie odszedł VI/10, 
czekając znów na piątek (tak ale po co?) VI/19, Tel 
Awiw, w noc i w dzień VII/28, wyjazdy do miejsc 
obciążonych pamięcią IX/17, listopadnie 2 XI/2, 
wspólna smycz i obroża czyli spacery Pańcia i Loli 
XI/20, bratnie dusze nie chodzą po piętach XI/25

Szczurek Jan – publicysta. 
2021: Zatopiony w historii VII/26, 27

Grzegorz
Zientecki

Kalina Izabela 
Zioła

Paweł
Ziółkowski
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XXII Agon Poetycki
O Wieniec Akantu

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do 
swych symbolicznych korzeni śródziemno-
morskich, ogłasza dwudzieste drugie zawody 
poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, 
pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

Młodość... Ty zawsze…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, 
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
nawiązywać będą do tego – określonego w 
temacie zawodów, niezmierzonego obszaru 
egzystencjalno-kulturowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane 
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, 
opatrzone godłem, należy nadsyłać pod adresem: 
Redakcja Akantu, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworco-
wa 62/1 – do 15 stycznia 2022 roku.

Jury przyzna sześć nagród:    
Grand Prix   – 300 zł
I nagroda   – 200 zł
II nagroda  – 100 zł
dwie III nagrody   – po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z 
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez 
wybór utworów do publikacji w Akancie, a także 
w almanachu pokonkursowym.

Wyniki agonu ogłoszone zostaną na łamach 
miesięcznika Akant w lutym 2021 roku wraz z 
tematem kolejnego agonu poetyckiego.

Szelwach Grzegorz – ur. w 1969 r. w Między-
rzeczu. Absolwent filologii polskiej na UAM 
w Poznaniu oraz Studiów Doktoranckich 
przy IBL PAN. Doktor nauk humanistycz-
nych. Wydał monografię Listy Adama Mic-
kiewicza (lata 1817-1833). Uprawia poezję.
2021: Prawda, piękno i dobro płynące z „Listów 
do Felicji” XI/18, 19

Szmandra Marcin – ur. w 1984 r. Pisarz, 
poeta, grafik, ilustrator i artysta. Zawodowo 
pracuje jako projektant graficzny i specjalista 
ds. marketingu. Wydał zbiór opowiadań Har-
miderek (2013 r.), ponad setkę mikrowierszy 
i haiku Rojbry, cierczki i spacnioki (2014 r.) 
oraz artystyczny remiks literacki Ulisses. 
Streszczenie (2017).
2021: Bęben maszyny rotującej jest pusty, nastę-
puje zwolnienie blokady IX/4, 5, Bęben maszyny 
rotującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady 
X/4,5

Szokalski Kajetan – ur. w 1993 r. Studiował 
filologię angielską oraz dziennikarstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim. Pisze powieści 
obyczajowe, fantastyczne, kryminalne.
2021: Szczęśliwa Siódemka III/6-7

Szulc Jerzy – mieszka w Bydgoszczy, działacz 
społeczno-polityczny, publicysta.
2021: Kobiety do środka! X/11

Szymański Zbigniew Radosław – mieszka w 
Gdyni. Uprawia poezję i prozę.
2021: Pod parasolem liścia ,,Akantu” I/4, Gdy 
krople potu atramentem pisarza II/32-33, Życio-
łapka na nieczytających X/36, 37

Śniado-Majewski Michał – uprawia poezję i 
prozę. Debiut książkowy: zbiór wierszy Jednia 
(2019). Kolejny zbiór: Kamień spadający w 
górę (2021).
2021: Władca zmierzchu I/8, Kolęda I/11, Ka-
lejdoskop VI/6, O każdej porze VII/13, Granada 
IX/26, Notre-Dame de Paris X/29, Wesele XI/27

Świrczewska Małgorzata – mieszka we Fran-
cji. Uprawia publicystykę.
2021: Moje spotkanie z Paul Loup Sulitzer’em 
XII/19, 20

Tajer Cezary Józef – ur. w 1973 r. we Wro-
cławiu, mieszka w Olszy. Filozof.
2021: W obronie racjonalistycznego światopoglą-
du II/23-25 

Tarach Michał – uprawia poezję.
2021: Moi Drodzy XII/35

Tejkowska Milena – polonistka. Uprawia 
poezję.
2021: ***Kiedy dotykam ustami przedświtu 
XI/27, ***Z podartej tkaniny nieba XII/9

Tomaszewski Artur – ur. w 1958 r. w Gdań-
sku. Prokurator. Uprawia poezję. Debiut 
książkowy: zbiór wierszy Izaak, czyli powrót do 
śmiechu (1992).
2021: ***motyle bez skrępowania VII/13, kto 
wspomni VIII/17, ***świat zamknięty X/3, 
***zamknięty na okręcie świata XI/6

Tlałka Anna – ur. w 1983 r. w Piotrkowie Try-
bunalskim, mieszka w Korfantowie na Śląsku 
Opolskim. Nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej, pedagog-terapeuta, bibliotekarka, 
poetka. Autorka książek: Proscenium, Kobieta 
raz i dwa i, Odsłanianie światła, Po-ranne pta-
ki, Rok z życia małego misia, czyli 12 misiowych 

wierszyków. Członkini SPP.
2021: Co małe, delikatne, kruche XI/35

Topaz Stanisław – uprawia poezję.
2021: Upadek XII/31 

Tryba Anna Maria – nauczycielka, publi-
cystka. 
2021: Busola szaleńca w zwariowanym świecie 
czyli o Witkacym dramaturgu I/22-24

Tylman Barbara – ur. w 1947 r. w Poznaniu. 
Handlowiec. Uprawia poezję i prozę. Debiut 
prasowy: „Gazeta Ratajska” (2001), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Zamknięte w przestrze-
ni (2004). Członkini ZLP. 
2021: Inny świat I/2, Powrót z atelier I/17, 
Wnuczka III/17

Urbaniak Janusz – uprawia poezję.
2021: Kilka słów VI/13, Niedoszłe anioły VI/13, 
Nowo narodzone VI/13, Mleczny deszcz VI/13, 
Cieśnina VI/13, Ptaki wołają VI/13, 

Uss Kacper – ur. w 1995 r. w Gostyninie. 
Filolog polski, doktorant literaturoznawstwa. 
Nauczyciel. Uprawia poezję.
2021: Akademia sztuki VIII/18, Lekcja z listy 
przebojów IX/20, Ucz mnie Miley, bo kto inny 
może? X/16

Utkin Jerzy – ur. w 1963 r. w Wałczu, miesz-
ka w Pile. Z zawodu dziennikarz. Prozaik. 
Powieści Czarny Albatros (2003), Chwiejnym 
krokiem przez bagno (2011), zbiór opowiadań 
Listy z kraju obłąkanych (2013), poeta nurtu 
liryki obywatelskiej. Satyryk, autor tekstów 
piosenek dla dzieci i młodzieży. Debiut 
prasowy: Pilski Informator Kulturalny (1982), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Identyfika-
cja (1985). Zbiory poetyckie: Nigdzie swój 
(2007), Zaproszenie do ciszy (2007), Nigdzie 
swój (2007), Trwoga trzciny (2008), Pod żadną 
gwiazdą (2012), Paragrafy krzywdy (2014), Nikt 
nie woła (2014), Chleb i kamienie (2015), Psalm 
skopanego psa (2016), oraz zbiory opowiadań: 
Czarny Albatros (2003 i 2014), Listy z kraju 
obłąkanych (2013). Członek: ZLP, Stowarzy-
szenia Autorów ZAIKS i SDRP. Przekładany 
na język rosyjski, ukraiński, białoruski, grec-
ki, szwedzki i niemiecki.
2021: Stokrotka IV/8, Za wcześnie V/29, Niech 
to szlag V/29, Niedziela i nadzieja V/29, Jak 
Feniks z popiołów VIII/20, Za zmarłych XI/11, 
Pocałunek XI/17

Walter Andrzej – ur. w 1969 r. w Gliwicach. 
Uprawia poezję i publicystykę. Debiut książ-
kowy: zbiór wierszy Paryż (2015). Autor 
zbiorów: Nastroje (2004), Miłość (2007), Tam 
gdzie zebrałem poziomki (2010), Punkt rzeczy 
znalezionych (2011), Śmierć bogów (2012), Pesel 
(2013). Członek ZLP.
2021: Projekt pandemia IV/33

Wątor Małgorzata – ur. w 1988 r. w Słupsku, 
mieszka w Gdańsku. Publicystka.
2021: Przychodnia lekarska - urządzona w stylu 
Feng Shui III/14, Śnienie IV/3, Natchnienie na 
OIM V/12, Stacja dializ V/12, Duch człowieka 
VII/2, Pandemia pesymizmu, W szpitalu psychia-
trycznym VIII/8, Wpływ Mickiewicza VIII/17, 
Ucieczka XII/2

Wątroba Juliusz – ur. w 1954 r. w Rudni-
cy pow. Cieszyn. Poeta, prozaik, satyryk, 
felietonista, autor tekstów pieśni, piose-
nek i musicali, spektakli. Debiut praso-
wy: „Radar” (1977), debiut książkowy: 

zbiór wierszy Chwila przemienienia (1983) 
2021: Mojej ptaszynie IV/31, Kukułka IV/31, 
Skowyt V/32, Wyznanie mgr inż. Chemika V/32, 
Oryginalna VI/26, Muzyka VIII/26, Fraszki: 
Takie czasy, Oświadczenie, Beztalencie, Zwierze-
nia naszych dzieci IX/29, Wszystko jedno XII/22

Wicherkiewicz Joanna – ur. w 1971 r. w 
Mławie, mieszka w Uniejowie. Nauczycielka. 
Uprawia poezję. Debiut książkowy: zbiór 
wierszy Okruchy życia (2015).
2021: Inlakesh XI/21

Wielicka Amelia Roksana – ur. w 2002 r. w 
Bydgoszczy. Uprawia poezję i prozę.
2021: Było popołudnie VII/21

Wierzchowski Leszek – ur. w 1949 r. w Za-
wierciu, mieszka w Katowicach. Dziennikarz, 
animator kultury. Uprawia satyrę i aforysty-
kę. Debiut prasowy: „Trybuna Robotnicza” 
(1970), debiut książkowy: dramat Millenium 
(1998). Lider Polskiego Ruchu Monarchi-
stycznego
2021: Fraszki I/21, Echa Jubileuszu Moja 
współpraca z „Akantem” III/5, Kochane pie-
niążki - Fraszki III/28, Imionnik zakochanych 
– B IV/31, Pod paragrafem VI/26, Fraszki: 
Internetem zniewoleni, Narodziny eseisty, Żywot 
poety, Wskaźniki, Poezja i życie, Magia fraszek 
VII/32, AMORAŁKI: Sztuka pieszczot, Cześć 
dla kobiety, O potrzebie przytulania, Miłość i 
seks VIII/26, Fraszki: Z kulturą źle, Patrząc na 
bliźnich, Talent i zawiść, Poeci i prozaicy, Poeci 
i grafomani IX/29, Prawdziwe oblicze, Choroba 
duszy, Wierność alkoholika X/31

Wilkowski Jacek – uprawia poezję.
2021: Ostatni Mohikanie II/8, Matrix II/8, 
Nie otwieraj mi oczu II/8, Przystanek II/8, Koło 
życia II/8, Epidemia II/8, Elementarz robaczy-
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wych słów II/8, Niedziele II/19, Montagna w 
Gemaldegalerie III/19, Wiking na spacerze 
III/21, W ogrodach Boscha IV/21, Przezroczysta 
V/5, Pornografia w Vence V/9, Miłość Witolda 
V/11, Lato 1967 V/11, Wiosna 1967 V/11, 
Sekretarz V/11, Wszystko dla zmysłów V/23, 
Nieobecność VI/10, Fotograf VI/29, Glamour 
VII/25, Przedmiot VIII/16, Kochanka, na za-
wsze VIII/21, Palermo VIII/22, 23, Epidemia na 
trzepaku IX/2, Na odnowienie pożądań IX/21, 
Teoria względności X/21, Jubileusz XI/27, 
Odstrzał XII/11

Witkowski Tomasz – ur. 1968 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Specjalista ds. promocji 
regionu i dóbr kultury. Uprawia poezję i 
rysunek. Debiut książkowy: Niewysublimowane 
2017.
2021: Odbicie Leszka Wierzchowskiego, Korona 
XI/32

Wojdyło Justyna – ur. 23 listopad 1985 r. we 
Włocławku. Ukończyła studia informatycz-
ne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Autorka książki poetyckiej Poczucie 
bezpieczeństwa związane ze stałością rozczarowań. 
Poradnik dla idiotów. Slamerka. Współpro-
wadzi wideobiuletyn literacko-społeczny 
“Refleksy Literackie” na YT. Autorka tekstów 
piosenek, opowiadań, wierszy oraz prozy 
poetyckiej.
2021: Ranny V/23, Odciski V/35, Martwa 
natura, Ukaktuszona VII/24, Skąd się biorą 
wiersze? VIII/16

Wołyński Marek – ur. w 1960 r. Uprawia 
poezję. Debiut prasowy: 1981 r. Zbiory 
wierszy: Arena (1992), Mój labirynt (2017), 
Miłosne abecadło (2018), Moje legendy 
(2019). Członek ZLP.   
2021: ***Powiedziała- II/19, PSYCHIATRA 
I POETA III/14, JESZCZE NIE CZAS X/26, 
NIESPEŁNIONY XI/27

Wojciechowska Paulina – ur. w 1991 r. w 
Sosnowcu. Zawód wyuczony: technik BHP. 
Autorka wierszy i opowiadań fantastycz-
nych i science-fiction. Debiut prasowy: 
SOSNart – Sosnowiecki Magazyn Kulturalny 
(2010).
2021: Luminarz X/2, Locus amoenus X/26

Wojcieszko Grażyna – ur. w 1957 r. w Byd-
goszczy. Inżynier informatyk. Zarządca 
projektów w Komisji Unii Europejskiej. 
Uprawia poezję i prozę oraz publicystykę 
o charakterze naukowym i politycznym. 
Członkini grupy literackiej Piórnice. Au-
torka 6 tomów poetyckich oraz opowiadań 
zebranych w 3 antologiach. Debiut książ-
kowy: zbiór wierszy W oczekiwaniu (2000). 
Zbiory: Karuzela (2005), Sen o tramwaju 
(2012). Laureatka wielu ogólnopolskich 
konkursów lirycznych.
2021: Niby XII/23

Wojtasik Mieczysław – ur. w 1941 r. w Pa-
newku na Kujawach, mieszka w Bydgoszczy. 
Pracownik naukowy, ekolog. Poeta, krytyk 
literacki, satyryk. Opiekun debiutantów. 
Debiut prasowy „Fakty i Myśli” (1967), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Struna 
czarnoziemu (1979), Członek ZLP.
2021: Lek na każde zło II/35, Jakie to ludzkie 
V/2, Ogryzek świata V/30, Przed detonacją 
VI/2, Tak było i będzie VI/3, Chaos w roli 
Stwórcy IX/28, Najkrócej i najsensowniej 
IX/39,
Nijak XII/11, Wspomożenie mitu XII/37

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych,
Miesięcznik Literacki „Akant”,

i Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”

serdecznie zapraszają 
uczniów klas 1  ̶  6 szkoły podstawowej 
do udziału w konkursie plastycznym

Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy.

Antek Akantek to bajkowa postać
związana z wychodzącym w Bydgoszczy 

Miesięcznikiem Literackim „Akant”.

Prosimy o nadsyłanie rysunków przedstawiających 
ulubione miejsca w Bydgoszczy, te znane i mniej znane.

Prace laureatów zostaną opublikowane 
w książeczce dla dzieci Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy,

którą wyda Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”
i którą będzie można zakupić, zgłaszając się na maila: akant24@wp.pl

Dla laureatów przewidziano darmowy egzemplarz książki
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników, a także nauczycieli przewidujemy dyplomy uczestnictwa.

Prace w dowolnej technice wraz z kartą zgłoszenia 
(do pobrania na stronie internetowej „Akantu”: https://akant.org)

należy przesłać do 30 marca 2022 roku pod adres redakcji:
Redakcja „Akantu”
ul. Dworcowa 62/1 
85-010 Bydgoszcz

Rozwiązanie konkursu przewidujemy na 1 czerwca 2022 roku.

Będzie mu towarzyszyć wystawa w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu (ul. Gdańska 5).

Wódz Maciej – ur. w 1965 r. w Zieleniewie 
woj. zachodniopomorskie. Inżynier. Upra-
wia poezję. 
2021: Wzgórze psów XII/21

Wróblewski Bolesław – uprawia poezję.
2021: Było, minęło… jest VII/38

Wyborski Roman – uprawia publicystykę.
2021: Romania Romana XI/14, 15, Esej mało 
dyplomatyczny XII/16, 17

Zajączkowska Daniela Ewa – mieszka w 
Łodzi. Uprawia poezję.
2021: Pean maluczkich VIII/20, Wyznanie 
Donny Elwiry VIII/21

Zawadowski Tadeusz – ur. w 1956 r. w 
Łodzi, mieszka w Zduńskiej Woli. Z za-
wodu ekonomista. Poeta, krytyk literacki. 
Założyciel Klubu Literackiego Topola. 
Współtwórca Klubu Twórczej Pracy Bez 
Aureoli. Debiut prasowy: „Radar” (1986), 
debiut książkowy: zbiór wierszy Fotoplasti-
kon (1987). Autor zbiorów wierszy: Lustra 
strachu (2000), Ścieżka obok raju (2005), 
Kiedyś (2014).
2021: Pismo mi szczególnie bliskie I/2, Od-
liczanie VI/7, Najgorsze, Kwarantanna, W 
rękawiczkach, raport z czasów zarazy IV, Raport 
z czasów zarazy V, dwa ptaki, Modlitwa starego 
Joachima, Zapadanie się VII/9

Zdziarska Maria – ur. w 1953 r. w Krośnie-
wicach, mieszka w Bydgoszczy. Nauczy-
cielka matematyki. Uprawia prozę. Debiut 
prasowy: „Akant” (2004).
2021: Wszystko jest kwestią wiary i woli (1) 
II/9-11, Wszystko jest kwestią wiary i woli (2) 
III/9-11, Kobieta w kapeluszu V/5

Zientecki Grzegorz – ur. w 1962 r. w Lublinie. 
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
Poeta. Debiut książkowy: zbiorów aforyzmów 
Szlifierz oka (2012). 
2021: Singapur 1996 II/26, Echa Jubileuszu Moja 
współpraca z Akantem III/5, Morze VI/19, Dni 
wielkiego księżyca X/29, Wspomnienie z kanału 
panamskiego XI/25, Aforyzmy XI/32, Transpacy-
ficzna impresja XII/31, Aforyzmy- XII/35

Zięba Rafał – uprawia publicystykę i krytykę 
literacką.
2021: Ścieżki Zacharego VIII/30, 31

Zioła Kalina Izabela – ur. w 1952 r. w Poznaniu. 
Poetka, tłumaczka, krytyk literacki, dziennikar-
ka, animatorka kultury. Członkini ZLP. Debiut 
prasowy: „Życie Literackie” (1970); debiut 
książkowy: zbiór poezji Srebrny motyl (2010). 
2021: Czytać albo nie czytać? - oto jest pytanie III/35

Zimny Jerzy Beniamin – mieszka w Poznaniu. 
Uprawia poezję.
2021: Ulica Podgórna VI/6

Ziółkowski Paweł – ur. w 1974 r. w Chełmnie. 
Mieszka w Jeleńcu gm. Papowo Biskupie. 
Nauczyciel historii. Uprawia poezję i satyrę. 
Debiut prasowy: „Akant” (2015).
2021: Limeryki V/32

Żarów Marian Stefan – mieszka w Mielcu. 
Prozaik i publicysta.
2021: Podkarpacki Salon Literacki IX/15, Erozja 
czy przedsmak nowej ery IX/23, 24 (?), odwrócona 
karta zdarzeń, sącząc cydr, esencja, Kiedy XI/6

Żytelewska Weronika – ur. w 2000 r. w Bydgosz-
czy. Uprawia publicystykę.
2021: Trwanie i przemijanie XI/38 v
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Recenzje opublikowane na łamach Miesięcznika Literackiego „Akant” w 2021 roku

Antologia na 40-lecie Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Rzeszowie, red. Barbara Śnieżek, 
Rzeszów 2020, ss. 228
Rec. Marek Nalepa, „Rubinowy” jubileusz Regional-
nego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie; 
AKANT 2021, nr 1, s. 34-35

Wojciech Banach, Mecz z realem, Biblioteka Przy-
jaciół Sopotu, Sopot 2021, ss. 64
Rec. Ludwik Filip Czech, Wiersze z górnej półki; 
AKANT 2021, nr 8, s. 36-37

Anna Błachucka, Siódmaha, Małogoszcz 2020, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ss. 178
Rec. Janina Raczyńska-Kraj, Miniony świat; AKANT 
2021, nr 8, s. 32

Irena Batura, Borówki: raptularze z lat odległych, 
Augustów 2020, Wydawnictwo Młotkowski, ss. 118
Rec. Izabela Basińska, „Borówki” zaproszeniem do 
smakowania życia; AKANT 2021, nr 8, s. 34-35

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa, Papierowe 
serwetki, Warszawa 2019, Wydawnictwo Anagram, 
ss. 72
Rec. Anna Tlałka, Co małe, delikatne, kruche; 
AKANT 2021, nr 11, s. 35

Hanna Bondarenko, Kobieta, która gotuje rosół, 
Lublin 2018, Wydawnictwo Norbertinum, ss. 62
Rec. Dorota Niczyporuk, A po co w ogóle ta poezja...; 
AKANT 2021, nr 7, s. 39

Krzysztof Budziakowski, Choć nasze łodzie prze-
ciekają. Notatki lipnickie, Towarzystwo Przyjaciół 
Sopotu, Sopot 2020, ss. 92
Rec. Martyna Kurowska, Metafizyka i cielesność; 
AKANT 2021, nr 11, s. 34

Anna Cima, Obudzę się na Shibu, z czeskiego prze-
łożył Krzysztof Wołosiuk, Wydawnictwo Dowody 
na Istnienie, Warszawa 2020, ss. 336
Rec. Katarzyna Chmiel, Awatar – dubler zrodzony z 
fascynacji; AKANT 2021, nr 1 s. 32

Jan Chruśliński, Wygrać z samym sobą, Towarzy-
stwo Miłośników Buska-Zdroju, Busko-Zdrój 
2021, ss. 396
Rec. Elżbieta Musiał, Każdy wyścig ma swoją historię; 
AKANT 2021, nr 12, s. 42

Zygmunt Dekiert, Poza horyzontem, Wydawnictwo 
Kontekst, Poznań 2020, ss. 82
Rec. Anna Kokot-Nowak, Posługa w metafizycznej 
tkance słowa; AKANT 2021, nr 3, s. 31-33

Ignacy Stanisław Fiut, „Tylko nie czytaj tego nikomu”, 
Wydawnictwo AUREUS, Kraków 2020, ss. 46
Rec. Kalina Izabela Zioła, Czytać albo nie czytać? - oto 
jest pytanie; AKANT 2021, nr 3, s. 35

Rafał Garwon, Fest tchnienia, Wydawnictwo Ridero, 
Kraków 2019, ss. 118
Rec. Sylwia Kanicka, Czy Fest tchnienie pozwala ode-
tchnąć?; AKANT 2021, nr 8, s. 33

Kamila Gieba, Lubuska literatura osadnicza jako 
narracja założycielska regionu, Towarzystwo Auto-
rów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 
Kraków 2018, ss. 292
Rec. Robert Rudiak, Szli na zachód literaci...; AKANT 
2021, nr 4, s. 35-36

Ryszard Grajek, Jeszcze nie plon, Bielsko-Biała 

2018, Stowarzyszenie Autorów Polskich, ss. 44
Rec. Stanisław Stanik, Jeszcze nie plon; AKANT 2021, 
nr 10, s. 39
Rec. Sławomir Krzyśka, Smutek i piękno; AKANT 
2021, nr 10, s. 35; nr 11, s. 39

Kazimierz Grochmalski, Uśmiech, Wydawnictwo 
Poligraf, Brzezia Łąka 2020, ss. 234
Rec. Jerzy Grupiński, Czy świata jest za dużo?; 
AKANT 2021, nr 6, s. 35

Grzegorz Grzmot-Bilski, Niebieski argonauta, 
Bydgoszcz 2021, Galeria Autorska, ss. 58 
Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Niebieski argo-
nauta; AKANT 2021, nr 12, s. 43 

Jarosław Hebel, Legenda Marka Hłaski, Wydaw-
nictwo Moja Przestrzeń Kultury, Warszawa 2021, 
ss. 162
Rec. Mieczysław Wojtasik, Wspomożenie mitu; 
AKANT 2021, nr 12, s. 37

Lilia Herman, Wgląd, Instytut Wydawniczy 
Świadectwo, Bydgoszcz 2020, ss. 63
Rec. Ludwik Filip Czech, Nostalgiczne półmroki; 
AKANT 2021, nr 4, s. 39
Rec. Emanuela Czeladka, „Wgląd”. Poezja barw; 
AKANT 2021, nr 11, s. 33

Jan Hyjek, Klepsydra Jaźni, czyli armia słabeuszy, 
Poznań 2019, Drukarnia Wielkopolska, ss. 288
Rec. Bolesław Wróblewski, Było, minęło... jest; 
AKANT 2021, nr 7, s. 38

Jarosław Stanisław Jackiewicz, Ucieczki i powroty, 
Wydawnictwo Komograf, Ożarów Mazowiecki 
2021, ss. 271
Rec. Lucyna Siemińska, O „Ucieczkach i powrotach” 
słów kilka; AKANT 2021, nr 12, s. 36

Bogusław Jasiński, Nie napisany wiersz, Wy-
dawnictwo Ethos, Warszawa 2012, ss. 48 
Rec. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Widziane z ukosa; 
AKANT 2021, nr 5, s. 38-39

Bogusław Jasiński, Po drugiej stronie wiersza, Wy-
dawnictwo Ethos, Warszawa 2012, ss. 84 
Rec. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Widziane z ukosa; 
AKANT 2021, nr 5, s. 38-39

Bogusław Jasiński, Popiełuszko ZAsłyszany, 
Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2015, ss. 108  
Rec. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Widziane z ukosa; 
AKANT 2021, nr 5, s. 38-39

Bogusław Jasiński, ZAsłyszenia, Wydawnictwo 
Ethos, Warszawa, 2017, ss. 140
Rec. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Widziane z ukosa; 
AKANT 2021, nr 5, s. 38-39

Rafał Jaworski, Wiersze, które trudno sądzić za pe-
dagogikę wstydu, Instytut Wydawniczy Świadectwo, 
Bydgoszcz 2020, ss. 92
Rec. Ludwik Filip Czech, Prosto z mostu; AKANT 
2021, nr 2, s. 34

Igor Jelisiejew, Wszystko jest przypadkiem, z rosyj-
skiego przełożyła Kalina Izabela Zioła, Wydaw-
nictwo Tematu, Bydgoszcz 2021, ss. 104
Rec. Jerzy Grupiński, Jak masz na imię smutku 
ogromny?; AKANT 2021, nr 10, s. 38

Lidia Jędrocha-Kubicka, Opaska na oczach, Kiel-
ce 2021,Oficyna Wydawnicza STON 2, ss. 45

Rec. Krystyna Cel, O ważnych sprawach bez rozwle-
kłości; AKANT 2021, nr 12, s. 36

Izolda Kiec, Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt, 
Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020, ss. 423
Rec. Irena Kaczmarczyk, Anioł zza szyby. Sklejanie 
portretu Zuzanny Ginczanki; AKANT 2021, nr 6, 
s. 31-32

Wiktor Kowalczyk, Trwanie i przemijanie, Lublin 
2020, Wydawnictwo Norbertinum, ss. 71
Rec. Weronika Żytelewska, Trwanie i przemijanie; 
AKANT 2020, nr 11, s. 38

Grażyna Kowalewska, Patrząc w niebo, ZLP, Ro-
gajny 2021 
Rec. Andrzej Cieślak, Grażka; AKANT 2021, nr 
13, s. 39

Alina Kręcisz, Moja podróż z Witkacym i Malinow-
skim na Cejlon, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 
2020, ss. 126
Rec. Irena Kaczmarczyk, Z Witkacym i Malinowskim 
na Cejlon; AKANT 2021, nr 7, s. 33-34

Małgorzata Kulisiewicz, dalEKOwzroczność, Biblio-
teka Poezji Dzisiaj, t. 24, Wydawnictwo Książkowe 
IBiS, Warszawa 2020, ss. 79
Rec. Zbigniew Mirosławski, Spojrzenia na naszą pla-
netę... - opowiadania Małgorzaty Kulisiewicz; AKANT 
2021, nr 1, ss. 37

Małgorzata Kulisiewicz, Sprzedawcy jaśminu, Wy-
dawnictwo Signo, Kraków 2021, ss. 109
Rec. Zbigniew Mirosławski, Strząsając śnieżny pył; 
AKANT 2021, nr 9, s. 37

Anna Landzwójczak, Wystarczy kliknąć, Wydawnic-
two  TAWA, Chełm 2020, ss.88
Rec. Ludwiki Filip Czech, W imię zasad; AKANT 
2021, nr 5, s. 37

Marek Łagosz, O świadomości. Fenomenologia zja-
wisk umysłowych, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 
Kęty 2016, ss. 400
Rec. Krzysztof Rogucki, Świadomość jako transcenden-
talne; AKANT 2021, nr 12, s. 38

Majstersztyk chleba, Antologia, red. Piotr Gosz-
czycki, Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2019, 
ss. 412
Rec. Jerzy Stasiewicz, Być chlebem; AKANT 2021, nr 
1, s. 38-39

Henryk Majcherek, Nowe stare i stare nowe, Towa-
rzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2021, ss. 72
Rec. Emilia Obderko, Nowe stare i stare nowe; AKANT 
2021, nr 10, s. 33

Mateusz Melanowski, Pierwsi napotkani, Fundacja 
czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 2020, ss. 60
Rec. Stefan Pastuszewski, Reportaż poetycki; AKANT 
2021, nr 2, s. 35

Dariusz Michalski, Starszy Pan B. Opowieść o 
Jeremim Przyborze, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 
2019. ss. 500
Rec. Roman Sidorkiewicz, Jeremi Przybora – legenda 
polskiego kabaretu, poezji i piosenki; AKANT 2021, 
nr 3, s. 29-31

Kamila Panek, Wprowadzenie do poezji nabati. Zro-
zumieć współczesnego Emiratczyka, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2020, ss. 162
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Rec. Roman Sidorkiewicz, Poezja nabati. Poznawanie 
kultury rejonu Zatoki Perskiej (1); AKANT 2021, nr 
1, s. 36-37; nr 2, s. 29-31

Stefan Rusin, Loża barbarzyńców, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Konin 2018, ss. 396
Rec. Stefan Pastuszewski, Podprowadzanie; AKANT 
2021, nr 12, s. 41 

Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, Kraków 
2020, SPP, ss. 126
Rec. Stefan Pastuszewski, Somnabuliczny kalejdoskop; 
AKANT 2021, nr 3, s. 35

Andrzej Ossowski, Zbieracz okruchów, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2021, ss. 48
Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Zdziwienie i za-
chwyt; AKANT 2021, nr 11, s. 36  

Stefan Pastuszewski (red.), Antologia „Akantu” 
2013-2017, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Byd-
goszcz 2018, ss. 152 
Rec. Anna Kokot Nowak, Antologia czcionką gęstą 
pisana; AKANT 2021, nr 13, s. 37-39

Stefan Pastuszewski, Krople potu, Bydgoszcz 2020, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 148
Rec. Zbigniew Radosław Szymański, Gdy krople potu 
atramentem pisarza; AKANT 2021, nr 2, s. 32-33

Stefan Pastuszewski, Krótka historia literatury w 
Bydgoszczy, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Byd-
goszcz 2020, ss. 532
Rec. Anna Kokot-Nowak, Pośród inkunabułów, ar-
chiwów i cyfrowej kakofonii; AKANT 2021, s. 35-38

Tomasz Petrus, Milczenie nut, Wydawnictwo 
Novae Res, Gdynia 2021, ss. 838
Rec. Lucyna Siemińska, Wokół „Milczenia nut”; 
AKANT 2021, nr 8, s. 37; nr 9, s. 39

Maria Magdalena Pocgaj, Mój lapoński sen, ZLP, 
Poznań 2017, ss. 142
Rec. Danuta Ewa Dachtera, Lapoński sen na jawie; 
AKANT 2021, nr 4, s. 37

Marek S. Podborski, Spiętrzenie (almanach), 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2021, 
ss. 532
Rec. Jerzy Grupiński, A imię jego – jej trzydzieści i trzy; 
AKANT 2021, nr 9, s. 38

Jan Polkowski, Pandemia i inne plagi, Instytut 
Literatury, Kraków 2020, ss. 272
Rec. Andrzej Walter, Projekt pandemia; AKANT 2021, 
nr 4, s. 33-34

Maciej Porzycki, Analogia, Wydawnictwo Kontekst, 
Poznań 2020, ss. 44
Rec. Ludwiki Filip Czech, Droga przez mękę; AKANT 
2021, nr 7, s. 34

Jan Rulewski, Wysoka temperatura. Od wolności do 
wolności 1980-1981, IPN, Warszawa 2021, ss. 344
Rec. Stefan Pastuszewski, Opowieść o sobie samym, 
Solidarności, Polsce i...  „chuligaństwie”; AKANT 
2021, nr 6, s. 30-31

Marcin Rykowski, Mc Polak eurotyki, emeryki i 
inne wierszyki, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 
2020, ss. 80
Rec. Roman Sidorkiewicz, Eurotyki, emeryki i inne 
wierszyki; AKANT 2021, nr 1, s. 33

Krzysztof Saturnin Schreyer, Przed lustrem, LSW, 
Warszawa 2020, ss. 98
Rec. Alicja Patey-Grabowska, Miłość i satyra; AKANT 
2021, nr 4, s. 36-37

Krzysztof Saturnin Schreyer, W kielichu jego dłoni, 

LSW, Warszawa 2020, ss. 52
Rec. Alicja Patey-Grabowska, Miłość i satyra; AKANT 
2021, nr 4, s. 36-37

Marek Kazimierz Siwiec, Przyjaźń, Bydgoszcz 
2021, Galeria Autorska, ss. 132
Rec. Stefan Pastuszewski, Projekt: przyjaźń; AKANT 
2021, nr 12, s. 43 

Kazimierz Słomiński, Fraszki uśmiechu warte, 
Wydawnictwa Druk24h.com.pl, Białystok 2020, 
ss. 235
Rec. Mieczysław Wojtasik, Lek na każde zło; AKANT 
2021, nr 2, s. 35

Tchnąć w słowo duszę. Aforyzmy, Kazimierz Sło-
miński (red.), Białystok 2021, ss. 59
Rec. Mieczysław Wojtasik, Najkrócej i najsensowniej; 
AKANT 2021, nr 9, s. 39

Słownik dziennikarzy i publicystów Kujaw i Pomorza 
(1908-2021), red. Bolesław Aszklar, Ryszard 
Buczek, Gizela Chmielewska, Zbigniew Koł-
packi, Grzegorz Młokosiewicz, Bydgoszcz 2021, 
Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, ss. 320
Rec. Stefan Pastuszewski, Barwne dziennikarskie 
ptaki; AKANT 2021, nr 8, s. 38

Leszek Sobeczko, Depresanty, Biblioteczka Wy-
trycha, Rybnik 2020, ss. 38
Rec. Jerzy Stasiewicz, Czas gaszony siną pręgą witraża; 
Akant 2021, nr 11, s. 37

Piotr Stareńczak, Atrofia, Instytut Wydawniczy 
Świadectwo, Bydgoszcz 2020, ss. 154
Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Uwięziony w 
życiu; AKANT 2021, nr 6, s. 33 

Magdalena Sypniewska, Czas winobrania. Paul, 
Warszawska Grupa Wydawnicza, Warszawa  
2019, ss. 170
Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Czas debiutu; 
AKANT 2021, nr 6, s. 34

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Poliptyk sentymen-
talny, Kielce 2021, Oficyna Wydawnicza Stan 
Z, ss. 60
Rec. Stefan Pastuszewski, Udało się nie utonąć; 
AKANT 2021, nr 8, s. 39

Stefan Tycjan Tyczyna, Wybór wierszy z lat 
1980-2020 (audiobook), Warszawa 2021, 
Wydawnictwo Soliton
Rec. Zbigniew Radosław Szymański, Życiołapka 
na nieczytających; AKANT 2021, nr 10, s. 36-37

Joanna Wicherkiewicz, Kim jest Zachary?, 
Warszawa 2020, Wydawnictwo Anagram, ss. 66
Rec. Rafał Zięba, Ścieżki Zacharego; AKANT 
2021, nr 8, s. 30-31

Robert Wieczorek, Nietrwałe ślady, Fundacja 
Duży Format, Warszawa 2020, ss. 42
Rec. Sylwia Kanicka, Ślad odbity, rozmyty i zapisa-
ny, kim jesteśmy?; AKANT 2021, nr 12, s. 40-41

Bogusław Wiłkomirski, Wielki Powrót, kielce 
2020, Oficyna Wydawnicza STON 2, ss. 443 
Rec. Rafał Nowocień, Fascynujący techno thriller; 
AKANT 2021, nr 11, s. 38 

Mieczysław Wojtasik, Na końcu też będzie słowo, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 
2021, ss. 72
Rec. Ludwik Filip Czech, Zbiór sentymentów; 
AKANT 2021, nr 10, s. 34

Andrzej Zaniewski, Oszukałaś mnie Metafo-
ro szkarłatnym cieniem. Wiersze, Warszawa 
2021, LSW, s. 282
Rec. Krystyna CelZ filozoficzną zadumą; AKANT 
2021, nr 13, s. 35

Kalina Izabela Zioła, Po własnych śladach, 
wiersze z podróży, Bydgoszcz 2019, Biblio-
teka „Tematu” , ss. 308
Rec. Jacek Juszczyk, Oswajanie podróży; AKANT 
2021, nr 13, s. 36-37

Izabela Zubko, Wierszariusz słowiański, Wy-
dawnictwo Rafał Jarnicki, Warszawa 2020, 
ss.108
Rec. Jerzy Stasiewicz, Bóstwa pierwotnych Słowian 
w poezji; AKANT 2021, nr 4, s. 38-39

Stefan Marian Żarów, „Mensura Hominis” 
- dziennik mało-pandemiczny, Mieleckie To-
warzystwo Literackie, Rzeszów 2020, ss. 70
Rec. Ludwik Filip Czech, Historia wierszem spi-
sana; AKANT 2021, nr 3, s. 34 v

Opracowania twórczości pisarzy na łamach „Akantu” 2021

Rafał Brasse
Krzysztof Garczarek, Pax et Bonum. O twór-
czości poetyckiej Rafała Brassego
AKANT 2021, nr 1, s. 15-17

Antoni Daszkiewicz
Andrzej Cieślak, Fenomen
AKANT 2021, nr 11, s. 17

Witold Gombrowicz (1904-1969)
Jacek Wilkowski, Pornografia w Vence
AKANT 2021, nr 5, s. 9-10

Stanisław Leszczyński (1945-2020)
Arkadiusz Ciechalski, Między fizyką a filo-
zofią
AKANT 2021, nr 6, s. 14-17

Bolesław Leśmian (1877-1937)
Józef Baran, Całe swoje w snach odmiękłe 
brzóstowo
AKANT 2021, nr 5, s. 33 

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)
Józef Baran, Gorzki patriotyzm Norwida
AKANT 2021, nr 12, s. 28 

Jerzy Stasiewicz
Jan Szczurek, Zatopiony w historii
AKANT 2021, nr 7, s. 26-28

Paul Laup Sulitzer
Małgorzata Świrczewska, Moje spotkanie z Paul 
Loup Sulitzer’em
AKANT 2021, nr 12, s. 19-20 

Stanisław Witkiewicz (1851-1915)
Anna Maria Tryba, Busola szaleńca w zwario-
wanym świecie, czyli o Witkacym dramaturgu
AKANT 2021, nr 1, s. 22-24

Bogusław Żurakowski (1939-2020)
Stanisław Nyczaj, Ze spotkań z Bogusławem 
Żurakowskim (1939-2020)
AKANT 2021, nr 6, s. 23-25 v
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Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Przed wigilią

ledwie wydostał się 
z paszczy sieci
a już gaśnie oddech
lodowaciejąc ze strachu
zabijam go
jeszcze po nitce głosu
wyrywa się ku wolności
przecinam kark
przecinam duszę

nie przemówi w noc wigilijną
nie zrozumie cudu narodzenia
karp

Beata Stępień

***

Pomilczmy trochę ...

Plotą się słowa trzy 
po trzy - farmazonią,
bajdurzą.
Po co nam to.

Niech pomilczą trochę
- odpoczną ...

Może zawisną potem 
na choince baletnicą,
co z Dziadkiem do Orzechów,
czubkami palców
po iglastych gałązkach  
tańczy,
albo 
zawirują bieluśkimi
płatkami śniegu 
w świetle przydymionej
latarni. 

Pomilczmy trochę ...

Za oknem księżyc,
w mroźnej poświacie 
z zimna nos marszczy. 

Może napije się z nami 
grzańca  
z cynamonem 
i 
plastrem pomarańczy ...

Lilia Herman

Na powierzchni

deszcz płynie rzeką po asfalcie 
faluje monotonny plusk
zahaczając po dnie o ostre grzbiety 

kot pazurami zeskrobuje farbę
chce dodrapać się do miękkiego
rybia łuska z szelestem odpada

szorstkość wygładzam kuchennym nożem
topi się warstwa namokłej skóry
gestem zachęcasz by rozdać resztki na pożarcie

ryby spoglądają oczami topielców
jakby pytały o sens istnienia
zdziwione że na niektóre dlaczego 
nie ma odpowiedzi

w domu na naprzeciwko po garbatych schodach
spływa wodospad

Waldemar Jagliński 

liczba II 

stara jak Wszechświat
Niebieska Liczba –
Tajemna Dwadzieścia Cztery 
co obejmuje wszystkie
niebiańskie  wody
podlewa małe i wielkie róże 
wznosząc niebieskie dwory 

bastion gwiazd 
i aura misterium
z brodą Starca 

Waldemar Jagliński 

liczba 

pewnego kiedyś
istniejącego czasem
tuż obok teraz 
z czarnego Wszechświata
zrodziła się Biała Dwunastka

wszystkie żyjące potem
tęczowe istoty
musiały iść w niej
do ostatniego tchnienia

wolna wola jednak
zmieniła barwy liczby 
wznosząc pierwsze mury 

Rys. Martyna Kurowska, Zimowy anioł

Marek Wołyński

Wigilijny stół

Zróbmy sobie wigilię przy okrągłym stole.
Niechaj przy nim zasiądą dwie strony zwaśnione,
złość za drzwiami niech stoi. A w gości Pokorę
przyjmijmy, choć jej krzesło – tylko dostawione.

I obudzi Pokora uśmiechy na twarzy,
spyta wszystkich o miłość i jak tam ich zdrowie.
A gdy jeden drugiego opłatkiem obdarzy,
ona pokój obwieści w kolędowym słowie.

Może wtedy przy jednym gdy usiądą stole,
podadzą sobie zgodnie skrzydła i pazury 
z aniołami – i diabły, chociażby złą wolę
zachował z nich ten jeden  – z daleka ponury.
 
Ów to byłby, co trzyma wszego złego wodze,
chociaż mógłby nadzieję uwolnić z ciemności,
by wyjść z piekła i z dobrem – gdzieś spotkać się w drodze,
sztuczki diabła zamienić na sztukę miłości. 
 
Zróbmy sobie wigilię przy okrągłym stole,
niechaj przy nim się spotka ta brać poróżniona.
Tak naprawdę wszak wszyscy jedną mamy dolę.
A Pokora – niech powie, dla kogo korona. 
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Bartosz Konopnicki

Bajki

Słuchamy bajek 
od urodzenia 
rysują kamienny uśmiech  
na naszych twarzach 
 
umysł wyłączony 
biegnie na autopilocie 
 
zdechła mi ryba 
w szklanym oknie 
na inny świat 
wywinęła kolorowym ogonem 
 
kiedyś zrobiłbym pogrzeb 
chociażby w myślach 
teraz pod ciężarem bajek 
przeszedłem obojętnie

Bogdan Łoś

Wy gadanie
 
 
Pociąg stanął w polu

My śnięci niczym trans forma 
tory 
na słupach 
sieci

lub Szymon Słupnik 
powielony

W rozpasłej ciszy
wychyliłem głowę -
w korytarzu nikt nie rozmawiał.

Chciałem krzyknąć, pobudka!
Kurwa, o co chodzi! 
Ale do kogo?

Dar słowa zawinąłem w przedziałek -            

pisałem
za miast 
wyć.

Ewa Kłobuch

Korespondent

nie wiem co to za miejsce
między początkiem a końcem jest taki czas
kiedy wszystko się odkształca
kolejny dzień gaśnie w złożonych dłoniach
na kolanach dopełza do świtu
 
świat kręci się gdzieś poza mną
bez nas tego nikt nie dostrzega
że mam już tylko listy
nadal dochodzą szczeliną pod drzwiami
albo dziurką od klucza
do której czasem przykładam oko
 
piszesz że niebo się wyludnia
zmarli wracają na ziemię i mówią
że idą święta i pewnie stąd tłok na ulicach
topnieje śnieg
brudną rzeką spływa do studzienek
 
grzejnik parzy w zdrętwiałe kolana
gdy przyklejeni do szyb pilnują oddechu

Marek S.Podborski

KO LEK
               CJA

Te wszystkie filmy są śmieszne
                                    przynajmniej
gdy tuż przed wigilią
na tych starych  foto gra
                                       mach
zastyga ówczesność  
zatopiona w ciepłej sepii

I przenikam w dziwne stroje
i staranne fryzury
w niemy wir deta
                             licznych  plag i atów

A na  od wrotach
gotyckie  loga rytmy
dawno umarłych magicznych atelier
nabrzmiałe suchymi czułostkami
sprzed wieku

I w postrzępionych narożnikach
niektórych
bledną podpisy wodnym atramentem

w romantyzm by
                            walców wojen
w ucieczkę przelotnych  kani kół
w konieczny  pat os  dat

I wyszukuję zła
                          many
portret młodej kobiety
przyklejony do kar
                              ton owej  płytki
klasyczny profil

Składam go i rozkładam namiętnie
otwierając jej czaszkę

Jaki to trudny patent
skopiować czysty chaos

I włączam wsteczny bieg
I wszystko prze
                          ze mnie

wraca

była skrupulatna, może nazbyt otwarta i ufna, ale jakże przy tym szczera. Pani Genowefa, 
wdowa z 10 letnim stażem, od kilku dni regularnie pojawiała się rano w przychodni rehabi-
litacyjnej na specjalistycznych bioprądach i masażach kolan. Opowiadała wszystkim wokół o 
swoich rodzinnych sprawach jak najbliższym przyjaciółkom od kawy i kart, zaskakując innych 
oczekujących naturalną nachalnością w manierach. Emerytowany strażak w trakcie kolejnej 
sesji zabiegów na zdrętwiałej i spuchniętej nodze (po pechowym odprysku pioruna w łydkę, 
podczas ostatniej burzy) raczej się nie rozglądał, dodatkowo irytowała go przesadnie spoufa-
lona i dystyngowana pani po siedemdziesiątce. Kończył się Adwent. Po tygodniu psycholo-
giczno-dydaktycznych spektakli ze starszą panią w roli głównej, intensywnie się wpatrując w 
byłego strażaka, w jego długie do ramion, gęste kasztanowe włosy, tylko z nielicznymi siwymi 
pasemkami, Pani Genowefa zwróciła się do pielęgniarki półgłosem, że jeszcze przed wyjściem 
musi porozmawiać z tym młodym człowiekiem na osobności. 

- Chyba to nie do mnie – pomyślał głośno, spłoszony strażak.
- Pan jest taki podobny do mojego 18 letniego wnuczka, którego nie widziałam ponad 6 

lat, kiedy od mojego syna odeszła żona z dzieckiem, znaczy moim wnuczkiem. I tylko czasem 
rozmawiamy przez telefon, a ja go tak dawno nie widziałam, ale wyglądałby chyba tak jak 
pan. Czy jest pan moim wnuczkiem?

- Nie, to w ogóle niemożliwe! Nawet synem Pani nie mógłbym być, kilka dni temu 
skończyłem 58 lat, to przecież widać, choć włosy mam rzeczywiście bujne.

- Znajomi mówią, żebym była ostrożniejsza. Ostatnio straciłam ponad 20 tysięcy złotych, 
bo wnuczek dzwonił że miał wypadek, bardzo potrzebował gotówki i jego kolega odebrał 
przesyłkę w papierowej torbie.

- Mimo potencjalnego podobieństwa to zdecydowanie nie ja.
Pożegnał się zakłopotany i poszedł do domu w ognistoszklanych powłokach absurdu, 

opowiadając wszystko żonie. Nazajutrz, przechodząc przez obrotowe drzwi przychodni, 
od razu ją spostrzegł jak nerwowo spoglądała na zegarek, dyskretnie oparta o grubą szybę 
rejestracji. Prawie podbiegając do niego z dziecięcym podnieceniem w oczach wyszeptała:

- Czy aby na pewno nie jest pan moim wnuczkiem!?

Zawsze
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (21)

1 listopada
Kwestuję na Cmentarzu Starofarnym 

na renowację zabytkowych grobów. Mam 
tu swoich fanów. Tak jak ja kwestuję od lat 
o określonej godzinie (od piętnastej do 
szesnastej), tak oni też o tej porze zawsze 
przychodzą. Teraz też przyszli. Pytają, 
dlaczego nie było mnie w ubiegłym roku? 
Zapomnieli, że w ubiegłym roku cmentarze 
nam pozamykali. Dobra ludzka pamięć; 
chce pamiętać tylko to, co dobre. 

2 listopada
Zmarli. Widzę ich wszystkich, ale 

ich nie słyszę. To wada fabryczna mojego 
osobistego telewizora i wszystkich innych. 

3 listopada
Czytałem swoje wiersze z ostatnich 

kilkunastu lat, aby ułożyć je w książkę. Coś 
tam poprawiałem… Podniosłem głowę, 
oszołomiony. Złe, dobre – nie wiem. Wrócę 
do nich za kilka dni. Zaprawdę, zaprawdę, 
poezja wali obuchem.

4 listopada
Petenci cały czas przeszkadzają urzęd-

nikom pozamykanym w biurowych twier-
dzach. Gdy się czasem tych urzędników 
dopadnie, to są wyraźnie rozdrażnieni.

- Niech pan napisze w tej sprawie e-
-maila! – rozkazują.

To oni wymyślają, a przynajmniej 
lansują, czwartą falę pandemii, aby mieć 
pretekst dla swego dalszego nieróbstwa. 
Mamy więc nie tylko zdemoralizowaną 
służbę zdrowia i szkolnictwo wyższe (noty 
z 14 maja i 10 października 2020 roku, 17 
sierpnia 2021 roku), ale też biurokrację. W 
tym przypadku korzyść jest z tego taka, że 
zmusza się ludzi do pisania, a nie tylko do 
gadania. A mimo wszystko liczba piszących 
dobre wiersze nie wzrasta. 

5 listopada
Zapisywanie chwil przez literatów w 

modzie! Prawie mój rówieśnik Czesław Sob-
kowiak pomieścił w „Pegazie Lubuskim” 
(nr. 3) Zapiski w stronę jesieni. Nostalgiczne, 
subtelne. Tylko te inteligenckie refleksje 
po telewizyjnych preparatach obrazkowo-
-słownych niezbyt przekonują. Bo co moż-
na, siedząc na Ziemi Lubuskiej, powiedzieć 
o granicy z Białorusią? Być echem cynicz-
nych polityków i dziennikarzy? Z braku 
prawdy w mediach nawet własnego poglądu 
nie można sobie wyrobić. 

Podziwiam lubuskiego diarystę, że 
każdej nocie nadaje tytuł. Jakież to trudne i 
nie  zawsze udaje się trafić. Ja przynajmniej 
idę rytmem, choć nierównym, dni.

6 listopada
W „Wolnej Sobocie” („Gazeta Wybor-

cza” 2021, nr 259, s. 2) wywiad z prezesem 
Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. 
Jerzym Duszyńskim, między innymi o 
przewidywanym końcu pandemii. Musze 
go odnotować, skoro ten Dziennik ma stać 
się, jak prorokują niektórzy czytelnicy, 
dokumentem.

Na pytanie, kiedy ludzkość wygra 
starcie z SARS-CoV-2, pada odpowiedź, że 
stanie  się to, gdy wszyscy będziemy mieli 
już za sobą epizod kontaktu z wirusem lub 
jego fragmentem i zbudujemy specyficzną 
odporność. Ten stan osiągniemy, gdy w 
danym społeczeństwie wszyscy zostaną 
albo zaszczepieni, albo przechorują. I 
to, zważywszy na obecną wielką zaraźli-
wość wariantu delta SARS-CoV-2, stanie 
się stosunkowo szybko. W ciągu około                                                                                                                                   
roku w Polsce.  Jeśli chodzi o perspektywę 
globalną, to znacznie później. 

Mutowanie wirusa i dominacja jego 
bardziej zaraźliwych wariantów są zgodne z 
prawami biologii, lecz dane z poprzednich 
epidemii wirusów oddechowych wskazują, 
że należy raczej spodziewać się słabnięcia 
wirusa.

Poza tym do zwalczenia epidemii po-
trzebny jest drugi warunek, a mianowicie 
pojawienie się leków. I to nie jest odległa 
przyszłość. Jest już dziesięć obiecujących 
preparatów. 

Pierwsze mogą być dostępne za jakiś 
rok .

A więc jeszcze rok tego Dziennika. 
Chyba wytrzymam, jeśli – oczywiście – nie 
zostanę powalony.

7 listopada
Studium skóry, kości i włosów, kobieta 

prawie osiemdziesięcioletnia, efekt oskuba-
nego ptaka. Miałam, byłam, byłam kochana, a 
teraz... Dla kobiety zawsze jest jakieś teraz i 
jutro. Tym różni się kobieta od mężczyzny, 
nieśmiertelna ziemia.

8 listopada
Zastanawiam się dlaczego ci starzy 

ludzie, oprócz zatwardziałych katolików 
i „sekciarzy”, jak brzydko nazywa się po-
tocznie wyznawców ewangelikalizmu, tak 
chętnie biorą trzecią dawkę szczepionki. 
Prawdopodobnie chcą wyjść z tego obłęd-
nego klinczu pandemicznego aplikowa-
nego przez władzę i media, i coś zrobić, 
pchnąć rzecz do przodu. A nuż się uda! 
Poza tym, jak się już jedzie po tej równi 
pochyłej powierzania komuś, w tym przy-
padku władzom i mediom, swego losu, to 
trudno się zatrzymać.   

9 listopada
Lot do Birmingham. Przy odprawie - 

ruchy pospieszne, nerwowe. Mężczyźni w 
dresach lub dżinsach bardziej rozgadani 
niż kobiety, a więc bardziej nerwowi. Mą-
drują się - Tu powinno być to, a tam tamto. 
Dawno już powinni to zrobić… Istna komedia! 

W samolocie spięty spokój. Zwały 
chmur  pod nami jak śnieg. Jaka będzie 
tegoroczna zima?

Kanał la Manche, stateczek, bo z takiej 
wysokości wszystko jest małe, płynie z za-
chodu na wschód, motorówka wycina róż-
ne esy floresy pozostawiając po sobie biały 
kilwater, brzeg Wyspy z molem bodzącym 
szarą toń wody, pola, prawie żadnych lasów. 
Szukam wzrokiem Londynu, w którym ni-
gdy nie byłem i wcale mnie on nie pociąga, 

ale szukam. Chmurki porozrzucane niczym 
owce na pastwisku. Prawdopodobnie to 
wiatr je tak rozgonił, bo moja najmłodsza 
córka Paulina, do której lecę, wciąż narze-
ka na ten angielski wiatr, deszcz i mgły. 

Żadnego Londynu nie będzie! Trasa 
inaczej przebiega, a poza tym wyobraziłem 
sobie jaki hałas musi w tym ogromnym mie-
ścisku panować, a tu jeszcze jeden wyjący 
samolot  na niebie!

Miasto za miastem, osiedla o geome-
trycznych rzutach, kołach, wszytko przemy-
ślane,  zestandaryzowane, stadiony, fabryki 
z blaszanymi dachami. 

Samolot zaczyna lądowanie. W uszach 
boli.  Birmingham. Jest! 

10 listopada
W Wielkiej Brytanii, która jest rzeko-

mo rozsadnikiem wszystkich liter greckiego 
alfabetu skojarzonego z COVID, panuje 
całkowity luz. Nawet w sklepach mało kto 
nosi maseczki, także personel. W jednym 
sklepie z trudem znalazłem płyn odkażają-
cy ręce, a serwisant, którego o to pytałem, 
spoglądał na mnie z pełnym zdziwieniem. 
Niemniej był uprzejmy. Wszyscy mają tu 
nawyk uprzejmości. Uśmiechają się, choć 
w przypadku starych osób nie zawsze wy-
gląda to estetycznie. Na tych uśmiechach 
zazwyczaj się kończy. Nie są, tak jak na 
Wschodzie, szczerze. Brytyjczycy nie są, 
choćby tylko trochę,  zainteresowani dru-
gim człowiekiem, skąd on przyjechał, co 
on tu robi.

To, co piszę nie jest zbyt odkrywcze, 
ale zwracam na to uwagę, bo symptomy 
uprzejmego zamykania się w sobie obser-
wuję już w Polsce. Utylitarność nawet w 
kontaktach międzyludzkich. Egzemplifi-
kacją tej brytyjskiej utylitarności są owe 
sławne bliźniacze i szeregowe, ceglane 
domki, w labiryncie których można się 
pogubić. Byłem w kilku wnętrzach – takie 
same, i meble podobne – z marketów. Nie 
trzeba pytać, gdzie jest ubikacja, bo wiado-
mo gdzie. Nawet jakbym w tym momencie 
zatęsknił za polskim wypinaniem się, wy-
chodzeniem przed szereg, popisywaniem 
się, choć czasem w przypadku architektury 
budownictwa jednorodzinnego popisy te 
bywają u nas żałosne.  

12 listopada
Pozorna to  czy nie pozorna walka 

z pandemią? Trzeba było wykupić za 18 
funtów test, podłubać wacikiem w nosie, 
włożyć do próbnika i czekać: jedna kreska 
czy dwie? Jedna to wynik negatywny, dwie 
pozytywny. Potem trzeba było wykonać 
fotografię tego wyniku i wysłać do centrali. 

Ciekaw jestem ile pozytywnych wyni-
ków ta centrala otrzymuje?

13 listopada
Boeing 737-800 kompanii Ryanair. 

W samolocie powrotnym ewidentny prze-
jaw rasizmu. Spośród młodej dziewczęcej 
załogi pokładowej, do zbierania śmieci 
wyznaczono Murzynkę. Łypiąc zawstydzo-
nymi oczami, przechodziło to dziewczę 
centralnym gankiem z białym foliowym 
workiem w rękach i prosiło o śmiecie. W 
innych segmentach brytyjskiej rzeczywisto-
ści jest podobnie.

A może coś z tymi dziewczynami jest 
nie tak?            
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Przy okazji zauważyłem, że dziewczyny 
pokładowe też nie zakrywają nosa a masecz-
ki noszą tylko na ustach.                          

14 listopada
Zmanipulowane podwyżki paliw (o 34 

procent) i energii (o 10 procent), które 
napędzają drożyznę (wzrost cen żywności 
o 5 procent) zdają się być kontynuacją 
manipulacji COVIDEM -19. Nie, że ko-
ronawirusa nie ma, jest i jest groźny, ale 
wprowadza on bałagan do gospodarki, a 
wiadomo, że na kryzysie i wojnie grube ryby 
jeszcze bardziej tyją. Najgorzej, że światowa 
sieć naczyń połączonych nie daje szans na 
„wieś spokojną, wieś wesołą”. Państwa, z 
wyjątkiem nieszczęsnej Łotwy, wycofują się 
z lockdownów, więc miesza się teraz w go-
spodarce paliwami. Holandia udaje tylko 
lockdown a w rzeczywistości są to jedynie 
bardziej surowe ograniczenia. Najbardziej 
rozśmieszyło mnie polecenie holenderskie-
go rządu, aby chodzić do pracy tylko wtedy, 
kiedy jest to konieczne.

15 listopada
Czarny poniedziałek (słowa Zbignie-

wa Bońka) Mecz eliminacyjny mistrzostw 
świata w piłce nożnej Polska- Węgry. Że-
nada. Przegrana 1:2, ale przede wszystkim 
marne widowisko i odpychające polskie 
cwaniactwo. Mecz w zasadzie o pietruszkę, 
wiec naszym graczom nic się nie chciało, 
stało, podczas gdy Węgry pokazali urok 
sportu, grając dla samej gry, dla sportowej 
radości. Wspaniale reprezentował się ich 
atak, imponowała waleczność i szacunek 
dla kibiców. W końcu to oni przyszli po-
oglądać dobry footbal. Od połowy meczu 
kibicowałem Węgrom. 

16 listopada
Mają do mnie pretensje, że Dziennik 

czasu zarazy nie traktuje poważnie czyjegoś 
leku, że się z niego naigrywa. Ja człowieka 
traktuję poważnie, a lęk jest jego słabością. 
Chcę, aby się słabości pozbył. A jak ma się 
pozbyć? Moim głaskaniem po głowie? Nie, 
tylko dezaprobatą. Niech się przemoże. 
To tak, jak ze sportowcami. Nie osiągną 
niczego, jeśli się nie przemogą.

17 listopada
Czterysta lat temu urodził się mąż 

opatrznościowy staroprawosławia Awa-
akum Kondratijew Pietrow (1620-1682). 
Z tej okazji w ubiegłym roku w Ułan-Ude, 
w stolicy Buriacji, miała się odbyć konfe-
rencja naukowa, na którą zostałem zapro-
szony. Dlaczego tam? W latach 1653-1664 
do buriackiego Narczynska został zesłany 
ów prototop, który był nie tylko religijnym 
liderem ale także ojcem nowożytnej litera-
tury rosyjskiej (vide jego pamiętniki). Szy-
kowałem się do lotu na ten koniec świata 
a tu – histeria pandemijna. Konferencję 
zorganizowano rok później, czyli dziś i to 
w systemie internetowym. Jakże dziwnie 
się czułem, uczestnicząc w niej z 7- go-
dzinnym  opóźnieniem, bowiem taki jest 
dystans czasowy. Obrady zaczynano więc o 
godzinie 13.00 czasu miejscowego, licząc 
na to, że Europejczycy już o 6.00 włączą 
smartfony. Złudne nadzieje! W okienkach 
dla słuchaczy – obserwatorów ich zaspane 
twarze pojawiły się dopiero o 8-9.00. Przy 
okazji odnotowałem, że nawet w Rosji, 

bo byli to głównie Rosjanie, zagościła już 
konferencyjna nonszalancja, a więc przyby-
cie, w tym przypadku uruchomienie łącza 
internetowego na czas swego wystąpienia a 
potem mało eleganckie wycofanie się do… 
ważnych obowiązków. Gdyby obrady były 
analogowe, to takiego numeru nie można 
byłoby wyciąć, tym bardziej gdy przebywa 
się na Zabajkalu.

Zaobserwowałem też nazbyt już stan-
dardowe wnętrza rosyjskich mieszkań; w 
jednym tylko przypadku widać było trady-
cyjny wystrój z dywanów. 

18 listopada
W kościele pw. św. Andrzeja Boboli w 

Bydgoszczy występ ukraińskiego zespołu 
ze Stanisławowa „Adoro”. Sami młodzi 
mężczyźni – świetne głosy, duże zaanga-
żowanie, repertuar nie tylko sakralny. Z 
satysfakcją obserwowałem pewną nieśmia-
łość i tremę na twarzach śpiewaków. Jeszcze 
nie popsuci. Za to organizator, czyli ksiądz 
unicki Roman Narytnyk za dużo gadał, a 
przecież tez umie pięknie spiewać.

19 listopada
Coraz bardziej lubię przebywać na 

działce i ją porządkować. Wyrywać chwa-
sty, choć tego aż tak bardzo nie lubię, bo 
one wciąż zewsząd wyłażą, ale już gałęzie 
przycinać, przekopywać, tak, to lubię. No i 
palić gałęzie oraz korzenie perzu i pokrzy-
wy, co z kolei bardzo denerwuje sąsiadów, 
bo im śmierdzi. Krzyczą, że doniosą i że 
z góry ustalono, że na działce nie wolno nic 
palić. Najbardziej śmieszy mnie to z góry, 
bo ja zazwyczaj z górą się nie liczyłem. 
Jako prowincjusz z urodzenia i przekona-
nia bardziej wolałem dół. Nie znoszę tej                                
nadętej, pasożytniczej Warszawy.

20 listopada
- Nagrobek okazalszy niż życie – mówi 

znajomy, gdy spacerujemy po cmentarzu. 
Rzeczywiście - nazwisko nieznane, ale czy 
można porównywać do siebie różne życia? 
Nie ma nic bardziej okazałego na tym 
świecie niż życie. 

21 listopada
Powtarzamy kilka dobrych słów, prze-

glądamy fotografie wspomnień, byle tylko 
nie zadać pytania: gdzie jesteś? I tego zabój-
czego ciosu: czy jesteś? Mali oszuści tęsknoty 
w coraz gęstszej mgle kolejnego dnia. Na 
stole filiżanka z herbatą, i chleb, i nóż... 

Piszę to dla Elżbiety Stankiewicz-Dale-
szyńskiej, która mówi, że w moim Dzienniku 
za mało jest literatury. Literatura w diary-
styce jest nudna, nieprawdaż?   

22 listopada
- Co dzień przyniesie?
- Nic nie przyniósł. A co ja przyniosłem?
- Nic.
- No to do jutra!

23 listopada
Czasem zastanawiam się, co mogę dla 

tego czy innego bliźniego zrobić? Chyba  - 
między innymi – być takim, jakim jestem. 
Aby była w tej coraz większej płynności 
jakaś stałość, bo stałość to przecież oparcie. 

24 listopada 
Co to się dzieje?! Elżbieta Stankiewicz- 

Daleszyńska rozbija narrację majuskułą, 
gromady poetyckich dzieciaków rozbijają 
wyrazy na sylaby, a potem jakieś - ni przy-
piął ni przyłatał -  literki dodają. Grafika 
zapisu zaczyna dominować nad treścią. 
Instagramy z Internetu przenosi się na 
papier. Zabawa jak w przedszkolu.

Czyżby nie mieli nic do powiedzenia?

25 listopada  
To było tutaj… Skradam się, podcho-

dzę, pamiętam i dotykam. Ławka już inna, 
drzewa większe, wszystko … To było wtedy 
wszystko, niczego więcej nie chciałem, 
ten dotyk łatwopalny, pierwszy i ostatni… 
Wszystko jest dziś jak było kiedyś. Ludzie 
przechodni, my ujęci w koło.

26 listopada
Rządowy Instytut Literatury z Krako-

wa znów przysłał plik swoich produkcji. 
Listonoszowi nie chciało się wnosić tego 
na pierwsze piętro, więc wcisnął kartonik w 
przegródkę skrzynki pocztowej, co koszto-
wało mnie trochę wysiłku, aby ów kartonik 
wyciągnąć.

Instytutowcy wyraźnie szukają opar-
cia społecznego, gdyż  ich coraz bardziej 
różni ludzie sekują. Szukają głównie wśród 
młodych, bo ich najłatwiej przekonać do 
rewolucji. Dali im ciężkie pieniądze po-
datników do zabawy, więc się bawią. Nijaki 
Rafał Gawor pisze z dumą w almanachu 
Pragnienie  o „własnej wrażliwości i empatii” 
pomieszczonych tam wierszy. Cytuję Annę 
Marię Wierzchocką, biseksualną feminist-
kę (co na to rządowi puryści i opiekujący 
się nimi biskupi?):
 na liściach widoczne poprzeczne przegrody 
kanałów powietrznych
nie ma znaczenia czy ofiara wierzy czy nie
poświęcenie manekina ciążowego
kurs operatora… 
Itd. itp. Kończ waść, wstydu oszczędź!

27 listopada
- Nie wierzę w statystyki. Zawyżają. Chcą 

za wszelką cenę upchnąć te szczepionki, któ-
re zalęgają im w magazynach. Nie wiadomo 
zresztą, w jakich warunkach one zalegają. 
Może już są nieważne? Może zamieniły się w 
truciznę? – słychać tu i ówdzie na ulicy. No 
i że, co to za pandemia, skoro na ulicy nie widać 
umierających.

28 listopada 
Rozmowa z Liliją Zahnitko. Może 

niewiele wie ale wiele rozumie. Nawet 
wspólność.

29 listopada
Sebastian mówi, że obecne społeczeń-

stwo to kobieta. Świadczy o tym histeryczna 
reakcja na rozprzestrzenianie się wirusa 
COVID-19 i ogłoszenie światowej pande-
mii zamiast epidemii. Dowodem są także 
nieobliczalne emocje związane z lockdow-
nami, ograniczeniami i szczepionkami. No 
i te wytresowane zachowania na ulicach i w 
sklepach.

Nie powiem, żebym się z Sebastianem 
nie zgadzał.

30 listopada
Ciemności kryją ziemię. Taki tytuł powieści 

Jerzego Andrzejewskiego z 1956 roku przy-
chodzi mi zawsze na myśl o tej porze roku. v
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Zupełnie przypadkowo natknąłem się w 
Internecie na świetny artykuł zmarłego w ubie-
głym roku znakomitego polskiego geografa 
Piotra Eberhardta (profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, zmarł 20 września 2020 roku, 
pochowany na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Warszawie). Nie był to oczywiście 
pierwszy artykuł Profesora na temat federali-
zmu i Środkowej Europy. Jako geograf zauwa-
żył, że federacja przyjmuje na mapie świata 
konkretną postać geograficzną. W artykule, o 
którym mowa przedstawił koncepcje federa-
cyjne Milana Hodży (Przegląd Geograficzny, 
2016, 88,2, s. 223-246). 

Lektura artykułu skłania do refleksji. 
Książka Milana Hodży pod tytułem „Fede-
ration in Central Europe, Reflections and 
Reminiscences” ukazała się po raz pierwszy 
w Londynie w roku 1942. Przekład niemiecki 
opublikowany został w Wiedniu w 1995 roku, 
a słowacki w Bratysławie w roku 1997. Ponadto 
w roku 2010 oryginał książki (język angielski) 
opublikowany został w Budapeszcie przez 
Central European University Press. Polskiego 
przekładu niestety dotąd nie ma. Przydatny 
byłby także przekład francuski, nie tylko dlate-
go, że M. Hodża był frankofilem i w pewnym 
momencie liczył na pomoc Francji w rozwiązy-
waniu środkowoeuropejskich problemów, ale 
także z uwagi na potrzebę przybliżenia tematu 
Środkowej Europy obecnym politykom, uczo-

nym i publicystom francuskim, chociażby w 
kontekście Trójkąta Weimarskiego (Polska, 
Niemcy, Francja). Polskim czytelnikom na 
razie musi wystarczyć wersja słowacka (bliskość 
językowa) i angielska (niedługo będzie on w 
Polsce językiem powszechnym), a i niemiecki 
zna i uczy się tego języka w naszym kraju, w 
porównaniu do innych krajów europejskich, 
spora liczba osób.

Osoby zainteresowane tematem zachę-
cam gorąco do przeczytania artykułu Piotra 
Eberhadta, a sam, nie mogę się powstrzy-
mać, by nie zatrzymać się na kilku wątkach, 
niektóre są dla mnie zupełnie nowe, a inne 
warto przypomnieć. Dowiadujemy się więc, 
że umowy federacyjne mogą być wymuszone 
lub dobrowolne. Taką wymuszoną federacją 
(?) była wspólnota krajów socjalistycznych 
pod zwierzchnictwem Moskwy, a i w samym 
Związku Radzieckim, to akurat nie jest dla 
mnie nowością, równorzędność podmiotów 
(republik) była iluzoryczna. Federacje dobro-
wolne są oczywiście bardziej trwałe. Utworzone 
federacje obejmowały zazwyczaj terytorium 
zróżnicowane pod względem kulturalnym i 
językowym. Odrębności te były na ogół re-
spektowane. Wymagało to prowadzenia przez 
centrum polityki tolerancyjnej uwzględniającej 
interesy poszczególnych podmiotów. Poten-
cjalna federacja ma zapewnić bezpieczeństwo 
i lepsze perspektywy rozwoju gospodarczego. 

Federalizm traktowany jest w literaturze przed-
miotu jako model przeciwstawnych tendencji 
zmierzających do integracji lub dezintegracji. 
Między biegunami partykularyzmu i centrali-
zmu pojawia się federalizm, rozumiany jako 
system, gdzie zachodzi możliwie sprawiedliwa 
równowaga pomiędzy jednością a różnorodno-
ścią, integracją a rozdrobnieniem, całością a jej 
częściami składowymi. Zadaniem nadrzędnym 
jest utworzenie wspólnoty ponad podziałami 
państwowymi, narodowymi i religijnymi. W 
tym miejscu należy przywołać aktualne dyskusje 
i spory między Europą Środkową oraz niektórymi 
zachodnimi krajami członkowskimi a Unią Euro-
pejską i przypomnieć, że odrębności w federacji, a 
Unia Europejska jeszcze federacją nie jest, powinny 
być w miarę możliwości uwzględniane. Przy czym 
ani Hodża, ani inni federaliści nie przewidzieli 
sytuacji, w której spory partyjne wewnątrz sa-
mych państw unijnych (np. w Polsce), mogą 
tak istotnie zakłócić funkcjonowanie całej 
wspólnoty (przykład nie tylko UE, ale i Grupy 
Wyszehradzkiej). Nie mógł tego przewidzieć 
także Profesor P. Eberhardt, który opubli-
kował swą książkę w 2016 roku, wtedy gdy 
jeszcze nie mogło być wiadomo jak dalece 
polska zjednoczona prawica oddali nas od UE 
i spowoduje kryzys w Grupie Wyszehradzkiej. 
Na ile kryzys w Grupie Wyszehradzkiej jest 
poważny (kopalnia w Turowie), pokaże czas, 
ale samo doprowadzenie do niego świadczy o 
nieudolności nami rządzących. Spory wewnątrz 
Grupy Wyszehradzkiej powinny być w miarę 
możliwości rozstrzygane bez udziału Brukseli. 
W tym celu powinny zostać wypracowane w 
Grupie odpowiednie mechanizmy.

Hodża był przekonany, że małe państwa 
tracą rację bytu. W okresie międzywojennym 
Hodża proponował Federację Dunajską 
obejmującą Czechosłowację, Austrię, Węgry, 
Jugosławię i Rumunię. Niezależnie od celów 
gospodarczych (chodziło o produkcję i zbyt 
produktów rolnych, Hodża był ludowcem) 
miała ona zabezpieczyć kraje naddunajskie 
nie tylko przed Niemcami i Związkiem 
Radzieckim (Rosją), ale także przed rewi-
zjonizmem węgierskim. Przewidywał, że 
Węgrzy nigdy nie zrezygnują z południowej 
Słowacji, Siedmiogrodu i Wojwodiny. Uwa-
żał natomiast, że państwo węgierskie jako 
pełnoprawny i równorzędny partner dużej 
federacji inaczej będzie postrzegać decyzje z 
Trianon. Dlatego jeśli nawiążemy przez chwilę do 
czasów nam współczesnych, to zrozumiemy lepiej 
przyczyny sukcesów na Węgrzech partii Victora 
Orbana i jego politykę; po I wojnie światowej, w 
Trianon Węgry straciły dostęp do morza oraz 
2/3 terytorium i 2/3 ludności, a i w rezultacie 
II wojny światowej, stawiając na „niewłaściwego 
konia”, straciły wiele. A Orban gra obecnie na 
węgierskim nacjonalizmie. Do utworzenia Fe-
deracji Dunajskiej nie doszło m.in. dlatego, 
że słaba była wówczas Francja, która miała 
ten projekt sponsorować, a coraz silniejsze 
Niemcy i ZSRR, zresztą Węgry też były temu 
projektowi przeciwne. (Obecna Rosja jest 
przyjaźnie nastawiona zarówno do Serbii, jak 
i do Węgier, ale w razie ewentualnego sporu 
o Wojwodinę, po czyjej stanie stronie? Lepiej, 
żeby takiego sporu nie było).

W swej książce „Federation in Central 
Europe” M. Hodża dla zilustrowania niemiec-
kiego i rosyjskiego niebezpieczeństwa w na-
szym regionie przywołuje metaforę o dwóch 
kołach młyńskich, które zdruzgoczą Europę 
Środkową, jeśli się nie zjednoczy. Podobną 
metaforę zastosował wcześniej Stefan Żerom-

Maksymilian Podstawski

Europą Środkowa – federalizm
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ski w powieści Wierna Rzeka. Niewykluczone, 
że protestant Hodża (luteranin) znając język 
polski zainteresował się twórczością Stefana 
Żeromskiego, innego protestanta (kalwin). 
(„Polskie plemię popadło między dwa młyńskie 
koła zagłady - Niemcy i Moskwę. Musi się stać 
samo młyńskim kamieniem, albo będzie zmie-
lone na pokarm Niemcom i Moskwie. Nie ma 
wyboru. Zbyteczne jest wszelkie o tem słowo”. 
Stefan Żeromski, Wierna Rzeka). Uważam, że 
warto było przytoczyć tu ten cytat z Żeromskie-
go, mimo, że nie odzwierciedla on aktualnych 
realiów, bo trudno współczesne Niemcy nazwać 
kołem młyńskim, które miażdży Polskę, wręcz 
przeciwnie. Wiele obecnym Niemcom zawdzię-
czamy. Metafora ta wskazuje natomiast, że Ho-
dża głosił w ten sposób poglądy wypowiadane 
wówczas raczej przez polityków polskich niż 
słowackich i czeskich, którzy byli często rusofi-
lami. Czasom współczesnym nie odpowiada też 
ujęcie przez Hodżę Polski w Europie Środkowej 
w granicach wersalskich. Nie przewidywał on 
także udziału w Federacji Środkowoeuropejskiej 
państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), które 
aktualnie mieszczą się w środkowoeuropejskich 
i zachodnich strukturach. Nie uwzględniał też 
Białorusi i Ukrainy, gdyż te narody – jego zda-
niem - należą do Wschodu i cywilizacyjnie nie 
pasują do Środkowej Europy. Nad tą ostatnią 
sprawą można i trzeba by szerzej podyskutować 
innym razem. W każdym razie Ukraina chętnie 
znalazła by się na Zachodzie, a przede wszystkim 
w Europie Środkowej. Swego czasu odrzucona 
została jej prośba przyjęcia do Trójkąta Wyszeh-
radzkiego (istniała jeszcze Czechosłowacja). 
W tej chwili pragnęła by wejść do Trójmorza, 
podobnie Mołdawia. W tym ostatnim pra-
gnieniu państwa te znajdują poparcie Stanów 
Zjednoczonych. Od problematyki ukraińskiej 
nie uciekniemy. Nie pozwoli nam na to około 
milionowa wkrótce diaspora ukraińska w Polsce 
oraz fakt wykształcenia się na naszych uczelniach 
kilkudziesięciu tysięcy sprawnych intelektualnie 
młodych Ukraińców (wiem, że są bardzo zdolni 
od profesorów, którzy ich uczą). Nieco inaczej, 
ale podobnie, przedstawia się sprawa diaspo-
ry białoruskiej i równie zdolnej białoruskiej 
młodzieży studiującej w Polsce. Wielu z tych 
młodych ludzi zostanie w Polsce, niektórzy 
przyjmą polskie obywatelstwo i otrzymają prawa 
wyborcze. Co naturalne, nie zapomną o swoich 
ojczyznach. Zastąpią częściowo polską młodzież, 
którą neoliberalny system wypchnął na Zachód. 
Z faktu, że na polskich uczelniach studiuje 
młodzież ukraińska i białoruska należy się 
przede wszystkim cieszyć. Dobrze jednak, gdyby 
studiowała w Polsce także młodzież z krajów 
środkowoeuropejskich. Trzeba w tym miejscu 
przypomnieć, że wszystkie koncepcje dotyczące 
jednoczenia Europy Środkowej polegają na 
odwróceniu dotychczasowego historycznego 
trendu powiązań gospodarczych, politycznych 
i kulturalnych z kierunku Wschód-Zachód, na 
kierunek Północ-Południe. Obecnie wymagają 
tego przede wszystkim potrzeby gospodarcze, 
a nie lęk przed kimkolwiek. Sytuacja zmieni 
się istotnie na lepsze, gdy nastąpi zakończenie 
konfliktu na wschodzie Ukrainy, zaakcepto-
wane przez obydwie strony oraz społeczność 
międzynarodową. Kiedy to nastąpi, nie wie nikt. 
Przyjęcie Ukrainy do świata Zachodu będzie 
wówczas o wiele łatwiejsze. W każdym razie 
należy podkreślić, że dla Polski i środkowoeu-
ropejskiego regionu niezwykle ważny jest rozwój 
gospodarczy, polityczny i kulturalny na linii 
Północ-Południe i pokonanie w tym względzie 
wielowiekowych poważnych zaniedbań. 

Czasom współczesnym odpowiada w 
pełni pogląd Hodży, że generalna stabilność 
europejska konstruowana powinna być na 
osi Wschód-Zachód: Francja – Niemcy - Nowa 
Środkowa Europa. Przypomina to koncepcję 
realizowaną z przerwami, a wprowadzoną do 
praktyki politycznej przez ministra spraw zagra-
nicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, chodzi o 
Trójkąt Weimarski (Spotkania prezydentów 
Polski, Niemiec i Francji). Jeśli w miejsce Polski 
wstawimy Grupę Wyszehradzką, a w dalszej 
przyszłości jakąś formę sfederalizowanej lub 
zintegrowanej Europy Środkowej, uzyskamy 
„efekt Hodży” – Nową Środkową Europę. Z 
kolei podstawowym elementem integracyjnym 
Europy Środkowej jest według Hodży korytarz: 
Wisła, przesmyk cieszyńsko-żyliński – rzeka 
Wah – środkowy Dunaj – serbska Morawa – 
Wardar – Saloniki. Według tej osi geograficznej 
(Północ-Południe) powinna, zdaniem Hodży, 
usytuować się wspólnota środkowoeuropejska 
między Niemcami, Włochami a Rosją. 

Piotr Eberhadt zauważa, że Hodża, jako 
twórca koncepcji środkowoeuropejskiej i 
uczony pochodził z niewielkiego kraju, nie-
mającego tradycji historyczno-państwowych. 
Sądzę, że jest to akurat wielka zaleta Hodży, bo 
nikt nie może go posądzić o zamiar dominacji 
nad innymi krajami regionu. Gdyby projekt 
podobnej koncepcji przedstawił np. Polak, 
można by go podejrzewać o polonocentryzm, 
co trafnie zaważył profesor Eberhardt. Te sub-
telności dostrzegł też Oskar Halecki, katolicki 
wizjoner środkowoeuropejski, który w wydanej 
podczas II wojny broszurce w języku angiel-
skim pisał na temat ewentualnej federacji w 
regionie Środkowej Europy. (Oskar Halecki, 
East Central Europe in Postwar Organization, 
Philadelphia, July, 1943, ss.57-58). Czytamy 
w niej, że regionalny federalizm jest jedynie 
pierwszym krokiem do czegoś większego. 
Trwałej gwarancji pokoju międzynarodowego 
nie można zapewnić tworząc wyłącznie grupy 
regionalne. Oskar Halecki przedstawił 3. 
warunki, od których – jego zdaniem – zależy 

pomyślność federacji regionalnej:
Organizacja federalna powinna być ela-

styczna i otwarta na sąsiednie państwa posiada-
jące zbliżone interesy. Mniejsze państwa mogą 
zechcieć połączyć się wpierw w małe związki, 
a następnie dołączyć do większej regionalnej 
organizacji;

Udział w federacji nie może być nikomu 
narzucony;

W federacji regionalnej powinna pano-
wać pełna równość, niezależnie od wielkości 
państwa. Żadne państwo nie powinno aspiro-
wać w federacji do przywództwa. (Podkreśle-
nie moje, M.P.) 

Na pytanie czy obecnie integracja środ-
kowoeuropejska jest możliwa należy odpo-
wiedzieć pozytywnie. Nie była ona możliwa w 
czasach Milana Hodży, ale możliwa jest teraz, 
jakkolwiek nie musi ona koniecznie mieć 
kształtów przewidzianych przez Hodżę. Choć 
nic do końca nie jest jeszcze przesądzone. Bo 
integracja już trwa. Nie pomagają jej na pew-
no kłótnie wewnątrz naszej klasy politycznej, 
ani powtarzane od czasu do czasu przekona-
nie, że oto jesteśmy przywódcą regionu, bo 
żeby być liderem trzeba być przez innych za 
lidera uznanym. Nadzieja w nowym pokole-
niu, szczególnie w tak licznych absolwentach 
polskich uczelni. Ilość przejdzie w jakość! 
(To ostatnie prawo zawdzięczamy Karolowi 
Marksowi, którego ochrzczono w kościele 
luterańskim. I znów ci protestanci, mam do 
nich szczęście!).

Co dotyczy literatury do tematu poruszo-
nego przez Profesora, to przytoczył on bogate 
piśmiennictwo. Chciałbym tylko dodać, że w 
słowackim zbiorze Miroslava Peknika wymie-
nionym przez Profesora znajduje się mój arty-
kuł przetłumaczony na język słowacki. Ten sam 
artykuł w języku polskim i angielskim (Oskar 
Halecki, Milan Hodża i federalizm regionalny 
w Europie Środkowej) znaleźć można w nie-
wydawanym już polsko-litewskim kwartalniku 
katolickim „Lithuania”, 1 (45) 2004. v

Milena Tejkowska

***

Uzbrojone w brąz, miedź i złoto
nie powstrzymają najeźdźcy.
Spod jego kopyt ostygłej krwi błoto.
A tak go ważyły niedawno lekce.
 
Jego miecz strąci szemrzące korony.
Rdzawymi opadną płatkami. Wiatr opłacze.
Niebo w popiół, śniedziejące trony.
Osmalone szkielety pozielonej rozpaczy.
 
Włosy cicho wypełzłe z czerwieni,
dłonie i usta w dygocie blednące.
Płomienie wygasłe, wyblakłe cienie.
Królestwa pod białym tiulem niknące.
 
Pod wiatru oddechem drżą chłodnym,
chmura za chmurą murem, amfiladą.
Spadają szumem sznury łkań bezładne,
szepty szare suną sumą. Żalu akolada.
 
Niemilec okrutnik wchodzi w winnik,
zdeptawszy kwiaty, różowe wrzosowiska.
Buroponury jesienny sumienny sukiennik
na sen zimowy przędzie wieczne legowiska.
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Albert Hirsekorn

***

wiersze na kacu
to
przebiśniegi późną jesienią
spluwaczka do wspomnień
którą trzeba opróżnić
łzy na widok piękna
kobiety z owłosionymi łydkami
kojący łyk wystygłej kawy
szumiący las bez liści
słodki deszcz z bezchmurnego nieba
czy rosa na odległych łąkach
wieczna noc i wiecznie
nadchodzący dzień
oczekiwanie 
całokształt bezkresności
to właśnie
bezkresny, stuletni spokój.

Justyna Wojdyło

Bajka

Podobno w lesie
słychać wycie dzieci...

Czy najadły się wilczych jagód?
Czy to okrągłe, ciemne 
to... były oczy?

Podobno w lesie
słychać krzyk dzieci!

Zbieram je przesiewam przez nowoczesny filtr
granicznych przeżyć
i płotów.

Podobno w lesie słychać płacz dzieci.

Nie są pod ochroną.

Małgorzata Wątor

Wiersz na kwarantannie 

Nie mogę zabrać tego wiersza do domu
Czeka w kostnicy redakcji na sekcje zwłok
Pod respiratorem natchnienia 
Umarł tutaj

Pochówek zaplanowany jest 
Na pierwszą połowę stycznia

Cmentarz skrzynki e-mailowej 
Lśni od małych światełek 
Zapalonych autorów
Zupełnie jak 1 listopada – nocą

Nie mogę jak zawsze 
Opatrzyć go imieniem i nazwiskiem
Przecież jest covid
Odbywa kwarantannę poza naszym domem

Waldemar Jagliński 
 
2021 albo hilal 

czarny szturm na wolność 
piaskiem prosto w oczy
tamten abdżad życia
to alfabet śmierci 

czarny szturm na życie
cięcia karabeli 
zamiast mocy krzyża –
kolory szahady 

tu zielony Gabriel 
smutek w skrzydłach niesie 

                        listopad 2021 

Zofia Grabowska-Andrijew

Przypowieść

Noc pod ochroną mroku i listopadowego deszczu.
W przygranicznej kapliczce marznie Frasobliwy.
Nadsłuchuje… Rozpaczliwe wezwania Allacha
toną bez echa. Wstaje, poprawia cierniową koronę,
rusza w stronę bagien.

Tylko głowa o ciemnej twarzy 
i dwie wystające dłonie.
- Nie zbliżaj się! Utoniesz ze mną.
- Nie Lękaj się! Chodziłem po wodzie.
Cztery dłonie zwarły się w po-mocnym uścisku.

Siedli pod kapliczką. Deszcz obmywa ciała i odsłania blizny.
- Kto jesteś, że na tej nieprzychylnej ziemi
o b c e g o  wyciągnąłeś z bagna? 
 - Jesteś  b l i ź n i,  nie obcy.
- Kto zadał Ci tyle ran? – Swoi.

Justyna Wojdyło

Na granicy

Tłum dochodzi do granic.
Tyle dłoni odciśniętych na wietrze!
Pod cierpliwie stojącym powietrzem
kręci się Ziemia.

Bezobsługowo przyczepiły się do rękawów:
rzepy, spojrzenia, przymiotniki.

W recepcji Europy nie ma:
apteczki, telefonu, nas. 

Waldemar Jagliński

2021 albo Aquila 

A mieliśmy jeszcze trwać
w barwach białych i czerwonych
bo chcieliśmy życie brać
mocnym chwytem w orle szpony. 

Nadszedł jednak nowy czas,
czarno – biały Dzień Szahady. 
Co zostanie jeszcze z nas 
kiedy runą barykady? 

                          listopad 2021 
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Dorota Czerwińska

przy bycie

on nic nie robił tylko był
przy narodzinach przy połogu
utracie ząbków i nadziei
był bo obiecał czynić wszystko
zgodnym i trwałym

na dywanie

dobrze że byłeś bo bez tego
ze sobą by się było
bardziej

Grzegorz Chwieduk

CHŁOPIE

kąpiesz się w sprzecznościach
które nie wymiękają

męczy ciebie taniec
a praca do tanga porywa

twardo stąpasz po ziemi
by nagle zmienić się
w bojącego dudka

słyszysz ciszę
lecz dostajesz głuchoty
przy warczącej sąsiadce

twoje postanowienia
to niesforne psiaki

jesteś niemożliwy
i dziwnie prawdziwy
 

Grzegorz Chwieduk 

MA KOTA

nie zamawiał upodlenia
a zaliczył ostatnio
nadliczbowe ciosy

od zazdrosnego brata 
od plotkarskiego sąsiada 
od wrednej szefowej

w tej sytuacji
wziął kurs na las
zamiast tabletki
 
zdrowe kilometry
zrobiły swoje 
przenosząc się  
z nóg do głowy

nie dziwota
że ma kota
na punkcie 
kolejnych randek
z dyskretnymi sosnami

Joanna Kamińska

Prokrastynacja

Stos rękopisów stanął w ogniu
Przebłyska przeszłość na zegarkach
Pozbieram z wierzchu zgasły popiół
Pod nim od wewnątrz żywa tkanka

By żyć wystarczy wyjść i chłonąć
Tak więc uprawiam domatorstwo
Dopiszę Cię do epilogu

… do wyjścia w lewo, potem prosto

Kacper Uss

Gdyby

Plączemy słowa, siedzimy w ciszy 
I może gdyby tu nie być, 
Nie nuciłyby spierzchnięte usta 
Wariacji na biurowe krzesła. 
Może gdyby wstać na chwilę, 
Pod byle pretekstem. 
Jęknąć choćby: 
„Wpinka się Pani odpięła”. 
Może gdyby przerwać 
Glissando drabiny awansu, 
Gdyby wstać na chwilę 
I iść, gdzie nikt nie pisze raportów, 
Nie słucha briefingów, 
Nie oddycha kołnierzem koszuli. 
Może gdyby iść, 
Gdzie pacierz kruchych rąk 
Nie zaciska ciaśniej krawata, 
Rozplątałyby się słowa, 
Zniknęła cisza 
I tylko usta spierzchnięte, 
Jak zawsze, czekałyby więcej.

Krzysztof Pałgan

Szpile

 
Czerwone 
Szpileczki z małymi główkami
Kurczowo trzymają przyszywane łatki,
Wysokie szpilki przechadzają się zalotnie,
Wdzięczą się jak liście - purpurą,
Tępo stukają po bruku drażniąc sny i zmysły,
Uzbrojone w szpile, ukryte w czerwonych parasolach
One  tu potem meandrują po zaułkach miasta

A wszystkie wbite szpile i szpileczki
radośnie chłepcą kropelki krwi.   

Szymon Florczyk

do szefowej pani

sploty twych włosów jak 
rurki trzy czwarte cala ołowiane 
misternie poskręcane srebrzanką malowane 
spawaniem w diadem przetopione 
 
a piersi jakoby dwie kumoszki tęgie 
co przycupnęły na balkonie dumnie w przód sterczącym 
 
skóra twa gładsza od 
świeżo cyklinowanej deseczki podłogowej 
i od gładzi najgładszej 
szpachlowej 
a wargi miękkie niczym pianka 
którą to sen uszczelnia 
twych ócz okienka 
 
szkliście przejrzyste i futrynnie 
tak równo osadzone - jak
wasserwagą zmierzone 
w twarzy twej murze jak marmurze
 
i bryle motyle - przysiadły 
na nosku gipsobiałem więc kręci się figlarnie 
niczym nakrętka jakiej rurze 
na ten tam przykład 
figurze 
słońcem ocynkowanej w swej gracji całej 
 
nawyginanej 
jako ta rączka zgrabna 
gibka niby szlauch powabna 
wdziękiem tryskający między paluszkiema 
 
...więcej targów nie ma - 
sie szefowo dwa pinset należy

IRONIE
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Historia ta wydarzyła się wiele lat temu 
w  jednym z powiatowych miast w Polsce. 
Wiadomo nie od dziś, że konkurencja wśród 
żydowskich kupców istniała od zawsze, lecz 
właśnie tam pomiędzy dwoma z nich przy-
brała wyjątkowo ostrą  formę.

Jeden nazywał się Mendel Sztajn, a 
drugi Todje lub Todros Goldman. Należeli 
do ludzi wykształconych i mieli tęgie głowy. 
Obaj także oddawali się sprawom kahału. 

Mendel Sztajn był wysoki, gruboko-
ścisty, z przyczernioną brodą i ciemnymi, 
ognistymi oczyma. Kiedy zabierał głos, to 
grzmiał. Gdy ktoś próbował mu przerwać 
wywód w środku zdania, walił pięścią w 
stół, a uderzenie miał takie, że wszystkie 
szklanki zaczynały „tańcować” po blacie. 
Jeśli się rozgniewał, nie wahał się zbesztać  
nawet rabina. 

Todros Goldman nie był rosłym męż-
czyzną. Miał niebieskie oczy, żółtą brodę 
i cichy głos. Uważano, że lepiej wszystko 
rozumie i umie niż Mendel Sztajn, a także, 
iż jest od niego mądrzejszy. Za to Mendel 
Sztajn szczycił się większym bogactwem. 
Dom miał pełen dzieci i żonę, która pocią-
gała za sznurki w żeńskim szułu1. Todros 
wychowywał jedynaczkę Chanale  wraz z 
potulną niczym gołąbeczka, żoną. 

Obaj kupcy posiadali ten sam rodzaj 
sklepów – mieszaninę artykułów spożyw-
czych, pasmanteryjnych, galanteryjnych; 
czego zresztą nie mieli – mydło i powidło. 
Można tam było dostać nawet rożne uten-
sylia. Skład Mendla Sztajna przypominał 
jego właściciela – duży i niezgrabny, a do 
tego napchany po brzegi towarami, od 
podłogi po belki stropowe. Prowadziła go 
córka Mendla – Miriam, wysoka brunetka 
przy kości, o nazbyt wybujałym biuście, na-
wet przy swoich gabarytach. Co się stanie z 
takimi piersiami, kiedy dziewczyna zacznie 
zachodzić w ciążę i rodzić dzieci, można 
sobie wyobrazić. Interes prowadziła silną 
ręką. W sklepie niemal nigdy nie brakowało 
tłumów klientów, chociaż Miriam często na 
nich psioczyła, a ceny były bardzo wysokie. 

Niewielki magazyn Todrosa Gold-
mana nie pękał w szwach od nadmiaru 

towarów. Panowała w nim niesamowita 
schludność i czystość. Władała tam Cha-
nale. Wszystko miała poszufladkowane i 
opisane. U Todrosa Goldmana większość 
asortymentu była tania, za grosz, a jednak, 
co trudno wytłumaczyć, przychodziło tam 
mniej klientów. No, ale ani Mendel Sztajn, 
ani Todros Goldman nie ograniczyli całej 
swojej działalności handlowej wyłącznie do 
sklepów. Prowadzili także inne interesy, w 
których nierzadko ze sobą konkurowali. 
Obaj już od wielu lat nie odzywali się do 
siebie. Nawet Miriam i Chanale unikały 
się i tylko ukradkiem spoglądały jedna na 
drugą. Obie, panny na wydaniu, osiągnęły 
już wiek do zamążpójścia, ale każda z nich 
była na swój sposób wybredna. Miriam 
chciała poślubić kogoś z bardzo bogatego  
domu, kto oprócz tego miał być wysokiego 
wzrostu, wykształconym i doświadczonym 
kupcem. Chanale pragnęła wyjść za mąż za 
mężczyznę podobnego do jej ojca... 

 
W drugim mieście powiatowym miesz-

kała pewna arystokratyczna rodzina. Ojciec 
pochodził z rodu wielce zamożnych rabi-
nów. W ostatnich latach interesy nie szły mu 
najlepiej, ale i tak pozostawał najbogatszym 
człowiekiem w mieście. Posiadał ogromny 
dom. Prowadził go, żyjąc trochę ponad stan, 
z wielkim rozmachem, na jaki mogą sobie 
pozwolić tylko bogacze. Jego żona, Finkla, 
słynęła z urody i jakby tego było mało, także 
z dużej  wiedzy i mądrości. Ponadto grała 
na fortepianie, co należało do rzadkości  w 
środowisku małomiasteczkowych Żydów. 
Obdarzyła męża trzema córkami i synem 
Dawidem. Pannom ojciec urządził bardzo 
wystawne i huczne wesela jeszcze w cza-
sach, kiedy mógł sobie pozwolić na danie 
ogromnych posagów. Syn odziedziczył po 
rodzicach wszystko co najlepsze – urodę (był 
przystojny i wysoki), inteligencję (kształcił 
się, władał kilkoma językami). Próbowano 
go swatać, przedstawiając wiele poważnych 
propozycji, ale wszystkie odrzucono, gdyż 
Finkli nie spodobała się ani jedna panna. 
Matka jeździła obejrzeć potencjalną narze-
czoną, zamienić parę zdawkowych słów i 
zawsze dochodziła do tego samego wniosku: 
„Ona się nie nadaje dla mojego Dawidka”. 
Zaczęto gadać, że Finkla będzie tak długo 
wybrzydzać, aż syn umrze jak łapserdak2, to 
znaczy zostanie starym kawalerem.  

Swaci spróbowali także namówić go 
do ożenku z którąś z córek konkurentów – 
Miriam albo Chanale. Kiedy dziewczyny o 
tym usłyszały, głęboko wzięły sobie do serca 
ten pomysł. Miriam od razu się wystraszyła, 
że Chanale może zdobyć Dawida. Wymogła 
na ojcu obietnicę dania ogromnego posagu 
– drogocennych podarków i długoletniego 
utrzymania, wiktu i opierunku, młodym 
małżonkom. Miriam należała do osób, nie 
zasypiających gruszek w popiele i nie cze-
kających spokojnie na to, co los przyniesie. 
Tam gdzie się tylko dało, trzymała rękę na 
pulsie. Swaci przekazali, że Finkla na dniach 
przyjedzie obejrzeć kandydatkę (lub kandy-
datki) na narzeczoną. Miriam ubierała się 
w najpiękniejsze, wyszukane stroje. Wszyscy 

klienci dobrze wiedzieli, poco się tak pi-
cowała i ukradkiem z niej dowcipkowano. 

Chanale pragnęła Dawida nie mniej 
niż Miriam, ale z natury nie była przebojo-
wa. Nosiła, jak zazwyczaj, te same ubrania. Z 
rodzicami na temat małżeńskich starań nie 
zamieniła ani słowa. Ale przecież nie można 
sercu odbierać nadziei.  Chanale żyła nią i 
marzyła o zaskarbieniu sympatii Finkli i o 
zamążpójściu za jej syna.        

Pewnego dnia do sklepu Mendla 
Sztajna weszła kobieta ubrana na czarno, 
z szalem w tym samym kolorze owiniętym 
wokół głowy. Ledwo było widać zarys twa-
rzy, a do tego miała okulary na nosie. W 
magazynie przebywało sporo klientów i 
kobieta stanęła w kolejce. Nieznajoma nie 
przypadła Miriam do gustu, i kiedy przyszło 
ją obsłużyć, krzyknęła:    

–  No, mówcie czego wam trzeba, 
kobieto?! 

–  Igłę  – odpowiedziała. 
 –  Igłę?! To wszystko? Jaką igłę? 
– Zwykłą, ale z nie za dużym, ani zbyt 

małym uszkiem. Jeśli jest za duże, nitka się 
wyślizguje, a jeśli zbyt małe, trudno nawlec. 

Miriam parsknęła śmiechem. 
– Napiszę do fabryki, aby wykonano 

igłę o podanych przez panią rozmiarach.     
– Proszę pozwolić rzucić mi okiem, 

sama wybiorę. 
– Nie ma co przebierać. Przyjdzie ku-

pować towar za półgrosza i zgrywa damulkę. 
Nie mam czasu! 

I Miriam natychmiast zaczęła obsługi-
wać następnego klienta. Kobieta stała przez 
moment zdumiona. Po chwili rzekła: 

– Skoro tak, idę do sklepu naprzeciw-
ko.  

– Będzie mi odstawiać przedstawienie 
po turecku! – wrzasnęła Miriam i wybuch-
nęła gromkim śmiechem. Wszyscy klienci 
się roześmiali. Kobieta wyszła ze sklepu; 
wzrokiem odprowadzono ją do składu To-
drosa Goldmana.

Do Chanale zwróciła się z tą samą proś-
bą, co do Miriam. Lecz wielkoduszna i cier-
pliwa z natury Goldmanowa córka zaczęła 
ze zrozumieniem wykładać na ladę wszystkie 
igły. Leżały w specjalnych pudełeczkach. Na 
każdym opakowaniu widniał napis, marka 
firmy, numer, czy jeszcze inne oznaczenie. 
Chanale ucięła sobie pogawędkę z klientką. 
Dziwne, że akurat z tą nieznajomą, która nie 
spodobała się Miriam, znalazła wspólny ję-
zyk, zaskarbiając sobie jej sympatię. Chanale 
zapytała uprzejmie skąd przybywa i kim jest. 

– Jestem matką twojego narzeczonego 
– odpowiedziała kobieta.      

Chanale zbladła jak papier.
– Nie wiem, o czym pani mówi – wy-

dukała.    
– Nazywam się Finkla. A rozmowa 

dotyczy ślubu mojego Dawida z tobą. Od 
pierwszego wejrzenia wpadłaś mi w oko.

Niełatwo opisać, co Chanale przeżywa-
ła słysząc te słowa. Jej twarz zalała się  łzami. 
Chciała coś powiedzieć, ale wyglądała jakby 
straciła głos. Kobieta przyszła kupić igłę, 
a wniosła szczęście, nadzieję i przedsmak 
spełnionego marzenia. 

Wydaje się, że ktoś jeszcze w tym czasie 
przebywał w sklepie, stając się naocznym 
świadkiem całej rozmowy. Lotem błyskawicy 
rozniosło się po mieście, jak to Finkla przy-
szła do Miriam kupić igłę i jak ją tam potrak-
towano. I o tym, jak Chanale ujęła Finklę, 

Icchok Baszewis Singer 
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zdobywając jej serce swą wielkodusznością. 
W mieście zrobiło się zamieszanie, istny 

harmider. Miriam zalewała się gorzkimi 
łzami i rwała sobie włosy z głowy. Jej ojciec, 
Mendel, wrzeszczał, że nie dopuści do  do 
małżeństwa Todrosowej córki. 

– Poleje się krew! – gardłował. –  Za łby 
się weźmiemy...  

Pobiegł do rabina z żądaniem posłania 
do Finkli szamesa, aby się stawiła przed są-
dem rabinackim. Jednak rabin oświadczył, 
że w tym przypadku nie może być mowy o 
żadnym procesie. Matka ma prawo wybrać 
dla swojego syna narzeczoną  jaką zechce.     

Po niedługim czasie podpisano kon-
trakt małżeński. Do miasta przyjechał Dawid 
i wszystkie panny stercząc w oknach wodziły 
za nim wzrokiem. Pękały z zazdrości wie-
dząc, że Chanale zostanie jego żoną.  

Jeden z rzemieślników mieszkających 
przy ulicy Mostowej, inspirowany różnymi 
nietypowymi zajściami w mieście, tworzył 
rymowane przyśpiewki. Od razu ułożył pio-
senkę opowiadającą całą historię. Krawcy, 
szewcy, szwacze śpiewali ją w warsztatach. 

Szczęście w miłości często idzie w pa-
rze z jakimś innym rodzajem szczęścia. O 
szlachetności Chanale zrobiło się głośno i 
coraz więcej klientów zaczęło przychodzić 
do jej sklepu. Przez wiele lat bez słowa 
sprzeciwu znosili przykrości i grubiaństwa 
ze strony Miriam. Teraz nagle zrozumieli 
własną głupotę.  

Sztajnowie – córka, ojciec i matka 
przez pewien czas prowadzili wojnę z To-
drosem Goldmanem. Mendel oświadczył, 
że Chanale czeka gorzki koniec, a jego 
żona dawała do zrozumienia, że Todrosowi 
i jego córce będzie się podkładać nogę. Ko-
pać  pod nimi dołki. Ktoś ujawnił sensację, 
że Mendel próbował zaprószyć ogień pod 
dom Todrosa. 

Miriam popadła w przygnębienie, 
ogarnęło poczucie beznadziei. Nie było 
komu stać za kontuarem. Swaci zasypywali 
ją teraz innymi propozycjami małżeński-
mi, ale historię o tym jak potraktowała, 
zbeształa niedoszłą świekrę, przekazywano 
sobie z ust do ust we wszystkich okolicznych 
żydowskich miasteczkach. Jak zawsze ludzie 
dorzucali swoje trzy grosze, aż zdarzenie 
epizodyczne urosło do rangi prawdziwego 
dramatu. 

Chanale rozkwitała ze szczęścia, które 
ją spotkało; niezwykle wypiękniła. Powia-
dano nawet, że z wielkiej radości zaczęła 
rosnąć fizycznie. Ojciec pozwolił sobie na 
danie jej drogiej wyprawy ślubnej. Wesele 
było huczne i bardzo radosne. Miasto nie 
pamiętało tak dowcipnego ożenku. Bad-
chan3, figlarz, stale żartował, rozumie się, 
na temat igły, którą Finkla przyszła zakupić; 
ciągle czynił aluzje pod adresem Miriam.

Po jakimś czasie i ona została panną 
młodą. Zawarła kontrakt małżeński z narze-
czonym z pospolitego domu. Oblubieniec 
był wysoki i barczysty, lecz to jedyne zalety 
jakie posiadał.  

Sklep, za kontuarem którego stała 
Chanale i w którym także starał się od czasu 
do czasu pojawiać Dawid, przyciągnął tak 
wielu klientów, że Mendel Sztajn został 
zmuszony zamknąć swój kram. Miriam 
zaczęła rodzić dzieci; jej ciało w szalonym 
tempie przybrało na wadze. Chanale stała 
się ozdobą miasta, dla którego, jak i wielu 
podobnych miejscowości, wydarzenie to 

stanowiło przykład – jakie straty potrafi 
spowodować grubiańskie słowo, a ile 
dobrego można osiągnąć dzięki uprzej-
mości... v

Z jidysz przełożył i przypisami opatrzył 
Mariusz Lubyk    

Przypisy:
1 .Jid., określenie synagogi, bóżnicy, bejt midra-

szu – domu modlitwy (modlitewni), znane na                                
– terenach polskich. 

2 Tak w oryginale; hybryda składająca się z łab 
(niem. Leib – ciało) oraz słowiańskiego serdak 
(tałes kutn, krótki tałes – rodzaj kamizelki rytu-
alnej); słowo o tym samym znaczeniu w języku 
jidysz i polskim.   

3 Aram., żartowniś, wesołek, ludowy poeta, które-
go zadaniem było zabawianie gości weselnych 
rożnymi formami dowcipów, przede wszystkim 
zawierającymi aluzje do nowożeńców, ich rodzi-
ców, krewnych i innych weselników. 

Opowiadanie ukazało się w nowojor-
skim dzienniku jidyszowym – „Forwerts” 
14 września 1962 roku w cyklu Tipn un 
gesztaltn – fun a mol un hajnt (Typy i postaci 
– dawniej i dziś) podpisane pseudonimem 
Icchok Warszawski. Jest pierwowzorem 
utworu, należącego do najcelniejszych w 
twórczości Singera. 

Igłę z 1966 roku Baszewis napisał na 
nowo (zachowując jedynie zarys fabularny) 
i opublikował w jidysz w kwartalniku spo-
łeczno-literackim „Cheszbn” (nr 44, kwie-
cień 1966) w Los Angeles oraz w dwóch 
zbiorach opowiadań: Majses fun hintern 
ojwn, Tel Awiw 1971 i A Szpigl un andere 
dercejlungen, Jerozolima 1975. Po angielsku 
we własnym przekładzie we współpracy z 
Elizabeth Shub wydał w tomie The Seance, 
and other stories, Nowy Jork 1968. Polska 
wersja tłumaczona z angielskiego ukazała 
się w Seans i inne opowiadania, Gdańsk 1993. 
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pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
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autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê li-
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Grażyna Barrow

Nie jestem aniołem

Czy miałam skrzydła?
Nigdy nie byłam aniołem
Coś przeszkadzało 
Małe grzechy i duże 
Odebrały im moc 
Połamałam 
Zapomniałam

Krzykiem przeganiałam 
ciemność duszy 
Głos nie był mój 
Ucichłam przed czasem 
I jak ptak więziony w klatce 
zapomniałam jak śpiewać
Klatka powiększyła się do nieba
Błękit rozmył horyzont

Dzisiaj ogromna tafla wody 
           oszalała nade mną
Wyszłam 
         I mokra 
             Straciłam poczucie strachu
Układam kulki gradu na oknie 
Może we śnie przemówię 
     Zaśpiewam
Wiem tylko 
Kocham życie 
A skrzydeł nie trzeba
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Jacek Jaszczyk – laureat prestiżowego 
konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
w kategorii Osobowość – został uhonorowany 
Nagrodą XX Światowego Dnia Poezji ustano-
wionego przez UNESCO (World Poetry Day 
UNESCO 2020 Award).

W zakończonym w Warszawie międzyna-
rodowym XIV Festiwalu Poezji Słowiańskiej, 
podczas inauguracji wydarzenia w Domu 
Polonii (Sala Zielona) w Warszawie na Kra-
kowskim Przedmieściu, Jacek Jaszczyk – polski 
poeta mieszkający w Dublinie, doskonale znany 
również Czytelnikom „Akantu” ze swojego 
autorskiego cyklu „Listy z emigracji” – został 
uhonorowany Nagrodą Światowego Dnia Poezji 
UNESCO (World Poetry Day UNESCO 2020 
Award) za oryginalną twórczość poetycką oraz 
„Błękitnym Pucharem w Srebrze”. 

Jacek Jaszczyk nagrodę miał odebrać w 
ubiegłym roku, ale z powodu kryzysu związane-
go z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uro-
czystość wręczenia Nagrody została przełożona 
na tegoroczny XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej. 
Obok nagrody Światowego Dnia Poezji ustano-
wionego przez UNESCO, która trafiła do rąk  
Jacka Jaszczyka, przyznano również srebrne i 
złote pierścienie popularyzatorom naszej poezji 
za granicą, a także na wniosek „Poezji dzisiaj” 
nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego otrzymał Jan Henrik Swahn, 
wybitny pisarz ze Szwecji, za przekłady książek 
naszej noblistki Olgi Tokarczuk.

Nagroda Światowego Dnia Poezji ustano-
wionego przez UNESCO przyznawana jest od 
20 lat, a jej laureatami byli tacy wybitni poeci 
jak: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Roman 
Śliwonik, Kazimierz Brakoniecki czy Bohdan 
Wrocławski. Teraz w gronie znakomitych laure-
atów znalazł się mieszkający od ponad 16 lat w 
Dublinie, dobrze znany Polonii w Irlandii i nie 
tylko, Jacek Jaszczyk. Nagroda jest dla mnie bardzo 
ważnym wydarzeniem, które pojawiło się w moim lite-
rackim życiu – mówi Jacek Jaszczyk. To szczepólne 
wyróżnienie sprawiło, że dołączyłem do grona wyjąt-
kowych laureatów, zapisując się na kartach historii 
Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNE-
SCO. Wyróżnienie jest także potwierdzeniem faktu, że 
poezja nie zna granic; grudziądzanin, mieszkający 
i tworzący nad Liffey w Dublinie, nagrodzony nad 
Wisłą w Warszawie. Cieszę się, że pomimo emigracji, 

daleko od kraju, dostrzeżono i doceniono moją poezję. 
To dla mnie zaszczyt i wielka radość.

Podczas inauguracji XIV Festiwalu Po-
ezji Słowiańskiej, nawiązano do poprzednich 
festiwalowych wydarzeń, które w tym roku 
tradycyjnie miało wymiar międzynarodowy. 
Na tegorocznej festiwalowej mapie znalazły się 
między innymi Dom Polonii w Warszawie, licea, 
w tym XIV im. St. Staszica, Centrum Kultury w 
Żyrardowie, Gminna Publiczna Biblioteka w Ja-
błonnie, a także Salon Literacki „Schillingówka” 
w Piasecznie. W spotkaniach uczestniczył laureat 
Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowione-
go przez UNESCO, a liczni miłośnicy poezji oraz 
zaproszeni goście mogli usłyszeć jego wiersze 
pochodzące z dwujęzycznej książki poetyckiej 
„pomiędzy/between”, Wydawnictwo Książkowe 
IBiS, Warszawa 2020 (tom wydany w ramach 
Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowione-
go przez UNESCO 2020 – przyp. red.). Książka 
stanowi wybór wierszy laureata, które na język 
angielski przełożył Marek Kazmierski, członek 
fundacji Griffin Trust, w zarządzie której zasiada 
wielu uznanych na całym świecie pisarzy. 

Organizatorem Festiwalu Poezji Słowiań-
skiej, tak jak i Światowych Dni Poezji UNESCO 
jest Aleksander Nawrocki – wybitny polski poeta, 
prozaik, tłumacz literatury, redaktor naczelny 
„Poezji dzisiaj”. Z okazji międzynarodowego 
wydarzenia ukazał się również specjalny nu-
mer „Poezji dzisiaj” – 149/150, będący sumą 
wszystkich dotychczas wydanych, w którym 
czytelnicy mogą przeczytać piękny i wzruszają-
cy wiersz Jacka Jaszczyka, dedykowany Matce. 
W założeniu XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej 
miał się odbywać nie tylko w Warszawie, ale 
również w Białymstoku, Brześciu, Krzemieńcu, 
Nowogródku i Grodnie. Podczas festiwalu uho-
norowano medalem im. Barbary Jurkowskiej 
animatorów poezji w kraju i za granicą. Funda-
torem i pomysłodawcą jest Adam Siemieńczyk, 
poeta i przedstawiciel PoEzji Londyn. Warto 
wspomnieć, że tegoroczny festiwal był jedyną 
na taką skalę imprezą literacką w kraju i jedną z 
nielicznych w świecie, w dodatku bez dotacji ze 
strony urzędów zawiadujących kulturą.

Tymczasem przypominamy, że Jacek 
Jaszczyk, poeta z Irlandii, został twarzą okładki 
poprzedniego jubileuszowego 30. numeru 
Kwartalnika Kulturalno-Literackiego „Liry-
Dram”. Na okładce numeru poeta z Dublina, 

a w środku jego wiersze, zdjęcia i obszerna roz-
mowa Marleny Zynger - redaktor naczelnej „Li-
ryDram” z Jackiem Jaszczykiem. Na czytelników 
czekają recenzje jego książek pióra Zbigniewa 
Mirosławskiego („Współczesna Polska Poezja”) i 
Jerzego Stasiewicza („Pisarze.pl”, „Migotania”). 
Czasopismo od początku istnienia prezentuje 
cykl portretów polskich poetów i literatów. 
Portrety tworzy Robert Manowski, artysta i rek-
tor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. W 
poprzednich numerach na okładkach znaleźli 
się wybitni poeci między innymi: Adam Zaga-
jewski, Aleksander Nawrocki, Julia Fiedorczuk, 
Marta Podgórnik, Kazimierz Burnat, Bohdan 
Wrocławski, Stefan Jurkowski. Papierowe 
wydanie 30. numeru już niebawem pojawi się 
również w Polskiej Bibliotece BIBLARY oraz w 
Domu Polskim w Dublinie i będzie dostępne 
dla Polonii w Irlandii.

Już w przyszłym roku ukaże się kolejna 
książka poetycka Jacka Jaszczyka. Tym razem 
będzie to poemat, a promocja książki odbędzie 
się nie tylko w wielu miastach w Polsce, ale i pod 
irlandzkim niebem między innymi w Dublińskim 
Salonie Literackim. Wcześniej jednak światło 
dzienne ujrzy kolejne ważne polonijne wydanie 
„Rocznika Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, 
tom VIII, 2021”, pod redakcją dr Jarosława 
Płacheckiego, dziekana Staropolskiej Szkoły 
Wyższej w Dublinie, w którym zostanie opubli-
kowany jeden z wierszy emigracyjnych Jacka 
Jaszczyka. Te niezwykle ważne dla społeczności 
polonijnej w Irlandii egzemplarze „Rocznika” 
pojawią się między innymi w głównych biblio-
tekach narodowych i akademickich w Polsce, 
Irlandii i UK. Lista odbiorców obejmuje też 
główne instytucje państwowe w Polsce: KPRM, 
kancelaria Sejmu i Senatu, szefów komisji ds. 
Polonii, Ambasadę Irlandii w Polsce, a także 
Ambasadę Polski w Irlandii oraz najważniejszych 
organizacjach polonijnych.

Jacek Jaszczyk – poeta, dziennikarz, 
radiowiec, działacz polonijny. Twórca i autor 
pierwszego polskiego programu radiowego 
w Irlandii, realizowanego na antenach Radia 
Sunrise, Anna Livia Dublin City FM oraz Dublin 
City FM. Współtwórca, współzałożyciel i re-
daktor naczelny polskiego radia dla Polonii 
w Irlandii m.in. Radia PLka, PLK FM i Radia 
PL. Autor, prowadzący oraz wydawca kulto-
wego programu radiowego 120 Na Godzinę , 
realizowanego dla Polonii przez ponad 8 lat 
w irlandzkim eterze. Współtwórca i redaktor 
naczelny internetowej telewizji dla Polonii 
NTV oraz iTVe. Współorganizator, gospodarz 
i prowadzący cykl spotkań w ramach Dubliń-
skiego Salonu Literackiego w polskiej bibliotece 
„Biblary” w stolicy Zielonej Wyspy.

Autor książek poetyckich „Tańczą w nas 
życia geniusze” (Oficyna Wydawnicza RAS, 
2018), dwujęzycznej polsko-angielskiej książki 
poetyckiej „pomiedzy/between” (Wydawnic-
two Książkowe IBiS, 2020). Już niebawem uka-
że się jego kolejna książka. Laureat konkursów 
poetyckich w kraju oraz w Irlandii.

Publikował m.in. w „Przeglądzie Arty-
styczno-Literackim”, „Helikopterze”, „Tlenie 
Literackim”, „Salonie Literackim”, „Latarni 
Morskiej”, „Wydawnictwie j”, „Obszarach 

Katarzyna Chylińska-Labuda 

Jacek Jaszczyk – poeta z Dublina – z Nagrodą World Poetry Day UNESCO Award

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

pon - pt: 12:00 - 18:00
sobota: 12:00 - 15:00

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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Przepisanych”, „Migotaniach”, „LiryDramie”, 
„Autografie”, „Poezji dzisiaj”, „Akancie”, 
„Piśmie Literackim Epea”, „Fabulariach”, 
„Afroncie”, „Wyspie”, „Toposie”, „Akcencie” 
i „Odrze”. Publikował również w polonijnej 
prasie, wydawanej w Irlandii m.in. w „Polskiej 
Gazecie”, „Kurierze Polskim”, „Ambasadorze 
Kulturalnym”, „Magazynie MiR” oraz „Naszym 
Głosie”.

Jego utwory znalazły się w wielu antolo-
giach m.in. wydanej serii „MOSTY”: „Antologii 
poetów Warszawa – Mińsk/Białoruś” (Wy-
dawnictwo Książkowe IBiS, 2019), „Antologii 
poetów Warszawa – Mediolan/Sondrio” (Wy-
dawnictwo Książkowe IBiS, 2019), „Antologii 
poetów Warszawa – Brześć/Białoruś” (Wydaw-
nictwo Książkowe IBiS, 2020), „Antologii Po-
etów Polskich 2018” (Wydawnictwo Pisarze.pl, 
2019), jubileuszowym wydaniu anglojęzycznej 
antologii „20th Jubilee Anthology Anniversary 
of the Contemporary Writers of Poland” (Dre-
ammee Little City, Orlando 2020), „Metafora 
Współczesności” (Wydawnictwo Ridero, 2020), 
„Do zobaczenia tom II Contemporary Writers 
of Poland” (Literary Waves, London 2021), 
a także w almanachu poezji „Spiętrzenie. Al-
manach 33. autorów na 300. numer Akantu” 
(Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 
2021). Tłumaczony na język włoski, białoruski, 
rosyjski, ukraiński, niemiecki oraz angielski.

Laureat Nagrody XX Światowego Dnia 
Poezji ustanowionego przez UNESCO – World 
Poetry Day UNESCO 2020 Award. Laureat 
prestiżowego konkursu „WYBITNY POLAK” 
w Irlandii 2019 Fundacji Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska” w kategorii OSO-
BOWOŚĆ. W latach 2020-2021 nominowany 
przez Kapituły Redakcji „Gazety Pomorskiej”, 
„Expressu Bydgoskiego” i „Dziennika Toruń-
skiego” do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU w 
kategorii KULTURA.

Autor jest mocno zaangażowany w życie 
Polonii, na co dzień stara się jak najszerzej i jak 
najlepiej promować w Irlandii swoja ojczyznę 
– Polskę. v

Dubliński Salon Literacki, Irlandia, Dublin 
2021

Jacek Jaszczyk

Człowiek Witruwiański
 

w księdze trzeciej traktatu
o architekturze ksiąg dziesięcioro
dotykamy ciała obcego

tkanka odczłowieczonych myśli
przez które farbą geoglifów
przetoczył się zodiak
obumarła na ostrzu gwoździa

za linią okręgu
obraz mgły i lustro gwiazd
pękniętej spirali

z wysokości pokuty
kreska sięga grzechu 
dwudziestu czterech dłoni
i kilku odprysków

w zagłębieniu ścian
ciało pogrzebało światło

Stefan Pastuszewski 

Nowy dzień

Nasza duża wieś z tramwajami budziła się 
powoli, ale nieubłaganie. Dźwięk obijających 
się o siebie butelek z mlekiem niemal równo-
cześnie unosił się po wszystkich dzielnicach. 
No i ten turkot wózków z tymi butelkami, cza-
sem zwykłych, dziecięcych, zazwyczaj ze zdjętą 
budą. Ciemno jak oko wykol, bo oszczędność 
prądu, a tu zewsząd dzyń-dzyń, dzyń, nie wia-
domo, czy to miłe dźwięki, czy drażniące, bo 
to niby dzwonki a nie dzwonki. Zawsze, gdy 
mnie dochodziły z parteru, a mieszkałem na 
czwartym piętrze, zastanawiałem się, czy mam 
się denerwować, czy tylko naciągnąć kołdrę 
na głowę i jeszcze z kwadrans, pół godziny 
przekimać. Wybierałem to drugie, bo czym się 
denerwować. Tym, że Pan Bóg dał mi łaskawie 
jeszcze jeden dzień do przeżycia? Gdy jeszcze 
chodziłem do kościoła, to utkwił mi w pamięci 
fragment z Kiedy ranne wstają zorze. Ilekroć go 
śpiewałem a lubiłem śpiewać, choć nie mam 
słuchu – zresztą Jan Paweł II też lubi śpiewać, 
choć słuchu najlepszego również nie ma – to 
dreszcze mnie przechodziły. Wielu snem śmierci 
upadli, Co się wczoraj spać pokładli… Nie, te zło-
wieszcze słowa trzeba koniecznie z tej pieśni 
wykreślić, bo dziś świat jest inny – radosny, do 
przodu, a nie smutny jak w średniowieczu, me-
mento mori. Ale to już nie moja sprawa, niech te 
cholerne klechy się o to martwią, że im ludzie 
z powodu ich smęcenia z kościołów uciekają. 

Znam takich, którzy krzyża się boją jak dia-
bła, bo jest on dla nich tylko symbolem śmier-
ci. Na ochranianym przeze mnie świeckim 
pogrzebie pisarza z naszej wsi z tramwajami, 
który się z Kościołem skłócił, nie było księdza, 
tylko mistrz ceremonii, choć ubrany jak pastor, 
ale na czole konduktu niesiono krzyż – znak 
śmierci. Ludzie z kościołów ze strachu uciekają. 
A niech uciekają, przynajmniej te klechy, nie 
mając społecznego oparcia, przestaną nam 
wreszcie bruździć. Bo Kościół jest największym 
przeciwnikiem socjalizmu, choć to przecież 
socjalizm opiekuje się ludźmi, daje im pracę i 
wczasy, żłobki i przedszkola, a Chrystus właśnie 
kazał maluczkim i słabym pomagać. Państwo 
pomaga a Kościół nie, a jeśli już, to słabo, na 
pokaz. 

Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi… 
Chyba wiem, zawsze jak nie wiadomo o co cho-
dzi, to chodzi o pieniądze. Księża, nastawiając 
ludzi przeciwko nam, szczególnie teraz, kiedy 
jest trudno, przyciągają ich do siebie, kupują. 
Ludzie zawsze do kogoś muszą się garnąć, ko-
muś dać się kupić za pieniądze, ale też często 
starczą im puste obietnice, nadzieja, jak to 
pięknie się w religii mówi. 

– Aż osiemdziesiąt a nawet dziewięćdzie-
siąt procent ludzi, nie mając własnego zdania, 
garnie się do jakichś autorytetów – powiedziała 
ta psycholożka z fantastycznym tyłeczkiem. 
Często odwracała się do tablicy, choć mało na 
niej pisała, aby pokazać ten swój fantastyczny, 
wysoko uniesiony tyłeczek, o sile którego chyba 
nie raz się przekonała. Jak Agnetha z zespołu 
„Abba”. Gdy ona śpiewa tyłem do widowni, a 
wielu facetów na to właśnie czeka, to aż czło-
wieka ciarki przechodzą.

W każdym razie Kościół dziś nam coraz 
bardziej bruździ, a na dodatek rozdaje paczki 
zagraniczne z jakimś stęchłym serem i brudny-
mi ciuchami. Raz, gdyśmy taką jedną paczkę 

perlustrowali, bo było podejrzenie, że tam 
powielacz ukryto, to nadzialiśmy się na brudny 
biustonosz i cuchnące majtki. Aż wionęło tym 
babskim smrodem z daleka. Miły to smród dla 
niektórych, o czym pisał swego czasu król Jan 
III Sobieski do Marysieńki, aby się nie myła, bo 
za kilka dni przyjedzie; miły, ale kiedy ma się 
żywą babę przed sobą, a nie jakieś jej z daleka 
ciuchy. A ludzie na to lecą, brudne ciuchy 
piorą, bo niemieckie czy francuskie, lepsze 
niż polskie. Księży po rękach za to badziewie 
całują. Gdybym ja był u władzy, to bym ten cały 
charytatywny most rzekomej pomocy zamknął 
albo takie cła nałożył, że tym angolom czy ża-
bojadom rozwalać nasze państwo za pomocą 
zgniłych serów i brudnych ciuchów raz-dwa 
by się odechciało. Poza tym trzeba mieć swoją 
godność. Boso, ale w ostrogach. Jakoś całe 
to cholerne podziemie, które w swojej bibule 
różne banialuki o godności Polaków wypisuje, 
nie potrafi skojarzyć tych zagranicznych paczek 
z godnością. 

Myślałem tak i myślałem i nakręcałem się 
coraz bardziej, ręce mnie świerzbiły. Oj, będzie 
jatka, będzie!

Popatrzyłem na zegarek. Piąta pięćdziesiąt. 
Dzwoneczki butelek z mlekiem powoli 

zagłuszał szum samochodów i zgrzyt tramwajów. 
Nasza wieś budziła się na dobre. 

- Idziemy? – zapytałem siedzącego obok 
Janusza. 

Palił papierosa za papierosem, dobrze, że 
okienko, choć było cholernie zimno, marzec, 
uchylił.

- Jeszcze chwila, dokończę szluga – powie-
dział. – Do tego N. idzie się stąd pięć minut. 
Sprawdzałem, gdy go obserwowałem, a będzie 
wrzask na cała Polskę, jak przyjdziemy przed 
szóstą. Władza musi przestrzegać prawa, ciszy 
nocnej od 22.00 do 6.00.

N. długo nie otwierał drzwi, jakby czuł co 
się święci. Jeden taki opozycjonista opowiadał 
mi, kiedy już się na całego rozkrochmalił – a 
dałem mu podczas przesłuchania nie tylko 
papierosa, ale nawet kawę, która była na kartki 
– że zawsze przed szóstą budzi się i nadsłuchuje. 
Szósta, szósta dziesięć, szósta piętnaście. - „Nie, 
dziś nie przyjdą” – oddychał z ulgą i spał z tego 
odprężenia aż do dziesiątej. Nie musiał iść do 
pracy, bo raz, że mu takową zablokowaliśmy 
na całym froncie, nawet u prywaciarzy, a że 
był w tym podziemiu szychą, to go ze składek, 
skromnie bo skromnie, inni utrzymywali. Nie 
wiedzieli, że po tych kilku kipiszach i dołkach 
podpisał. Dobrze, że nie wiedzieli, bo nadal był 
szychą a myśmy mieli wiadomości z pierwszej 
ręki a przede wszystkim oddziaływaliśmy na to 
cholerne podziemie jak chcieliśmy. „ – Na tą 
pielgrzymkę do Częstochowy nie pojedziecie! 
Tą manifestację zrobicie, ale bez głupich haseł, 
cicho!” – nakazywaliśmy i tak było, bo R. H. miał 
charyzmę i wszyscy się go słuchali. 

- Wchodzimy? – zapytałem Janusza, gdy na 
zegarku minęła już szósta czterdzieści pięć, a N. 
jak drzwi nie otwierał tak nie otwierał.

Przyłożyłem ucho do drzwi. Cisza.
- „Schował się pod kołdrą i udaje, że go 

nie ma” – pomyślałem i w tym momencie przy-
pomniałem sobie, jak to ja się chowałem pod 
pierzyną, gdy przychodził lekarz, aby mnie na 
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szkarlatynę zbadać. Bardzo nie lubiłem jak mi 
taki patyk od lodów do gardła wkładał. Suchy, 
twardy, szorstki.    

- Jest? – zapytałem Janusza.
- Na pewno jest. Jeszcze o pierwszej w pracy 

był. Światło się paliło – odpowiedział Janusz. 
- A może wyjechał?
- Niemożliwe. Nie ma za co. Przymusowy 

bezrobotny – zarechotał podporucznik.  
Drzwi były z cienkich płyt pilśniowych 

przyklejonych do drewnianej ramy. Jak we 
wszystkich blokach, u mnie także.  

- Wchodzimy! – wydałem rozkaz. 
- Wchodzimy – powtórzył Janusz, bo rozkaz 

powtarza się na głos, aby nie było nieporozu-
mień. 

Janusz, chłopisko jak tur, rozpędził się i 
walnął. Drzwi zatrzeszczały, trochę pękły przy 
zamku, ale się nie otworzyły. 

- Krzysztof, pomóż! – zwróciłem się do 
trzeciego z grupy.

We dwójkę dali radę. Drzwi były z płyty 
pilśniowej na drewnianej ramie. Cały zamek 
wywaliło i jeszcze w lewym górnym rogu pękło. 
Nie trzeba było takiej specjalnej, złodziejskiej 
łyżki do otwierania drzwi używać, którą zresztą 
zostawiliśmy w samochodzie, bo pewni byliśmy, 
że N. sam otworzy. Był to spokojny, kulturalny 
człowiek, ale z konspiracyjnym hoplem w 
głowie.   

- Co się tu dzieje?! – wyskoczyła sąsiadka 
z naprzeciwka, pospiesznie zasłaniając połami 
szlafroku, jak zdążyłem zauważyć kiedy jeszcze 
były na wierzchu, przepyszne cycuszki. 

- „Oh, taką by się na stole, w kuchni, w 
łazience…” – podnieciłem się momentalnie 
jak sto diabłów.

Żołnierz na froncie, a byliśmy przecież 
żołnierzami tajnego, bo tajnego, ale frontu, 
często jest podniecony.  Nic dziwnego, że gwałci.

- Służba Bezpieczeństwa! – ryknąłem i ta 
piękna natychmiast się zwinęła. 

Tyłeczka oczywiście nie zauważyłem, bo 
przez szlafrok kobiecych wypukłości raczej nie 
widać, ale w mgnieniu oka go sobie wyobraziłem 
i swoją rękę w nim.

- „Wybacz, moja psycholożko kochana. 
Facet, to jest facet, a już funkcjonariusz to żaden 
święty Franciszek”.

- Co tu się dzieje? – jakby powtórzył za 
sąsiadką N., który z siatką z pieczywem pojawił 
się nieoczekiwanie w przedpokoju. Nawet ba-
gietkę kupił, co skojarzyło mi się z chrupiącymi 
bułeczkami ministra Krasińskiego i dodało 
nadziei, że być może z tego cholernego kryzysu 
wkrótce wyleziemy.  

Przetrzymałem chwilkę i, powoli podno-
sząc głowę znad przeglądanej książki, a było 
to Bez ostatniego rozdziału Władysława Andersa, 
wycedziłem:

- Sam pan widzi. Nie jest pan aż tak głupi, 
jakiego pan udaje. 

Rzeczywiście N. na zewnętrz rżnął głupa, 
nawet wśród najbliższych, aby wywołać u nich 
inicjatywę, że niby są lepsi od szefa, aby coś tam 
zrobili, coś tam zmontowali, bo po tylu latach 
konspiracji wielu bojowcom odchodziła już 
ochota na całą tę zabawę. Jak długo można w 
harcerstwo, które nie przynosi żadnych efektów, 
się bawić! 

- Taki kamuflaż niezaradności wyzwala 
energię otoczenia – tłumaczyła moja psycho-
lożka. – A przeciwników myli. Uważajcie na 
takich przygłupów, chyba że ktoś jest faktycznym 

przygłupem, ale wtedy takiego też nie można 
z buta, bo tacy są przewrażliwieni z powodu 
swojej otępiałości, której się domyślają, bo im 
otoczenie uśmieszkami czy jakimiś docinkami 
daje o tym znać. Z tymi trzeba łagodnie, ale 
stanowczo. Jak z dziećmi. 

- Czyli jak? – zapytałem prowokacyjnie, bo 
koniecznie chciałem z nią nawiązać kontakt.

- O tak. Pogłaskać po główce i powoli, za 
rękę, na zewnątrz wyprowadzić.

Psycholożka specjalnie, na pewno spe-
cjalnie, dam sobie rękę uciąć, odwróciła się 
do tablicy, aby pokazać ten swój opięty w szarą, 
wełnianą spódnicę przepyszny tyłeczek i nary-
sowała ludzika, którego główkę spłaszcza czyjaś 
ręka oraz wektor na prawo, wyprowadzający. 
Było to niezbyt mądre, ale tu nie o mądrość 
chyba chodziło, tylko o tyłeczek. Miała dwa-
dzieścia cztery, dwadzieścia pięć lat najwyżej. 

- Zapłacicie mi za te drzwi – powiedział, 
cedząc słowa opozycjonista.

- Był to drobny, lekko przygarbiony 
człowieczek o spokojnych ruchach, chyba 
flegmatyka. 

- „Tacy są bardzo inteligentni” – przypo-
mniałem sobie z tego kursu psychologicznego. 
Jan Paweł II też ma coś z flegmatyka. 

- Zapłacimy – odpowiedziałem spokojnie. 
– Ale pan też zapłaci za swoje.

- Zobaczymy.
- Tak? To niech pan tu patrzy – wziąłem 

ze stołu matrycę białkową i podniosłem pod 
światło, aby widać było prześwity czcionek z 
wypisanego tekstu.

- Nie wiem, skąd się to wzięło? Ktoś panu 
podrzucił? Myśmy panu podrzucili – trajkota-
łem, przedrzeźniając tych wszystkich konspi-
ratorów, których nakrywaliśmy na gorącym 
uczynku, a oni tak właśnie się tłumaczyli. Tylko 
jeden z tych złamasów był bardziej oryginalny:

-  Tak. To ja napisałem. Dla hecy. Wszyscy 
wokół piszą, więc nie chciałem być gorszy. 

- Wszyscy nie wszyscy – powiedziałem 
wówczas. – Dużo, ale teraz już coraz mniej. 
Niech mi pan uwierzy, że jest was już coraz 
mniej. Pan lada moment pozostanie na placu 
boju sam jak palec.

- Pan oczywiście pójdzie z nami – powie-
działem do N.

Wyciągnął do przodu dłonie, aby mu 
założyć kajdanki.

 - Nie trzeba – powiedziałem do Krzysz-
tofa, który już wyszarpywał obrączki zza pasa. 
– Pan N. jest grzeczny. Dobrze się znamy.

Rzeczywiście był grzeczny, choć na wszelki 
wypadek Janusz i Krzysztof położyli ręce na 
jego ramionach, a ja szedłem z tyłu, aby w ra-
zie czego skoczyć jak lampart. Z tyłu najlepiej 
widać, czy człowiek się spręża do skoku czy nie. 

- A co z drzwiami? – zapytał N.
- Zaplombuj! – poleciłem Krzysztofowi. 

- Za godzinę przyjedzie ślusarz z komendy i 
je naprawi.

- Mają być nowe – powiedział N. spokoj-
nie, ale jednak rozkazująco.

- O tym zadecyduje komendant. Musi pan 
napisać wniosek – lubiłem bawić się w kotka i 
myszkę z tymi draniami.

- To wyście rozwalili mi drzwi a ja jeszcze 
mam prosić, abyście wstawili nowe?! – opozy-
cjoniście zaczęły powoli puszczać nerwy.

- „Flegmatyk, a się denerwuje” – pomyśla-
łem. - „Dziwne”.  

Nie chciałem żadnej scysji, bo ten nowy 
dzień w naszej wsi mimo wszystko zaczął się 
pomyślnie, gdyż nie spudłowaliśmy, więc nie 
powiedziałem, że jeżeli jest zagrożenie a za-

grożeniem dla państwa jest ten cały arsenał, 
który zgromadził u siebie N., ten powielacz, 
ulotki wzywające do nieposłuszeństwa wobec 
władzy, jakieś tam znaczki z Piłsudskim, to 
wszystkie środki są dozwolone. Można nie 
tylko drzwi wyważać, ale i użyć siły jeśli ktoś 
utrudnia postępowanie. Taka była dyrektywa 
generała Kiszczaka, który był wojskowym, a 
nie żadnym cywilnym fiu-bździu. I dobrze. 

Zresztą w tym przypadku nie było powo-
du, aby użyć siły. N. był spokojny, wyjątkowo 
spokojny. Nie wydawał się też być zaskoczony 
całą sytuacją. Ot, konspiracyjna normalka.    

Pozwoliłem mu nawet wziąć ciepły swe-
ter. Siatkę z pastą i szczoteczką do zębów oraz 
golarką miał już przygotowane w nylonowym 
woreczku leżącym na szafce w korytarzu. 
Większość opozycjonistów ma takie rzeczy już 
przygotowane. Zaglądnąłem, czy nie ma tam 
czegoś jeszcze.

- Ręcznik? Po co wam ręcznik? – zapy-
tałem. - Kazionny dostaniecie. Innego nie 
wolno – powiedziałem.

- A jeśli prokurator nie wyda sankcji? - 
zapytał.

- Proszę! – machnąłem mu przed oczyma 
zgodą na przeszukanie mieszkania. – Jest! 

Sankcji jeszcze nie było, ale po tych 
fantach, które znaleźliśmy u N. byłem pewny, 
że będzie. 

N. nie sprawdził, co to za papier. Naiw-
niak. Najbardziej chodziło mu te rozwalone 
drzwi a nie o praworządność.  

- Zobaczymy, co się da załatwić – uśmiech-
nąłem się nawet. 

- Z tymi drzwiami – dodałem, bo po 
głupawym wyrazie jego twarzy zorientowałem 
się, że nie kuma. 

Byłem łaskawy, ale nie tak łaskawy jak 
porucznik Konrad, który gdy podczas przeszu-
kania wykrył w kuchennym taborecie skrytkę 
z bibułą i zaraz, aby koledzy nie zauważyli, 
usiadł na tym taborecie i całą rewizję tak 
przesiedział. Koledzy przynosili mu do kuchni 
różne fanty, a on, bo był szefem komanda, 
decydował o ich kwalifikacji.

- Dobre.
- Wziąć.
- Badziewie.
- O kant dupy rozbić.
- Zobaczymy co się da załatwić – powtó-

rzyłem, bo N. jakby nie zareagował na mój 
polubowny ton. 

W tym momencie słońce przebiło się 
przez ołowiany sufit chmur i zalało świat biało-
-żołtym blaskiem.

- „Zaraz ptaszki zaczną śpiewać” – po-
myślałem, bo po intensywności tego blasku 
poznałem, że to już przedwiośnie.

- „Cztery miesiące i urlop” – rozciągną-
łem w wyobraźni ramiona jak na plaży w 
Jastarni.

- „Tylko z kim ja tam pojadę?”
Opozycjonista nie zwrócił uwagi ani na to 

słońce ani na mój uśmiech i z ponurą, coraz 
bardziej tężejącą twarzą, wędrował grzecznie 
do naszego Fiata 125p. 

- „Biedny” – pomyślałem – „Ale ta kon-
spiracja odczłowiecza! Nawet Bożego świata 
nie widzi”. 

Był rok 1985, rok największego naszego 
triumfu w walce z przeciwnikami ustroju, 
piątek 29 marca. A na zewnątrz nasza duża 
wieś z tramwajami była coraz głośniejsza. Już 
nie szum opon i zgrzyt tramwajów, ale też, 
trochę głuchy, z przebijającymi się jazgotami 
wysokich głosów, pomruk ludzkich rozmów. v
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Elżbieta Michałek

Ukołysanie

zostań jeszcze przez chwilę 
może pomylę kroki i słowa 
zechcę żebyś zawsze kołysał 
ciszę między nami 
gdy wpadnie 
 
przez otwarte okna 
żal tych spotkań 
i nas na pół rozdartych
wytarty termin 
bez złudzeń 
 
już nie marudzę 
niech znowu zapłoną świece 
gdy odlecę zatrzymasz zegary 
powróci Paryż 
choć płyta się zdarła 
 
wszak tyle razy umarłam
powoli w twoich ramionach 
dzień skona jeśli otworzę oczy 
nie próbuj więc 
budzić nocy 

Jacek Mroczek

Basia

za bezbronność 
dziecka 
co przez świat 
w nocnym pociągu 
do rana

za kruchość
co mieszka
w ramionach
jak szkło
porysowana 

za mądrość
za radość
za koty spod powiek
za wilcze futerko 
w które jest ubrana 

za coś
za mimo czego
za sen i jawę
co bez niej była 
niedopowiedziana 

Jacek Wilkowski

Na bezludną wyspę

                                                                 Dla M

Trzymałem się ciebie długo, kochana.
Nie było dla nas niespodzianki, 
ni przypadku, gdyśmy się młodzi spotkali.
I tyle mieliśmy chwil dobrych między 
wschodem a zachodem słońca, po ich jasnej, 
jak i ciemnej stronie. Stara prawda mówi, 
że co raz stracone, na wieczność stracone,
a śmierć bierze na tamten świat, z tym, 
co mamy tu, w chwili gdy przychodzi. 
Po to byliśmy posłani, by zasiać i zebrać, 
co z nami poza czasem trwać będzie.
Moje rzeczy pogubiły się wraz z tobą, 
obumarły lub po domu prowadzą wędrówkę.
Wkrótce zostanę zabrany z kotką-wariatką,
co już sucha i skołtuniona, wciąż jej odbija.
Za obłędem instynktu rzuca się na karmniki,
nadmiar skóry z długim czarnym futrem
rozkładając w locie jak nietoperz skrzydła.
I jeszcze z książkami z RUE STEPHENSON 
PARIS 24. Kto trzymał je w dłoniach zna
przyjemność dotykania faktury okładki,
w jej rozchyleniu delikatność stronic,
wypukłe odbicie lica czcionki, przejrzystość
kroju pisma na rozległych polach bieli.
W nich wiersze, piękne i smutne wiersze o miłości. 
Na wieczność piękne i smutne wiersze o miłości. 
To dużo i mało. Ty wiesz dobrze, jak to dużo 
i bez ciebie jak mało.

Milena Tejkowska

***

  
Smakuję po omacku ciepłe jeszcze słowa, 
tęsknymi na skórze palcami pisane wiersze. 
Nad nami lampa księżyca milknie perłowa.
Pulsują krwi krople czerwone jak żeńszeń.

Słowa pachną ciężką słodyczą omdlenia. 
Biorę je na język powoli, jak hostię ostrożnie,
rozgryzam jak pestkę gorzką pustkę istnienia,
w dal wypluwam trującą samotność, w próżnię.

Rozpuszczam słowa w Twoich ustach. 
W oczy twe patrzę zupełnie niesmutna.

Przeglądam się w nich jak w wielkich lustrach,
z których zdjęto pożałobne głuche płótna.

Rafał Gawron

POWRÓT ALICJI

dla zakochanych
pościel  jest krótka

straciła czas dla mnie
mówiąc
- nie mam czasu a ja
przesłoniłem całe niebo
uchylając  drzwi

noc bywa samotną kobietą
więc nocą 

zrywałem gwiazdy układając
florystyczne perseidy i tworząc  luminaty
wiążąc gwiazdozbiory w pełni
lśniąc i śliniąc przyklejałem księżyc 
do nieba
na Jowisza z marsową miną dziś
wyglądam jak pokryty pyłem
wrak pamięci zrzucony do morza

krąży wokół mnie Wenus
tysiące mil zapisanych w szkiełku
blednie w słońcu przez filtr
rozsianych w próżni słów

wsiadam do łodzi w ogrodzie
wiosłuję między liśćmi pod wiatr
zostają zbutwiałe wiosła
głos pośród wiatru

ostatni błysk

Zbigniew Pawłowski

Safońska bogini

Z mgły się wyłaniasz zarys kształtów widać 
Patrzę łakomie czas chciałbym przyspieszyć 
Tak dziś powstaje z piany Afrodyta 
Idzie by grzeszyć. 
 
Zauroczony upajam się chwilą 
Nie chcę nic stracić oczy więc przymrużam 
Bo się wyłania cudna Wenus z Milo 
Piękna jak róża. 
 
Gęsta mgła mami ja ciągle spozieram 
Zmysły szaleją łaknąc boskiej chwili 
Nadchodzi właśnie dostojna Wenera 
Czas się pochylił.

Iza Galicka

***

mężczyzna, którego kocham
ma oczy pełne przyczajonego smutku
i najbardziej ludzkie ciepło
pod płaszczykiem ironii

jest daleko, dalej niż wyciągnięcie ramion
jest blisko, bliżej niż pocałunek
jest

nie będzie nigdy ze mną
czy to przypadek, los, bóg – nie wiem
po prostu tak się zdarza

mężczyzna, którego kocham
niknie w oddali
pozostaje we mnie na zawsze
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Dariusz Filinger                                                    

Misja (cz. III) (2)

Teren sawanny jest dość równy, trawia-
sty, porośnięty różnymi gatunkami akacji, 
baobabem, eukaliptusem, dziką palmą 
olejową, bobowcem, isoberlinią i wilczomle-
czem drzewiastym. Zwarcie drzewostanu nie 
przekracza 10%. Należy podjechać tuż nad 
ranem, jak najbliżej i jak najciszej do armat, 
wymijając podczas jazdy drzewa, chroniąc się 
za ich pniami i rozłożystymi koronami. Wróg 
jak najpóźniej powinien się o nas dowiedzieć. 
Jeśli Dinka czują się pewnie i bezkarnie, 
może w ogóle nie będą pilnować armat. 
Chyba że obsługę armat stanowią wyszkoleni 
żołnierze Sudanu – wówczas trudniej będzie 
ich zaskoczyć. Problem polega na tym, że siły 
ONZ w Arnetteville posiadają tylko jeden 
transporter opancerzony w pełni uzbrojony, 
przywieziony z Polski. Brytyjczycy i Amery-
kanie operują bowiem tylko samochodami 
terenowymi o wzmocnionej konstrukcji. I 
tak, przykładowo,  amerykański wielozada-
niowy pojazd kołowy, w skrócie HMMWV, 
potocznie Humvee, (błędnie Hummer) nie 
był pomyślany jako pojazd bojowy. Wytrzy-
muje ostrzał z broni kalibru 7,62 mm (czyli 
kałach) oraz trafienia odłamkami. Odziały 
pokojowe ONZ nie są przystosowane do za-
czepnych działań ofensywnych ani nawet do 
walki obronnej z siłami pancernymi. 

Nasz polski transporter to Rosomak 
– wysłużona maszyna, wycofana z czynnej 
służby, lecz bardzo dobrze opancerzona, na 
burtach posiada otwory strzelnicze dla dru-
żyny piechoty. Z tego powodu, ktoś wymyślił, 
aby dać go na misję jako wóz rozpoznawczy 
wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Posiada 
armatę 30 mm i wyrzutnię przeciwpancer-
nych pocisków kierowanych (ppk) Spike 
– jest to izraelska broń, bardzo skuteczna, 
produkowana w Polsce na licencji w Zakła-
dach Mechanicznych MESCO w Skarżysku 
Kamiennej.  Jej zasięg to, kurwa mać, niestety 
tylko od dwóch do czterech kilometrów. 
Należy więc takim rosomakiem podjechać 
dość blisko do pozycji wroga, aby strzał był 
skuteczny. Standardowa załoga składa się z 
trzech operatorów plus ośmiu osób piechoty. 
Mamy jeszcze dwa inne rosomaki: dano nam 
je jako pojazdy ewakuacji medycznej spod 
ognia wroga. Na burtach mają wymalowane 
czerwone krzyże na białym tle. Oczywiście, 
jak się domyślacie, pozbawione są jakiego-
kolwiek uzbrojenia. 

Jednak tęgie głowy w sztabie sił poko-
jowych ONZ (Amerykanin, Anglik i Polak) 
wymyśliły, co należy zrobić. Po pierwsze: za-
malować znak czerwonego krzyża na burtach 
tych transporterów, po drugie: przełożyć do 
nich z samochodów marki Hummve dwa 
ciężkie karabiny maszynowe o kalibrze 12,7 
mm oraz jedyną wyrzutnię BGM M220, jaka 
się ostała. Jej zasięg to około 3,75 kilometrów. 
Jest to nieporęczna tuba, dlatego, chociaż 
powinna być na wyposażeniu, pościągano 
ją ze wszystkich samochodów. Jeden eg-
zemplarz, na szczęście, poniewierał się w 
amerykańskim magazynie. Być może duch 
sawanny nad nami czuwa, a przede wszystkim 
nie da zrobić krzywdy czarnoskórym ludziom 
z plemienia Nuerów.   

Rosomaki zabiorą również trzy drużyny 

piechoty ze standardowym uzbrojeniem do 
niszczenia siły żywej (karabinki szturmowe z 
granatnikami podwieszanymi, granaty ręcz-
ne, granaty dymne), jeśli dojdzie do walki z 
wrogą piechotą. Działania będzie wspierał 
dron bojowy (też może zniszczyć armaty przy 
sporym szczęściu i wprawie operatora) oraz 
dron zwiadowczy. Nie wiadomo tylko, czy 
zadziała łączność między sztabem a transpor-
terami. Co ważne, jako dowódcy wszystkich 
trzech kontyngentów, uzgodniliśmy też, że 
akcja odbędzie się nawet, gdy ostrzał arty-
leryjski zacznie się szybciej. Być może w tym 
zamieszaniu i huku, szansa na zniszczenie 
armat będzie nawet większa.  

W czasie gdy polscy mechanicy uwijali 
się w pocie czoła, aby przystosować rosomaki 
do walki, przybiegł do mnie niejaki Fallo. 
Przytargał ze sobą karabinek-granatnik AK-
47. Nie obejdzie się tutaj, drodzy czytelnicy, 
bez odrobiny historii. Rzecz jest w tym, że 
standardowa broń piechoty, czyli karabinek 
AK-47 Kałasznikowa, nie posiadał możliwo-
ści wystrzeliwania granatów. Postanowiono 
opracować specjalną wersję takiego kara-
binka-granatnika, aby wzmocnić siłę ognia 
drużyny i obronę przed czołgami. Polscy 
inżynierowie, Leon Chodkiewicz i Stanisław 
Dwojak, wymyślili granat nasadkowy wz. 
1960, Od tego czasu (czyli od 1960 roku) 
to urządzenie znalazło się na wyposażeniu 
każdej drużyny w Ludowym Wojsku Polskim. 
Długo ten  granatnik był produkowany w 
naszym kraju, chętnie kupowany przez kraje 
arabskie. Stąd też, bardzo popularny nadal 
jest wśród przywódców islamskich grup 
terrorystycznych, którzy chętnie fotografo-
wali się z takim naładowanym granatnikiem. 
Myśleli zapewne, że w ten sposób będą bar-
dziej męscy lub bardziej szanowani wśród 
podwładnych. Istnieje też teoria, że ma to 
rekompensować u nich małe wymiary pewnej 
części ciała. 

Fallo przybiegł z takim sprzętem i po-
wiedział, że w razie czego będzie walczył z 
czołgami. Chciał, aby moi ludzie go przeszko-
lili w obsłudze. Przecież kiedyś taki sprzęt był 
na wyposażeniu polskich żołnierzy. Fallo ma 
tylko, niestety, trzy granaty przeciwpancerne. 
Powiedziałem mu, że na sucho może sobie 
u nas przećwiczyć obsługę karabinka z na-
szym zbrojmistrzem. Nie wolno mu jednak 
w realnej walce przestraszyć się czołgów i 
spanikować, bo najlepiej strzelać do nich z 
bliskiej odległości, 50-100 metrów z ukrycia. 
W tym przypadku z namiotu. Jak spierdoli w 
prawdziwej walce i zmarnuje granaty, to bę-
dzie czerwoną i wyliniałą dupą orangutana. 
Bardzo się tym przejął.

W Rosomaku uzbrojonym w wyrzutnię 
przeciwpancernych pocisków kierowanych 
(ppk) umieszczona będzie polska piecho-
ta, uzbrojona w karabinki szturmowe wraz 
granatnikami podwieszanymi do niszczenia 
siły żywej. W dwóch pozostałych będą jechać 
dwie amerykańskie drużyny piechoty. Trans-
portery nie mogą zostać bez osłony i muszą 
współdziałać z piechotą, która w każdej chwili 

może rozwinąć się w tyralierę. Całością do-
wodzi „stary lis pustynny Afganistanu”, jak o 
nim mówią,  chorąży Tadeusz Wypych.

 
- Kapitanie, gdy coś mi się stanie, zaopie-

kuj się moją żoną i chłopcami – odezwał się 
bardzo poważnym tonem chorąży. Zazwyczaj 
bardzo wesoły i skory do żartów. 

- Masz to u mnie jak w banku, powodze-
nia Tadziu, tylko nie zderzcie się ze słoniem, 
gdy będziecie jechać!

- To był żart? Że to niby dobrze, że to 
szczęście niepomierne, jeśli się z nim zderzy-
my? – Chorąży zaczął mrugać oczami.

- To nie był żart, Tadziu, uważajcie na 
słonie, zebry i nosorożce w wysokiej trawie. 
I obserwujcie dzikie zwierzęta, a przede 
wszystkim ptaki. Jeśli będą spokojnie sobie 
stały i żerowały,  to dobrze. Gdy nagle zerwą 
się do lotu, to znaczy, że Dinka czają się na 
was z granatnikiem nasadkowym lub innym 
świństwem. Niech piechota się nie leni i  
obserwuje również przedpole przez otwory 
strzelnicze, to ważne.

- Ok, ty również trzymaj się, kapitanie, 
ustrzel jak najwięcej bandytów!

- Dobrej nocy, wyśpijcie się dobrze 
przed akcją.

Wokół  zabudowań miasteczka hałaso-
wała koparka, która wykonywała dodatkowe 
transzeje, a spychacz robił przedpiersia. 
Dwie ziemianki, czyli zapasowe punkty 
dowodzenia, wykonane już były wcześniej. 
To na wszelki wypadek, gdyż schron pod 
sztabem wydaje się dosyć solidny, podobnie 
jak podziemia protestanckiego kościoła. 
Najważniejsze, to przetrwać ostrzał artyleryj-
ski i moździerzowy. Mnie i Arka nic już nie 
obchodzi, żaden hałas. Po przygotowaniu 
ekwipunku, włożyliśmy zatyczki do uszu i  
zanurzyliśmy się we śnie.

Jest godzina 1.00. Właśnie wyruszają bry-
tyjscy komandosi (dwudziestu ludzi) potem 
ja, tuż za nimi w zalecanej odległości trzystu 
metrów. Ostatni rzut oka na obóz: kołowe 
wozy opancerzone stoją przyczajone na 
ryneczku miasteczka, niewidoczne z daleka. 
Rajd kołowych bojowych wozów opancerzo-
nych w kierunku armat wroga odbędzie się 
dopiero za dwie godziny. Weźmie w nim 
udział dwudziestu czterech żołnierzy. Obro-
na Bazy została więc mocno uszczuplona, w 
razie gdyby wróg zaatakował w nocy. Gwardia 
Szamana liczy wprawdzie dwudziestu pięciu 
silnych mężczyzn, uzbrojonych w kałachy, 
ale oni nie podlegają pułkownikowi Ander-
sonowi. Mają swoje zadania.

- Kapitanie, kapitanie, niech kapitan 
spojrzy!

- Nie krzycz, co się dzieje?
- Ttam na wieży, to ANIOŁ jest chyba… 

mój Boże…
- Jasny gwint, to anioł, dawaj lornetkę. 

Czarnoskóry anioł z białymi skrzydłami!!!
- To dobry znak, nic złego nie może 

nam się stać – stwierdził Arek pewnym ale 
roztrzęsionym głosem. 

- Tylko nikomu nie mów, bo nikt ci nie 
uwierzy.

- Gówno mnie to obchodzi, sam widzia-
łem. Był cały w jasnej poświacie. Jak jakiś ate-
ista mi powie, że nie ma aniołów, to dostanie 
ode mnie centralnie w ryj! v

cdn.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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Początek października był wyjątkowo 
ciepły. Zieleń niezauważenie przeistaczała się w 
żółć i brąz, tak jak mrok w jasność i spowrotem, 
tylko, że to pierwsze przeistoczenie ma cykl 
roczny a drugie – dzienny. Koło, dwa koła, a co 
z człowiekiem? Linia jak u świętego Augustyna? 

Siedziałem rozwalony na tej parkowej 
ławce i tak sobie myślałem. Byłem po nocnej 
lekturze Pism świętego Augustyna, bo z nudów 
zacząłem się dokształcać, ale też aby rozpoznać 
tego cholernego, kościelnego przeciwnika.

Teraz, siedząc na ławce zacząłem te 
mądrości analizować przez pryzmat swoich 
problemów zawodowych. W końcu siedziałem 
w Parku Kochanowskiego w godzinach pracy. 

- „No tak” – myślałem. - „Święty Augustyn 
mówi o człowieku wyzwolonym, ale w naszej 
służbie takiego nam nie potrzeba. Można tak 
zmanipulować drugiego człowieka, że całko-
wicie straci on zdolność kierowania swoim 
postępowaniem w sposób racjonalny”.

Nie, jednak nam na nieracjonalności TW 
nie zależało. Oni powinni  być jak najbardziej 
racjonalni, aby mogli oddziaływać na innych, 
na swoje otoczenie, bo to jest przecież główne 
zadanie TW. Oni, oprócz kontroli i dostar-
czania nam informacji, mieli podsterowywać 
środowisko tak, jak byśmy sobie tego życzyli. 
Agenci wypływu. Inna rzecz, że w tej zmiennej 
sytuacji często sami nie znaliśmy kierunku 
podsterowywania. Dynamika zmian wszystkich 
nas przerastała. 

I przerosła gdy Partia zaczęła doga-
dywać się z opozycją. Wara nam było od 
„Solidarności” oraz  przyklejonego do niej 
niczym smoła do podeszwy KOR-u. Zostawili 
nam tylko ochłapy. Nieliczne grupki KPN, 
Solidarności Walczącej, NZS, FMW, Ruchu 
Wolność i Pokój, PPS nawet. Tych, którzy 
nie zgadzali się na okrągły stół. Większość 
zmęczonego społeczeństwa,  w tym władza, 
zgadzała się. Byleby wszystko wreszcie się 
skończyło! Masy wzięły wówczas górę w polskiej 
polityce wewnętrznej i tak już zostało do dziś.  
Nam zostawili tak zwanych radykałów. Bywało, 
że na zabezpieczenie akcji tych nielicznych 
skakańców  chodziło kilkunastu funkcjona-
riuszy, a wystarczyło przecież dwóch, trzech. 
Poza tym przymus  nie wchodził w grę. Miała 
być tylko obserwacja i ewentualne kombinacje 
operacyjne. Budowaliśmy więc, chyba głównie 
dla siebie, nową radykalną opozycję, przede 
wszystkim NZS, bo oni byli naiwni i narwani 
zarazem. Materiał więc bardzo podatny.                                            
Wzmacnialiśmy liderów, podpowiadaliśmy im 
to i owo, stwarzaliśmy im pozory zagrożeń, aby 
wzrósł u niech poziom adrenaliny.  Czasem 
podrzucaliśmy  sprzęt. Bez naszej pomocy 
niczego by nie zrobili. Szczególnie na takiej 
prowincji jak nasza wieś. Wszystko tu spało.  
Znaleźć kogoś ze studentów było łatwo i nie. 
Gdy władza zaczęła dogadywać się z opozycją, 
to oni nawet na tej naszej wsi zhardzieli. Szan-
taż egzaminacyjny nie wchodził raczej w grę. 
A więc co?

Chyba że jedynie wobec tych zastraszo-
nych z głębokiej prowincji. 

Łatwiej już było z kupnem, ale my mieli-
śmy coraz mniej do zaoferowania. Szukało się 
więc różnych odmieńców, jakichś odrzutków 
bez przydziału, którzy chcą się wreszcie czymś 

wykazać. Przed kolegami, ale też przed samym 
sobą.

- Czy można?
Podniosłem wzrok. Dziewczyna. Duża. 

Studentka chyba, bo WSP w pobliżu.
- Proszę.
„Szuka okazji” – pomyślałem. – „No i 

dobrze. Jeśli człowiek nie wyjdzie z domu, to 
okazja sama do niego nie przyjdzie. A może to 
okazja i dla mnie”?

Byłem w filozoficznym nastroju po tym 
świętym Augustynie. Przesunąłem się tylko 
trochę bliżej marginesu ławki. 

- „Margines” – pomyślałem - „Może już 
faktycznie jesteśmy na marginesie dziejów”.

Siedziałem, rozłożywszy ramiona na opar-
ciu parkowej ławki i słuchałem – nie słuchałem, 
bo dziewczyna nudziła strasznie:

- Odkąd pamiętam mama i tato byli za-
wsze w pracy. Niedzielne śniadanie w domu. 
Ojciec, czytając „Przegląd Sportowy”, typuje 
wyniki  totalizatora. Uśmiecha się od czasu do 
czasu znad kubka z kawą, aby było miło, bo to 
przecież święta niedziela. Mama od zawsze w 
swoim świecie. Ją interesują tylko najnowsze za-
biegi spa, ciuchy, kosmetyki. Jedyna rozmowa 
podczas niedzielnego śniadania, to pytania o 
moje postępy w szkole. Odpowiedzi jak zwykle 
nikt nie słucha. Czułam się dziwnie, funkcjo-
nując w tej rodzinie jako twór nic nie znaczący. 
Nawet pytania do mnie były zdawkowe i oschłe. 
W gimnazjum zaczął się pierwszy bunt. Zapra-
gnęłam jak najdłużej przebywać poza domem, 
bo tam  nikt na mnie nie czekał. Zaczęły się 
wagary, pierwszy kontakt z alkoholem i ekspe-
rymenty z różnymi specyfikami. Podświadomie 
czułam, że tracę kontrolę nad swoim życiem. 
Szkoła nie była ciekawa, rówieśnicy - tacy sami 
jak ja. Nauka w ogóle - a może tak mi się tylko 
wydawało - mnie nie interesowała. Dobrze, że 
jakoś na studia udało mi się dostać, ale co z 
tego! Coraz mniej mnie one pociągają. 

- Pan słucha? – zapytała, spoglądając na 
mnie uważnie.

- Słucham – skłamałem. – Studia panią 
coraz mniej pociągają… – dla wiarygodności 
swego kłamstwa zreferowałem ostatnie  zdanie, 
które szczęśliwie wychwyciłem  z tego babskie-
go labiedzenia.

- No i co w tej pani rodzinie? Zmieniło 
się, gdy pani wydoroślała? – zapytałem, chcąc 
mimo wszystko naciągnąć ją na dalsze zwie-
rzenia, czyli sprawdzić, czy jest to okazja dla 
mnie czy nie.

- Na co dzień cały czas nie mamy sobie 
wiele do powiedzenia – ciągnęła zadowolona, 
że jednak ktoś ją słucha.

- Jak na studiach? – pada codziennie 
sakramentalne pytanie któregoś z rodziców.

- Dobrze.  A jak w pracy? – odpłacam 
pięknym za nadobne.

 - Też dobrze – odpowiada ojciec.
- Świetnie – wtóruje matka.
- To dobrze – kwituję, zastanawiając się czy 

oni wyczuwają kpinę w moim głosie, czy nie.
Udają, że nie, bo chyba nie są aż tacy 

głupi.
Ojciec specjalnie późno wraca do domu, 

aby jak najmniej rozmawiać z matką i ze mną. 
Wyczułam, że nawet boi się tych rozmów, bo 
nie wie co wówczas powiedzieć, a mężczyzna 

przecież, jak dawniej mówiono, powinien być 
mowny, bo inaczej zanudzi babskie towarzy-
stwo. Matka, złośliwie chyba, nie wszczyna z 
nim rozmów. Czeka na niego, a on wije się jak 
piskorz, poci się, czasem nawet się jąka:

- N-n-o-o, no, jak minął dzień?
- Super! – odpowiada matka z entuzja-

zmem, aby tworząc radosny kontrast z jego 
zastraszeniem, jeszcze bardziej go zestresować. 

Z małżeństwem moich rodziców nie jest 
dobrze. Dlaczego, nie wiem. Może znudzili 
się sobą, może któreś z nich ma coś, kogoś 
na boku? Nie wiem. Matka nigdy nie miała 
temperamentu w tych sprawach, więc chyba 
nie ona, a poza tym przed córką by się chyba, 
choćby półsłówkami, pochwaliła, bo kobiety 
chwalą się takimi sprawami, dowodząc innym 
i sobie samym, że są wciąż atrakcyjne. Kobieta 
wciąż musi tego dowodzić, mężczyzna nie. 
Taka już nasza przypadłość – w tym momencie 
studentka znów poprawiła sobie włosy i obcią-
gnęła spódnicę, aby choć trochę jeszcze zakryć 
swoje słoniowate nogi. Zerknęła na mnie  a ja 
uśmiechnąłem się. Zadowolona, kontynuowała 
swoje nudne labiedzenie:

- Ojciec, choć czasem nocuje w pracy, 
aby nie przyjść w ogóle do domu, też raczej 
nie bokuje. Kilka razy dzwoniłam do niego 
późnym wieczorem i był w robocie. Sam. Mówi, 
że biznes który prowadzi, a załapał się do jakiejś 
firmy polonijnej, wymaga pracy na okrągło. Jest 
ponadto zakutym katolikiem. Zdrada? Prędzej 
poszedłby do łazienki, aby się onanizować niż 
do innej kobiety.

- Zdrada to coś najgorszego, co się może 
człowiekowi przytrafić. Zdradzasz nie tego, 
który tobie zaufał, tylko siebie. Swoją prawdę 
– tak swego czasu skomentował jakiś filmowy                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
romans, który oglądaliśmy razem, bo mimo 
wszystko łączy nas telewizor. Niesamowite! 
Siedzimy na kanapie i oglądamy. Czasem coś 
komentujemy. To jest cała nasza rozmowa. Za 
pośrednictwem telewizora. 

Spowiadała mi się z całego – jak dotąd – 
niezbyt udanego życia. Była tak bezradna, tak 
potrzebująca mężczyzny, że mogłem ja wziąć 
w każdej chwili, nawet tu, w parku, ale ta jej 
tłustość, grube rysy twarzy i słoniowate nogi 
odrzucały. Chyba że po pijanemu.

- „Jaka będzie w robocie?” – zastanawiałem 
się, bo już zwęszyłem swoją okazję. – „Słaba, 
zbyt mdła, trzeba ją będzie ciągnąć za uszy ale i 
tak niewiele się wyciągnie. Co innego kandydat 
zastraszony czy pragnący zarobić. Inny typ adre-
naliny, ale zawsze adrenalina, aboona pobudza 
myślenie i działanie. A tu co?!  Lelum polelum”.                                                                                                                                        
                        

- Okazja była jednak okazją. Żadna okazja 
nigdy się nie powtarza – mawiał mój ojciec. – A 
jak nie skorzystasz z okazji, to stracisz. Dużo 
stracisz.  Los, który rządzi tymi okazjami lubi 
się mścić.  

-  Planuje się pozyskanie 27 nowych 
osobowych źródeł informacji w kategorii TW. 
Przewidujemy także zorganizowanie jednego 
lokalu konspiracyjnego oraz pozyskanie 5 
osób w charakterze kontaktów operacyjnych 
– wyliczał naczelnik na wrzesnowej odprawie. 

Rok 1988, wszystko się rozłazi, a tu takie 
księżycowe wymagania! Chyba z rozpędu.

No cóż, ja chyba też pracuję z rozpędu, bo 
korzystam z byle jakiej okazji. Kobieta!

Nigdy z kobietami nie pracowałem, bo 
ich w tych siedemdziesięciu tysiącach TW 
było mało, bardzo mało. Niepełnowartościowy 

Stefan Pastuszewski

Gwiazdeczka
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materiał. Dadzą się zmanipulować, ale nic poza 
tym. Żadnej aktywności własnej. Ich doniesie-
nia są tak płaskie i naiwne jakby przedszkolak je 
pisał. Szczegół za szczegółem, bez jakiejkolwiek 
perspektywy. A oddziaływać na innych też nie 
potrafią. To na nie inni oddziaływują. Tylko 
w książkach szpiegowskich może pojawić się  
niesamowita Mata Hari.

Zobaczymy co  z tej okazji wyniknie. Teraz 
to już nie jakość się liczy, tylko sztuka. Jakoś 
trzeba będzie pomóc  naczelnikowi w pompo-
waniu tego sprawdzonego balona. 

W tym momencie uświadomiłem sobie, 
że niczego innego już na tym etapie dziejów 
Polski Ludowej nie potrafimy, tylko werbować 
i werbować. No i, że do niczego nie jesteśmy 
już nikomu potrzebni. 

A ona cały czas się spowiadała i spowia-
dała. 

Mówiła jakby miała pretensje do całego 
świata. Zresztą kobiety zazwyczaj mają pretensje 
do całego świata. Wszystko im się należy. Wywo-
łują tym u mężczyzn poczucie winy, gdyż oni – i 
słusznie – czują się odpowiedzialni za ten świat 
- co z kolei zmusza ich do zaspokajania owych 
babskich potrzeb i zachcianek, a jest ich coraz 
więcej, bo kobiety w niczym  nie mają umiaru. 
Jedyną zaspokoisz, to zaraz druga się pojawia. 
Lata więc taki jeden z drugim niczym pies z wy-
wieszonym ozorem, bo baba krzywi twarz na to 
i na tamto. Kiedy jej się podoba, to daje, a kiedy 
nie, to nie. Żongluje tą swoją dupą jak psi treser  
kością, a facet tak jest stworzony, że od czasu do 
czasu, gdy jest zdrowy, to systematycznie kobie-
ty potrzebuje. Nie tylko, aby te swoje potrzeby 
zaspokoić, ale też aby duchowo się uwznioślić 
podczas tego i owego. Babę traktuje wówczas 
jak anioła a ona przecież jest jak zwierzę. Żre 
ten świat, który ją otacza i nic więcej. A facet 
nic, tylko babę idealizuje. Jest to błąd, cholerny 
błąd. Kobieta wbrew pozorom nie znosi, gdy  
mężczyzna jest w niej beznadziejnie zakochany. 
Kolega jeszcze ze szkoły średniej płakał mi w 
rękaw, że go dziewczyna rzuciła.

- Dlaczego? – zapytałem. – Jesteś przecież 
najprzystojniejszy w klasie.

- Wiesz co, mi powiedziała, wiesz? – szlo-
chał. - Powiedziała, że gdy patrzy na mnie, na 
tak śmiertelnie, beznadziejnie, bez żadnego 
marginesu na jakikolwiek manewr, zakocha-
nego, to chce się płakać jej. Wszystko jest 
jasne, proste, nudne, a ona chce się też trochę 
pomartwić, że ją porzucę, że nie będą od niej 
chciał tego i owego. Kobieta jest jak dziecko, 
które lubi się bać o mężczyznę, a nie tylko 
mieć ładną, gładką, wychuchaną zabawkę do 
tego i owego.

- „Tak to prawda, bo u mężczyzny działa 
przede wszystkim wyobraźnia a u kobiety 
głównie biologia”. – myślałem spoglądając na 
to ogromne cielsko obok.

Filozofowałem sobie tak i filozofowałem 
na marginesie ławki w Parku Kochanowskiego 
w piękne październikowe przedpołudnie. Lato 
już odeszło a jesieni jeszcze nie było. Okres 
przejściowy. Wyczekiwanie.

- „Ile ma lat?” – zastanawiałem się. – Dwa-
dzieścia, dwadzieścia jeden?”. 

Na rewolucjonistkę się nie nadaje. Za 
młoda. To trzydziestolatkowie, jak ustalił nasz 
Departament  Studiów, zrobili tę rewolucję. 
Oni zrobili rewolucję, a co ja, ich równolatek? 
Co ja zrobiłem? Co robię? Teraz...

Nie kontynuowałem tego smętnego 

rozważania, bo w zbyt smętnym nastroju by-
łem od samego rana a raczej od nocy, kiedy 
studiowałem Świętego Augustyna, gdy przez 
myśl przeleciało mi sformułowanie Tomasza 
z Akwinu zawarte w jego Summie teologicznej, 
którą przerabiałem poprzednio. Akwinata, 
zastanawiając się nad życiem przyszłym, stwier-
dził, że człowiek po zmartwychwstaniu będzie 
miał ciało dojrzałej młodości, czyli końcowej 
doskonałości, bowiem rozwój człowieka na 
ziemi kiedyś przecież osiąga swój szczyt. A więc 
trzydziestolatek!

Spojrzałem na grubą jakbym spoglądał na 
nią z innego świata. Spojrzenia nasze  spotkały 
się. W jej wzroku było i zdziwienie i przestrach 
zarazem.

- „A co będzie z tobą, gruba, gdy osią-
gniesz trzydziestkę?” – zapytałem w myślach. 
- „Jakie będzie twoje ciało dojrzałej młodości, 
które potem nosić będziesz w niebie”?

Czułem, że jest coraz bardziej przerażona, 
że czeka…

Zaproponowałem współpracę. Zgodziła 
się natychmiast. Wydaje się, że nawet odetchnę-
ła z ulgą. Ja też. 

Zrobiliśmy ja sekretarzem NSZ-u na WSP. 
Przewodniczący był nasz, więc nie było z tym  
większego problemu, choć cały czas trzeba go 
było za uszy z niebytu wyciągać. Jedynym jej 
zadaniem było podkładanie fioletowej kalki 
ołówkowej i drugiej kartki pod pisane  przez 
nią protokoły. Studenci bowiem na poważnie 
bawili się w demokrację z całą tą demokratycz-
ną  pisaniną protokołów. Uważali, albo tylko 
tak wyzywająco na przekór rzeczywistości się 
ustawiali, że wszystko już , w 1988 roku, kiedy 
„Solidarność” się reaktywuje, jest normalne i 
można robić, co się chce. Także prawdziwą 
demokrację a nie tę reglamentowaną z prze-
wodnią rolą Partii, która to w odpowiedzi na 
Sierpień usiłowała przewartościować się i nowy 
system w naszym kraju wprowadzić.

- Od przemian demokratycznych nie ma 
odwrotu – grzmiał Generał.

Sekretarz – sekretarka NZS-u na WSP 
pisała te swoje protokoły szczegółowo, tak więc 
w swoich raportach z pracy TW ograniczałem 
się tylko do ich skracania i przepisywania oraz 
dopisania czasem politycznych smaczków, 
jak na przykład uchwały o wystąpieniu do 
ambasady ZSRR z apelem, aby jak najszybciej 
wycofano wojska radzieckie z Polski, bo nie 
ma już zimnej wojny a wojska kosztują i u nas 
jest kryzys.  Było to naiwne jak cały ten NZS i 
dlatego nie podpadało, ale naczelnik pewnego 
razu mnie zapytał:

- Czy oni są aż tak głupi?
 - Może nie aż tak, ale w tej eskalacji żądań 

jaka obecnie ma miejsce, koniecznie chcą wyjść 
przed szereg, czymś zabłysnąć – wyjaśniłem.

- Co z tego będzie?! Co z tego będzie?! – 
zajojczył naczelnik, słusznie spodziewając się 
najgorszego. 

Odwlekło się ono o rok, choć już teraz 
wystąpiły wyraźne tego symptomy. Partia zajęta 
jakimiś reformami i dogadywaniem się z opo-
zycją  stanęła w istocie w miejscu, a my, którzy 
robiliśmy jej przody, szczególnie w stanie wo-
jennym, poszliśmy w odstawkę. Nawet Kiszczak, 
z którym jako z wojskowym wiązałem swego 
czasu nadzieję, zajął się negocjacjami. Wiedząc 
jako dowódca, że wojsko bez użycia rdzewieje, 
narzucił nam absurdalny plan pozyskiwania 
TW i KO. Jeszcze tylu agentów, jak w ostatnich 
latach PRL, nie pozyskiwano. Kolega, który 
zajmował się harcerstwem pozyskał aż sześciu 
a przecież był to segment jak najbardziej bez-

pieczny i marginalny przede wszystkim.
Gruba sekretarz  - sekretarka NZS-u na 

WSP była szczęśliwa, że może do czegoś się 
przydać.

Przybrała pseudonim „Gwiazdeczka”, co 
było kwintesencją jej kompleksów i marzeń. 
Chciała z nami współpracować nawet wtedy, 
kiedy nas już nie było. Kilka miesięcy po roz-
wiązaniu dorwała mnie w autobusie z żałosną 
pretensją:

- Czemu już się nie spotykamy?
Nie wiem co odpowiedziałem. Doprawdy 

nie wiem. v

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

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



AkAnt 13(312)2021     str. 31     

Barbara Orlowski

Adwentowa noc

puchowe białe czapy pokryły pomniki
gdzieś tam w oddali przy bramie kościelnej
słychać półgłosem szeptane modlitwy
ich twarze szare jak marmur ścięte od mrozu
z oczu kryształy jękiem spadają na ziemię
ogniki w oczach już dawno wygasły
nadzieja jest w Bogu bo ludzka odeszła  
sandały na nogach i grube skarpety
zgrabiałe od zimna ręce proszą dziś o jałmużnę
głód jest silniejszy godność odmawia na rogu ulicy
mróz dalej maluje obrazy i kwiaty
i z chwastów przydrożnych srebrzysty ornament 
skrzypek po strunach pociąga smyczkiem
dźwięk ociężały smutnie snuje się w uliczce
rozdarta kieszeń nie przyjmie pieniędzy
stary kapelusz czeka na kromkę chleba
przy ulicznym palenisku grzeją się inne ręce
płomienie dzisiaj jakby silniejsze - zaglądają w duszę
przeszywają spojrzeniem

zwierciadłem duszy są oczy 
patrzcie też sercem - dostrzeżecie więcej
 

Niemcy Krefeld 18.12.2014.

Grzegorz Zientecki

KAPADOCJA  

Marnie się starał demiurg
Jeśli miała to by być tylko dekoracja: 
Tufowe zamki, nadnaturalne fallusy
Pola szachowe pełne bezkrólewia
Opuszczonych wież i chybionej strategii 
Architektura wiatru i deszczu 

Pod ziemią jednak
Kilka pięter w głąb tętniły pełnią życia
Paryże i Londyny, małe Pragi i Lizbony
Frywolne Amsterdamy 
W labiryntach snuły się Julie i Romea
Kłócono się i ucztowano
Klękano też z bojaźnią przed obliczem Pantokratora 

Może warto dziś naśladować tych ludzi
I w obliczu nadciągającego terroru
Zejść pod ziemię z babciną porcelanową filiżanką
Obrazem Matki Boskiej
I zasuszonym między kartkami tomu poezji
Listkiem nadziei     
                                              

                                 Warszawa, 14 sierpnia 2021

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXIII

1.
Cisza pulsuje za oknem.
Tej samej, w której od lat przez wątłą szybę
dotyka mnie promień słońca.

2.
Przechodzę przez ścianę jak równik, 
który przeciął między nami gniazdo gołębi
i czuję, jak w pyle Wszechświata, 
w którym kotłują się galaktyki, 
światło szuka mojego cienia.

A może to ja zerwany jak linia horyzontu,
na której balansował Hipparchus z Nikei,
wciąż szukam dzielącej nas jawy.

Jak wtedy, gdy przez parapet
przedzierała się otchłań,
w której ktoś znany jedynie sobie samemu,
odnalazł na dnie oceanu głos syreny.

3.
Teraz ciemne strugi chmur upadają.
Jakby to ostatni lot traszki jeziora Yunnan,
który wymarł bez słowa w sztuce celtyckich druidów.

4.
Słyszysz? Astra uciekła gwiazdom z ciemności.
Bez końca i początku w spojrzeniach Wielkiej Niedźwiedzicy, 
nasłuchując nieskończoności. 

Krzysztof Deja

Moonta Bay

Jest taka ławeczka w Moonta Bay
magiczne miejsce zachodzącego słońca
na wzgórzu… samotnia
nikt nie żąda opłaty
a wszystkie religie świata
tu się splatają,
najlepsze miejsce na łzy i modlitwę
na pragnienia i duchowe spotkania
na nirwany i fatamorgany.
Tu nie trzeba niczego udowadniać
kolory zachodu dla wszystkich
a widzących… zauroczą.
Ślepi tu nie przychodzą.

Robert Drobysz

Vyszehrad
 
 
nawijają na koła kilometry dróg
by zobaczyć mój pałac
mówią to tylko kamienie wystające
z ziemi przecież on stoi nadal
zawinięty w rulon fresków opleciony
pajęczyną pokoi
będzie stał zawsze coraz wspanialszy
 
uczta trwa dalej pieni się wino 
w wielkiej beczce królowie podpisują 
traktaty popisują się łucznicy
igrce przyciągają gapiów
 
ja król Maciej wzniosłem 
cudo ze skały i pasji sięgnąć
nieba wieżą jak tamta
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Praktyki w Akancie

Marzec 2020. Pewnego dnia przy-
szłam z uczelni do domu. Dzień jak co 
dzień - zjadłam obiad, przygotowałam 
wszystkie zadania, przeczytałam tekst 
przesłany przez naszą Panią Profesor. 
Obejrzałam serial, porozmawiałam z mo-
imi znajomymi, poszłam spać. Nic nadzwy-
czajnego. Wtedy świat nie żył tajemniczym 
wirusem, zmorą naszych czasów, czyli ko-
ronawirusem. Zimą 2020 roku słyszeliśmy 
dopiero o pierwszych przypadkach, gdzieś 
poza granicami naszego kraju - ludzie nie 
przejmowali się tym, wtedy jeszcze było 
„normalnie”. Dziś to słowo zna już każdy 
- dzieci od przedszkola uczą się jak zapo-
biegać rozwojowi wirusa, jak się chronić, 
jakich przestrzegać zasad. 11 marca 2020 
roku dowiedzieliśmy się, że mamy dwa 
tygodnie wolnego. Od 12 marca oficjal-
ne zamknięcie wszystkich szkół i uczelni. 
Cieszyliśmy się, przecież dwa tygodnie to 
długo, dostaliśmy „extra” wakacje. Nikt 
sobie jeszcze nie zdawał sprawy z tego, że 
za parę miesięcy nikomu nie będzie do 
śmiechu.

Kiedy zamknęli nas w domach - byłam 
w trakcie drugiego semestru studiów. Na 

początku, zajęć zdalnych w ogóle nie było. 
Profesorowie wysyłali nam raz na tydzień 
coś do poczytania, jakieś krótkie zadania. 
Nikt nie był na to przygotowany - ani my, 
ani wykładowcy. Można powiedzieć, że 
drugi semestr minął nam błyskawicznie, 
o zaliczenie również nie musieliśmy się 
martwić. W wakacje sytuacja pandemiczna 
troszkę się poprawiła, zaczęło się luzowa-
nie obostrzeń, wyjazdy za granicę. Ludzie 
zaczęli się przyzwyczajać - już nie żyli 
obok pandemii tylko razem z nią. Kiedy 
rozpoczął się trzeci semestr, pandemia 
była dla nas czymś zupełnie normalnym. 
Wykładowcy prowadzili zajęcia zdalnie, 
mieliśmy wyznaczone godziny wykładów 
i ćwiczeń. Dużym komfortem dla mnie 
było uczestniczenie w nich w piżamie, z 
kubkiem kakao, jedząc śniadanie. Zajęcia 
zdalne pozwoliły mi znaleźć czas na pracę, 
co było dla mnie dużym plusem. Zdecy-
dowanie odczułam, że przez tą sytuację 
mam więcej czasu dla siebie. Oczywiście, 
to wydarzenie miało też wiele minusów. 
Studenci, którzy dostali się na uczelnie, 
kiedy już były zajęcia zdalne, nie poczuli, 
co to znaczy studiować; czekać na tramwaj, 

Weronika Żytelewska 

Pandemiczna rzeczywistość

który nie jedzie i spóźnić się na zaliczenie, 
stać w korkach na drodze, nie poczuli 
zapachu książek, wzajemnej pomocy czy 
spędzania wieczorów w bibliotece. Od 
marca nie mieliśmy bezpośredniego kon-
taktu z naszymi koleżankami, kolegami i 
profesorami, co bardzo źle oddziałuje na 
naszą psychikę, a spędzanie całego dnia 
przed komputerem źle wpływa na naszą 
sylwetkę.

Po roku zdalnych zajęć, przyszedł 
czas na zweryfikowanie naszych umiejęt-
ności - praktyki w wydawnictwie. Z grupą 
dziewczyn z mojego kierunku (studiujemy 
edytorstwo) wybrałyśmy praktyki w „Akan-
cie” w Bydgoszczy. Miałyśmy pozytywne 
nastawienie, byłyśmy gotowe poczuć się 
jak prawdziwe redaktorki. Chciałyśmy 
wykorzystać wiedzę przekazaną nam na 
uczelni. Okazało się, że redakcja oczeki-
wała od nas szukania materiałów i pisania 
artykułów. Byłyśmy zdziwione, ponieważ 
nie jesteśmy na dziennikarstwie. Na 
spotkaniach zderzyliśmy się z konfliktem 
pokoleń i światopoglądu, ponieważ ciężko 
było „złapać wspólny język” z naszym opie-
kunem. Pomimo sporów, przebrnęliśmy 
przez trudy zajęć, a czas spędzaliśmy na re-
dagowaniu napisanych przez nas tekstów, 
rozmowach o instytucjach kulturalnych 
oraz spotkaniach z interesującymi ludźmi.

Na praktykach nauczyłyśmy się, że 
praca w wydawnictwie nie wygląda tak, 
jak nam to przedstawiali na wykładach. 
Zdecydowanie rok zajęć zdalnych odcisnął 
piętno na naszej wiedzy, ponieważ skupili-
śmy się na teorii, a zajęć praktycznych nie 
było. Dopiero na praktykach zdałyśmy so-
bie sprawę, z tego, że studenci potrzebują 
więcej godzin zajęć praktycznych, aniżeli 
teoretycznych. Teoria owszem jest ważna, 
ale umiejętności nauczymy się tylko po-
przez ciągłe próby. v

Warunkiem udziału w konkursie jest na-
desłanie - w terminie do 15 maja 2022 r. 
- zestawu czterech (4) wierszy w czterech 
egzemplarzach maszynopisu lub wydruku 
komputerowego. Zdyskwalifikowane będą te 
wiersze, które już wcześniej były drukowane 
lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po 
terminie (jak zawsze decyduje data stempla 
pocztowego), te, które zostaną przesłane 
drogą mailową, a także zestawy posiadające 
więcej lub mniej wierszy niż przewiduje re-
gulamin konkursu czy też zestawy nadesłane 
tylko w jednym egzemplarzu lub pisane 
ręcznie oraz teksty podpisane imieniem 
i nazwiskiem. 

Wiersze należy nadsyłać na adres: 
ks. Wacław Buryła 

ul. Polna 2 
56-320 Krośnice

kom. 693 104 588
e-mail: wacburyla@wp.pl

O ludzką twarz człowieka 
– konkurs
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W 12(311)/2021 numerze „Akantu” 
ukazała się recenzja mojej książki „Le-
genda Marka Hłaski” („Moja Przestrzeń 
Kultury”, Warszawa 2021), pt. „Wspomoże-
nie mitu”. Jej autor, Mieczysław Wojtasik, 
stawia dwie zasadnicze tezy: wspomagania 
i ożywiania przeze mnie pośmiertnie mitu 
autora „Pięknych dwudziestoletnich”, jak 
również samemu Hłasce zarzuca „nie-
chlubną postawę kolaboranta z UB” (sic!). 
Przyznam, że osłupiałem ze zdumienia. 
Mam wrażenie, że autor tej recenzji albo 
nie zrozumiał, o czym napisałem, albo z 
kolei tuż przed napisaniem recenzji zażył 
środki zmieniające świadomość. Najpraw-
dopodobniej jednak wykazał się ignorancją 
i podejrzewam, że nie przeczytał mojej 
książki. Powiela on bowiem w swoim tek-
ście utarte w przestrzeni publicystycznej 
mity, legendy i kłamstwa z czasów PRL-u 
na temat Hłaski i jego twórczości.

Nie chciałbym wierzyć, że Mieczysław 
Wojtasik jest człowiekiem złej woli. Za-
cznijmy jednak od tego, że gdyby Hłasko 
rzeczywiście był agentem UB, czy musiałby 
wyjeżdżać z kraju? Ano właśnie... To, że 
ktoś radzi pisać dobrą literaturę jak dono-
sy, bynajmniej nie jest świadectwem jego 
współpracy z tajną policją polityczną. To 
znaczy – chyba dla nikogo nie jest, poza 
jednym wyjątkiem - autorem recenzji mo-
jej książki. Hłasko nie był agentem UB, 
natomiast jako młody chłopak miał epizod 
współpracy z MO przy okazji sprawy o cha-
rakterze kryminalnym (nie politycznym!). 

Co więcej - to za Markiem Hłaską rozsyłano 
ubeków, gdy przebywał na emigracji. Jed-
nym z nich był Władysław Tubielewicz (TW 
„Henryk”), profesor hebraistyki, który po 
powrocie z Izraela donosił z kolei na Stani-
sława Jerzego Leca czy Artura Sandauera. 
Hłasko oczywiście nie miał świadomości, 
że Dyzio - jak po przyjacielsku nazywał 
Tubielewicza - współpracował z bezpieką 
i kierując się motywacją materialną, prze-
kazywał jej informacje na temat autora 
„Pięknych dwudziestoletnich”.

M. Wojtasik wspomina za mną, że 
w Hłasce kochali się pisarze o orientacji 
homoseksualnej, ale nie dowierza, że 
autor „Sowy, córki piekarza” nie odwza-
jemniał tych męskich zalotów, zarówno 
Andrzejewskiego czy Macha, jak i wielu 
innych. Autorowi „Popiołu i diamentu” w 
sposób zdecydowany autor „Pętli” nawet 
odpisał: „Jesteś człowiekiem, dla którego 
mogę zmienić wyznanie, religię, no nie 
wiem co, ale Jerzy, są przecież sprawy, o 
których nie ja decyduję” (Marek Hłasko, 
„Listy”, Agora S.A., Warszawa 2014, s. 105). 
Marek Hłasko, jak świadczy spora ilość 
jego romansów, kochał kobiety i tęsknił 
za gorącym kobiecym sercem, chociaż 
nie miał szczęścia w miłości. W jakim 
celu więc prawicowi publicyści raz po raz 
przyprawiają mu gejowską gębę? Gdyby 
Mieczysław Wojtasik uważnie przeczytał 
moją książkę, to by się dowiedział, że na 
równi czynią to np. Rafał Ziemkiewicz czy 
Joanna Siedlecka. 

W ogóle nie zawracałbym sobie głowy, 
żeby prostować rozmijanie się z prawdą 
przez autora recenzji. Wymaga tego jed-
nak ode mnie niezgoda na zniesławianie 
pamięci Marka Hłaski, najbardziej utalen-
towanego pisarza okresu powojennego. 
Tym bardziej to czynię, że spoczywający 
na Powązkach autor „Pierwszego kroku w 
chmurach” miał prawo do autokreowania 
własnego wizerunku jako alkoholika czy 
mizogina. Piszący o nim powinni jednak 
być wierni prawdzie. Znamienne są słowa 
Jerzego Giedroycia, redaktora paryskiej 
„Kultury”, odnośnie rzekomego alkoho-

Jarosław Hebel

Bądźmy wierni prawdzie  POLEMIKI

lizmu Hłaski: „To było zgrywanie się… 
W moim przekonaniu to nie był zupełnie 
alkoholik, tylko odgrywał rolę alkoholika” 
(Jerzy Giedroyc w filmie „Z nimi żyłem, z 
nimi piłem, ich kochałem - Marek Hłasko” 
w reż. Jana Sosińskiego -   1998).

Jeszcze raz mógłbym powtórzyć, że 
wielka szkoda, iż żadnego z utworów Hłaski 
nie ma w kanonie lektur szkolnych. Na 
pewno doskonałą lekcją dla młodych ludzi 
byłoby przeczytanie  „Cmentarzy”, książki 
w PRL-u odrzuconej przez cenzurę. To 
obraz zaszczucia społeczeństwa polskie-
go w okresie stalinizmu. W tym miejscu 
koniecznie muszę podkreślić, odpierając 
zarzut Mieczysława Wojtasika, że nigdzie 
nie napisałem w mojej książce, iż Hłaskę 
w PRL-u po jego śmierci zaczęto wydawać 
od 1976 r. (sic!). Apelowałbym więc o 
jedno - trzymajmy się prawdy... Staraniem 
matki pisarza została wydana „Sonata ma-
rymoncka” (1982), a także aż do schyłku 
PRL-u utwory Hłaski ukazywały się w opo-
zycyjnych wydawnictwach drugoobiego-
wych. Nie mam wątpliwości, że w wolnej 
i niepodległej Polsce Hłasko, który przez 
PRL-owską władzę został skazany na emi-
grację, zasługuje na szacunek i uznanie. 
To pisarz, który złamał schemat socreali-
styczny w literaturze i jak napisał Henryk 
Bereza: „[…] buntuje się przeciwko życiu 
[…] dlatego […], że wszystko co w sposób 
decydujący stanowi o sensowności życia: 
miłość, przyjaźń, piękno ludzkich marzeń, 
pragnień i dążeń, podlega zdeformowaniu 
i zatracie” („Nowy duch i forma nowa”, 
„Nowa Kultura” 1956, nr 35).

Moja książka nie jest utrzymana w kon-
wencji „poszerzonego życiorysu”, jak napisał 
Mieczysław Wojtasik. Powiedziałbym, że 
to zbiór luźnych tekstów o Marku Hłasce, 
które można swobodnie czytać w różnej 
kolejności. Czy jak napisał jeden z patronów 
medialnych – „Literackie Podróże”: „[…] 
dopiero w trakcie lektury mnie oświeciło. 
Zacząłem odbierać tę wyjątkową książkę 
tak jak na to zasłużyła. A więc jako... zbiór 
porywających esejów”. Jednak żeby się o tym 
przekonać, należy ją po prostu przeczytać. v

Stanisław Chutkowski 

Przestrzeń w błękicie

Będąc dzieckiem, podnosiłem głowę do góry,
wpatrywałem się w tajemnicę Świętego Nieba.
Szukałem Gwiazdy Betlejemskiej,
a grzmoty pioruna uważałem za Bożą karę.
Lubię dalej patrzeć w ten bezkresny błękit 
i nadprzyrodzoną moc.

Mistyczna przestrzeń Wniebowzięcia,
zmienia mnie z tygodnia na tydzień,
przetacza wiarę, którą wyniosłem z domu. 
Z niej czerpię radość czekania
na prawnukowy czas
i modlę się o niespieszność do wieczności.
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Andrzej Lewko 

Inspiracje Wierzchowskim

FRASZKI

O paniach lekkich obyczajów

Chyba od zamierzchłych czasów,
Nawet w wielkiej desperacji
Na te zepsute kobiety nikt
Nie składał reklamacji.

Czysta miłość

Żony swoich mężów
Poddają katuszom,
Najpierw zmyją głowę,
A potem ją suszą.

Dorota Czerwińska

Płodozmian

Działkowiczka z bliskiego nam grodu
chce wyplenić buraki z zagonów,
żeby zmienić na wyki.
Straci stare nawyki…
Czy wiesz komu zadaje tym bobu?

Michał Tarach

Kiedy?

Pierwsza godzina: wyczekiwanie,
o kolejnych trudno pamiętać.
Wskazówka stoi jak żołnierz napięta,
pozostałe dwie idą śladem. Dranie!

Tak zdradzony łapię się za głowę.
Czas, choć zamknięty od wszelkiej rzeczy
niemiłosiernie bije i kaleczy,
jakby obawiał się tego, co nowe.

Lecz to „nowe” wcale nam nie grozi,
nie jest nawet znowu takie nowe.
Nie pierwszy raz mi zabiera mowę,
rozgrzewa i z powrotem mrozi.

Kiedy przyjedziesz? Czy zostaniesz?
Czy będziesz robić za kolejarza,
ocalisz zegar od bezruchu, co go upokarza,
i chcąc pędzić z nim poczekasz na główne 
danie?

Czas się nie spieszy,
więc my też nie musimy.
Tak samo mijają wszystkie zimy,
wiosny i lato, które cieszy.

Mirosław Pisarkiewicz

Wypijmy …

Za te noce przegadane do głębi 
za muzykę co w uszach łka 
za ten widok za oknem 
i ten adres jedyny … Kolejowa 32
Za butelki zbierane po koszach 
by do domu mogły nas wieźć 
za piękności bez biustonoszy 
i za świeczek magiczną treść
Za tę wódkę tańczącą w gardle 
za Witkaca …| 
i to życie co dziwnie w nas trwa 
za ten adres na świecie jedyny … 
Kolejowa 32

Szymon Florczyk

Ból fan to mowy 

Bożydar - bitnik, znany był we wsi Modła.
„Nie ja to...” - mawiał - „moja noga go kopła!” 
Na argument się Szatan poczochrał, 
po czym nogę do piekła był porwał.
Bożo nie chce wojować, bo na duszy coś chroma. 

Tadeusz Charmuszko

Inspiracje  Wierzchowskim  

FRASZKI  

Kawa Wierzchowskiego

Małą czarną
By przygarnął.

Zdaniem pań

Organ boski
Ma Wierzchowski.

Fanka Wierzchowskiego

Od razu czuła,
Że to jest ułan.

Urszula Lewartowicz

Inspiracje Wierzchowskim 

FRASZKI 
 

Płodny poeta

Wciąż przychodziła do niego wena,
Wraz z nią kolejny owoc stroficzny
Przyszła też wreszcie weny tej cena: 
Przewlekły stan WENEryczny.

Ezoteryczka

Kiedy ją klient choć trochę urzekł,
Robiła rozkład nie kart, lecz nóżek.

Urszula Lewartowicz

Inspiracje Wierzchowskim

LIMERYKI

***

Wątła Zuza ze wsi Oborniki 
Kiepskie miała ostatnio wyniki.
Z tegoż względu (mój Boże) 
Lądowała na Sorze,
Tym od chemii lub tym od fizyki.

***

Żona łowcy z okolic Noteci 
Z gołą dupą po nocy w las leci. 
Wszak perspektyw jest kilka: 
Może złapie gdzieś wilka,
A i strach ją być może przeleci.

SATYRA
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Najnowsza książka poetycka ANDRZEJA 
ZANIEWSKIEGO, dopiero co wydana, nosi 
intrygujący apostroficzny tytuł: Oszukałaś mnie 
Metaforo szkarłatnym cieniem. Odnajdziemy ten 
tytuł w jednym z wierszy, w którym podmiot 
liryczny zrażony kłamstwem, a nawet hipokry-
zją Metafor tak pisze:

Zawiodłem się, Metaforo,
na twej urodzie i charakterze,
na śpiewie i kształcie czoła,
po tylu plastycznych operacjach,
wstydliwie przemilczanych.

Możemy zastanawiać się, czemu ta Meta-
fora (pisana tu dużą literą) będąca przecież 
pożądaną i hołubioną przez poetów tak 
naraziła się podmiotowi lirycznemu. I czego 
symbolem jest w tym utworze, i czy w kontek-
ście wielu wierszy z tego tomu moglibyśmy tę 
Metaforę (!) związać z przeżyciami podmiotu, 
np. tymi z lat ostatnich.

Może jest i ta Metafora niewdzięczną, ale 
przecież wena poetycka i sama Poezja sprzyja 
twórcy tego obszernego tomu. I mimo woli 
przypomina się wiersz Horacego O co poeta 
prosi Apollina. Nie o żadne materialne dobra, 
ale tylko o to, by do końca swojego życia mógł 
tworzyć, by starość „pełna była pieśni”. Ma 
więc A. Zaniewski to, o co starożytny poeta 
modlił się do boga poezji. To wielki dar. Na-
wet wówczas, gdy potrzeba pisania wypływa z 
traumatycznych przeżyć – staje się wówczas 
jeszcze większym darem. „Zanotowana roz-
pacz staje się inną rozpaczą, łagodnieje, po-
zwala sprawdzić proporcje krzywdy…” – jakże 
prawdziwe są te słowa poety z jego przedmowy 
do „Przyjaciół… Czytelników”.

Kluczowym w tym obszernym zbiorze 
okaże się temat miłości. Jej różnorakie barwy 
i odcienie raz podane są tu dyskretnie, raz wy-
raziście albo z kolei tak intensywnie, że swoją 
ekspresją porażają. Podmiot liryczny był w tej 
miłości tak szczęśliwy, jak i nieszczęśliwy. Czy 
to długotrwałe szczęście, bo aż kilkanaście lat 
trwające, przeważy to, co stało się później, gdy 
„rozpierzchły się uczucia, marzenia / chwile 

Krystyna Cel

Z filozoficzną zadumą

szczęśliwe…” i tylko „dopalają się resztki, 
parzą, bolą…”

Gdy podmiot liryczny (możemy go utoż-
samić tu z autorem) opuścił swoją „twierdzę” 
Modlin (43 metry kwadratowe mieszkania) 
otworzył się przed nim nowy rozdział długiego 
życia. Na Królewskiej jest już tylko (i aż!) poetą 
z dziewiątego piętra… w dobrej komitywie z 
Samotnością, z którą, jak pisze, się ułożył. Z 
Poezją nie musiał się układać – ona przycho-
dzi samorzutnie, spontanicznie i pośród wielu 
leków jest tym najskuteczniejszym. Broni i 
pozwala przetrwać chwile najtrudniejsze. I 
metafora (ta już małą literą napisana) rów-
nież, bo w tym zbiorze jest pełna kunsztu i 
świeci szkarłatnym blaskiem. Czytelnik idzie 
jej tropem i napotyka niebagatelny, może 
przewodni temat – starość i przemijanie ludz-
kiego życia. Tym dotkliwsze, że naznaczone 
chorobą.

Poeta bacznie obserwuje tę starość, roz-
waża, poznaje całą jej perfidię, gdy „włożenie 
skarpetek staje się pracą Herkulesa”, a na 
ten nieodwracalny wyrok nie ma już żadnej 
„apelacji / ułaskawienia / zawieszenia”. 
„Odbywa” więc tę nieuchronną starość, ale z 
filozoficzną zadumą dociekając istoty, sensu, 
czy nawet bezsensu tego danego nam czasu z 
jego „bezwzględną finezją”, gdy oferuje nam 
„zmarszczki, spękania, plamy, ślepotę, od-
dechy coraz trudniejsze”. Pojawia się ironia, 
bunt, sarkazm. Podmiot liryczny oświadcza 
wprost: „Nie chcę zwiedzać twego ogrodu, 
Charonie”:

Jeden z rozdziałów nosi autoironiczny ty-
tuł Z kim pijesz, Zaniewski – to początek wiersza:

Z kim pijesz, Zaniewski?
Z Samotnością?
Z Astmą?
Z Nowotworem uśpionym?
Z Kotem i Suką?
Odpędziłeś Rozpacz i Strach, i Gorycz.
Odwiedza cię Niepewność i Wspomnienia,
Cienie – Umarli i Żyjący.

Przed tzw. odwiecznym porządkiem 

rzeczy nie da się uciec. Poeta jest aż nadto 
świadomy tego egzystencjalnego tragizmu. W 
niektórych lirykach przywołuje przeszłość, ale 
i tu napotyka wspomnienia smutne, gorzkie i 
tragiczne, jak np. w wierszu zadedykowanym 
swojemu ojcu, Witoldowi Zaniewskiemu, 
żołnierzowi AK rozstrzelanemu w 1943 roku 
w Oświęcimiu pod Ścianą Śmierci bloku 11. 
A w innym utworze wspomina Adrię, na którą 
w czasie wojny spadła niemiecka bomba. To 
w tej słynnej w dwudziestoleciu międzywo-
jennym kawiarni miała swoje występy jako 
znana tancerka matka poety. Z tej odległej 
przeszłości pełnej sentymentalnych wspo-
mnień trudny jest powrót do teraźniejszości, 
do współczesności – zbyt dużo tu zawikłania i 
chaosu, krętych ścieżek nienawiści i hipokry-
zji. Nie uchodzą uwadze poety takie zjawiska, 
jak narastające podziały społeczne, polityczne, 
światopoglądowe rodzące konflikty i podsyca-
jące nienawiść. To również tematy niektórych 
wierszy (*** Nie obawiaj się tłumu…, *** Na 
ekranie widzisz uchodźców…, *** Styropian z 
Jedwabnego…, *** I znowu Żydzi…, *** On– ten 
pan– walczy z minispódniczkami…).

Kończąc tę krótką wypowiedź zwrócę 
uwagę na ciekawie zaprojektowaną okładkę 
książki – na niej portrety A. Zaniewskiego, 
autorstwa Amandy Żejmis. Cóż za konfron-
tacja z samym sobą! Młody, jeszcze młody A. 
Zaniewski, patrzy na siebie dziś. Czy w obu 
twarzach kryje się swego rodzaju smutne 
niedowierzanie? Młodość dziwiąc się starości 
poważnieje. Starość pyta, czy „ja” to „ty”? Jakże 
ta okładka pasuje do wiersza poety:

We śnie wróciłem do Nowego Portu
I zrywałem jabłka w ogrodzie sąsiadów.

Pani Dec znowu schwytała mnie za nogawkę,
a po chwili krzyknęła zdumiona:
– To ty?!

I co jeszcze ciekawe w tym tomie wierszy, 
to znana już z poprzednich tomów predylek-
cja A. Zaniewskiego do aforystyki. Znalazłam 
wiele ciekawych sentencji, maksym czy tzw. 
złotych myśli. Niektóre z wierszy zaczynają 
się pewnego rodzaju filozoficzną konstatacją 
domagającą się rozwinięcia, w innych liryczny 
wywód kończy puenta, celna, niekiedy prze-
wrotna. Wybrałam kilka takich aforystycznych 
myśli, oto one:

Dopóki wierzymy w nasze jutro, pytamy o 
przyszłość…

Demokracja to twoje złudzenie, nic więcej.

Wątpliwości z małych ziaren stają się Ogro-
dem…

Najpotworniejszą karą jest starość.

Ufność jest chorobą zakochanych.

Nie bój się Przeznaczenia, i tak cię odnaj-
dzie…

Co można powiedzieć o Księżycu, po tylu 
poetach…

Popiół z idei bywa niebezpieczny… v

Andrzej Zaniewski, Oszukałaś mnie Metaforo szkarłatnym 
cieniem. Wiersze, Warszawa 2021, LSW, s. 282
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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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W jednym tomie, liczącym 308 stron, 
znajdujemy teksty poetyckie (część prze-
tłumaczona na zamieszczone obok wiersza 
języki: ormiański (14), rosyjski (7), chiński 
(7), włoski (4), francuski (1); prozatorskie 
(minireportaże) I kilkadziesiąt fotografii. 

Autorką Po własnych śladach, wiersze z 
podróży jest KALINA IZABELA ZIOŁA, przed-
stawiająca się jako poetka (15 książek), krytyk 
literacki, tłumaczka i dziennikarka. 

Utwory zostały wybrane w większości z 
innych wydawnictw jej autorstwa, a szczegól-
nie z, równie okazałego tomu z licznymi ilu-
stracjami Jacka Strzeleckiego, Oczy po grzechu 
ciemne, choć nie tylko, ponieważ są tu również 
pierwodruki. 

Autorka nie potwierdza zapisanego w 
jednym z wierszy bardzo „postromantyczne-
go” przywołania, było nie było już bardzo wy-
eksploatowanego: nikt nie słyszy mojego wołania/
stoję sama pośrodku wszechświata („W pustce”).  
Wszechświat – tak, sama – raczej nie, nikt nie 
słyszy – zupełnie nie. 

Takie subdepresyjne strofy pobrzękują w 
„podglebiu” innych utworów, czasami sugeru-
jąc przeżywanie obniżonego nastroju mimo 
kolorów świata, który ją otacza i przecież 
(wiersze!) ją zachwyca. Mimo uczuć jasnych 
i radosnych o czym świadczą liczne utwory, 
nie jest wolna od wątpliwości, zanim wyjdzie 
na spotkanie z tzw. szerokim światem , zanie-
pokojona tym, co będzie tam, u celu podróży.

Pisze: odjeżdżam z tego dworca/zostawiając 
za sobą/wiele niedokończonych spraw/…/jadę ku 
innym dworcom/gdzie niewiadoma/…/znowu 
oswajam przyszłość („Dworce”); co mnie czeka/
za następnym zakrętem/za następnym mijającym 
dniem ?(„Armenia”). Niepewność zdaje się 
wynagradzać głęboka wiara w metafizyczną 
już nieprzewidywalność niezwykłych zdarzeń, 
którymi ostatecznie stają się kreacje poetyckie: 
na ukraińskich drogach/można czasami znaleźć/
perłę w kolorze księżyca/wystarczy wierzyć w magię 
(„Perła na drodze”). 

Jacek Juszczyk 

Oswajanie podróży

Te podróże są remedium na codzien-
ność otoczenia w którym żyje, na znużenie 
tymi samymi obrazami: idę Świętosławską/depczę 
gwiazdy/spadające z drzew i dachów/na poznański 
bruk („Poznań nocą”). Są jednak sprawy głę-
boko intymne, ze sfery sacrum, skąd bowiem 
w tym zbiorze (powtórzony z innego) wiersz 
spoza kręgu podróży: czasami patrzę w niebo/i 
widzę jej spojrzenie/zbieram jesienią rude kasztany-
/i pamiętam błysk jej loków (Moja Mama).

Podróż jest pradawnym motywem li-
terackim. Bardzo starannie należy jednak 
odróżniać semantyczne znaczenie tego słowa. 
Najprościej jest podzielić jej sens zdroworoz-
sądkowo, co w skrócie ujął Douglas Kennedy 
(wybitny amerykański autor thrillerów psy-
chologicznych, tłumaczonych na język polski, 
takich jak Posada, Błękitna godzina); w książce 
Fotografik napisał był: Prawdziwym celem podróży 
jest powrót do domu. Takie ujęcie rozdziela 
podróż od wędrówki, ucieczki, wygnania i in-
nych przymusowych i nawet nieprzymusowych 
okoliczności (ostateczny sens dobrowolnej 
migracji). W tym rozumieniu Odyseusz de 
facto, długo bo długo, ponieważ przez 10 lat 
podróżował ,a opis jego wędrówki do domu to 
tylko homerycki zapis przygód, zanim dotarł 
był do Itaki. Natomiast Żydzi nie podróżowali 
do Ziemi Obiecanej, gdyż pokonywali bardzo 
długą drogę tak, jak im to zapowiedział Jah-
we (Pan będzie strzegł /twego wyjścia i przyjścia 
(Księga Psalmów 121,8), co w żadnej mierze 
nie jest obietnicą powrotu, lecz jasnym i zre-
alizowanym celem. Tu pominę powszechnie 
znane motywy podróżnicze, tyczące się takich 
autorów, jak Wergiliusz, Rabelais, Swift, czy 
w naszej kulturze mało znany Si-ju-ci (dzieło: 
Podróż na Zachód). 

Podróż ma wielorakie odniesienia psy-
chologiczne, pomijając oczywiste – logistycz-
ne. Autor Podróży na Wschód (Voyage en Orient), 
wydanej w r. 1835 we Francji, klasyki gatunku, 
dostępnej w języku polskim, Alphonse de La-
martin (1790-1869) pisał: Niekiedy, zapominając 

o otaczającej go scenerii, podróżny 
skupia się w sobie, (…) słucha wła-
snych myśli, przeżywa własne radości 
i cierpienia; wtedy utrwala jakąś 
cząstkę swoich ulotnych wrażeń, aby 
wiatr oceanu lub pustyni nie uniósł 
gdzieś całego jego życia i aby mu z 
nich pozostał bodaj ślad na inny 
czas, gdy wróci (podkr. JJ)”. 

Nicolas Bouvier (1929-
1998) francuskojęzyczny Szwaj-
car w książce Oswajanie świata 
(wyd. pol. Warszawa, 1999, tłum. 
Krystyna Arustowicz) będącej 
opisem podróży do krain Dale-
kiego Wschodu, podzielił się z 
nami interesującymi spostrze-
żeniami. Pisał: Podróż często daje 
sposobność do wytrącenia się z ruty-
ny, lecz nie daje poczucia wolności. 
Raczej stwarza poczucie pewnych 
ograniczeń: wyrwany ze swego środo-
wiska (…) podróżny zostaje sprowa-
dzony do skromniejszych wymiarów. 
Rozwija za to w sobie ciekawość, 
intuicję, zdolność bezinteresownego 

zachwytu. A w innym miejscu tego samego 
tomu: Jak woda, świat przez ciebie przepływa i na 
jakiś czas użycza ci swoich kolorów. Potem się cofa 
i znów zostawia samego z tą pustką, którą nosisz w 
sobie, z czymś w rodzaju organicznej niewydolności 
duszy, z którą trzeba nauczyć się żyć, którą trzeba 
zwalczać, a która paradoksalnie stanowi być może 
naszą najsilniejszą sprężynę działania.

W Słowniku symboli Juan Eduardo 
Cirlot pisze o podróży, że nie jest zwykłym 
przemieszczaniem się w przestrzeni, lecz 
impulsem do poszukiwania i zmiany; nie jest 
ucieczką, lecz procesem rozwoju. Powołuje 
się na Junga, który z kolei uważał z nutą 
pesymizmu, że podróżowanie to nigdy nie 
zaspokojone pragnienie bez znalezienia 
przedmiotu poszukiwań.

Podróż jest więc egzystencjalnym wyzwa-
niem ze sprzecznością uczuć i żalu za czaso-
wo opuszczanym miejscem stałego pobytu 
i chęcią poznania, czasami niekoniecznie 
uświadomioną czego i gdzie  –  w odróżnie-
niu do miejsc dawno wybranych, o których 
się marzyło. Kalina Izabela Zioła oddaje ten 
nastrój w wierszu „Wciąż nie ten bilet”: czego 
wciąż szukam/co mnie przyzywa/czego naprawdę 
pragnę. A przecież jest szczęśliwa, że może być 
w Wenecji, gdzie pałace/moczą zmęczone nogi/w 
wodach kanału/patrząc na siebie („Wenecja”), 
w Paryżu: szampan śmieje się perliście/…/a 
słońce spija z trawy musujące krople („Śniadanie 
pod wieżą Eifla”), Pekinie: dziś tu tylko wiatr 
hula/przegania gęste cienie/rozwiewa dawne cie-
nie/i czasem na piasku pisze/zapomniane litery 
(„Zakazane miasto”), nad Morzem Czarnym, 
gdzie niebo bez obłoków jest takie samotne („Nad 
Morzem Czarnym”) i skąd nie przywiozę/…/
sonetów, lecz można zabrać do domu twardość 
kamieni/…/kilka muszelek/albo zdjęcia starych 
monastyrów i zapamiętane: garstkę mgieł poran-
nych/co na falach tworzą wzór świetlisty/świergot 
mewy o zachodzie słońca/albo jeden zielony listek 
(„Sonet”).Nb. także słowa układające się w 
piosenkę, którą to formę z powodzeniem 
realizuje (współautorka nagrań na płytach 
CD): Krymskie wieczory słodkie jak wino/ciem-
ność pulsuje/cykad śpiewaniem („ Krymskie 
wieczory”). 

Częste w wierszach są różnego rodzaje 
odniesienia do przyrody, przekształconej 
przez człowieka i tej jeszcze nienaruszonej 
taką interwencją. Rzeczywistość może być wy-
mieszana z elementami ze świata wyobraźni: 
ogród jak ze snu/szalonego poety/bezgłowy tors wy-
ciąga ku wiszącym gałęziom obcięte ramiona/…/
poruszam się tam jak w tańcu/po drugiej stronie 
lustra/po trzeciej stronie cienia/po siódmej stro-
nie ogrodu/-rzeźby otula mrok („W mosińskim 
ogrodzie”). W „Lofotach” wieloryb tęczową 
fontanną/obwieszcza swe przybycie/polarna zo-
rza/…/rysuje kryształowe obrazy/…/norweskie 
fiordy układają się do snu.  

To, co tajemnicze jest obecne wszędzie, 
wpisane w podwodny świat długowłosych syren/
tęczowych pawików/…/oślizłych płaszczek/…/
taki sam/jak ten na lądzie/jak ten wokół mnie 
(„Podwodny świat”). To kwestia wizji narzu-
conych przez wyobraźnię, scalającej praw-
dziwe i częściowo wyimaginowane z tym, co 
spostrzega wokół ludzkie oko. Panta rei mówi 
nam poetka: w płynącej wodzie/wiatr zapisuje 
swoje wiersze/kreśli nierówne litery/które porywa 
szybki nurt a nad tym wszystkim na ciemnej 
powierzchni/kosmiczne spirale/i odbicia gwiazd 
(„Odbicia”). 

Podróż K. I. Zioły to żywe spotkania z 
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historią, dramatyczną, wczorajszą, jak w wier-
szu poświęconym palącej się katedrze: smukła 
iglica kłania się Paryżowi/pada mu do stóp/w 
ostatnim pożegnaniu/jeszcze tylko/zwiewny cień 
Esmeraldy/tańczy na zgliszczach („Notre Dame 
2019”) i historii wydobywanej w poetyckiej 
wizji z mgły unicestwienia: …widzę tylko/
ogromne połacie trawy/…/szare kamienie to nie 
pole nie step/to ruiny starego miasta/…/nikt nie 
siada na progu/bo nie ma progów/tylko szare 
kamienie/pamiętają śmiech dzieci („Agdam”; 
przyp. autora: niegdyś ludne [150 tys.] mia-
sto powstałe w XVIII w, ormiańskie, obecnie 
w Azerbejdżanie). Autorka rejestruje różne 
formy upadku (jest nią także cytowany wyżej 
wiersz o Notre Dame), a także miejsc zagu-
bionych w panoramie świata jak w utworze 
„Kapadocja”; (tureckie miasto w wysokich 
górach, dziś o znaczeniu historycznym): 
opuszczone wioski/krzykiem rozwartych drzwi/
błagają o pomoc/zmęczone wielbłądy/kulą się 
w cieniu minaretów/przeżuwając przekleństwa 
(„Kapadocja”). Odwołuje się też do nigdy 
niewyjaśnianych tajemnic; emanują ze ścian 
zawieszonych ikonami, skłaniając nas do nie-
odrzucania wiary w Воскресение Христово: 
posłuchaj szeptu starych ikon/które w cichym 
skupieniu/patrzą poprzez czas/…/zamknięte w 
mroku świątyni/strzegą tajemnic (”Ikony”). 

Doznania i spostrzeżenia z różnorakich 
zwiedzanych miejsc są przeplatane nicią tej 
samej barwy, zabarwionej kolorami wysokiego 
stopnia intymności. Jest to już liryka miłosna 
zwracająca się do konkretnej osoby (osób ? 
to tajemnica autorki). Niesposób przytaczać 
w tym miejscu owych utworów in extenso, więc 
pozostanę przy „konkluzyjnych” wyimkach po-
twierdzających przytoczoną wyżej tezę. Zasada 
jest zawsze podobna: opis zdarzenia, pejzażu, 
zapamiętanego smaku, etc. z – na ogół niespo-
dziewanym - odniesienia do NIEGO. A więc: 
nie wiem na jakiej stacji mam wysiąść/by dotrzeć 
do Ciebie („Podróże”); smak martini i twoich 
warg/…/jak zatrzymać tę chwilę/jak zachować 
na dłoni ciepło twoich rąk („Chwila nad Brdą”); 
Adriatyk mieni się w słońcu/jest szmaragdowo 
błękitny/przejrzysty jak twoje oczy („Wyspa Pag”); 
noszę w sobie to miasto/ciekawe pełne sprzeczności/
zupełnie jak ty („Wrocław”); nie pamiętam (…)
naszych splecionych rąk/nie pamiętam niczego/a 
jednak trochę tęsknię/…./chcę to zapamiętać 
(„Nocna podróż”). Takie puenty, kończące 
barwne opisy i pełne poetyckiej urody frazy 
– paradoksalnie mają cechy stwierdzeń zba-
nalizowanych tradycją wyrażania uczuć tęsk-
noty, pragnienia ponownego spotkania, itp. 
Ostatecznie – tak się to prywatnie przeżywa; 
są to doznania uniwersalne psychologicznie, 
dla autora wiersza oddającego swego rodzaju 
hołd literackiej tradycji; potraktujmy to jako 
wyraz dziewczęcej, szczerej prostoty, właśnie 
„dziewczęcej”, kiedy nie dostaje oryginalnych 
słów z namiaru uczuć. 

Kilka relacji typu reporterskiego pocho-
dzi z odległych geograficznie stron (np. od Pa-
ryża – po Stepanakert w Górnym Karabachu). 
Najdłuższe (kilkustronicowe) - to subiektywne 
sprawozdania ze zjazdów poetyckich (Ar-
menia i inne lokalizacje), poza tym krótkie 
noty typu impresji. Pomijam szczegółową 
ich analizę, ponieważ są wyraźnie dodane do 
głównego nurtu poetycko-obrazowego (foto-
grafie), co czyni z „własnych śladów” dzieło 
oryginalnym. v

Kalina Izabela Zioła, Po własnych śladach, wiersze z podróży, 
Bydgoszcz 2019, Biblioteka „Tematu” , ss. 308

Trzymam właśnie w dłoniach książkę – 
wędrowniczkę, czyli Antologię „Akantu” 2013-
2017, która maszerowała do mnie dzielnie 
przez około 1095 dni, czyli dobre trzy lata. 
Wreszcie dotarła – nieco zmęczona pokonaną 
drogą, podszyta wiatrem i z marszrutą, zapro-
gramowaną przez nadawcę w wirtualnym, 
papierowym mikroprocesorze. Pod „pachą” 
okładki trzymała kartkę pocztową, wypisaną 
lekarskim charakterem pisma STEFANA PA-
STUSZEWSKIEGO, od roku 1998 założyciela 
miesięcznika literackiego „Akant”: Przesyłamy 
wygrzebaną z magazynu książkę. Onegdaj nam 
zaginęła. Moja skrzynka pocztowa aż poruszyła 
kilkakrotnie wieczkiem w niemym zdumieniu, 
a listonosz wraz z całym lokalnym oddziałem 
Poczty Polskiej, nieomal przesłał na moje ręce 
list gratulacyjny. Okazuje się, że i tak miałam 
szczęście. Ponoć Brita Loevaas z Halden w 
Norwegii, otrzymała list po ponad 50 latach. 
Napisała go do niej teściowa, która w chwili 
zakotwiczenia listu we właściwej skrzynce, nie 
żyła już od wielu lat. Więc owa przesyłka była ni-
czym fantasmagoryjne przesłanie z zaświatów. 
Na szczęście moja przesyłka jest całkiem realna, 
a jej zaskakujące zmaterializowanie się w mych 
dłoniach skłania mnie do kilku recenzenckich 
refleksji. A lektura tej eleganckiej, edytorsko 
wydanej publikacji, była dla mnie frapującą 
eskapadą w głąb niezwykłego amalgamatu 
twórców, związanych „cyrografem” autorskich 
piór z „Akantem”. 

Owa 152-stronicowa książka została 
opublikowana w roku 2018 przez Instytut Wy-
dawniczy „Świadectwo”. Dla ułatwienia lektury, 
podzielono ją na kilka części. Publikację otwie-
ra tekst Stefana Pastuszewskiego, zwieńczony 
tytułem - jak dumnym znakiem wiktorii: „Prze-
trwaliśmy!”. A jest to w naszych czasach nie lada 
sztuka. Na potwierdzenie swoich słów, autor 
przywołuje sondaż Instytutu Badań Internetu 
i Mediów Społecznościowych z tego okresu, 
który dowiódł, iż dla ponad 60 procent ankieto-
wanych głównym źródłem informacji jest Internet, w 
tym niemal dla 40 procent media społecznościowe. 
Stosunkowo wysoką pozycję w tym „rankingu 
popularności” zajmują jeszcze telewizja i radio. 
Z kolei tygodniki są źródłem informacji dla nie-
spełna 18 procent badanych, a gazety codzien-
ne – dla około 16 procent. Można bez trudu się 
domyślić, że czytelnictwo wszelkich czasopism 
literackich - o liczba jeszcze mniejsza. W tym 
miejscu warto porównać sytuację z tamtych 
lat – z najnowszymi wynikami sondaży w tym 
zakresie. Przeprowadzone w styczniu 2021 
analizy Instytutu Badań Internetu i Mediów 
Społecznościowych oraz Fundacji Instytutu 
Badań Rynkowych i Społecznych wykazały, iż 
portale internetowe jako pierwsze i najważ-
niejsze źródło newsów uznaje aż 67 procent 
badanych Polaków. Trzeba też nadmienić, że 
na to źródło wskazuje 67,2 procent mężczyzn i 
66,8 procent kobiet. Spadła za to rola mediów 
społecznościowych – są one bowiem wyborem 
tylko dla 29,5 procent badanych. Prasę (tygo-
dniki) za główne źródło pozyskiwania obecnie 
wiadomości o Polsce i świecie - wskazuje 15,8 
procent kobiet i 9,7 procent mężczyzn, z kolei 
prasę typu dzienniki – 15,9 procent kobiet i 
8,9 procent mężczyzn. Zmniejszyło się zatem 

Anna Kokot-Nowak 

Antologia czcionką gęstą pisana

przez te lata znaczenie tygodników, a prawie 
bez zmian pozostał wynik dotyczący prasy co-
dziennej (co zawdzięczamy prawdopodobnie 
wciąż istotnemu przywiązaniu osób starszych 
do lektury gazet). I znów możemy się tylko 
domyślać, jak niewielki odsetek osób czytają-
cych miesięczniki – sięga po pisma literackie. 

Rozważając ów temat źródeł pozyskiwania 
informacji ze strony odbiorców, warto także 
przy okazji pochylić się nad najnowszym ra-
portem (z kwietnia 2021 roku), dotyczącym 
stanu czytelnictwa w naszym kraju. Ów poziom 
przecież także koreluje z tym, czy na rynku 
wydawniczym mają szansę utrzymać się tytuły 
pism literackich – choćby budując wokół nich 
pewien rodzaj „pozytywnej aury”. Z raportu 
Biblioteki Narodowej wynika, że 42 procent 
respondentów przeczytało w minionym roku 
przynajmniej jedną książkę. I niekoniecznie 
miała na to aż taki wpływ pandemia, choć z 
pewnością niejako „zachęciła” ona niektórych 
z badanych do częstszych lektur. Okazuje się, 
że to najlepszy wynik od roku 2014, choć nie 
dorównuje tym z początku XXI wieku. Wynik 
ów oznacza wzrost o 3 procent w skali roku i o 
5 procent w skali dwóch lat. Przy okazji okazało 
się, iż czytelnicy wciąż najchętniej sięgają po 
książki w formie papierowej. Książki elektro-
niczne wymieniało tylko 5 procent badanych, 
najczęściej młodzi czytelnicy od 15 do 18 lat, 
którzy regularnie korzystają z materiałów on-
line, udostępnianych w sieci przez szkolnych 
nauczycieli. Nikogo nie powinien przy tym 
dziwić fakt, że ci, którzy sięgają po książki w 
formie cyfrowej, coraz częściej korzystają także 
z abonamentowych platform streamingowych. 
W tym przypadku wzrost nastąpił z 16 procent 
w roku 2019 do 28 procent w roku 2020. 

Niepokoić może jednak świadomość, że 
niemal jedna trzecia badanych przyznała, że 
nie ma w swoich domach… ani jednej książ-
ki. Dodatkowo przeraża to, iż w jednej piątej 
domów, w których są dzieci do 18. roku życia, 
nie ma w ogóle żadnych książek lub książek 
innych niż szkolne podręczniki. A przecież 
powszechnie wiadomo, że sama obecność 
w najbliższym otoczeniu książek, sprzyja ich 
czytaniu. Badania stanu czytelnictwa wykazały 
ponadto, że najczęściej czytana jest przez 
ankietowanych literatura o charakterze sensa-
cyjno-kryminalnym (24 procent), popularna 
(20 procent), a także biografie, wspomnienia 
i książki historyczne dotyczące XX wieku (19 
procent). Cóż, niby więc jest nieco lepiej, ale 
dlaczego nadal tak wiele osób uznaje czytanie 
za „fanaberię”, na którą nie ma czasu? Jako 
ciekawostkę można podać fakt, że krajem, 
który może się poszczycić największą liczbą 
czytelników są Indie. W Europie zaś najwięcej 
tygodniowo czytają Czesi (7 godzin i 24 minu-
ty), a także Rosjanie, Szwedzi i Francuzi. Mamy 
więc czytelniczo za kim gonić. 

We wstępie do Antologii „Akantu” 2013-
2017, Stefan Pastuszewski tak wyjaśnia fenomen 
istnienia na krajowym rynku wydawniczym 
przez tyle lat tego wyjątkowego, ogólnopolskie-
go pisma literacko-publicystyczno-naukowego: 
(…) jesteśmy nośnikiem jakościowej, certyfikowanej 
treści, co popularnie nazywa się „poziomem”. Redak-

dokoñczenie na str. 38
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cja „Akantu” dba o ten poziom, choć bardzo trudno 
go ustalić w dobie postmodernistycznego, czy – mó-
wiąc łagodniej – „demokratycznego”, pluralizmu 
treści i formy. Łatwiej oczywiście „utrzymać poziom” 
w sferze formy, choć i tam trudno o miary. (…) Sta-
ramy się być forum, do którego każdy, kto dobrze pisze, 
ma dostęp. (…) internetowa cytowalność przekazów 
tradycyjnie drukowanych, w tym z „Akantu” napa-
wa nadzieją, że długo jeszcze będziemy dla wirtualnej 
sieci źródłem dobrych, a przynajmniej przyzwoitych 
jakościowo treści. 

Należy zaznaczyć, że rok 2017 był czasem 
podwójnego jubileuszu: był to dwudziesty już 
rok istnienia miesięcznika „Akant”, a w marcu 
ukazał się jego numer dwieściepięćdziesiąty. 
Niezmiernie twórczy, nad wyraz pracowity, 
multiplikujący się prawdopodobnie w róż-
norodności działań Stefan Pastuszewski, 
tak pisał w wydanej publikacji o trudach 
przygotowywania pisma w wersji papierowej: 
Czasopismo drukowane przygotowuje się z trudem, 
dłużej, a więc jest więcej czasu na refleksję, selekcję, 
korektę treści. Jest ono droższe i trudno utrzymać 
jego ciągłość, a więc ma miejsce większa troska o 
każdy centymetr kwadratowy jego powierzchni. 
Czasopism drukowanych jest znacznie mniej, w 
rezultacie czego są bardziej widoczne, nie giną w 
wirtualnym gąszczu. Łatwiej wykryć i wskazać 
ich dobre i złe strony. Muszą wciąż walczyć o swą 
egzystencję, a powodzenie w tej walce zależy głównie 
– obok systemu kolportażu – od jakości. Presji takiej 
nie są natomiast poddawane internetowe portale. 
(…) Nasza obecność na rynku cyfrowym, datująca 
się w zasadzie od 2017 roku poprzez własny portal, 
dodaje sił do dalszego przetrwania. 

W dalszej części swego tekstu Stefan 
Pastuszewski wyjaśnia, iż rok 2013 stał się dla 
„Akantu” okresem zmiany szaty graficznej. 
Pismo nie przystroiło się jednak w kolorowe 
piórka przyciągających wzrok barw, ani też 
nie przeobraziło formatu na wygodniejszy, po-
ręczniejszy. Zamiast tego postanowiło pierw-
szą stronę poświęcać tylko obrazkowi – mocno 
skontrastowanej grafice czy rysunkowi. Zabieg 
ów jest celowy, ma bowiem finalnie ułatwiać 
identyfikację poszczególnych numerów. 

W kilku słowach poeta i pisarz odniósł 
się także do ówczesnej zawartości pisma 
oraz publikujących w nim regularnie twór-
ców. Wspominał między innymi znakomite, 
perfekcyjnie dopracowane felietony Ariany 
Nagórskiej, publikowane pod winietą „Nisza 

Koziorożca”. Inni felietoniści nie zdołali 
utrzymać się na łamach pisma zbyt długo – na 
przykład Andrzej Grabowski (cykl „Jazda bez 
trzymanki”) czy Jan Strękowski („Oblatywanie 
budyniu”). Przypominał również, że recenzje 
to dość obszerny dział „Akantu”. Niektórzy z 
czytelników są ponoć zdania, że nawet zbyt 
obszerny… Z kolei zdarzają się i tacy od-
biorcy pisma, którzy narzekają na zbyt małą 
liczbę przytoczeń – koniecznych przecież, 
by czytelnik wyrobił sobie zdanie na temat 
stylu i tematyki prezentowanej publikacji. 
Cóż: Quot homines, tot sententiae... Okazuje się 
także, że wciąż brakuje krytyków literackich, 
takich z prawdziwego zdarzenia. Najwyraź-
niej większość osób zdecydowanie preferuje 
wydawanie własnych książek, niż przedziera-
nie się (często z trudem) - przez zawiłości i 
meandry cudzych tekstów. Jak pisze autor: 
Na pewno trzeba odróżnić „noty recenzenckie” czy 
tylko „informacyjne” od „recenzji opisowych”, w tym 
„koleżeńskich, przyjacielskich, zdawkowych”.(…) 
Są też u nas „recenzje grzecznościowe, towarzyskie, 
przyjacielskie”. Czasem pozwalamy na publikacje 
takowych, chcąc po prostu wesprzeć literaturę jako 
taką, szczególnie powstającą w lokalnych niszach, 
w „fandomach”. Jednocześnie zwraca uwagę 
na niezwykłe recenzje Ludwika Filipa Czecha, 
który (…) wydobywa z książki to, co dobre, choć 
często jest tego mało, a to co złe pomija milczeniem. 
Po rozmiarach tekstu i liczbie przytoczeń można 
zorientować się, jaka jest jego ocena. Ufając ma-
gicznej sile liczby, możemy też dowiedzieć się 
z owego wstępu, iż w latach 2013-2017 „Akant” 
omówił aż 452 książki, w tym także kilkanaście 
z czasów odległych. 

Nietuzinkowe pomysły redaktorskie w 
„Akancie”? Były! W roku 2013 próbowano 
powrócić do – jak czytamy – dobrej tradycji z 
lat poprzednich – debat tematycznych. Rozpoczął 
je swoim tekstem „Człowiek żrący” Stefan Pa-
stuszewski. Ta pierwsza debata miała dotyczyć 
kondycji i sytuacji człowieka współczesnego w 
cywilizacji euroamerykańskiej i rzeczywiście 
zabrało w niej głos 19 autorów. Rok później 
dyskusji nadano temat „Jaki teatr?” Tym ra-
zem jedynie Dariusz Pacak podjął wyzwanie 
tekstem „Złoty róg i czapka z piór”, wskazując 
na rozpad wartości ideowych i artystycznych we 
współczesnym polskim teatrze. W połowie roku 
bez wyraźnych podsumowań zakończyła się 
trwająca od roku 2008 dyskusja o jakże frapu-
jącym tytule „Wobec szalejącego feminizmu”. 
Nadmienić trzeba, że kolejnym ciekawym po-
mysłem „Akantu” był zapoczątkowany w roku 
2014 – cykl prezentacji środowisk literackich. 

Tekst „Środowisko literackie Kołobrzegu” 
napisał Eugeniusz Koźmiński, o środowisku 
gnieźnieńskim pisał Sławomir Krzyśka, a o 
poznańskim – Jerzy Grupiński. Podkarpacką 
Izbę Poetów w Rzeszowie opisał Stefan Marian 
Żarów, Stowarzyszenie Kołobrzeskie Poetów 
prezentowało wiersze swoich członków na 
całej „rozkładówce” pisma. Niżej podpisana 
przedstawiła z kolei Salon Artystyczny im. 
Jackowskich w Pobiedziskach w Wielkopolsce. 

Stefan Pastuszewski jako niezwykle 
ciekawą inicjatywę wskazywał także pomysł 
Eugeniusza Koźmińskiego, który zapropo-
nował cykl „Jest taki wiersz”. Jak czytam: Istota 
cyklu polegała na omówieniu jednego wiersza, który 
zachwyca, zaciekawia, wzrusza. W listopadzie 
2013 roku redakcja podjęła próbę (może w 
zasadzie należałoby napisać raczej „heroicz-
ną próbę”) - stałych, roboczych kontaktów 
z bracią studencką. Cóż, młodzi ludzie nie 
przyjęli tej propozycji najlepiej… A w zasa-
dzie całkowicie ją zignorowali. Jak wyjaśniał 
samokrytycznie i gorzko jednocześnie, Stefan 
Pastuszewski: Na pewno nie umieliśmy zaciekawić 
słuchaczy, proponując im dyskusję nad kolejnymi 
numerami „Akantu”. Promocja akcji też była bez-
nadziejna. Przede wszystkim jednak studenci nie 
są zainteresowani niczym innym poza zaliczeniami 
i… konsumpcją. Strategie indywidualne negują ja-
kąkolwiek wspólnotowość. Niestety, dość ponura 
to konstatacja… Jednocześnie rodzi się pyta-
nie, czy gdyby jeszcze raz spróbować takiego 
kontaktu ze studentami, zakończyłby się on 
w identyczny sposób? Może kolejne roczniki 
przyszłej (miejmy nadzieję) elity intelektual-
nej – byłyby bardziej skłonne do współpracy? 
Tak, wiem – wykazuję się zbyt wielkim, niczym 
nie uzasadnionym optymizmem. 

Na kartach Antologii „Akantu” korowód 
znanych z publikacji nazwisk… Znanych oczy-
wiście nie tylko ze stron tego ogólnopolskiego 
miesięcznika. Aż boję się wymienić choć kilka 
z nich, by pozostali nie poczuli się urażeni, 
pominięci. A przecież wszystkich przywołać 
w tym omówieniu nie sposób. Pójdę więc 
na łatwiznę i zasłonię się wyliczanką, która 
pojawiła się w zakończeniu wstępu do książki. 
Redaktor wydawnictwa, Stefan Pastuszewski - 
pozwolił sobie na podziękowanie wszystkim 
autorom tekstów i wszystkim czytelnikom 
„Akantu” – uznając, że bez nich pismo nie 
miałoby szansy przerwać przez tyle lat na tym 
jakże trudnym rynku wydawniczym, przy-
pominającym raczej pole krwawych bitew o 
zasięgi, promocje, kolportaż. Tłuściutka, czar-
na czcionka powlekła nazwiska tych, którzy z 
pismem związani są najdłużej. A byli to w jego 
ocenie: Stanisław Chyczyński, Ludwik Filip 
Czech, Rafał Jaworski, Mieczysław Arkadiusz 
Łyp, Eugeniusz Koźmiński, Sławomir Krzyś-
ka, Andrzej Lewandowski, Ariana Nagórska, 
Bernard Najdek, Janusz Orlikowski, Maria 
Danuta Sułkowska, Jerzy Utkin, Tadeusz Za-
wadowski, Marian Żarów i jeszcze podpisana 
niżej. Ze swojej strony dopisałabym jeszcze 
poetę Jerzego Grupińskiego, od lat chętnie 
współpracującego z pismem. 

W omawianej Antologii „Akantu” obejrzeć 
można również artystyczne w formie tableau 
redaktorów i autorów dwusetnego numeru 
wydawnictwa. Chętni przeczytać też mogą 
publikację niżej podpisanej – „Akantowa 
kwoka wysiaduje” oraz znakomity tekst Aria-
ny Nagórskiej „Trzynasty z dwunastu”. Dla 
wszystkich współtwórców pisma cenna jest 
dalsza część książki, w której pomieszczono 

Antologia...
dokończenie ze str. 37
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bogaty w nazwiska „Indeks autorów «Akantu» 
2013-2017” oraz spis recenzji publikowanych 
w piśmie, także w interesującej nas cezurze lat 
2013-2017. Ten sam zakres czasowy obejmują 
również zamieszczone w „Akancie” opraco-
wania twórczości pisarzy. Ogrom nazwisk i 
tytułów publikowanych tekstów sprawia, że nie 
sposób wymienić wszystkich. Dość powiedzieć, 
że są to autorzy reprezentujący każdy prze-
dział wiekowy, każdą generację i pokolenie. 
Wielu działa aktywnie na rynku wydawniczym, 
także w publikacjach internetowych, dając się 
poznać szerszemu gronu odbiorców. Najwy-
raźniej każdy, kto choć raz „zachorował” na 
twórczość, pozwalając sobie na artystyczną 
ekspresję, wciąż będzie poszukiwał towarzy-
szących temu emocji. Każdy, kto nosi w sobie 
„gen” pisania, pragnął będzie doświadczać 
owych stanów uniesienia, ale i depresji, często 
nieodłącznie związanych z zaczernianiem 
czcionką kolejnych kartek tekstu. 

Końcowa część książki to strona po-
święcona zmarłym w tych latach pisarzom i 
poetom, związanym z redakcją miesięcznika. 
Warto jeszcze raz spojrzeć na te zastygłe na 
marmurach nagrobków nazwiska: Maria Da-
nuta Betto (1932-2017), Jerzy Stanisław Czaj-
kowski (1934-2015), Jan Burakowski (1934-
2013), Ryszard Danecki (1931-2013), Józef 
Komarewicz (1955-2015), Zofia Korzeńska 
(1931-2016), Marek Kośmider (1944-2014), 
Grzegorz Lewkowicz (1951-2016), Jolanta Pa-
pała (1948-2015), Janusz Rulka (1936-2016), 
Tomasz Wincenty Maciej Rzepa (1948-2016), 
Tadeusz Stirmer (1951-2014), Eugeniusz 
Szulborski (1958-2011), Zbigniew Wilczyński 
(1954-2008), Edward Winiarski (1959-2015), 
Bogdan Zapalski (1945-2016). 

Spośród autorów, którzy odeszli już 
tworzyć swe dzieła w zaświatach, czyli „piętro 
wyżej”, kilku związanych było z poznańskim 
środowiskiem literackim. Ryszard Danecki 
był nie tylko poetą i prozaikiem, uznanym 
tłumaczem poezji angielskiej, niemieckiej 
i rosyjskiej, jednym z założycieli grupy lite-
rackiej „Wierzbak”, ale również – o czym nie 
wszyscy może wiedzą, autorem librett do oper 
kameralnych. Energiczny, często w swoich 
tekstach prowokacyjny Marek Kośmider… 
Rogaty, czupurny poeta, uczestnik prote-
stów marcowych, skazany za tą aktywność na 
więzienie, a potem relegowany z ostatniego 
roku studiów polonistycznych. Przez lata uczył 
dzieci i młodzież w szkołach podstawowych. W 
II LO w Poznaniu prowadził szkolny teatr „Do-
-prawdy”, zajmując się reżyserowaniem jego 
spektakli. Dopiero po roku 1989 otworzyły się 
przed nim drzwi wydawnictw, dzięki czemu 
mógł wydać wreszcie swoje książki. Poeta, 
pisarz – filozof i teolog z wykształcenia, czyli 
Tomasz Wincenty Maciej Rzepa – to autor 
trzynastu książek, w tym tomików poetyckich, 
członek Związku Literatów Polskich. Prawie 
całe życie silnie związany z Gnieznem – w roku 
2008 za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał 
Nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna. 
I jeszcze Tadeusz Stirmer… Nieodżałowanej 
pamięci poeta, z wykształcenia budowlaniec, 
autor pięciu książek poetyckich: „Dla nikogo 
mnie nie ma”, „Na ścierwisku”, „Łamana 
polszczyzna”, „Bwana Polanda” oraz „Śpij 
dobrze, dziecko”. Od roku 1998 należał do 
Klubu Literackiego w CK Zamek w Poznaniu, 
kontynuującego od roku 2005 działalność 
jako Klub Literacki „Dąbrówka”, Związku 
Literatów Polskich i Grupy Literackiej „Dy-

sonans”. Występowaliśmy na jednej scenie 
w roku 1998 w przedstawieniu poetyckim 
„Szeptane po kątach”, przygotowanym w go-
ścinnej sali poznańskiego Zamku. By uczcić 
jego pamięć, Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„Erotyk na Krechę” nazwano imieniem Ta-
deusza Stirmera. Także w ramach Turnieju 
Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”, konkursu 
przygotowywanego przez Klub Literacki, pro-
wadzony przez Jerzego Grupińskiego, poetka 
Edyta Kulczak wręczała jedną z nagród –czyli 
„Kielnię Tadeusza Stirmera”. 

Za tyloma twórcami zamknęły się już na 
zawsze bramy do wieczności. Jakże krucha jest 
ta nasza ludzka egzystencja, jak nikły płomyk 
życia tli się w naszych słabych, organicznych 
ciałach. Wielką jednak ma moc duch – stwór-
ca, demiurg słów rozczochranych, kreator 
pergaminowych światów sięgających dali nie-
odgadnionych. To, co wytatuowane czcionką 
na kartkach – pozostaje. Wydrukowane słowo, 
ogłoszone publicznie ubi et orbi, nie daje się 
tak łatwo unicestwić. Walczy nie tylko z krótką 
pamięcią następnych pokoleń, płomieniami 
ognia, ale i z zesłaniem do zakurzonych, ar-
chiwalnych półek bibliotek. 

Ostatnią częścią książki jest znów tableau 
współtwórców 225. numeru „Akantu”. Gdyby 
ktoś miał trudności z rozpoznaniem wszyst-
kich artystów, dla ułatwienia zamieszczono 
i stosowny opis. Wśród tych czarno-białych 
zdjęć różnych person - znaleźć więc można 
jakże znane nazwiska, związane nierozerwalną 
- zdawałoby się nicią, z łamami czasopisma: 
Jolanta Baziak (redaktor naczelna), Stefan 
Pastuszewski (sekretarz redakcji, wydawca), 
Jerzy Szatkowski (nieżyjący niestety od roku 
2019 autor, który od roku 1998 do 2019 reda-
gował czasopismo „Okolica Poetów”), Karol 
Pastuszewski (autor), Grażyna Wojcieszko 
(autorka), Ariana Nagórska (autorka), Paweł 
Kuszczyński (autor), Jerzy Utkin (autor), 
Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska (autorka), 
Jerzy Grupiński (poeta, pisarz z Poznania, od 
roku 1970 opiekun i twórca Klubu Literac-
kiego), Mieczysław Wojtasik (autor), Michał 
Pasternak (autor), Maria Danuta Betto (jak 
wspomniałam, zmarła w roku 2017), Rafał 
Berger (autor), Józef Bułatowicz (autor), Da-
niela Goldmann (kierowniczka sekretariatu), 
Grzegorz Grabowski (kolporter), Stanisław 
Chyczyński (autor i jednocześnie twórca ta-
bleau numeru 225). 

Jakże optymistycznie, a może wręcz 
profetycznie, brzmią słowa inkrustowane 
złotą czcionką na tyłach okładki wydawnic-
twa: Ogólnopolski miesięcznik literacki „Akant” 
ma szeroko otwarte łamy dla wszystkich kierunków 
artystycznych. Poświęcony jest literaturze i innym 
dziedzinom sztuki. Jego ranga promocyjna i na-
kład wzrastają z roku na rok. I tego właśnie 
gratulować należy temu niezwykłemu pismu i 
jego twórcom, współpracownikom, autorom, 
czytelnikom i wszystkim sympatykom. Myślę, 
że śmiało można orzec, iż każdy z twórców 
pomieszczonych w publikacji, może dumnie 
uważać się za jeden z ważnych, literackich 
listków tworzących ów „Akant”, wzbogacający 
swym talentem łamy tego poczytnego mie-
sięcznika. A ci, którzy nie mieli możliwości 
się tam jeszcze znaleźć – mają wciąż szansę. 
Antologie tego typu wydawane są bowiem co 
pięć lat. v

Stefan Pastuszewski (red.), Antologia „Akantu” 2013-2017, 
Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2018, ss. 152 

Krótko. Bo „Patrząc w niebo” GRAŻY-
NY KOWALEWSKIEJ nie wymaga recen-
zji, dzięki przedstawionym publicznie fak-
tom, solidności i artystycznej wrażliwości.

To wielorodzinny pomnik, wysta-
wiony ręką pisarki, zakochanej w życiu, 
dyktowany sercem. To saga, stworzona 
czułością i miłością do bliskich, do miejsc, 
to hołd składany przeszłości, dla przy-
szłości. Mieści się ta opowieść w nurcie 
pamięci, a też w narracji osadniczej „Ziem 
Odzyskanych”.

W 2020 roku Związek Literatów 
Polskich obchodził 100 lat swojego ist-
nienia, a 65 lat na Warmii i Mazurach. 
To wówczas czytałem pierwsze wydanie 
książki, zadziwiony ogromem literackiej, 
historycznej i kronikarskiej roboty, jaką 
wykonała samotnie Grażyna (od wtedy dla 
mnie czule; Grażka).

Wielokrotnie rozmawialiśmy telefo-
nicznie, pisaliśmy do siebie elektroniczne 
listy. Bywało, że długo milczała, zniechę-
cona trudnościami piętrzącymi się na dro-
dze do postawionego sobie celu. Słałem 
Jej wtedy zastrzyki zachęty, które - być 
może chociaż trochę uodporniły artystkę 
na przeciwności.

Dzisiaj Grażka znów sławi swoją 
malutką Ojczyznę, Rogajny w powiecie 
gołdapskim, przywołuje zapomnienie, 
barwi świat, zaprasza w wspaniałą podróż 
do pachnącego chleba, duetu ptaków z 
leśnym echem, polnych kwiatów.

Stwierdzam stanowczo: Grażka, to 
Tytanka, rasowa kreatorka pamięci, która 
dowiodła wszystkim, z którymi się zetknę-
ła, że warto dawać innym z siebie, to co 
najcenniejsze: MIŁOŚĆ. Z przekonaniem 
polecam. v

Grażyna Kowalewska, Patrząc w niebo, ZLP, Rogajny 
2021 

Andrzej Cieślak 

Grażka

Stanisław Topaz 

Nadejście zimy

Gdym był we śnie pogrążony,
Przyszła z dala, hen, z północy,
Niedawno, bo tejże nocy;
Odmieniła świat miniony.

Wszystkie doliny i wzgórza
Otuliła białą szatą;
Niby bogini Erato
Rozkwitła, jak biała róża.

Tam gdzie wicher lodowaty
Pośród domostw i drzew dmie,
Wewnątrz mojej ciepłej chaty,

Gdzie w zaciszu tętni życie
Rozbudzone w zimy śnie,
Te cytaty są w rozkwicie.
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