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Aharoni Ada – ur. 1939 r. izraelska poetka, pisarka 
i działaczka pokojowa. Debiut poetycki: „Wiersze z 
Izraela”. Założycielka literackiej organizacji poko-
jowej „IFLAC: The International Forum for the 
Literature and Culture of Peace”. 
2018: ***Kamień czasu I/5, Rodzinne fotografie, z 
angielskiego przełożyła  Radosława Anna Graczyk 
I/18,  Kosmiczna kobieta, z angielskiego przełożyła 
Anna Banasiak  II/6, Pokój jest kobietą, z angiel-
skiego przełożyła Anna Banasiak II/19, ***Zgięcie 
dłoni, z angielskiego przełożyła Anna Banasiak 
III/9, ***Upudrowana, z angielskiego przełożyła 
Radosława Anna Graczyk V/5,  Sen,  z angielskiego 
przełożyła Radosława Anna Graczyk V/18, 

Andryszak Angelika –
2018: Puenta sama w sobie XII/31, 

Auron Halina Alfreda – ur. 1943 w Sejnach, 
mieszka w Białymstoku. Nauczycielka. Uprawia 
poezję i prozę. Debiut prasowy: „Sybirak” (2011), 
debiut książkowy zbiór wierszy „Jest w Tobie moja 
trwoga” (2005).
2018: ***Niezawodne I/11, Szanowna Redakcjo ! 
II/2, 

Avci Justyna –
2018: ***Parallel universe V/7, Noc w Turguteris 
II/16, V/19, 

Banach Wojciech – ur. 1953 w Bydgoszczy. Inży-
nier, elektryk. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Fakty” (1976), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Chrońmy obraz świata” (1997). Członek Grupy 
Faktu Poetyckiego „Parkan” (1975-1981), członek 
Koła Młodych ZLP (1975-1981), członek SPP ( 
od 1990).
2018: Droga Redakcjo! I/2,

Banaszak Józef – ur. 1947 w Lednogórze, mieszka 
w Bydgoszczy. Biolog, profesor, autor wielu prac 
naukowych i książek z dziedziny ekologii, zoologii 
i ochrony przyrody. Pracował w PAN w Poznaniu, 
były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Byd-
goszczy. Pisze wiersze i eseje, od ponad ćwierć 
wieku prowadzi dziennik.
2018: ***Ławeczka X/12, Polubić X/24, 

Baran Józef – ur. 1947 w Borzęcinie koło Tar-
nowa. Filolog polski, poeta, dziennikarz, eseista. 
Debiut prasowy: „Tygodnik kulturalny” (1968), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Nasze najważniejsze 
rozmowy” (1974). Autor 22 zbiorów wierszy.

2018: Młodości mojej utracona iskra V/21-22, 

Bart-Kozłowski Maksymilian – ur. 1936 w Bydgosz-
czy, mieszka w Mogilnie. Ekonomista. Uprawia 
poezję, prozę, dramat, krytykę literacką. Debiut 
prasowy: „Nowa Wieś” (1969), debiut książkowy: 
zbiór wierszy: „A na ziemi dzwonem” (1978).
2018: Prośby jubileuszowe I/2, 
 
Batura Irena – ur. 1950 w Rzeszowie, mieszka w 
Augustowie. Filolog polski i religioznawca. Poetka 
i publicystka.
2018: ***Dwie strony świątecznego obrusa I/14, Motyle 
II/18, Dotykanie granic (Modlitwa) III/13, Bracia 
mniejsi III/19, Bracia mniejsi IV/2, Pony V/2, Kromka 
chleba V/18, Bracia mniejsi VI/2, Niewidzialna Ma-
donna VI/2, Pani Larysa VI/11-12, Ludzie są blisko 
VII/2, Wiejski doktor VIII/2, Niebo w studni VIII/17, 
Sady IX/6, Życiowe role X/22,Franciszka Janiczka 
XI/21, Głupi Kazio XI/27,  

Baziak Jolanta – ur. 1956 w Toruniu, mieszka 
w Bydgoszczy. Poetka, eseistka, krytyk literacki, 
filolog polski, teolog, uprawia malarstwo. Debiut 
prasowy: Polskie Radio (1974). Animator kultury, 
członek SPP, ZAiKS, BTN, redaktor naczelna 
miesięcznika literackiego „Akant”. Debiut książ-
kowy: zbiór wierszy „Strefa pomylonych” (1991). 
Autorka 18 książek poetyckich, prozatorskich i 
popularnonaukowych. 
2018: Ukraińskie akcenty w Muzeum Okręgowym im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy IX/13-14, Sny 
nieodwracalne X/9, Monachra bytu, Ogienku, Obcowa-
nie, Weseli się, Deszczem? Wierszem?, Matka, Łzoobieg, 
Przypadek XI/32, Daleka Wenus XII/10, 
 
Bazylak Grzegorz – ur. 1953 we Wrocławiu, miesz-
ka w Bydgoszczy. Pracownik naukowo-dydaktyczny 
Collegium Medicum. Poeta, prozaik, eseista. Czło-
nek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów. 
Debiut prasowy w 1977 roku, debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Gdańska noc” (1998). Współpracow-
nik „Przeglądu Artystyczno-Literackiego”.
2018: ***Hunger I/5, ***I nie wódź nas na poku-
szenie II/16,

Berger Rafał –ur. 1963 w Grudziądzu, mieszka 
Bydgoszczy. Menager. Imam szyicki w Bydgoszczy. 
Uprawia poezję i publicystykę. Debiut prasowy: 
„Sygnały” (1978).
2018: Bajarka opowiada II/9-10,

Bieluń-Targosz Wojciech –

2018: ***przy ulicy Targowej VII/17, nie umiemy 
rozmawiać… IX/2, oszołomiony miejskim… matriksem 
IX/25, 

Bień Paweł – ur. 1994 r. w Jeleniej Górze. Stu-
dent. Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Akant” 
(2013). 
2018: ***Rzeczy przychodziły same…, Może to i racja… 
IX/15,

Błachucka Anna – ur. 1950 r. w Kozłowie, mieszka 
w Małogoszczy. Nauczycielka matematyki. Upra-
wia poezję, prozę i satyrę. Autorka fraszek, limery-
ków, sonetów, opowiadań i powieści. Animatorka 
kultury. Prowadzi w Kielcach młodzieżową grupę 
literacką „Słowniacy Świętokrzyscy”. Publikacje - 
poezja: „Łowiec Świętokrzyski” (1989),  „Obcierki” 
(1999),  „Nie odwracaj głowy” (2001), „Srebrny czas” 
(2002), „Moc limeryków” (2005), „Styczna do krzywej 
myśli” (2006), ”…adres zamieszkania” (2007), „Nie-
podzielna jak łza” (2009), „Piać do podświadomości” 
(2012), „Listy do wyobraźni”.  (2013), „Świętokrzyskie 
korzeniaki” (2017), proza:  „Kaprys i inne opowiada-
nia” (2010), „Widok z Kalenicy” (2011), „Co ja mam 
z tymi rodzicami” (2014), „Ostatni chłop” (2015), 
„Świstun i inne opowiadania” (2017), „Opłotki obrazki 
z dzieciństwa”  (2018), - albumy: „Małogoszcz 1996-
2016” (2016). Członkini ZLP. 
2018: Postanowiłam nie postanawiać I/27, Prasa i 
inne bajery II/20, Nie być obcym wobec siebie II/35, 
Szklane domy III10, Zabawa w wieś IV/4, Wydanie 
drugie poprawione VI/8, Ludzkość nie wytrzyma 
utraty wiary w Boga VII/6, Prośba n-fana, VII/21, 
Skala potrzeb VIII/9, Opis opisu przyrody IX/5, Co by 
tu jeszcze? X/8, Upadają obyczaje XI/22, Którędy do 
inteligencji XII/17,

Bondara Olgierd – ur. 2004 r. w Bydgoszczy, 
mieszka w Niemczu. Uczeń. 
2018: Niezłomny Pielgrzym Polskości IV/12-13, 

Brzoza Janusz – ur. 1930 we Lwowie, mieszka w 
Katowicach. Historyk. Uprawia poezję, eseistykę i 
publicystykę. Debiut prasowy: „Nurt” (1978).
2018: ***Wybory miss III/6, 

Brzozowska Adrianna – uprawia poezję.
2018: Notatki VII/2, 

Brzozowska Aleksandra – ur. 1956 w Częstocho-
wie, mieszka w Bydgoszczy. Nauczycielka biologii. 
Uprawia poezję, prozę, satyrę i bajkopisarstwo. 
Debiut prasowy: „Akant” (2011), debiut książkowy: 
„Kropelka perfum Chanel” (2012). 
2018: ***Sny I/5, ***Moje miasto własne V/5, Szary 
deszczowy dzień V/20, Szukasz mnie? VI/14, Satyra: 
Ballada o budowniczym dróg XII/6,  

Budzyńska-Cicha Anna – mieszka w Poznaniu.
2018: ***Noc VI/14, Wszystko VI/29, Tego dnia 
VII/10, 
 
Bukowiecki Aleksander –
2018: Ot tak sobie 5/X,

Buraczewski Tadeusz – ur. 1949 w Tykocinie, 
mieszka w Redzie. Inżynier mechanik. Uprawia 
prozę i satyrę. Debiut prasowy: „Merkuriusz” 
(1977), debiut książkowy: „Eurosół – śpiewnik polsko-
europejski” (2002).
2018: ***Pod wulkanem VII/16, 

Burczyk Piotr – 
2018: *** Ewangelia niezapomnienia XII/24, 

Cel Krystyna – mieszka w Kielcach.
2018: *** Terpsychora III/18, Wspomnieniem przy-
wołani VI/32-33,
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Chlewiński Artur – ur. 1958 w Lublinie. Absolwent 
Wydz. Filozofii UMCS. Uprawia poezję i eseistykę. 
Wydane zbiory wierszy: Chwile wdzięczności (2008), 
Przed siatką (2014, również w j. angielskim, nie-
mieckim), Na zamazanie wymazanie (2016, również 
w j. angielskim i niemieckim), oraz dwujęzyczny 
wybór wierszy niemieckiego współczesnego poety 
i prozaika Christiana Heckla (Radjo Monk/ Der 
grüne Zweig- Zielona Gałąź (2011). 
2018: ***Szczęście smutne III/9, 

Chomont Małgorzata – mieszka w Warszawie.
2018: Szczęście I/27, Przewietrzyć myśli II/3, Szuka-
nie… III/12, Schody IV/19, Spacer po niebie VI/5, 
Życie VII/13, 

Chyczyński Stanisław – ur. 1959 w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Filozof. Nauczyciel. Poeta, pro-
zaik, krytyk literacki, plastyk. Redaktor naczelny 
nieregularnika literackiego „Nihil Nowi”. Debiut 
prasowy: „Źródło” (1993), debiut książkowy: „Wier-
sze wyprane” (1992), zbiór opowiadań „Wielbiciel 
pończoch” (1999).
2018: Spazmatyczne opowieści Pani Eguckiej I/28, 
***[WIĘŹ] II/19, Głupie opisanie mądrego dzieła 
IV/34-35, Dziura XI/27, Największy o metempsychozie 
XI/33, Styl samobójcy XII/18, Baranowi wody płyną 
i płyną XII/29, 

Cichla-Czarniawska Elżbieta – mieszka w Lubli-
nie.
2018: Znak bez kropki I/34-35, 

Ciesielska Wioletta – mieszka w Łodzi.
2018: ***Słyszę jak rosną mi paznokcie VII/17, 

Chyra-Rolicz Zofia – mieszka w Warszawie.
2018: On i One czyli niezapomniana Kalina II/31, 

Czajka Mateusz – ur. 1995 r. Mieszka w Chorzo-
wie. 
2018: Czarne drogi- stacja pierwsza, stacja druga, 
stacja trzecia, stacja czwarta, stacja piąta, stacja szósta, 
stacja siódma, stacja ósma VIII/24, ***Czarne drogi 
(2) IX/29,

Czapliński Lesław – ur. 1956 w Krakowie. Teatro-
log, filmolog i muzykolog. Tłumacz literatury 
włoskiej i francuskiej. Uprawia publicystykę kul-
turalną i eseistykę. Debiut prasowy: „Powiększenie” 
(1981), debiut książkowy: „Pasoliniego kino śmierci” 
(1992). 
2018: Życie snem I/31, Neorealizm po polsku II/31-
32, Transatlantyk Kafka pod Lupą IV/39, Komu 
służy Marzec 1968? VI/13, Czas zły VI/35,”Trzynasta 
apostołka, albo Ewangelia politycznie poprawiona” 
VII/22, Który skrzywdziłeś człowieka prostego… IX/39, 
„Niepokój zwany Kaja” X/31, Boska komedia 2017; 
Pomiędzy czystą grą a słowem XI/34-35, „W Rosji, czyli 
wszędzie…” XI/38, Dyskretny urok dekadencji XII/31, 
„Stalina taniec śmierci. Burleska” XII/35, 

Czech Ludwik Filip – ur. 1959 w Sopocie, miesz-
ka w Gdańsku-Oliwie. Uprawia poezję i krytykę 
literacką. Debiut książkowy: zbiór wierszy „Wyrąb” 
(2000).
2018: Poeta z ubocza I/32, Poezja bez szablonu III/35, 
Słowo o słowie IV/35, Widok z urwiska V/27, Nie do 
przemilczenia VII/27, Lista snów, dotknięć, obecności 
X/37, Podglądanie świata XII/32, 

Czekańska Maria – mieszka w Zabrzu. 
2018: ***Egoizmy IX/21, Eat&Grow&Rock′n′roll 
IX/23,

Decowski Adam – ur. 1948 w Sieniawie, mieszka 
w Rzeszowie. Uprawia satyrę. Debiut prasowy: 

„Zielony Sztandar” (1975), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Po tamtej stronie chmur” (1983). Wydał 
zbiory wierszy: „Kalectwo źrenic” (1992), „Notatki z 
Sieniawy” (1997). Członek ZLP.
2018: Fraszki: Epitafium boksera, Kameleon, Plotkarka 
IV/5, 

Dekiert Zygmunt – ur. 1946 w Szamotułach, 
mieszka w Poznaniu. Pedagog. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy. „Gazeta Zamkowa” (2003), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Afrodyta w zapachu tęsknoty 
(2004). 
2018: Rozmowy rejestrowane I/22, Nieuniknione 
IV/2, Świat za parawanem serdeczności IX/30, Pusta 
skorupka – nie moja sprawa XII/4, 

Depta Eugeniusz – ur. 1936 w Siemianowicach 
Śląskich. Lekarz. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Gość Niedzielny” (1996), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Spełnienie” (1997). 
2018: Minister, Generał, PKP, Król VII/5, 

Dębek Agnieszka – ur. 1975 w Kołobrzegu, 
mieszka w Pile. Prawniczka. Uprawia poezję i 
prozę. Debiut książkowy: zbiór wierszy „Barwy 
czasu” (2004).
2018: Logos II/5-6, Kolorowy motyl IX/4-5, Czerwone 
szpilki X/3-4,  

Długołęcki Ryszard – mieszka w Bydgoszczy. 
Lekarz. Tłumacz. Uprawia eseistykę.
2018:  Zapiski z Alaski I/24-25, Jak złapać Szekspira 
IV/11, Okruchy szekspirowskie, Sonety w przekładzie 
Ryszarda Długołęckiego V/16-17, W obronie Ham-
leta VI/21-22, Okruchy szekspirowskie (2) VII/18-19, 
Okruchy szekspirowskie (3) VIII/8-9, 

Dobaczewska-Skonieczka Helena – mieszka w 
Bydgoszczy. 
2018: Huragan VII/2, 

Dombrowska-Pietrzykowska Barbara – ur. 1954 w 
Działdowie, mieszka w Bydgoszczy. Nauczycielka. 
Uprawia poezję i publicystykę. Debiut prasowy: 
„Akant” (2012).
2018: ***Chrystus w Ogrójcu V/2, Głos Koheleta 
V/20, 

Drat Tadeusz – ur. 1948 w Bydgoszczy. Inżynier 
mechanik. Publicysta.
2018: Thuja Country VI/26,Babbing XII/4, 

Dumin Piotr – ur. 1944 w Ćmielowie, mieszka 
w Warszawie. Elektronik. Poeta, dziennikarz, 
krytyk. Debiutował w „Kulturze” (1968). Debiut 
książkowy: zbiór wierszy Spełnione doliny (1986). 
Wydał książkę dla dzieci „Świętokrzyskie dziwy, czyli 
Powrót Dinozaurów” (2017). 
2018: Komu potrzebni są poeci? VI/4-5, 

Fiącek Józef – 
2018: ***Podróż X/21, 

Ficnerski Victor – ur. 1990 w Berlinie, mieszka w 
Lubnowie. Uprawia poezję.
2018: ***Nie ma innej rady V/14, Pełno wariatów 
XII/2, 

Filinger Dariusz – ur. 1959 w Bydgoszczy. Z zawo-
du inżynier rolnictwa. Uprawia poezję i publicy-
stykę. Debiut prasowy: „Fakty” (1983).
2018: ***Dziennik II/2, Mi sono sevegllato V-14, 
Przestroga  V/19, gdy płakało niebo V/23, Przestroga 
VI/14, ***Czekając VI/29, Stańczyk VII/10, Mury 
VIII/16, Pro memoria IX/2, Ocalenie królestwa IX/23, 
Dziewczynie z przeszłości IX/25, Ocalenie królestwa X/2, 
Dziewczynie z przeszłości XI/20, Korowód XII/19, 

Filipowski Michał – ur. 1974 w Szczecinku, miesz-
ka w Kołobrzegu. Uprawia poezję. Debiut praso-
wy: „Kulisy Kołobrzeskie”, debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Kroki” (2006). Członek Stowarzyszenia 
Kołobrzeskich Poetów. Wydał zbiór wierszy „Za 
wieloma drzwiami” (2008).
2018: ***czasem muszę kogoś spotkać IX/6, ***to jest 
zderzenie dwóch światów IX/21,Wieliczka, kopalnia, 
rynek X/12,

Gdowski Janusz –  mieszka w Tarnowie.
2018: ***Sonet 40 IV/21, 

Gibała Maria –
2018: ***Na klucz I/18, 

Gorbaczewska Walentyna – uprawia krytykę 
literacką.
2018: W klepsydrze nieskończoności V/30-31, 

Grabińska Teresa – mieszka w Częstochowie. Filo-
zof. Eseistka. Debiut prasowy w 1976 roku. Debiut 
książkowy: rozprawa „Realizm i instrumentalizm w 
fizyce współczesnej”  (1992). Publikuje głównie pra-
ce naukowe (ponad 200), autorka 6 opracowań 
monograficznych.
2018: Kolczyki i bochenki IV/10-11, Od szmalcownika 
do ślubnej sukienki IX/24,Od popowstaniowego zesła-
nia do komunistycznej traumy XII/5, 

Grabowski Stanisław – ur. 1946 w Nowym Mieście 
Lubawskim, mieszka w Warszawie. Dziennikarz, 
literat, edytor. Debiut prasowy: „Tygodnik Morski” 
(1962), debiut książkowy: zbiór wierszy dla dzieci 
„Mama, tata i ja” (1980).
2018:  Wspólne drogi i ścieżki IX/32-33, 

Grabosz Elżbieta – mieszka w Warszawie. Fran-
cuskopisarka.
2018: Fraszki – Pielgrzymi, Dyletantka, Marzenia 
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babuni, Krzak gorzelniany, Amant III/6, 

Grupiński Jerzy –ur. w 1938 roku we Wronkach. 
Autor 16 książek poetyckich, inicjator i redaktor 
licznych almanachów. W latach 1970-2005 prowa-
dził w poznańskim Zamku imprezy i wydawnictwa 
Klubu Literackiego (obecnie w Centrum Kultury 
PSM). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Od roku 1995 redaguje nieprzerwanie kwartalnik 
„Protokół Kulturalny”. Stypendysta Międzynaro-
dowego Centrum Pisarzy i Tłumaczy na Rodos. 
Laureat The International Poetry Translation and 
Research Centrę (Hongkong) za almanach „Arka” 
(wydawnictwo Centrum Kultury Zamek, Poznań 
2005). Tłumaczony na liczne języki, ostatnio na 
chiński i ormiański. Poprzednia książka „Kuszenie 
świętego Poetego” uzyskała nagrodę „Najlepszej 
Książki Poetyckiej Roku” 36 Międzynarodowego 
Poetyckiego w Poznaniu.
2018:  Piórem rybaka (aforyzmy, gnomy, sentencje) 
IV/33, Anna IX/2, Czarny tren IX/23, Aria X/12, Bez 
wzajemności w mojej Ojczyźnie X/36, Wiersz ze śniegu 
XI//2, Do brata XI/27, Zaśpiew XII/10, 

Grynkiewicz Otton – ur. 1931 w Grodnie, mieszka 
w Sędziszewie. Inżynier elektryk. Uprawia poezję 
i satyrę. Debiut prasowy: „Echo Warki” (2003), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Przypomnienia 
dalekie i bliskie” (2004).
2018: Bojowa, Dawny poeta IV/5, Z obrazów Janusza 
Hankowskiego IV/21, Pirotech, Wygranym, Polityk 
poucza VIII/17, Alpinistom?, Zalecenie, Celebrytka  
IX/9, Wieczorem XI/23, Za progiem XII/24, 

Gryz Janusz – mieszka w Malechowie, woj. za-
chodniopomorskie. Nauczyciel. Uprawia poezję 
i prozę.
2018: Przed wiejskim sklepem I/26, Ptaszek II/3, Alec 
Macdonald Invincible III/3,W ośrodku opiekuńczym 
dla przewlekle chorych IV/14-15, W tramwaju VI/3, 
Paulina VII/3, W toni VIII/19-20, Champollion 
VIII/23, Outsider IX/3, Jak szkoda IX/22, Okulary 
X/31, Transwestyta XI/25, W rezerwacie XII/17, 

Hanus Jakub – mieszka w Krakowie. Uprawia 
poezję. 
2018: ***Zimowa konfitura III/18, 

Hebel Jarosław – mieszka w Warszawie. Uprawia 
publicystykę.
2018: Nie ma cwaniaka nad warszawiaka II/33, Listy 
i pamiętniki IV/33, Tragiczna śmierć Anki Broniewskiej 
VI/9, „Michalina” to dobre czytadło…, VI/33, Fałsz jest 
w nas samych VII/26,   

Henley William Ernest –
2018: Niepokonany (Invictus) – przekład z angiel-
skiego Ryszard Długołęcki II/24, 

Heller Anna – 
2018: Złoty Jubileusz Oddziału ZLP w Rzeszowie 
IV/15-16, 

Heller Danuta –
2018: Magia barwy i światła V/25, 

Irek Arkadiusz – ur. 1961 w Jabłonowie Pomor-
skim. Nauczyciel matematyki. Uprawia poezję.
2018: ***Szczęście II/6 

Łukowiak Michał –
2018: Napisz do mnie XII/13-14,

Jackiewicz Jarosław Stanisław – ur. 1968 w 
Bydgoszczy. Uprawia poezję, eseistykę i krytykę 
literacką. Debiut prasowy: „Nike” (1982), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Barwy samotności” (1993). 
Autor zbiorów: „Nocą napisany” (2012), „Wilk” 
(2013).
2018: Szukanie jasności VII/26-27,  

Jagliński Marek –ur. 1962 we Wrocławiu. Tech-
nik. Uprawia poezję i prozę. Debiut prasowy: 
„Biuletyn Dolnośląski” (1980), debiut książkowy: 
zbiór „Wiersze niepokorne” (1986). Kolejne zbiory: 
„Monolog zimowy” (1989), „Czas zaplatany w ptasich 
skrzydłach” (1990), „Dłutem światła” (1994), „O 
nauce i sztuce” (2002). 
2018: ***Fatamorgana CCXLIX II/16,

Jagliński Waldemar – mieszka w Pile. Uprawia 
poezje i malarstwo. Debiut prasowy: „Akant” 
(2008), debiut książkowy: wiersze dla dzieci „Za-
gadki” (1999).
2018: ***w małej kropli refleksji V/23, *** krótka 
retrospekcja IX/21, 

Jakubczak  Anna – ur. w Szczecinie. Poetka, pro-
zatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu 
Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań 
autorskich w Książnicy Pomorskiej. Z zawodu 
dziennikarz i specjalista ds. wizerunku oraz me-
diów społecznościowych. Autorka cykli poetyckich 
The Year of The Poet, wydanych przez amerykańskie 
wydawnictwo Inner Child Press. Autorka zbioru Ars 
Poetica (Londyn, 2013).
2018: ***Przypinka III/2, Interlova IV/17, 

Jałocha Adam Marian - ur. 1967 w Krakowie, au-
tor dwóch tomów wierszy: Świadomość przemijania 
(2016) oraz Za horyzontem (2017). 
2018: Kondukt V/2, Spleen IX/2, 

Jastrząb Marek – ur. 1947 w Szczecinie, mieszka 
w Bydgoszczy. Prozaik, eseista. Debiut książko-
wy: zbiór opowiadań „Playboy dla niewidomych” 
(1997).
2018: Dom XII/5,  

Jaworska Aleksandra –  ur. 1999 w Sieradzu. 
Uczennica. Uprawia poezję.
2018:  ***Mogłam, Mogę X/2, rozpraszam się, roz-
prószam… XI/20, 

Jaworski Rafał – ur. 1952 w Sławkowie, mieszka w 
Tychach. Chemik. Uprawia poezję, eseistykę oraz 
malarstwo. Debiut prasowy: „Tak i Nie” (1985). 
Debiut książkowy: zbiór wierszy: „Cywilizacja 
lepszego jutra” (1991). Zbiory wierszy: „Wymiana 
nieomal ostateczna” (2009), „Wiersze poniekąd tury-
styczne” (2010). „Fermenty i scalenia” (2017) oraz 
zbiór esejów „Miejsca współczesne, strefy wdzięczności” 
(2014).
2018: ***Poeta opisał igłę I/19, Zaszczyt interpretacji 
III/29-31,W szpitalu na chirurgii IV/21, Pejzaż z 
Kopca Kościuszki V/6, Bunt bogatych i uprzywilejowa-
nych VI/6-8, Pejzaż z Kopca Kościuszki VI/14, Matka 
Boska alkoholików… X/29, Miasto XI/16-19, Pejzaż 
z Kopca Kościuszki (II) XI/20, „Piekło Boga nie wy-
maga przepychu ognia…” (1)XII/11-12, Na wieczorze 
autorskim XII/18, 

Jejda Bartłomiej –
2018: ***Moja córeczka jest chora XII/10, 

Jeziółkowska Katarzyna – ur. 1953 w Poznaniu. 
Inżynier elektryk, nauczycielka. Członkini Koła 
Literackiego Klubu Nauczyciela. Uprawia poezję, 
prozę, publicystykę. Debiut prasowy: „Głos Wielko-
polski” (1993).
2018: Jak w doskonałym filmie VIII/30, Ukraina 
Poznańskich Madrygalistów IX/12,

Jurkowska Marta – 
2013: Letnie preludium IX/16

Kaczmarczyk Irena – mieszka w Krakowie. Upra-
wia poezję. Członkini ZLP. Wydała 10 tomów 
poezji: Srebrne niepokoje (2001), Malinowe przystanki 
(2004), W witrażu pajęczyny (2005), Lubię z tobą za-
palać latarnie (2006), Wzejdą wiosną (wybór wierszy 
2008), Światło (2009), Śpiew ziemi (2013), Siódmy 
kontynent (2015), Kanoniczna 14 (2016), Zerwane 
z łąki (2017). 
2018: „Dzidziuś” Antolskiego II/29-30, 

Kaniewska Justyna – mieszka w Warszawie, upra-
wia poezję.
2018: ***Pomiędzy VIII/17, 

Kapusta Anna – ur. 1982 r. w Krakowie, mieszka 
w Wołowicach. Filolog i socjolog. Uprawia poezję 
i prozę poetycką. Badaczka, autorka monografii 
antropologicznych Kieszenie i podszewki, Podteksty 
kultury, Gry w kulturę: gry w mit. Mitografia jako 
lektura i od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza 
Kantora jako fakt antropologiczny. Debiut prasowy: 
Perspektywy (2000). Wydała następujące książki: 
Biały ptak 2003, Kobiety mistrza (2006), Znaki życia 
(2008), Pisać rzęsą poemat (2009), Nie jestem poetką 
(2009), AnKa Sennik byłej poetki (2010), Szczęśliwa 
Żabka (2015).
2018: Przeciw żywym trupom I/7-9, Kamień uważności. 
O stawaniu się I/13, Muszka owocówka. O spokoju 
znikania II/20, Twarz pejzażu. O radości spojrzenia 
III/3, Pusta miska. Opowieść o ufności IV/13, Jabłko 
Wiadomości Dobrego bez Ego. Podpowiedź. VI/2, Niemo-
ta i niemowlęctwo. Przypowieść o sile VII/3, Sen o śnie. 
Przebudzenie VIII/23, Praktykowanie ciała Innego w 
jodze. Ku antropologii świadomego adepta VIII/25-27, 
Kubek kawy. Puenta IX/3, Praktykowanie ciała Innego 
w jodze. Ku antropologii świadomego adepta X/6-8, 
Błąd to ścieżka do więzi! Koryguj świadomie XI/6, 
„Już tam jesteś!”. Reguła zaangażowania i syndrom 
frustracji XII/26, 
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Karpiński Wojciech – ur. 1956 w Białymstoku. 
Prawnik. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Akant” (2016). Debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Drugi brzeg” (2010). 
2018: Pusto IV/2, Malarka XII/3, 

Katzenmark Andrzej – ur. 1956 w Słupsku. Filolog. 
Uprawia poezję i prozę. Debiut prasowy: „Akant” 
(2006), debiut książkowy: zbiór wierszy „Granice i 
przełomy” (2005).
2018: W dorzeczu twórczości literackiej (1) I/3-4, W 
dorzeczu twórczości literackiej (2) II/7-8, W dorzeczu 
twórczości literackiej (3) III/4-5, Zdanie i myśl XI/28-
30,

Kawałek Jakub – mieszka w Bydgoszczy. Prawnik. 
Uprawia poezję i publicystykę.
2018: Sklepy monopolowe I/21-22, 

Kawiński Wojciech – ur. 1939 w Dębicy, mieszka 
w Krakowie. Z zawodu dziennikarz. Poeta, krytyk 
literacki, autor kilkunastu zbiorów wierszy. Debiut 
prasowy: „Życie Literackie” (1961), debiut książko-
wy: zbiór wierszy „Odległości posłuszne” (1964).
powszedni I/37, Twarde ziemia czarna rola, Trasa 
pochodu, W kręgu zdarzeń, Z rytmów 
2018: ***Antonio Stradivari II/18, Kraina X/12, 
Punkty karne XI/27,
  
Kęcińska-Lempka Barbara – ur. 1949 w Zielo-
nej Górze, mieszka w Poznaniu. Dziennikarka. 
Uprawia publicystykę. Autorka cyklu reportaży o 
Poznaniu i jego mieszkańcach. Redaktor „Proto-
kołu Kulturalnego”. 
2018: Dźganie Górnego II/34, Z „ciotkami rewolucji” 
na bagnach VII/24-25, Marks w „Pudełku” X/18-
19,

Klajman-Gomolińska Ewa – ur. 1966 w Olsztynie. 
Polonistka, bibliotekoznawca. Uprawia poezję, 
prozę oraz krytykę literacką. Debiut prasowy: „Głos 
Młodych” (1983), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Miejsce na ziemi. Poezje” (2003).
2018: Nędznicy. Podróż międzyplanetarna VIII/10-12, 
Podniesienie XII17, 

Kmieciak Józef Stanisław – mieszka w Rzeszowie. 
Uprawia satyrę.
2018: Fraszki:  Targ, Coś nowego III/6, 

Kochański Kazimierz –
2018:  Aforyzmy – Żarciu, Przy okazji, Można wyjść, 
Taka sobie, Kto ma, Nie powinien, Równaj, Wychodząc, 
Bogaci, Swojej ziemi, perspektywa VII/5,  Aforyzmy - Bo-
haterów się wymienia, Nie mając nic do powiedzenia, 
My szukamy przyjaciół, Z jestem pewien, Skala zła, 
VIII/20, 

Kołodziejski Paweł – ur. 1976 r. w Starachowicach. 
Historyk, muzealista. Kustosz w Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach. Debiut prasowy 
(1997 r.) miesięcznik „Radostowa” (1947). Autor 
dwóch zbiorów wierszy: „Pejzaż introwersyjny” (Sta-
rachowice 2003) oraz „Szklana dłoń” (Warszawa 
2011). 
2018: Perspektywa XI/27,

Kokot Anna – ur. 1987 w Poznaniu, mieszka w 
Przeźmierowie. Dziennikarka. Uprawia poezję, 
prozę oraz publicystykę. Debiut prasowy „Protokół 
Towarzyski” (1997). 
2018: Owdowiały melonik I//20, Wszystkie odsłony 
geniuszu VI/24-26, Blaki XII/24, 

Komar Wawrzyn – ur. 1991 w Wilnie. Absolwent 
studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego. Student filozofii 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Debiut prasowy: „Akant” (2018).
2018: Miraż X/25-29,

Kominek Piotr – ur. 1985 w Starachowicach. 
Prawnik i historyk. Debiut poetycki - tomik poezji 
Itaka. Wydał też tomiki O radosnym szczęściu, oraz 
Poemat o deszczowej nocy. Interesuje się literaturą, 
prawem, filozofią oraz historią.
2018: ***Podróżnicy po wszechświecie V/8, 

Korniluk Andrzej – ur. w Bydgoszczy. Uprawia 
poezję i satyrę.
2018: Kontakt z naturą, Na pewnego księdza V/9, 

Kotin Andrzej – Urodzony w Moskwie (1985) 
germanista i literaturoznawca, songwriter, autor 
wierszy i prozy. Mieszka i pracuje w Zielonej 
Górze w Instytucie Filologii Germańskiej. Laure-
atafestiwali piosenki autorskiej i poetyckiej, mi.in. 
Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy 
Sentymentalne” (Lublin 2018) oraz „Nadzieja” 
(Kołobrzeg 2016), Festiwalu Piosenki Artystycznej 
w Ślesinie (2017/2018). 
2018: Dar Radości XII/25, 

Kowrygo Ryszard – ur. 1954 mieszka w Gliwicach. 
Prawnik. Uprawia poezję i prozę. 
2018:  ***Przypowieść I/19, Upadek III/19, Stany 
IV/8, Wola V/11, Stary człowiek V/20,  

Kozłowski Bogdan Piotr – ur. 1947 w Bydgoszczy. 
Inżynier mechanik. Uprawia poezję, publicystykę 
i satyrę. Debiut prasowy: „Głos Pomorza” (2005), 
debiut książkowy: zbiór esejów „Pisarze w brązie, 
marmurze, granicie” (2009). 
2018: Droga Redakcjo!, Prośby jubileuszowe I/2, 

Koźmiński Eugeniusz – ur. 1940 w Barcinie, miesz-
ka w Kołobrzegu. Nauczyciel. Uprawia poezję i 
prozę. Członek ZLP. Prezes Kołobrzeskiego Sto-
warzyszenia Poetów. Debiut prasowy: „Na Przełaj” 
(1960), debiut książkowy: zbiór wierszy „Wołanie 
mew” (1998). Autor zbiorów wierszy: „Dziennik 
meduzy” (2005) i zbioru opowiadań „Ptaki i ludzie” 
(2005). 
2018: Zapiski starego sceptyka (część II) IV/18-19, 
Zapiski starego sceptyka (2) V/3-4, Czwartek i inne dni 
X/10-11, Noktrun XII/10,  

Krasnodębski Jan Paweł – mieszka w Katowicach. 
Uprawia poezję.
2018: ***Goście już wyszli… IX/2, Dzisiaj masz uro-
dziny… IX/20, Wszystkie szpitale psychiatryczne IX/23, 
Za oknem piękna bażancia… IX/23, 

Krzyśka Sławomir – ur. 1963 w Gnieźnie. Pracow-
nik naukowy. Uprawia poezję i satyrę.
2018:  V Festiwal Poezji „Słowiańska Brosza” I/21, 
W świecie zaczarowanych słów… IV/2, Wielkopolscy 

bibliofile (wystawa) IV/31, ***W oknie w którym kształt 
mowy przybiera postać ciszy…, VI/18, Szelest kart VII/4, 
Duchowość bez granic VIII/6, ***Czy miłość jest nie-
przespaną nocą VIII/24,VI Festiwal Poezji Słowiańskiej 
IX/3, *** Bezbarwne chwile… X/22, ***Przyjaciołom 
którzy odeszli XI/23,

Książek Julia –
2018: ***Rewolucja II/22, 

Kulisiewicz Małgorzata – Absolwentka filmoznaw-
stwa i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
autorka esejów i recenzji filmowych, publikacji 
w prasie katolickiej i historycznej, realizatorka 
reportaży telewizyjnych, scenarzystka. Autorka 
tomików poezji „Inni Bogowie” i „Kot Wittgen-
steina i inne wiersze”. Jej opowiadania i wiersze 
były publikowane w „Helikopterze”, na portalu 
„Pisarze.pl”, w „Gazecie Kulturalnej”, „Lirydra-
mie”, „Wyspie”, „Dzienniku Polskim”, „Nowych 
Myślach”, „BregArcie”, „Babińcu Literackim”, 
„Lamelli”, „Szufladzie.net”, „Poezji Dzisiaj”, „Me-
taforze Współczesności”.
2018: ***Cud XII/24, 

Kulisz Mirosław – ur. 1974, mieszka w Warszawie. 
Scenarzysta, copywriter, tancerz. Absolwent filo-
logii polskiej na UW. Debiut prasowy: „Akant” 
(2018).
2018: Dziecko kukurydzy III/23-25, 

Kurek Halina – ur. 1944 w Bóbrce na Podkar-
paciu, mieszka w Zręcinie, woj. podkarpackie. 
Nauczycielka. Członkini ZLP. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy: „Tina” (1995), debiut książkowy: 
zbiór wierszy „Progi” (2005).
2018: ***Magdaleny rodzą się zawsze X/2, Dzikie wino 
X/21, Patrzysz na moja uśpioną twarz XI/2

Kurpios-Targosz Robert – uprawia prozę.
2018: Pomnik III/20, Safari IV/6, Kobieciarz, Nudysta 
V/9, Wartownik XI/22, 

Kusek Karolina – mieszka we Wrocławiu. Upra-
wia poezję. Autorka zbioru wierszy „Gdy oniemieli 
wieszcze” (2013).
2018: ***Chciałam Ci wiersz ofiarować…, XII/19, 

Kuszczyński Paweł – ur. 1939 roku w Wilsku, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia po-
ezję i krytykę literacką. Debiut prasowy: „Gazeta 
Poznańska” (1963), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Powroty” (1991). 
2018: ***Sztuka czekania III/2, Poeci zauważeni 
VII/29-31, W Igłowie,  IX/25, Kłopoty z czasem  X/24, 
Poetycki wizerunek pamięci XI/37, 

Landzwójczak Anna – ur. 23.05.1950 w Smolicach 
woj. wielkopolskie, mieszka w Turowie. Nauczy-
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cielka. Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Konkrety” 
(1984), debiut książkowy: zbiór wierszy „Stawiam 
na siebie” (2001).
2018: *** akceptacja VI/14, burza krzyczała VI/29, 

Lesiński Krzysztof J. – ur. 1935 w Gronowie, 
powiat Toruń, mieszka w Gdańsku. Emerytowany 
nauczyciel akademicki (Politechnika Gdańska, 
docent). Przedsiębiorca. Uprawia poezję. Debiut 
prasowy: „Akant” (2001). Ważniejsze publikacje: 
„Zabierzcie ode mnie złe myśli”(2001), „Dałem co dar” 
(2002).
2018: ***urodziłem siebie wielerazy… IV/20, ***czas 
unosi mnie V/2, Do ojca V/20, 

Lewandowski Nikodem –
2018: ***Tak jak blask księżyca… X/20, Tęsknic w 
mrozie…, Można doszukać się…, Zagrajcie na orga-
nach…, X/29, Między piaskami niemocy…, XI/23, 

Liczkowski Jan Janusz – Poeta, aforysta. Autor 
fraszek i małych form prozatorskich. Absolwent 
Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. 
Publikował w „Życiu Warszawy” i „Głosie Ursusa”. 
Związany z klubem literackim „Metafora” w Ur-
susie.
2018: Książka otwarty projekt VIII/18, 

Linek Agata – mieszka w Krakowie. Filozof. 
Uprawia poezję i prozę. Członkini ZLP. Debiut 
książkowy: zbiór wierszy: „Jesteś elfem?” (2006).
2018: Kruchość światła- siła nadziei I/33, 

Łońska Agata – 
2018:  ***A gdyby IX/15, 

Łoś Bogdan –
2018: ***Słońcem VIII/2, 

Łukowicz Michał – mieszka w Katowicach.
2018: ***Croissanty V/8, 

Łyp Mieczysław Arkadiusz – ur. 1947 w Radomsku, 
mieszka w Rzeszowie. Pedagog. Uprawia poezję 
i krytykę literacką. Wydaje czasopismo „Krajobra-
zy”. Debiut prasowy: „Nowiny Rzeszowskie” (1974), 
debiut książkowy: zbiór wierszy: „Na ścieżkach 
pamięci” (2005). 
2018: Lato dojrzałych malin V/8, Chwila jesienna 
V/19,  

Macierzyński Piotr – ur. 1971 w Łodzi. Poeta. 
Debiut prasowy: „Tytuł” (1998), debiut książkowy 
„Filet z makreli” (2000). Pisze wiersze.
2018: ***urodziłem się na 52º szerokości geograficznej 
III/2, Powiedz mi jak mnie kochasz IV/8, 

Makarska Maria – ur. w Tomaszowie Lubelskim. 
Absolwentka filologii polskiej na UMCS w Lubli-

nie. Debiut poetycki w periodykach kulturalno-
literackich: „AKCENT”, „EGERIA”, „PODLSKI  
KWARTALNIK  KULTURALNY”, „AKANT”, oraz 
w lokalnych czasopismach.
2018: Szczerość III/34, Niestety, wyrosłam z na-
iwności IV/37-38, 

Manteuffel Christian Medard – ur. 1938 w Brze-
ściu Kujawskim. Od 1988 przebywa w Niemczech. 
Poeta. Prozaik., publicysta. Debiut prasowy: „Po-
morze” (1962), debiut książkowy: Stemplowanie 
siwych koni (1968).
2018: Aneks do eseju. Polacy w mieście Dedeciusa 
II/4,***Jesień II/22,***Obcy przechodzień III/18, 
Ten świat znad Wisły IV/20, Dwie opowieści o psach 
VI/20, Noce Świętojańskie VII/11-13, Słony smak 
późnych fiołków VIII/4-6, Casus Krystian, czyli „Stem-
plowanie siwych koni” IX/7-9, Tętent IX/25, Dus 
Getrampel X/9, 

Marciniak Jerzy – mieszka w Lund (Szwecja). 
Uprawia prozę.
2018: ***Kurtyna VIII/16, 

Mąkinia Agnieszka – ur. 1971 w Koszalinie, miesz-
ka w Poznaniu. Nauczycielka języka angielskiego. 
Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Protokół Towarzy-
ski” (1997), debiut książkowy: zbiór wierszy „Moja 
wolność” (1995). 
2018: Sztuka i patriotyzm na Lednicy X/4, 
  
Michalski Alojzy – ur. 1944 w Bydgoszczy. Inżynier 
budownictwa. Uprawia poezję i prozę. Debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Powroty do miejsc nieobec-
nych” (1993).
2018: ***Haiku- Majowe słońce, Samotna wieża, Le-
niwe kraby, Chmura drzewo, Kwiaty akacji, Dziś znowu 
ze mną, Samotne konie III/9, Pory roku - Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima III/18, Wizyta u Mirona VI/10-11, 

Mierzejewski Sławomir – ur. 1931 w Ostrołęce, 
mieszka w Warszawie. Z wykształcenia ekonomi-
sta. Uprawia poezję, satyrę i aforystykę. Debiut 
prasowy: „Akant” (2006). 
2018: ***Fraszki: Stwierdzenie, Wytłumaczenie VII/21, 
Fraszki: Dyletent, Przed wyborami , Pouczenie, Jedność 
IX/9, Zamyślenia: Kto chce, kiedy nie może…, Las może 
spokojnie istnieć…, Można mieć wszystko…, XII/6, 
Najbłędniejsza z tez, Totalni XII/6, 

Mierzejewski Sławomir – ur. 1931 w Ostrołęce, 
mieszka w Warszawie. Z wykształcenia ekonomista. 
Uprawia satyrę. Debiut prasowy: „Akant” (2006). 
2018: Fraszki- Stwierdzenie, Wytłumaczenie VII/21, 

Milewski Waldemar – ur. 1936 w Grodnie, miesz-
ka w Łodzi. Urzędnik. Uprawia poezję i prozę. 
Debiut prasowy: „Super Express” (1997).
2018: ***Podróż poetycka 2000 i dalej II/19, Aforyzmy: 

Mądrze można zdefiniować…, Nie cofaj się…, Nadmier-
na tolerancja…, Czasem wystarczy…, XII/6, 
 
Modnicka Estera – uprawia poezję.
2018: ***Eliasz V/6, 

Mroczek Jacek – mieszka w Warszawie 
2018: Odruchowo kupuję śniadanie… IX/20,

Mrozek Mirosław – ur. 1979 r. w Szczebrzeszynie, 
mieszka w Czarnymstoku. Poeta, prozaik, publicy-
sta. Wydał tomy poetyckie: Horyzont zdarzeń (2014), 
Odpowiedź retoryczna (2016).
2018: ***Władca marionetek VI/18, 

Nagórska Ariana – ur. 1954 w Sopocie, mieszka w 
Gdańsku. Pracuje w Wydawnictwie Uniwersytetu 
Gdańskiego. Poetka, prozaik, krytyk, satyryk, pu-
blicystka. Debiut prasowy 
2018: Karnawałowe marudy II/3, ***Klops II/6, 
***Słusznie każą spędzać czas wolny… IV/5, Zmienni 
bezcenni IV/10, Ojciec dystansu IV/17, ***Wybrany 
nieprzekonany V/11, Mankamenty antologii V/15, 
Ograniczone zaufanie VI/15, *** Mroczny optymizm 
VI/18, ***Relaks niehandlowy IX/9, Pospolite (wz)
ruszenie IX/19, ***Kurortowe porady IX/21, Skąd ta 
słabość? XII/9, Przystanek z niezłym widokiem. Poezja 
Zygmunta Wojdyły XII/30, 

Najdek Bernard – ur. 1937 w Dawidenach, woj. 
Czerniowce; mieszka w Nowogrodzie Bobrzań-
skim. Nauczyciel języka polskiego. Uprawia poezję 
i publicystykę. Debiut prasowy: „Biuletyn Informa-
cyjny” (1985), debiut książkowy: zbiór wierszy „W 
stronę pejzażu” (1993). W latach 1993-2002 wydał 
5 zbiorów poezji. 
2018: Satyryk IV/5, Ta cisza nam się należy IV/37-38, 
Jacy jesteśmy? VIII/21, Jacy jesteśmy? IX/3, 

Nowak Anita – ur. 1950 w Bydgoszczy. Dziennikar-
ka. Uprawia poezję, prozę oraz krytykę teatralną. 
Członek SDP.
2018: Niecodzienny jubileusz III/7-8, Falstaff poważny 
i dostojny?  VI/35, XXV Bydgoski Festiwal Operowy 
X/32, „Pocałunek” Bedřicha Smetany na XXV BFO 
XI/38-39, Romeo i Julia w Bydgoszczy XI/39,
   
Nowik-Pala Wanda – ur. w Lidzbarku, mieszka w 
Kielcach. Matematyczka. Uprawia poezję, prozę 
i satyrę. Członkini Grupy literackiej „Irys”. Debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Za bramą” (2007).
2018: W kalejdoskopie dni VIII/31, 

Nowotczyński Jerzy – uprawia satyrę
2018: Fraszki: Wysokie loty VII/5, Twórca VII/10, 
Twórca XII/6,  

Nurkowski Krzysztof – ur. 1960 r. w Skalbmierzu. 
Historyk.  Nauczyciel, regionalista, dziennikarz, 
bibliofil, fotografik, kolekcjoner nośników mu-
zycznych. Autor książek: „Był dwór” Kielce (2000), 
„Drobiazgi podróżne”  Chroberz (2009),  „Limeryki 
Toskański” (U Poety), Kielce (2009), Antologie: 
„Smocze jajo”, Kraków (2007), „Język polski w 
szkole IV-VI, Zeszyty Kieleckie, nr 4/2008/2009, 
„Tradycje literackie Ponidzia”, Wyd. Radostowa, 
Starachowice (2011). 
2018: ***lokalni prześmiewcy IV/20, stoimy z He-
niem V/19, ***Antyfeudalny bunt dokonany w letnie 
miesiące w małej wiosce byłej Kongresówki nieopodal 
przystanku PKS V/6, Antyfeudalny bunt dokonany w 
letnie miesiące w małej wiosce byłej Kongresówki nieopo-
dal przystanku PKS VI/19, Impresja paryska VIII/17, 
Nie jest dobrze… IX/20, Meltemi XII/19, 

Nyczaj Stanisław – ur. 1943. Nauczyciel polonista. 
Poeta, aforysta, eseista. Debiut prasowy: „Nasze 
Sprawy” (1964), debiut książkowy: zbiór wierszy: 

Paweł 
Kuszczyński

Sławomir
Mierzejewski

Agnieszka
Mąkinia

Waldemar
Milewski

Halina
Kurek

Anna
Landzwójczak

Medard Christian 
Manteuffel

Mirosław
Kulisz

Karolina
Kusek

Ariana 
Nagórska



AkAnt 13(273)2018     str. 7     

„Przerwany sen” (1968).
2018: Nowy ton w liryce III/32, „Poziom to bardziej 
wspinaczka niż pełzanie” V/29, 

Ochmańska Aleksandra – ur. 1980 we Włocławku. 
Germanistka. Uprawia poezję. Debiut prasowy: 
„Włocławski Biuletyn Oświatowy” (1994), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Za zasłoną tęsknot” 
(1998).
2018: ***Upływ czasu VII/16, Małe ojczyzny w lite-
raturze VII/28-29,

Orlikowski Janusz – ur. 1960 w Częstochowie. 
Mieszka w Dobrodzieniu. Nauczyciel, poeta, ese-
ista, krytyk literacki. Członek ZLP. Debiut prasowy: 
„Integracje” (1990), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Suknia rzucona w potok krwi” (1992). Autor zbioru 
esejów „Gwałt na prawdzie” (2014).
2018: Jakby dwie strony I/11, Wokół wiary III/21-22, 
Wokół wiary IV/14, Ciało i dusza impresja IV/20, Esej 
o eseju IX/10-11, „Okulary” i rzeczy X/16-17, W kwestii 
winy XII/15-16, Dwie strony XII/18, 

Ostoja-Dybowski Hubert –
2018: ***GRACJE FRASOBLIWE VIII/16, 

Pacak Dariusz – ur. 1962 r. w Łodzi, mieszka we 
Wiedniu. Śpiewak operowy, uprawia poezję i 
publicystykę. Autor albumu poetyckiego „Ptaki 
Emanacji” (2001).  
2018: Krwawo VI/19, Dr Jadwiga Hortensja Maria 
Dąbrowska – in memoriam VII/7-8, Małe miejsce 
VII/10,

Paczyńska Ilona –
2018: Przeciw bylejakości XII/33, 

Panasik Krystyna –
2018: Mamo! VI/19, 

Pastuszewski Bronisław – ur. w Bydgoszczy, zaj-
muje się prozą.
2018: Fatima III/14-17, Wojna domowa w Mołdawii 
IV/27-30, Książę Niezłomny - Ks. Kardynał Adam 
Sapiecha VIII/13-15,

Pastuszewski Karol – ur. 1932 w Wilnie, kształcił 
się w Bydgoszczy, mieszka w Warszawie. Publicy-
sta. Kierownik warszawskiego oddziału Instytutu 
Wydawniczego „Świadectwo”.
2018: Echa jubileuszu III/2, Rosja musi zwyciężać 
VII/8-9, 

Pastuszewski Stefan – ur. 1949 w Bydgoszczy. 
Poeta, prozaik, publicysta, tłumacz (bułgarski, 
niemiecki, serbski, rosyjski, ukraiński), krytyk 
literacki, wydawca. Doktor historii, polityk i 
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”, „Podwórka z Kulturą”, „Wodniaka Bydgo-
skiego” i „Bydgoskiego Oka”. Wielki Mistrz Bractwa 
Inflanckiego.
2018: Notatki I/31, Rewolucji solidarnościowej ciąg 
dalszy II/13-15, Naturalna ucieczka od wolności i 
problemów II/17, Chwytanie uciekającego Szekspira 
II/30, Polki na usługach u Niemców II/32, Słowa i 
ulice III/32, Rewolucja postsolidarnościowa czyli po-
pulistyczna – etap pierwszy IV/22-26, Przypominanie 
IV/31-32, Petit Trianion, Wersal i rewolucja francuska 
w  11 obrazach IV/36-37, Ciekawe i denerwujące V/31, 
Mam czas VI/9, Epikurejczyk VII/23, Feeria pomysłów 
VIII/30, Witamy nowe (czaso)pismo literackie IX/22,  
***do tej potrawy niewiele potrzeba IX/29, ***Myśl 

X/12,  Sprzątacz XI/5, ***Panna młoda i upiory 
XI/23, Białe kwiaty XII/2, 

Patey-Grabowska-Steffen Alicja – ur. 1939 w 
Warszawie. Poetka, eseistka, dramaturg, autorka 
książek dla dzieci. Członek SPP, autorka poczyt-
nych antologii. Tłumacz poezji z języka francu-
skiego, niemieckiego i języków słowiańskich. 
Debiut prasowy: „Almanach Młodych” (1961), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „W kręgu” (1969). 
W latach 1991-1999 kierowała działem poezji 
w „Inspiracjach”. Autorka 12 zbiorów poezji, 10 
książek dla dzieci, redaktor 3 antologii poezji. 
Wydała m.in. zbiór wierszy: „Rozum i serce” (2012). 
„Imiona miłości” (2013).
2018: Warto przeczytać IV/7, 

Pełczyński Grzegorz – ur. 1962 w Poznaniu. Pra-
cownik naukowy. Uprawia poezje, prozę i publi-
cystykę. Debiut prasowy: „Gość niedzielny” (1978), 
debiut książkowy: rozprawa „Status etniczny Ormian 
polskich” (1994). Uprawia poezję i prozę.
2018: Kłopoty ze sprzątaczką VI/23, Dwa zdjęcia 
VIII/21,  

Pietryk Edmund – ur. 1938 w Orańczycach, 
mieszka w Poznaniu. Poeta, prozaik, eseista, aktor 
i reżyser teatralny. Pracował w teatrach Lublina, 
Opola, Poznania i Warszawy. Debiut prasowy: 
„Kronika” (1957), debiut książkowy: zbiór wierszy: 
„Ikonowe dzieci” (1965). 
2018: ***Ukrzyżowanie II/16, Kruk III/19, Mapa 
ran V/6, Do Stefana Pastuszewskiego IX/6, Czyściec 
IX/23, Piekło X/22, Smutek Boga X/29, Bez pośpiechu 
XI/20,

Pisarkiewicz Mirosław – ur. 1963 w Zgierzu, miesz-
ka w Sieradzu. Nauczyciel. Uprawia poezję i prozę. 
Debiut prasowy: „Tygodnik Płocki” (1983), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Antyherostrates” (1985).  
2018: ***Z pamiętnika FRIDY KAHLO (II) V/14, 
Przypadek Vivian Maier X/24, 

Podborski Marek S. –  ur. 1965 w Bydgoszczy. 
Ekonomista. Uprawia poezję.
2018: ***KATA TONIA I/11, BALDACHIM  V/7, 
***Taki sobie nocny zwiad w borach VI/19,

Płachta Milena – Studentka psychologii na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Od niedawna 
zajmuje się poezją, pisze wiersze. 
2018: ***Mam pięć lat i czekam… X/9, 

Podlaski Marcin – ur. 1993, mieszka w Aleksan-
drowie Kujawskim. Literaturoznawca.
2018: ***Street art VII/16, 

Podskarbi Władysława –
2018: Masy i elity IV/6, 

Porzycki Maciej – ur. 1954 w Poznaniu. Psycholog. 
Uprawia poezję i publicystykę. Laureat konkursów 
poetyckich. Debiut prasowy: „Południowa Wielko-
polska”(1985), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Papierowe serwetki” (1990).
2018: ***Odruch VII/10, Analogia XII/24, 

Pstrusińska Jadwiga – 
2018: ***Brak światła w domu, A tutaj w maju 
VIII/20, Bydgoskiej katedrze IX/21, Akant XI/21, 
Powiązanie XII/18, 

Pudzianowska Amelia – Licealistka z Radomia. 
Interesuje się literaturą i poezją.  Laureatka 
licznych konkursów literackich m.in.: Ogólno-
polskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybal-
skiej, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
o „Cisową gałązkę:, Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego, Turnieju 
Poetyckiego „Orzech”  im. Jerzego Kozarzewskiego. 
Opowiadanie autorki zostało opublikowane w 
magazynie „Książki”.
2018: ***Pouczenie IX/2, Proszę pana… IX/15, 
Pouczenie X/2,  

Puszkin Aleksander  (1799-1837) – rosyjski poeta, 
prozaik i dramaturg.
2018: Mozart i Sarieli- Scena I, Scena II – z rosyjskiego 
przełożył Andrzej Lewandowski VII/14-15,

Rafeld Juliusz –
2018: ***I zabiję Twego Boga I/11, Krótko - Krótki 
wiersz o snach, Krótki wiersz o lataniu, Krótki wiersz 
o radości XI/23, 

Ratajczak Sara –
2018: ***jedynym darem jaki mam jest ziemia… 
IX/15,

Ratajczyk Szymon – mieszka w Poznaniu. Uprawia 
poezję. Debiut prasowy: Almanach „Arka”. Jego 
wiersze drukowane były w „Protokole Kulturalnym” i 
„Głosie Wielkopolskim”. Członek Klubu Literackiego 
„Dąbrówka” w Poznaniu.
2018: ***jedynym darem jaki mamy… IX/15, 

Remisiewicz Waldemar – mieszka w Bydgoszczy. 
Uprawia poezję.
2018: ***Rynsztok I/19, 

Rębacz Tomasz – ur. 1948 w Krasnymstawie, 
mieszka w Poznaniu. Ekonomista. Uprawia 
poezję.
2018: Sytuacje VIII/3,

Rubacha Piotr – ur. 1991 r. filolog polski, histo-
ryk, uczestnik studiów doktoranckich w zakresie 
literaturoznawstwa na Wydz. Humanistyki Uni-

Anita
Nowak

Stefan 
Pastuszewski

Karol
Pastuszewski

Janusz
Orlikowski

Dariusz
Pacek

Piotr
Rubacha

Bernard
Najdek

Stefan 
Rusin

Alicja Patey-Gra-
bowska-Steffen

Edmund
Pietryk



str. 8     AkAnt 13(273)2018

wersytetu Jana Kazimierza w Kielcach. Zajmuje 
się literaturą współczesną (szczególnie życiem i 
twórczością Zdzisława Antolskiego).
2018: Liryczny Confiteor III/33, 

Rusin Stefan – ur. 1946 w Golinie, mieszka w 
Koninie. Z wykształcenia ekonomista. Poeta, 
prozaik, malarz. Laureat ogólnopolskich konkur-
sów poetyckich. Debiut prasowy: „Radar” (1971), 
debiut książkowy: zbiór wierszy „Jak niepojęte jest 
nasze istnienie” (1978).
2018: W żarnach czasu IX/35-36,

Rutkowski Włodzimierz – mieszka w Łodzi.
2018: Savior vivre IV/5, Z wizytą VII/19, Z deszczu pod 
rynnę VII/21, Szczęśliwego Nowego Roku… X/30, 

Rzepecka Alina – ur. 1960 w Łapienicy, mieszka 
w Bydgoszczy. Nauczycielka. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy: „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o 
Szkole” (1996), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Bezsenność” ( 2005).
2018: Lubię siebie przy Tobie X/32, 

Rychlicki Eugeniusz – ur. w Gąbkach pow. Mogil-
no. Mieszka w Chorzowie.
2018: Spojrzenie duszy, XI/3-5, W letniej ciszy 
XI/20,

Seidel Jarosław – ur. 1954 w Szczecinie, mieszka 
w Łodzi. Elektromonter. Uprawia poezję, prozę i 
satyrę. Debiut prasowy: „Angora” (1996).
2018: Savoir vivre IV/5, Z wizytą VII/19, Z deszczu 
pod rynnę VII/21, Szczęśliwego Nowego Roku X/30, 
Czy warto czytać poezję? X/30, Kim jest mistrz poety? 
XI/25-26, Kondycja poety dzisiaj XII/16, 

Serafińska Jurata Bogna – ur. 1984 w Płocku, 
mieszka w Warszawie. Uprawia poezję, prozę, 
publicystykę, bajkopisarstwo. Członkini ZLP. 
Debiut prasowy: „Wierszówka” (2004), „Angora” 
(2004), debiut książkowy: zbiór wierszy „Krzyk u 
progu lata” (2003). Wydała m.in. zbiory wierszy: 
„Królowa nocy”, „Pełnia lata”, „Aż znajdę”. Członek 
ZLP i SAP.  
2018: Nadzieja a samotność I/16-17, Nadzieja poprzez 
negację według Theodora W. Adorno (2) II/23-24,

Sidorkiewicz Roman – mieszka w Bydgoszczy. 
Inżynier mechanik. Uprawia publicystykę. Debiut 
prasowy 1997 r.
2018: Jak Molier i La Fontaine uratowali głowę swego 
protektora VI/16-17, Zęby krytyki mocno-stępione VI/31, 
Francuska suita VIII/29-30,

Siemińska Lucyna – mieszka w Bydgoszczy. Upra-
wia poezję.
2018: Dwa w jednym, czyli siła oddziaływania słowa i 
obrazu V/26, „Listy do Tosi”, czyli jajko z niespodzianką 

VI/32,

Siwiec Bartłomiej – 
2018: Klatka dla Tosi VI/34, Solidny bagaż poezji 
VII/22-23, Sonny Liston nie kupował maczet IX/37, 
Optymizm jako odtrutka XII/34, 

Siwiec Bartosz –
2018: ***W lustrze X/20, Spis z natury rzeczy X/22, 

Smalewska Zofia Maria – mieszka w Bąkowie 
Gdańskim 
2018: Pampuchy II/28-29, 

Smalewski Jan Stanisław – ur. 1946 w Ślizowie, po-
wiat Oleśnica, mieszka w Naćmierzu pow. Sławno, 
Oficer rezerwy. Poeta i prozaik. Debiut prasowy: 
„Poezja” (1978), debiut książkowy: „Opowiedział 
mi Maks” (1994).
2018: Nie, bo…nie! I/15, Można lżyć, byle nie imiennie 
II/21-22, Na kogucie III/20, Słowa, słowa, słowa… 
IV/14-15, Żołnierze wyklęci – nadzieje Gdańskie 
XII/20-21, 
 
Sokołowska Janina Barbara – ur. 1954 w Żychli-
nie, mieszka w Dąbrowie Górniczej. Pedagog. 
Uprawia poezję i eseistykę. Debiut prasowy: 
„Górnośląski Informator Kulturalny” (2002), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Zobaczyć, zrozumieć i 
wracać” (1999).
2018: ***Nie do wycinki XII/18, 

Sroczyńska Agnieszka – mieszka w Płońsku.
2018: Świat czarów i samotnych wierszy IX/33-34, i 
38-39,  

Stachelski Marcin – mieszka w Płońsku.
2018: Fuzel XI/12-15, 

Stanik Stanisław – ur. 1949 w Małoszycach woj. 
świętokrzyskie, mieszka w Warszawie. Polonista. 
Poeta, krytyk, publicysta. Członek ZLP. Debiut 
prasowy: „Kamena” (1968), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Objęcie” (1991).  Autor  24 książek, m.in. 
w j. rosyjskim tom wierszy pt. „Sdiełano w Polsze”, 
w amerykańskiej „Contemporary Writers of Poland” 
(dwie edycje).  
2018: Nowy autentyzm I/23, O Matce II/19, Sytuacja 
poetów śródpokolenia 1965 (1) II/25, Echo III/19, 
Sytuacja poetów śródpokolenia 1965 (2) III/26-28, 
Romantyk-realista IV/9, Na sieroctwo V/11, ***Ko-
rale V/18, Spokój olimpijski V/28, Tęsknota VI/18, 
Szaniawski- jakiego znam VI/22-23, Wynalazca słów 
IX/16-17, W co kto gra? IX/30-31, Za grzybami XII/8, 
Wysokie sfery XII/28, 

Stanisławski Krzysztof – ur. 1967 w Bydgoszczy, 
mieszka w Dobrczu. Uprawia poezję. Filolog 
polski, wydawca. Były redaktor naczelny „Gazety 

Czarno-Biała” (1992), debiut książkowy: zbiór 
wierszy: „Rozbite witraże” (1995).
2018: ***Przetoka IV/8, Infekcja XII/19, 

Stankiewicz-Daleszyńska Elżbieta – ur. w Marko-
wicach na Ziemi Średzkiej, mieszka w Poznaniu. 
Chemiczka. Autorka książek, poezji i prozy o Pani 
Eguckiej. Wydała: Pani Egucka w labiryncie nocy 
(2009), Pani Egucka w galerii szachrajów (2010), 
APO 2012 (2011), Pani 
Egucka pisze wiersze. Facecik Bzdecik (2011), Triada 
oniryczna (2011) i 7 światów i siódme niebo (2012), 
Widma miejsca i czasu (2014).
2018: Przesyłka z zaświatów… (2) I/8-10, Przesyłka 
z zaświatów … (3) II/11-12, Przesyłka z zaświatów 
(4) III/11-12, Pisz na Berdyczów recepta anielskim 
skrzydłem pisana (1) X/13-15, Pisz na Berdyczów 
(2) XI/8-10, Trzy światy ze zwycięską baranicą…(1) 
XII/22-23, 

Stański Piotr Marek – mieszka w Krakowie. Upra-
wia poezję i prozę.
2018: Poczet kotów literackich, albo utracone światy 
X/38-39, Silva verborum albo quasi- literaturoznawstwo 
poetyckie XI/36, 

Stępień Jan – ur. 1951 r. w Kleczanowie k. Ab-
solwent Wyższego Seminarium Duchownego 
w Ołtarzewie koło Warszawy i Uniwersytetu im. 
Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie 
(specjalność: teologia apostolstwa). 
2018: ***Zakazana miłość I/11, 

Stoppel Mariusz Robert – mieszka w Bydgosz-
czy.
2018: ***Polot VI/2, Archetyp VII/2, Tak, ptak 
VIII/2, 

Styranka Danuta –
2018: ***Dla córki VIII/2, 

Sułkowska Danuta Maria – mieszka w Starym 
Sączu. Nauczycielka. Poetka, krytyk literacki, 
publicystka. Debiut książkowy: zbiór wierszy „Czas 
poezji” (1997). Autorka zbiorów: „Ludzie i wiatr”, 
„Dojrzewa światło dnia”. Członek ZLP. 
2018: Rozmowy w cieniu Parnasu X/33, 

Surmacz Halina – ur. 1961 w Szczecinie. Pisze 
wiersze od 2014 roku. Publikuje w portalach 
internetowych. W kwietniu 2017 pięć wierszy 
ukazało się w Antologii „Kołobrzeskie inspiracje 
poetyckie”. W lipcu 2017 r. ukazał się pierwszy 
tomik pt. „Witajcie sosny-jestem”- zawierający około 
40-tu wierszy. Autorka należy do Stowarzyszenia 
Polskich Oddział Kołobrzeg. 
2018: ***Cóż mam powiedzieć I/11, 

Szwaja Zbigniew – mieszka w Warszawie. Ekono-
mista. Uprawia publicystykę, poezję, satyrę i kroni-
karstwo. Debiut książkowy: zbiór wierszy: „Ja rymu, 
czciciel” (2001). Członek Stowarzyszenia Twórcze-
go Artystyczno-Literackiego w Krakowie.
2018: AKANCIE ! (01,01) II/2, Jubileuszowe życzenia 
II/2, 

Szymański Zbigniew Radosław – mieszka w 
Gdyni.
2018:  Ucho igielne I/19, Róbmy swoje, Niemiecka 
gościnność I/22, Lucuś w kolejce do Nobla IV/3-4, 
Wolność poetów w sarkofagu Solidarności VI/27-28, 
Kup sobie wiersz VII/20, O czym Pan pisze, Panie 
Recenzencie? XI/24-25, 

Ścieszko Alicja – ur. w Łodzi. Z zawodu geodet-
ka-kartograf. Uprawia poezję. Debiut prasowy 
25.12.2015 w polonijnym „Nowym Dzienniku” 
w NY. 

Włodzimierz
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Jurata Bogna 
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Stanik

Krzysztof
Stanisławski
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2018: ***Portret w pejzażu I/5, 

Talarkiewicz Aleksander – wywodzi się ze śro-
dowiska poznańskiego. Główny organizator 
Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich-Złoty 
Semafor. Za swoją działalność jako animator 
kultury otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, oraz Zasłużony Działacz Kultury i 
Zasłużony dla Miasta Poznania. Debiut literacki 
„Angora” (2008).
2018: Buntuję się więc jestem… XI/15,                                                                      

Trubicki Lechosław – ur. 1955 w Bydgoszczy. 
Pracownik redakcyjno-techniczny w „Gazecie Po-
morskiej”. Uprawia poezję, prozę i publicystykę. 
Debiut prasowy: „Zdrowsze Życie” (1993).
2018:  Skafander II/27, Widok z balkonu VII/9, 

Tylman Barbara – ur. 1947 w Poznaniu. Handlo-
wiec. Uprawia poezję i prozę. Debiut prasowy: 
„Gazeta Ratajska” (2001), debiut książkowy: zbiór 
wierszy „Zamknięte w przestrzeni” (2004). Od 2000 
r. członek Klubu Literackiego Centrum Kultury 
„Zamek” w Poznaniu. Członkini ZLP. 
2018: Złoty strzał I/5, Kolejny rok z „Akantem” II/2, 
Droga Redakcjo! II/2, Oni X/22, 

Utkin Jerzy – ur. 1963 w Wałczu, mieszka w Pile. 
Z zawodu dziennikarz. Redaktor „Tygodnika No-
wego” w Pile. Prozaik (powieści – „Czarny Albatros” 
(2003), „Chwiejnym krokiem przez bagno” (2011), 
zbiór opowiadań „Listy z kraju obłąkanych” (2013), 
poeta nurtu liryki obywatelskiej. Poeta, satyryk, 
autor tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży. 
Debiut prasowy: „Pilski Informator Kulturalny” 
(1982), debiut książkowy: zbiór wierszy „Identy-
fikacja” (1985). Zbiory poetyckie: „Nigdzie swój” 
(2007), „Zaproszenie do ciszy” (2007), „Nigdzie 
swój” (2007), „Trwoga trzciny” (2008), „Pod żadną 
gwiazdą” (2012), „Paragrafy krzywdy” (2014), „Chleb 
i kamienie” (2015), „Psalm skopanego psa” (2016), 
oraz zbiory opowiadań: „Czarny Albatros” (2003 
i 2014), „Listy z kraju obłąkanych” (2013), „Nikt 
nie woła” (2014). Członek: ZLP, Stowarzyszenia 
Autorów ZAIKS oraz Stowarzyszenia 
2018: ***Drang nach Osten I/18, *** wśród kolcza-
stych drutów I/19, dobre chęci, w plecy, tradycja, ten kto 
zapomni, mur, wśród kolczastych drutów II/26, Dieu 
et Roy III/2, wiatr historii IV/8, statystycznie IV/17, 
***kolęda, wszyscy, spokojnie, prawda i pamięć, po ci-
chu, sumienie, znak równości, litania V/13, ***luksus 
wybaczania, poza nami, okradani, w salonach, fala 
bólu VIII/7, przywódcy IX/29, mniejsze zło X/2, na 
smyczy, sto a może już dwieście, poświęcenie, nie warto 
XI/11, za linią frontu XII/2, 
    
Wabik Mateusz – ur. 1975 w Krakowie. Filolog 
polski. Uprawia poezję. Debiut prasowy: „Metafo-
ra” (1998), debiut książkowy: zbiór wierszy „Próba 
głosu” (1989). W 2013 roku wydał zbiór „Porażki 
poety z rynkiem pracy i kobietami”.
2018: Świat widziany zamiast zauważalnego I/30, O 
Nowej Hucie wiersz… V/24, Debiut jak za dawnych 
lat VI/30, Między wsią a miastem VII/31, Perfekcja 
i bylejakość VIII/28, Przeciwko regresji IX/34, Z dużej 
chmury mały deszcz X/35, Przeciwko kacapom X/39,   

Walter Andrzej – ur. 1969 w Gliwicach. Uprawia 
poezję i publicystykę. Członek ZLP. 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).
2018:  ***List do następcy X/5, 

Wardzichowska-Woźniak Maria – ur. 1947 w 
Rudzie Malenieckiej. Absolwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego na wydziale polonistyki i filozofii. 

Obroniła pracę doktorską z romantyzmu na 
Uniwersytecie Warszawskim. Debiut prasowy i 
literacki w czasopismach naukowych i krytycz-
no-literackich. Autorka trzech tomików wierszy: 
„Tylko śpi”  (2005), „Scalenie” (2016), oraz „To 
czego nie ma”.
2018: ***Lek I/11, 

Waszkiewicz Andrzej – ur. 1941 w Warszawie, 
mieszka w Gdańsku. Polonista, dziennikarz. 
Uprawia poezję, krytykę literacką. Debiut prasowy: 
„Zarzewie” (1961), debiut książkowy: zbiór wierszy 
„Wstepowanie” (1968). Autor kilkunastu zbiorów 
wierszy, kilkunastu książek krytycznoliterackich, 
edytor wierszy Tadeusza Piepera i Arnolda Sterna, 
redaktor licznych antologii. Członek ZLP.
2018: ***Ot tak sobie X/5, Spójność antymonii X/5, 
Jedność X/20,

Waszut Sabina – ur. 1979 w Chorzowie. Uprawia 
poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy „Isabelle” 
(2013).
2014: A w sobotę pieczono chleb VII/2,***Dom bez pieca 
traci oddech VII/26

Welz Mirosław – ur. 1966 w Krośnie, mieszka 
w Iwoniczu Zdrój. Lekarz weterynarz. Uprawia 
poezję. Debiut prasowy: „Angora” (2010), debiut 
książkowy: zbiór wierszy „Bieszczadzka rapsodia” 
(2005). Ważniejsze publikacje: 4 tomiki poezji 
– „Bieszczadzka rapsodia” (Krosno (2005), „Ka-
pliczki i wiersze” (Lwów 2010), „Żyje się” (Warszawa 
2012), „Idziemy Bieszczadem” (Krosno 2012) oraz 
publikacja wyboru wierszy w antologii poezji 
lekarzy weterynarii pt: „Witraż z Chironem w tle” 

(Warszawa 2011).
2018: ***Nowy Rok II/19, Aforyzmy - Im więcej mamy, 
Tylko myśli, Dobrze jest, Dzieci, Sny, Nie można, O prze-
szłość, Zdarza się, Nie wierzę, Okłamać VII21, 

Wicherkiewicz Joanna – ur. 1971 w Mławie, 
mieszka w Uniejowie. Nauczycielka. Uprawia 
poezję. Debiut książkowy: zbiór wierszy „Okruchy 
życia” 2015. 
2018: ***zbyt łatwo uwierzyliśmy II/6, ***Czytając 
Hrabala IV/20, ***cisza słychać ciepło V/23, ***prze-
szłość tworzy baśnie VIII/2, 

Wierzchowski Leszek – ur. 1949 w Zawierciu, 
mieszka w Katowicach. Dziennikarz, animator 
kultury. Uprawia satyrę i aforystykę. Debiut praso-
wy: „Trybuna Robotnicza” (1970), debiut książkowy: 
dramat „Millenium” (1998). Lider Polskiego Ru-
chu Monarchistycznego
2018: ABSURDESKI- Limeryki sowizdrzalskie: Limeryk 
zakopiański, Limeryk maderski, Limeryk amerykański, 
Limeryk niechorski VII/5, Limeryki sowizdrzalskie- Li-
meryk pabianicki, Limeryk fromborski, Limeryk bydgoski, 
Alfabet mój, Limeryk Bydgoski , Alfabet mój VII/21, 
Taki jestem!... X/23, Limeryk gdański, wrocławski, 
kutnowski, poznański, policki, zawichojski, łazowski, 
strykowski, kłajski, chorzowski, będziński, zgierski, 
jaśliński, niski, zatorski, piski, buski, łaski, dąbrowski, 
zawierciański, łopuszański, pułtuski XI/7, Limeryk 
siemianowicki, Limeryk słupski XII/6,  

Wojciechowicz Zbigniew –
2018: ***tak długo już… V/6, Pani Zosia V/23, 

Wojciechowska Agnieszka – mieszka w miejsco-
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wości Czerwona Woda, mieszka w 
Kłodzku.  Z wykształcenia pedagog. 
Pracuje w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju. Pisze teksty 
branżowe oraz poświęcone artystom, 
m.in. w Logistyce Odzysku, Rity Baum. 
Uprawia poezję. Od kilku lat pisze 
wiersze. Jej teksty publikowane były 
w: Szufladzie, Helikopterze, Fundacji 
na Rzecz Kultury i Edukacji im. T. 
Karpowicza oraz PKPzin. Otrzymała wy-
różnienie w ogólnopolskim konkursie 
im. Brylińskiego. 
2018: ***Zło -te Zimbabwe II/18, Bezdom 
III/9, Pańsidła IV/2, Lot międzypłciowy 
V/7, Ja-spółka V/11, Państwo po ślubie 
V/19, Teneryfa last minute VI/18, Doro-
śnij VI/29, Kapitalizm VII/16, 

Wojciechowski Przemysław – 
2018: Biały kruk XI/35, 

Wojtasik Mieczysław – ur. 1941 w 
Panewku na Kujawach, mieszka w 
Bydgoszczy. Pracownik naukowy, 
ekolog. Poeta, krytyk literacki, satyryk. 
Opiekun debiutantów. Debiut prasowy 
„Fakty i Myśli” (1967), debiut książko-
wy: zbiór wierszy „Struna czarnoziemu” 
(1979), Członek ZLP. W 2013 roku 
wydał zbiór „Kolce życia- aforyzmy z eko-
logią w tle”.
2018: Pod czujnym okiem Erosa IV/32, 

Wojtczak Gabriela Anna – ur. 1973 
w Koszalinie, mieszka w Kołobrzegu. 
Prawniczka. Członkini Stowarzyszenia 
Kołobrzeskich Poetów. Debiut prasowy: 
„Nowy Medyk” (1986), „Akant” (2013).
2018: *** czasem trzeba nam uciec… IX/6, 

Zawadowski Tadeusz – ur. 1956 w Łodzi, mieszka 
w Zduńskiej Woli. Z zawodu ekonomista. Poeta, 
krytyk literacki. Członek założyciel Klubu Lite-
rackiego „Topola”. Współtwórca Klubu Twórczej 
Pracy „Bez Aureoli”. Debiut prasowy: „Radar” 
(1986), debiut książkowy: zbiór wierszy „Fotopla-
stikon” (1987). Laureat ponad stu ogólnopolskich 
konkursów literackich. Autor zbiorów wierszy: 
„Lustra strachu” (2000), „Ścieżka obok raju” (2005), 
„Kiedyś” (2014).
2018: ***Bajka o II/6, Ciekawość świata III/13, 
Czarna dziura IV/2, Dom z liter IV/17, Linoskoczek, 
Fabryka słów, Moja poezja, Sztuka liczenia drzew, Dom z 
mgły, Mój przyjaciel chory na raka, V/10, Adresy VI/2, 
Banalne pytanie VI/29, Dwa brzegi VII/2, Dziecięce 
kryjówki, Szkoła wybaczania, Senne mosty, Oswajanie 
umarłych, Jutro, Rozmyślania o niebie, Moje wiersze 
VIII/22, Źródło XI/2, W podróży „Po pestkę” XI/32, 
Wyspa XII/2, 

Zbierska Aleksandra  – ur. 1968r. 
ab sol went ka po znań skie go Stu-
dium Pio sen karskiego im. Cze-
sława Niemena. Wy stę po wa ła w  
ka ba re cie „Warsz tat” w War sza wie 
na No wym Świe cie ( 1987/89) . 
Obec nie szef sek cji śnia da nio wej 
w Cafe & Lunch La ven da, w Po zna-
niu. Debiut książkowy: zbiór wier-
szy „Wibrujące ucho” (2008). W 2009 roku 
wy da ła dru gi tom po ezji pt. Panoptikon. 
2018: ***Gaja, Jutro Giffena  III/19, 

Zdebski Zdzisław Andrzej –
2018: Karol Irzykowski - życie, twórczość, aktu-
alność myśli IX/26-28,

Zdzitowiecka Elżbieta – ur.  1943 roku w Czę-
stochowie, mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. 
Nauczycielka. Debiut prasowy „Gazeta Częstochow-
ska” (1961). 
2018: Przeprogramowana I/12-13, 

Zdzitowiecki Witold – 
2018: Lucia IX/18-19,

Zientecki Grzegorz – ur. 1962 r. w Lublinie. 
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
Autor  zbiorów aforyzmów: „Szlifierz oka” (2012), 
„Wspomnik” (2013),  „Amnezik”  (2013), „Wy-
cisznik” (2014), „Resetnik”  (2015), „Minutnik” 
(2016) oraz tomików haiku: „Wiersze podróżne”  
(2010), „Popiół i rosa”  (2012), „Pory zmroku” 
(2012), „Mile i wersy” (2013), „Milion powodów 
do oświecenia”  (2015), „Urodzaj na nieobecność” 
(2015), „Nefrytowa ważka” (2017). Autor zbioru 
wierszy: „Zoom Sindbada” (2012). W 2015 roku 
otrzymał wyróżnienie w dziedzinie aforystyki w 
Międzynarodowym Konkursie organizowanym 
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przez Naaji Naams w Libanie.
2018:  Aforyzmy- Sztywność pióra, Stud-
nia, warto czasem, Denar, Zegary, To, 
co nie mieści się w głowie I/22, Aforyzmy 
– Nieśmiertelność…, Gdyby tak…, Nie 
powinno się odkładać…, III/6, Myśli – 
Pisarze rywalizują, Do niektórych książek, 
To co zostało przeżyte IV/5, Aforyzmy – 
Prawdziwy pisarz, Gdyby cena papieru, 
Najlepszą cechą, Na niektórych wersach, 
Na błądzenie V/9, Aforyzmy - Życie 
jest  diamentem, Materia tekstu, 
Fotografia, W twórczości VII/5, Po-
dróż, Splendor, Analogie, Mnich ze 
świątyni Thian Hock Keng VIII/12, 
Quasi – Haiku  wędrowcy- Mgła, 
Statki na wodzie, Księgozbiór liści, 
Przed dziobem, Poza zgiełkiem miasta 
VIII/20, Myśli- Nikt już nie czyta …, 
Dobry pasterz, Nie będzie miał wstępu, 
W przemijaniu IX/9, Esej o eseju 
IX/10-11, Skała z Ogrodu Mistrza 
Sieci X/5, Bulaj XI/21,

Zięba-Dąbrowska Agnieszka – ur. 
1977 w Busku Zdroju. Politolog 
i filolog polski. Uprawia publicy-
stykę.
2018: Wizyta w parku baśni I/5, 

Zioła Kalina Izabela – ur. w Po-
znaniu. Poetka, tłumaczka, krytyk 
literacki, dziennikarka, animator-
ka kultury. Członek ZLP, członek 
Klubu Literackiego Dąbrówka w 
Poznaniu, Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP oraz Światowego Stowarzy-

szenia Poetów „Poetas del Mundo”. 
Debiut prasowy: „Życie Literackie” (1970); 
debiut książkowy: zbiór poezji „Srebrny motyl” 
(2010). W 2013 roku ukazał się zbiór wierszy 
„Okna niepamięci”. 
2018: Milczenie grzechu warte I/29-30, Wiersz o 
matce VI/19, Flamandzka Wenecja IX/20,   

Ziółkowski Paweł – ur. 1974 w Chełmnie. 
Mieszka w Jeleńcu gm. Papowo Biskupie. Na-
uczyciel historii. Debiut prasowy: internetowy 
tygodnik „Niedziela” (maj 2017), miesięcznik  
literacki „Akant” (2015). Pisze wiersze, bajki, 
sentencje, opowiadania z elementami baśni, 
poematy.
2018: Limeryki – Dwudziestoletni…, Wybitny…, 
III/6, Limeryki – Słynny, uprzejmy…, Młody, lecz 
niezbyt energiczny… IV/5, LIMERYKI - Zdolny 
i znany, Dobry maturzysta, Zamożny kandydat 
VII/5, Limeryki: Studentowi z Poznania…, Wy-
cieczka rowerowa…, XII/6,

Zimny Jerzy Beniamin – miesz-
ka w Poznaniu.
2018: Autodafe X/34-35, 
, 
Zyzik Grzegorz – ur. 1990, 
mieszka w Szczecinku. Kultu-
roznawca. Uprawia poezję.
2018: ***Do Ciebie VIII/24, 

Żarów Stefan – mieszka w 
Mielcu.

2018: U wrót zmysłów XII/7, 

Żyźniewski Daniel Jerzy – ur. 1977 w 
Ostrowie Wielkopolskim, mieszka w 
Warszawie. Psycholog. Uprawia poezję. 
Debiut prasowy: „Akant” (2014).
2018: ***W ogrodzie złożonego miasta I-III, 
I/18, Pod pomnikiem Chopina I/19,
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Zdzisław Antolski, Dzidziuś, Wydawnictwo 
Adamant, Kielce 2017

Rec. Piotr Rubacha, Liryczny Confiteor, AKANT 
2018, nr 3, s. 33

Rec. Irena Kaczmarczyk, „Dzidziuś” Antolskiego; 
AKANT 2018, nr 2, s. 29-30

Józef Banaszak, Dni zwykłe, niezwykłe. Dzien-
niki 2013-2017, Dom Wydawniczy Margrafsen, 
Bydgoszcz 2017

Rec. Roman Sidorkiewicz, Zęby krytyki mocno stępione; 
AKANT 2018, nr 6, s. 31

Józef Baran, A wody płyną i płyną, Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2018

Rec. Stanisław Chyczyński, Baranowi wody płyną i 
płyną; AKANT 2018, nr 12, s. 29 

Jolanta Baziak, Samosiewne, Instytut Wydawni-
czy Świadectwo, Bydgoszcz 2017 

Rec. Ludwik Filip Czech, Poezja bez szablonu; 
AKANT 2018, nr 3, s. 35

Romuald Bielenia, Wiatraki w Sefferweich, 
Wydawnictwo STON-2, Kielce 2017

Rec.  Anna Błachucka, Nie być obcym wobec siebie; 
AKANT 2018, nr 2, s. 35

Anna Błachucka, Świstun i inne opowiadania, 
Wydawnictwo STON-2, Kielce 2018

Rec. Wanda Nowik-Pala, W kalejdoskopie dni; 
AKANT 2018, nr 8, s. 31

Bożena Boczarska, Ulotny zapach kwiatów lata 
60, Wydawnictwo Expol, Włocławek 2018

Rec. Aleksandra Ochmańska, Małe ojczyzny w litera-
turze; AKANT 2018, nr 7, s. 28-29

Józef Boczarski, Lata sześćdziesiąte XX wieku 
we Włocławku, Wydawnictwo Expol, Włocławek 
2018

Rec. Aleksandra Ochmańska, Małe ojczyzny w litera-
turze; AKANT 2018, nr 7, s. 28-29

Felicja Borzyskowska-Sękowska, On i One, 
LSW, Warszawa 2015

Rec. Zofia Chyra-Rolicz, On i One czyli niezapomnia-
na Kalina; AKANT 2018, nr 2, s. 31

Rec. Irena Szymańska, Bogactwo tematów; AKANT 
2018, nr 8, s. 27-28

Piotr Burczyk, Z ukrycia, Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich, Olsztyn 2017

Rec. Ludwik Filip Czech, Lista snów, dotknięć, obec-
ności; AKANT 2018, nr 10, s. 37

Krystyna Cel, Kaprysy Muz i inne wiersze, Ofi-
cyna Wydawnicza STON-2, Kielce 2017

Rec. Stanisław Nyczaj, Nowy ton w liryce; AKANT 
2018, nr 3, s. 32  

Danuta Ewa Dachtera, Moje Macondo, Wydaw-
nictwo Literackie Atena, Poznań 2018

Rec. Zygmunt Dekiert, Świat za parawanem serdecz-
ności; AKANT 2018, nr 9, s. 30

Piotr Dumin, Gra w otwarte, LSW, Warszawa 
2018

Rec. Stanisław Stanik, W co kto gra?; AKANT 2018, 
nr 9, s. 30-31

Robert Feszak, Dziś bawiłem się gdzie indziej, 
Fundacja Kultury Afront, Bukowno 2017

Rec. Mateusz Wabik, Między wsią a miastem; 
AKANT 2018, nr 7, s. 31

Recenzje opublikowane na łamach Miesięcznika Literackiego „Akant” w 2018 roku

Łucja Fice, Za kryształowym lustrem. Wspo-
mnienia opiekunki, Warszawska Firma Wydaw-
nicza, Warszawa 2017

Rec. Stefan Pastuszewski, Polki na usługach u Niem-
ców; AKANT 2018, nr 2, s. 32

 

Ignacy Fiut, Pegazowi prosto w oczy, Wydawnic-
two Aureus, Kraków 2018

Rec. Danuta Sułkowska, Rozmowy w cieniu Parnasu; 
AKANT 2018, nr 10, s. 33

Andrzej Górny, Idź tam, gdzie jesteś, Wydaw-
nictwo Nowy Świat, Warszawa 2016

Rec. Barbara Kęcińska-Lempka, Dźganie Górnego; 
AKANT 2018, nr 2, s. 34

Kazimierz Grochmalski, Traktat o marionet-
kach, Wydawnictwo Naumov Poznań 2018

Rec. Ilona Paczyńska, Przeciw bylejakości; AKANT 
2018, nr 12, s. 33

Jerzy Grupiński, Album poznański. Przechadzki 
po mieście i bliskich okolicach, Wydawnictwo 
Miejskie Poznania, Poznań 2018

Rec. Paweł Kuszczyński, Poetycki wizerunek pamięci; 
AKANT 2018, nr 11, s. 37

Radosław Grzegorczyk, Contra, Wydawnictwo 
Kontekst, Poznań 2017

Rec. Aleksander Talarkiewicz, Buntuję się więc 
jestem…; AKANT 2018, nr 11, s. 15 

Marek Hłasko, Listy i Pamiętnik, Wydawnictwo 
Iskry, Warszawa 2017

Rec. Jarosław Hebel, Listy i pamiętniki; AKANT 
2017, nr 4, s. 33

Bartosz Janiszewski, Grzesiuk. Król życia, Wy-
dawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2017

Rec. Jarosław Hebel, Nie ma cwaniaka nad warsza-
wiaka; AKANT 2018, s. 33

Bogdan Jaremin, My, chmury, Towarzystwo 
Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018 

Rec. Mateusz Wabik, Z dużej chmury mały deszcz; 
AKANT 2018, nr 10, s. 35 

Jarosław Jakubowski, Wzruszenie, Towarzystwo 
Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Rec. Mateusz Wabik, Świat widziany zamiast zauwa-
żalnego; AKANT 2018, nr 1, s. 30

Irena Kaczmarczyk, Kanonicza 14, Towarzystwo 
Słowaków w Polsce, Kraków 2016

Rec. Agnieszka Sroczyńska, Świat czarów i samotnych 
wierszy; AKANT 2018, nr 9, s. 33-34, s. 38-39

Robert Paweł Kamin, Złote myśli, Wydawnictwo 
Petrus, Kraków 2018 

Rec. Jerzy Grupiński, Piórem rybka (aforyzmy, gnomy, 
sentencje); AKANT 2018, nr 4, s. 33  

Wiesława Kluszczyńska-Słowińska, Po pestkę, 
Wydawnictwo WM, Bydgoszcz  2018

Rec. Tadeusz Zawadowski, W podróży „Po pestkę”; 
AKANT 2018, nr 11, s. 32

Kazimierz Kochański, Kreślone kredą. Afory-
zmy, Oficyna Wydawnicza STON-2, Kielce 2018

Rec. Stanisław Nyczaj, Poziom to bardziej wspinaczka 
niż pełzanie; AKANT 2018, nr 5, s. 29

Piotr Kowieski, Oswajanie ciszy, Towarzystwo 
Miłośników Podlasia, Biała Podlaska 2017

Rec. Walentyna Horbaczewska, W klepsydrze nieskoń-

czoności; AKANT 2018, nr 5, s. 30-31

Henryk Kozak, Udane życie, Wydawnictwo 
Norbertinum, Lublin 2017

Rec. Maria Makarska, Szczerość; AKANT 2018, 
nr 3, s. 34

Danuta Krupecka, Anatomia miejsca, Bibliote-
ka „Teamtu”, Bydgoszcz 2015

Rec. Stefan Pastuszewski, Ciekawe i denerwujące; 
AKANT 2018, nr 5, s. 31

Sławomir Krzyśka, Szelest kart. Z mojej kolekcji 
bibliofilskiej, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego UAM w Poznaniu, Kalisz 2018

Rec. Przemysław Wojciechowski, Biały kruk; AKANT 
2018, nr 11, s. 35   

Krzysztof Kuczkowski, Sonny Liston nie znał 
liter, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018

Rec. Mateusz Wabik, Perfekcja i bylejakość; AKANT 
2018, nr 8, s, 29

Rec. Bartłomiej Siwiec, Sonny Liston nie kupował 
maczet; AKANT 2018, nr 9, s. 37

Małgorzata Kulisiewicz, Kot Wittgensteina, 
Wydawnictwo Ibis, Stare Miasto 2018

Rec. Piotr Marek Stański, Poczet kotów literackich, 
albo utracone światy; AKANT 2018, nr 10, s. 38-39

Paweł Kuszczyński, Pora słowa, Wydawnictwo 
Bonami, Poznań 2018

Rec. Stefan Pastuszewski, Epikurejczyk; AKANT 
2018, nr 7,  s. 23 

Dariusz Tomasz Lebioda, Aleja Klonów, Wy-
dawnictwo Tematu, Bydgoszcz 2017

Rec. Angelika Andryszak, Puenta sama w sobie; 
AKANT 2018, nr 12, s. 31

Marzenna Lewandowska, Erotyki bezwstydne, 
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2017

Rec. Mieczysław Wojtasik, Pod czujnym okiem Erosa; 
AKANT 2018, nr 4, s. 32

Krzysztof Lisowski, Niektóre miejsca na ziemi. 
Przewodnik wojażera, Krakowska Biblioteka SPP, 
Kraków 2017

Rec. Bartłomiej Siwiec, Solidny bagaż poezji; AKANT 
2018, nr 7, s. 22-23

Mieczysław Arkadiusz Łyp, Krajobrazy pamięci, 
Wydawnictwo Autorskie, Rzeszów 2017

Rec. Danuta Heller, Maga barwy i światła; AKANT 
2018, nr 5, s. 25

Waldemar Michalski, Znak bez kropki, Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2017

Rec. Elżbieta Cichla-Czarniawska, Znak bez kropki; 
AKANT 2018, nr 1, s. 34-35

Zbigniew Michalski, Balans bieli i czerni, Mielec-
kie Towarzystwo Literackie, Mielec 2018

Rec. Ludwik Filip Czech, Podglądanie świtała; 
AKANT 2018, nr 12, s. 32

Anna Mika, Cztery pory życia, Dom Wydawniczy 
Margrafsen, Bydgoszcz 2017

Rec. Stefan Pastuszewski, Notatki; AKANT 2018, 
nr 1, s. 31

Jacek Mroczek, Wszystkie rzeczy, Fundacja Duży 
Format, Warszawa 2016

Rec. Ludwik Filip Czech, Poeta z ubocza; AKANT 
2018, nr 1, s. 32
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Małgorzat Mówińska-Zyśk, Odcienie znaczeń, 
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2017

Rec. Ludwik Filip Czech, Słowo o słowie; AKANT 
2018, nr 4, s. 35

Anna Muzyka-Walawender, Cienie, Wydaw-
nictwo TaWA, Chełmno 2017

Rec. Katarzyna Jeziółkowska, Jak w doskonałym 
filmie; AKANT 2018, nr 8, s. 31

Magdalena Nazaruk, Nie do mówienia, To-
warzystwo Miłośników Podlasia, Biała Podlaska 
2017 

Rec. Maria Makarska, Niestety wyrosłam z naiw-
ności; AKANT 2018, nr 4, s. 37-38

Rec. Ludwik Filip Czech, Nie do przemilczenia; 
AKANT 2018, nr 7, s. 27 

Irene Nemirovsky, Francuska suita, z francu-
skiego przełożyła Hanna Pawlikowska-Gannon, 
Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2006

Rec. Roman Sidorkiewicz, Francuska suita; 
AKANT 2018, nr 8, s. 29-30

Zbigniew Niedźwiecki-Ravicz, Grzech prze-
milczenia, Wydawnictwo Kaliny, Wrocław 
2015

Rec. Kalina Izabela-Zioła, Milczenie grzechu pełne; 
AKANT 2018, nr 1, s. 28-29 

Dorota Nowak, Antidotum, Wydawnictwo 
FONT, Poznań 2017

Rec. Bartłomiej Siwiec, Optymizm jako odtrutka; 
AKANT 2018, nr 12, s. 34

Stanisław Nyczaj, Wśród pisarzy. Rozmowy 
i wspomnienia, t. 1 i t. 2, Oficyna Wydawnicza 
STON-2, Kielce 2010

Rec. Krystyna Cel, Wspomnieniem przywołani; 
AKANT 2018, nr 6, s. 33-34  

Stefan Pastuszewski, Powroty, Wydawnictwo 
JamaArt Maciej Wolanowski, Bydgoszcz 2018

Rec. Jerzy Grupiński, Bez wzajemności w mojej 
Ojczyźnie; AKANT 2018, nr 10, s. 36 

Ewelina Pilawa, Między Zasaniem a Wolą, 
Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2017

Rec. Alina Rzepecka, Lubię siebie przy Tobie; 
AKANT 2018, nr 10, s. 32

Red. Janina Drążek, Mieczysław Wojtasik, 
Pogoda lasu, Stowarzyszenie Ekologiczne, 
Barcin 2017

Rec. Bernard Najdek, Ta cisza nam się należy; 
AKANT 2018, nr 4, s. 37

Jan Polkowski, Pochody duchów, Towarzy-
stwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018 

Rec. Mateusz Wabik, O Nowej Hucie Wiersz…, 

AKANT 2018, nr 5, s. 24

Iga Reczyńska, Ciało (boskie sezony), Wydaw-
nictwo Miniatura, Kraków 2018

Rec. Mateusz Wabik, Przeciwko agresji; AKANT 
2018, nr 9, s. 34 

Zdzisław Pruss, Optymizm specjalnej troski. 
Wybór wierszy, Miejskie Centrum Kultury, 
Bydgoszcz 2017

Rec. Stefan Pastuszewski, Przypomnienie; AKANT 
2018, nr 4, s. 31-32

Stanisław Rogala, W świecie twórczości Zbi-
gniewa Włodzimierza Franczaka, Wydawnictwo 
Polihymnia, Lublin 2018

Rec. Stanisław Grabowski, Wspólne drogi i ścieżki; 
AKANT 2018, nr 9, s. 32-33 

Mela Rosa, Michalina, Wydawnictwo Eblis 
B&L, Chorzów 2018

Rec. Jarosław Hebel, Michalina to dobre czytadło...; 
AKANT 2018, nr 6, s. 33

Jarosław Marek Rymkiewicz, Metempsycho-
za, Fundacja Eviva L’Arte, Warszawa 2017

Rec. Stanisław Chyczyński, Najwięksi o metemp-
schychozie; AKANT 2018, nr 11, 33 

Bogumiła Salmonowicz, Femoglobina, Stowa-
rzyszenie „Alternatywni”, Elbląg 2017

Rec. Lucyna Siemińska, Dwa w jednym, czyli siła 
oddziaływania słowa i obrazu; AKANT 2018, nr 
5, s. 26 

Karolina Sałdecka-Kielak, Psycho-Killer, Byd-
goska Fundacja Dobrej Myśli, Bydgoszcz 2016

Rec. Bartłomiej Siwiec, Klatka dla Tosi; AKANT 
2018, nr 6, s. 34

Karol Samsel, Autodafe, Wydawnictwo Forma, 
Szczecin 2018

Rec. Jerzy Beniamin Zimny, Autodafe; AKANT 
2018 nr 10, s. 34-35

Eliza Segiet, Tandem, Wydawnictwo Signo, 
Kraków 2017

Rec. Jarosław Hebel, Fałsz jest w nas samych; 
AKANT 2018, nr 7, s. 26

Ewa Maria Serafin, Zamknięci w skale, LSW, 
Warszawa 2013

Rec. Stanisław Stanik, Wysokie skały; AKANT 
2018, nr 12, s. 28

Joanna Siedlecka, Biografie odtajnione. Z 
archiwów literackich bezpieki, Wydawnictwo 
Zysk i Spółka, Poznań 2015

Rec. Barbara Kęcińska-Lempka, Z „ciotkami rewo-
lucji” na bagnach; AKANT 2018, nr 7, s. 34-35

Lucyna Siemińska, Ulice miasta, Wydawnic-
two Pejzaż, Bydgoszcz 2017

Rec. Stefan Pastuszewski, Słowa i ulice; AKANT 
2018, nr 3, s. 32

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska, Spazm, In-
stytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2016

Rec. Stanisław Chyczyński, Spazmatyczne opowieści 
Pani Eguckiej; AKANT 2018, nr 1, s. 28

Anna Swoińska, List do Tosi, Stowarzyszenie 
„Alternatywni”, Elbląg 2017

Rec. Lucyna Siemińska, „Listy do Tosi”, czyli jajko 
z niespodzianką; AKANT 2018, nr 6, s. 32  

Bohdan Urbankowski, Pierścień Gygesa. 
Szkice z tajnej historii Polaków, Wydawnictwo 
Akces, Warszawa 2013

Rec. Barbara Kęcińska-Lempka, Z „ciotkami rewo-
lucji” na bagnach; AKANT 2018, nr 7, s. 34-35

Andrzej Walter, Ciężar właściwy, Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2017

Rec. Ludwik Filip Czech, Widok z urwiska; 
AKANT 2018, nr 5, s. 27

Wojciech Wiercioch, Krótka historia głupoty 
i mądrości. Przewodnik i poradnik, Wydawnic-
two Miniatura, Kraków 2016

Rec. Stanisław Chyczyński, Głupie opisanie mą-
drego dzieła; AKANT 2018, nr 4, s. 34

Zygmunt Wojdyło, Arutyreme i stopklatka, 
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 
Gdańsk 2017

Rec. Ariana Nagórska, Przystanek z niezłym wi-
dokiem. Poezja Zygmunta Wojdyły; AKANT 2018, 
nr 12, s. 30

Mieczysław Wojtasik, Co jeszcze jest jasno-
ścią? Wybór wierszy (1966-2016), Biblioteka 
„Tematu”, Bydgoszcz 2016

Rec. Jarosław Stanisław Jackiewicz, Szukanie 
jasności; AKANT 2018, nr 7, s. 26-27 

Henryk Wolniak-Zbożydarzyc, Lekcja boskie-
go, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2017

Rec. Mateusz Wabik, Przeciwko kacapom; 
AKANT 2018, nr 10, s. 39

Jerzy Beniamin Zimny, Dzieci Norwida, ZLP, 
Poznań 2016

Rec. Paweł Kuszczyński, Poeta zauważony; 
AKANT 2018, nr 7, s. 29-31

Krzysztof Zuchora, Łaskawość (sonety i inne 
wiersze), Wydawnictwo Anagram, Warszawa 
2017

Rec. Stanisław Stanik, Spokój olimpijski; AKANT 
2018, nr 5, s. 28 

Izabela Zubko, Świat wygasłych lamp, Wy-
dawnictwo Rafał Jarnicki, Warszawa 2017

Rec. Agata Linek, Kruchość światła – siła nadziei; 
AKANT 2018, nr 1, s. 33

Aleksandra Zińczuk, Ja de, Biblioteka „To-
posu”, Sopot 2018

Rec. Mateusz Wabik, Debiut jak za dawnych lat; 
AKANT 2018, nr 6, s. 30

Edward Zyman, Z dziecięcej fabryki złu-
dzeń, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 
Toronto 2018

Rec. Stefan Rusin, W żarnach czasu; AKANT 
2018, nr 9, s. 35-36

Edward Zyman, Bez prawa azylu, Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 
2018

Rec. Stefan Rusin, W żarnach czasu; AKANT 
2018, nr 9, s. 35-36
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„Akant” (miesięcznik), 85-010 Bydgoszcz, 
ul. Dworcowa 62/1, tel. (52) 321 33 71, e-mail: 
akant24@wp.pl

„Akapit” (nieregularnik),  67-200 Głogów, 
Plac Konstytucji 3 Maja 2

 „Akcent” (kwartalnik), 20-112  Lublin, ul. 
Grodzka 3, tel. (81) 53 27 469

„Arcana” (nieregularnik), 31-133 Kraków, ul. 
Dunajewskiego 6 

„Arkadia” (nieregularnik), 43-190 Mikołów, 
ul. Rybnicka 62, tel. (32) 220 25 49

„Artyleria” (nieregularnik), 40-032 Katowice, 
Plac Sejmu Śląskiego 1/503, tel. (32) 200 95 03, 
503 809 805

„Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” (kwartalnik), 
88-100 Inowrocław, ul. Chociszewskiego 23/93, 
tel. (52) 357 93 88

„Bez Kurtyny” (nieregularnik), 50-028 Wro-
cław, Pl. Kościuszki 10, tel. (71) 343 49 52, 0696 
069 148

„Biłgorajskie Widnokręgi” (nieregularnik), 25-
400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 16

„Blasfemia” (nieregularnik), 66 – 006 Ochla, 
ul. Kożuchowska 38, woj. lubuskie 

„Borussia” (półrocznik), 10-687 Olsztyn, ul. 
Hanowskiego 3/10, tel. (89) 523 72 93

„Bregart” (nieregularnik), 49-300 Brzeg, 

Rynek, Ratusz, tel. (77) 418 70 92
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, 06-400 Cie-

chanów, ul. Powstańców Warszawskich 5A
„Chimera. Magazyn literacko-kulturalny” (mie-

sięcznik) 00-347 Warszawa, Wybrzeże Kościusz-
kowskie 45/47

„Click! Fantasy” (dwumiesięcznik), 04-035 
Warszawa, ul. Motorowa 1, tel. (22) 517 01 94

„Cuiaria Felix” (nieregularnik), 87-100 To-
ruń, ul. Gałczyńskiego 52/3

„Czas Kultury” (nieregularnik), 60 -275 Po-
znań, ul. Fiołkowa 5, tel. (61) 830 28 63 

„Czas Fantastyki” (dwumiesięcznik), 02 -651 
Warszawa, ul. Garażowa 7, tel. (22) 607 77 90

„Dekada Literacka” (miesięcznik), 31-002 Kra-
ków, ul. Kanoniczna 7, tel. (12) 422 47 73

„Dialog” (miesięcznik), 02-086 Warszawa, al. 
Niepodległości 213, tel. (22) 608 28 80 

„Dictum” (nieregularnik), 20-031 Lublin, pl. 
Marii Curie Skłodowskiej 4, tel. 506 244 231

„Didaskalia”, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16
„Dramaturgia Polska” (kwartalnik), 31-014 

Kraków, ul. Sławkowska 12/26, tel. (12) 422 
48 48 

„Dwukropek” (dwumiesięcznik), 02-912 War-
szawa, ul. Godebskiego 25

„Dykcja” (kwartalnik), 50-140 Wrocław, Plac 

Nankiera 15/4, tel. (71) 40 24 51
„Dziennik Portowy” (nieregularnik), 59-220 Le-

gnica, ul. Księżycowa 1/10, tel. (76) 854 45 33
„Elewator” (kwartalnik), 71-246 Szczecin, ul. 

Romera 10 E, tel. 605 631 746
„Fa – Art” (kwartalnik), 41-902 Bytom, ul. 

Chorzowska 43/24
„[fo:pa]” (kwartalnik), 70 -501 Szczecin, ul. 

Jarowita 6/6, tel. (91) 812 09 66
„Fraza” (kwartalnik), 35 - 074 Rzeszów, ul. 

Piłsudskiego 25 A
„Fragile”(nieregularnik), 31-027 Kraków, ul. 

Mikołajska 2, tel. (12) 42 208 14
„Fronda” (kwartalnik), 01-842 Warszawa, ul. 

Reymonta 30/61
„Futurum” (nieregularnik), 34-400 Nowy 

Targ, ul. Tysiąclecia 37, tel. (18) 266 21 32
„Gazeta Kulturalna” (miesięcznik), 97-425 

Zelów, ul. Kościuszki 74, tel. (44) 63 410 98
„Gazeta Malarzy i Poetów” (nieregularnik), 61-

772 Poznań, Stary Rynek 3, tel. (61) 852 95 01
„Gościniec Sztuki” (nieregularnik), 04-402 

Płock, ul. Tumska 9
„Graffiti” (nieregularnik), 15-950 Białystok 1, 

skrytka pocztowa 234
„Ha! art” (nieregularnik), 31-011 Kraków, 

Plac Szczepański 3 A
„Horyzonty” (kwartalnik), 47-400 Racibórz, ul. 

Batorego 4/3, tel. (32) 415 34 11
„Hybryda” (nieregularnik), 30-250 Kraków, 

ul. Gajowa 25, tel. 429 70 10
„Intuicje Przydrożne”(nieregularnik), 73-100 

Tarnów, ul. Waryńskiego 10, tel. (14) 627 26 
12 

„Iskra” (dwumiesięcznik), 33-190 Ciężkowice, 
ul. Dziubana 1/1, woj. małopolskie, tel. (14) 65 
11 168

„Jaworznicki Sokół” (nieregularnik), 43-602 
Jaworzno-Szczakowa, ul. Krudzielskiego 3, tel. 
(32) 617 75 38

 „Jupiter” (nieregularnik), A-1030 Wiedeń, 
Rabengate 2/62/1, Austria – Österreich 

„Kafka” (kwartalnik), D-10117 Berlin, 
Albrechtstraβe 19, tel. 00493022488966, Niemcy-
Deutschland

„Kartki” (nieregularnik), 15-001 Białystok, 
skrytka pocztowa 254

„Komunikaty 2” (nieregularnik), 66 - 008 
Świdnica, Wulkanowo 29, woj. lubuskie

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (kwartal-
nik), 00-950 Warszawa, ul. Długa 28, tel. (22) 
504 82 00

„Kozirynek” (kwartalnik), 21-300 Radzyń 
Podlaski, Rynek 9

„Kresy” (kwartalnik), 20-950 Lublin, ul. Cho-
pina 5, tel. (81) 532 32 76

„Krytyka Literacka” (kwartalnik), 93-469 Łódź, 
ul. Szkutnicza 1

„Kursywa” (nieregularnik), 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, Al. Piłsudskiego 79/21 

„Kwartalnik Artystyczny” (kwartalnik), 85-033 
Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6, tel. (52) 58 
51 501

„Lampa i Iskra Boża” (nieregularnik), 01-756 
Warszawa, ul. Przasnyska 18/20

„Lamus” (rocznik), 66 - 100 Gorzów Wielko-
polski, ul. Sikorskiego 5, tel. (95) 722 67 96

„Latarnia Morska” (nieregularnik), 78 - 100 
Kołobrzeg, ul. Kupiecka 3 B, tel. (94) 353 00 
94

„Lewą Nogą” (półrocznik), 00-818 Warszawa, 
ul. Twarda 60, tel. (22) 625 36 26 

„Lite Racje” (nieregularnik), 00-927 Warsza-
wa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

„Literatura Ludowa” (dwumiesięcznik), 50 
-139 Wrocław, ul. Szewska 36

„Literatura na Świecie” (miesięcznik), 00 - 070 
Warszawa, ul. Kozia 3/6, tel. (22) 827 47 91

„Literat Krakowski” (nieregularnik), 33-190 
Ciężkowice, ul. Dziubana 1/1, woj. małopol-
skie

Czasopisma literackie i literacko-artystyczne (2018)
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„Łabuź” (nieregularnik), 73-150 Łobez, ul. 
Rapackiego 12/1, tel. (91) 397 67 81

 „Magazyn Literacki Książki” (miesięcznik), 
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4, tel. (22) 
827 93 50

„Manifest” (nieregularnik), 58-308 Wał-
brzych, ul. Głuszycka 39/16

„Metafora” (kwartalnik), 30- 307 Kraków, ul. 
Barska 13

„Migotania, Przejaśnienia” (nieregularnik), 
80-404 Gdańsk, ul. Leszczyńskich 9, tel. (58) 
349 80 09

„Moja Przestrzeń Kultury” (nieregularnik), 
03-288 Warszawa, ul. Kowalskiego 1/15, tel. 
505940955, e-mail: mojaprzestrzenkultury@
wp.pl 

„Nad Wyraz” (nieregularnik), 96-100 Skier-
niewice, ul. Reymonta 33, tel. (46) 833 24 12

„Nawias” (rocznik), 09-408 Płock, ul. Go-
ściniec 32

„Nihil Novi” (nieregularnik), 34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 4, tel. (33) 876 
66 36

„Nowa Fantastyka” (miesięcznik), 00-651 
Warszawa, ul. Garażowa 7

„Nowa Gazeta Literacka” (nieregularnik), 03-
288 Warszawa, ul. Kowalskiego 1/15 

„Nowa Okolica Poetów” (nieregularnik), 35-310 
Rzeszów, ul. Litawora 2/1, tel. 607 311 915 

„Nowe Książki” (miesięcznik), 00-052 Warsza-
wa, ul. Mazowiecka 11

„Obrzeża” (kwartalnik), 59-900 Zgorzelec, ul. 
Parkowa 1, tel. (75) 775 24 15

„Odra” (miesięcznik), 50-201 Wrocław, Rynek 
25, tel. (71) 343 55 16

„Okolica Kołobrzeskich Malarzy i Poetów” (niere-
gularnik), 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8

„Okolica Poetów” (nieregularnik), 62–020 
Swarzędz, Osiedle Kościuszkowców 18/5, tel. 
(61) 651 85 14

„Opcje” (dwumiesięcznik), 40-032 Katowice, 
Plac Sejmu Śląskiego 2/425, tel. (32) 25 53 806

„Opozycja” (nieregularnik), 43-400 Cieszyn, 
Rynek 12, tel. (12) 27 
47 116

„Pamiętnik Literacki” 
(kwartalnik), 50-140 
Wrocław, Plac Nankiera 
15, tel. (71) 343 89 20

„Pamiętnik Literacki” 
(nieregularnik), Lon-
dyn W 60RF, 238-246 
King Street, Wielka 
Brytania

„Pauza” (nieregu-
larnik), 16-400 Suwałki, 
ul. Utrata 2/1, tel. (87) 
66 58 53

„Pegaz Lubuski” (nie-
regularnik), 66-140 Go-
rzów Wielkopolski, ul. 
Sikorskiego 107, tel. 
(95) 727 70 71

„Per – Jodyk” (niere-
gularnik), 30-318 Kra-
ków, ul. Rolna 8/2, tel. 
(12) 267 26 23 

„Plama” (nieregu-
larnik), 44-207 Rybnik, 
ul. Podmiejska 1/38, 
woj. śląskie, tel. (32) 
739 11 74

„Poezja Dzisiaj” (nie-
regularnik), 00 - 175 
Warszawa, Al. Jana Paw-
ła II 70/52

„Pogranicza” (dwu-
miesięcznik), 70-551 
Szczecin, Plac Żołnierza 
Polskiego 2/9, tel. (91) 
34 2970

„Pomosty” (nieregularnik), 97-300 Piotrków 
Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16, tel. (44) 649 
77 57

„Portret” (nieregularnik), 10 -061 Olsztyn, 
ul. Barczewskiego 22/70, tel. (89) 5410 576, 
5277 770

„Pracownia” (nieregularnik), 07-413 Ostrołę-
ka, ul. Sikorskiego 6, tel. (29) 76 42 171

„Pro Arte” (nieregularnik), 35-310 Poznań, 
Aleje Niepodległości 4/17

„Prodoks” (dwumiesięcznik), 33 - 310 Nowy 
Sącz, ul. Jana Pawła I 26, tel. (18) 44 40 260 

„Pro Libris” (nieregularnik), 65-077 Zielona 
Góra, ul. Wojska Polskiego 9

„Protokół Kulturalny” (nieregularnik), 60-681 
Poznań, Osiedle Bolesława Chrobrego 117, tel. 
(61) 83 30 483

„Przecinek” (nieregularnik), 33-533 Wrocław, 
ul. Zielińskiego 43/10, tel. (71) 361 75 30 

„Radostowa” (nieregularnik), 27-200 Stara-
chowice, ul. Na Szlakowisku 9/100 A, tel. (41) 
274 87 97

„Red” (nieregularnik), 49-300 Brzeg, ul. 
Towarowa 6/10, tel. (77) 416 42 59

„Rita Baum” (nieregularnik), 50-433 Wro-
cław, ul. Prądzyńskiego 31/9, tel. (71) 364 33 
75

„Ruch Literacki” (dwumiesięcznik), 31-018 
Kraków, ul. Św. Jana 28

„Rzecz o Książkach” (miesięcznik), 02 -015 
Warszawa, Plac Starynkiewicza 7, tel. (22) 621 
97 78

„Rzeczypospolita Kulturalna”(miesięcznik), 
E2 EG Londyn, Patt Street, 27 Newcourt Ho-
use, Wielka Brytania- Great Britain, tel. (44) 
2077390643

„Science Fiction” (miesięcznik), 40-032 Katowi-
ce, ul. Dąbrowskiego 8, tel. (32) 257 16 03

„Siedlecki Nieregularnik Literacki” (nieregular-
nik), 08-110 Siedlce, ul. Kiepury 2/22

„Spojrzenie” (nieregularnik), 60-521 Poznań, 
ul. Słowackiego 58/60

„Strony” (nieregularnik), 45-265 Opole, ul. 

Bytnara „Rudego” 10 E/15, tel. (77) 455 52 94 
„Studium” (dwumiesięcznik), 30-415 Kraków, 

ul. Wadowicka 8 A, tel. (12) 266 62 92
„Szmira” (nieregularnik), 20-016 Lublin, ul. 

Narutowicza 45/2
„Sztuka Osobowa” (nieregularnik), 51-251 

Wrocław, ul. Złocieniowa 3, tel. (71) 330 40 55
„Synekdocha” (nieregularnik), Tarnów
„Ślad” (nieregularnik), 76-200 Słupsk, ul. 

Wiejska 28, tel. (59) 842 43 71 100. 
„Śląsk” (miesięcznik), 40 -012 Katowice, ul. 

Dworcowa 13
„Światłocienie” (nieregularnik), 24-200 Bełży-

ce, Kolonia Chmielnik 61, tel. (81) 51 79 28
„Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” (kwartal-

nik), 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, tel. (41) 
243 35 04 

„Temat” (nieregularnik), 85 -799 Bydgoszcz, 
ul. Osiedlowa 18/16

„Teksty Drugie” (dwumiesięcznik), 00-330 
Warszawa, ul. Nowy Świat 72/128

„The Polisch Review” (kwartalnik), Nowy Jork, 
208 East 30 th Stereet, NY 10016, USA

„Topos” (dwumiesięcznik), 81-706 Sopot, ul. 
Czyżewskiego 12, tel. (58) 551 07 56

„Twórczość” (miesięcznik), 00-490 Warszawa, 
ul. Wiejska 16

„Tygiel” (kwartalnik), 82-300 Elbląg, ul. Ra-
tuszowa 10, tel. (55) 232 73 59

„Tygiel Kultury” (nieregularnik), 90-267 Łódź, 
ul. Wschodnia 49/17, tel. (42) 637 45 70

„Tytuł” (kwartalnik), 80-837 Gdańsk, ul. 
Straganiarska 20/23, tel. (58) 313 656

 „Wakat” (nieregularnik), 00 – 272 Warszawa, 
Rynek Starego Miasta 2 

„W Kręgu Literatury” (dwumiesięcznik), 
90 – 037 Łódź, ul. Wysoka 40/42, tel. (42) 674 
41 23

„Wiatry” (nieregularnik), 64-920 Piła, ul. 
Złota 19/8 

„Wieści z pod Akacji”(nieregularnik), 30-
950 Kraków 61, skrytka pocztowa 383, tel. 
660 766 280

„Więź” (miesięcznik),  00-
950 Warszawa, ul. Kopernika 
34, tel. (22) 827 29 17

118.”Własnym Głosem” 
(nieregularnik), 00-695 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 
46/5, tel. (22) 629 15 17

119.„Włóczypióro” (kwar-
talnik), 62-700 Turek, ul. 
Dworcowa 5, tel. (63) 278 
51 34

120. „Wyspa” (kwartal-
nik), 05-085 Kampinos, Wola 
Pasikońska 8 A, woj. mazo-
wieckie

121.„Zabudowa Trawni-
ka” (nieregularnik), 03-349 
Warszawa, ul. Nadwiślańska 
5 A/36, tel. 603 574 060

122.„Zarys” (nieregular-
nik), 64409 Messel, Wald-
straße 10, tel. 61 59 54 32, 
Niemcy - Deutschland 

123.„Zeszyty Literackie” 
(kwartalnik), 00-372 War-
szawa, ul. Foksal 16/422, tel. 
(22) 826 52 21

124.„Zeszyty Poetyckie” (nie-
regularnik), 62-200 Gniezno, 
ul. 22 Lipca 77

125. „Znaj” (kwartalnik), 
09-407 Płock, ul. Piłsudskie-
go 6

125.„Zoopa” (nieregu-
larnik), 82-300 Elbląg, ul. 
Ogólna 56 /15
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Janusz Orlikowski

Ewangelia według Janusza

na początku był dotyk
jeszcze w łonie matki – pierwsze spotkanie z życiem
to on – ewangelia miłości:

zamiast żeńskiej i męskiej
płeć naga
która jest jedynie prawdziwa

fałszywe gry kobiet i mężczyzn
mimo usilnych starań są tylko
nawet nie miłości przeczuciem
chociaż ku niej dążą

fatałaszki aby... i oczu spojrzenie żeby...
oraz ciche słówka gdyby...czy inne śmieszności
jednych i drugich

zabiegi które są kotu na budę
gdy ten pójdzie i tak swoją drogą
on wie

na początku był dotyk
pierwszy poznawalny zmysł człowieka
i nie da się go oszukać
żadne słowa obrazy
czy inne migotania chwili

na początku był dotyk
wbrew temu co sądzimy o miłości
jest pierwszy a zatem prawdziwy

można powiedzieć:
dotknij mnie a powiem ci
jak się mamy

ciała utkwione w duszy nigdy nie kłamią

Edmund Pietryk

Droga

Nie możesz zrozumieć nieskończoności
a zatem nie możesz zrozumieć śmierci
To głucha ironia tajemnic natury
i nadzieja na zbawienie
Z bólu chciałbyś rozszarpać sierp księżyca
 w tej krainie oślepiającego światła
Suchy kaszel rankiem przypomina
krakanie wrony. To zaciętość
drapieżnego ptaka który znienawidził
samego siebie. O zmierzchu nie wiesz
czy to księżyc a może drżące na
wietrze liście posiwiałej brzozy
Słychać powolne skradanie się
śmierci. Może nadciągają nowe
ptaki z nowymi pieśniami
Przed tobą znów ta wyboista droga
ze znakiem Wielkiego Astrologa 

Werdykt
Z numeru 12/272 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Otton Grynkiewicz 
Za progiem (s. 24)
- Maria Bielińska – Stefan Pastuszewski 
Białe kwiaty (s. 2)
- Grzegorz Misiewicz – Stanisław Chy-
czyński STYL SAMOBÓJCZY (S. 18)
- Teresa Nowak – Otton Grynkiewicz Za 
progiem (s. 24)
- Sabina Rasz – Karolina Kusek XXX 
(s. 19)

Ariana Nagórska

Najbliższa gwiazda

tak ładnie się nazywa
Proxima Centauri

choć jest najbliższa Ziemi
nie ją oglądamy
jako tę betlejemską

nie znaczy nic więcej
od innych ciał niebieskich

rzec: bliska, lecz daleka –
– to jedynie banał

jest bliska bezowocnie
najbliższa bez wpływu

Stanisław Chyczyński  

BĄBEL CZASU

Tam (za bramą) – zamęt. Całe w przekleństwach (…)
wasze kobietony. I w tatuażach.
Uśmieszki cwaniaków, płomień szaleństwa
w ślepiach prominentów. Psycho-zaraza.

Tu (za bramą) – spokój. Całe w złoceniach
fiale i kwiatony. Srebrne – obłoki.
Święte oczy martwo patrzą z półcienia
na rzędy filarów strasznie wysokich.

Od Gotów pochodzą te ostre łuki –
moje ulubione! Dla panien głupich

To już tylko wielkie grobowce wiary,
skoro wszyscy (?) wierni – poumierali…

Myślę: Bąbel czasu, który wnet pęknie.
I nie będzie lepiej (!), nie będzie – piękniej.

(luty 2018)
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W mych młodych latach mniej więcej od 
końca listopada dzieci informowały kolegów: 
– Rodzice mnie postraszyli, że jak będę niegrzecz-
ny(a), to na święta nie dostanę prezentów! Wtedy 
odpowiadałam, że wolałabym prezentów nie 
dostać, a nawet znieść lanie na goły tyłek, byle 
tylko nie zrobili mi tego, co obiecali, jeśli będę 
niegrzeczna. Wyglądało na to, że chyba jakichś 
sadystów mam w rodzince, ale gdy z przeraże-
niem opowiadałam, jak mnie chcieli ukarać, 
każdy rozmówca wybuchał śmiechem. Ja jednak 
prezentowałam zero humoru aż do świąt.

Dowcipny dziadek po prostu kiedyś powie-
dział: „Jak będziesz niegrzeczna, to na święta 
pojedziesz na zimowisko!”. Zimowiska w czasie 
świąt były przez komunistyczne władze nachal-
nie reklamowane z wiadomych względów (ode-
rwanie od tradycji), ale tylko niektórzy dorośli 
zdawali sobie sprawę z celów tej propagandy, a 
dzieciom na ogół taka perspektywa się podoba-
ła. Rodzinka nie mogła więc pojąć, co mnie tak 
przerażało, tym bardziej, że nikt wcześniej nic mi 
o zimowiskach nie mówił, ani też nie zamierzał 
mnie tam wysyłać. Z radia słyszałam jednak, jak 
to na zimowiskach wrzeszczą i biegają, kolektyw-
nie uprawiając sporty zimowe, przy czym zajęcia 
na cały dzień mają z góry zaplanowane. Rekla-
mowali więc wszystko to, czego nie znoszę: hałas, 
tłum, rozrywka masowa, ciągłe zajęcia fizyczne, 
brak czasu na myślenie i czytanie, śpiewanie w 
święta głupot zamiast kolęd itp.

Ariana Nagórska

Okołoświąteczne wspomnienia

NISZA KOZIOROŻCA

Warto dodać, że w tamtych czasach wyjazd 
na zimowisko wcale nie kojarzył się jak dziś ze 
szpanowaniem nadmiarem kasy. Owszem, no-
wobogaccy mieli własne oferty, ale dominowały 
znaczne ulgi tak dla biednych, jak i średnio 
sytuowanych. Byle tylko pod pretekstem „zasłu-
żonego, aktywnego wypoczynku” jak najwięcej 
ludzi w te tradycyjnie domowe święta przeganiać 
z miejsca na miejsce, skolektywizować i zorga-
nizować „po nowoczesnemu”. Przyznaję, że w 
niektórych szczególnych wypadkach bywało to 
korzystne. By mój strach rozwiać, mówiono mi 
na przykład: – Porozmawiaj z dziećmi sąsiada. 
Co roku wszystkie jadą na zimowisko i się z 
tego bardzo cieszą! – Bo ich rodzice w święta 
są pijani, to jasne, że na zimowisku im lepiej – 
odpowiadałam.

Upierdliwie snułam się od dorosłego do 
dorosłego, z całkiem szczerą tolerancją przeko-
nując, że nawet jeśli wszyscy chcieliby wyjechać 
na zimowisko, to ja nie będę miała im za złe, 
byleby tylko pozwolili mi zostać w święta samej 
w domu (w Swym Własnym towarzystwie zawsze 
czułam się świetnie, niezależnie od wieku). – 
Skąd ci przyszło do głowy, że ktokolwiek z nas 
chce w święta na jakieś zimowisko jechać??? – 
Stąd, że jak w telewizorze do czegoś namawiają, 
to niektórzy od razu tak zrobią! (To tragiczne 
uzależnienie z lękiem obserwowałam już w 
początkach telewizji).

Dziadek z pewnym niepokojem snuł przy-
puszczenia, że „mądrze myśląca po swojemu” 
będę tylko jako dziecko, a gdy  wkroczę w wiek 
młodzieńczy, za wszelką cenę będę chciała być 
„nowomodna” – jak wszyscy. No i nadszedł 
Sylwester osiemnastolatki (kiedy to uchodziłam 
już za dość imprezowe dziewczę). Cała rodzinka 
gdzieś się umawiała na zabawy: „nowomodni” 
w lokalach, reszta na spotkaniach domowych. 
Tylko dziadek zadecydował, że zostanie sam w 
domu. Jakież było jego zdumienie, gdy dowie-
dział się, że w dalekim Sopocie „imprezowa” 
osiemnastolatka z nikim i nigdzie nie zgodziła 
się pójść na Sylwestra, natomiast dziadka bar-
dzo by chciała odwiedzić właśnie w tym dniu! 
Przy szampanie i spokojnej muzyczce wiele 
godzin przegadałam wtedy z dziadkiem i tego 
właśnie Sylwestra od dziesięcioleci wspominam 
najmilej. Tłumaczyłam dziadkowi, że nie brak 
mi spontanicznych zabaw przez cały rok, nato-
miast  w Sylwestra nudzi mnie i śmieszy pewien 
PRZYMUS bycia radosnym i szczęśliwym, co mi 
wygląda u niektórych sztucznie i groteskowo. 
Przecież osób naprawdę wewnętrznie zadowo-
lonych jest raczej mniejszość (a obecnie jeszcze 
mniej niż kiedyś). Poza tym ostatni dzień roku 
uważam za czas refleksji, wspomnień i spokoj-
nych podsumowań. Huki fajerwerków mi w 
tym nie przeszkadzają i wprost je uwielbiam, a 
z „nowomodnymi”, którzy z tej okazji martwią 
się obecnie o stresy i depresje psów, nigdy nie 
miałam żadnego związku!

Królu, panie mój, to prawda, że widziałam 
skrzydła. Tak, unosiły się w jego pracowni zu-
pełnie nieprawdopodobne, ciężkie od wosku. 
Królu, panie mój, jak mogłam przypuszczać, że 
on robi to, żeby uciec? Myślałam, że to jedna z 
zabawek, które zaprezentuje tobie, panie. Nie 
wiedziałam, nie podejrzewałam. Gdyby nie mój 
syn dowiedziałabym się tak, jak wszyscy – kiedy 
już by go nie było. Mój syn przyszedł do mnie… 
Dziękuję, panie, tak, mój syn to piękny młodzian. 
Jego ojciec mówił, że go rozpieszczałam. Chciał, 
żeby był dokładnie taki, jak on sam. Ale Ikar 
nie ma w sobie tej upartej cierpliwości. Jest taki 
młody.

Tak, królu. Mój syn przyszedł do mnie wie-
czorem i ułożył głowę na kolanach. Widziałam, 
że coś go gryzie i był podekscytowany. Mamo, 
powiedział, mamo tato zrobił skrzydła. Gładziłam 
go po głowie. Wiem, synu, widziałam - odpowie-
działam mu. Mamo, zrobił też skrzydła dla mnie. 
Pierwszy raz poczułam ukłucie niepokoju i chłód 
wlał się w moje serce. 

Jutro mamy polecieć – powiedział do mnie 
mój syn. Polecieć? Tyle tylko mogłam z siebie 
wyrzucić. Podniósł głowę i spojrzał na mnie 
poważnie. 

Odlecimy z wyspy, mamo –wyszeptał. 
Poczułam prawdziwą trwogę. Synku, ludzie 

nie latają – tak powiedziałam, ale wiedziałam, że 
dla jego ojca nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli 
zaplanował, że uniosą go skrzydła to tak będzie. 

Mamo, jutro odlecimy z tej wysypy. Mamo. 
Cały świat, rozumiesz?Cały świat. Wreszcie!

Często o tym mówił, panie, wybacz śmiałość. 
Często mówił o tym, że przeklęte jest miejsce, 
które go więzi, przeklęty twój pałac i labirynt. 
Wybacz panie, był taki niecierpliwy. Tak bardzo 
łaknął nowych miejsc i wrażeń.  Wtedy, podczas 
tej rozmowy nie mogłam oprzeć się jego pragnie-
niu, kiedy mówił o krainach, które chce zobaczyć 
o ludziach, statkach. Potem pobiegł gdzieś, może 
pożegnać tę młodą Istis. Tak, panie, to córka 
ogrodnika. 

A ja pobiegłam do jego ojca. Był w pracow-
ni, układał swoje narzędzia. 

Jak możesz mi go zabierać? - powiedziałam 
w gniewie. Zrozumiał, że Ikar powiedział mi o 
wszystkim.  Chwycił mnie za nadgarstki i zmusił, 
żebym usiadła obok niego. Był spokojny, jak 
zawsze. 

Nie możemy pozwolić, żeby tu zgnił. 
Potrzebuje wolności – tak powiedział a ja zro-
zumiałam, że ma rację.  Ale nie potrafiłam się 
z tym pogodzić. Ty jej potrzebujesz. Nie musisz 
go zabierać ze sobą – rzuciłam, ale zabrzmiało to 
jak błaganie, nawet w moich uszach.  Ujął moją 
twarz w dłonie. 

Naukrate – rzekł – tak musi być. 
I tyle. Nie było dyskusji.  Powiedziałam: 

zrobiłeś tylko dwie pary skrzydeł. A on nic mi 
nie odrzekł.

 A potem zamknął mnie w jednym z pokoi. 
Był przy tym smutny, ale zamknął mnie, żebym 
nie mogła przybiec do ciebie i powiedzieć, żebyś 
go zatrzymał. 

Panie, jeśli on sobie coś zamyślił, to bogo-
wie nie byli w stanie mu przeszkodzić. Nie ma 
takiej rzeczy, której nie potrafiłby zrobić, panie, 
dlatego przecież go tu ściągnąłeś. Co roku, 
w rocznicę urodzin naszego syna przynosił mi coś 
szczególnego. W tym roku był to ptak z oczami z 
turkusów. Ten ptak, ach, tak, widziałeś go. Tak, 

Anna Robak-Reczek

Naukrate opowiada

XIX Agon Poetycki
„O Wieniec Akantu”

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do swych 
symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogła-
sza osiemnaste zawody poetyckie dla wszystkich 
bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na 
arenie tematu:

Cokolwiek czy wszystko… Oto jest poezja

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, 
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
nawiązywać będą do tego – określonego w temacie 
zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-
kulurowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane 
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, 
w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, 
należy nadsyłać pod adresem: Redakcja Akantu, 
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1 – do 15 
stycznia 2019 roku.
 
Jury przyzna osiem nagród: 
   
Grand Prix   – 600 zł
I nagroda    – 400 zł
II nagroda   – 250 zł
dwie III nagrody   – po 100 zł
cztery wyróżnienia   – 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 dziewiętnastego agonu ogłoszone zostaną 
na łamach miesięcznika Akant w lutym 2019 roku 
wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.
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on latał, panie.
Ja, panie, jestem ci wdzięczna, że zaprosiłeś 

go tutaj. Tu spotkał mnie i pokochał. 
Pozwolił mi pójść na urwisko razem z nimi. 

Świt był dziś chłodny. Odlecieli a słońce dopiero 
co wstawało. Lecieli a ptaki dziwiły się im i krążyły 
nad nimi zaniepokojone.

 Zniknęli za horyzontem a mnie serce pę-
kło na kawałeczki. Panie… wybacz… myślę, że 
będą szczęśliwi, tam w świecie. Mój syn, panie, 
zasługuje na szczęście. 

PANI EGUCKA z pietyzmem te strzę-
py pożółkłych papierzysk? SŁÓW, które 
żyją i będą ŻYĆ WIECZNIE, składała… 
odbudowały jej PAMIĘĆ – z AFAZJI 
wyrywały… zrozumiała, że otrzymała 
szansę, uczestniczenia w czymś czego nie 
przeżyła… bo najpierw, te RODZINNE 
DOŚWIADCZANIA… indywidualne, oso-
biste zachowanie pamięci… odnalezienia 
PUNKTÓW OPARCIA w PRZESZŁOŚCI, 
która WOLNOŚCIĄ – tak czasem bezre-
fleksyjnie, OCZYWIŚCIE teraz przyjmo-
waną się stała – stawała! Dla całej POLSKI 
zaowocowała. Powstanie Wielkopolskie.

Przed nihilizmem się wybroniła 
– bo ta WARTOŚĆ… PANI EGUCKA 
OJCZYZNĘ miała – mieć, ten PUNKT 
OPARCIA, musiała.

Tą piękną myślą – IDEĄ się zachły-
snęła… szczęśliwa – uszczęśliwiona na 
tym bujakowym fotelu się rozkołysała… 
w tym DOMKU PAJĘCZYCY, który taką 
piękną chwilę jej ofiarował; gdzie CZAS 
jakby się zatrzymał, choć domek był nowy; 
PRASZLACHECKA nową działkę – dawne 
kartoflisko zagospodarowawszy, ubolewa-
ła że wkrótce po śmierci PRASZLACHEC-
KIEGO jego syn z pierwszego małżeństwa 
ich stary siedemnastowieczny dworek 
rozebrał i taką pudełkowatą nowoczesną? 
Landarowatość tam wybudował; nawet 
taki potężny – magiczny ponoć głaz – w 
jakimś celu tam umieszczony? spopod 
dworkowego fundamentu wyrzucił. Cóż 
może AFAZJA zrobić z człowiekiem! – 
pomyślała PANI EGUCKA – bo ona ten 
DWOREK zapamiętała, parę razy w nim 
bywała. Parterowy domek, wyniosłym 
dachem okryty, bo tam STRYCH! STRY-
CHY w takich dworkach z wielu względów 
WAŻNE były: środek zajmował zawsze 
KOMIN – ciepły był, toteż MĄKA przywo-
żona z młyna czy z wiatraka się tam, na 
ten POWSTAŃCZY CHLEB też, wygrze-
wała, przechowywana w workach z PAR-
CIANEGO grubego płótna – konopnego 
lub lnianego; w takich PŁÓTNIANYCH 
workach mąka nie zatęchała – robaków 
nie miała. Tam też była WĘDZARNIA, a 
w niej, w lnianych woreczkach… no, bo 
te ROBAKI! szczelnie pozawijane surowe 
wędzone SZYNKI – OLBRZYMKI, zerwo-
latki, wątrobianki uwędzone, salcesony, 
o nieznanym już dziś SMAKU NATU-
RALNOŚCI i rzeźniczej – rzemieślniczej 
doskonałości!

PRASZLACHECKA PANI EGUCKIEJ 
do AKADEMIKA te przysmaki darowy-
wała – ostrym nożem, na tym STRYCHU 
– odkrawała…

Wszystko, co stanowiło życie tam-
tego, nieistniejącego już dworku, PRA-
SZLACHECKA przewiozła do DOMKU 
PAJĘCZYCY, niczego nie wyrzuciła – sza-
nowała swoją PRZESZŁOŚĆ? może… ale 
i może dlatego, iż nigdy nie wiadomo, 
czy BIEDA jakowaś, jak wówczas, w tych 
latach dwudziestych, do OPALENICY 

Fragment powieści nagrodzony I nagrodą w 
Konkursie Literackim im. Romana Wilkano-
wicza, pt. Stulecie Odzyskania Niepodległości, 

Stulecie Powstania Wielkopolskiego.

nie powróci, a wówczas WSZYSTKO się 
przydać może.

Teraz też! PANI EGUCKA te PAR-
CIANE WORKI, starannie poskładane, 
za kaflowym piecem dojrzała… tylko je 
wrzucić na furę i na WIATRAK po mąkę 
z własnego zboża pojechać; bo na WIA-
TRAKU przechowywane…

Nic to, że WIATRAK – DOBRODZIEJ 
przez wariata – piromana zgładzony – 
spalony, w naszych snach o przeszłości 
można go przecież odtworzyć – pomyślała 
PANI EGUCKA – nawet wiersz o jego 
zacności dla ludzkości opalenickiej na-
pisała… Nawet GRZEGORZEWSKIEGO 
uprosiła, by go sportretował – namalo-
wał.

PIECA w którym chleb dla powstań-
ców wypiekano, przenieś się nie dało, 
ale go też widziała… w sionce… pod 
schodami… nawet kilkanaście chlebów 
drewnianą łopatą tam wsuwano, by złotą 
skórką się przyozdabiał…

A jakie bochny – makowcowe na 
święta się tu piekły!!! Tak, takiego jedze-
nia, jak u PRASZLACHECKIEJ już na 
świecie nie było.

Teraz nawet PANI EGUCKA pod 
tym piecem w krzywej, bo krzywej, ale 
szlachetnie naturalnej kobiałce KWYR-
LEJKI zrobione przez PRASZLACHECKĄ 
własnoręcznie z czubków gwiazdkowych 
choinek dojrzała – miksery? Tych nie 
było przecież, PRASZLACHECKA mąkę 
w garnuszku emaliowanym tymi KWYR-
LEJKAMI na POLEWKĘ, NAWARKĘ 
każdego ranka na śniadanie rozbełtywa-
ła, by swoich i parobków nakarmić… by 
zdążyć, przed świtem wstawać musiała… 
nieee pięciu złotych na drożdżówkę 
swemu dziecku nie dawała: tę pajdę ze 
smalcem tak.

PRASZLACHECKA vel KNIAGINI 
ROMANOW była wyjątkową kobietą i 
chociaż prawdziwą wręcz WIELKOPO-
LANKĄ – OPALENICZANKĄ się stała, w 
POLSKOŚĆ się wpisała była, to o swym 
tajemniczym pochodzeniu nie zapomi-
nała: bo to u niej na tym strychu PANI 
EGUCKA tę skrywaną tam BARANICĘ 
widziała…

W ręce ciotki z Grodziska przeszła 
bowiem dopiero po śmierci PRASZLA-
CHECKIEJ, by teraz PANI EGUCKIEJ 
przekazana, czegoś się od niej domaga-
jąc – ale CZEGO? – ją swoją obecnością 
epatować.

PANI EGUCKA była pewna, że jej 
TRZECIE OKO znajdzie odpowiedź 
wkrótce, dlaczego ta BARANICA do 
niej – właśnie DO NIEJ – w jej ręce się 
dostała.

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska 

Trzy światy ze zwycięską baranicą… (2)
dokończenie z poprzedniego numeru

Budynek firmy MOMOX znajdował się w 
pobliżu Lipskiego Messegelände. Gdy wysiadłem 
z S-Bahnu zaraz przyczepił się do mnie jakiś nie-
udacznik. Hindus albo Pakistańczyk.

- Momx? Momox? - pytał.
- Momox - odpowiedziałem.
- Komm! - krzyknął.
Wytłumaczył mi, że już drugi raz stara się o 

tę posadę. Za pierwszym razem mu się nie udało. 
Potem ostrzegł mnie, że mało płacą. Mniej niż 
w Amazonie. Ale może mnie się uda - w końcu 
jestem Niemcem.

- Polakiem - odpowiedziałem.
- Polkiem? - spytał.
- Tak.
- Kurva, pitschka! - krzyknął. Uśmiechnął się 

i czekał na reakcję.
W poczekalni siedziało kilku innych fraje-

rów. Prawie wszyscy cudzoziemcy. Na stolikach 
leżały posklejane w stosy książki. Uznałem to za 
dosyć barbarzyńską praktykę. Po kilku minutach 
przyszedł do nas jakiś wysoki blondyn i zaprosił 
do sali konferencyjnej. Siedziało tam 3 albo 4 
kolejnych wysokich blondynów, jeden z nich 
włączył projektor, wyłączył światła i zaczął nas 
wdrażać w początki działalności firmy MOMOX. 
Uważałem to za lekką przesadę. Człowiek stara 
się o możliwie najprostszą robotę, o posadę bez 
odpowiedzialności i nadgodzin, a oni odstawia-
ją taki cyrk. To nie do pomyślenia. Zapamiętałem 
z tego wszystkiego, że firma MOMOX handluje 
używanymi książkami. Blondyn zapalił światło, 
przedstawił modele pracy i oznajmił, że w okresie 
próbnym wymagają nadgodzin. Zaraz zdecydo-
wałem się na 24 godziny w tygodniu. Po linii 
najmniejszego oporu.

Później 3 albo 4 gości przeprowadziło dwa 
testy. Pierwszy sprawdzał ile książek jesteśmy w 
stanie zeskanować w ciągu 20 minut. Drugi miał 
dowieść, że umiemy czytać po niemiecku i odna-
leźć na półce pozycje figurujące na liście. Wszyscy 
naraz włączyliśmy mentalność niewolnika. Nigdy 
tego nie zrozumiem. Coś dziwnego dzieje się z 
człowiekiem. To jakby rodzaj umowy. Jakbyśmy 
wszyscy podskórnie byli skażeni marksizmem. 
Walczę z tym gównem do ostatniej chwili, ale 
wszystko szlak trafia, bo zaraz zgarnia nas specja-
lista od BHP, prowadzi przez wszystkie hale w 
zakładzie i zasypuje industrialnym bełkotem. Je-
steśmy frajerami. Większość z nas jest paskudna. 
Większość zapuściła dziewicze wąsy i nie potrafi 
się ubrać. Nie potrafi się zdrowo odżywiać ani 
spojrzeć w lustro. Zdobyć się na szczerość. Na 
jeden śmieszny dowcip.

Po 90 minutach szkolenia boli mnie głowa 
i wysychają mi usta. Mam poskręcane jelita. Wra-
cam do pokoju i mam dosyć, choć nie przepraco-
wałem nawet godziny. Ale to wszystko mogą być 
bzdury. Możecie obwinić mój neurotyzm.

Victor Ficnerski

Momox
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Jedna z moich kuzynek jest pracow-
nikiem domu kultury w dużym mieście. 
Spotykamy się jedynie w dzień Wszystkich 
Świętych. Ostatnio szeptem opowiadała 
mi nie o rodzinie, ale o dziwnej sytuacji 
w pracy. Szef wezwał ją i wyznaczył klu-
bowi czytelniczemu tematykę spotkań. 
Dominowali współcześni poeci, a co za 
tym idzie wiersze białe. Grupa starszych 
ludzi, która systematycznie przychodziła 
na zajęcia z czytania poezji, zaczęła top-
nieć. Na jednym ze spotkań, dyrektor 
domu kultury  wyraźnie zaznaczył, że 
czasy Asnyka, Konopnickiej, Mickiewicza, 
Słowackiego, Norwida mamy już za sobą, 
pora już wyzwolić się od rymu i innych re-
guł krępujących i ograniczających wiersz. 
Na zakończenie powiedział: „Wiersz jest 
uosobieniem wolności. Może się rozwijać 
jak chce i żadne rymy, czy zwrotki nie 
powinny go niewolić”.

Rozmowa o tej sytuacji tak nas wcią-
gnęła, że kuzynka zdecydowała się zostać u 
mnie na noc, abyśmy mogły pogadać. Nie 
obyło się bez wspomnień. W środowiskach 
wiejskich i podmiejskich działały kape-
le, orkiestry kościelne i strażackie. Od 
dziecka słyszało się muzykę. Matki nuciły 
dzieciom kołysanki, czasami na „ –la, la, la 
–” , gdy słów brakło w pamięci.  Nikt nam 
w dzieciństwie nie czytał książek. 

Można mieć zastrzeżenia co do war-
tości artystycznej kapel i matek nucących 
swoim dzieciom na dobranoc, ale pamię-
tamy swoje dzieciństwo poprzez kołysan-
ki, różne śpiewanki, kawałki taneczne, 
pieśni kościelne, marsze ślubne, czy te 
na okoliczność uroczystości pierwszoma-
jowej, odpustowej czy pogrzebu. To do 

Tuż za oknem

znanych melodii „dorabiało się” słowa. 
Pisanie wiersza zaczynało się od nucenia. 
Wiersz miał brzmieć. Rytmika i melodyka 
pomagała tekst zorganizować. Wiersze 
wspomnianych wyżej autorów można było 
wyśpiewać i wystukać.  

Pojawiło się radio, a potem adapter. 
Współcześni rockandrollowcy  byli tak ryt-
miczni, że żadne nieregularne wiersze nie 
mogły się w te melodie wpasować. Dylana, 
Beatlesów, słuchaliśmy w kółko, Niemen  
śpiewem i przekazem tekstu poetyckiego 
zaskakiwał za każdym razem. Ówczesne 
pokolenie teksty  Osieckiej znało na pa-
mięć, bo je nuciło.

Szkoły nieśmiało zaczęły wprowadzać 
nowinki literackie, ale nauczyciele sami 
wychowani w atmosferze muzyczności 
wiersza, nie za bardzo radzili sobie z 
tematem.

A może by tak w ramach głoszonej 
wolności uszanować ludzkie przyzwyczaje-
nia, nie nazywać starszych „wapniakami”, 
nie krytykować ich gustów?  Może nie trze-
ba wykasowywać na siłę muzyki z wiersza, 
nie łamać tekstu kołem, byleby tylko być 
„nowoczesnym”?

Moja kuzynka znalazła sposób na omi-
nięcie przeszkód. Kłamie. Do dziennika 
co innego, na zajęciach co innego. Na 
wszelki wypadek, ma przygotowany kon-
spekt. Kontrole się zdarzają. Uczestnicy 
wieczorów poetyckich powrócili. Ostatnio 
słuchają „Sonetów krymskich” w interpre-
tacji znanego pisarza – Stasiuka. Mocny 
głos recytatora rozlicza się skrupulatnie z 
trzynastozgłoskowca. Radzę posłuchać.

W  jednym z najstarszych konkursów 
poetyckich Jóźwika pojawiła się kategoria 
poezji rymowanej. Uczestników nie braku-
je. Jest potrzeba, jest taka kategoria.

Nie chodzi o to, aby negować współ-
czesną poezję. O nie! W końcu chodzi 
o przekaz, o myśl, o sposób kontaktu z 
drugim człowiekiem o komunikowanie 
się ze światem. Dobry wiersz zmusza do 
refleksji, wzrusza, drażni umysłowe leni-
stwo. Jest mnóstwo byle jak napisanych 
wierszy rymowanych, i tyleż samo kiepsko 
podanych wierszy białych. Czytając coraz 
więcej, sami zaczniemy omijać kiepskie 
teksty.

Muzyczność nie stanowi również 
przeszkody dla prozy. Krytycy wychwytują 
specyficzne uładzenie tekstu powieści czy 
opowiadania, ale też zwykłym czytelnikom 
łatwiej się czyta płynące, niczym fale, zda-
nia  kolejnych rozdziałów.

Szukajmy zatem takich tekstów, które 
zaspokajają naszą potrzebę piękna, chro-
nią wypracowane przez pokolenia wartości 
i pomagają w poszukiwaniu prawdy. 

Anna Błachucka

Rozdzielić muzykę od literatury

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

Ten młody, o ładnej twarzy, wysoki, 
dobrze zbudowany około dwudziestoletni 
chłopak poruszał się z dużym wysiłkiem. 
Kuśtykał, jako że miał niepełnosprawne, 
porażone nogi. Los nie oszczędził mu 
też rąk, szczególnie jednej – była chro-
ma, drugą miał bardziej sprawną, choć 
również częściowo sztywną, wysuniętą do 
przodu. 

Tadeusz poznał go w klubie dla 
osób niepełnosprawnych. Nie wiedzieć 
dobrze, czemu nie chciał, by mówić do 
niego  jego prawdziwym imieniem, a tak 
dość dziwacznie – Ondraszek. Twierdził, 
że miał w związku ze swoim prawdziwym 
imieniem przykre wspomnienia. 

Poprosił kiedyś Tadeusza, aby mu dał 
swoje fraszki, które chciał przeczytać na 
warsztatach rehabilitacyjnych. Tadeusz 
dał mu je bez oporu. W zamian na pamiąt-
kę, za cenę klisz, odsprzedał Tadeuszowi 
fotografie wykonanej przez siebie, jak 
twierdził figury plastycznej, zrobionej na 
terapeutycznych zajęciach. Czy to rzeczy-
wiście było jego dzieło, Tadeusz nie mógł 
być pewny. 

Na zdjęciach, na wysuniętym do 
przodu pomarańczowym podłożu, wid-
niała jaszczurka. Przypominała legwana. 
Wykonane było nie wiadomo z jakiego 
materiału rzeźbiarskiego, utrzymując, 
jak to się mówi, plastyczny charakter. 
W tle znajdowała się, pomalowana na 
niebiesko płyta, a całość ułożona zosta-
ła na tapczanie. Sama jaszczurka była 
różnokolorowa. Bladofioletowa głowa, 
brzuch i przednia część tułowia, grzbiet w 
tyle niebieski i zielonkawy – takie były jej 
barwy. Na całej skórze jaszczurki widniały 
dość duże żółtawe plamy, a zakręcony 
do góry, tak jak u kota, ogon dochodził 
prawie do końca grzbietu stworzenia. To 
właśnie, szczególnie ta głowa zadarta do 
góry, robiła wrażenie i od razu przyciąga-
ła wzrok. Szeroko otwarty pysk i smutne, 
melancholijne z przodu widoczne zielone 
oko wyrażały niemy krzyk rozpaczy i bólu. 
Całość robiła wielkie wrażenie. Nasuwało 
się podobieństwo z niektórymi dziełami 
Antonio Gaudiego. 

Ondraszek, wręczając mu te zdję-
cia, pokazał napisaną krzywymi literami 
na odwrocie jednego z nich dedykację 
w formie fraszki: Jaszczurka na skale nie 
tańczy w karnawale. Na drugim widniał 
napis: Pamiątka dla Tadeusza od Ondraszka 
– jaszczurka. Słowa z pierwszego podpisu 
wymówił z niezbyt mądrym, a przy tym 
ambiwalentnym uśmiechem i takim to-
nem jakby rozkoszował się kompletnym 
idiotyzmem swojej fraszki napisanej na 
wzór eksperymentów radosnej twórczości. 
I Tadeusz uśmiechnął się słysząc to dictum 
z przymrużeniem oka. 

Niebawem Tadeusz wrócił do swojego 
domu. Chwilę odpoczął i zaczął myśleć o 
tym całym zdarzeniu, o cierpieniu On-
drzaszka, które ukazał w tak diaboliczny 
sposób.

Ukazał je w iście szatański, diabolicz-
ny sposób.

Lechosław Trubicki

Ondraszek
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Od 17 do 21 października 2018 roku 
odbył się w Londynie VI Festiwal Poezji 
„Słowiańska Brosza”, na który po raz 
trzeci został zaproszony i uczestniczył w 
nim Sławomir Krzyśka. Tradycyjnie już 
Festiwal zorganizowała grupa artystyczna 
KaMPe wraz z jej założycielem i liderem 
Aleksym Wróblem.

17 października po południu w 
Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. 
Lotników Polskich przy Ambasadzie RP 
odbyło się spotkanie gości Festiwalu z 
uczniami szkoły.

Następnego dnia w Jazz Café w Pol-
skim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym 
odbyła się dyskusja panelowa dotycząca 
organizacji  „Spotkania Kreatywnych 
Emigrantów” Beskidy 2019. Omawiano 
również współpracę słowiańskich szkół 
działających w Londynie. Po uroczystym 
obiedzie w polskiej restauracji Łowiczanka 
odbyła się uroczysta inauguracja Festiwa-
lu. Przedstawiono na niej premierę kanta-
typt. „Niepodległość”, którą skomponował 
i wykonał  Janusz Kohut w towarzystwie 
wiolonczeli, na której grała Urszula Mi-
zia i wokalu Joanny Korpieli-Jatkowskiej. 
Później Joanna Korpiela-Jatkowska i 
Agnieszka Bąk zaprezentowały piosenki ze 
słowami i muzyką Aleksego Wróbla w aran-
żacji Janusza Kohuta. Wystąpił także lon-
dyński Russian Choir of Dulwich Mums. W 
godzinach wieczornych odbył się wieczór 
współczesnej poezji bułgarskiej, który 
prowadziła Elka Nyagolova z Bułgarii. Była 
równieżpromocja przedstawionych wier-
szy w antologii „Rzeka”. Twórczość swoją 
zaprezentowały następujące bułgarskie 
poetki: Elka Nyagolova, Lyubk a Slavova, 
Yordanka Getsova, Migliena Georgieva i 
tłumaczka Teresa Lazarova. Wieczornemu 
spotkaniu towarzyszyły bałkańskie pieśni 
w wykonaniu Valeriyego Poshtarova. A na 
zakończenie spotkania Janusz Kohut wraz 
z Urszulą Mizią i Joanną Korpielą-Jatkow-
ską przybliżyli polskie pieśni góralskie. 

19 października przed południem 
delegacja poetów spotkała się z Arkadym 
Rzegockim ambasadorem RP w Londynie, 
wśród których był poeta Sławomir Krzyśka.
We wczesnych godzinach popołudnio-
wych w Instytucie Polskim i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego została przedstawiona 
twórczość słowackich poetów Zuzany 
Kuglerovej, Ondreja Kalamára i Alicy Mi-
kitovicovej. Po tej poetyckiej prezentacji 
uroczyście wręczono nagrodę Słowiańska 
Brosza poetce ze Słowacji Zuzanie Kugle-
rovej.  Nagrodę wręczył Aleksy Wróbel.
Następnie festiwalowi goście wysłuchali 
koncertu z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości pt. „Z 
muzyką ku niepodległości”. Po kolacji 
w Łowiczanceodbył się jeszcze wieczór 
rosyjskiej i polskiej poezji współczesnej. 
Przedstawili na nim m.in. swoje wiersze 
rosyjscy poeci Vladimir Korkunov i Sve-
tlana Demidova. Prezentowali również 

Sławomir Krzyśka

VI Festiwal Poezji „Słowiańska Brosza”

swoje wiersze następujący polscy poeci: 
Bogusława Chwierut, Wiesław Fałkowski, 
Edyta Hanslik, Agnieszka Jarzębowska, 
Małgorzata Jędrzejewska,  Bernadeta Kra-
wiec, Sławomir Krzyśka i Błażej Szuman. 
Prezentacji poezji towarzyszył występ Remi 
Juśkiewicza, który śpiewał poezję polskich 
współczesnych poetów. 

Kolejnego dnia rano delegacja festi-
walowych poetów spotkała się z uczniami 
szkoły przy ambasadzie bułgarskiej. Wie-
czorem, po uroczystej kolacji w Łowi-
czance, w Jazz Café w Polskim Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym odbył się jazzowy 
koncert fortepianowy Janusza Kohuta i 
oficjalne zamknięcie Festiwalu.

21 października 2018 roku dla zainte-
resowanych poetów odbyła się wycieczka 
autokarowa do Brighton, Beachy Head i 
Eastbourne. 

Orfeusz

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za-
prasza osoby reprezentujące wydawnictwa, 
instytucje kultury, agencje artystyczne, or-
ganizacje i stowarzyszenia twórcze, portale 
i media zajmujące się literaturą oraz sztuką 
do zgłaszania książek do: 

VIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFE-
USZ za najlepszy tom roku 2018  

- pod honorowym patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału 
Pen Club. 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch 
kategoriach:
I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora 
z Polski północno-wschodniej (Powiśle, 
Warmia, Mazury, Podlasie)

- za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie 
pierwsze wydanie) żyjącego autora, napi-
saną w języku polskim i wydaną w Polsce 
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. 

Zgłoszenie książek do nagrody powinno 
mieć charakter pisemny. Do listu prze-
wodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy 
każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 
15 lutego 2019 r. na adres sekretarza jury: 

Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyń-
skiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida 
z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz 
Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i 
nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, 
nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym 
nr telefonu, ew. adres e-mail) instytucji 
zgłaszającej.

.

-

.

  KPK, Hotel „Centralny”, ul. Dworcowa 85,  
 85-010 Bydgoszcz, tel. (052) 379 67 89, 
 trzeci  wtorek  miesi¹ca godz. 18.00
   KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
   KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
   KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
   KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
   KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
   KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
  KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
   KPK – £ohiszyn, Janina Bogdanowicz,   
 225740 £ohiszyn, ul. Dzier¿yñskiego 29, 
 Pinski rajon, Briestskaja ob³ast, Bia³oruœ - Bie³aruœ
   KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
 i M³odzie¿y S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa 
 Braille,a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,  
 tel. (052) 322 17 87
   KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa” 
 85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,  
 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,  
 ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie, 
 tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781 
   KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
 96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
 ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych 
 i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3, 
 85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008 
   KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
 gm. 89-210 £abiszyn,
 tel. (052) 52384623, 0605097743
   KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz, 
 ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
   KPK  89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
 tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
   KPK  Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
   KPK  Pensjonat „Salamandra”
 84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
 KPK Siergiej Finow
 24 7760 Mozyrz
 ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
 KPK Wincenty Siewruk
 24 7800 Narowla
 ul. Kommunisticzeskaja 33, Bia³oruœ
 KPK Witalis Myszona
 24 7841 Lelczyce
 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
     KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

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

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-

-
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Rafał Jaworski

Męczennicy

Jurorzy poetyckich konkursów
są godni podziwu.
Tyle obcych natchnień 
muszą w siebie wchłonąć
za grosze marne przecież.
Tyle porywów ducha 
(niewątpliwie szlachetnych)
należy słusznie odrzucić.

Jurorzy poetyckich konkursów
nie mają swego Watykanu
gdzie składa się wniosek 
o beatyfikację.

A cudów u nich 
częstokroć

pełno

Mirosław Laus

Nie tylko poligony...

Tęsknię za tym co żyło kochane chłopaki,
tęsknię czułą miłością choć twardą jak skała.
Rozpaczliwie zaglądam w pociemniałe niebo,
nie zaświeci dla mnie nawet gwiazdka mała.

Nie słowiki nam w głowie, nie chabry i maki
czujnym okiem na chłopców zmęczonych patrzymy.
Szary kurz, hełm brudny, mokra broń w ramionach,
przecież jedną gromadą Ojczyźnie służymy!

Gdy ranek przychodzi okrzykiem znienacka,
my po walce wracamy w rejony strudzeni.
Papierosy, spojrzenia, łyk kawy i...dosyć!
Byle gdzie padamy wysiłkiem znużeni.

Umieramy wśród wrzosów, stale jednak żywi,
nic nie wiemy o śmierci kiedy serca biją.
Wobec wroga gniewni, na służbie szczęśliwi,
choć wielu odeszło, w naszych sercach żyją!

A z sił już wyzuci, z mgiełką starczą w oku,
zostajemy z wiarą, wieczną gotowością.
Nie czekamy boju, choć walczyć umiemy,
gdy trzeba, ruszymy do walki z miłością!

07.11.2018

Piotr Burczyk

***

Ja, Białorusin mówię 
Do siebie, Polaka,
Skąd w Tobie 
Nawyk spojrzeń za Bug.

Ja, Ukrainiec pytam
Siebie, Litwina,
Skąd we mnie głód ukraińskiej mowy
I pamięć litewskiej topografii Wilna.

Ja, Żyd pytam
Siebie, Niemca,
Skąd czułość na widok macewy
I szwabachy opisującej Ermland.

Ja, Mazur pytam
Siebie, Warmiaka,
Skąd chęć założenia prostej koszuli,
Zetlałej i zakurzonej, 
Mimo zamknięcia w starej szafie z Berkwedy.

Ja, łąka pytam
Siebie,  trawy i krzewy,
Skąd moje zapachy i kolory.
I czy chwastem, czy makiem je nazwą i palcem wytkną,
Chcę szumieć wszystkim, co we mnie wyrosło
I wciąż woła z krain, z których byłem-nie-byłem,
A jestem.

03.04.2020

Ariana Nagórska

Wygodna mobilność

Choinki bez błyskotek są dłużej odświętne
w lesie, ale te w domu za strojność się ceni
Wygoda i mobilność też nieobojętne
bo łatwiej to wyrzucić, co nie ma korzeni!

Tadeusz Zawadowski

TO  CO  UTRACONE 

tak naprawdę pozostaje w nas tylko to co utracone. ślad 
po bitwie na kije. urwany guzik od dziecięcej marynarki 
szukany godzinami. pierwsza komunia która może się równać
tylko z ostatnią. wszystko pozostałe może się jeszcze wydarzyć.
to co utracone rośnie w nas jak góra. daremnie 
szukamy właściwego szlaku aby
dostać się na jej szczyt bowiem wszystkie już dawno

rozmyły się we mgle.

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Gatunku „płaszcza i szpady” nie lubiłam 
nigdy. Ani w literaturze, ani w filmie. Tym 
bardziej nie wyobrażałam sobie go w na scenie. 
Los jednak spowodował, że pomyliłam datę 
na bilecie i pierwszą część spektaklu przyszło 
mi oglądać z najwyżej usytuowanego schodka, 
pod samym niemal stropem sali widowiskowej 
Opery Nova. A teatr to przecież ogromny. 
Ale dzięki temu, jak nigdy dotąd, mogłam w 
pełni docenić scenografię; dzieło Grzegorza 
Policińskiego. Muszę przyznać, że czegoś tak 
niezwykłego, mimo mego „bogatego w treści” 
Peselu, wcześniej nie udało mi się zobaczyć. 

To przedstawienie warto obejrzeć, cho-
ciażby tylko ze względu na samą oprawę pla-
styczną. Potężne szesnastowieczne budowle i 
rekwizyty przemieszczały się po scenie, uka-
zywane i podświetlane pod różnymi kątami, 
nie tylko zachwycając plastyczną urodą, ale 
i przydając kilkugodzinnemu spektaklowi 
dodatkowej, obok działań aktorskich, dyna-
miki. Widz nie odczuwał tak bardzo, że to 
adaptacja długiej powieści. Sceny kameralne 
rozgrywane były w różnych zakamarkach i na 
różnych poziomach w rozmaitych obiektach, 
w najróżnorodniejszy sposób oświetlane przez 
Tomasza Filipiaka. 

A i dobiegająca z orkiestronu muzyka 
Krzesimira Dębskiego wspaniale wyreżysero-
wana dla spektaklu przez Krzysztofa Borowicza 
i Łukasza Nowackiego, pod kierownictwem 
muzycznym Adama Skrzypka i kompozytora 
wspomagała to wrażenie dynamizmu bardzo 
zmiennym tempem i natężeniem dźwięków, 
jakby wspierając całą tę sceniczną opowieść. 
Sygnalizowała zdarzenia, podkreślała stany 
emocjonalne bohaterów, a że jest w tym dziele 
co podkreślać, każdy kto choćby pobieżnie 
zapoznał się z powieścią, zdaje sobie sprawę. 
A w teatrze dochodzi jeszcze przepięknie 
zakomponowany przez choreografa Jacka Gę-
burę i fechmistrza Sylwestra Zawadzkiego oraz 
choreografa pojedynków Macieja Andrzeja 
Maciejewskiego ruch sceniczny.

Dzięki zwolnieniu miejsc i oddaleniu 
się do zawodowych obowiązków kolegów z 

bardziej czasowo dyscyplinujących mediów, 
na drugą część udało mi spłynąć już z antresoli 
i się oglądać spektakl z bliska. Z zachwytem 
przyglądałam się kostiumom zaprojektowanym 
przez Annę Chadaj zgodnie z obowiązującym 
stylem epoki i z uwagą śledzić efekty intryg 
politycznych i alkowianych malujące się na 
twarzach wykonawców. 

Aktorsko uwagę moją zwróciła zwłaszcza 
Justyna Szafran. Doskonale sprawdzająca się 
w roli przewrotnej intrygantki Milady, kobiety 
o wielu twarzach. Dysponując bogactwem 
środków, chwilami zwodziła nie tylko postaci 
sceniczne, ale co do swych intencji momenta-
mi budziła nawet wątpliwości w widzach. Zna-
komita tak w scenach nabożnej cierpiętnicy, 
jak i w symulacjach aktów erotycznych. Aktorka 
dysponuje przy tym niezwykle oryginalnym 
timbrem głosu, stąd i bardzo interesująco 
brzmiała w piosenkach. Ciekawie prezentowały 
się jej sceny spisku z Kardynałem Richelieu, 
granym przez Błażeja Wójcika. Też świetnego 
wokalnie. 

Również godnie partnerowała Milady w 
wielu momentach Wdowa Montreux, w kórą 
wciela się Bogna Woźniak- Joostberens.

Uwagę publiczności zwróciła także para 
służąca Milady- Kity, którą gra Ewelina Adam-
ska- Porczyk a zwłaszcza Planchet służący D’ 
Artagnana, Mikołaj Woubishet; zauroczył on 
publiczność swym wdziękiem i urodą silnego, 
ciekawie wyrażającego emocje głosu.

Ale tak naprawdę największą rolę w tym 
spektaklu odegrały piosenki, do których teksty 
napisali- reżyser i scenarzysta Konrad Imiela i 
Marek Kocot. Od samego słuchania miało się 
ochotę ruszyć na barykady.

A kilka ostatnich scen przedstawienia 
tak bardzo kipiało od aktualnych odniesień i 
aluzji, którym towarzyszył rewolucyjny niemal 
klimat i takoweż brzmienia dobiegające z or-
kiestronu, że mimo wcześniejszych nie zawsze 
może dramaturgicznie pasjonujących narracji, 
publiczność poderwała się do stojącej owacji 
przy oklaskach.

Anita Nowak 

Tańczące zamczyska i polityczne intrygi

Wampir Władysława Stanisława Reymonta 
stał się dla zespołu Teatru Polskiego w Bydgoszczy 
świetnym pretekstem do ćwiczeń a także zabawy 
w teatr. Młodzi bądź czujący się młodo aktorzy 
pod kierownictwem reżysera TOMASZA Wę-
GORZEWSKIEGO próbowali, całkiem zresztą 
udatnie, poradzić sobie z powieścią okultystyczną 
(1894) późniejszego laureata nagrody Nobla. 
Jak napisała Barbara Filiks Wampir to „studium 
duszy schyłkowców; zdezorientowanej, szuka-
jącej bóstwa, idei, czegoś, czego można by się 
uchwycić, co zapewniałoby stabilizację i ukoiło 
nerwy. Czytelnik otrzymuje wiele propozycji ale 
to wszystko są surogaty prawdziwego szczęścia, 
zwodnicze miraże”.

Trudno więc o jakiś wiodący wątek, jakiś 
sens naczelny.

Udramatyzowano więc powieść poprzez jej 
dialogizację a także zracjonalizowanie jej treści i 
uwspółcześnianie językowe. Dano szanse każdemu 
aktorowi na swobodną kreację, tak więc każdy 
popisywał się tym, co ma najlepszego, choć nie 
zawsze rozumiał wypowiadane kwestie.

Mieliśmy więc do czynienia z popisem aktor-
skim, rodzajem giełdy, a nawet konkursu.

Widz, nie zmuszony do wsłuchiwania się 
w poszczególne kwestie, bowiem jedna często 
zaprzeczała drugiej, mógł upatrzeć sobie aktora i 
analizować jego grę. Mógł też z sąsiadem/ sąsiadką 
zorganizować półszeptem konkurs na najlepszego. 
Innymi słowy sympatyczna zabawa. Reżyser sko-
rzystał bowiem z interpelacji Wampira dokonanej 
przez Barbarę Filiks:

„Mrok, niedomówienia, niedokończone 
obrazy - ta zasada widoczna jest w całej organizacji 
tekstu na wszystkich jej poziomach: w warstwie 
fabularnej, w konstrukcji przestrzeni, kreacji bo-
haterów, narracji. Trudno określić budowę fabuły. 
[...] Nieprzewidywalne, zaskakujące sytuacje, nie-
codzienne doświadczenia, fluktuacje nastrojów, 
nie pozostawiające najczęściej bohaterom czasu 
na rozeznanie się w nich - wszystko płynie jak rwąca 
rzeka, wszystko owiane mgłą tajemnicy, szczelnie 
osłonięte nieprzeniknioną zasłoną Izydy, której 
śmiertelnik uchylić nie zdoła. Stąd realistyczno-
oniryczna konwencja, z zacierającą się ciągle 
granicą między jawą a snem, gdy nie wiadomo, czy 
jesteśmy jeszcze po tej, czy już po tamtej stronie 
rzeczywistości”. 

Władysław Stanisław Reymont, Wampir, reżyseria Tomasz 
Wegorzewski, Teatr Polski w Bydgoszczy, premiera 17 listopada 
2018 roku

Stefan Pastuszewski

Zabawa z wampirem
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 Wiele lat temu Tadeusz Różewicz 
„zadał zadanie domowe” młodemu po-
ecie - opisz swoją twarz / i podziel się ze mną 
/ jej zmiennym wyrazem // nie czytałem / 
w poezji polskiej / dobrego autoportretu 

Wydaje się, że 68-letni TOMASZ 
JASTRUN w tomie Naprzeciw siebie ( Wy-
dawnictwo C&T, Toruń 2018, ss. 72) za-
dał sobie podobne zadanie – nakreślenia 
literackiego autoportretu, tyle że w wieku 
dojrzałym. Ale myliłby się ten, kto posądził-
by go o próżność w wyborze tego zadania. 
Jak przypuszczam, wynikł on bardziej z 
autentyzmu, determinującego całą do-
tychczasową twórczość Jastruna. Co więcej, 
taki wybór wymagał od niego odwagi. Bo 
stanąć naprzeciw siebie to stanąć w nagiej 
prawdzie, nie zawsze przyjemnej. Tomasz 
Jastrun przyzwyczaił już swoich czytelników 
do tego, że zabiera się za tematy trudne, 
niewygodne, niepoprawne politycznie i 
społecznie. Do takich wciąż należą w na-
szym kręgu kulturowym - starość i śmierć. I 
to one grają pierwsze skrzypce w tym tomie. 
Dyrygentem jest czas.  

Tom rozpoczyna wiersz Powieki bę-
dący swoistym preludium do opowieści o 
upływie czasu. Opadająca mimowolnie po-
wieka podmiotu lirycznego (dalej: pl) jest 
pierwszą z oznak zużycia jego organizmu. 
Pl konkluduje – 

Jestem fabryką / Która zaczyna się starzeć 
(s. 5).

W następnych wierszach Autor opisuje 
- zarówno w sposób dosłowny, naturali-
styczny jak i metaforyczny - zmiany, jakie 
zachodzą w wyglądzie pl (alter ego Autora) 
i innych osób.
Moja twarz / Do tej dawnej niepodobna / Idzie 
w rozsypkę / I rozbiega się we wszystkie strony 
(s. 15)
Moje dłonie / Jak stare rękawiczki (s. 44)
bieleją nam włosy / Pociemniało dno oka (…) 
Marszczą się nam policzki / Jak polane ukropem 
/ Ale to tylko czas (s. 59)
Co oczywiste, tych zmian nie da się zigno-
rować i trudno pl pogodzić się z nimi. 
Im dłużej patrzę w lustro / Tym mniej rozumiem 
/ Co się ze mną stało (s. 53)
w szybie widzę siebie / Jakby mnie wyjęto / Psu 
z gardła (…) jestem / Coraz bardziej przezro-
czysty (s. 7)

Ale bardziej przygnębiające wrażenie 
od tych opisów robi na mnie wyznanie 

Agnieszka Sroczyńska

Twarz dojrzałego poety na ciemnym firmamencie wierszy

podmiotu – Jestem stary / I tracę nadzieję 
(s. 43)

Pl nie dopowiada, na co traci nadzieję. 
Raczej nie jest to nadzieja na wieczność, 
skoro ironizuje w wierszu W urnie  (będą-
cym opisem konduktu pogrzebowego) - 

my jak stado baranów / Prowadzonych na 
rzeź (…) / Pobekujemy że to i owo / Jakbyśmy 
mieli żyć wiecznie // A przecież na łódkach z 
papieru / Płyniemy / Rzekami krwi ku morzu 
(s. 46)

W wierszach próżno szukać pytań 
wprost o sens życia, ale podskórnie cały 
ten tom jest zmaganiem się z pokusą 
utraty wiary w sens ludzkiej egzystencji. 
Pl dostrzega coraz więcej analogii między 
kruchością życia owadów, ptaków a kru-
chością życia ludzi. W wierszu Skazani na 
siebie stawia wręcz znak równości między 
nimi -

Poruszamy żuchwami / Dwa żarłoczne 
owady (s. 57) 

Taki ogląd „proporcji” ludzkiego ży-
cia nie musi rodzić negacji jego wartości, 
ale może uczyć pokory wobec czasu, prze-
mijania. Pl przechodzi swoistą przemianę 
w podejściu do przedstawicieli świata 
zwierząt, których czyni bohaterami kilku 
wierszy. I o ile z początku traktuje muchę 
jako natręta, którego trzeba zlikwidować 
(Czarna mucha, s. 8), o tyle później zaczyna 
czuć solidarność z „braćmi mniejszymi”. 

Ocaliłem go [pająka] / Kiedy odkryłem / 
Jak wiele nas łączy (s. 22) 

Wrażliwość, empatia wobec losu zwie-
rząt nie jest rzadkością wśród artystów (sły-
nął z niej m.in. Jerzy Nowosielski). Myślę, 
że jest to ten rodzaj dojrzałości, którego 
doświadczają nieliczni. Zobaczyć człowie-
ka nie na szczycie piramidy wszechświata, 
ale w równym szeregu z innymi istotami. 

W tomie często pojawia się motyw 
nocy, ciemności. To jego kluczowa meta-
fora życia. Na szczęście na tym ciemnym 
firmamencie wierszy pojawiają się gwiazdy 
– chwile spędzone z bliskimi. To jedna z 
piękniejszych fraz tego tomu -

kiedy z tobą rozmawiam / Jestem jasno 
oświetlony / Twoimi oczami (s. 65)

Autor tomu Tylko czułość idzie do nie-
ba pozostaje wierny przeświadczeniu, że 
tylko czułość, bliskość, miłość uzasadnia 
sensowność ludzkiego życia. A najpiękniej 
- moim zdaniem - wyraża je w wierszach 

poświęconym dzieciom.
W środku nocy / Słyszę tupot bosych stóp 

/ Mojego synka / Przestraszył się wszechświata 
/ I biegnie do mnie // Chowamy się obaj pod 
kołdrą / I już bezpieczni / Z głowami na po-
duszce / Płyniemy z nurtem lat / Pod czarnym 
parasolem / W niebieskie gwiazdy (s. 63)

Tulę cię synku mały / Jakbym chciał 
wieczności / Zostawić odcisk / Naszej bliskości 
(s. 54)

W kilku wierszach zaznaczony jest 
również erotyzm, któremu poświęcił dużą 
część swojej twórczości. Ale przybiera on 
tu odcień bardziej miłosny niż stricte 
seksualny. 

Stałaś w sukience / Którą podrywał wiatr 
/ Odsłaniał ci kolana / I dobierał się do ud 
(s. 50)

Nawiązań do poprzednich książek 
Autora jest więcej. Są to zarówno tematy 
– np. pożegnanie z Matką, które wcześniej 
pojawiło się w t. Powitania i pożegnania, 
jak i pojedyncze frazy – np. Jakby nic się 
nie stało (s. 16), która to fraza pojawiła 
się w t. Jakby nigdy nic. Również grafika 
znajdująca się na okładce autorstwa Joan-
ny Wiszniewskiej-Domańskiej przywołuje 
ostatnią powieść Jastruna pt. Wyszedł z 
siebie i nie wrócił, na okładce której znalazła 
się grafika tej samej artystki, wykonana w 
podobnym stylu. 

   Dojrzały Jastrun-poeta nie ekspery-
mentuje z formą wiersza. Pozostaje wierny 
swojej wcześniejszej poetyce – białemu 
wierszowi z krótkimi, zwięzłymi wersami . 
Odpowiedź na pytanie, czy to dobrze, czy 
źle, pozostawiam zawodowym krytykom 
literatury. Mnie jako czytelniczce poezji 
nie brakuje niczego w tych wierszach. 
Cechuje je czytelność i klarowność przy 
całym bogactwie użytych środków poetyc-
kich, z których najbardziej urzekła mnie 
personifikacja architektury - 
Cmentarz patrzy na nas / Oczami zmarłych / I 
wszystko wie / Wszystko rozumie (s. 11)
Hotel Bristol patrzy na mnie / Szklanym okiem 
/ Pamięta jaki byłem gładki / Kiedy piłem tu 
kawę z mlekiem (s. 7)
Równie pięknie buduje porównania –
snuję przyszłość / Jak pająk nić w rogu łazienki 
(s. 22)
Nasze oddechy / Jak kieszenie / Wywrócone na 
drugą stronę (s. 27)
książka / Jak zastygły w locie ptak (s. 30)
Oplotłem ją pierwszym spojrzeniem / Jak dzikim 
winem (s. 60)
I oczywiście metafory – 
Ich [rodziców] popioły przesypują się / W 
klepsydrze (s. 6)
[stół] stoi okrakiem nad otchłanią (s. 16)
Ukląkłem przed czasem który minął (s. 20) 
[syn] Przypięty do mojego istnienia  (s. 25)

Również metafor dopełniaczowych 
się nie wyrzeka – plecy odchodzącej chwili (s. 
12), bezwstyd rozstania (s. 13), cień skrzydła 
ptaka (s. 18)

Tomasz Jastrun tomem Naprzeciw sie-
bie wykonał po mistrzowsku trudne zada-
nie – nakreślenia autoportretu – portretu 
człowieka bardzo dojrzałego, fizycznie 
i mentalnie. I wygrał walkę z własnymi 
demonami… o wiarę w sens życia.

To że istniejesz jest cudem (s. 64)

Tomasz Jastrun, Naprzeciw siebie, Wydawnictwo C&T, 
Toruń 2018, ss. 72
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Poeta STEFAN M. ŻARóW wydał 
kolejny tomik wierszy. Tym razem jest 
to „Kurtyna kolorowych szkieł”. To zbiór 60 
tekstów w wyjątkowo estetycznej oprawie. 
Autor jest animatorem kultury, eseistą, 
krytykiem literackim. To już jego siódma 
pozycja książkowa. Nieczęsto się zdarza, 
by bohaterem wierszy otwierających to-
mik był krajobraz - mistyczny, onieśmie-
lający, surowy. A taki mamy w wierszach  
„Dom w skalnym załomie”, „Alpinista lecący 
grawitacyjnie”, wreszcie „W zaułku szkieł”. 
Tutaj krajobraz przekracza stereotypy 
- jest nieprzyjazny, obcy  chłodny jak 
„wnętrza diamentu”. Mowa tu o górach 
- krainie niedostępnych szczytów, ośnie-
żonych stoków, gdzie po wyczerpującej 
wspinaczce odpocząć można jedynie na 
„kamiennym stołku”. W tych wierszach nie 
ma zatem aury wytchnienia, bezpieczeń-
stwa, nadziei. Tutaj dominuje strach, 
poczucie izolacji, świadomość ludzkiej 
małości w cieniu dziewiczej natury. Ale 
góry w tych wierszach, to również źródło 
swoistej przemiany - jak pisze poeta - „po-
czątek nowego tchnienia”. Tu bowiem trud 
przeciera w nas nowe szlaki, wylany pot 
hartuje, strach wyzwala pierwotne emo-
cje. Samotność co prawda doskwiera, ale 
i wyostrza zmysły. Prowokuje do przekra-
czania granic. W wierszu „Alpinista lecący 
grawitacyjnie” czytamy:

w stawach ból
przypadkowy niezalogowany pasażer
chrzęst nadwyrężonych ścięgien
splotów i krzyżowych wiązadeł
w gorączce pozbawione racji zdarzenia
różne są stany na powłoce męki
teraz kiedy już w dolinie przysiadłszy na ka-
miennym stołku
wspominam zejście i rumor spadających 
kamieni
nie mogę nie pamiętać o strachu i zagubie-
niu

to jakby początek nowego tchnienia...

Te surowe pejzaże zapadają w pa-
mięć poety.  Ich egzotyka zapewne 
inspiruje. Ale nie jest rdzeniem jego 
osobistego „mikrokosmosu”. Tym ostatnim 

jest bowiem jego dzieciństwo, zieleń ro-
dzinnego ogrodu, kwiaty pielęgnowane 
przez matkę. To jego „granice poznania”, 
naturalne źródło pierwszych, chłopię-
cych wzruszeń /”Miejsca na wskroś poetyc-
kie”/. Ten wątek odnajdujemy również 
w skromnym wierszu „Wzrastanie”, gdzie 
mamy dziecięcą wrażliwość, wtórującą jej 
przyrodę, wreszcie subtelne narodziny 
talentu. Ale tą podróż przez matczyny 
ogród, to wzrastanie w dojrzałość i sztukę 
nie cechuje samotność. Nie ma w niej 
narcystycznego kolorytu. Młody poeta 
szedł bowiem wzdłuż klombów piwonii 
i róż w asyście rodziny, przodków, przy 
werblach historii. Nie był zakładnikiem 
egoistycznych emocji. Czuł potrzebę 
oddania głosu zmarłym i zapomnianym 
/”Wielowieś”/. Tym, którzy w materialnym 
świecie są bezbronni i niemi. Stąd w tej 
poezji głęboka więź ze świadkami epok, 
akcentowanie tradycji, ale też  tęsknota 
za utraconą, kulturową różnorodnością. 
Wiersz „Pytanie o sąsiada”:

tych miejsc już nie ma
siedlisk karczm i barwnych dyskontów wielo-
branżowych
sklepów cynamonowych i sanatoriów nieko-
niecznie pod klepsydrą
much i ciężkiego mdławego powietrza
rozsadził je balon rozpruty u schyłku symbo-
licznego lata
skowyt czasu i palacz z powieści Ladislava 
Fuksa

bo człowiek jak dostaje szanse staje się po-
tworem...

Niestety, pejzaże dzieciństwa zbledły, 
przez kwitnące ogrody przetoczył się z 
hukiem walec dzisiejszości. W „Naszej co-
dzienności” ludzie nagle skarleli, błądzą w 
gąszczu własnych defektów, „filozofię spro-
fanowali wróżbici”. Poeta konfrontuje się z 
tą ponurą wizją, próbuje zdefiniować jej 
przyczyny /”Nazwa i przedmiot”/. Jak za-
uważa w wierszu „Zapisane w odchodzeniu” 
- znika „z tego realnego plastiku zdarzeń”. Ale 
to znikanie jest czysto symboliczne. To 
raczej kwestia świadomego dystansu, zer-
kanie na rzeczywistość z ubocza, z okolic 

głębszego namysłu, zdrowego rozsądku. 
Poeta, którego prawdziwy wizerunek od-
bija się „w szybie bibliotecznej szafy” bez tru-
du znajduje sprzymierzeńca w literaturze. 
W niej się realizuje, doszukuje realnych 
wartości.  Pisze o relacji poety z odbior-
cą , szuka duchowości Słowa / „Słowo i 
jego podmiot”/, stawia na przeciw siebie 
dwa odrębne,  poetyckie byty /”Poeci”/. 
Wędruje wreszcie do źródła narodowej 
poezji, do Czarnolasu /”W cieniu Jana”/. 
Prócz literatury jego sprzymierzeńcem 
jest jeszcze upływ czasu. Jak pisze w „Ko-
smosie” - „zaczynam widzieć głębiej i dalej”. 
Z wiekiem  jego pamięć wyostrza się, 
kolory i zapachy wracają, mgła niedomó-
wień opada. Nawet zapomniany romans 
wraca nagle do „czystej formy”. Przeszłość 
wydaje się dziać dzisiaj, ale intensywniej. 
Fragment wiersza „Kosmos”:

zaczynam widzieć głębiej i dalej
bardziej wyraziściej zaznaczać kolory
przypominam sobie ten smak i zapach
spotkań i konwersacji
nocnych eskapad po parku Szczytnickim
czy cichawych zdarzeń na mostku przy japoń-
skim domku
czystość formy przenikała na wskroś nasze 
niewyartykułowane myśli
/.../

Są w tym zbiorze wiersze rozrachun-
kowe /”Wariacje na temat poniżej”/, jest 
tekst wyraźnie metafizyczny, w którym 
„cząstka wiecznego trwania” staje się al-
ternatywą dla nieuchronnej, pospolitej 
śmierci /”Ślad boskiej cząstki”/. Am -
basadorem tych wątków jest dla mnie 
„Przerwana ciągłość linii”, wiersz skromny, 
rzeczowy, bilansujący życiowe straty. 
Jego prosta forma, oszczędna narracja 
sprawiają, że jest wyjątkowo osobisty 
i wiarygodny. Podobnie jak urokliwy 
„Panta rhei”, w którym symbole tradycji i 
historii, odwieczne akcenty krajobrazu, 
wreszcie pomniki architektury sąsiadują 
z hałaśliwą współczesnością. W tomiku 
„Kurtyna kolorowych szkieł” czytelnik 
znajdzie bogatą wyobraźnię, tematyczną 
różnorodność, doceni sprawne pióro. 
Męska dojrzałość przekłada się tutaj 
na artystyczną. Jedyne, co zbędne w tej 
książce, to trzy kropki po każdym wierszu. 
Rozumiem intencje autora, ale nie jestem 
przekonany. Książkę zamyka tekst „Ego 
ergo sum”. Przytoczę go w całości, gdyż 
wart jest szczególnej uwagi:

Myślę ale czy jestem tym o którym piszą
czytają
wydają opinie
którego recenzują 
dotykają w teraźniejszości 
niosą we wspomnieniach

tym który musnął zagadnień metafizycznych
doświadcza realistycznie esencji bytu...

Książkę polecam.

Stefan M. Żarów, Kurtyna kolorowych szkieł, Mieleckie 
Towarzystwo Literackie, Mielec 2018, ss. 72

Ludwik Filip Czech

Ogród w cieniu Parnasu    
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