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Antologia niestandardowa „Kosmos literatów” składa się z 
trzech części. Zaczynamy od krótkich wspomnień 
związanych z początkami Internetu i informacją historyczną o 
pierwszych portalach literackich. Przedstawiamy niektóre 
środowiska. 

Druga (A-L) i trzecia (L-Z) część to prezentacje indywidualne 
pisarzy. Układ alfabetyczny według imion, zgodny z tradycją 
Contemporary Writers of Poland. Każda prezentacja jest inna, 
poprzez notkę o pisarzu, wiersz lub kilka wierszy, fragment 
prozy, a czasem poprzez recenzję lub wywiad. Nie ten pisarz 
jest „lepszy”, który posiada dłuższą prezentację. Tu możemy 
zacytować Gaussa, że biżuterii nie ocenia się po tym, co 
większe i cięższe. Każdy autor przedstawiony jest inaczej, co 
powoduje, że książkę czyta się z zainteresowaniem…

Zapraszamy do pierwszej i unikatowej antologii. 

Błażej Majsterek
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Danuta Błaszak
Przedmowa 

Książka „Kosmos literatów” jest nadbudową portalu 
literackiego „Miasto literatów 2000++”, redagowanego przeze 
mnie i mojego męża Lecha. "Miasto literatów" powstało kilka 
lat przed rokiem 2000 - stąd numer w nazwie, który oznaczać 
miał otwarcie na nowe tysiąclecie. Pierwsze projekty "Miasta 
literatów" sięgają roku 1995. Warto przy okazji wspomnieć 
wcześniejsze inicjatywy literackie. Z pewnością jest to portal 
internetowy „Wolni Najmici” prowadzony przez Iwonę i 
Petera Szymańskich. Ogromnie cenię również Romana 
Antoszewskiego, który opracował i wprowadził do Internetu 
książki z klasyki polskiej literatury. Portal „Miasto literatów” 
miał zawierać podstawową informację o polskich 
środowiskach literackich, przedstawiać pisarzy – zdjęcie, 
notka, próbka twórczości, kontakt koniecznie, email, adres, a 
nawet numer telefonu. Zmiany w nowym tysiącleciu 
zaskoczyły mnie swoją dynamiką. Emaile i adresy szybko 
traciły aktualność. Pisarze pisali dużo, dostawali nagrody i 
odznaczenia. Trudno było nadążyć za zmianami. Zawsze 
jednak interesowały mnie nowe trendy w twórczości. Sprawy 
formalne - jak uzupełnianie życiorysów, dopisywanie 
nowych tytułów, nagród lub zmiana informacji 
kontaktowych – wydawały mi się konieczne i zarazem 
nużące. Kiedy powstawało "Miasto literatów", byliśmy 
jednym z nielicznych źródeł takich danych, co najważniejsze - 
aktualnych. Teraz jest Wikipedia i wiele portali literackich, 
istnieją dobre wyszukiwarki, dzięki którym szybko 
znajdziemy to, czego szukamy.  

Na stronie frontowej "Miasta literatów" są nadal ciekawe 
artykuły, m.in. piękny niestandardowy wywiad z Włodkiem 
Holsztyńskim, przeprowadzony przez Agnieszkę 
Jarzębowską. Jest rozmowa z Jackiem Hilgierem, naczelnym 
„Gwiazdy Polarnej”. Są również przedstawiani Pisarze Roku 
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– jedną z laureatek była Anna Maria Mickiewicz, poetka o 
szerokiej wiedzy i ogromnym wkładzie w promowaniu 
polskiej literatury. Cieszę się, że dołączyła do redakcji książek 
z serii Contemporary Writers of Poland. 

Wracając do portalu „Miasto literatów”, myśleliśmy z 
Lechem o aktualizacji indywidualnych prezentacji pisarzy 
polskich i o dodaniu gości bez polskich korzeni. 
Konsekwencją tego pomysłu było wydanie książki 
aktualizującej te informacje. Dlatego stare prezentacje chcemy 
zachować w części archiwalnej, a link na książkę w PDF-ie 
dodać do strony frontowej portalu. 

Globalizacja i dynamika przemian wpłynęły na to, że w tytule 
książki jest kosmos, a nie miasto. Piękna okładka jest 
projektem Agnieszki Herman, która od dziesięciu lat 
projektuje okładki do naszej serii anglojęzycznej 
Contemporary Writers of Poland. 

I teraz powinnam wyjaśnić, dlaczego Kosmos tak bardzo 
różni się od podstawowych założeń Miasta. Jestem poetką i 
systematyczne przetwarzanie danych nie jest moim głównym 
zainteresowaniem. Standardowe życiorysy można znaleźć w 
internetowych publikacjach encyklopedycznych. Kontakt z 
pisarzem np. przez Facebook.  Opracowując książkę, 
zafascynowałam się wierszami, fragmentami prozy. Niektóre 
noty biograficzne pasowały do całości, w niektórych 
prezentacjach lepsze wydawały się recenzje. Powstała 
oryginalna, wartościowa opowieść o pisarzach. I jak wiemy - 
nie ta prezentacja jest lepsza, która jest dłuższa. Czasami 
jeden krótki wiersz budził emocje, „zatrzymywał” czytanie i 
już nic nie można było do tego dodać. Życiorysy 
niestandardowe napisane są równie twórczo jak prezentacja 
utworów. Niektórzy przedstawieni są tylko poprzez notę 
biograficzną. Przykładem jest Yvette Popławska, szalona 
organizatorka, robiąca milion wspaniałych rzeczy dla naszej 

9



historii i dla ludzi. Dynamika jej życia kontrastuje ze spokojną 
refleksyjną poezją. 

Każdy z przedstawionych tutaj pisarzy jest osoba niezwykłą, 
indywidualna galaktyką pełną gwiazd i mlecznych dróg, z 
których mogliśmy złożyć nasz KOSMOS. Dziękuję wszystkim 
tu obecnym za udział w naszym projekcie.  
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 Włodzimierz Holsztyński 
O początkach „Miasta literatów”  

Danuta Błaszak ukończyła studia matematyczne na Wydziale 
Matematycznym UW, a jej promotor -- sporo lat przed 
Danusią -- był studentem, którego widywałem na 
seminariach topologicznych, tuż przed moim 
wyemigrowaniem. Chcę uzasadnić, że ja jako zaawansowany 
wiekiem, mogę sobie pozwolić na wspomnienia. A poza tym i 
co najważniejsze, udało mi się spotkać -- więcej niż raz -- 
Danusię, z jej mężem i dwójką dzieci, w ich domu na 
Florydzie; ba, nawet zagrałem w szachy z jej synem (dziś już 
dorosłym).

Danusia łączyła pociąg do matematyki i literatury. Okresami 
pracowała w wydawnictwach matematycznych. Jej 
prawdziwą potrzebą było uwolnienie się od przyziemności. 
Innymi słowy, Danusia latała na paralotni, prowadziła małe 
samoloty, skakała ze spadochronem... Mam lęk wysokości, 
więc podniebnej listy nie dokończę.

W swoich wierszach, Danusia pisała o ludziach. To jest 
całkiem rzadkie, bo większość poetów pisze przede 
wszystkim o sobie lub o swoich wyobrażeniach. Czyli, w tym 
sensie, były Danusi wiersze artystycznie dojrzałe. W tych 
wierszach nie ma autorskiego „ja”, nie ma „ego”, nie ma 
żadnej ironii, itp. Liczy się bohater(ka) opowiadania i jej świat 
(bohaterami wierszy Danusi są kobiety) - wiersze Danuty 
opowiadają. Czytałem z wielką sympatią.

Spotkałem się z Danusią wirtualnie, na dyskusyjnej grupie 
poetyckiej p.h.p., do której Danusia dołączyła wkrótce po 
mnie, zresztą na krótko, wciąż we wczesnym stadium p.h.p. 
To był chyba rok 1999 (drugi rok p.h.p.) . Poznaliśmy się 
poprzez wiersze.
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Grupa p.h.p. przez lata monopolizowała polską poezję 
internetową. Przed p.h.p., od 1990, prawie wszystkie polskie 
wiersze internetowe były moje (ukazywały się na Poland-L, 
s.c.p, a kilka lat później także na RedFrog, chyba jeszcze 
przed p.h.p.) . Niestety, p.h.p. ominęły złote czasy 
internetowe, gdzie internauci występowali pod swoimi 
nazwiskami i byli odpowiedzialni za swoje słowa, choćby 
przed ich pracodawcami lub uczelniami, które przydzielały 
uczestnikom konta internetowe. Z zanikiem 
odpowiedzialności, uczestnicy Internetu, w tym php-owcy, 
zachowywali się agresywnie i niewybrednie. Chociaż 
Danusia ma swój charakter (zawsze miała), to była zbyt 
delikatna, by znosić napady na nowych uczestników grupy, 
jakim sama była. W takich okolicznościach, machnęła na 
grupę ręką. Mimo to Danuta i ja kontakt utrzymywaliśmy.

Danuta poszukiwała lepszego rozwiązania niż p.h.p. 
Istniejąca, niedobra atmosfera na p.h.p. dała Danucie jeden z 
powodów do stworzenia „Miasta Literatów”. Od strony 
technicznej, pomagał Danucie jej mąż, Leszek. Oboje z 
dziećmi, osiedlili się w Stanach. Życie nie głaskało ich po 
głowie. Danusia podejmowała się wielu różnych, na ogół 
bardzo wyczerpujących prac. Jednak jest uparta, a jej nagrodą 
są opublikowane przez nią tomiki różnych polskich autorów, 
w języku polskim i angielskim, oraz dumna strona: „Miasto 
Literatów 2000++”.
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     Agnieszka Jarzębowska 
     Danuta Błaszak – kobieta z pasją 

Danutę poznałam parę lat temu. Najpierw przez antologię 
Contemporary Writers of Poland, do której moje wiersze i 
fraszki przetłumaczone na język angielski należało jeszcze 
przetestować na odbiorcy amerykańskim. Pamiętam, jak 
Danuta wahała się, komu by tu powierzyć to zadanie. 
Zadzwoniła do mnie pewnego razu, rozmawiałyśmy. Padło 
na Włodzimierza Holsztyńskiego, dla Danuty Włodka, dla 
mnie Szanownego Pana Profesora, z czasem również Włodka, 
z którym korespondowałam później przez kilka lat, a i teraz 
jeszcze zdarzy nam się zamienić parę słów. Od Danuty 
dowiedziałam się o istnieniu strony www Miasto Literatów 
2000++, zaczęłam zaglądać, czytać, poszerzać swoją 
znajomość ludzi literatury i ich twórczości. 

Mówi się, że wszystko jest dziełem przypadku, albo że nic nie 
jest przypadkowe. Nie znam właściwej odpowiedzi, jedno 
jest pewne, że los postawił na mojej drodze niezwykłą osobę. 
Danuta przyjechała do Polski w 2014 roku do swojego 
mieszkania do Warszawy. Tam miałyśmy się spotkać razem z 
Alicją Kuberską i jeszcze jedną poetką. Zaplanowałam krótką 
pogawędkę i powrót do siebie, do Sieradza. Tymczasem 
rozmowa przekształciła się w całonocną dyskusję, miałyśmy 
przed sobą ledwie kilka godzin snu. Przypomniała mi się 
wtedy opowieść Marii Duszki o historii, która miała miejsce 
jeszcze na długo zanim się z Danutą poznałyśmy. Otóż 
zdarzyło się jedno z wielu spotkań literackich, w którym 
brały obie udział. Marylka zerkała kątem oka na Danusię, 
która miała wtedy włosy płomiennorude, zapamiętale 
dyskutującą, w pewnej chwili włosy zajęły się płomieniem od 
stojącej obok świecy. Można powiedzieć, że dyskusja była nie 
tylko zapamiętała, ale i płomienna. Na szczęście nie było 
poważniejszych konsekwencji tego zdarzenia. Po latach 
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twórczość Marii trafiła do antologii Contemporary Writers of 
Poland redagowanej przez Danutę. Pamiętam, że byłyśmy z 
tą antologią u Prezydenta Miasta starając się o jakieś wsparcie 
do imprezy poetyckiej organizowanej przez sieradzkie Koło 
Literackie Anima uznając, że dobrze jest pokazać konkretne 
wydawnictwa, pochwalić się działaniami. 

Danuta pracując nad jedną antologią Contemporary Writers 
of Poland już myślała nad następną. I tak zrodził się cykl 
wydawniczy z jednolitą oprawą graficzną Agnieszki Herman, 
antologie, do których z czasem trafili również zaprzyjaźnieni 
poeci nie tylko tworzący po polsku, nie tylko Polacy z kraju, 
ale i rozsiani po całym świecie. Do współpracy przy 
redagowaniu kolejnych antologii Danuta zachęciła kolejne 
poetki i zaraziła chęcią zatrzymania na kartach książek 
twórczości wielu autorów znanych i mniej znanych, wreszcie 
esejów poświęconych legendarnym poetom pierwszej 
Współczesności. Dla mnie Danuta zawsze będzie kobietą z 
pasją, kobietą, która na dodatek potrafi się pięknie cieszyć z 
tego, co robi.

 

14



Anna Maria Mickiewicz
Contemporary Writers of Poland

„Miasto Literatów ++” to jeden z najstarszych polskich portali 
poświęconych twórczości literackiej. Na uwagę zasługuje 
fakt, że został powołany na emigracji, w USA przez osoby 
prywatne. Strony internetowe rozwijały się bardzo szybko, 
dołączyły do nich autorskie, prywatne i wydawnicze, 
instytucjonalne. Zaczęło to być miejsce wymiany 
interaktywnej twórczości i myśli. Równolegle toczyła się 
dyskusja czy Internet całkowicie pozbawi prawa do istnienia 
wydawnictw książkowych, papierowych. Czy nie zastąpi 
książki. Dlatego też pomysłodawcy strony „Miasta Literatów 
++” postanowili poszerzyć swą działalność i założyli 
wydawnictwo książkowe, serię wydawniczą w 2005 roku, 
Contemporary Writers of Poland. Wydano osiem pozycji, 
wszystkie w języku angielskim. Tomy przedstawiały przede 
wszystkim twórczość autorów polskich i emigracyjnych w 
języku angielskim, ukazując najnowsze trendy w literaturze. 
Powoli poszerzono grono autorskie o pisarzy, głównie z USA 
i Wielkiej Brytanii, związanych z legendarną grupą poetycką 
Poets Anonymous, którzy czuli się zaszczyceni 
uczestnictwem w tym wyjątkowym wydarzeniu 
wydawniczym. Obecnie książki redagują Danuta Błaszak 
(Orlando) i Anna Maria Mickiewicz (Londyn). Początkowo 
prezentowano głównie twórczość poetycką, obecnie 
dołączyły krótkie formy i wspomnienia. Jeden z tomów 
poświęcony był grupie literackiej i wydawnictwu 
Współczesność. Inną z ciekawszych pozycji stanowi tom Flying 
Between Words. Książka zawiera opowiadania, wiersze i 
wspomnienia kilkudziesięciu autorów z Polski, USA i 
Wielkiej Brytanii, których wiodącym tematem stało się 
lotnictwo.  
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Lotnictwo polskie posiada bardzo długą i ciekawą tradycję. 
Świadczą o tym również indywidualne losy rodzin. Przed 
drugą wojną światową kraj nasz stawiał na rozwój tego 
przemysłu. Budowano fabryki samolotów, otwierano nowe 
połączenia powietrzne. Dziedzina ta fascynowała młodych, 
tak jak dzisiaj komputery i Internet.

Do ówczesnej, przedwojennej grupy młodych wielbicieli 
lotnictwa zaliczali się też członkowie naszych rodzin. A były 
wśród nich niespokojne umysły: konstruktorzy poszukujący 
nowych rozwiązań i piloci - również kobiety. Opowieść 
rodzinna głosi, że gdy mój dziadek Mieczysław wraz z babcią 
Florentyną wybierał się na niedzielny spacer, to zazwyczaj 
myślami błądził, zastanawiał się nad nowymi rozwiązaniami 
technicznymi. Przechodził szkolenia, wierzył w rozwój 
lotnictwa i z nadzieją spoglądał w przyszłość. Aż przyszedł 
rok 1939 i w pierwszych dniach wojny fabryka zostały 
zbombardowana. Skończyły się marzenia. Dziadek spakował 
dobytek do skonstruowanego przez siebie samochodu i wraz 
z rodziną opuścił miasto; na zawsze…

Danuta Błaszak, poetka i wydawca, wciąż jest wierna tradycji 
lotniczej. Uprawia sport spadochronowy.

Dlatego, po latach, postanowiłyśmy zebrać materiały i 
opublikować antologię opartą na motywach lotniczych, by 
uczcić pokolenie dziadków, których marzenia i plany 
zburzyła wojna i powojenne perturbacje. 

Dzisiaj możemy przekazywać wspomnienia w formie wierszy 
i opowiadań, by zachować je w pamięci. Taki przekaz niesie 
antologia oparta na motywach lotniczych. To też książka o 
marzeniach, by wznieść się wysoko, poszybować wyobraźnią, 
spojrzeć z dystansu nieba w przeszłość i pomyśleć; co nas 
czeka w promieniach słońca i w blasku księżyca, gdy twarda, 
realna ziemia może jedynie przyciągać oddalonym urokiem.  
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Zdarzają się w życiu czasami ikarowe wzloty, jednak i takie 
są potrzebne, by kolejne były już rozważne - nie tylko z głową 
w chmurach. O tym mówią zaprezentowane wiersze. 
Przedstawiając utwory o tematyce lotniczej staramy się wyjść 
poza niski horyzont, spoglądamy oczami liryka – pilota, 
nawigatora. Wychodzimy poza stratosferę, zbliżamy się do 
obcych planet, które mogą budzić trwogę, jednak 
umożliwiają również stawianie pytań i refleksji 
egzystencjalnych. Przechodzimy w stan nieważkości 
poetyckiej, który staje się wyjątkowym wyzwaniem 
twórczym. 

Wiersze i opowiadania nawiązują do dramatycznej historii 
Polski, w której lotnicy odegrali heroiczną rolę.

Recenzja:

Anna Banasiak
Sztuka latania

Antologia Flying Between Words jest poszukiwaniem 
zakorzenienia w historii, w języku; źródłowości istnienia. 
Książka o tematyce lotniczej wydana w serii Contemporary 
Writers of Poland w amerykańskim wydawnictwie Dreammee 
Little City (Floryda: 2015) pod redakcją Anny Marii 
Mickiewicz i Danuty Błaszak, ambasadorek kultury 
zajmujących się promocją literatury polskiej za granicą, 
stanowi unikatową pozycję o zasięgu międzynarodowym. 

Publikacja obejmuje wątek historyczny i poetycko-
metafizyczny. Jest hołdem złożonym rodzinom autorek 
antologii, przedwojennej grupie wielbicieli lotnictwa, 
konstruktorom i pilotom, zapomnianym zwykłym ludziom 
tworzącym historię. Zawiera opowiadania, wiersze i 
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wspomnienia kilkudziesięciu pisarzy z Polski, USA, Wielkiej 
Brytanii oraz przedstawicieli Polonii. W swoich utworach 
przekazują emocje związane z pobytem na emigracji, która 
stanowi budowanie i pracę ducha. Bogactwo treści, 
różnorodność tematów, rzeczowość a zarazem wizyjność 
zapisu rzeczywistości stanowią o wartości książki.

Dla autorów słowo jest Heideggerowskim 
wydarzeniem, drogą do tożsamości, która nigdy nie jest 
gotowa i ukonstytuowana, przekraczaniem granic między 
światem rzeczywistym i metafizycznym, jednostkowością 
doświadczenia i uniwersalnością czasu. Znaczenie lotu 
wyraża się w tańcu wielogłosowej partytury. Poezja splata się 
z historią: „on earth You are so dull/but in heaven the worlds 
are dancing and vibrating in You”. Historyczność ma często 
znaczenie egzystencjalne i bywa sytuacją graniczną.

Szybowanie między słowami posiada wymiar 
ontologiczny. Poeci stawiają pytania o sens człowieczeństwa 
jak w wierszach Agnieszki Herman: „insane guide of the 
handicapped herd […] I say it sounds gloomy- Hitler, Stalin, 
Mao, […] religions dipped in blood, [..] the scream of fright as 
knife marks the future”,  wznoszą się ponad przypadkowość 
istnienia i własną skończoność, jak w utworach Alicji 
Kuberskiej: “I, insignificant human being, in a transparent 
desert, traverse thousands of miles, at a bewildering speed”, 
ukazują mistyczne wyzbycie się swojego ja i ekstatyczne 
zanurzenie w pograniczu form i wcieleń: „she is a cloud/a 
lost quill of a poem”, „my arm that is not a wing/leaving the 
parachute handle with the right to choose… I am a stone”. 
Twórcza wyobraźnia poetycka zapewnia pełną wolność 
egzystencji, zgłębienie istoty rzeczy, umożliwia bezpośredni i 
zmysłowy ogląd świata jako źródłowo-prezentującej 
naoczności. Sztuka latania, oderwania się od ziemi wpisuje 
się w fenomenologię Bachelardowskiej poetyki marzenia, w 
której słowo jest zamieszkaniem w świecie, domem bycia, 

18



dlatego antologia jest tak ważna dla poetów emigracyjnych 
wyrażających tęsknotę za krajem i językiem.

 Akt widzenia stanowi filozofię działania w wymiarze 
etycznym, w którym byt jest dobrem i wartością. 
Kontemplatywne wizje zaprezentowane w antologii ukazują 
autentyczny sens sztuki jako ocalenia dzięki pamięci i 
zachwytowi nad pięknem. Poeci skupiają się nad 
doświadczeniem pustki i samotności, wyrażając pokorę nad 
wielością i nieograniczonością kosmosu: “The greatness of 
ocean and sky is marked by the lack of boundaries/I feel the 
solitude of a lost wanderer”.

Lot ku nieskończoności, otwarcie na inne światy, 
rozpłynięcie się w czasie i przestrzeni prowadzi do afirmacji 
istnienia bytu poszczególnego w wymiarze 
eschatologicznym, sublimacji lęków i spojrzenia z dystansem 
na przeszłość: „sharp cross plane/I cut the sky from the 
ground and anything small and all that trivial leave without 
regret”, „I am jumping/leaving my fear on the doorstep of 
the aircraft”. Podróż do wnętrza wyobraźni i świadomości 
ma charakter powtarzalny, jest wiecznym powrotem, 
pokonaniem ograniczeń i wsłuchaniem w esencję egzystencji.

Antologia Flying Between Words nabiera w poetyckiej 
metafizyce waloru uniwersalnego, wykracza daleko poza 
tematykę lotniczą czy historyczno-poetycką, może stanowić 
hermeneutykę ponowoczesnej kultury charakteryzującej się 
nieciągłością czasu i historii, rozbiciem podmiotowości, 
tradycyjnych wartości i przyczynić się do zrozumienia 
własnego „ja”. 
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Anna Banasiak. Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa 
w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uprawia 
poezję i krytykę literacką. Publikowała m.in. w: „Przeglądzie 
Polskim”, „Migotaniach”, „Frazie”, „Portrecie”, „Fahrenheit”, 
„Idantutkimus”, „Kurierze Galicyjskim”, „Przeglądzie 
Prawosławnym”. Prezentowała swoje wiersze w Radiu Łódź. 
Jej teksty krytyczne ukazały się po angielsku, ukraińsku, 
fińsku i hebrajsku.
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Danuta Błaszak 
Wspomnienie o Jacku Dobrzynieckim 

(artykuł dla „Enigmy”)

Jacka poznałam na początku mojej formalnej drogi literackiej. 
Kiedy zdecydowałam się na debiut, wysłałam wiersze w 
kilka miejsc i ku mojemu zdziwieniu z jednym wyjątkiem 
zostałam zaakceptowana, m.in. przez Staromiejski Dom 
Kultury i tygodnik "Radar". Potem na horyzoncie pojawiło się 
pismo "Enigma" i chyba gdzieś na jednym ze spotkań 
redakcyjnych w studenckim klubie "Stodola" poznałam Jacka. 
Ale to nie jest pewne, że tam, bo Jacek istniał od zawsze.   

Kiedy zapytałam Agnieszkę Herman, z którą tworzyłyśmy 
grupę poetycką, skąd znamy Jacka, też nie bardzo umiała 
powiedzieć. Agnieszka napisała o Jacku (pisarze.pl): "Jacek 
Dobrzyniecki (1964-2017) tworzył wiersze, piosenki, dramaty, 
muzykę. Nigdy specjalnie nie zabiegał o publikacje swoich 
utworów i pewnie tylko dlatego nie jest powszechnie znany. 
Był duchowym synem Stanisława Grochowiaka, do którego 
często się przyznawał i podobnie jak Jego mistrz negował 
tradycyjne poczucie piękna. Stad w Jego poezji elementy 
turpizmu - nurtu epatującego brzydota, groteski, odważne 
zestawienia sacrum i profanum. Jednak jest to przede 
wszystkim poezja pełna muzyki, wewnętrznego rytmu, 
delikatna i drapieżna zarazem, kunsztowna w obrazowaniu, 
elegancka."

Nigdy nie mogłam zrozumieć turpizmu Grochowiaka. 
Grochowiak był dla mnie kimś dobrym do szpiku kości, choć 
nigdy nie znałam go osobiście. Może dlatego, że pisał on o 
Czesławie Janczarskim "dzieci i misiów największy przyjaciel. 
Może ten stukot serca poznacie" (cytuje z pamięci).
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 Jacek też był człowiekiem dobrym do szpiku kości. Zawsze 
jak trzeba było kogoś o coś poprosić, z kimś zrobić coś razem 
- Jacek po prostu był.

 Wiersze Jacka są cudownie muzykalne - nie jest to może 
"moja muzyka", ale mam poczucie obcowania z pięknem, 
harmonią, które Jacek już istniejące, odnalazł w przestrzeni. 
Jeśli mogłabym do czegoś porównać jego wiersze, to byłby to 
niezwykły ogród, który oglądamy zza ogrodzenia. Nie wolno 
nam tam wejść. Możemy mieć nawet kłopot z przedarciem się 
przez plątaninę roślin, ale wolno nam zajrzeć. 

Jacek był akuszerem mojego pierwszego tomiku wierszy.  
Wydał go w studenckim klubie Osesek z przedmową Adama 
Kowalskiego (redaktora "Radaru") z niezbyt oryginalnym 
tytułem "Wiersze". Zrobił to jak na owe czasy luksusowo, bo z 
wyjątkowo pięknymi grafikami swojego autorstwa.

Wkrótce dołączył do naszej grupy Konfederacja Poetów 
Niezdecydowanych jako wyjątek, bo też dla nikogo innego 
nie zrobiliśmy takiego ustępstwa.  Nie wiem nawet, kiedy stał 
się towarzyszem naszej codzienności.  Wiedział o nas 
naprawdę dużo, zawsze jednak był bardzo dyskretny. 

Pamiętam, że kiedyś musiałam wyjechać, a nie zdążyłam 
policzyć swoich podatków. Poprosiłam Jacka - zobacz tu są 
moje klucze, a w tej szufladzie wszystkie dokumenty: 
zignoruj fakt, że oszukałam trochę na roku urodzenia i zrób 
to proszę. Zrobił.

Kiedyś zorganizowaliśmy z Jackiem lotniczy konkurs 
literacki przy współpracy z Krzysztofem Krawcewiczem i 
jego "Przeglądem Lotniczym". Oboje z Jackiem 
interesowaliśmy się samolotami - ale w jaki sposób 
przejawiało się jego zainteresowanie - nie pamiętam. 
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Pracowałam w redakcji w PWN-ie i mieliśmy dostęp do 
jakichś książek "spod lady". Kiedyś powiedziałam Jackowi, że 
kupiłam "Błękitny zamek”, poprosił o pożyczenie dla jego 
mamy. Nieco później udało mi się kupić i dla niej. Niedługo 
potem mama Jacka umarła - było mi smutno z powodu Jacka, 
wiadomo. Ale także i dlatego, że umarł ktoś, kto też kochał 
"Błękitny zamek". 

Jacek opowiadał o sobie - mi i Agnieszce. Powierzał nam 
tajemnice. I o tym, jak poznał żonę Ewę. I o tym, jak nie 
wyjechał do Anglii. 

Na stronie Jacka Dobrzynieckiego (herrmannelig.pl) możemy 
przeczytać: "Piszę od blisko trzydziestu lat. Czy to dużo czy 
mało? Być może mało, jeżeli patrzeć przez pryzmat tzw. 
osiągnięć twórczych. Wydałem jeden tomik, zdobyłem 
kilkanaście wyróżnień i nagród w konkursach... Ale też są 
osoby, dla których to, co napisałem, było piękne. Które 
chciały mnie wysłuchać, dla których to, co napisałem, było 
ważne. To znacznie więcej, niż odnotowanie w almanachu 
petitem na ochnastej stronie w prawej szpalcie, w 10 wierszu 
od dołu... Lubię czytać głośno swoje utwory, czasem też biorę 
gitarę do ręki, nie jestem wirtuozem, ale niektórych wierszy 
nie sposób przekazać bez muzyki - stąd piosenki. Pisywałem 
też teksty dla innych - i to niekoniecznie li tylko 
poezjośpiewane."

Jacek nie dbał wcale lub prawie wcale, o publikowanie 
swoich wierszy. Wszyscy wiedzieli, że jest dobry. Miał 
przyjaciół. Gdyby chciał, powiedział choć słowo, miałby 
tysiące publikacji. Koleżanka z ZLP opowiadała mi, że 
czasami, pewnie, kiedy mu na chleb brakowało, przychodził 
do Oddziału Warszawskiego na konkurs jednego wiersza i 
dostawał nagrodę pieniężną.
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Jego wiersze były zawsze dobre. Chyba obie z Agnieszka nie 
wiedziałyśmy, że grał na gitarze. Organizował w klubach 
studenckich wiele imprez poetyckich, zapraszało się 
muzyków, ale on nigdy nie mówił, że gra. 

I tak dochodzę w tej opowieści do wczesnej wiosny 2017. 
Poetycka zabawa na Facebooku w wywoływanie poetów do 
tablicy, żeby przedstawili 7 wierszy. Zaprosiłyśmy Jacka. I 
zdziwiłyśmy się, że nie odpowiedział. I potem Agnieszka 
napisała, że Jacek umarł. Ale jak to? Ten, który istniał od 
zawsze i na zawsze - umarł?  Nie mogłam uwierzyć. 

W końcu parę miesięcy wcześniej, kiedy sprzedałam swoje 
mieszkanie w Warszawie, to Jacek i Agnieszka przyszli mi z 
pomocą i ocalili moje książki.

Agnieszka napisała o Jacku (Agnieszka Herman/ pisarze.pl): 
"Sam poeta miał niebanalne poczucie humoru i dystans do 
rzeczywistości. Prowadził antykwariat i jak podejrzewam, nie 
od razu wypuszczał co ciekawsze egzemplarze. Niewątpliwie 
był erudytą, człowiekiem wielu zainteresowań, otwartym i 
twórczym. Był jednak nade wszystko bardzo dobrym 
człowiekiem." 

Zajrzyjcie koniecznie na jego stronę - herrmannelig.pl.
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Magdalena Krasuska 
Festiwal „Miasto Poezji”. Lubelskie Spotkania 
Literackie

Festiwal „Miasto Poezji” Lubelskie Spotkania Literackie 
istnieje od 2008 roku. Realizuje go Dom Słów Ośrodka "Brama 
Grodzka - Teatr NN". Przez lata stał się płaszczyzną do 
rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też różnorodnych 
działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. 
Warto też zaznaczyć, że festiwalowe wydarzenia o 
zróżnicowanym charakterze – od artystycznych poprzez 
popularyzatorskie, po naukowe – związane z literaturą oraz 
jej obecnością w Lublinie odbywają się na przestrzeni całego 
roku, a ich kulminacją jest majowy festiwal.

"Miasto Poezji" różni się od większości metropolii tym, 
że jego centrum stanowią Zaułki, pasaże – seria spotkań z 
poetami i krytykami. To wokół tych spotkań i rozmów 
rozrastają się place i ulice festiwalowej oprawy. Ale wszystko 
jest tu tak samo ważne. Liczy się każda jota, każdy przecinek, 
każdy kamień. I również tym miasto poezji różni się od 
większości metropolii.

Agorą „Miasta Poezji” jest Brama Grodzka. To tu bije 
serce „Miasta Poezji”. To tu, w Sali Czarnej, odbywają się 
spotkania z poetami. Wśród gości dziesięciu 
dotychczasowych edycji festiwalu znaleźli się m. in.: Julia 
Hartwig, Ryszard Krynicki, Jacek Podsiadło, Marcin 
Świetlicki, Joanna Mueller-Liczner, Marcin Sendecki, 
Waldemar Michalski, Andrzej Titkow, Piotr Matywiecki, 
Piotr Mitzner, Konrad Góra, Joanna Żabnicka, Janusz 
Drzewucki, Karol Maliszewski i wiele poetek i poetów tu 
niewymienionych.
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Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, czyli 
spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc 
współtwórcami i animatorami festiwalu są również ci, którzy 
w swoich mieszkaniach tworzą wydarzenia inspirowane 
poezją.

Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich 
jest Józef Czechowicz, a siedmiokrotnie przyznana nagroda 
„Miasta Poezji” nazwana została „Kamień” – tak jak tytuł 
pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927. Nagroda jest 
przyznawana za wybitny dorobek poetycki i ma formę 
kamiennej płaskorzeźby z reliefem nawiązującym do układu 
typograficznego okładki pierwszego wydania “Kamienia”.

Tradycją Festiwalu stały się Terytoria Poezji, czyli 
tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. 
W trakcie festiwalu na budynku lubelskiej szkoły powstaje 
poetycki mural.

           Ważnym działem jest "Edukacja" – cykl spacerów, 
spotkań i warsztatów literackich. Większość działań odbywa 
się w trakcie całego roku działalności ośrodka, zaś ich finałem 
jest Festiwal Miasto Poezji. „Świadectwa” czyli lekcje w 
szkołach, w czasie których zaproszone osoby (często 
uczestnicy „Miasta Poezji”) opowiadają uczniom, dlaczego 
warto czytać poezję i książki oraz jaką rolę mogą one pełnić w 
naszym życiu.

Od kilku edycji Festiwal zamyka slam „Miasta Poezji” – 
szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, skrzyżowanie 
poezji i performance, swoisty festiwal słowa mówionego, 
podczas którego używanie jakichkolwiek rekwizytów bądź 
instrumentów jest zabronione. 

Szczególnym rysem Festiwalu – wyróżniającym go w 
skali Europy – są nowatorskie formy wprowadzania poezji w 
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przestrzeń miasta, twórczego oddziaływania na świadomość i 
wyobraźnię jego mieszkańców, a co za tym idzie, budowania 
ważnego wątku tożsamości Lublina jako miasta żywej 
obecności i żywego oddziaływania sztuki. Mieszkańcom 
Lublina i Lubelszczyzny "Miasto Poezji" stara się dać 
poczucie, że żyją w mieście i regionie, z którego nie trzeba 
wyjeżdżać, żeby móc uczestniczyć w doniosłych 
wydarzeniach kulturalnych, że można je kreować w Lublinie, 
i że mogą to być wydarzenia ważne nie tylko w perspektywie 
regionalnej, ale też ogólnopolskiej i europejskiej. Czyniąc z 
Lublina „miasto poezji”, chcemy zwłaszcza u młodych ludzi 
wyzwolić odwagę wyobraźni i twórczej myśli, bez której 
miasta wraz z okalającymi je regionami skazane są na 
jałowienie i marginalizację.

"Miasto Poezji" ma uczyć odwagi wyobraźni, bez której 
nasz świat jest jałowy i pusty. Tam, gdzie zamiera 
wyobraźnia – życie łatwo traci głębię, gubi sens, ogarnia je 
rozpacz. To odwaga wyobraźni przydaje życiu – wagi, siły, 
treści, otwiera je na sens większy i głębszy niż ten, którym 
zwykle karmi się codzienność. Można to ująć inaczej, można 
powiedzieć, że nasza codzienność – również w swoim 
praktycznym wymiarze – wiele zawdzięcza odważnej 
wyobraźni, że czerpie z niej nie tylko swój rozmach i 
znaczenie, ale też konkretne rozwiązania. Warto o tym 
pamiętać, warto odnaleźć się w miejscu wyobraźni, w mieście 
poezji, w Lublinie.

Tekst jest zredagowaną wersją manifestów Miasta Poezji, 
które na przestrzeni lat opublikowali twórcy festiwalu: prof. Paweł 
Próchniak, Tomasz Pietrasiewicz i Witold Dąbrowski.
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Magdalena Cybulska
Łódzkie literackie poletko

W centrum miasta, na rogu ulic: Kościuszki i 
Mickiewicza stoi kamienica zwana niegdyś Domem 
Literatów. Jest ona szara i niczym szczególnym się nie 
wyróżnia, ale mieszkali w niej sławni poeci oraz pisarze. 
Wystarczy wymienić kilka nazwisk: Władysław Broniewski, 
Zofia Nałkowska, Jan Brzechwa, Kazimierz Brandys, 
Stanisław Czernik, Jan Śpiewak, Pola Gojawiczyńska.

I jeszcze ten Julian Tuwim siedzący na ławeczce na 
ulicy Piotrkowskiej. Patrzy gdzieś w dal, z lekkim uśmiechem 
na twarzy, jakby wszystko, co najważniejsze już się w 
łódzkiej literaturze wydarzyło. Wielcy odeszli, lecz nowi 
wciąż się rodzą.

Dziś raczej nie spotkamy poetów i pisarzy w Domu 
Literatów, z samego pisania trudno się utrzymać, a tworzenie 
poezji uchodzi w niektórych kręgach za bardzo dziwaczne 
zajęcie i lepiej się do tego nie przyznawać.

Poeci przenieśli się do bibliotek, domów kultury. Tam 
najczęściej odbywają się spotkania grup poetyckich i 
spotkania z autorami książek. Ale także poezji możemy 
wysłuchać czasem w barach mlecznych, kawiarniach a nawet 
pubach. W Klubie Kij (ul. Stefana Jaracza 45) dwa razy w 
miesiącu, w poniedziałek spotykają się łódzcy literaci, 
muzycy, aby miło spędzić czas przy dźwiękach gitar, muzyce 
i poetyckich tekstach. Tu można również zaprezentować 
własną twórczość, pośpiewać, choć każde spotkanie ma swój 
temat przewodni. Na pomysł tych spotkań wpadł Paweł 
Ciesielski z muzycznej grupy H'ernest. I dlatego wieczory te 
noszą nazwę: H'ernest Lubi Poniedziałki.
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W Łodzi literacko i poetycko dużo się dzieje, choć 
wiele tych wydarzeń jest słabo rozreklamowanych, a 
wzmianki o nich trudno odnaleźć w lokalnej prasie. 
Informacje o wieczorach autorskich, warsztatach literackich 
najczęściej możemy odszukać w Internecie i na Facebooku. 
Tam też przeniosło się wiele osób parających się literaturą, 
gdyż Internet daje możliwość szybkiej publikacji swojej 
twórczości. Często równie szybko ukazują się komentarze 
czytelników.

Grupy literackie gromadzą ludzi, których pasją a 
nawet uzależnieniem jest pisanie. Niektórzy zaczynają w 
młodym wieku, w szkole, a inni dopiero na emeryturze, bo 
wtedy mają wystarczającą ilość czasu na swoje hobby.

Grupy literackie dają możliwość wymiany 
doświadczeń, zaprezentowania swojej twórczości, pracy nad 
warsztatem, pracy nad własnym tekstem, ale przede 
wszystkim są to spotkania towarzyskie. Większość z nich z 
chęcią przyjmuje nowe osoby. Są grupy działające od 
kilkudziesięciu lat i te znacznie młodsze, z mniejszym stażem, 
które powstały niedawno.

Chyba rozpocznę od najsłynniejszej, łódzkiej grupy 
poetyckiej, czyli Centauro, która to grupa działa od 35 lat, 
przy Ośrodku Kultury Górna (ul. Siedlecka 1). Liderem grupy 
jest charyzmatyczny Henryk Zasławski, bez którego na 
pewno mnóstwo dobrych rzeczy w łódzkiej literaturze by się 
nie wydarzyło. Dzięki niemu wielu debiutujących poetów 
opublikowało swoje wiersze w postaci książki. Centauro 
budzi jednak różne emocje, od niechęci i krytyki, po podziw, 
że udało się przetrwać przez tyle lat, pomimo licznych 
przeciwności, i grupa wciąż istnieje. Jest otwarta na różnych 
autorów i różne style pisarskie. Niektórzy mówią, że nie ma 
w Łodzi poety, który chociaż raz nie zajrzałby do Centauro 
na Siedlecką. Niektórzy przychodzą tu na parę spotkań, inni 
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zostają na dłużej. Na pewno wielka w tym zasługa Henryka 
Zasławskiego, który wyszukuje kolejnych piszących do 
szuflady i nadal próbuje zintegrować łódzkie środowisko 
literackie. Jak w każdym dużym mieście jest ono podzielone i 
niesłychanie różnorodne. Ale chyba każdy piszący znajdzie 
tu swoją „niszę”. Jednak tych czytających prozę i poezję, 
niestety nie przybywa, a nawet może i ubywa.

Grupa Literacka Akant powstała w 1995 roku przy 
bibliotece Klubu Garnizonowego w Łodzi (ul. Tuwima 34). 
Obecnie prezesem Akantu jest Bogumił Pijanowski, spotkania 
grupy odbywają się w Domu Ludowym Stowarzyszenia 
Robotników Chrześcijańskich. Warto podkreślić, że Akant 
wydaje własny kwartalnik literacki, w którym zamieszczane 
są utwory jego członków i sympatyków.

Przy Klubie Seniora Przy Kominku, przy Centrum 
Twórczości Lutnia (ul. Łanowa 14) działa Twórcza Grupa 
Literacka Limeryk. Grupa skupia osoby w wieku dojrzałym, 
organizuje warsztaty literackie, spotkania z literatami, 
członkowie grupy prezentują też własne utwory poetyckie. 
Poezja daje możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji, 
przeżyć i nawet w podeszłym wieku można spróbować 
podążyć w tym kierunku. Pisanie może też stanowić swoistą 
arteterapię, dzięki literackim spotkaniom, twórczości, wiele 
osób nie czuje się samotnych i odrzuconych.

Stanisław Andrzej Średziński z fundacji Kamena 
zainicjował działalność Integracyjnego Koła Pisarzy i Poetów 
Kamena. Zrzesza ono głównie seniorów, ale nie tylko, 
spotkania odbywają się Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-
Bałuty (Filia Nr 25) przy ulicy Boya-Żeleńskiego 15. Warto też 
zauważyć, że fundacja ta na co dzień zajmująca się osobami 
w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi i starszymi, 
promocją wolontariatu, wydaje bardzo ciekawe czasopismo: 
Magazyn Rzeczy Różnych Kamena. Na którego łamach 

30



publikowane są wiersze, reportaże, recenzje i dyskusje o 
literaturze.

Od niedawna istnieje Grupa Literacka Powrót, której 
założycielką jest Jolanta Miśkiewicz. Ona także prowadzi 
spotkania grupy. Jak w jednym z wywiadów przyznała tak 
nazwała grupę, gdyż chciała powrócić do dawnych wartości 
literackich, poprawnej interpunkcji w tekście i wierszy 
rymowanych. Czyli jest to powrót do klasyki. Grupa spotyka 
się Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia numer 
11) przy ulicy Radka 8.

Kolejną grupą działającą przy bibliotece jest Motyl, 
który za swoją siedzibę obrał Miejską Bibliotekę Publiczną 
Łódź-Bałuty (Filia numer 28) przy ulicy ul. Motylowa 13. 
Twórcami Motyla są Zdzisław Muchowicz i Zdzisław 
Wegenko. Choć ostatnio spotkania prowadzi drugi ze 
Zdzisławów, grupa co roku wydaje także almanach z 
wierszami i prozą osób uczestniczących w tych spotkaniach 
warsztatowo-towarzyskich.

Stolik Poetycki prowadzony przez Małgorzatę 
Skwarek – Gałęską (prezesa Oddziału Łódzkiego Związku 
Literatów Polskich) spotyka się w różnych miejscach w Łodzi. 
Małgorzata Skwarek-Gałęska jest bardzo dobrze znana w 
łódzkim środowisku literackim, jest ona pomysłodawczynią 
Zlotów Poetów, odbywających się latem w Łodzi i 
Katamaranu Literackiego, czyli cyklu spotkań z ciekawymi 
autorami z całej Polski. Dzięki tej inicjatywie łódzka 
publiczność mogła poznać poetów, pisarzy z innych miast. 
Poeci nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, wiele osób 
widzących się tylko na Facebooku, mogło wreszcie 
porozmawiać na żywo. Zloty Poetów miały początkowo 
gromadzić poetów z województwa, ale zaczęli przyjeżdżać 
twórcy z gór i znad morza, by w bardzo wakacyjnej, 
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nieformalnej atmosferze podzielić się swoją twórczością z 
innymi.

W Łodzi oczywiście działają stowarzyszenia twórcze: 
SPP, ZLP i SAP. Odbywają się duże, cykliczne imprezy 
literackie jak: Puls Literatury czy Zloty Poetów. Czasopism 
zajmujących się literaturą wydawanych w Łodzi jest niewiele 
i ukazują się one dość nieregularnie (Tygiel Kultury, Arterie, 
Kamena), na pewno brakuje czasopisma, na którego łamach 
mogliby zaprezentować swoją twórczość początkujący jak i 
znani już twórcy, z różnych środowisk literackich.

Ten, kto rozpoczyna swoją przygodę z pisaniem i 
pragnie spróbować swoich sił na polu literackim powinien 
zebrać się na odwagę i dołączyć do określonej grupy 
literackiej. Strach przed krytyką, odrzuceniem, powoduje, że 
wielu piszących siedzi wraz ze swoją twórczością w domu. 
Choć sama wiem, że na początku publiczne czytanie swoich 
wierszy bywa bardzo trudne, gdyż utwory poetyckie mówią 
o naszych intymnych przeżyciach. Łatwiej, będąc trochę 
anonimowym twórcą, jest publikować w Internecie. Dlatego 
wielu piszących polubiło ten sposób kontaktowania się ze 
światem i czytelnikiem.

Władysław Stanisław Reymont odpoczywa na 
kuferku podróżnym, stojącym na ulicy Piotrkowskiej i zerka 
na swoją „ziemię obiecaną”. W jego czasach pisarz pochylał 
się nad białą kartką papieru, nie marzył o tym, że jego utwór 
za kilka chwil ukaże się na ekranie komputera i wiele osób go 
przeczyta. Literatura łódzka jeszcze się trzyma na 
powierzchni, choć pieniędzy z budżetu na nią coraz mniej i 
autorzy, gdy chcą coś wydać sami muszą starać się o 
znalezienie sponsora lub źródła dofinansowania. Lecz nadal 
płyniemy. Wielu mniej i bardziej znanych pisarzy, poetów 
tworzy ten łódzki krajobraz literacki, są wśród nich amatorzy 
oraz zawodowcy. Każdy uprawia swój kawałek literackiego 
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poletka. Wielu pasjonatów, miłośników poezji i literatury 
często pracuje społecznie, aby wypromować współczesnych 
twórców i ich dzieła. Co z tego wszystkiego, a także kto, na 
trwałe zapisze się w łódzkiej kulturze, trudno dziś 
powiedzieć.

Ze wspomnień: 
Agnieszka Herman rozmawia z Romanem 
Śliwonikiem 1997

Zasady

Po ośmiu latach od wydania ostatniej książki, Roman 
Śliwonik wydaje tom poezji z nowymi wierszami. Książka, 
która niedługo po tej rozmowie ukazała się w Bibliotece 
„Magazynu Literackiego”, nosi tytuł „Tylko wzruszenie”. 

rozmowa Agnieszki Herman z Romanem Śliwonikiem:  

Ostatni tomik wydał Pan w 1989 roku. Dlaczego taka długa 
przerwa; blokada wewnętrzna czy problemy z wydawcami? 

Nie miałem nigdy trudności z pisaniem. Chociaż w życiu nie 
zawsze zdążam ze wszystkim, to napisałem dotąd 20 książek. 
„Rozszerzanie sekundy” złożyłem w Państwowym Instytucie 
Wydawniczym, w którym wydałem wcześniej wiele 
tomików, prozę i poezję. Ale oficyna ta miała w nowym 
czasie, jak wiele innych państwowych wydawnictw, 
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trudności z dostosowaniem się do warunków gospodarki 
rynkowej. Mało wtedy drukowano poezji, rozwiązywano 
umowy z autorami, ale podpisywano je z innymi, kolejno 
wybranymi przez siebie autorami. Mnie co prawda zapłacono 
honorarium, ale książkę oddano. Papierowe koło musi się 
przecież kręcić. 

Nie zwrócił się Pan do innych wydawnictw? 

Napisałem do dwóch. Z jednego przyszła odpowiedź, że 
mają dość swoich autorów. Z drugiego nawet nie otrzymałem 
odpowiedzi. Do chamstwa nadal nie mogę się przyzwyczaić. 

Nie było chyba tak źle. W 1993 roku pewien młody człowiek 
wznowił Pana pierwszy tomik, wierząc, że „w dobie spontanicznie 
rodzącej się wzmożonej potrzeby obcowania ze światem duchowym 
człowieka, Śliwonikowa poezja wolności i ciszy trafia w swój czas i 
rychło znajdzie gorących wielbicieli”. 

Tak. Janusz Kotara wydał „Ściany i dna”. Tacy może byli 
Kolumbowie, bezinteresownie chcący dzielić się ze światem 
tym, co uważają za cenne również dla nich samych. Tacy z 
pewnością są poeci. Może dlatego ja sam piszę – bo w końcu 
pisanie to dzielenie się albo zachowywanie drogocenności. 

Na brak wielbicieli nie może Pan zatem narzekać. 

Mogę. Chociaż rzeczywiście dostawałem telegramy, ludzie 
dzwonią do mnie i nie przedstawiając się dopytują, kiedy 
będzie kolejny tomik. Kiedy ostatnio byłem na spotkaniu w 
Siedlcach, pewna studentka wyznała, że po mój autograf 
przyjechała z Krakowa. Kto powiedział, że powinno się 
czytać, jeżeli jest na sali choć jedna osoba. 

Takich zaprzysięgłych zwolenników ma Pan wielu. Jerzy Kryszak 
wyznał w telewizji Ninie Terentiew, że na bezludną wyspę zabrałby 
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przede wszystkich Pana książki. Czy ma Pan idealnego Czytelnika, 
dla którego Pan pisze? 

Może mam kilka osób, do których się wewnętrznie zwracam. 
Są to zawsze ludzie wybrani spośród innych. Z pewnością są 
to ci, których kochamy, najbliżsi. Bóg, który pozwala mi się 
wypowiedzieć. 

Czyli odnalazł Pan Boga? 

Musiałem, albowiem życie bez Boga nie miałoby sensu. 
Musimy ten kosmos czymś lub kimś wypełnić. Bardzo trudno 
samemu mierzyć się z nicością. Próbowałem pustkę wypełnić 
poezją, ale w tej poezji zawsze był Bóg. 

Nie tak postrzegają Pana krytycy. „Można w sumie uznać 
Śliwonika za najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela 
„Współczesności”, które Marksa już się nie bało, a Boga na próżno 
usiłowało odkryć w sobie” – napisał Piotr Kuncewicz w jednym z 
tomów „Agonii i nadziei”. 

Nie można uznać. Mało kto wie, że w założonym przeze mnie 
i grupę młodych pisarzy tygodniku „Współczesność: zamiast 
manifestu poszedł mój felieton. Czuję się jednak przede 
wszystkim przedstawicielem Romana Śliwonika. 

W książce Kuncewicza możemy dalej przeczytać „Sama poezja 
natomiast nie dawała się sprowadzić do jakiejś jednej wyraźnej 
formuły, ani też do jakiejś szkoły lub wpływu. Z tomiku na tomik 
poezja się zmienia. Są oczywiście cechy stałe, takie jak nastrój, 
powaga, zamyślenie, ale całość jest już inna”. 

Ja szukam, stale szukam. Może jest to potwierdzenie czegoś 
metafizycznego i mało pojmowanego, że człowiek rodzi się 
poetą, myśli poezją, a nawet nią żyje. 

Pan urodził się poetą? 
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Tak. Jest to urodzenie szlachetne, ale kłopotliwe. Zmieniam 
się razem z moją poezją, chcę inaczej nazywać rzeczy. Z 
poezją człowiek mądrzeje, zmienia się perspektywa, wiele 
rzeczy wydaje się mniej ważnych. Są to jednak poszukiwania 
nie tylko formalne, ale i myślowe. Mam wewnętrzne 
przekonanie o słuszności rozwiązania myślowego i 
artystycznego i równocześnie świadomość rozminięcia się. To 
wieczne rozchodzenie się jest jedną z największych i 
najbardziej gorzkich inspiracji. 

„Jest poetą egzystującym jakby obok rojnego poetowiska, chodzący 
własnymi – bywa pijanymi – drogami...” Tak charakteryzuje Pana 
Jan Adam Borzęcki. Czy alkohol pomaga Panu w pisaniu, inspiruje? 

Od 7 lat nie piję nawet piwa i nie dlatego, że nie mogę. Nie 
chcę. 

Pana pokolenie miało odmienny stosunek do alkoholu. Grochowiak, 
Iredyński, Kryska związali się z nim aż po grób. Pan się od alkoholu 
odżegnuje. Jakie jest to trzeźwe spojrzenie? 

 Bardziej wrażliwe, ciekawsze, szersze i wyostrzone. Nie 
wiem, po co piłem, przy mojej wyobraźni wódka tylko 
ogranicza. Ludzi przeciętnie zdolnych wódka na moment 
powiększa, kreuje. mają chwilę rozbłysku, wydają się nam, 
czy raczej sobie, ciekawsi. Ja muszę wyobraźnię swoją 
dyscyplinować – nie brak mi podniet, nie muszę ich szukać w 
alkoholu. Kiedyś z Grochowiakiem przeprowadziliśmy 
eksperyment, postanowiliśmy, że napiszemy po wódce 
wiersze, a potem sobie pokażemy to, co powstało. Oczywiście 
były to bełkoty. Wódka ma to do siebie, że mała ilość nie 
działa, natomiast większa powoduje, że nie można pisać. 
Napisałem poemat „Biała gorączka” - przedstawiający stan 
po wódce, ale to nie było napisane po wypiciu. Jeśli coś po 
wypiciu powstało, na pewno nie było dobre. 
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Jest Pan zatem pisarzem, który traktuje poezję bardzo tradycyjnie: 
powstanie, natchnienie, powaga...

Od początku jestem taki sam. Każdy może zostać poetą, 
każdy kto ma komputer, maszynę do pisania, czy wręcz 
kartkę i długopis. jednak stosunek do poezji jest również 
sposobem życia. Być poetą to powołanie i praca. W literaturze 
przeszkadzają mi piszący, chcący być poetami za wszelką 
cenę – ludzie, dla których jest to zajęcie, z którym nie chcą i 
nie potrafią zerwać, Zakamarki i rzekome zawiłości 
warsztatowe są dla mnie przejrzyste, jeśli ktoś klepie 
metaforę jak podeszwę, nawet jeśli siedział nad nią osiem lat, 
aż ją wyklepał jak szewc, rozciągnął, spłaszczył, nadał taki 
czy inny kształt, to w dalszym ciągu jest to tylko klepanie. Za 
dużo tego usiłowania. Może takie formy powinny nazywać 
się zapisami, bo z wierszami najczęściej nie mają wiele 
wspólnego. 

Ma Pan duże poczucie humoru, ale w wierszach nie ma po tym 
śladu. 

Napisałem teraz komedię. W wierszach nie lubię ironii 
nadającej się raczej do błyskotliwych rozmów salonowych. 

A rodzaj subtelnej ironii u Wisławy Szymborskiej...

Lubię czytać również i taką poezję, ale sam tą metodą się nie 
posługuję. 

Nie chce Pan być rzemieślnikiem, nie nęci Pana blask salonów. Jaki 
jest styl Pana pracy? 

Niewiele rzeczy wyrzucam, mało kreślę. Mało pracuję na 
papierze, mam myślowe skreślenia. Muszę nawet pisać na 
ładnym papierze! Do pisania się przygotowuję, nie 
zapuszczam brody, tylko się golę, zakładam białą koszulę. 
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Muszę być czysty zewnętrznie i wewnętrznie, nie lubię pisać 
w kapciach. 

Literatura nie ma dla mnie tajemnic warsztatowych, mogę 
być bezradny w sensie myślowym, być może nie przyszła na 
mnie pora mądrości najpełniejszej, ale wobec samej 
twórczości nie jestem bezradny. 

A czy nie przeszkadza panu sytuacja stabilności: uczuciowa i 
materialna? 

Mam piękną żonę, którą kocham. Materialna stabilizacja mi 
nie grozi, wszak żyję z pisania. 

Imperatyw pisania może być przekleństwem stabilnego układu 
rodzinnego. 

Początkiem jest powołanie, wybranie. Potem mądrzejemy w 
trakcie procesu pisarskiego. Dzięki poezji osiągnąłem trochę 
inny wymiar człowieczeństwa. Ale gdy człowiek z jakichś 
potrzebnych mu względów uzna się za kogoś odrębnego, to 
równocześnie dostrzega, że gdyby nie był z innymi, nic by nie 
osiągnął. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego w Pana poezji nie ma cytatów, nie 
posługuje się Pan nazwiskami innych, nie ma śladu lektur...

Co miałem przeczytać – przeczytałem, nie powołuję się na 
lektury. Wydaje mi się, że pisanie erudycyjne nie powinno się 
znaleźć w tkance myślowej, z jakiej składa się wiersz. Ktoś 
napisał, że jestem jedynym pisarzem polskim, u którego nie 
znalazł motta. Nie lubię podpórek myślowych, czasami motto 
więcej mówi niż wiersz. Po co więc dalszy tekst? Poezja to 
kształt, dramaturgia, to słowo, czystość, nawet gdy jest z 
samego brudu. Wsadzanie doń obcych tworów jest 
barbarzyństwem. Nie lubię szarości, mówienia o niczym, 
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wewnętrznego pędu poety, żeby zabłysnąć jedną metaforą. 
Wygląda to tak, jakby poeta terminował u tekściarza, łowił 
złotą myśl, która uwiedzie czytelnika. 

Stawia Pan sprawy na ostrzu noża. 

Czyżbym miał coś z kaznodziei? 

Na to wygląda. A czy bycie poetą to misja, powołąnie, sumienie 
narodu? 

Tak, a jeśli niezupełnie – to chociaż jest to zapis świadomości 
lub braku świadomości. Chociaż poezja nie jest od tego, by 
zastępować publicystykę. Dosłowność gazetowa zabija 
poezję. Zapis alkoholowy, orgiastyczny, narkotyczny, 
polityczny jest tylko nieporadnością. 

W swoich utworach sięga Pan po struktury uniwersalne, ale 
znajduję również takie, które odnoszą się do sytuacji tu i teraz. 
Pojawiły się nawet nazwiska polityków. 

Dwa razy. Po wybuchu stanu wojennego napisałem list 
otwarty do generała Jaruzelskiego, a w najnowszym tomie 
będzie wiersz o Wałęsie. Zasłużył on na to tak – jak człowiek 
epoki – Papież. Los umieścił mnie na nieładnej równinie, 
która nazywa się Polska i jako człowiek myślący mam 
obowiązek zajmowania się sprawami kraju. Taka jest rola 
pisarza. 

Czy poezja powinna być dokumentem czasu? 

 Muszę czasem odzywać się w imieniu kraju, muszę 
upomnieć się o innych, o upokarzanych, ja mam obowiązek 
nazywania spraw takimi, jakie są. 

39



Dlaczego nowy tom zatytułował Pan „Tylko wzruszenie”? Kiedyś 
powiedział Pan, że wiersz bez spoidła, jakim jest wzruszenie – a 
wzruszenia bywają różne – jest niewypałem. 

Chciałem, żeby czytający mógł przeżyć wzruszenie i zamiaru 
tego nie ukrywam. 

Cenimy każdy wiersz, ale w książce służy on również temu, 
że staje się on budulcem mającym stworzyć dzieło. Książkę. 
Nielicznym to się udaje. Sądziłem, że będę lojalny wobec 
czytelnika, mówiąc o co chodzi, czego może poszukiwać, 
czego może się spodziewać. 

Oczywiście mógłbym pisać kryminały, ale piszę wiersze – po 
to, żeby wywoływać w ludziach pewien rodzaj duchowości, 
ponieważ widzę, że tej duchowości brakuje. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Anna Maria Mickiewicz (Londyn) 
Fale Literackie /Literary Waves

Pokolenia pisarzy wypełniają swoje zadania i odchodzą. Tak 
dzieje się na emigracji od wielu lat. Rozpoczął się pożegnalny 
pochód autorów zamieszkałych poza granicami kraju. 
Odeszli między innymi: Stanisław Baliński, Stanisław 
Barańczak, Czesław i Krystyna Bednarczykowie, Jan 
Bielatowicz, Józef Garliński, Stanisław Gliwa, Gustaw 
Herling-Grudziński, Janusz Ihnatowicz, Wacław Iwaniuk, 
Zdzisław Jagodziński, Stefania Kossowska, Krzysztof 
Muszkowski, Marian Pankowski, Mieczysław Paszkiewicz.

        Wyznawali oni zasady opublikowane w statucie 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Związek Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie jako organizacja zawodowa ludzi 
pióra powołany został do życia 15 sierpnia 1946 roku w 
Londynie podczas Konstytucyjnego Zebrania grupy pisarzy 
polskich przebywających na emigracji. Narodził się z 
inicjatywy Stanisława Strońskiego. Początkowo skupiał w 
swym gronie byłych członków Polskiego Pen Clubu na 
Obczyźnie oraz polskich publicystów, uczonych, radiowców, 
edytorów-grafików – najpierw z Londynu, by wkrótce objąć 
swoim zasięgiem polski świat literacki rozproszony po całym 
świecie. Statut głosił m.in., że Związek powstał w imię wielkiej 
tradycji ubiegłego stulecia wskazującej w dobie przemocy obcej w 
Ojczyźnie na szczególne obowiązki twórczości polskiej na obczyźnie. 
[...] wierny zasadom wolności narodu i człowieka, swobody myśli i 
słowa pisarza, zajmuje się sprawami twórczości pisarskiej polskiej, 
krzewieniem jej znajomości wśród rodaków na obczyźnie, 
zapoznawaniem z nią krajów innych i nawiązywaniem stosunków z 
ich pisarzami.

Obecnie, pojawiają się pytania: kto ich zastąpi na 
emigracyjnej ścieżce literackiej, jaki pozostawili testament, 
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czego nas nauczyli? Do jakich form współpracy byliśmy 
przyzwyczajeni, czy to wystarczy, by kontynuować polską 
tradycję literacką? Przekazanie pałeczki pokoleniowej 
okazało się być trudnym zadaniem. Organizacje nie zdały 
egzaminu, podzieliły się. 

Dlatego też powstała potrzeba stworzenia nowego forum 
wymiany myśli pokoleniowej tak, by utrwalić odchodzące 
pokolenie autorów i wprowadzić ich nowe grono. Był to czas 
szybkiego rozwoju Internetu, powstawały literackie strony 
internetowe, które umożliwiały komunikowanie się wielu 
autorów i czytelników na świecie. Dlatego też pojawił się 
pomysł, by powołać na emigracji w Londynie stronę 
internetową Fale Literackie/Literary Waves. 
Charakterystyczne jest to, iż strona posiada w nazwie dwie 
wersje językowe, dlatego gdyż coraz więcej młodych autorów 
pisze i publikuje w wielu językach, obracając się 
równocześnie w międzynarodowych środowiskach 
literackich. Strona dedykowana jest nie tylko autorom 
londyńskim, zapraszani są do współpracy pisarze z całego 
świata, nie tylko Polacy. Jednak tematyka polska przeważa.

Założenia opublikowane na stronie Fale Literackie zakładają: 

FALE WYRZUCAJĄ  NA BRZEG 

MUSZLE

KAMYKI

KORZENIE

I  SŁOWA

ZATOPIONE W KROPLACH
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Szanowni Państwo,

W krajobrazie polskiej kultury emigracyjnej coraz 
wyraźniej zaznacza się zjawisko niezależnych, odważnych 
środowisk literackich. Poza oficjalnymi, uświęconymi tradycją 
strukturami można już odnotować grupy twórców i 
wydawców, którzy literaturę polską ubogacają o oryginalne, 
świeże i ciekawe ujęcia. 

                             AUTORZY ,  
POSZUKUJĄC ARTYSTYCZNEJ 
TOŻSAMOŚCI ,  TWORZĄ  
RÓŻNORODNOŚĆ  I  BARWĘ  
LITERACKĄ .  TĘ  TOŻSAMOŚĆ  I  
RÓŻNORODNOŚĆ  WZMOCNIĆ  
MOŻE ZBUDOWANIE OTWARTEJ 
PLATFORMY ,  PREZENTUJĄCEJ 
PISARZY ,  POETÓW I 
PUBLICYSTÓW BEZ WZGLĘDU NA 
WIEK ,  POGLĄDY CZY ZWIĄZKI 
ŚRODOWISKOWE .  NIE ODCINAMY 
SIĘ  OD POLSKICH TRADYCJI –  ANI 
HISTORYCZNEJ ,  ANI LITERACKIEJ .

Dlatego też tworzymy portal umożliwiający porozumienie 
ponad podziałami środowiskowymi. W tym celu, w wyniku 
spotkań i dyskusji, powołaliśmy do życia Fale Literackie – 
międzynarodowy ruch, zapoczątkowany w 2012 roku, który 
ma na celu wykreowanie przestrzeni, w której będzie możliwa 
wymiana idei, artystycznych inspiracji, która wesprze 
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współczesnych polskich literatów w upowszechnieniu ich prac 
i osiągnięć artystycznych.

 

ZAPRASZAMY AUTORÓW I 
WYDAWCÓW DO PREZENTACJI 
SWEJ TWÓRCZOŚCI NA NASZYM 
PORTALU .

Anna Maria Mickiewicz wraz z zespołem

    Ważnym elementem zmieniającym mapę literacką na 
emigracji, było wstąpienie Polski do struktur Unii 
Europejskiej w 2004 roku. Do wielu krajów Europy napłynęły 
młode fale emigracyjne. Wraz z nimi twórcy, którzy zaczęli 
organizować własne struktury. Do najbardziej widocznych 
należała PoEzja Londyn założona przez Adama Siemieńczyka 
i Martę Brassart.  Fale Literackie podjęły współpracę z Pozją 
Londyn. Oto fragment Manifestu tej grupy.

Londyn stał się miejscem bardzo dogodnym dla młodych polskich 
poetów, grafików i muzyków. Ogólnie mówiąc: artyści szukają 
swojego miejsca w życiu z odrobiną emocji.

Gdzie może być lepiej niż w Londynie? Tutaj pomysły i trendy 
kumulują się szybko i dynamicznie. Powstaje coś twórczego i 
inspirującego. Połączenie pokoleniowe – nowego i dawnego 
pokolenia migrantów, tworzy aromatyczną oprawę artystycznej 
wizji.

Na szczęście polskie instytucje kulturalne istniały już w Londynie, 
ale nowe media są teraz dostępne, co sprawia, że połączenie tematów 
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i doświadczeń jest tak wyjątkowe. Opierając się na nim, kapitał 
ludzki przekształca się w nowy świat literacki.

PoEzja Londyn zaprasza wszystkich autorów do udziału w 
wydarzeniach!

Kolejny raz w historii widzimy ekspresję polskiego ducha, który był 
tak ważny podczas politycznych i historycznych zawirowań. Jakie 
jest jego dokładne znaczenie dzisiaj? Duch przeszedł do kultury i do 
literatury. Cele są proste. Mamy nadzieję, że pomoże nam budować 
mosty literackie. Potrzebujemy współpracy, solidarności i musimy 
oswoić się z autopromocją i zobaczyć, że dialogi są zawsze bardziej 
interesujące niż monologi w wąskich kręgach.

Wraz z PoEzją Londyn Fale Literackie zorganizowały w 
Londynie Światowe Dni Poezji UNESCO.

Każdego roku 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji 
UNESCO. Został on przyjęty podczas sesji UNESCO w 
Paryżu w 1999 roku.

 Poezja jest jednym z najczystszych przejawów wolności językowej, 
jest składnikiem tożsamości narodów i ucieleśnia kreatywną energię 
kultury, ponieważ może być ciągle odnawiana.

Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO

Przesłanie na Światowy Dzień Poezji

Poezja przyczynia się do twórczej różnorodności, 
kwestionując na nowo nasze użycie słów i rzeczy, nasze 
sposoby percepcji i zrozumienia świata. Poprzez skojarzenia, 
metafory i własną gramatykę, język poetycki jest w ten 
sposób innym aspektem dialogu między kulturami. 
Różnorodność w dialogu, to swobodny przepływ pomysłów, 
słowa, kreatywności i innowacyjności. Światowy Dzień Poezji 
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to zaproszenie do refleksji nad siłą języka i pełnym rozwojem 
zdolności twórczych każdej osoby.

W ramach Światowego Dnia Poezji, 16 marca 2013 roku w 
University College London (UCL), na wydziale SSEES UCL 
odbyły się pierwsze Europejskie Dialogi Poetyckie w 
Londynie, zorganizowałam je wraz z dr Urszulą Chowaniec 
(UCL). 

Na konferencję zaproszono poetów, wydawców i 
przedstawicieli organizacji artystycznych. Jego celem było 
wprowadzenie poetów i wydawców w działalność studiów 
slawistycznych oraz przedstawienie szerokich konotacji 
literackich, które posiada UCL, a także ukazanie możliwości 
współpracy między podmiotami. Polacy stali się bardzo 
ważną grupą w Wielkiej Brytanii, ponieważ język polski jest 
drugim językiem na Wyspach.

Goście, członkowie PoEzji Londyn, wymienili się 
doświadczeniem wydawniczym, rozmawiali o roli poezji we 
współczesnym świecie. Dzisiaj myślę, że to było bardzo 
ważne wydarzenie, przede wszystkim dlatego, że 
zapoczątkowało ono zainteresowanie Polski naszą 
działalnością.

21 marca 2014 roku w Londynie odbyły się drugie 
Europejskie Dialogi Poetyckie, w ramach Światowego Dnia 
Poezji pod patronatem UNESCO. Wiodącym tematem edycji 
dialogów były Mosty.

Do współorganizacji drugiej edycji EDP zaproszona została 
brytyjska grupa poetycka Poets Anonymous. Było to 
wyjątkowe wydarzenie – po raz pierwszy w spotkaniu wzięły 
udział trzy grupy: polscy poeci emigracyjni, poeci z Europy 
oraz londyńska grupa Poets Anonymous. Nie zabrakło 
również polskich wydawców.
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Odbyły się polsko-brytyjskie poetyckie działania 
warsztatowe. Poeci zaprezentowali twórczość w języku 
polskim i w języku angielskim. 

W tym roku drugie Europejskie Dialogi Poetyckie 
prowadziłam wraz z poetami z brytyjskiej grupa poetyckiej 
Poets Anonymous. Wydarzenie było częścią trzech dni 
Festiwalu Poezji UNESCO w Londynie. Objęło dyskusję i 
prezentację poezji międzynarodowej, pisarzy i redaktorów, a 
także zbadało związek między poezją a kulturą, zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Gośćmi 
specjalnymi z Europy byli poeci z Polski, Bułgarii, Ukrainy i 
redaktorzy Poezji dzisiaj.

Fale Literackie nawiązały również współpracę z jednym z 
najstarszych polskich portali literackich na emigracji, z 
Miastem Literatów+++ z siedzibą na Florydzie oraz z serią 
wydawniczą Contemporary Writers of Poland. Obie strony, 
Fale Literackie i Miasto Literatów+++, zostały połączone 
linkami. Rozpoczęła się bardzo ciekawa współpraca 
wydawnicza pomiędzy USA i Wielką Brytanią. Powoli 
poszerzono grono autorskie o pisarzy, głównie z USA i 
Wielkiej Brytanii, związanych z legendarną grupą poetycką 
Poets Anonymous, którzy czuli się zaszczyceni 
uczestnictwem w tym wyjątkowym wydarzeniu 
wydawniczym. Obecnie książki redagują Danuta Błaszak 
(Orlando) i autorka eseju (Londyn). 

Fale Literackie współpracują również z Wydawnictwem 
Norbertinum w Polsce, Wydawnictwem Poetry Space z Wielkiej 
Brytanii, Wydawnictwem Favoryta z Australii, 
Wydawnictwem Poezja dzisiaj, londyńskim Pamiętnikiem 
Literackim, portalem Pisarze.pl Instytutem Kultury Polskiej w 
Londynie i brytyjską grupą poetycką Poets Anonynmous, 
Londyn.
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Jerzy Łukasz Kaczmarek 

Twórcza Noc Działań, czyli poznańskie spotkania 
artystów 

Pierwsza edycja Twórczej Nocy Działań odbyła się 27 
kwietnia 1990 roku (a właściwie z 27 na 28) w poznańskim 
klubie „Bratniak”. Rok później nadszedł czas na drugą edycję 
Twórczej Nocy Działań. Było to 26 kwietnia 1991 roku. Po raz 
trzeci impreza odbyła się również w” Bratniaku” 1 maja 1992 
roku. Po raz ostatni Twórcza Noc Działań zaistniała w klubie 
„Eskulap” 30 kwietnia 1993 roku.

Z założenia miało to być całonocne spotkanie 
twórców, reprezentujących różne dziedziny sztuki w jednym 
miejscu i w jednym czasie, podczas którego każdy z 
występujących miał zaprezentować swoją działalność 
artystyczną. Jednym z celów było pokazanie, że sztuka jest 
jedna, że różne gatunki sztuki i różne media mogą się 
wzajemnie przenikać, oraz iż rzeczywiście się przenikają.

Przez cztery edycje przewinęło się bardzo wielu artystów. 
Jeśli nikogo nie pomięto, były to następujące osoby i grupy: 
Bogusław Biegowski, Chmura D. Maziakowska, Darek 
Jachowicz, Marek Krajewski, Jerzy Ł. Kaczmarek, Tomasz 
Konzok, Konfederacja Poetów Niezdecydowanych, 
Małgorzata Bratek, Myśliwy, Ewa Obrębowska-Piasecka, 
Paweł Piasecki, Teatr „Biuro Podróży”, Totart, Miłość, Yo Als 
Jetzt, Agnieszka Krajewska, Teatr „Off-Side”, Andrzej Pańta, 
Bogusław Miazga, Edward Przebieracz, Grażyna Maria 
Śpiewak, Grupa „Teatr”, Teatr „Timbre”, Andrzej Dudek-
Dürer, Mirosław Rajkowski, Paweł ”Konik” Wojciech 
Kowalczyk, Rafał T. Czachorowski, Ewa Sonnenberg, Robert 
Ostolski, Paweł Rybarczyk, Venom Underground, Mbuto 
Michongwe, Lech Barylski, Hôtel Dieu, Grupa “Grupa”, Ruch 
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Artystyczny “Już Jest Jutro”, Grupa Literacka „Lewitacje”, 
Grupa Twórcza „Klaus Steppenwolf”, „Korzeń Mandragory”, 
„Złoty Kaszel”, „Wspaniali i Lubiani”.

         

     

      

Szymon Kantorski
„Już Jest Jutro”, nie tylko pismo...

Pierwszy numer „Już Jest Jutro” ukazał się w lutym 1987 
roku. Wydawane pierwotnie jako miesięcznik, w małym 
nakładzie i objętości, miało być w swoim założeniu forum 
prezentacji dla środowiska bardzo młodych wówczas 
autorów, licealistów i studentów. Charakterystyczne dla 
początkowego okresu funkcjonowania było poszukiwanie 
„złotego środka” pomiędzy fanzinem kulturalnym a gazetą II 
obiegu. 

Wraz z rejestracją tytułu w roku 1990 poszerzył się zespół 
redakcyjny, który już właściwie do końca istnienia redagował 
pismo - Mariusz Grzebalski, Jerzy Łukasz Kaczmarek, 
Szymon Kantorski, Krzysztof Kaźmierczak, Jacek 
Krzyżanowski, Dariusz Sośnicki, Rafał Stolecki.
Od roku 1992 „Już Jest Jutro” było już zdecydowanie 
skupione na promowaniu wszystkich tych zjawisk, jakie 
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pojawiły się wraz z otwarciem środowisk literackich, 
kroczących za pokoleniem „brulionu”, oraz tego, co ciekawiło 
nas w literaturze obcojęzycznej (głównie angielskiej, 
amerykańskiej, latynoamerykańskiej, niemieckiej). 
Współpraca z wieloma pismami, m.in. Czasem Kultury, 
Pracownią, Toposem oraz środowiskami twórców, m.in. ze 
skupionymi wokół inicjatywy Warszawskiego Klubu Młodej 
Sztuki oraz środowiska Staromiejskiego Domu Kultury 
poetkami i poetami -  Danką Błaszak, Agnieszką Herman, 
Zbigniewem Milewskim zaowocowała wspólnymi 
spotkaniami autorskimi, oraz inicjatywami artystycznymi na 
festiwalu studenckim FAMA.  

W 1993 roku nakładem „JJJ” ukazała się antologia poetycka 
„11”. Złożyły się na nią teksty Mariusza Grzebalskiego, 
Jerzego Łukasza Kaczmarka, Szymona Kantorskiego, Piotra 
Kępińskiego, Karola Maliszewskiego, Macieja Porzyckiego, 
Dariusza Sośnickiego, Marka Wasilewskiego, Ewy Zielińskiej, 
Jakuba Żmidzińskiego. Omówienia do tej antologii napisali 
Rafał Grupiński i Jerzy Borowczyk. 

Od początku pismo borykało się z brakiem stałego wydawcy, 
środki na każdy numer były pozyskiwane przez zespół 
redakcyjny. Początkowo wydawano je dzięki kontaktom ze 
środowiskami poznańskiej prasy niezależnej, po 
zarejestrowaniu tytułu największą pomoc pismu udzielił 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Brak stałego wydawcy 
i środków na dalszą działalność wpłynęły na decyzję o 
zawieszeniu jego wydawania. Cześć redakcji „JJJ” podjęła się 
prowadzenia pisma „Nowy Nurt” (Mariusz Grzebalski, 
Dariusz Sośnicki), w ramach biblioteki poetyckiej „NN” 
zadebiutował książką pt. „Solo” Szymon Kantorski. 

Z inicjatywy środowiska „JJJ” oraz pomysłodawcy tego 
projektu - Jerzego Łukasza Kaczmarka, przez kilka w 
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poznańskim klubie studenckim „Bratniak” odbywały się 
Noce Działań Twórczych, które w swym założeniu były 
forum prezentacji literackich, teatralnych, muzycznych dla 
twórców z całej Polski. 

Z „Już Jest Jutro”, zwłaszcza w początkowej fazie jego 
istnienia związani byli również Tomek Chudziński, Kuba 
Klimaszewski, Maciej Krajewski, Marek Krajewski, Patryk 
Kowalski, Norbert Leśniewski, Artur Pławski, Andrzej 
Sobkiewicz, Paweł Waligórski.

 W piśmie publikowali m.in.: Kazimierz Biculewicz, Danuta 
Błaszak, Małgorzata Bratek, Marzena Filipczak, Darek Foks, 
Agnieszka Herman, Piotr Kępiński, Piotr Wiktor Lorkowski, 
Dariusz Łukaszewski, Karol Maliszewski, Zbigniew 
Milewski, Edward Popławski, Maciej Porzycki, Roman (Red) 
Praszyński, Anna Romanowicz, Ewa Sonnenberg, Olga 
Tokarczuk. 

  W 2017 roku z inicjatywy członków dawnej redakcji pisma 
powołano w Poznaniu stowarzyszenie „Już Jest Jutro”. 
Jednym z celów tej inicjatywy jest opracowanie i wydanie w 
formie książkowej materiałów, wspomnień i omówień 
dotyczących działalności pisma.
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Barbara Jurkowska
O „Poezji dzisiaj”, Światowym Dniu Poezji UNESCO i 
Festiwalu Poezji Słowiańskiej 

 

„Poezja dzisiaj”, wydawana od r. 1998, jest jednym z 
nielicznych Pism w świecie żywych i otwartych, 
zarówno dla debiutantów jak i Noblistów. Prezentuje 
twórców ponad podziałami z kraju oraz z różnych stron 
świata. Publikuje laureatów konkursów literackich, 
przypomina poetów z różnych epok, wypromowała 
wielu twórców polonijnych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
USA, Wileńszczyzny, gdzie istnieją naprawdę ciekawe 
środowiska literackie. Od 18 lat dokumentuje 
wydarzenia Światowych Dni Poezji UNESCO, a od 10 
lat Festiwali Poezji Słowiańskiej. Imprezy te służą do 
promocji poezji polskiej w świecie oraz światowej w 
Polsce. Na wniosek „Poezji dzisiaj” zostały przyznane 
wielu twórcom nagrody pieniężne MKiDN, a także 
medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO to impreza 
cykliczna, promująca literaturę polską w świecie i 
światową w Polsce. Na wniosek Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO od r. 2001 głównym organizatorem 
poetyckiego święta jest Aleksander Nawrocki, redaktor 
naczelny wydawanego od 20-stu lat Pisma „Poezja 
dzisiaj”. Barbara Jurkowska jest koordynatorem 
wszelkich prac przygotowawczych, a także 
dokumentalistą wydarzeń. Spotkania, koncerty 
poetycko-muzyczne mają poezję współczesną 
przybliżać, prezentować jej egalitarne aspekty, 
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akcentować twórczość skierowaną do szerokiego 
odbiorcy. 

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI ma na celu 
upowszechnianie poezji polskiej w świecie i światowej 
w Polsce, poprzez m. in. przyznawanie nagród 
literackich niestandardowym poetom polskim w postaci 
tomów ich wierszy w języku polskim i angielskim oraz 
nagród pieniężnych dla tłumaczy literatury polskiej. 
Dotąd spopularyzowaliśmy naszą poezję prawie w 
całym świecie, nawet w dalekiej Jakucji, w Tatarstanie, 
Azerbejdżanie, Turcji, nie mówiąc o Londynie czy USA. 
Pamiętamy cały czas, chyba jako jedyni w Polsce, o 
naszych poetach żyjących na emigracji: to myśmy ich 
twórczość upowszechnili w ojczyźnie ich najpierwszego 
języka. Doszło tu do bardzo pożytecznej współpracy, 
ponieważ nasi rodacy w Londynie, Irlandii, Niemczech 
w zamian za naszą pamięć o nich zapraszają nas na 
swoje imprezy organizowane w ich nowych ojczyznach. 
Od lat trwa również nasza poetycka przyjaźń z 
twórcami na Wileńszczyźnie i z istniejącymi tam 
polskimi szkołami.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJII UNESCO przy wsparciu 
„Poezji dzisiaj” został zorganizowany w Niemczech 
(Bonn, Straubing), Anglii (Londyn), Rosji (Riazań, Jasna 
Polana, Konstantynowo). Od wielu lat organizowany 
jest również na Wileńszczyźnie.

Na każdy Światowy Dzień Poezji UNESCO przyjeżdża 
wielu twórców z kraju i z zagranicy. Gościmy poetów, 
tłumaczy, wydawców, śpiewających wiersze bardów 
oraz wokalistów.  Przede wszystkich zapraszamy ludzi 
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młodych, uczniów szkół podstawowych, średnich, 
studentów, nie tylko jako biernych uczestników, ale i 
wykonawców. 

W tym roku w imprezach XVIII Światowego Dnia Poezji 
UNESCO udział wezmą poeci, wydawcy, dziennikarze i 
wokaliści z Bułgarii, Rumunii, Węgier Italii, Niemiec, 
Rosji, Londynu. Wydaliśmy też 5 pozycji książkowych: 
m. in. w serii MOSTY dziesiątą z kolei dwujęzyczną 
antologię wierszy polsko-rumuńskich w opracowaniu 
znakomitego slawisty i polonisty, prof. Constantina 
Geambaşu (Dżambaszu), specjalny numer 
dwumiesięcznika „Poezja dzisiaj” oraz 3 tomy-nagrody 
wierszy polskich poetów niestandardowych. 
Zaprezentowane zostaną też książki poetów polskich 
wydane za granicą: Niemcy, Italia, Węgry, Rumunia, 
USA, etc.

W ubiegłym roku już po raz dziesiąty odbył się 
FESTIWAL POEZJI SŁOWIAŃSKIEJ. To wyjątkowe 
spotkania poetów, tłumaczy i wydawców. Festiwal jest 
od 5 lat realizowany również w Londynie.

Poetyckie świętowanie ma już swoją tradycję w wielu 
ośrodkach kultury na terenie rożnych regionów Polski i 
ważne jest, że każdego roku włączają się inne. 
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Norbert Góra
Przed Miastem Literatów

zanim wzniesiono podwaliny
pięknego Miasta Literatów
poezji iskrząca magia
nie wpuściła jeszcze
kojącej zmysły weny
na tory mojego życia

przyziemne doznania
tak naiwne w swej istocie
wypełniały każdy dzień
jak ziarnka klepsydry czasu

z każdą kartką
wyrwaną z rozmachem z kalendarza
zmieniało się oblicze świata
gorzkich łez napadało zbyt wiele
żeby powódź nie zabrała ze sobą ludzi

elektronizacja
kable i sieci zawinęły planetę
jakby to miał być prezent
oddany jeszcze nie wiadomo w czyje ręce

upadały mury
wznosiły się mury
aż do chwili niezwykłej
gdy tolerancja 
zatańczyła w parze z nienawiścią
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tyle emocji
przelano na papier
język przebił smog nowości
górujący hen nad horyzontem
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Ula de B
Poezja wizualna 
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Adam Lizakowski, przebywa poza granicami kraju od 
1981 r. Poeta. Tłumacz poezji amerykańskiej m.in. Walta 
Whitmana, W.C. Williamsa, Allena Ginsberga, Langstona 
Hughesa, Carla Sandburga i Boba Dylana. Z angielskiego 
przełożył ponad 50 wierszy chińskiego filozofa i poety Lao 
Tse,  oraz wiele wierszy perskiego poety z XII w. Rumiego. 
Od wielu lat promotor kultury polskiej za granicą. 
Odznaczony za swoją działalność „Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Studiował na Columbia College 
Chicago (BA) i Uniwersytecie Northwestern w Chicago (MA). 
Jest laureatem Nagrody Fundacji Władysława i Nelli 
Turzańskich w Kanadzie.

Członek redakcji literackiego magazynu 
TriQuarterly wydawanego przez Uniwersytet Northwestern 
w Evanstone, USA. 

Adam Lizakowski
Goodbye Winnetou

miesiąc temu skończyłem 60 
lat żegnaj Winnetou -
a jeszcze nie tak dawno temu 
miałem dwanaście lat
i żyłem wśród czerwonych komunistów

ocalałem 
w sadzie czerwonych czereśniowym
prowadzony na rzeź przez rodziców

indianina tak się zabija jak zwierzę
widziałem na filmie
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tysiące zamordowanych czerwonoskórych
miliony czaszek bizonów nikt ich nie zbawi
pojęcia abstrakcyjne –
rozmawiałem o tym grając w warcaby
z kolegą, gdy mama gotowała czerwony 
barszcz i gołąbki na drugie danie

dzicy i wolni męstwo i tchórzostwo 
prawda i kłamstwo jednako waży
kilo chleba i kilo złota w Rzymie
Szwajcarii lub Gross Rosen

jednako waży cnota i występek
widziałem Winnetou jaki był
szlachetny i cnotliwy -
byłem trudnym dzieckiem
Europy Wschodniej czerwonoskórym
słuchałem głosu ojca Boga Ameryki
nie było łatwo oznaczyć granicę prerii
zdrowego rozsądku wolności i więzienia

miesiąc temu skończyłem 60 
lat żegnaj Winnetou -
a jeszcze nie tak dawno temu 
miałem dwanaście lat
i żyłem wśród czerwonych komunistów
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Adam Lizakowski
Boże Narodzenie w Bazylice św. Jacka w Chicago

W Boże Narodzenie jest myślącym płonieniem
świecy palącej się niespokojnie. Patrzy na złotą 
gwiazdą na czubku choinki, monotonnie powtarza
wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt
szczęśliwego Nowego Roku bez wojen, mordów
politycznych, podwyżek paliw, elektryczności
chleba i mięsa, topnienia wartości dolara w Polsce
lodów na Arktyce, cnoty, krzyża, korony cierniowej

W Boże Narodzenie jest myślącym płonieniem
w oczekiwaniu na ciało Jezusa stoi spokojnie w 
ławce, wstaje, siada, klęczy, wstaje, siada, klęczy -
wspomina dzieciństwo za panowania Gomułki 
poszedł do szkoły podstawowej, za panowania 
Gierka skończył średnią, za panowania Jaruzelskiego 
wyjechał za chlebem, za rządów Ronalda Reagana 
napisał prace magisterską na Uniwersytecie na 

Obczyźnie im. Ulicy Milwaukee w Chicago pt. 
Jak przeżyć pierwsze siedem lat bez żony i dzieci – 
wypadł znakomicie, ale nie był z siebie dumny. 
Za rządów Billa Clintona obronił doktorat
pt. Patriotyzm a co to takiego? na Wyższej Szkole
robienia Wody z Mózgu im. Głodnych Emigrantów –
temat nauki jak żyć nie mógł być pominięty uczył
się wieczorami i w dzień się uczył nowej cywilizacji

W Boże Narodzenie jest myślącym płonieniem
za rządów juniora Busha myślał o powrocie do 
ojczyzny, napisaniu pracy habilitacyjnej chciałby 
zostać nawet profesorem - ma do tego podstawy
przecież 30 lat życia na emigracji - na renomowanej 
uczelnia świata - zaliczał egzaminy, bronił się
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 praca habilitacyjna to setki przekazów pieniężnych
 za paczki, wysyłanych z biura wysyłek z ulicy 
Milwaukee, Belmont, Harlem, Archer, Addison

W Boże Narodzenie jest myślącym płomieniem
tylko on jeden wie, ile musiał się napisać szmatą
odkurzaczem przejechać tysiące mil podług
tylko on jeden wie, ile godzin musiał spędzić na kolanach-
Amerykę oglądał w ten sposób -  marmurowe
kamienne posadzki wydawały mu się miękkie jak
aksamit i jedwab delikatne, ale rozsadzające
jak proch dotychczasowe rozumienie świata

W Boże Narodzenie jest myślącym płomieniem
uruchamia hormon odpowiedzialny za uczucie przyjemności
komisja egzaminacyjna będzie wyborowa, żona, dzieci
krewni, sąsiedzi, niestety nie może powoływać się 
na jedynego świadka Pana Jezusa, bo Ten zastrzegł się
 „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”
o tym wszystkim myślał w Bazylice świętego Jacka
w Chicago w Boże Narodzenie
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Recenzja

Leszek Żuliński 

Agnieszka Herman do tej pory opublikowała tylko dwa 
tomiki wierszy – w 1990 i 1995 roku. Pamiętam, że jej debiut 
był dobrze przyjęty, jako autorka została zapamiętana. Ja, 
chociaż rzadko czytałem jej publikacje, miałem dobrze 
zakodowane w swojej świadomości jej talent i nazwisko. No i 
teraz, po latach przerwy, ukazał się trzeci tom Herman 
zatytułowany Jesienią najtrudniej iść środkiem dnia. Po 
pierwszej lekturze tego zbioru skonstatowałem, że choć w 
minionych latach tak wiele działo się w poezji i tyle nowych 
roczników wprowadzało do niej „nową dykcję”, Herman 
jakby nadal tkwiła w swojej imaginacji.

Inaczej mówiąc, ma ona swój osobny świat, którego nie 
porzuciła i w którym wciąż ma wiele ważnego do 
powiedzenia. Inaczej mówiąc: w tym przypadku zmiana 
dykcji na nic by się zdała. To, co Herman ma do przekazania, 
jest po prostu ciekawe, ważne i tak opowiadane, że poezja nie 
musi się wstydzić swej „poetyckości”, przed którą uciekają 
coraz to młodsze roczniki, a my posłusznie ulegamy ich 
„sprozaizowaniu”.

Krzysztof Karasek o Agnieszce Herman napisał: Bardzo 
interesująca poetycka osobowość. Wydaje się, że mamy do czynienia 
z poetyką tradycyjną, uporządkowaną, umieszczoną w jakimś 
historycznym – i estetycznym – kontekście, ale wkrótce okazuje się, 
że co jakiś czas wyłaniają się tu rzeczy nieobliczalne, jakby autorka 
chciała zaskoczyć samą siebie w podróży ku Słowu.
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 Natomiast Zdzisław Antolski w posłowiu do tego tomu 
m.in. pisze: Wiersze Agnieszki są kruche jak porcelanowe 
filiżanki. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Są wycofane, 
zamknięte w sobie, a jednocześnie otwarte na drugiego człowieka. 
Pragną spokoju i przyjaznej, intymnej atmosfery, na pewno źle się 
czują na targowisku próżności, na rynku pełnym hałaśliwych 
sprzedawców zachwycających swój marny towar. To celna 
konstatacja; rzeczywiście wchodzimy podczas lektury w 
klimaty coraz rzadziej spotykane, co nie znaczy, że 
wyeksploatowane. Antolski też wyłuskuje celnie 
najważniejsze „smaki” tej poezji: jej dekadencję, jej 
samotność, jej „wsobność”, jej malarskość.

 Ech, chłopaki od „mówienia wprost” zapewne na tym się nie 
poznają. Herman jest poetką introwertyczną i „piszącą 
obrazami”. A że piją z kufla, to i owej „porcelanowej 
filiżanki” mogą nie docenić. Ale w niej, Pani Agnieszko, w tej 
porcelanie Pani siła.

 Ta poezja stoi dykcją liryczną i dykcją intymną. Okazuje się 
jednak, że one nie muszą „przesładzać” wiersza. To z tego 
prostego powodu, że estetyzacja obrazów niekoniecznie musi 
banalizować Sens. Herman chodzi po swoich zaułkach 
egzystencjalnych, a tu ma wiele do powiedzenia. Lecz dziwna 
ta opowieść. Zupełnie wypreparowana z jazgotu dnia 
codziennego, z urbanistycznego zgiełku, z codziennej 
żmudności i przyziemnej rutyny. Tu nieustannie słyszałem 
spleen samotności i ciche kroki stawiane nie tyle na ziemi, co 
w introwertycznej aurze. W niej jeszcze, jeśli jakieś konkrety, 
to odniesienia kulturowe i mitologiczne: pojawia się Bach, 
Beethoven, Bosch, Czajkowski, Ofelia, Noe, Van Gogh, 
Wagner… Całe to „ego poetyckie” ignoruje poniekąd reizm 
rzeczywistości i szuka przymierza w gęstej biocenozie 
egzystencjalnej symboliki, która już od wieków opowiada 
nasz powtarzalny los. A więc te wiersze nie chcą być 
kwintesencją „tu i teraz”, raczej dążą do konstatacji 
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uniwersaliów. Powtarzalnych od wieków – o czym tak łatwo 
zapominamy.

Momentami Agnieszka Herman wręcz sięga do 
rudymentów, jak na przykład w wierszu zatytułowanym 
"Przed potopem": Słońce zachodziło za piętrowe domy / 
Obrysowując krwawą linią zdarzeń / najcichsze chwile, o których 
istnieniu / wiedziały tylko anioły. / W dnia gorącym żarze przyszedł 
Bóg do Noego. / – Noe, przyjacielu, człowiek w nic nie wierzy, / 
jestem tu ze śmiercią, skażoną bólem ziemię / przemienię w ocean, 
krew z wodą wymieszam, / powietrze oczyszczę. / – Noe 
sprawiedliwy, zwątpiłem w człowieka, / otworzyłem go z miłości, a 
on przyjaźń okradł. / Żałuję, że stworzyłem, jestem smutnym 
Bogiem / Dziś nie mogę wybierać. Dziś muszę zabijać.

 No, tu już gdzieś urywa się prywatna „intymność”, 
„jednostkowość” i zaczyna uniwersalna traktatowość. 
Egzystencja ustępuje miejsca refleksjom fundamentalnym, 
domniemaniom teologicznym, przesłaniom etycznym… Po 
takich tekstach inspiracje tego cyklu wierszy szybują w górę, 
a co ciekawe Herman potrafi godzić własną intymność z 
filozofowaniem ponadjednostkowym. Nie utonęła całkowitej 
„prywatności”; zdołała ją „zintelektualizować” na szerszym 
ekranie ontologicznym i aksjologicznym.

Pani Agnieszka ma zresztą rzadką zdolność scalania 
własnego ego z refleksją uniwersalną. Przytoczę jeszcze jeden 
wiersz (zatytułowany "Krajobraz po potopie"), w którym 
wyżej wspomniana umiejętność jest perfekcyjna: Już cisza. 
Rzeki wróciły do swych dawnych koryt. / Oceany przestały unosić 
zmierzwione brwi fal. / Przechadzka między tym, co zostało, a co 
trzeba zbudować. / Bóg przestał się gniewać. Na znak przymierza / 
na niebie ręką tęczę zakreślił. Wieje wiatr. / Ptaki jeszcze milczą. Na 
brzegach ciała ludzi i zwierząt. // Drzewo za oknem jak ja nagie. Z 
trudem oddycha. / Żałobnicy wyszli. Niechcący trzasnęli drzwiami. 
/ Dzwoni telefon. Mnie nie ma. Chowam się do szafy. / Bardziej niż 
potopu boję się twego głosu i fotografii / między stronami ulubionej 
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książki. / Przemocy wspomnień się boję / i snów których bohaterem 
możesz stać się tej nocy.

 Takie wiersze nazywam na swój prywatny użytek „gęstymi”. 
Taką intymność – niekokieteryjną i „zintelektualizowaną”. 
Taki liryzm – pobratany z kreatywnym myśleniem…

 Dobrze, Pani Agnieszko, że się Pani po latach odezwała. Za 
Pani milczenie dziękować nie będę, ale widzę, że nie poszło 
na marne…

Agnieszka Herman “Jesienią najtrudniej iść środkiem 
dnia”, Wydawnictwo NOWY ŚWIAT, Warszawa 2015, str. 
80
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Jacek Sojan – poeta, krytyk, eseista. Z urodzenia 
krakowianin, z pasji i zamiłowania góral. Absolwent filologii 
polskiej na UJ. Przez ponad 5 lat prezes Klubu Literackiego 
„Pod Jaszczurami” przy Rynku Głównym. Organizator 
spotkań literackich w kawiarni Cudowne Lata, Klubie 
Dziennikarzy pod Gruszką i wielu innych miejscach w 
Krakowie. W 1982 ukazał się jego bezdebitowy tomik „niemy 
poeta” staraniem przyjaciół z Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Jako świadectwo wydawnictwa poza zasięgiem 
cenzury, staraniem tychże przyjaciół ukazało się jego drugie 
wydanie w 2002 roku, w dwudziestą rocznicę pierwszego 
wydania i w dwudziestą pierwszą „rocznicę” stanu 
wojennego. Debiutował oficjalnie w 1983 zbiorem wierszy 
„Dziedzictwo kataryniarza”. W roku 2007 ukazał się kolejny 
zbiór pt.: „Dmuchawiec”, a w 2010 „Dmuchawiec” w 2010 
miał swoją prezentację kolejny tomik pt.: „babia góra”, 
natomiast w 2011 „pocztówka spod limby”,

Jacek Sojan o fraszkach - w kontekście zbioru fraszek 
pt. FRASZKOMAT Agnieszki Jarzębowskiej
__________________________________________________

Fraszkomat

O fraszkomacie powiem nieśmiało:
- Kawałek życia w nim się wyprało.

Pisanie recenzji o fraszkach wydaje się zamierzeniem 
karkołomnym, z góry skazanym na uczone formułki z 
zakresu poetyki i słownika terminów literackich. Znamienny 
fakt, że nawet te formułki teoretycy dzieła literackiego nie 
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mogą uzgodnić, bo np. Głowiński, Kostkiewiczowa i 
Słowińscy (Warszawka) w swoim Słowniku Terminów 
Literackich rodowód wyrazu fraszka wyprowadzają od 
włoskiego frasca - gałązka, natomiast prof. UJ Adam Kulawik 
ten sam wyraz frasca tłumaczy jako drobiazg. Nie tylko jako 
krakowianin z urodzenia, ale też odwołując się do rozsądku i 
logiki opowiadam się za ujęciem prof. Adama Kulawika, a 
gałązką można przyłożyć utytułowanym, warszawskim 
autorytetom.

Aby wiedzieć, co to koń najlepiej go zobaczyć. Co to fraszka, 
najlepiej jest ją przeczytać. Sytuacyjne fraszki 
Kochanowskiego były stroficznie rozbudowane. Od 
Potockiego, Morsztyna, Tuwima, Gałczyńskiego po Leca 
fraszka traci na ilości wersów, zyskuje na konceptualizmie.

Fraszka ujawnia. Fraszka demaskuje. A przy tym bawi 
dwuznacznością, grą słów, znaczeń. Ale przede wszystkim, 
co paradoksalne, pomimo zdolności fraszki do zdzierania 
masek z bohatera, jest nośnikiem humoru. Oglądać własne 
wady należy ze zdrowym dystansem niepozbawionym 
refleksji, ale co najważniejsze - uśmiechu. I tym są właśnie 
fraszki Agnieszki Jarzębowskiej. Nośnikiem humoru. A 
humor, co może wydawać się zaskakujące, jest cnotą (jedną z 
cnót)! I wyjąwszy przyjemność, jaką mamy z humoru - 
chroniąc nas przed wsobną powagą, wzbudza szacunek. Bo 
śmieszne jest branie siebie na serio. 

O łaskotkach

Nie powiem, że nie chcę,
kiedy mężczyzna próżność moją łechce.

===
Godne obchody
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Czczę kolejne małżeńskie rocznice,
kupując coraz szersze spódnice.

Vladimir Jankelevitch, francuski filozof, w swoim traktacie o 
cnotach (Traite des vertus - 1949 r) napisał: "Brak poczucia 
humoru - to brak pokory, brak bystrości, brak swobody, 
zbytnia nadętość, zbytnia naiwność, zbytnia powaga lub 
zbytnia napastliwość, tym samym to nieomal zawsze brak 
szlachetności, łagodności, miłosierdzia... Zbytnia powaga 
nawet połączona z zacnością, ma coś podejrzanego i 
niepokojącego i musi w tym tkwić jakieś złudzenie lub jakiś 
fanatyzm...To cnota, która coś o sobie mniema - i z tego 
właśnie jej brak." Zarzut, że poczucie humoru może mieć 
nawet byle łajdak a brakować go będzie bohaterowi, niczego 
nie dowodzi, bo humor...niczego nie chce dowodzić i nie 
dowodzi! Jak napisał Andre Comte-Sponville w "Małym 
traktacie o wielkich cnotach" - "...humor to cnota 
pomocnicza...można powiedzieć, że też złożona, cnota lekka, 
cnota nieuzasadniona, w pewnym sensie dziwna cnota, kpi 
sobie bowiem z moralności, ponieważ zadowala się tym, że 
jest dziwna, ale to wielka zaleta, cenna zaleta, której 
oczywiście może brakować dobremu człowiekowi. Święty 
bez humoru to smutny święty"(…Pamiętamy skłonność do 
żartów nawet w trakcie mądrego kazania papieża Jana Pawła 
II, a ja pamiętam wspaniałe poczucie humoru na wykładach 
ks. prof. Józefa Tischnera...). I dalej Comte-Sponville: "Bywa, 
że między rozpaczą a błahością, cnota humoru jest nie tyle w 
złotym środku, ile w zdolności do objęcia jednym 
spojrzeniem lub jednym uśmiechem obu tych skrajności, 
pomiędzy którymi żyjemy, pomiędzy którymi ewoluujemy, a 
które stykają się w humorze."

Co nie jest rozpaczliwe dla trzeźwego spojrzenia? I cóż nie 
jest ulotne dla spojrzenia pełnego rozpaczy? Nie ma jednak 
zakazu, żeby się z tego śmiać, a nawet jest to najlepsze, co 
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można zrobić. Cóż warta byłaby miłość bez radości? Cóż 
warta byłaby radość - bez humoru? Wszystko, co nie jest 
tragiczne jest śmieszne... Oto czego uczy przytomność 
umysłu. Humor zaś oddaje z uśmiechem, że to nie jest 
tragiczne...Prawdziwość humoru. Sytuacja jest rozpaczliwa, 
ale to nic poważnego.

Nekrolog po polsku

Jestem z ciebie dumna.
Podpis - trumna.

Po przeczytaniu cytatu z Comte-Sponville'a można zadać 
pytanie, że wszak istnieje śmiech i śmiech i jak tu odróżnić 
humor od ironii. Ironia nie jest postrzegana przez filozofów 
jako cnota, lecz jako oręż wymierzony w drugiego. Dodają 
tutaj, że to zły śmiech, sarkastyczny, niszczycielski, to śmiech 
drwiący, taki który rani, że to śmiech nienawiści, śmiech 
walki. Że użyteczny? Któryż oręż, w tym mowy nie jest 
użyteczny? Comte-Sponville twierdzi, że żaden oręż nie jest 
pokojem, żadna ironia nie jest humorem. Ale zauważa, że 
nawet najlepsi ironiści i satyrycy mieszają oba te gatunki - 
humor i ironię, właśnie we fraszkach!

Oszczędny

Pewien biznesman rzekł pewnej damie:
- Żonę trzymam w domu, bo wychodzi taniej.

Zjadliwie postrzegana jest ta oszczędność. Tym bardziej że 
rozłożona jednakowo na bogacza w swoim skąpstwie jak i na 
jego żonę, zawsze w gotowości wydawać pieniądze na stroje i 
ozdoby. I to właśnie rodzi uśmiech. Humor.

Na zachłannego grzesznika
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Chciałby widzieć siebie
aż w siódmym niebie.

Umiarkowanie też jest cnotą. A samokrytycyzm uczy 
umiarkowania. Jeśli ironia, ta nie dotyka Osoby, lecz 
zachowania, postawy, sposobu bycia. Zjawiska.

Myślał

Perfumował się latami.
Myślał, że go to odchami.

Przypomina się refleksja Norwida: "Ludzie nie są czyści. Są 
dopiero perfumowani." Etyka uważa, że ironia rani - humor 
leczy. Ironia chce dominować - humor wyzwala. Ironia jest 
bezlitosna - humor miłosierny. Ironia jest upokarzająca - 
humor pokorny. Humor ma jednak jeszcze coś więcej, ma 
wartość sam w sobie, przemienia smutek w radość:

Czasem

Czasem może to być atut
Być ofermą do kwadratu.

Humor przemienia rozczarowanie w komizm:

Świeżość uczuć

Świeżością uczuć zachwycił pan panią domu:
- Kochanie, kupiłem ci kawałek świeżego salcesonu.

Humor przemienia rozpacz w wesołość:

Nieodwzajemniona miłość
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Marny widok
na libido.

Humor fraszek rozładowuje powagę rzeczy, lecz także i tym 
samym - nienawiść, gniew, urazę, fanatyzm, doktrynerstwo, 
upokorzenie.

O co chodziło

Pewien pan nad pewną panią
rozpływał się w zachwycie.
Chodziło mu o wspólny seks,
nie o wspólne życie.

O wielkiej bliskości

Byli bliscy sobie
bardzo, ale w grobie.

Śmiać się najpierw z siebie, ale bez nienawiści. Albo ze 
wszystkiego, ale tylko na tyle, na ile jest się częścią czegoś, że 
się coś akceptuje. I znowu wrócę do Comte-Sponville'a: "..., 
jeśli nie ma nic do zrozumienia? Pozostaje śmiech - nie p r z e 
c i w k o (ironia), ale z c z e g o ś, ale z k i m ś, ale według 
(humor). Weszliśmy na pokład, ale nie ma statku; lepiej się z 
tego śmiać niż nad tym płakać. To jest mądrość Szekspira i 
mądrość Montaigne'a - taka sama, ta prawdziwa."
Kierkegaard napisał: "...humor zawiera zawsze jakiś 
skrywany ból, niesie z sobą również pewną sympatię..." 
Pewnie dlatego w zbiorze FRASZKOMAT Agnieszki 
Jarzębowskiej czytamy:

Co boli?
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Tak było i tak już zostanie:
życie bardziej boli niż lanie.

Humor we fraszce to drganie sensu, migotanie sensu, to 
pewien ruch, proces. Unaoczniając absurd, drugą stronę 
opisywanej rzeczywistości - odtrąca powagę na rzecz 
rozładowania w śmiechu, zaznaczmy, znaczącym, 
pogłębionym, mądrym śmiechu, dającym ulgę. Humor 
fraszki będzie tym głębszy, im bardziej sens dotknie 
najważniejszych obszarów naszego życia albo pociągnie za 
sobą czy też wzbudzi drgania najszerszych połaci znaczeń, 
naszych wierzeń, naszych wartości, naszych złudzeń - 
powiedzmy, naszej powagi. Bo humor jest awersem powagi. I 
dopiero podczas falsyfikowania humorem powaga nabiera 
pełnej wartości, bo - jak pisze Comte-Sponville: "...humor nie 
niszczy tej powagi (ponieważ nie można wiecznie żartować, 
ponieważ się nie powinno, ponieważ humor, żeby się z niego 
(powagi) śmiać, zakłada, że sens musi być w czymś 
podtrzymany ale ją relatywizuje, odciąża, stawia na dystans, 
szczęśliwie osłabia, bez jej obalania..." (ponieważ humor 
pozostawia rzeczywistość niezmienioną i ponieważ nasze 
pragnienia, nasze wierzenia, nasze złudzenia stanowią jej 
część). Humor jest radosnym rozczarowaniem. W tym 
właśnie jest podwójnie cnotliwy lub może taki być: jako 
rozczarowanie jest bliski przytomności umysłu (czyli dobrej 
wiary); jako radość jest bliski miłości - i wszystkiemu.
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Agnieszka Lis – powieściopisarka obyczajowa. Wydała 
pięć powieści: Latawce (2018), Karuzela (2017), Pozytywka 
(2016), Jutro będzie normalnie (2011, 2017), Samotność we 
dwoje (2011, 2017). Pisała do kilkunastu antologii, w tym 
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Przez dziesięć lat 
publikowała w branżowych pismach muzycznych, pisała 
także dla biznesowego kwartalnika „Marketer +”. Z 
wykształcenia pianistka i dziennikarka. 

LATAWCE – fragment powieści 
* * *

Nazywam się Grzegorz. Jestem podwójny. Wielokrotny. Jak 
kot, tylko nie wiem, ile jeszcze zostało mi żyć. Teraz żyję 
drugim.

Nie miej złudzeń. To nie jest historia o kimś szczególnym. To 
jest historia o mnie. O nastolatku, a żaden młokos nie jest 
szczególny. To tylko kształt, który może kiedyś wyjdzie z 
cienia, rozłoży skrzydła i poleci. Chociaż prawdopodobnie to 
się nie uda.

Bez względu na sukces, ilość zarobionych pieniędzy i 
szacunek otoczenia – większość pozostaje w duszy 
nastolatkiem. Na końcu życia wie tyle samo, co na początku. 
Nic. Głupim się rodzić i głupim umierać. Oto my.

* * *

Ja też urodziłem się nikim. Jak ty i twój sąsiad. W Głogowie, 
mieście nie wartym wielkiej uwagi, jak każde miasto. 

Po czterech latach miałem cztery lata. Czas wszędzie płynie 
tak samo. Tego dnia nie padał deszcz. To ojciec płakał. 
Odchodził. Płakałem razem z nim. 
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Dorośli są okrutni. Najpierw ukrywają się, swoje słowa, 
dobro i zło, zło przede wszystkim, grają role, a dobro tylko 
udają. Tak jak kochanie. Jak miłość. A potem odchodzą.

Patrzyłem z balkonu trzeciego piętra, jak ojciec znikał w 
swoim zielonym fiacie. A może w taksówce. Zielonej. Nie 
pamiętam. Mój ojciec odchodził, a ja nic nie mogłem na to 
poradzić.

Ten balkon to było dobre miejsce. Może jest ciągle. Tam było 
dobrze stać i patrzeć, jak słońce zachodzi, i sprawdzać czy już 
zielenią się liście. Wyczuwałem na nim zapach wiosny, 
jeszcze zanim na parku osiadał zielony puch. Park tylko 
potwierdzał, że już przyszła. Nie lubiłem wiosny. To czas 
zdejmowania puchowych kurtek i zakładania lekkich spodni. 
Wyciągałem cielsko z wielkich ubrań i dalej pozostawałem 
wielki. Śmiali się z mnie. Wolałem sprawdzać z balkonu, czy 
ciągle leży śnieg na szczytach drzew w parku, czy może 
resztka została jeszcze na górce. Na sankach wszyscy byli 
niezgrabni.

Gdy ojciec odjechał, matka wzięła mnie za rękę. Szliśmy 
przez park, była jesień. Nie wiem, gdzie chciała dojść. Po 
prostu ciągnęła mnie za rękę, przeszliśmy przez most na 
strumieniu, dziką ścieżką zasypaną kruchymi liśćmi. 
Wydawały suchy dźwięk, trzeszczały. Zahaczyłem wtedy o 
poręcz, na kurce zostało rozdarcie, resztki zielonej farby i 
trochę rdzy. Cały czas płakałem.

A potem, długo potem, miałem dość. Życia ze wszystkimi 
jego dobrymi i złymi, wzlotami i upadkami. I innym 
wszystkim. Tak bardzo miałem dość, że postanowiłem ze 
swojego życia wyskoczyć. Chciałem latać. Prawie mi się 
udało. 
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Agnieszka Osakowicz
Filozofka codzienności – kilka słów o Wisławie 
Szymborskiej

Mapa, fotografia, ubieranie się, chmury płynące po 
niebie, ludzkie twarze – to wszystko jest dla Wisławy 
Szymborskiej inspiracją do rozważań o kondycji człowieka, o 
celu i sensie życia. Jak wytrawny antropolog codzienności 
porusza się po ulicach, przypatrując się ludzkim kłopotom, 
codziennym sprawom.  Jej poezja jest swoistym spacerem 
wśród osobliwości zwyczajnego świata. Jednak to na pozór 
lekkie podpatrywanie codzienności, często brane w nawias 
ironii, odsłania mroczną stronę życia, pokazuje dramatyczne 
problemy egzystencji człowieka, nierozwiązywalne konflikty, 
którymi nękana jest ludzka dusza.  O polskiej noblistce 
napisano już wiele. Niejednokrotnie zwracano uwagę i na ten 
aspekt jej twórczości, o którym mowa w niniejszym tekście.  
Nie odkrywam więc nieznanych dotąd tropów 
interpretacyjnych, wskazuję jedynie swój bardzo osobisty 
pryzmat, przez który czytam utwory najbliższej mi polskiej 
poetki. 

Poezja Wisławy Szymborskiej zawsze była dla mnie 
remedium na lęki, nie tylko natury eschatologicznej, lecz 
również te „zwyczajne” – przed trudnościami, jakie stawia 
przed człowiekiem kolejny dzień.  Jej wiersze oswajają ze 
światem, który traktuje ona jak „jarmark cudów”. W wierszu 
o tym samym tytule pisze:  

Cud, no bo jak to nazwać:
Słońce dziś wzeszło o trzeciej czternaście
A zajdzie o dwudziestej zero jeden

(…)
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Cud, tylko się rozejrzeć:
Wszechobecny świat 

 
Ten optymizm, jak z resztą często w jej wierszach, gaśnie 
wraz z końcową refleksją. Otóż, „cudem dodatkowym” 
nazywa poetka fakt, że „co nie do pomyślenia, jest do 
pomyślenia”. Wskazuje tym samym na swój pełen goryczy i 
bezsilności stosunek do istnienia zła, ludzkiego cierpienia, 
tragicznych zrządzeń losu czy historii – jednym słowem 
spraw „nie do pomyślenia”.  Wykorzystując kolokwializm, 
uświadamia czytelnikom, że taka jest istota otaczającego nas 
świata. 

Szymborska tka filozoficzne makatki z okruchów 
codzienności.  Do rozważań o naturze zła prowadzi ją na 
przykład fotografia małego Hitlera, którą zobaczyła w 
wydanym przed wojną niemieckim albumie fotograficznym. 
Naśladując, a wręcz cytując utarte językowe szablony, pyta 
poetka: 

A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku?
(…)
Może wyrośnie na doktora praw?
(…)
Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują, dokąd?  

I znów zostawia czytelnika, wcześniej uśpionego komizmem, 
humorem i banalnością sytuacji, z dramatycznym pytaniem i 
przymusem przemyślenia kilku spraw. 
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Agnieszka Sadlakowska                                
                                       Ukończyła filologię polską na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie 
pracy magisterskiej "Doświadczenia Krystyny Miłobędzkiej w 
teatrze dziecięcym", za którą otrzymała w 1984 r. III nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym na prace 
magisterskie i artykuły naukowe. Debiutowała w 1984 roku 
jako poetka w piśmie "Radar" i jako recenzent teatralny w 
miesięczniku "Scena". Pracowała w warszawskim Teatrze na 
Targówku, gdzie prowadziła Dziecięcy Klub Miłośników 
Teatru w latach 1984-85. Następnie pracowała w Teatrze 
Żydowskim, w dziale literackim. Publikowała recenzje 
teatralne i wywiady w "Scenie”,  Odrze”, "Radarze", 
kwartalniku "Teatr Lalek". Jest autorką tekstów piosenek, 
debiutowała utworem pt. "W nocnym klubie" napisanym 
dla Andrzeja Zauchy, do muzyki Tadeusza Klimondy. Od 
1987 roku jest członkiem warszawskiego 
oddziału ZAKR (jako literat). W latach 1986-88 pisała 
cotygodniowe felietony i robiła wywiady z aktorami dla 
"Agencji Dziennikarzy Omnipress", którą stworzyli w stanie 
wojennym dziennikarze usunięci z pracy. W 1988 roku 
wyjechała do Holandii, gdzie mieszka do dziś. Pisze i 
publikuje opowiadania, wiersze, reportaże i recenzje w 
pismach polonijnych: "B1 [Bundestrasse] kwartalniku 
"PNKV", kwartalniku "Scena Polska", naszapolonia.com, 
Współcześni Pisarze Polscy. Więcej tekstów można 
przeczytać na profilu autorskim Agnieszka Sadlakowska 
Facebook.
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Agnieszka Sadlakowska
Targ uliczny 

targ uliczny ma cierpki smak wolności
kart kredytowych nie akceptuje się
banki nie pośredniczą w transakcjach

bodhisattva sprzedaje drogocenne kamienie
mówiąc mantry
ryby umierają ludzie przechodzą śmiejąc się

małe drzewko bambusowe cię kocha
weź je do domu
dla dzieci

w tym momencie życie jest proste
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Ala Pisarska urodziła się 14 grudnia 1947r. w 
Chmielowie, w gminie Działoszyce. Od 1973 roku mieszka w 
Ostródzie. Z wykształcenia jest nauczycielką. Gdy w 2000 r. 
choroba (postępująca utrata słuchu) zmusiła ją do rezygnacji 
z pracy, podjęła współpracę z lokalną gazetą. Pisanie 
felietonów rozbudziło drzemiącą w niej potrzebę tworzenia, 
przenoszenia na papier tego, co w duszy jej gra. 

Jest autorką wielu bajek dla dzieci, wierszy, powieści, a także 
wywiadów z twórcami ostródzkiej ziemi. Opublikowała 
cztery tomiki poezji: Moje tęsknoty, Niecodzienność, Mazurskie 
perły, Meandry myśli, powieść - Szczęście jest chwilą, dwie 
książki dla dzieci: Przygody Srebrzystej Panny, Promyczek, 
wybór felietonów - Na zdrowie oraz kilkadziesiąt artykułów w 
lokalnej prasie. Z jej inicjatywy powstała gazeta studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostródzie – HAMAK, którą 
współredagowała przez osiem lat. Twórczość Ali Pisarskiej 
można znaleźć w antologiach: Contemporary Writers of Poland, 
Poezja pięknego miasta, Otwarte okno, w kwartalniku 
artystyczno-naukowym ZNAJ, a także na wielu portalach 
internetowych min. www.miastoliteratow.com, 
www.zaoceanem.za.pl, www.facebook.com/ala.pisarska .

W wolnych chwilach chętnie bierze do ręki ołówek, pędzel, 
farby i maluje: kwiaty, pejzaże, portrety ludzi i zwierząt. 
Najchętniej farbami olejnymi i akwarelami. Jest uczestniczką 
wielu malarskich plenerów krajowych i zagranicznych. Swoje 
obrazy prezentuje na wystawach zbiorowych i 
indywidualnych. Namalowała kilkaset obrazów. Wiele z nich 
znajduje się w prywatnych zbiorach zarówno w Polsce, jak i 
poza granicami kraju.
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W swoim dorobku posiada dwa ważne odznaczenia: Złoty 
Krzyż Zasługi za wyróżniającą pracę pedagogiczną oraz 
Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Moje wspomnienie: 

„Do Miasta literatów 2000++ zaprosiła mnie Pani Danuta 
Blaszak, w 2006 roku. Byłam mile zaskoczona zaproszeniem, 
więc pośpiesznie zaczęłam przeglądać zaproponowaną stronę 
internetową, by po chwili zwątpić w sens mojego zaistnienia 
tam. Przecież na tym portalu prezentowało swoją twórczość 
bardzo wielu literatów, z dużym dorobkiem, a ja dopiero 
stawiałam pierwsze kroki w dziedzinie literatury. Ujawniłam 
zaledwie kilkadziesiąt wierszy /reszta leżała w szufladzie/. 
Jednak następnego dnia wysłałam kilka wierszy do 
właścicielki portalu. Pełna obaw oczekiwałam na pojawienia 
się notki o mojej twórczości. Byłam taka dumna, że jestem w 
tym wspaniałym miejscu, wśród tysięcy twórców z całego 
świata. Dziękuję Pani Danusiu!”

A oto wiersze które znalazły się na portalu Miasto literatów 
2000++

Ala Pisarska
Dwa majowe lasy
 
Jak dwa nieujarzmione wiatry
lub dwa serca milczące
tak dwa majem spowite lasy
tęsknią 
marzą
by wierni kochankowie
jak dawniej 
jak przed laty
przytulili do siebie głowy
pełne myśli kosmatych
by pod romantycznym jaworem
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i sosną jak primadonna
złączyli swe ciała i dusze. 

Okryci płaszczem doznań
oddali swój los w ręce Boga
idąc miłości śladem
chwycili się skrzydeł Amora. 
Niech płoną lasy pragnień

Ala Pisarska
Twoje miejsce

Kiedy pokochasz swoje życie
pochylisz głowę nad źdźbłem trawy
piękno zewnętrzne i wewnętrzne
stanie się jednym pięknem
trwałym
w sercu zapłonie znicz miłości
rozjaśni wszechświat
czas i przestrzeń
przybierze twarz nieskończoności.
Ty znajdziesz w nim
dla siebie miejsce.
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Ala Pisarska
Jesienią

Alejką brzozową
skąpani jesienną mgłą
serce przy sercu
przytuleni
ona i on
na falach nostalgii
płyną.
Ona zmarszczkę ma
niejedną na twarzy
jemu czas posrebrzył włosy
kłania się im
jarzębina koralem
wiatr ścieli pod ich stopy
dywan złoty
słońce pieści promieniem
budzi się świt
i opada już mgła…
Jego oczy błyszczą
nadzieją
rumieniec pokrył jej twarz
barwami zadumy jesiennej
dojrzałością życia
znaczą trakt.
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Aleksander Nawrocki – absolwent filologii polskiej, 
węgierskiej i etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia 
pogłębiał na uczelniach zagranicznych. Właściciel 
Wydawnictwa Książkowego IBiS, redaktor naczelny i 
wydawca pisma „Poezja dzisiaj”, organizator 2 festiwali 
międzynarodowych: Światowych Dni Poezji UNESCO oraz 
Festiwali Poezji Słowiańskiej. Inicjator i współorganizator 
wydarzeń literackich w Polsce i za granicą. 

Dotąd Aleksander Nawrocki, autor 25 książek własnych, 
został wyróżniony 25 wysokimi nagrodami zagranicznymi 
oraz prestiżowymi odznaczeniami 5 prezydentów: 
Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej /Vaclav Havel/, 
Węgierskiej, Azerbejdżańskiej i Jakuckiej, a jego 16 książek 
zostało wydanych w Azerbejdżanie, Białorusi, Bułgarii, 
Chorwacji, Grecji, Macedonii, Serbii, Italii, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, USA, Łotwie, Rosji, Tatarstanie, Rumunii i 
na Węgrzech. A. Nawrocki jest tłumaczem wierszy i prozy z 
różnych języków, a także twórcą serii antologii.
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Aleksander Nawrocki
Rzeczy

Rzeczy są uczciwe i próżno
łamią im kręgosłup
kolejni wybrańcy losu. Milczą
dostojnie. Są zawsze sobą
w świątek i piątek.
Nikt tak jak one
nie umie ugościć światła
padającego np. na zakurzony fotel,
czy zamyśloną drzewnie ikonę.
W nocy wychodzą z nich gwiazdy
i łagodne, sterylne światło prawdy.
Wtedy śpiący mają wyrzuty sumienia
i wszystko jest niczyje: korona
nie należy do króla,
miecz katowski
opłakuje ściętych, karabin
chce być zagwożdżony
lękiem wojsk w okopach...
(Ich jedynym rozkazem cisza – zadymiona
porcelanowymi imionami
graniczących z nią kształtów).
Jednak nieodwołalnie 
przychodzi świt
i budzą się ludzie. Wówczas
rzeczy zaczynają płakać.
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Aleksander Nawrocki
Źródło

Dokąd, źródło, mnie odbiegasz?
Tam, gdzie łąki nieschodzone.

A błękitne twoje włosy...?
Posiwiałe niebo cieszą.

Pić chcę z ciebie – moje źródło.
Są też inne wody, spróbuj.

Moje serce ciebie pragnie.
I tak do mnie nie powrócisz.

U twych brzegów chcę pozostać.
Lecz pragnienia nie ugasisz.

Aleksander Nawrocki
Zakochani

Nie przeszkadzajcie zakochanym,
bo śmierć nad nimi samotniejsza.
O więcej kwiatów woła wiosna,
gdy świt porywa ich w objęcia.

I więcej dróg im znoszą ptaki,
więcej strumieni pragnie morze...
Czerwonym złotem dzwonią słowa
o smukłe ciała, ponad głogiem.

Nie przeszkadzajcie zakochanym,
nim starość w nich ugodzi celnie:
oni kurtyną są błękitną,
która oddziela mroczną scenę.
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Alexander Drohobyczer

Kiedy byłem nastolatkiem, chciałem być poetą. Pisałem jeden 
wiersz przez kilka lat. Podejrzewam, że miałem dysleksję. W 
szkole podstawowej do piątej klasy nie mogłem płynnie 
czytać. Mój rozwijający się mózg jakoś zaniedbał zdolność 
czytania, bo był zajęty innymi tematami, moje sny i 
zainteresowania seksualne były, wydaje mi się, na pierwszym 
planie. Moja trudność ze słowami trwała dosyć długo. Kiedy 
rozważałem słowa, starałem się zrozumieć, czemu mają taki a 
nie inny zestaw liter, z czego to słowo pochodzi, dlaczego jest 
takie a nie inne dla określonego pojęcia? Po latach nastych 
zrozumiałem, że słowa muszą być odstawione na drugi plan i 
mam się uczyć jakiejś profesji, aby być samodzielnym. Moja 
macocha, wspaniała kobieta, wyrwała mnie z depresji i 
popchała do studiów w ORT, Givatayim, Israel. Renia 
Zigman, prowadziła jeden z dwóch biznesów śrub w Izraelu. 
Po samobójstwie męża w tym sklepie, Renia przejęła biznes i 
wychowała dwie córki. Niestety nikt z nich trzech już nie 
żyje. Renia z wykształcenia była nauczycielką, wiedziała, jak 
mnie uratować i wstawić na tory edukacji, po tym, kiedy 
miałem b. negatywne i druzgocące przeżycie w moim 
młodym życiu. Renia dała mi tą początkową energię i 
kierunek, który przez dwa lata studiów w szkole 
inżynieryjnej ORT, dwa lata pracy jako junior inżynier w 
Izraelu, kontynuowałem potem przez 10 lat nieprzerwanych 
studiów BS, MS i doktorat w Turcji i USA. Renia była b. 
mocną, racjonalną, myślącą ścisłe, szczegółowo i efektywnie 
kobietą. W końcu rozwiodła się z mym ojcem, ale to między 
innymi dzięki niej udało mi się, myślę, w dużej mierze 
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osiągnąć mój potencjał. Renia widziała na własne oczy 
Hitlera, który przejeżdżał w kabriolecie pod oknami domu, w 
którym mieszkała jako studentka w Wiedniu, w 1936 roku. 
Czasem myślę, że przez to, że znałem Renię i patrzyłem w 
oczy które widziały Hitlera, ja w pewnym sensie widziałem 
tego diabła też. Żadna inna kobieta w moim życiu, ani 
mężczyzna, nie promieniowała tak dużą pewnością siebie, 
siłą, pozytywną aurą i rozsądkiem jak to robiła Renia. - ASD

+++

Sośka Hochman i Cypora Hochman to były siostry mej babci 
Pepy. Do Palestyny wyjechały w latach trzydziestych. Inna 
siostra, Antonia, została w Polsce razem z babcią. Antonia 
zastała podczas okupacji przechowana razem moją ciocią 
Nelą i Antonii mężem przez Polaka w Czortkowie albo 
pobliżu. Los sprawił, a raczej decyzje Sośki i Cypory, że się 
uratowały od Zagłady. Antonia z mężem, który był dentystą, 
b. szybko po wojnie wyjechali do Frankfurtu. Temu faktowi 
nigdy nie mogłem się nadziwić. Oczywiście woleli żyć w 
Niemczech niż w komunistycznej Polsce, mówili pewnie po 
niemiecku też, jak mój tata nawet z domu, gdzie rozmawiało 
się po polsku i niemiecku częściej niż po żydowsku

W Yad va Szemie lista Drohobyczerów zamordowanych w 
Zagładzie to około 60 osób. Wiele z ich imion wpisane zostały 
przez Adalberta Drohobyczera, mego tatę i jego kuzyna, 
Itzchaka Drohobyczera, syna Szaula, brata mego dziadka. 
Itzchak doszedł do Berlina z Armią Czerwoną skąd zwiał do 
Palestyny. Itzchak zaopiekował się mną w pierwsze miesiące 
mego nowego życia w Izraelu. Był b. energicznym, dążącym 
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do celów, rzeczowym człowiekiem, tak jak mój tata. Już 
wtedy był po zawale serca. Mówił dobrze po polsku.

+++

Świadectwo w Yad Va Szem zostawione przez mego tatę, 
Adalberta Drohobyczera, o swej matce, mojej babci Pepie. Nie 
wiedziałem ze miała tylko 19 lat, kiedy urodziła mego tatę, 
miała tylko 43 lata, kiedy została zamordowana w 1943 na 
folwarku w Janówce koło Jagielnicy. Co tam robiła? Czy 
ukrywała się? To już chyba było po likwidacji getta w 
Czortkowie. Jestem b. podobny do mej babci. W tym samym 
miejscu w YVS jest również notatka o jej chyba bracie, 
nazwisko Hochman. Znalazłem tam również listę 
zamordowanych Drohobyczerów. Spokrewniona rodzina 
Szapiro żyła w Rydze na Łotwie. Łotysze mieli 80000 
żołnierzy w SS... Taki mały naród a ile w nim było nienawiści. 
Jeden z Drohobyczerów wywieziony do Wiednia potem 
Teresiensztatu, potem pewnie do Auschwitz. 
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Alicja Maria Kuberska 

 Nieznane poetyckie lądy 

Czasem ktoś prosi mnie o biografię mieszczącą się w czterech 
linijkach. Zazwyczaj piszę – Alicja Maria Kuberska – poetka, 
pisarka, wydawca, później dodaję kraje, w których ukazały 
się moje wiersze. Z tego krótkiego biogramu można 
wywnioskować, że poezja stała się dla mnie życiową 
przygodą i wyzwaniem. Jestem „literackim podróżnikiem”, 
zajmuję się zdobywaniem kolejnych krajów. Nie łudźmy się, 
że w szerokim świecie polscy pisarze są rozpoznawalni. Kilka 
osób zna literacki dorobek naszych noblistów, natomiast 
liryka współczesna to dla nich „terra incognito” Szkoda, bo 
utwory naszych czołowych twórców są na bardzo wysokim 
poziomie.    

 Postanowiłam pójść w ślady pani Danuty Błaszak i zająć się 
między innymi propagowaniem polskiej poezji na świecie. 
Rodzi się pytanie – W jaki sposób to robię? Działam 
wielotorowo. Przede wszystkim zachęcam ludzi do 
wysyłania swoich wierszy do zagranicznych antologii oraz na 
strony internetowe. Informuję o działalności pani Błaszak 
oraz współpracującej z nią pani Anny Marii Mickiewicz. 
Opowiadam zainteresowanym osobom o serii Contemporary 
Writers of Poland wydawanej w USA. Oprócz tego publikuję 
międzynarodowe antologie w języku angielskim, z tekstami 
polskich oraz zagranicznych autorów. W taki sposób wiersze 
wędrują po świecie, a nazwiska niektórych osób zaczynają 
być rozpoznawalne poza granicami naszego kraju. Cieszę się, 
gdy ta mrówcza praca przynosi efekty w postaci nagród, słów 
uznania i zaproszeń polskich poetów na zagraniczne 
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festiwale. Nazwiska takich osób jak na przykład Eliza Segiet, 
Agnieszka Herman, Agnieszka Jarzębowska, Izabela Zubko, 
Wanda Stańczak, Regina Kantarska-Koper, Joanna 
Kalinowska stają się coraz bardziej popularne. Jestem dumna 
z sukcesów tych osób, a zarazem doceniam ich pomoc oraz 
życzliwość. Zawsze twierdzę, że współpraca daje lepsze 
efekty niż rywalizacja (dotyczy to także literatury). W 
spektrum mojego działania jest także wprowadzanie do 
Polski tekstów autorów zagranicznych. Warto jest bowiem 
poznawać trendy, estetykę i tematykę poruszaną przez 
innych. Mam przyjemność być jednym z redaktorów cyklu 
antologii pod tytułem Metafora Współczesności. Prace nad tą 
książką określam jako działanie „wydawniczo-
entuzjastyczne”.

 Jestem pewna, że sam talent to zbyt mało, by zaistnieć w 
świecie literatury. Potrzebny jest też entuzjazm i ciężka, 
systematyczna praca. Bądźmy zatem swoimi Kolumbami. 
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Alicja Maria Kuberska
Korzenie

Pamięć zahacza o ziemię,
grudki rozbite w dłoniach,
wieczny niepokój o urodzaj.
Pory roku i wahania barometru
wyznaczają rytm życia.

Obrazek – biedna wieś nad rzeką.
Na sznurku nad piecem
dyżurują dwie sukienki.
Gorsza – codzienna, lepsza – odświętna. 
Buty śpią w kącie, by raz w tygodniu
powędrować na kiju do kościoła.

Nieistniejący świat wędrownych kramarzy
i biednego żydowskiego krawca.
Parę zdjęć uchwyciło szczęśliwe chwile
– jedyny spadek po dziadkach.
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Alicja Maria Kuberska
W Maroku

W afrykańskim słońcu upał osiada jak kurz na wskazówkach                                          
zegarów,
które spowalniają tryby i kolejne godziny ledwo się 
przesuwają na tarczy. 
Chwile jak piasek z potłuczonej klepsydry wyciekają  
niezauważone.
 Wiatr porywa drobinki minut i rozsypuje po pustynnej 
okolicy. 

Zwolnione tempo życia nabiera nowych odcieni i znaczenia
 - delektuję się miętową herbatą w marokańskich kafejkach,
zatrzymuję ciekawski wzrok na barwnym tłumie 
przechodniów,
ze wspomnień układam opowieści w kolorowe arabeski.

Inshallah powtarza stary człowiek z drewnianym różańcem,
a w kościstych palcach przemijają modlitwy i koraliki.
Nauczyłam się czekać i nie pytać niecierpliwie o jutro.
Dryfuję powoli na wielkiej niewiadomej płynącego czasu.

Maroko 2017, wiersz inspirowany pobytem na Międzynarodowym 
Festiwalu Poezji
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Anna Jakubczak vel RattyAdalan – szczecinianka z 
urodzenia. Poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna 
Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań 
autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka 
dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów 
pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim.

Współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów 
Polskich, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, 
Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w 
Policach, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard 
oraz kilkoma polskimi i zagranicznymi organizacjami. Z 
zawodu dziennikarz i specjalista ds. wizerunku oraz mediów 
społecznościowych.
Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach, zarówno 
w Polsce jak i za granicą. Jest stałą autorką w cyklu 
poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez 
amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane 
przez Williama St. Petersa. Wyróżniona w II Ogólnopolskim 
Konkursie im. Jóżefa Bursewicza O Złotą Metaforę za 
wiersz Przypinka. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica 
(Londyn, 2013), w przygotowaniu kolejny tom Rozmowy nocą 
oraz powieść Wiatr nadziei.
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Anna Jakubczak vel RattyAdalan
Przypinka 

Z Marią jest już lepiej
chociaż wciąż dodaje soli do herbaty
ubiera skarpety nie do pary
wychodzi
ze strefy (dys)komfortu

Ma ochotę tańczyć
bez muzyki do taktu
własnej upartości w dążeniu
do zdzierania kolan

Powoli rosną Marii włosy
będę zaplatać jej warkocze
o długości wspomnień
wpinać spinki
z własnych kości

na pamiątkę
że żyłem gdzieś obok
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Anna Jakubczak vel RattyAdalan
Interlova

Pamiętasz e-kwiaty, 
które dawałeś mi każdego dnia?
Trywialność zapisaną wierszem,
miłosny szkic,
który wciąż chcieliśmy unowocześniać.

Pamiętasz e-uczucia
łapane wiatrem uderzeń klawiatury?
Twarzą twarz
jedynie
dotykając szkła pocałunkami. 

Petrarka nie wiedział,
czym jest Interlova.
Czuł prawdziwie 
i nie potrzebował
być online. 

Dan... muszę odejść,
pamiętaj, że będę cię kochać
póki Internet nas
nie rozłączy.

Your Sarah in Love.
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Anna Jakubczak vel RattyAdalan
Opary

jesteśmy czekoladowi
spajamy czasoprzestrzeń z materią
objęci wzajemną sacharozą|
zrodzeni z wątpliwości
jak cienie

jesteśmy mleczni
spijający z ukrycia
doznania
i cielesność
z każdej tabliczki ust

jesteśmy gorzcy
wypełnieni instynktem
nadzieniem między udami
i modlitwą
o każdą z sekund

jesteśmy frywolni
w rozdartych sreberkach
umieramy z miłości

98



Andrzej Appel 
  *   *   *

Porzucona nie widzi świata
poza sobą.

Przemyka ukradkiem
po zakamarkach własnej jaźni.

Jest już inną osobą.

W siebie zapatrzona,
tylko siebie widzi, bo nikt jej nie pozostał.

Poza samą sobą.
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Andrzej Appel 
 *   *   *

Depresja to obniżenie terenu.

Stan poniżej zera,
co - przyznam - niekiedy uwiera.

Depresja to łąki rozłożyste,
bujne, zielone i nieoczywiste.

Zaprawdę piękna kraina,
pamiętająca czasy Abla i Kaina.

Mieni się, rozkwita, ściele jak łoże,
w końcu zalewa ją morze.

Depresja to obniżenie terenu.

Stan poniżej zera,
dlatego czasem ktoś umiera.
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Andrzej Chodacki – Z powołania mąż i ojciec, z zawodu 
lekarz. Człowiek Boży, tak chciałby o sobie myśleć. A 
właściwie chciałby, żeby tak myślał o nim Bóg. 

Napisał wiele książek, łącznie zebrało się tego ponad 
trzydzieści pięć pozycji, w których publikował jako autor i 
współautor.

Publikował teksty na całym świecie w przekładach na wiele 
języków. Prowadzi Zespół Poetycki Alegoria, w którym 
komponuje muzykę i gra na trzech instrumentach.  

Wszystko i tak wraca do rzeczy najważniejszych, bo w 2018 
roku napisał hymn do Świętego Michała Archanioła :) 

Informacje szczegółowe: www.andrzejchodacki.pl

    Zespół Poetycki Alegoria powstał w 2015 roku. Założony i 
prowadzony przez doktora Andrzeja Chodackiego, który 
komponuje muzykę i pisze teksty dla Zespołu. W składzie 
Zespołu śpiewa Maria Zieńczuk, na gitarach grają Lechosław 
i Paweł Tarkowscy, na perkusji gra Dariusz Bednarz. W 2017 
roku pojawiła się ich pierwsza płyta o tytule „Droga”. Zespół 
koncertuje w całym kraju na imprezach i spotkaniach 
literackich. Piosenek Zespołu można posłuchać w You Tube.     

    Chcesz ich posłuchać na żywo? Pisz do lidera: tolki@op.pl

101

mailto:tolki@op.pl


Andrzej Chodacki
WYROBEK

- Co z nim robimy? - pytanie padło twardo, zdecydowanie. 
Simon Schneider oczekiwał rozwiązania. Lukas Weber, jego 
formal, zwlekał z odpowiedzią. Patrzył na pokrwawione 
zwłoki młodego chłopca leżące obok chlewu. Konie rżały 
niespokojnie i to ich nawoływania pełne przerażenia, jakby 
stajnia się paliła, zaalarmowały mężczyzn. Lukas nogą 
próbował odwrócić martwe ciało dziecka na plecy, ale to, co 
zobaczył odwiodło go od tego planu. Zamiast twarzy 
zmasakrowana miazga odkleiła się od posadzki. Leżąca obok 
pokrwawiona siekiera była zapewne narzędziem 
makabrycznej zbrodni. 

- Do gnojówki z nim – fornal splunął z niechęcią na bok. To 
już trzeci w tym miesiącu. Czuł podświadomie, że zyskuje 
pewną przewagę nad gospodarzem, kiedy po raz kolejny jest 
proszony o pomoc, by zatuszować ślady krwawych 
wyczynów psychopatycznego syna gospodarza, Tima.   

- Coś z tym trzeba zrobić – zasępił się stary.

- Syn pana nerwowy, baba by mu się przydała.

- Czyś ty zgłupiał, żeby jakąś dziewczynę zakatował - syknął 
Schneider i rozejrzał się niepewnie - nikt tu nie wchodził?

- Nikt – fornal patrzył z ukrywaną satysfakcją, jak gospodarz 
pociera spocone czoło. Zresztą cokolwiek by powiedział, w 
tych okolicznościach nie wybrzmiałoby dobrze. Mowa 
przecież o synu właściciela, przyszłym dziedzicu ogromnych 
włości, może nawet przyszłym chlebodawcy fornala i jego 
rodziny. Lukas wzdrygnął się na myśl o tym. 

- Dobra, wrzuć go do gnojówki - Schneider wskazał głową na 
zwłoki - tylko, żeby nikt cię nie widział. Potem jedź do miasta 
i zawiadom komisarza, że wyrobek* uciekł. 

   Stary ruszył ku drzwiom. Zatrzymał się jeszcze na chwilę.
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- Timowi nic nie mów - dodał ciszej – i tak nie będzie 
pamiętał, jak wytrzeźwieje. 

- A! - wskazał palcem fornala – jak będziesz w mieście napisz 
papier o następnego wyrobka, szybko nam się wykruszają.

   Obrzucił jeszcze zmęczonym wzrokiem stajnię i wyszedł.

W 1800 roku Szwajcaria stworzyła prawo, które stanowiło, 
że gmina lub sąd mogą odbierać dzieci rodzinom nie będącym 
w stanie ich „należycie utrzymać”. Prawem tym były objęte 
dzieci w wieku od 0 lat do 18 lat. Dzieci takie odbierano 
rodzinom siłą. Zgodnie z prawem stawały się one legalnymi 
niewolnikami. Regularnie organizowano targi młodocianych 
niewolników, gdzie gospodarze, jak za czasów starożytnych 
mogli nabyć dorodnego „wyrobka” lub dorodną krowę. 
Dzieci nie miały żadnych praw, były gwałcone, katowane i 
mordowane bez żadnych konsekwencji wobec Szwajcarów, 
sprawców tych ohydnych czynów. Bandycki proceder 
szwajcarskiego prawodawstwa objął ponad 100 tysięcy 
dzieci i trwał nieprzerwanie do 1981 roku (!)       

* Dziecko szwajcarskie odebrane zgodnie ze szwajcarskim 
prawem rodzicom i przydzielone do gospodarstwa rolnego, 
gdzie wykonywało niewolniczą pracę. 
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Andrzej Zaniewski – ur. 1939 roku. Absolwent 
Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pisarz, poeta, autor tekstów piosenek. Zadebiutował w 1967 
tomem poezji „Przed siebie”, był współtwórcą grupy 
poetyckiej "Hybrydy". Autor wielu powieści, m.in.: 
„Cywilizacja ptaków”, „Sfora”, „Roman i Julia”, „Cień 
Wysypiska”. Jego powieść „Szczur”, przełożona na wiele 
języków jeszcze przed polskim wydaniem, stała się 
światowym bestsellerem. W ostatnich latach wydał trzy 
znaczące tomy poezji o oryginalnych tytułach: „Przed”, „U”, 
„ ,”.
Laureat m.in.: Nagrody im. W. Reymonta, Nagrody 
Czerwonej Róży, Nagrody Poezja Dzisiaj Nagrody 
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Nagrody im. 
Witolda Hulewicza. Został odznaczony m.in. Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Andrzej Zaniewski
***

Prawdziwą kobietę zdołasz przekupić różą,
chociaż zna jej nietrwałość i podejrzewa,
że za tym gestem ukrywa się prośba,
próba wyłudzenia, fałsz.

Godzi się na rozmowę, udaje, że słucha,
czeka aż słowa opadną, zwiędną, zmilkną.
Złudzenia zatrzymują was na dłużej, a ty
zachwycasz się przeraźliwie przejrzystym światłem
soczewek na jej źrenicach.

Róża milczy, jak zawsze milczą róże,
nawet w płomieniach.

Prawdziwą kobietę zdołasz przekupić różą,
o ile chce zostać przekupiona.
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Andrzej Zaniewski
***

Nie zatrzymuj się na nieznanej ulicy w obcym mieście
wśród niskich budynków, baraków, zamkniętych bram.

Niedaleko przyciężki dom, trochę światła,
skoczna muzyka… nie zatrzymuj się pod tym wejściem,
przy słupie reklamowym o długim cieniu i
krzykliwej, wirującej lampie.

Nie przystawaj przy oświetlonej ścianie banku.
Ochroniarze i strażnicy nie przyjdą ci pomóc.

Unikaj psów spuszczonych na noc i nieznajomych
w metalowych obrożach o wytatuowanych rękach,
uśmiechniętych nie-uśmiechem,
mówiących nie-słowami,
nie twoich przyjaciół.

I nie zatrzymuj się, gdy zawołają: - Stój!

Wtedy uciekaj szybko przed siebie 
i tylko siebie pytaj: dokąd.

11.12.2007
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ANNA ANDRYCH urodziła się i mieszka w Zduńskiej 
Woli. Debiutowała w 1985 roku na łamach „Zielonego 
Sztandaru”. Prezentowała swoją twórczość na antenie I 
Programu Polskiego Radia, Radia Łódź, RDC w Warszawie i 
wielu rozgłośni w kraju. Współpracowała z pismem 
kulturalno-społecznym „Siódma Prowincja” i tygodnikiem 
„Życie Zduńskiej Woli”. Jej wiersze ukazały się w wielu 
almanachach i antologiach literackich, w prasie polonijnej 
Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Są tłumaczone na 
języki obce, m. in. czeski, niemiecki, ukraiński, grecki, 
białoruski, bułgarski, węgierski, esperanto, francuski, 
szwedzki, ormiański, rosyjski. Publikowała w licznych 
pismach literackich i kulturalnych.
 Autorka siedmiu pozycji wydawniczych. Tomik „Do dna” 
został uznany najciekawszą książką poetycką roku na XIX 
Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu. 
Laureatka ponad stu konkursów poetyckich. Pisze także 
opowiadania. W prasie literackiej oraz na stronach 
internetowych zamieszcza felietony, szkice i teksty krytyczno 
– literackie, relacje zdarzeń kulturalnych w Warszawie, 
Poznaniu i Zduńskiej Woli. Redaktor almanachów i antologii. 
Gość międzynarodowych festiwali literackich, wielu spotkań 
autorskich na terenie kraju. Jest współzałożycielką (1987) 
Klubu Literackiego TOPOLA, przy Miejskim Domu Kultury 
w Zduńskiej Woli. Współorganizatorka Międzynarodowego 
Listopada Poetyckiego w Poznaniu, warsztatów, juror w 
konkursach literackich i recytatorskich. 
Poczytuje sobie za sukces dziewięć „Liryków miłosnych” 
oraz „Poemat o walcu”, w kompozycjach muzycznych 
Szymona Kawalli, wykonywanych (sopran i orkiestra) w 
salach koncertowych i zarejestrowanych na płycie. Jest także 
autorką tekstów nagradzanych na festiwalach poezji 
śpiewanej. 
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Współpracuje ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Od 1999 
roku należy do Związku Literatów Polskich – obecnie 
sekretarz Zarządu ZLP Oddział w Poznaniu. Członek 
Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Literatów Polskich 
(przy Zarządzie Głównym w Warszawie). 
Posiada srebrny medal Labor Omnia Vincit (Praca Wszystko 
Zwycięża), odznaczenie Zasłużony dla Województwa 
Wielkopolskiego, odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

ANNA ANDRYCH 

Dotyk

Telefony bez przerwy w mojej głowie
plączą myśli zrywają Dniem i nocą 
zszywam je nićmi skradzionymi 
na oddziale chirurgii słowa Dziesiątki pytań 
odpowiedzi koniecznych tu i teraz Płonę 
nad brzegiem morza niemożliwości Gorzka sól 
pokrywa nagie stopy jest jak brzytwa Wystarczy
jeden nieostrożny ruch Wczoraj zdarzył się cud
Uniosłeś mnie śmiało niczym ptaka błękit nieba 

Telefony uwierają moją głowę owijam je 
z pasją wokół palca wskazującego Każda
myśl drąży umysł płonę Księżyc we mnie
zamiera a chciałabym żyć Usłyszeć
bicie serca w kamieniu oddychać
trawą po deszczu położyć na języku słowo Ważne
Tylko od ciebie telefon ratuje mi życie Twój
dotyk jak skalpel zabija rdzeń płomienia
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ANNA   ANDRYCH

         * * * 
wszystko wiesz o czerni
moich włosów
są nieoświetloną stroną księżyca
plączą je zmęczone myśli
a noc się nie kończy

paznokciem zahaczam o twoją skórę
podważa
teorię względności
siła grawitacji wynika z geometrii
ciał w czasoprzestrzeni

nie wiedziałam że można tak pragnąć
światła
wyciągam dłoń i dotykam
wiersza
otwiera się do szpiku słowa
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Anna Czachorowska -  urodzona 1953 r.  Warszawie.                                                              
Mieszka w Legionowie, pracuje w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie na 
stanowisku dyrektora.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział 
Historyczny - IINiSB) i studiów podyplomowych na UKSW 
(Zarządzanie Kulturą).

Jest członkiem Związku Literatów Polskich, członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości, 
członkiem Movimiento Poetas del Mundo (Chile)

Opublikowała siedem tomików poezji:

 Byłam różą Twojej zimy (Anagram, Warszawa 1993 – 
debiut książkowy;

 Dotykanie szczęścia (Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 1995);

 To Miłość do drzwi zapukała (Fundacja Sztuki na 
rzecz „Integracji”, Warszawa 2001);

 Zanim słońce zejdzie zboczem (Anagram 2004).

 W poczekalni snów wraz z płytą CD (wiersze w 
wykonaniu Anny Dymnej), (Anagram 2011)

 W roku 2002 ukazał się w jej wyborze, tom wierszy ks. 
Jana Twardowskiego – Poeta wiary, nadziei i miłości 
(Anagram, Warszawa), a w roku 2005 w jej wyborze i 
z jej wstępem tomik wierszy ks. Jana Twardowskiego 
– 33 Wiersze (Wydawnictwo SPPT i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jabłonnie).
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 W poczekalni snów (Wydawnictwo IBIS, Warszawa 
2017), wydanie polsko angielskie.

Jej wiersze i piosenki prezentowane były w prasie, na antenie 
Polskiego Radia i TVP oraz radia australijskiego (Perth) i 
kanadyjskiego (Toronto). Publikowane były również w 
antologiach poezji, m.in. Rozmowie pokoleń, w Antologii 
Poetów XX wieku w wyborze Andreja Bazylewskiego.  Kilka 
razy zamieszczane były w antologiach Warszawskiej Jesieni 
Poezji, Poezji Dzisiaj oraz w kwartalniku LiryDram (jest 
twarzą 9. Numeru).

Tłumaczone na język rosyjski, białoruski, serbski, grecki, 
włoski, angielski oraz cały tomik w języku islandzkim -17 
Ljóở.                                                                                                            
W roku 2016 i w 20017 jej wiersze i biogram ukazał się w 
antologiach poetów świata, w edycji Movimiento Poetas del 
Mundo w Santiago – Chile (Una Antologia Anual de Poetas 
del Mundo). W roku 2017 również w antologiach: Antologia 
Poezji Mrocznej (Wydawnictwo Kasjas Publishing) oraz 
Metafora Współczesności (Międzynarodowa Grupa 
Literacko-Artystyczna „Kwadrat”).

W roku 2009 na Wydziale Polonistyki Akademii 
Humanistycznej im. A. Geysztora została obroniona praca 
magisterska napisana przez Magdalenę Suwińską pt. Życie, 
twórczość i działalność kulturalna Anny Czachorowskiej.

W maju 2011 roku otrzymała od Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

W maju 2017 roku otrzymała od Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Brązowy Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”
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Anna Czachorowska
***

Spotkałam Ciebie                                                                                                                                       
w Poczekalni                                                                                                                                             
Snów

Chwytałaś je
pośpiesznie
nawlekając 
czerwone korale
jarzębiny

To miłość
- powiedziałaś
z uśmiechem

A łzy – perły
odbiły się
głośnym echem
od podłogi

Śmiało
przekroczyłaś
czarną nitkę
Depresji
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Anna Łęcka 
Kim jestem.

Ja, która codziennie biegnę,
zatrzymuję się na określonych przystankach,
zauważam ludzi, spieszących w różnych celach,
dzieci radosne, z kolorowymi balonikami marzeń.

Zaglądam do siebie, szukam drugiego ja
patrzę w szklane lustro, oprawione w ramy
pytam drugiego ja, czy dobrze żyję,
czy zdążę wskoczyć do pociągu życia.

Umykają wagony wspomnień, przeżyć.
Nie ma stacji miłość, nie istnieje
szukać tego miejsca dalej,
zostać, nie biec za uciekającym czasem.

Kim zatem jestem, zadaję pytanie
ja nie odpowiem na nie,
nie potrafię, nie zdążę
zostaję w tyle zdarzeń życia.
powiedz mi, zatem kim jestem?
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Anna Łęcka 
SPOJRZENIE. Radom dnia 13 stycznia 2018 rok.

Popłynąć łodzią w sen zimowy,
ku tobie wyciągnąć dłonie
zostawione myśli pokrętne
trudne sprawy, niepokoje.

Poszukać wyspy szczęśliwej
pełnej kwiatów, motyli,
w latach dojrzałej jesieni
wejść w kurtynę, mgieł żywych.

Spojrzenie skierować w przeszłość
zatrzymać to, co piękne, żywe
z deszczu kropelek srebrnych,
wykuć szatę powłóczystą

Przebyć podróż w jedną stronę,
z kamykiem zielonym w dłoniach
dogonię ciebie, w tym marzeniu
kręgiem milczenia, powstrzymam.
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Anna Maria Mickiewicz. Poetka, eseistka 
współpracuje z redakcją londyńskiego Pamiętnika Literackiego, 
redaktor Contemporary Writers of Poland (USA). 
Współpracuje z redakcją kwartalnika artystycznego i 
naukowego Quo Vadis? (Polska). Założycielka portalu Fale 
Literackie/Literary Waves.
 Od lat mieszka i tworzy poza Polską - początkowo w 
Kalifornii, obecnie w Londynie. Publikuje w języku polskim i 
angielskim. Członkini Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie (The Union of Polish Writers Abroad). Otrzymała 
tytuł Autorki Roku 2013, w uzasadnieniu wyboru napisano:

Urzekły nas indywidualne doświadczenia, emocje poetyckie opisane 
z uczciwością, ale bez narzucania ocen, wkomponowane w 
rzeczywistość, w czasoprzestrzeń - tak dyskretnie, że nikt nie będzie 
zmieniał poezji w politykę. Gdy czytasz i widzisz tę rzeczywistość i 
jeśli wtedy istniałeś, jeśli wtedy tam byłeś, albo w świecie podobnym 
– patrzysz na obraz i nagle zaczynasz mówić „a wiesz tak jak ja 
wtedy...”

 Urzekła nas harmonia Poetki z literackim bogactwem 
czasoprzestrzeni. Jej pamięć o tych, którzy odeszli, szacunek dla 
tych, którzy współistnieją. Poezja ta zawiera – znajomość historii 
literatury i współczesnych środowisk literackich, troskę by ocalić od 
zapomnienia... Świat w czasie i przestrzeni jest jak wielki dywan z 
wzorami platońskich idei i nićmi łączącymi ludzi i wydarzenia. I na 
pytanie: „dlaczego Anna Maria Mickiewicz?” Odpowiemy 
metaforycznie – w uznaniu dla dywanu. 

W latach osiemdziesiątych współzałożycielka i redaktorka 
niezależnego pisma studenckiego Wywrotowiec. Jej pierwszą 
publikacją książkową zawierającą wiersze napisane podczas 
stanu wojennego był tomik Dziewanna, wydany w niezależnej 
oficynie, Warszawa: Galeria Słowa, 1984. Tomik został 
poszerzony i wydany ponownie - Proscenium, Lublin: 
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Norbertinum, 2010.    W 2000 roku w wydawnictwie 
Norbertinum opublikowała książkę Okruchy z okrągłego stołu 
(Lublin: Norbertinum, 2000). W 2014 roku brytyjskie 
wydawnictwo Poetry Space opublikowało jej anglojęzyczny 
tomik London Manuscript. W 2017 roku wydała tomik polsko-
bułgarski „Lato w Seaford” oraz wraz z Danutą Błaszak 
książkę „On Life’s Path” w serii wydawniczej Contemporary 
Writers of Poland.

 Artykuły, recenzje, krótkie opowiadania oraz wiersze jej 
autorstwa, drukowane były w wielu pismach ogólnopolskich 
i zagranicznych, m. in. w londyńskim Dzienniku Polskim, 
nowojorskim Nowym Dzienniku, Przeglądzie Polskim, 
miesięczniku literackim Akant, Poezji dzisiaj.

Przez wiele lat pełniła funkcję członkini Zarządu Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, obecnie jest członkinią Rady 
Opiniotwórczej ZPPnO. Rozpoczęła wraz z University 
College London, z udziałem międzynarodowych grup 
poetyckich, spotkania poetyckie w ramach Światowego Dnia 
Poezji UNESCO - Europejskie Dialogi Literackie. Tłumaczka 
współczesnej poezji na język polski.

Jest też współautorką opracowań o charakterze eseistycznym 
zamieszczonych w trzech pracach zbiorowych – Proza polska 
na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1-2, 
Rzeszów 2007, W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. 
Kontynuacje, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2011. ISBN: 978-83-
7338-640-2 oraz Lublin 2020. Wizje rozwojowe, Lublin 2009. 
Ponadto wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach: 
Krzysztofa Muszkowskiego pt. Spod angielskiego parasola, 
Toruń 2006, w australijskim zbiorze opowiadań Moja 
emigracja. My migration, Buccan 2012 (Australia) i w tomiku 
Steve’a Rustona Burning a Paper Plate—Towards a New Art, 
erbacce-press publications Liverpool UK 2014. Recenzja jej 
autorstwa ukazała się w australijskiej antologii pt. Jeden dzień. 
Polska, jaką pamiętam, Wydawnictwo Favoryta 2014 
(Australia). Współpracowała z wieloma organizacjami, m.in. 
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z brytyjskim kanałem telewizyjnym Channel 4 i Instytutem 
Spraw Publicznych w Warszawie. Członkini jury konkursów 
literackich. Wraz z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej 
Noelem Clarke’iem brała udział w tworzeniu wystawy Eagle 
and Lion, którą można było zwiedzać podczas oficjalnej 
wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. 

Uhonorowana „Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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Anna Maria Mickiewicz
Szary płaszcz przyjaciela

Mgły znad morza 
Zaciemniona sylwetka
Oparty o ławkę
Układa rozwiane myśli 
Latami je zbierał 

Niegdyś 
Przerażał Nietzsche odległą Mocą

Dzisiaj… 
To dionizyjska bajka 
Na świecącym ekranie
W płomieniu pamięci 
To tylko Moc wypierana słabościami… 

                                              
                                                                 *
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Anna Maria Musz (ur. 1988 r.) – debiutowała w 1999 
roku na łamach młodzieżowego czasopisma „Nowe Twarze”, 
teksty poetyckie publikowała m.in. w „Autografie”, „Gazecie 
Kulturalnej”, „Latarni Morskiej”, „Metaforze”, 
„Migotaniach”, „Poezji dzisiaj”, czasopiśmie „Shyhta”, 
„Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim”, „sZAFie”, 
Kwartalniku Kulturalnym „TygiEL”. Pisze także recenzje i 
eseje. Należy do grona stałych współpracowników jednego z 
największych polskich portali literackich – Pisarze.pl. 
Autorka czterech tomów wierszy: „Errata do trzech 
wymiarów” (Wydawnictwo Nowy Świat, 2010), „Odrastamy 
z kamienia” (Wydawnictwo Pisarze.pl, 2011), „Inkantacje” 
(wybór polsko-bułgarski, Wyd. Simolini'94, 2015) oraz „Lot 
nad miastem” (Wyd. Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, 2016), 
a także książki krytycznoliterackiej „Poeta i przestrzeń. 
Sylwetka twórcza Stefana Jurkowskiego” (Oficyna 
Wydawnicza STON2, 2016). Laureatka Złotej Róży – Nagrody 
Literackiej im. Jarosława Zielińskiego za tom „Lot na 
miastem” (2017). Okazjonalnie juroruje w konkursach 
poetyckich oraz redaguje książki innych autorów. Należy do 
Oddziału Warszawskiego ZLP. Jej wiersze tłumaczone były 
na języki: ukraiński, rosyjski i bułgarski. 
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Anna Maria Musz
***

pytanie
czy lubi pan pisać wiersze
właściwie można by zmilczeć

a czy pani lubi jak jej serce bije?
dobrze że bije nawet jeśli boli

pisze się też
chociaż czasem boli

od południa tłucze mi się serce
ale nie wiem dokąd

od wczoraj kołacze się wiersz
i uwiera

Anna Maria Musz
Węzły

było jasno i wcześnie
patrzyłeś już na mnie
gdy otworzyłam oczy

gorliwi jak neofici
brnęliśmy
jawnie
w biały dzień
po kostki po kolana

pokotem 
przez zmięte światło w pościeli
ku nieodwracalnemu

zacieśnialiśmy węzły 
nie do rozplątania
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Anna Rybkowska
Urodzona w ubiegłym stuleciu poznanianka, matka czwórki 
dzieci, posiadaczka jednego (w porywach dwóch!) kotów, 
miłośniczka zwierząt, podróży, tańca (połamała kilka par 
szpilek!) i fotografowania (zepsuła już kilka aparatów, ale nie 
poddaje się!) Pisze od dziecka, powieści, nowele, wiersze i 
miniatury. Debiutowała w 2009 roku, powieścią „Nell”, która 
wygrała ogólnopolski konkurs na powieść obyczajową, 
ogłoszony przez wydawnictwo RED HORSE.  Kolejne 
wydane powieści to: „Jednym tchem”, „Zwolnij kochanie”. 
„Odszedł ode mnie”, „Lawendowy kapelusz”. Wzięła udział 
w zbiorach opowiadań grozy „Halloween po polsku”, które 
doczekały się trzech edycji. Oraz w ebookach: „O choinka!i” 
„Opowiadania o miłości”. Publikowała swoje opowiadania w 
czasopiśmie Lost&Found oraz CD ACTION. Posiada osobisty 
profil na Facebooku. 

Strony :

https://www.facebook.com/anna.rybkowska

https://www.facebook.com/lawdor/

https://www.facebook.com/nella20wil/

https://www.facebook.com/OdszedlOdeMnie/

kontakt: justyna3363@gmail.com
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Anna Rybkowska
fragment opowiadania „Żadna praca nie hańbi”

- Jak wolisz – ona była śmielsza – Jesteśmy sami przez 
cały weekend. Mój mąż wróci w poniedziałek. Pozwól, że 
strzelę sobie na odwagę! – Zaśmiała się dolewając wódki do 
szklanki – jak trochę wypiję mogę góry przenosić! A ty?

Nie przyznał, że po alkoholu zapada w letarg i jest do 
niczego.

- Wolę czerwone, wytrawne wino. 

Przyjrzał się jej. Zgrabna. Mimo woli porównał ją z 
Weroniką. Drobne piersi, płaski brzuch i smukłe uda. 
Zauważyła, że ją ocenia, podniosła do góry szklankę, wypiła 
jednym haustem zawartość i znów się uśmiechnęła.

- Mój mąż w dzieciństwie przechodził zapalenie 
miedniczek nerkowych – zaczęła nagle - Lekarz sprawy nie 
przesądzał, ale po badaniach okazało się, że jest bezpłodny. 
Jesteśmy pięć lat po ślubie. Powodzi nam się nieźle. 
Najwyższy czas na dziecko.

- Chcesz, żebyśmy zrobili to jak najszybciej? Teraz?

Skinęła głową

- Potraktujmy to jak biznes. Umowę handlową. 
Widzisz kopertę na stole? Jest w niej suma, którą ustaliliśmy. 
Reszta po ostatecznym werdykcie lekarza. Dziś najlepszy 
dzień, mam nadzieję, że nie będzie trzeba powtarzać randez-
vous. Gdyby jednak – ta sama kwota po raz drugi? Czy 
dobrze zrozumiałam?

- Tak – czuł, że zaschło mu w gardle. W lustrze na 
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ścianie zobaczył swoje odbicie i omal się nie poznał.

Poprowadziła go do sypialni. Pożałował, że tu trafił, 
chciał powtórzyć drinka, ale ona mogłaby to uznać za 
tchórzostwo z jego strony. Skoro postanowił…

- Jesteś bardzo spięty, można by pomyśleć, że to twój 
debiut?

- Nie!

- Może przesadziłam z tą umową? – Roześmiała się. 
Właściwie była bardzo atrakcyjna.

- Przepraszam – wydukał.

Zaczęła go całować. Przytuliła się mocno. Pachniała 
dobrymi kosmetykami, miała aksamitne policzki. Jej usta były 
chłodne i zachłanne. Poczuł, że rozpina mu spodnie. 
Zdecydował, że to pora na przejęcie inicjatywy, jeśli chce 
zachować resztki godności. Pomyślał o Weronice i dzieciach, 
ale to mu nie ułatwiło sprawy. Nie czuł żadnego podniecenia 
tylko strach, że mu się nie powiedzie. Nie był przecież 
automatem, a wyrzuty sumienia robiły swoje i nie pomagało 
tłumaczenie, że jest zdesperowany i dawno podjął decyzję. 
Czuł się jak ostatnia świnia. Zerknął na jej piersi, dotknął ich. 
Cholera! Niejeden by mu zazdrościł. Może trzeba było wziąć 
coś na śmiałość? Kurewskie poczucie winy ściskało mu jaja i 
żołądek. Niech to szlag! Zdjął z niej koszulkę. Miała twarde 
piersi o ciemnych sutkach; znów pomyślał o Weronice, jej 
budyniowym ciele. Bał się, że jakakolwiek przyjemność 
popsuje całą transakcję. Usłyszał jej ciche westchnienie. 
Szybkim ruchem zdarła z siebie legginsy razem z majtkami. 
Stanęła przed nim naga i zarumieniona. Nie pamiętał, kiedy 
było tak z Weroniką. Zawsze gasił światło nim cokolwiek 
zdjęła. 
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Barbara Jurkowska – Z wykształcenia fotograf, pedagog 
i etyk. Wiersze własne oraz przekłady prozy publikowała w 
licznych pismach literackich. Współpracowała z 
wydawnictwami projektując okładki do książek. Przez 10 lat 
pisała artykuły i zamieszczała zdjęcia w ogólnopolskim 
tygodniku Gazeta Szkolna – Aktualności. W okresie pracy w 
Polskiej Akademii Nauk otrzymała nagrodę za osiągnięcia w 
nauce. Wiele lat pracowała w szkole i posiada stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Jest członkiem Słowiańskiej 
Akademii Literatury i Sztuki, SEC – Stowarzyszenia Kultury 
Europejskiej i SDRP – Stowarzyszenia Dziennikarzy Rze-
czypospolitej Polskiej. Od początku powstania pisma „Poezja 
dzisiaj” pracuje przy jego redagowaniu, a także przy 
organizacji Światowych Dni Poezji i Festiwali Poezji 
Słowiańskiej. Jej wiersze publikowane były w wielu 
antologiach (wydanych w: USA, Anglii, Bułgarii, Białorusi, 
Grecji, Italii, Jakucji, Rosji, Rumunii, Niemczech). W 1992 
wydała tomik wierszy pt. „Powroty”. Druga jej książka, 
„Obrazy morza”, to zbiór wierszy i fotografii, wydany w r. 
2011, w języku polskim i angielskim.
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Barbara Jurkowska
***

Otulona szalem samotności
ciepłem bez miłości
bez radości
kluczem ciszy
zamykasz dni

Czekasz 
na spojrzenia
na uśmiechy
na spotkanie rąk…

Jeszcze coś się tli
w spopielałych myślach – 
czasem płomień zakwitnie 
różą
na wspomnienia zgliszczach.

I odrzucisz szal – 
znów nadzieję masz 
że każdy twój dzień
nową siłę da.
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Barbara Mazurkiewicz

Redaktor naczelny dziennika E-Literaci.pl, koordynator 
kultury, wydawca, poetka, felietonistka i fotografik. 
Odznaczona Honorową Odznaką - Zasłużony dla Kultury 
Polskiej, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Dwukrotna laureatka nagrody ZG ZLP w Rzeszowie i 
serwisu literackiego E-Literaci.pl. Córka porucznika 
Ludowego Wojska Polskiego – zasłużonego bojownika z II 
Wojny Światowej, o „Wolność Naszą i Waszą”. Opracowała 
ponad 100 tytułów książek poetyckich, prozatorskich i 
antologii poetyckich. Działaczka społeczna. Udziela się 
charytatywnie. 

Kontakt elektroniczny
nitka_2@wp.pl
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Barbara Mazurkiewicz
Wiersz pisany na bieżąco

A wy mnie zostawcie myśli mordercze.
Ja was rozgrzeszam z tych wszystkich
kochanków, czułości i smaku poświęceń.

Czarne halki, szurania, wdechy, wydechy 
i ten strach ponad ludzkie pojęcie.
Szukam wiązki światła o każdym świcie.

Kiedy nikt nie widzi - wyrastam małą Alicją. 
Czytam wiersze, a każdy pasuje do jej wieku. 
Takie małe nic, mieszkanka szarego domku.

Właśnie zaczęło się lato -  ginę wśród dmuchawców,
 latawców i chociaż czas zaczął zbierać ze mnie piękno,
nadal uświęcam żądze - Boże jak Ty mnie rozumiesz!

21 czerwca 2017.
©BaMa
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Barbara Osuchowska 
z przedmowy do tomiku „Mabinogion – wiersze szkolne”:
Mam zaszczyt przedstawić pierwszy tomik poetycki pani 
Barbary Osuchowskiej. Poetka pisze od dawna. Jej wiersze 
okolicznościowe, satyryczne i liryczne znane są w 
środowiskach. 
Pani Barbara Osuchowska mieszka w Warszawie, ukończyła 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.  W 
wierszach widoczna jest duża wiedza Autorki, znajomość 
historii i tradycji literackiej, swoboda pisania i duże wyczucie 
językowe.

Danuta Błaszak, Dreammee Little City  

9 pytań 

DB: Dlaczego tytuł "Wiersze szkolne"? 

 - Mój program twórczy jest kontynuowany od najmłodszych 
lat: mówienie wierszy, pisanie wierszy z życia szkoły. klasy, 
życia koleżeńskiego w pracy, życia uczestników zajęć 
literackich, imprez edukacyjnych, wycieczek itp.

DB: Aż tak tego dużo? 

 - Zebrało się. Ale w moim przypadku to dopiero literka "A" z 
całego alfabetu. 

DB: Poeci na ogół nie lubią szkoły. więc jak to jest? 

 - Ja nie narzekałam. Miałam zawsze blisko moich pierwszych 
"krytyków literackich", życzliwie mnie traktująych. 

DB: Ale przecież nie dla krytyków te wiersze.  
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 - Nie! Dotyczą zawsze jakichś zbiorowych odczuć. 
Wystrzegam się oryginalności, to by mnie zgubiło. 

DB: A te wiersze okazjonalne, dedykowane komuś, to co?

 - Taką miałam fantazję.  Dobrze jest sprawić komuś radość i 
przy tym mieć pewność, że wiersz znajdzie czytelnika. Takie 
"wierszyki" piszę "od ręki". Trudność w tym, że dla kogoś 
pisze się z większą dokładnością i w sposób przemyślany. 
Tak, żeby wiersz pasował "jak ulał". 

DB: Dlaczego taki wybór?

 - Ponieważ ludzie nie umieją mówić do innych, tylko do 
siebie.

DB: Co zatem sprawia, że ludzie piszą wiersze?

 - Zawsze to samo: chęć wyrażenia siebie w twórczy sposób.

DB: Ale przecież pisanie dla kogoś to nie to samo, prawda?

 - Oczywiście, jest to kwestia umowna, bo można razem: 
jedno i drugie; poezja jest niedefiniowalna. Przynajmniej dla 
mnie. 

DB: Wygląda na to, że poezja i literatura piękna zbliżyły się 
do dziennikarstwa, czy tak?

 - Właśnie! Otóż i sedno. Zbliżyły się już na początku XX 
wieku. Teraz są na równych prawach.

(...)
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Barbara Osuchowska
Pejzaż

Witrażowe lampy drzew zapala zmierzch 
październikowy
Wiatr rozściela liści spadłych
bursztynowe dywany
Miękko chodzi cisza w mgieł
muślinie szklanym
A okna kamienic mają oczy kocie
I jak Hesperydy strzegą jabłek baśniowych
W młodych sercach
niosąc radość kolorową w złocie.

Barbara Osuchowska
Drzewa na wiosnę

Stare mądre drzewa
nucą młodym piosenkę
Młodziutka leszczyna 
ma czerwoną sukienkę.
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Barbara Voit 

Barbara o Basi

Któregoś dnia moja znajoma poetka, Danuta Błaszak, która 
jest także autorką bloga “Miasta Literatów”, oraz bardzo 
płodną autorką/edytorką cyklu literackich antologii 
“Contemporary Writers of Poland” (Współcześni Polscy 
Pisarze), poprosiła mnie żebym napisała coś o sobie, do jej 
nowej publikacji.  Przyszedł mi wtedy do głowy artykuł 
Davida Berman’ a, którego byłam tłumaczką.  Odzwierciedlił 
on moje uczucia i nie chcąc być plagiatorką, załączam go 
poniżej:

 Napisz Swoje Życie, David A. Berman 

 Załóż, że ktoś dał ci pióro…- hermetycznie zamknięte 
solidnego koloru pióro. Nie wiesz, ile zawiera atramentu. 
Może skończyć pisać po pierwszych paru słowach lub może 
trwać na tyle, żeby stworzyć arcydzieło (lub nawet kilka), 
które będą ponad czasowe i zostawią stały zapis w kulturze 
ludzkiej.  Nie wiesz tego, dopóki nie zaczniesz pisać.

Główną regułą tej gry jest to, że tak naprawdę to nie wiesz 
nic.  Musisz zaryzykować!  Chociaż właściwie to żadna 
reguła tej gry, nie mówi, że musisz cokolwiek zrobić.  
Zamiast wzięcia do ręki i użycia tego pióra, możesz go 
zostawić na półce lub w szufladzie, gdzie wyschnie w nim 
atrament i pozostanie nigdy nie użyte.

Lecz gdybyś zdecydował się go użyć, to co z nim zrobisz?  Jak 
rozegrasz tą grę?  Czy zaczniesz planować zanim napiszesz 
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choć jedno słowo?  Czy twoje planowanie będzie tak rozległe, 
że nigdy nie przejdziesz do pisania?

A może weźmiesz pióro do ręki i zaczniesz po prostu pisać, 
trochę parając się z utrzymaniem tempa i kierunku tego 
strumienia słów, potoku, który porwie cię po prostu, dokąd 
zechce?

Czy też będziesz pisał ostrożnie i oszczędnie tak jakby 
atrament miał się zaraz skończyć, a może będziesz udawał 
lub wierzył, że to pióro będzie wiecznie piszące i postąpisz 
odpowiednio do tej wiary?

Czy w ogóle coś napiszesz?  To że masz pióro to jeszcze nie 
znaczy, że musisz cokolwiek pisać.  Może zaczniesz nim 
szkicować?  Lub mazać?  Lub rysować?

Czy będziesz wybiegał poza linie?   Czy nie wierzysz w 
żadne linie, nawet gdyby były?  Czy są linie?

I o czym będziesz pisał?  O miłości?  O nienawiści?  O 
zabawie?  Nieszczęściu?  Życiu?  Śmierci?  O niczym?  O 
wszystkim? 

Czy będziesz pisał tylko dla własnego zadowolenia?  Czy 
zadowolenia innych?  Czy dla innych po to, żeby zadowolić 
siebie?

Czy twoje pismo będzie trzęsąco się nieśmiałe, czy też 
będziesz pisał odważnie z werwą, tak po prostu?  Czy 
upięknisz je, czy zostawisz surowe?

Jest tu dużo do przemyślenia – czyż nie?

No a teraz załóż, że ktoś dał ci życie…
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O Tłumaczce

Barbara M. Voit (Wojtkiewicz), jest magistrem anglistyki z 
UMCS w Lublinie. Te studia przygotowały ją do jej 
tłumaczeń na angilelski wielu wspaniałych wierszy 
współczesnych polskich poetów, między innymi, Jerzego 
Czajkowskiego, Jana Twardowskiego, Teresy Kaczorowskiej, 
Barbary Mazurkiewicz, Marty Berowskiej i innych.  Od 1980 
roku mieszka wraz z mężem Markiem, w Orlando na 
Florydzie, gdzie przez 20 lat pracowała jako programerka 
komputerów dla Administracji Szkół Publicznych w 
Hrabstwie Orange (OCPS).  Z Markiem mają trójkę dzieci i 
jak dotąd pięcioro wnucząt.   Barbara sama też opublikowała 
książkę: “Dziesiątka na dziś” i jej angielską wersję, głównie 
dla wnucząt: “Big Ten For Today”. Obie książki zajmują się 
Dekalogiem i jego znaczeniem oraz zrozumieniem w XXI 
wieku.  Obie pozycje można dostać na www.amazon.com .  

Barbara Voit jest także poetką, autorką dość osobistych 
wierszy: “Best in Life” (najlepsze w życiu), “Life Instruction” 
(życiowa instrukcja) i jeszcze paru innych.  Znana jest też z jej 
corocznych Bożonarodzeniowych listów sumujących 
wydarzenia roku.
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Bohdan Urbankowski (ur. 19 maja 1943 w Warszawie) 
– polski poeta, eseista, dramaturg i filozof.

O nagrodach odznaczeniach życiu i twórczości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Urbankowski

Erotyk dla następcy

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka 

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem. 

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
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te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem 

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry 

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce 

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasz imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią 

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
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czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej 

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień 

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos 

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj 

na każde twoje słowo 
zbyt ostre 

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj 

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej
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Bohdan Wrocławski, pisarz, redaktor literackiej strony 
internetowej Pisarze.pl. i nie tylko. 

Pisarze.pl
e-Tygodnik Literacko-Artystyczny
Numer 50-51/17 (384-385)

Fragment recenzji tomiku wierszy „Inny smak 
księżyca”: 
Andrzej Wołosewicz
Bohdan Wrocławski. Stary człowiek i morze (z) 
wierszy

To takie dziwne wiersze, jakby nie miały początku i końca, 
dokładnie tak, jak morze, bo gdzie jest początek i koniec 
morza? Nie mówcie mi o brzegach morza, brzegi 
morza/wiersza są tam, gdzie zaczynamy czytać – tyle to i 
nawet ja wiem. Zaczynałem czytać Wrocławskiego właśnie 
od wymienionego tomiku, na który naprowadził mnie 
Krzysztof Gąsiorowski mówiąc, że czyta i nie może sobie z 
tymi wierszami poradzić. Chciałby coś napisać, ale mu nie 
wychodzi, a nie może – jak się w takich wypadkach robi – 
po prostu je odstawić. Jednym słowem mówimy o 
wierszach, które nie dają spokoju. Krzysiek próbował tego 
spokoju poszukać u mnie, ale i ja nie dałem sobie rady z 
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tymi wierszami, nie poradziłem z dyskursywną o nich 
opowieścią. Było tak, trzymając się porównania z morzem, 
jakbym w ich lekturze wypłynął zbyt daleko prowadzony 
ich długą frazą, na tyle daleko, że lęk i strach, by się 
utrzymać na powierzchni, gdy pod nogami głębia i coraz 
bardziej nieskoordynowane trzepotanie rękami by w ogóle 
wrócić na brzeg przeważył nad recenzenckim skupieniem. 
No to jak w takiej sytuacji pisać. Ja więc też wtedy nie 
poradziłem sobie. Porobiłem co prawda notatki na tomiku, 
zawsze na nich bazgrzę i nie uważam tego za zło, skoro 
poetów należy używać, to ich tomików tym bardziej. 

            A teraz, od kilku lat, trudno jest w ogóle pisać o 
wierszach Bohdana Wrocławskiego. Dlaczego trudno? 
Powiem szczerze, niedobrze jest, gdy dobrzy poeci mają 
swój portal. Niedobrze z dwóch powodów. Najpierw 
dlatego, że przetrwanie portalu zajmuje również ich poetycki 
czas (i chyba przydaje dodatkowej siwizny), a po drugie 
dlatego, że jakoś tak kryguje się wtedy nie tylko on-poeta, 
by się w swojej gazecie pojawiać, ale i inni z nią związani 
mają niejakie opory by o nim pisać. I to właśnie jest mój 
przypadek w odniesieniu do Bohdana Wrocławskiego 
(uzupełniający kłopoty, o których pisałem na początku). 

            Ale ostatnio wysłuchałem wiersza, który Bohdan sam 
czytał (patrz witryna, poniedziałek, 26 października o 
numerze 44/15) i coś we mnie pękło! Wiersz przejmujący i 
na dodatek przeczytany nie głosem, nie modulacją (jeden z 
komentatorów napisał nawet: jestem zaskoczony dobrą 
recytacją wiersza) tylko przeczytany – przepraszam 
Bohdanie – BEBECHAMI! Pękło we mnie i pomyślałem – a 
dosyć tego! Tej kindersztuby, krygowania się, ostrożności by 
nie być posądzonym o wazeliniarstwo. Dosyć tego w 
czasach, gdy pokolenia w wieku naszych dzieci pozbawione 
są wszelkich hamulców i potrafią zabiegać o aplauz, 
wizerunek, nagłośnienie tego, co piszą niezależnie od tego, 
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jak piszą, nawet gdy źle. Dosyć tego, no bo jak to tak? Nie 
dość, że i tak w porównaniu z nimi zostaliśmy w blokach 
startowych, to jeszcze przez te skrupuły sczeźniemy w 
zapomnieniu razem z wierszami tak przejmującymi jak ten 
czytany przez Bohdana? No!

            Nie będę przywoływał biogramu i bibliografii 
Wrocławskiego. Proszę sięgnąć do Wikipedii albo do 
autorskiej strony poety. (Zdziwicie się tylko być może tym, 
że ostatni wymieniony tam tomik to… pochodzący z 2006 
„Inny smak księżyca”, nad którym tu się pochylam.) Ja tu 
tylko odrobię zaległą lekcję z 2006 roku. Tym bardziej, że 
teraz, po usłyszeniu Bohdana, potrafię (przynajmniej tak mi 
się wydaje) czytać „Inny smak księżyca” jakby jego głosem. 
Może wtedy tego właśnie mi brakowało? Może właśnie 
trzeba było usłyszeć niepowtarzalny timbre jaki jest możliwy 
tylko między autorem a jego wierszem. Przecież tego nie 
zastąpią najlepsze nawet zawodowe recytacje.... 

Zapraszamy do przeczytania całej recenzji i innych wierszy 
Bohdana Wrocławskiego – które można znaleźć na portalu 

Pisarze.pl  
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Bohdan Wrocławski
U ujścia rzeki 

Znów jestem przy ujściu Wisły
siedząc na rozgrzanym betonie falochronu
w nieuchronnej bliskości jego końca

słyszę rozmowę chmur
zagęszczających się wokół piersi
w konsystencji pełnej załamań światła
i nadziei 

ustawicznego biegu codzienności
trudnej do zdefiniowania

w narastającym wietrze
gdy morze bezskutecznie próbuje wedrzeć się
w głąb lądu
i koryta rzecznego

wiem

W tym roku
maj minął zbyt szybko
abym poczuł dostrzegł zrozumiał
cudowny smak
rozgrzanego we mnie widnokręgu
wysublimowanego zapachu
dojrzewających czereśni 

żółci rzepaków rozsypanych
wzdłuż żuławskich pól

mojej codzienności trzepocącej
zranionym ptakiem
w ciasnym obramowaniu piersi

 

obserwuję młode mewy
wychylające się z gniazd
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jutro zaczną rozumieć przestrzeń
pod swoimi skrzydłami
jej kolorowy alphabet
na zawsze pozostanie z nimi 

będą tu jeszcze wracać przez kilka dni
późnym wieczorem
siadając coraz dalej od gniazda
i rodziców 

aż któregoś dnia jedna z nich nie wróci
a potem wszystkie powędrują
w całkowicie nieodgadnioną dal 

tworząc inną rzeczywistość

Tylko czasem jeszcze zadzwoni telefon
usłyszysz zdawkowe 

Co u ciebie?

Będziesz odpowiadał szybko starając się
wytłumić to wszystko
co podpala twój wielki niepokój 

wypływający rzeczną falą
w całkowity bezkres oceanu 

I po kilkunastu sekundach już wiesz
odgadniesz 

że to co przelewa się w dół
po twoich policzkach 

to słony smak bryzy
wychodzącej z najgłębszego cienia 

i wysuszającej
ostatnie fragmenty opuszczonego gniazda
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Bozena Helena Mazur-Nowak pochodzi z Opola. 
Od 2004 roku mieszka w Wielkiej Brytanii. Wydała sześć 
tomików wierszy: „nad brzegiem rzeki zwanej życiem” w 
2011 r., „bilet do stacji Szczęście” w 2012 r., „na rozstań 
moście” w 2013 r., „Whispered” w 2013 r. (USA), „Blue 
Longing” w 2014 r. (Canada), ,,Kormorany powrócą”, dwa 
zbiory opowiadań w języku angielskim, jeden w polskim, 
„Przerwane życie” oraz powieść „Domek nad strumykiem”.

Bożena Helena Mazur-Nowak jest członkiem Stowarzyszenia 
Autorów Polskich O/Warszawski II, Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, Academy of 
American Poets oraz Partii Dobrego Humoru

Recenzja książki „Domek nad strumykiem”. Przedruk z 
portalu pisarze.pl  
http://pisarze.pl/index.php/recenzje/13769-zdzislaw-
antolski-cudowne-wakacje.html (Opublikowano: 30 
październik 2017) autor recenzji: Zdzisław Antolski

Cudowne wakacje

    Bożena Helena Mazur Nowak, polska pisarka 
mieszkająca w Anglii, znana jest ze swojej twórczości 
poetyckiej, a także z mistrzowsko napisanych krótkich 
opowiadań pt. „Przerwane życie”, w których potrafiła 
oddać dramatyzm ludzkiego losu w zetknięciu ze śmiercią. 
Te mini prozy zostają na długo w pamięci i odciskają swój 
ślad w psychice czytelnika. Po ich przeczytaniu już nigdy 
świat nie będzie taki, jak przedtem.
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    Drugą książką prozatorską pani Bożeny są wakacyjne 
przygody dwóch sióstr. Można domniemywać, że są to 
wspomnienie prawdziwe, bowiem Autorka zamieściła na 
wstępie książki piękny wiersz, coś w rodzaju poetyckiego 
motta:

Za każdym razem, kiedy nozdrza drażni zapach świeżego 
chleba,
wspomnienia powracają. Wielkie pajdy chleba babcia 
kroiła na piersi,
kreśląc znak krzyża, smarowała miodem
Kubek mleka zaczerpnięty z wiadra stojącego na 
kamiennej podłodze
w chłodnej sieni nowego domu.

Na dworze pełnia lata buszująca w brzemiennym sadzie. 
Babcia
w letniej kuchni szykująca zalewajkę.
Dziadek w polu za domem drepczący za pługiem z lejcami 
na karku.

Przed domem strumień szemrzący wesoło, 
chłodzący nasze zmęczone całodziennym bieganiem nóżki 
(…)

    Tamte chwile, spędzone na wsi, powracają do dziś 
wspomnieniami pod wpływem zapachu chleba, zupełnie 
jak w powieści Marcela Prousta, którego bohater po 
zjedzeniu ciastka, magdalenki, przypomina sobie powoli 
całe swoje życie. Piękne strofy przypominają świat, który 
już nie istnieje. Zmieniła się diametralnie polska wieś i 
zamieszkujący ją ludzie. Nadszedł chyba ostatni moment, 
abyśmy my, którzy ją pamiętają, a mówię w liczbie 
mnogiej, bo sam mam dług wdzięczności, wobec tej 
tradycyjnej polskiej wsi, oddali jej obraz dla potomności w 
literaturze.
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    Książka jest pamiętnikiem starszej z sióstr, Boni, która 
po wakacjach rozpocznie naukę w szkole podstawowej. 
Literacki chwyt z pamiętnikiem przypomina nam „Dzieci z 
Bullerbyn”, co nie jest zresztą żadnym zarzutem, bo 
powieść Astrid Lindgren to dzisiaj klasyka i pierwsza liga 
światowej literatury dla dzieci. A pamiętnik, to częsty 
rodzaj narracji w literaturze dla dzieci, przypomnijmy 
sobie choćby „Plastusiowy pamiętnik”, Kownackiej. Bonia 
i jej siostra Dzidka mieszkają z rodzicami w Opolu, a na 
wakacje jadą najpierw pociągiem do Jeleniej Góry, żeby 
później niebieskim autobusem PKS-u trafić do Maciejowej, 
a stamtąd, już furmanką dziadka, zakończyć wędrówkę we 
wsi Komarno, w „domku nad strumykiem”, jak oznajmiała 
autorka już w tytule książki. Nie tylko strumyk, ale łąka i 
las dostarczają dziewczynkom wielu wzruszeń, a do 
Jeleniej Góry będą jeszcze dojeżdżać na targ. Wieś oczaruje 
ich zapachami i zwierzętami, wśród których wyróżnia się 
Siwa, kobyła dziadka oraz źrebak, o imieniu Lalka. 
Dziadek jest też zdolnym majsterklepką i dla dziewczynek 
potrafi zrobić drewniane koniki, hulajnogi i łuki. 
Natomiast babcia ma pokój pełen skarbów i rodzinnych 
pamiątek.

    Rankiem dziewczynki budzi pianie koguta, jedzą 
smaczne wiejskie śniadanie z mlekiem prosto od krowy. i 
obserwują przyrodę: jaskółcze gniazda, malwy w ogródku, 
pszczoły z pasieki sąsiada. Na spacer wędrują do lasu, a 
tam spotykają jeża, zająca i łanię z małym jelonkiem, a w 
drodze powrotnej, kuropatwy. I oczywiście zbierają czarne 
jagody, rosnące pod lasem. Innym razem znajdują ślimaka, 
jaszczurkę i zaskrońca. Mimo tylu atrakcji Bonia zauważa 
swoją rówieśnicę z sąsiedztwa, Sabinę, która musi się 
opiekować licznym rodzeństwem, z powodu choroby 
matki. Pomaga koleżance, a na odpuście kupuje jej prezent 
– złote zapinki do pięknych rudych włosów. Tak rodzi się 
solidarność dziecięco-wioskowa.
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    Warto tu wspomnieć, że główni bohaterowie powieści, 
to rodzina repatriantów zza Buga, która na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych zapuściła korzenie, a pamięć o przeszłości 
wspomina oglądając, wspólnie z dziećmi, stare fotografie i 
pamiętniki. Zachowała się nawet w rodzinie stara już 
księga, powieść Tołstoja „Anna Karenina” w języku 
rosyjskim, artefakt dawnych czasów, w dodatku nadal 
czytana przez ciocię. Starsza dziewczynka, Bonia, chłonie 
te wiadomości, natomiast młodszą Dzidkę bardziej 
interesuje rodzinna biżuteria, którą oczywiście zaraz 
przymierza.

    Na wakacjach odwiedza ich ojciec, żeby pogadać z 
dziadkiem. Wspólnie zwożą siano i pieką ziemniaki w 
ognisku. Dowiadują się od dziadka o „cudzie nad Wisłą”, 
w rocznicę tego wydarzenia (wówczas w PRL-u święto 
zniesione i przemilczane w oficjalnej prasie i w radiu) i 
modlą się w przydrożnej kapliczce. A jakby tego było 
mało, gubią się w czasie burzy, a potem spotykają 
wędrownych Cyganów i zachwycają się ich śpiewem i 
tańcami. Zajadają się jabłkami, gruszkami i porzeczkami, 
korzystając z urodzaju. Oczywiście nie może zabraknąć 
peerelowskich przysmaków, jak oranżada w proszku, ale 
równoważą ją domowe racuszki z jabłkami i z rabarbarem, 
polane śmietaną, albo smażone ziemniaki ze skwarkami, a 
na deser babka drożdżowa. Wśród czasopism znajdziemy 
„Gościa Niedzielnego” i „Filipinkę”, zaś w telewizji 
obejrzymy obowiązkowo Jacka i Agatkę. Ale nie o te 
smaczki i klimaty społeczno-polityczne w tej książce 
chodzi, a o ukazanie, z niezwykłą prawdą psychologiczną, 
dziecięcego zachwytu nad odkrywanym światem 
przyrody. A także budzenie się uczuć rodzinnych i 
społecznych, kształtowanie się tożsamości psychicznej i 
historycznej.
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    Książka napisana jest bardzo sprawnie i klarownie, 
pięknym i prostym językiem. Myślę, że z przyjemnością 
będą ją czytać zarówno dzieci, jak i dorośli, bo wbrew 
pozorom „literatury dziecięcej”, ma ona kilka pięter 
czytania i w tle przynosi sporo refleksji na temat historii 
naszego kraju, przemian obyczajowych i społecznych, a 
także politycznych, jakie się w ciągu ostatnich dekad 
dokonały.

    Mało ukazuje się na naszym rynku wydawniczym 
dobrych książek dla dzieci, a powieść Bożeny Heleny 
Mazur Nowak jest tu szlachetnym wyjątkiem. Warto przy 
tym zwrócić uwagę na piękne i staranne wydanie, co na 
pewno doceni zarówno dziecięcy, jak i dorosły czytelnik.

…………………………

Bożena Helena Mazur Nowak „Domek nad strumykiem”, 
Novae Res, Gdynia 2017 r., stron 200.
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Danuśka Błaszak 

urodzona w Warszawie, mieszka wraz z rodziną w Orlando 
na Florydzie.

Studiowała teorię kształtu i przestrzenie nieskończenie 
wymiarowe na Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończyła też pomagisterskie studia 
dziennikarskie i nie tylko. 

Redaguje portal Miasto Literatów 2000++. Promuje literaturę 
polską m.in. jako redaktor integracyjnej serii Contemporary 
Writers of Poland, do której zapraszani są wybitni pisarze z 
całego świata, również ci bez polskich korzeni.

Poetka, reporterka, tłumaczka literatury pięknej.

Wielokrotnie nagradzana. Uhonorowana medalem 
„Zasłużona dla Kultury Polskiej” i wieloma innymi 
nagrodami literackimi, m.in. za poezję dotyczącą tematu 
lotnictwa.

Kocha przyrodę i niebo ponad nią.
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Danuśka Błaszak 
zaspany wiersz

czarne gwiazdy na granatowym niebie
czarne pończochy
czarne podwiązki

nie pytaj bo ja nic nie wiem
czy jesteś z książki

jeździmy windą
śpimy w namiocie
prędko mijają zaspane noce
kiedyś umarłeś
czy o tym wiesz
i w twoim łóżku był tylko pies

czarno czarna ziemia
ja teraz śpię
wyłącz latarenkę
popraw mi sukienkę
i odejdź
zostaw mnie
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Dorota Luiza Silaj
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Eiza Segiet – absolwentka studiów magisterskich 
Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o 
Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i 
Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.

Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich 

Laureatka Międzynarodowej Nagrody Specjalnej “Frang 
Bardhi – 2017r.

Jej wiersz „Pytania” był publikacją miesiąca sierpnia 
2017 i publikacją roku 2017 w Spillwords Press.

Jej wiersz “Apple” był nominowany do publikacji 
miesiąca lutego 2018 w Spillwords Press.
Autor miesiąca styczeń/ luty 2018 w Spillwords Press

Autor miesiąca czerwca 2017 w The Year of the Poet 14 w USA.

Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach 
literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, 
Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, 
USA).
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Eliza Segiet  

Figiel

Figlujemy ze śmiercią,
codziennie żartujemy z życia.
A ono umyka.
Każdego dnia mamy bliżej,
aby przestać być człowiekiem,
a stać się
tylko ciałem
i wspomnieniem
w umysłach Figlarzy.
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Eliza Segiet  

Labirynt

W tanecznym wirze,
błądząc w labiryncie czasu
zobaczyła
efemeryczność istnienia.
Dziś, zamienia się na wczoraj
jak w heraklitejskiej rzece:
płynność, płynność.
Choć drzewa żyją dłużej od ludzi,
to snując się między nimi
widać już rozsypane dmuchawce.
A za wysokim murem z bukszpanu
jest wszystko
do czego nie można już wrócić.
Każdy promień słońca
jest nadzieją dla istnienia,
któremu
kiedyś nawet ono
nie pozwoli na poryw życia.
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Ewa Kaczmarczyk mieszka w Radomsku. Poezja i bajka 
są tym co mogę wyrazić do innych. Moją pasją jest pisanie 
wierszy, fotografia, lubię również malować, czyli tworzyć. 
Prowadzę Salon Poezji Inaczej. Kocham sztukę, poezję, 
muzykę, piękne krajobrazy, chwile zamyślenia, uwielbiam 
uśmiech na twarzach swych podopiecznych od dzieciaka do 
seniora, jestem założycielką wielu dzieł. Biegam z uśmiechem 
tu i tam w słońcu i deszczu, pod górę i z górki tak to już jest 
samo życie. 

Ewa Kaczmarczyk 
Kruszyna chleba 

każda ważna 
kruszynka do kruszynki
łączy
ulepić można kulkę chlebową 
złączyć kiedy trwoga 
różaniec wyjątkowy 
chlebowy 
w Oświęcimiu …lepili 
a ptaki okruszki
wydzielają 
każda kruszynkę 
by nakarmić 
swe małe Jaskółki
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Ewa Kaczmarczyk 
chleb z dzieciństwa 

W mym domu 
rodzinnym 
znaczono znak krzyża 
przed krojeniem chleba 
czasem pajdy 
a niekiedy łamała go matka
tyle ile nam go trzeba. było 
kruszynka do kruszynki
z pieca pachnący 
leży na stole
zapach unosi się
pod wiejskie chaty 
zapachniało 
aż pod łąki i las,
chleb gorący
z miłością babcia chleb dzieliła
pajdę śmietaną smarowała i cukrem sypała 
był smaczny 
pachnący
każdą kruszynkę zbierano 
szacunek w sercu 
był do chleba 
bo miłość go piekła
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Ewa Maria Zelenay
Poetka, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci. 
Członek Zarządu Głównego ZLP. Ukończyła Wydział 
Dziennikarstwa oraz Wydział Kulturoznawstwa w WWSH w 
Warszawie. Laureatka kilkunastu konkursów poetyckich w 
całym kraju, w tym prestiżowego konkursu imienia księdza 
Jana Twardowskiego na najciekawszy tom poezji w 2007 
roku. Prekursorka IMPULSJONIZMU. Maluje, rzeźbi, 
fotografuje, łączy różne techniki. Powietrze i przestrzeń to 
częste tematy utworów autorki, która pracując w charakterze 
stewardessy w Polskich Liniach Lotniczych LOT, kilkanaście 
lat swojego życia spędziła w powietrzu. Wiersze Ewy 
Zelenay tłumaczone na języki angielski, węgierski i chiński 
obecne są w wielu antologiach oraz pismach literackich, 
polskich i zagranicznych. Słuchowiska jej autorstwa były 
wielokrotnie emitowane na antenie Polskiego Radia, a teksty 
piosenek wykorzystywane w spektaklach teatralnych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2015 roku tom wierszy 
Alla Prima przetłumaczony na język węgierski został 
umieszczony w zbiorze elektronicznym Węgierskiej Biblioteki 
Narodowej w Budapeszcie. Najnowsza książka autorki „Na 
prostej” to zbiór lotniczych wierszy oraz krótkiej prozy 
poetyckiej. (Oficyna Aurora 2016)
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Ewa Zelenay

Zapach

 … zapach … niby niezauważalny, wydawać by się mogło nie 
najważniejszy - a tak bardzo działa na pamięć… 

W latach siedemdziesiątych na starym terminalu Okęcie, 
gdzie nie było jeszcze rękawów łączących port lotniczy z 
samolotami, nie mogąc doczekać się załogowej nysy czy innej 
podwózki, często wędrowałam po płycie lotniska na piechotę 
aż pod sam samolot. Kiedy tylko wychodziłam z budynku na 
otwartą betonową przestrzeń lotniska już od samych drzwi 
wiatr przynosił charakterystyczną woń będącą mieszaniną 
słodkawej nuty nafty lotniczej zmieszanej z goryczą 
spalenizny.  

 W miarę zbliżania się do „stojanki”, czyli nazywanego z 
rosyjska miejsca na płycie lotniska, gdzie stawiano samoloty, 
wyjątkowy zapach stawał się coraz bardziej intensywny, 
wyraźny.  Był niezwykle charakterystyczny i jedyny – jedyny, 
bo wśród wszystkich woni świata tylko spalane paliwo 
lotnicze tak pachnie. 

Z namiętną radością wciągałam w płuca tę woń podniebnych 
podróży, niebieskich przestrzeni i niczym nieograniczonej 
ptasiej wolności. Kochałam te chwile, kiedy lekka i prawie 
unoszona wiatrem biegłam na szpilkach po chropawej, 
nierównej betonowej nawierzchni a silny podmuch, co raz to 
zrywał mi z głowy służbowy kaszkiet albo kaptur 
lotowskiego płaszcza. 

Walczyłam z wiatrem, który szarpał służbową torbą, 
rozchylał poły munduru, albo z radością psotnego nastolatka 
podnosił do góry sukienkę. I kiedy do przejścia pozostawało 
mi kilkadziesiąt metrów, często właśnie wtedy stojący na 
sąsiednim stanowisku gotowy do startu samolot zapuszczał 
silniki i rozpoczynał kołowanie. 
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Odwracał się i zamiatał całą płytę ogromną, silną jak tornado, 
strugą powietrza przepuszczanego przez rozgrzewające się 
silniki. Trzeba było mocno zaprzeć się nogami i pochylić, bo 
wartki gorący prąd przewracał wszystko co było w pobliżu a 
co tylko nie było przymocowane do płyty lotniska.

Zamierałam więc bez ruchu, pochylona, z załzawionymi od 
wiatru oczyma, przeciwstawiając się z całych sił temu 
rwącemu gorzko-słodkiemu strumieniowi, który chciał mnie 
unieść i odrzucić daleko, a może porwać ze sobą w nieznaną 
dal, na nieznane lotniska świata.

 W gorącej strudze powietrza czułam żar Sahary, odór 
slumsów Bombaju, woń kenijskiej sawanny. Tak pachniała 
wolność, tak pachniała przygoda, tak pachniała największa 
lotnicza namiętność.

I właśnie ta wyjątkowa, niepowtarzalna, gorąca woń 
spalanego paliwa, jak zapach największej lotniczej miłości 
pozostanie w mojej pamięci na zawsze i zawsze będę do niej 
tęsknić.
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Grażyna Tatarska
 
Gdyby nie Internet, nikt nie wiedziałby, że piszę wiersze. W 
życiu zawodowym jako bibliotekarka oraz instruktorka 
teatralna – służyłam cudzej poezji, nie myśląc o promowaniu 
własnych wierszy. Dlatego nie mam jeszcze książki. 
W pracy Internet służył mi do komunikowania się w 
sprawach organizacyjnych, pracowałam w Warszawskim 
Ośrodku Kultury, obecnie nazywa się: Mazowiecki Instytut 
Kultury. 
Gdy zostałam bez pracy, nie z mojej winy, konkursy 
poetyckie stały się moim źródłem zarobku. Mam na koncie 
nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem. 
Właśnie Internet posłużył mi do promocji mej twórczości, gdy 
powstał portal Nowy Ekran, publikowałam na blogu Tatarka, a 
potem przeniosłam się na portal Salon24, też jako Tatarka.
Jednak to Facebook zbliżył mnie do różnych grup poetyckich, 
do różnych poetów, to komentarze były przyczynkiem do 
pisania wierszy. I tak oto fejsbukowa interakcja twórcza 
sprawiła, że dotarłam do Miasta Literatów.
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Grażyna Tatarska
Ręce

Czarne i popękane  
Jak ziemia spalona słońcem,
Przeżarte proszkiem do prania
I gorącym mlekiem;
Razem z marchwią skrobane.

Ręce – miodne pieszczoty,
Skrzydełka motyli – ocierały
Fartuchem moje łzy. 
Burza trzęsła śliwką, 
Aż zielone pospadały.

Ręce – dwie chryzantemy,
Postrzępione zmarszczkami; 
Z żyłami jak baty rozlewają herbatę,
Gdy szklankę do ust podnoszą.

Za moje lato w zapachu mięty i tataraku,
Za gwiazdy i ranki co świat odkrywały, 
Za kołyskę w modlitwach,
Za chleb na chrzanowych liściach –  
Całuję z pokorą Twoje ręce Mamo.
Szuflada 1995r
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Grażyna Tatarska
Czekając na innych

Gdy za kilka wieków
Zajrzysz tu,
Zobaczysz 
Winogrona nad okiennicą
Ze stadem szpaków o piątej nad ranem.
 
Szpaki odfruną 
Z fioletami świtu.

Ja będę na ganku z widokiem na brzezinę,
Będę czekać na ciebie kimkolwiek jesteś.

Dzień odsłoni
Mój życiorys 
Buszującego w słowach,  
Usłyszysz pieśni pisane dla ciebie, jak zawsze.
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Halina Birenbaum 
Gdy nie ma łez wtedy…wiersze

Gdy nie ma łez…wiersze
Wiersze o tęsknocie
O zamarzłych łzach
O najdroższych
Których pochłonął ogień
Nienawiści
Okrucieństwo nieuleczalnej choroby
O bezkresnej miłości, że i ona 
Im nie mogła
O dalszej drodze w samotności
O czerwonych kwiatach po bokach
Kamiennej cichej tabliczki
W szepcie drążącym jak nóż
Do świadomości
Czarnymi bezlitosnymi literami
IMIĘ
Koniec długiej drogi razem ręka
W rękę
I o niekończącej się miłości
O wspólnym z obu światów oczekiwaniu
powrotu do siebie…
Pośród zielonych traw
Czerwonymi kwiatami
W sercu ziemi.

Halina Birenbaum w samolocie w drodze z Dusseldorfu do 
Tel Avivu 30 stycznia 2018 r.
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Henryka Woloszyk
Pochodzi z Gdańska. Z wyksztalcenia ekonomista, 
pielęgniarka. Swoje wiersze publikowała w kilkunastu 
Antologiach poetyckich, między innymi:
"Poeci w sieci" - pierwszej antologii poezji internetowej, 
"Wolny Wagon Poetycki" - grupy poetyckiej Wars, "Myśli w 
słowach zapisane","Aspekty 2016"- Antologia Gdański Klub 
Poetów,
"Kiedyś wrócimy tu" -  Antologia portalu Poezja-Sztuka.
Jej wiersze są również na stronach internetowych: "Miasto 
Literatów", "Poezja Polska", "Fabrica Librorum", 
"Plezantropia", "Wywrota", "Fatamorgana", "Amarylis", 
"Poezja - Sztuka".
Jej wiersze były tam również wyróżniane. Publikuje pod 
nickiem hewka.
Interesuje się literaturą, malarstwem. A także medycyną, 
matematyką, filozofią i psychologią. Należy do osób, jak 
mówi; tych naiwnych, którzy wierzą, że wszyscy ludzie są 
dobrzy.
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Henryka Woloszyk 
Nie wątpię ja utykam
 
dzień na styku przedsionka modlitwy w jutrzence 
ręce zajęte przędzeniem pustej pajęczyny 
zaściele się śnieg Narodzenie odbiegło w czerwony wir 
postnego barszczu 
pizza za rogiem w chińskiej kruche raczki w obręczach sosu 
na kwaśno słodko 
kropka makowca jeszcze i drożdże 
rosną
wiara nadzieja miłość to takie ludzkie jak połamany opłatek
w Zmartwychwstaniach jest pojęcie odrodzenia 
rok za rokiem biegnie a ja taka mądra aż niemądra
i mało mi zielonych przedproży wiosny 
sentymentu do odległości w bez 
nasiąknięty euforią zapachów kasztan w bieli 
zrodzonej bez mojego udziału
tak wszystko szybko mija że gubię się w niezliczonych 
znakach 
już wczoraj grożono Apokalipsą więc trzymaj mnie mocno 
za rękę
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Henryka Woloszyk 
List

Świt kładł się dziś późno, niebo zamiotło jasność. Szaruga 
nadwyrężyła róże, opadły nie tracąc koloru. Dzień 
przeszklony za firanką i strugi na asfalcie zamknęły się w 
wieczorze. Kolonie nagich skał przypominają mi mewy, tyle 
ich, że nie policzysz. Niejednolite. Te z siwą poświatą jak 
gołębie na starym obrazie obrączek nie noszą. To atut. W 
przestrzeni skrzydeł ich krzyk dociera do głębin. Kawa dziś 
bez czucia jak podane śniadanie, chleb z dżemem i herbata 
bez cukru. Jak zwykle. Nie mam przyzwyczajeń, tylko 
dodatki do dnia, talerz w prążki, rzeczowy głos w telefonie, 
cerata spowszedniała na brzegach. Garnki zmieniają pozycje 
na kuchence, gdy zupa gotowa, przestawiam na zimne 
miejsce. Za oknem jaśmin przycięty na wierzchołku. Kwitnie. 
Uratowałam go od mszycy wywarem z szyszek. Jarzębina 
zgubiła biel, poszarzała. Okamgnienie wystarczy, gdy 
potrząsać zacznie koralami, wabiąc ptaki. Dumna i wyniosła, 
a przygarnęła do siebie wątłą paprotkę. Symbioza albo... Nie 
wiem. Tak sobie dumam. Zależność od kropli wody, 
niebieskiego koloru i ciebie. Gdyby ciebie nie było, nie 
miałabym do kogo napisać listu. Typowy poniedziałek. Tylko 
osiki nie ma i jej szelestu. Dobranoc Aino. Śnij aż po poranek.
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Honorata Sordyl 
Serwowanie pikantnych potraw 
 
Za oknem wycie psa uświadamia, że czas nadal istnieje,
mimo chwilowego stanu uśpienia świadomości.
Daję sobie solidnego kopa, stawiam do pionu, zmuszając
do wyjścia na drogi bez specjalnego celu.
 
Plucie w twarz dziewczynie z piegowatym nosem
wyraźnie bawi wyrostka, a rozbiegane oczy ślizgają się po 
niej
jak po schodach: góra, dół, góra, dół.
 
W pubie barman -  cały w różowych odcieniach -  zatruwa 
drinki
sztucznym uśmiechem i wystudiowanym ruchem.
 
Pewien młodzieniaszek, rozdeptuje zabłoconym butem
wszelkie argumenty na dowód, że jest pępkiem świata.
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 Honorata Sordyl
Za rzeczywistością
  
ma spojrzenie psa wpatrującego się 
z oddaniem w swego pana
codziennie zerka z niecierpliwością 
na telefon głodna jego głosu
 
na poduszki sprzęt którego dotykał
peta zostawionego na pamiątkę
miejsca gdzie schowała jego zapach
i błękit oczu na każdej ścianie 
 
 listopad  2017
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Honorata Sordyl urodzona w Oszmianie, (dawniej należącej 
do Polski). Od 1967r. mieszka na Górnym Śl. w Rydułtowach. 
Zadebiutowała w „Nowym Medyku.” Uczestniczka 
seminariów, spotkań poetyckich, także konkursów 
literackich, gdzie Jej wiersze znalazły uznanie w oczach 
krytyków. Umieszczono je w almanachach i zbiorkach 
pokonkursowych, jak: „Almanach poetycko – plastyczny 
Racibórz,” „Jesteśmy wśród Was”, „Taka to Nasza Kochana 
Ojczyzna,” „A duch wieje kędy chce,” „Sejmiki pod Diablą 
Górą,” „Horyzonty”, „Za drugą stroną tęczy”, „Bez granic”, 
„I palce czują słodycz” i innych. Drukowano je również w 
prasie lokalnej i krajowej, m.in.: „Słowem i kształtem”, 
„Nasze sprawy”. W roku 1991 ukazał się debiutancki tomik 
wierszy „Wsłuchana”. Drogą konkursu otrzymała honorowy 
tytuł Rydułtowika r.1996, tego samego roku za działalność na 
niwie kultury otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta 
Rydułtowy. W r. 1997 Urząd Miasta Rydułtowy wydał tomik 
Jej wierszy „Otwórz ciszę”, w 2008r. „Skok w milczenie”. W 
2011r., ukazał się tomik za nagrodę Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śl., „Kurtyna w górę”. A w 2015 r. tomik 
wydany własnym sumptem; „Poza echem tego co było”. Od 
2000 r. prowadzi, w ramach warsztatów przy Bibliotece 
Publicznej Miasta Rydułtowy, grupę poetycką „Zwrotka”.
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Iwona Stokrocka
Życiorys miał być niekoniecznie standardowy, więc zamiast 
grzebać w datach urodzenia:

Chodzę
od lustra do lustra
i w żadnym 
nie ma już promocji
na młodszy wygląd 

Z nauką, raczej nie miałam problemów:

tak łatwo
nauczyłam się ciebie
na pamięć
a tak trudno
mi ciebie zapomnieć

Jestem przeciętną kobietą z bolączkami:

ty prosisz o seks
a mnie zaczyna boleć głowa
i tak codziennie 
odchorowuję 
twoje prośby

I problemami:
dobrze że sztuczne choinki
są takie tanie. Inaczej
miałabym problem co kupić
większą choinkę 
czy większe cycki 
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Mieszkam w Niemczech, w Heidelbergu. Należę do 
Stowarzyszenia Autorów Polskich II Oddział w W-wie. Na 
koncie mam autorski tomik ‘d – molka', udział w licznych 
antologiach oraz teksty dla lubelskiego zespołu rockowego 
'Tipsy Train'.

Iwona Stokrocka.

wiersze (...)

albo rymowany...

zimowa piosenka dla ciebie 

nic się u mnie nie zmieniło
zasypało pola śniegiem
w zaspie pewnie gdzieś ugrzęzły
słowa które szły do ciebie

zimne ranki zimne noce
pobielało w koło wszystko
siedzę często nad otwartą
i niepełną wciąż walizką

spakowałam wspomnień parę
trochę zdjęć w kolorze sepii
tuż za oknem stoi bałwan
nie wiem kto go tu ulepił

mróz nie zmroził ciepłych myśli
uśmiech nie odleciał z wiatrem
kropię je paroma łzami
gdy się nagle smutek wkradnie

170



nic się u mnie nie zmieniło
wypatruję cię z daleka
słońce tęczą zdobi sople
zamarznięta szkli się rzeka

nocą księżyc kręci głową
spoglądając dookoła
pewnie myśli że to jego
a nie twoje imię wołam

głos zamarza bez rękawic
bez szalików marzną dźwięki
tylko śnieżne płatki tańczą
w wolnym rytmie tej piosenki

iw
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Izabela Zubko – urodzona w 1974 w Warszawie. Poetka, 
publicystka, tłumacz. Absolwentka Studium Literacko-
Artystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Publikowała na łamach gazet w Polsce i za granicą. Jest 
obecna w licznych opracowaniach zbiorowych, w tym 
również międzynarodowych m.in. w zbiorze poetyckim 
„Poeci naszych czasów” i „Anthology of Slavic Poetry”. 
Współredaktorka dodatku kulturalnego do gazety „Myśl 
Polska” oraz periodyku” Metafora Współczesności”.
Należy do grupy literacko-muzycznej Terra Poetica. Członek 
Związku Literatów Polskich, II Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Warszawskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Za osiągnięcia literackie 
otrzymała srebrną (2010) i złotą (2015) odznaką WSTK, 
statuetkę im. Stanisława Moniuszki, która przyznawana 
jest przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie (2016) oraz 
odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2017).
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Izabela Zubko
Na odległość 

zbliżam się do twojego snu
gdzie późny listopad stał się majem
i zastygł w drżących rękach
szczelnie kryjących horyzont
tylko naszego świata
 
zatracam się 
w tańcu uśpionych przytuleń
i niemym spojrzeniu
 
w czarnej ciszy wyczekiwania
utkwionym nigdzie
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Izabela Zubko
Wątpliwość w kolorze północy

próbowałam poznać tajemnice
twojego głosu
którego słowa pachniały kwiatami
kalecząc tak
jak tylko róża potrafi

przestałam odróżniać noc od dnia
druga połowa nieba
stała się tak samo obca jak pierwsza
nie wiem na co bardziej czekam
na ciebie
czy na twą nieobecność

Izabela Zubko
Przyszedłeś

mogę już ogrzać
zimne dłonie i stopy
w ogrodzie twego dotyku
swobodnie płynąć
w zatoce słów
słodkich jak czereśnie
zatańczyć w łzie
depczącej niezadowoleniu
po piętach
przyszedłeś jak dobry ogień
który rozpuszcza ciemność
jak żar który trawi
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Jadwiga Malina - poetka, animatorka kultury, sekretarz 
Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich oraz członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego 
SPP. 

Autorka tomów wierszy; Szukam Ciemna (Oficyna Konfraterni 
Poetów, Kraków, 1996), Zanim (Wydawnictwo Słowaków, 
Kraków, 2007), Strona obecności (Wydawnictwo Słowaków, 
Kraków, 2010), Od rozbłysku (Wydawnictwo Miniatura, 
Kraków, 2013), TU (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział 
Kraków - Krakowska Biblioteka SPP, Kraków, 2015). 

Publikowała m.in. w; Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, 
Sycynie, Regionach, Kontekstach, Odrze, Frazie, Metaforze, 
Krakowie, Kwartalniku Artystyczny, Krytyce Literackiej, Nowej 
Dekadzie Krakowskiej, Migotaniach, Toposie. 

Wybrane wiersze poetki zostały przetłumaczone na język 
rosyjski (Jewgienij Baran), serbski (Biserka Rajcic), słoweński 
(Katarina Salamun - Biedrzycka) i angielski (Marek Marciniak 
). Ukazały się na łamach serbskich periodyków: Knjizevnik, 
Gradina i Znak. Trafiły do przygotowanej przez Biserkę  Rajcic  
Antologii Polskiej Poezji - Mój Poetycki XX wiek (Belgrad 
2012). 

Autorka jest laureatką Nagrody Krakowska Książka Miesiąca 
za tom Od rozbłysku (wrzesień 2013).  Została dwukrotnie 
wyróżniona Nagrodą Starosty Powiatu Myślenickiego w 
dziedzinie kultury (2010, 2016). W 2016 nominowana do 
Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tom 
Tu. 

Kierownik i opiekun Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA. 
Od lat aktywnie działa na rzecz środowiska literackiego. 
Przygotowuje i prowadzi spotkania autorskie.     
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Jadwiga Malina 
OPERACJA 

To właśnie ta połowa dnia.
Ta połowa życia.
Z okna widać suchą winorośl i trochę słońca.
Słychać stukot drewnianych chodaków
Którym tak łatwo spłoszyć życie. 
Mamy jeszcze jakiś czas na powiedzenie byle czego.
Na powiedzenie czegoś najważniejszego. 
Możemy także milczeć. 
Głaskać gołębie na drugim końcu spojrzenia. 
Ale kto wybierze ciszę, w tej biało-ciepłej przestrzeni. 
Kto odważy się na taki krok wyprzedzenia. 
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Jadwiga Malina 
I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ 

Przeżyli ze sobą pół wieku. 
Pół wieku za krótko.
Bo on nadal dotyka jej włosów 
Jak zranionej przepiórki.
Teraz, gdy leży martwa w ich łóżku, 
O świecie z włączoną komórką. 
Zaraz zadzwonią dzieci. Co im powie? 
Jak przejdzie mu przez gardło 
Jedno proste zdanie.
Jak zmieści się w jego uchu. 
Trzeba znaleźć ubranie. Umyć zęby. 
Uchylić okno. Nastawić czajnik na herbatę. 
Co dalej? Co jeszcze można zrobić. 
To tylko ciało. Tylko chłód.  
Nie lubiła zimna. Zawsze nosiła grube skarpety. 
Zawsze. Tyle tego zawsze, że już nigdy. 
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Jerzy Ł. Kaczmarek – ur. 13.12.1964 w Jarocinie. Poeta, 
prozaik, dramaturg, tłumacz niemieckojęzycznej literatury, 
performer. Ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, na którym jako adiunkt pracuje do 
dziś. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku redaktor kwartalnika literacko-
artystycznego „Już Jest Jutro”. Swoje wiersze publikował w 
Polsce i Niemczech. Uczestnik międzynarodowego projektu 
poetycko-plastycznego „gedichtet/gezeichnet. dichter und 
künstler im dialog”. Teoretyk i inicjator „Akcji Droga”. W 
latach 1996-1997 i 2002 stypendysta DAAD w Mannheim, 
Bielefeld i Erkner.

Jerzy Ł. Kaczmarek

***

Nad brzegiem morza|
słowo ułożone
z czterdziestu czterech zapałek:

WIECZNOŚĆ
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Jerzy Ł. Kaczmarek
Sergiusz Jesienin

Jaki podły ból –
matko moja, Rosjo.
Za plecami
oddechy oprawców.

Jak tu tak umierać –
bez szklanki wódki?
Jak tu tak umierać –
bez nadziei?

Moskwa z niezaleczonym syfilisem
prowadzi mnie po swoich karczmach,
po ciemnych uliczkach.
Harmonista gra
smutną pieśń o Wołdze.
Boję się wracać do hotelu –
oni tam czekają.

Poeci wiedzą o śmierci
znacznie więcej,
zbyt blisko niej zamieszkali.

Jeszcze łyk spirytusu.
Dobranoc Leno,
Nataszo, Sandro.
Został jeden krok –
matko moja, Rosjo.
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Jerzy Paruszewski.  Urodzony w 1958 r., w Warszawie, 
mieszka w Żyrardowie. Zawód wyuczony – archeolog. Były 
działacz samorządowy – założyciel „Telewizji 
Żyrardowskiej”, pomysłodawca obu flag miejskich 
Żyrardowa. Poeta – publikacje książkowe oraz w licznych 
czasopismach, w 10 językach. Organizator i uczestnik 
międzynarodowych festiwali poezji. Założył i od ponad 20 lat 
prowadzi Żyrardowskie Wieczory Literackie – ŻWL, to 
zarazem grupa poetycka (spotyka się na warsztatach 
twórczych w każdy poniedziałek), jak również Wydawnictwo 
Literackie Centrum Kultury w Żyrardowie, mające w 
dorobku ponad 50 tytułów.

Należy do zespołu redakcyjnego kwartalnika literacko-
historycznego „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”, jest stałym 
współpracownikiem „Życia Żyrardowa” – najstarszego i 
największego tygodnika na Mazowszu. Przeprowadził w 
Żyrardowie 56 turniejów poetyckich typu SLAM, organizuje 
przeglądy twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej w 
regionie (pod nazwą Zbliżenia Artystów Mazowsza), a od 
ośmiu lat, w żyrardowskiej Resursie – regularnie, co dwa 
miesiące – spotkania poetów i muzyków (od dłuższego czasu 
połączone z Turniejami Dwóch Wierszy w Poetyckie 
Wieczory Podwójne). W ramach międzynarodowych imprez 
literackich gościł w Żyrardowie autorów i tłumaczy (także 
śpiewaków, tancerzy, naukowców i dyplomatów) z 30 krajów 
5 kontynentów.

Od 2009 r. posiada Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Jest laureatem „Złotej ŻYRybki” Festiwalu 
„Miasto Gwiazd” 2012. Medalista Mistrzostw Świata w Poezji 
– Londyn 2014. W 2017 r. otrzymał „Srebrny Pierścień z 
Orłem” za współorganizowanie wszystkich Festiwali Poezji 
Słowiańskiej w Polsce. Członek stowarzyszeń krajowych i 
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zagranicznych, w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Pisarzy (MAP-IAW) w Rydze oraz Słowiańskiej Akademii 
Literackiej i Artystycznej w Warnie (SLAAV).

Jego pasją są podróże krajowe (członek PTTK od 40 lat) 
i zagraniczne, jest też regionalistą (należy do Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Żyrardowa). Pasjonuje go wiedza o 
kosmosie. Ulubione zajęcie – poznawanie hymnów 
narodowych, zwłaszcza europejskich. Specjalizuje się w 
pisaniu hymnów dla placówek oświatowych itp.
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Jerzy Paruszewski
WIERSZ NA DOBRY POCZĄTEK

Gdzie dziewczyna się zaczyna?
Czy od buzi jak malina?
Czy też pierwsze są „bufory”,
Albo nogi? Wybór spory!

Kiedy ona się zaczyna?
Gdy „niewinna” pierwsza mina?
Gdy spojrzenie powłóczyste
I kłamstewko oczywiste?

Jak z dziewczyną się zaczyna?
Czy potrzebna lampka wina?
Może uśmiech, parę wierszy,
Lub w sportowych grach być pierwszym?

Tu odpowiedź się zaczyna,
A w niej prawdy odrobina,
Co dla dziewcząt oczywistą:
Sercem się zaczyna wszystko...
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Joanna Jakubik
Urodziła się w Warszawie i nadal jest z tym miastem 
związana, choć obecnie mieszka z rodziną we wsi Złotokłos. 
Zanim jej wiersze i opowiadania ukazały się w formie 
książek, autorka zamieszczała je na Portalu Literackim 
Fabrica Librorum, którego była redaktorką przez 6 lat. 
Prowadziła tam konkursy literackie i była jurorką razem ze 
znanymi polskimi poetami, których zapraszała do 
współpracy. Pisała też recenzje książek i przeprowadzała 
wywiady ze znanymi ludźmi. 

            Od 2006 roku prowadzi firmę wydawniczą, w której 
wydaje książki i tomiki poetyckie. 

Na własnym koncie ma cykl czterech teczek pomocy 
dydaktycznych dla dzieci “Bawię się i uczę” oraz zestaw 
czterech książeczek z bajkami: “Wycieczka do lasu”, “Leśny 
skrzat”, “Kot i pies”, “W ogródku”. Drukiem ukazał się jej 
tomik satyryczny “Makatka z jeleniem” i tomik poetycki 
“Widok na ciszę”. Dwie książki prozatorskie czekają na 
wydanie. Jej teksty można znaleźć w gazetach literackich, w 
kilkunastu antologiach i w tomikach pokonkursowych. 

Prowadziła spotkania z dziećmi z przedszkoli i ze 
szkół podstawowych, a także warsztaty literacko-artystyczne 
dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z grupą 
członków Stowarzyszenia Autorów Polskich prowadziła 
zajęcia dotyczące literatury dla młodzieży w szkołach 
Wileńskich. Centrum Kultury Polskiej na Litwie przyznało jej 
dyplom za udział w tworzeniu wizerunku Polski na arenie 
międzynarodowej. 
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Uczestniczyła w warsztatach literackich, gdzie 
wykładowcami byli znani polscy poeci, między innymi 
Zbigniew Jerzyna, Jerzy Górzański, Maria Cyranowicz, 
Zdzisław Łączkowski...; Ukończyła kurs dokształcający 
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w 
zakresie poezji, prozy, dramatu oraz scenariusza; Jest 
laureatką wielu konkursów zarówno prozatorskich jak i 
poetyckich. Należy do Literackiego Klubu Poszukiwaczy 
Słowa przy Bibliotece Piaseczyńskiej, do Stowarzyszenia 
Autorów Polskich, gdzie pełni rolę sekretarza Oddziału 
Warszawskiego II. Rolę sekretarza pełni też w Piaseczyńskim 
Salonie Literackim „Schillingówka”.
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Joanna Jakubik
CIEŃ GWIAZDY

Amadeusz Mozart i Antonio Salieri

Wieczny chłopiec, szalony. Tu w jedno się splata
prawda o złych skłonnościach, a zarazem geniusz.
Tylko śmierć przyszła prędko, zbyt bolesna strata,
rzeczywistość w legendzie do dziś odkrywana.
Nie zawsze życie sprzyja wielkim tego świata.

Co się komu należy w muzycznych arkanach,
co ważniejsze - zdolności czy praca cierpliwa?
Kto zasłużył na więcej? A czasem tak bywa,
że nie to najważniejsze, co się komu zdaje.
Może zamiast podziwu zazdrość zostać sama.

Tworzyli w jednym mieście. Różne obyczaje
rozdzieliły od siebie w mentalności ludzi,
tych dwóch żyjących obok w swej sławy ułudzie.
Jeden uznania pragnął, zaś drugi tych wrażeń,
które talent w muzyce artyście oddaje.

Próżno szukać dziś pośród minionych wydarzeń
tego, co w serenadach, symfoniach, operach
było ich inspiracją. Tworzyli i teraz
nieważne stają się spory, animozje, anse.
Antonio, Amadeusz - czas wszystko zaciera.
Każdy z nich po swojemu wykorzystał szansę.
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John Guzlowski jest polsko-amerykańskim poetą, 
autorem trzech powieści, wykładowcą literatury angielskiej 
i amerykańskiej na Eastern Illinois University w Charleston 
(USA) oraz autorem prac z zakresu krytyki literackiej. 
Urodził się w roku 1948 w obozie dla uchodźców 
w Vinenbergu w Niemczech. Jego rodzice pracowali 
w nazistowskich Niemczech jako niewolnicy. Ojciec został 
schwytany w 1940 roku pod Poznaniem, a matka złapana 
w pobliżu jej domu na zachód od Lwowa i przewieziona 
do Niemiec w 1942 r. Obydwoje pracowali w obozach 
koncentracyjnych oraz fabrykach i gospodarstwach rolnych 
do końca wojny. Następnie znaleźli się w obozie dla 
uchodźców w Niemczech. W 1951 roku jako przesiedleńcy 
przyjechali do Stanów Zjednoczonych z dwójką dzieci 
i zaczęli budować nowe życie w Chicago. Wiersze Johna 
Guzlowskiego dotykają bolesnych tematów z przeszłości 
rodziców i im podobnych poranionych przez wojnę 
i zapomnianych.

Język Mułów i inne wiersze to dwujęzyczny tom Johna 
Guzlowskiego, przetłumaczony przez poetę Bohdana Zadurę, 
mający dwa wydania – Language of Mules, Charleston, IL: DP 
Press, 1999 oraz Język Mułów i inne wiersze, Katowice, 
Biblioteka Śląska, 2002. Naziści określali koślawą niemczyznę 
przymusowych robotników w obozach językiem mułów, nie 
ludzi. Stąd tytuł tomu.

Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, w recenzji zbioru 
wierszy Johna Guzlowskiego „Language of Mules” napisał, 
że dzieło Guzlowskiego „zadziwiło” go i pokazało „wielką 
umiejętność uchwycenia rzeczywistości”.
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Poezje Johna Guzlowskiego były ponadto publikowane 
w Writer’s Almanac Garrisona Keillora, Rattle, Ontario Review, 
North American Review i wielu innych pismach literackich 
w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Jego wiersze i eseje o 
podłożu osobistym, pojawiają się też w publikacji p.t. Echoes 
of Tattered Tongues: Memory Unfolded, Los Angeles: Aquila 
Polonica Press, 2016.

Książka Echoes of Tattered Tongues została w 2017 roku 
uhonorowana nagrodami: Benjamin Franklin Poetry 
Award oraz Eric Hoffer Foundation’s Montaigne Award.

John Guzlowski o swojej rodzinie i życiu pisze na blogu:

http://lightning-and-ashes.blogspot.com/

Opracowała: Joanna Sokołowska-Gwizdka

 źródło: (www.cultureave.com)
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John Guzlowski  
DIPISI

Przyszliśmy z ciężkimi walizami
zrobionymi z desek przez braci
których zostawiliśmy, przyszliśmy z Magdeburga,
i Katowic, a przedtem
ze Lwowa, prawdziwego domu naszej matki,

przyszliśmy z naszymi językami
w strzępach, z zębami w kieszeniach,
tulący tylko samych siebie, nasze ciała
sztywne jak przerażone ostrygi. 

Byliśmy dziećmi w wełnianych szmatach,
które wymieszały się w szeregu do jedzenia lub modlitwy
lub żebrania o czyjeś miłosierdzie. 

Pamiętając powietrze i drzewa,
niebo nad polskimi polami,
śniliśmy tylko o żywych czekających
na nas w Chicago i St. Luis
i Superiorze, Wisconsin 

jak centy
w naszych ustach

przełożył Bohdan Zadura.

Z tomu „Język Mułów i inne wiersze”, Katowice, Biblioteka 
Śląska, 2002.
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Juliusz Erazm Bolek 
BYĆ POETĄ

Wywiad z twórcą Juliuszem Erazmem Bolkiem, laureatem 
Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez 
UNESCO.

Dlaczego pisze Pan wiersze, a nie opowiadania?
Piszę wiersze i opowiadania, a także scenariusze. Najwięcej 
jednak napisałem wierszy. Przeważnie są to krótkie utwory. 
We współczesnym świecie, w którym wszyscy się spieszą i 
brakuje im czasu, krótkie formy cieszą się większą 
popularnością.

Ile miał Pan lat, jak napisałeś swój pierwszy wiersz?
Siedem. Jeszcze nie umiałem pisać więc podyktowałem go 
babci, która zapisała.

Dlaczego Pana wiersze nie mają rymów?
Nie lubię wierszy rymowanych. Moim zdaniem rymy zabijają 
treść utworu.

Skąd się wziął pomysł na „Body book”?
Kiedyś ustanowiłem rekord Guinnessa, na największą 
książkę poetycką. Wtedy zrozumiałem, że czas na 
najmniejszą. Jednak taki pomysł był dla mnie za prosty i zbyt 
oczywisty.  Będąc przypadkowo u przyjaciela Mirka 
Dankiewicza, w jego zakładzie poligraficznym Skan Mir, 
zobaczyłem takie małe, plastikowe saszetki na identyfikatory. 
Pomyślałem, że to dobre miejsce, aby tam umieścić 
miniaturową książkę, tak właśnie zrodził się pomysł na 
bodybooka.
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Pisze Pan dla dorosłych, a czy napiszesz kiedyś wiersze dla 
dzieci?
Raczej piszę dla dorosłych. Myślę, że wiele utworów mogą 
również zrozumieć dzieci.

Czy to prawda, że oprócz wierszy, opowiadań, dramatów, 
robi Pan też plakaty poetyckie?
Plakaty poetyckie to już ponad dwudziestoletnia historia. Ich 
tworzenie wzięło się z potrzeby popularyzacji poezji w innej 
formie niż publikacja w książce czy gazecie.

Co z tym ma wspólnego poezja konkretna?
O ile plakaty poetyckie to w zasadzie inna forma prezentacji 
stworzonych wierszy, o tyle poezja konkretna to zupełnie 
nowe prace, gdzie słowo, jeśli się w ogóle pojawia, to już 
przede wszystkim jako grafika, wiele prac nie zawiera słów, a 
tylko litery, cyfry lub symbole.

Czy nagroda Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez 
UNESCO, za oryginalną twórczość i niekonwencjonalne 
sposoby jej prezentacji jest zwieńczeniem Pana twórczości?
W kontekście tego, że w ogóle, nigdy nie spodziewam się 
żadnych nagród, można powiedzieć, że nagroda UNESCO 
stanowi zwieńczenie czegoś, co było poza moją wyobraźnią i 
zainteresowaniem. Piszę nie dla nagród, lecz dla czytelników 
i mam nadzieję, że w przyszłości napiszę jeszcze coś 
ciekawego.

Dostał Pan też drugą ważną nagrodę. Pana utwór „Corrida” 
został uznany za „WIERSZ ROKU 2017”.
To prawda. To jednak nie jest nagroda dla mnie, a dla 
poematu, który napisałem. Dla mnie bardzo ważnym 
wyróżnieniem, które bardzo sobie cenię, było przyznanie mi 
tytułu Autora Roku przez portal Miastoliteratow.com .

Jeszcze pisze się poematy?
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Też mnie to zdziwiło. Jak już wspomniałem, sam przeważnie 
piszę krótkie utwory. Inaczej było w przypadku mordu 
Grzegorza Przemyka, który sprowokował mnie do napisania 
„Corridy”. Pierwotnie też powstał tylko wiersz. Jednak ta 
sprawa ciągle nie dawała mi spokoju i ciągle dopisywałem 
kolejne części, aż utwór znacznie się rozrósł. „Corrida” to nie 
jest mój jedyny poemat. Drugim są „Sekrety Życia. Kalendarz 
poetycki”.

„Sekrety Życia” to zdaje się najbardziej znany Pana utwór.
Prawdopodobnie. „Sekrety Życia” to pewnością jest 
najczęściej tłumaczony mój utwór. Tego zadania podjęło się 
już ponad 30 tłumaczy. Ten poemat dostarczył mi wielu 
wspaniałych przygód. Warto być poetą, jeśli uda się stworzyć 
taki poemat, który tak wpłynie na Życie człowieka.

W takim razie życzę wielu podobnie ciekawych utworów i 
dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Tomasz Zapert
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Justyna Kotowiecka
- Pali się! - krzyknął Oskar. - Wysiadaj!

Jechali z „Góralowa” na słynne Jackowo. Na Harlem Avenue 
stanęli w płomieniach. Na tylnym siedzeniu Zosia znalazła 
butelkę coli i w pośpiechu podała ją Oskarowi, który machał 
swetrem walcząc z płomieniami. Napój w całości wylany na 
silnik ugasił pożar.

- No nie! Policja, jeszcze tego nam trzeba! Shit!
Mundurowi nawet nie wysiedli z auta, opuścili szybę i jeden 
powiedział: - Tu jest niebezpiecznie, proszę przejechać o dwie 
przecznice dalej - po czym odjechali. Samochód na szczęście 
odpalił, ale nic nie działało, jak trzeba. Przejechali jeszcze 
kilka mil i auto całkowicie stanęło. Jak się okazało, siadła 
elektryka. Utknęli w Chicago na tydzień, choć mieli nazajutrz 
wracać.

- Nic się nie stało, pokażę ci miasto, w którym spędziłem 
cztery lata - powiedział nader spokojnie i jakby radośnie 
Oskar. - A teraz zadzwonię po Kubę. Przyjedzie po nas i 
przenocujemy u niego kilka dni. Rozmawiałem już z 
Grześkiem, u niego nie ma warunków. Był zmartwiony, że 
nie zabieramy go jutro. Jemu naprawdę Chicago dało w kość.

Grzesiek i Kuba to koledzy Oskara z podwórka. Razem się 
wychowali i takie spotkanie po latach miało niesamowitą 
wartość. Siedzieli całą noc i rozmawiali. Zosia chwilę 
przysłuchiwała się tym barwnym historiom, niemniej w 
pewnej chwili pożegnała się z chłopakami życząc im dobrej 
nocy. Dzień był pełen wrażeń i zasypiała na stojąco. Po 
zamknięciu oczu ukazała jej się ponownie czarnoskóra, 
młoda kobieta.
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- I would like to take an exam for driven licence - wydukała 
Zosia dumnie.
- Czy test życzy sobie pani w języku polskim czy angielskim?
Białe zęby błyszczały w uśmiechu, a kobieta wydawała się 
być niezaskoczona opadem szczęki Zosi, która usłyszała 
poprawną polszczyznę.
- Jeśli mogę wybierać, to poproszę po polsku.
Testy poszły bez problemu tak jak i sama jazda, więc już po 
południu Zosia miała swoje pierwsze w życiu prawo jazdy w 
ręku.

Chicago ma w sobie coś. Krąży legenda, że miasto 
zbudowano na cmentarzu indiańskim i ciąży nad nim klątwa. 
Ktokolwiek raz przyjedzie do Chicago, będzie zawsze do 
niego wracał. Jak powiada Oskar, zawsze tak jest. Nie da się 
uwolnić do tego miejsca.

- Jeśli przywiózłbyś mnie do Chicago i nie znałabym nic 
innego, nie widziała Florydy, to nie zostałabym w USA dłużej 
niż trzy tygodnie - mówiła Zosia do Oskara, gdy wracali od 
Grześka.
Mijali właśnie plac niewolnika, czyli słynne skrzyżowanie 
Belmont Ave. i N. Milwaukee Ave.
- Jedynie „Czerwone jabłuszko” mi się podoba. Szkoda, że nie 
ma takiej polskiej knajpki nad oceanem. Muszę powiedzieć, 
że jedzenie świetne.
To tu po raz pierwszy Zosia zetknęła się z hasłem „all you 
can eat” za 7.99$. Ona wraz z Oskarem przejadała na pewno 
więcej niż osiem dolarów. Niesamowite, że im się to opłaca! 
Po pół roku pochłaniania amerykańskiej sieczki ich żołądki 
były maksymalnie stęsknione i przez cały tydzień właśnie tu 
przychodzili na obiady, aby ukoić kubeczki smakowe.

Grzesiek mieszkał w piwnicy i miał tak zwane ciepłe łóżko. 
Oznaczało to, że jak on przychodzi z pracy, to jego kumpel 
wychodzi. W ten sposób łóżko było zawsze nagrzane. Zosia 
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zdębiała, ale jak się okazało to nie była jedyna historia 
zasłyszana w ciągu kliku ostatnich dni, która poruszyła ją 
dogłębnie.

Grzegorz zadzwonił do Oskara po kilkumiesięcznym pobycie 
w wietrznym mieście z pytaniem, czy nie weźmie go na 
Florydę. Zosi to nawet pasowało, bo do tej pory mieszkali z 
Ludkami - małżeństwem z Czech i w gruncie rzeczy miała już 
dość.

Cdn.
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Katarzyna Anna Lisowska: ur. 15 czerwca 1990 w 
Wadowicach. Pracuje obecnie jako nauczyciel-wychowawca 
w szkole w Krakowie. Publikuje poezję, prozę, artykuły. 
Redaktor „Metafory
Współczesności". Studiuje polonistykę w Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. 
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Katarzyna Anna Lisowska
TYLKO CZAS

Tylko czas zwycięża.
Jest sprawiedliwy.
Łaskawy.
Czeka z reguły jak dojrzali
spadamy z drzewa życia
i rozbijamy się na ćwiartki
każdy z osobna
z odmierzanym równolegle
tętnem, uderzeniami serca,
zamykania powiek.

Tylko czas jest sprawiedliwy,
nie obchodzi go nic,
układy, nie idzie na kompromis z człowiekiem.
Co byłoby, jeśli ktoś
mógłby od tego wszystkiego się wykupić? —
Pytała moja matka.
Jakby na domiar wszelkich niesprawiedliwości|
ludzie umierali wybiórczo?
Odchodzimy więc stąd razem,
jako ludzie, dlatego
znikamy pogrążeni we śnie,
we mgle,
za jakąś górą odległą.
Odchodzimy w cień.
Wymuszona skromność bytu…
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Katarzyna Anna Lisowska
NIECH BĘDZIE POCHWALONA ZIEMIA!

Niech będzie pochwalona
Ziemia!
Jej nagie oblicze,
które przyjmie każdego,
i wędrowca strudzonego.
Mchem wyłoży jego myśli.
Otuli dłonią całego.

Błogosławiona niech będzie Ziemia,
która przyjmie każdego
żebraka
na swym lądzie.
Wykarmi go.
Ubierze.
Wyposaży w laptopa,
telefon, gry komputerowe…
W oczekiwaniu hospicyjnym
na powrót do jej wnętrza.

Spłacamy jej dług
każdym dniem swojego istnienia,
by wreszcie
u jego schyłku
pomóc jej
użyźniać glebę swych płuc,
szkieletu i serca,
wykarmić całe boskie stworzenia.

Bądź pochwalona, Ziemio, nasza niebieska,
ojczyzno czarna i biała.
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Kaya Herman - autorka powieści “Chłopak na 
Studniówkę”, studentka psychologii, przyszły duch. 
Prowadzi strony kayaherman.pl i malinaniebiega.pl. W 
wolnym czasie maluje i śpi. 

Akcja "grabarz"

Jutro jechaliśmy do babci. Miałam tylko siedemnaście godzin, 
żeby znaleźć ubranie godne arystokratki, schudnąć piętnaście 
kilo i zrobić doktorat z imponującego kierunku. Jednak 
babcia nie zwróciła na mnie uwagi. 
– Zaraz przyjedzie weterynarz, żeby uśpić Radziwiłła – 
oznajmiła. 
Radziwiłł to pies starszy niż sama Ziemia. Byliśmy pewni, że 
osiągnął już stan nieśmiertelności i za chwilę będą do niego 
wyruszać pielgrzymki new age’owych radziwiłłanów. 
Stanęliśmy nad starym psiskiem śpiącym na swoim 
koronkowym posłaniu. Nagle zaczęły się dziać dziwne 
rzeczy. Babcia śpiewała rozpaczliwie w obcym języku, na 
granicy francuskiego i suahili, jej mąż mruczał do tego 
gardłowo jak tybetański mnich, a my udawaliśmy, że nasz 
śmiech to płacz. 
– Musimy poczekać aż się ściemni, żebyśmy mogli go 
pochować – oznajmiła babcia, kiedy weterynarz skończył już 
swoją robotę. – Trzeba uważać na sąsiadów, mogą zadzwonić 
po straż miejską. Łopaty są w garażu, spróbujcie wykopać dół 
przy drzewach. 
Jako że mama i Róża były na obcasach, lakierki taty i moje 
wyjściowe trampki przegrały – dziewczyny poszły pod 
bramę, żeby odwracać uwagę sąsiadów, którzy ciągle 
wychodzili na zwiady, kiedy coś się u dziadków działo. Z 
tatą włożyliśmy psa do wysadzanej kamieniami psiej trumny. 
Znalezienie ustronnego miejsca do wykopania dołu okazało 
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się wyzwaniem. W tym czasie mama i Róża głośno się kłóciły. 
Akcja „grabarz” rozpoczęła się na dobre. 
A moja obcisła sukienka pryknęła donośnie i pozbyła się 
krępujących ją nici przy pierwszym ruchu łopatą. No nic, 
Radziwiłł sam się nie pochowa. Kopaliśmy i kopaliśmy, a 
końca nie było widać. Dosłownie, bo zapanował 
wszechogarniający mrok, nawet większy niż ten w sercu 
mojej mamy, kiedy proszę o coś słodkiego. A żeby nikt nas 
nie zauważył, nie mogliśmy użyć żadnej latarki. Kiedy ciężko 
sapiąc, na czucie wykopaliśmy dół, trzeba było przynieść 
ciało. Zahukałam kilkakrotnie. Wskazałam gestem, żeby 
dziewczyny mówiły głośniej. 
Podnieśliśmy trumnę. O matko, jakie to bydle jest ciężkie. 
Kiedy zaczęliśmy opuszczać Radziwiłła do dołu, 
zorientowałam się, że tata trzymał trumnę tak, żeby nieść 
większy ciężar. W każdym razie, udało się. Już po chwili pies 
był zakopany, a my wolni. No, prawie. 
Dla zachowania pozorów, że zabieramy zwłoki do 
weterynarza, jak nakazują przepisy, musieliśmy dźwigać 
pudło pełne gratów z garażu, symulujące martwego psa. Nie 
czekając na oklaski za oszałamiającą grę aktorską, wsiedliśmy 
do samochodu. 
- Za tydzień o tej samej porze? - zapytałam. 
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Kazimierz Burnat urodził się 1 lipca 1943 r. w 
Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we 
Wrocławiu.   Ukończył prawo na Uniwersytecie 
Wrocławskim; organizację i zarządzanie oraz handel 
zagraniczny na Akademii Ekonomicznej. Wieloletni dyrektor 
w ZZSD „Polar” we Wrocławiu i spółkach prawa 
handlowego. Działał na rzecz samorządu pracowniczego, 
spółdzielczości pracy dla niewidomych oraz sportu (WKS 
Śląsk, KS Polar). Twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w 
ramach Nieprzetartego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz 
czerwonych beretów. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.  
Jego dewizy życiowe to: pamięć o zmarłych – źródłem 
długowieczności; czynienie dobra – drogą do 
człowieczeństwa. Poeta, eseista, krytyk literacki, tłumacz, 
publicysta, dziennikarz, animator kultury… Autor 
następujących książek poetyckich: W kolejce po (1995), 
Cichnące (2003), Przenikanie (2006),Am Rande des Erwachens 
/ Na skraju przebudzenia (2007),  Za obzor  (Broumov 2008), 
Вивернути час на ліву сторону  (Kijów 2008),  Wiew 
przeznaczenia  (2008),  Przenikanie (2010, II wydanie), Żar 
zmierzchu (2010),  Morgondagens   viskning  (Szwecja   2011), 
Podniebienie niebios  (2012),  Miris večeri  (Serbia 2013),  
Krēslas karstums  (Łotwa 2015), Sycenie nieznanym (2016), 
„Wiew przeznaczenia” (2016, II wydanie), „Żar zmierzchu” 
(2016, II wydanie), Podniebienie niebios (2017, wydanie II) i 
„Przenikanie” (2017, wydanie III). Książka „Przenikanie” 
została   nagrodzona   Wielkim   Laurem   XVI   
Międzynarodowej Galicyjskiej   Jesieni   Literackiej   i   
wyróżniona   na   XXIX   Międzynarodowym   Listopadzie 
Poetyckim, tom „Podniebienie  niebios”  uzyskał wyróżnienie 
na XXXV Międzynarodowym Listopadzie   Poetyckim   w   
Poznaniu   a   książka  „Sycenie”   nieznanym  wyróżnienie   
XXXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 2016. 
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Opracował i opatrzył w posłowie lub wstęp ponad 
siedemdziesiąt pięć różnych książek. Przełożył i wydał cztery 
tomy poetyckie m.in.: z języka czeskiego – Vĕra Kopecká, 
„Śladami cieni” (2009); z języka ukraińskiego – Юрій 
Завгородній,  „Pogwar dzikiego stepu”  (2009) i ”Przecieka 
piasek między palcami” (2012). Ponadto utwory w jego 
przekładzie w tych językach i węgierskim ukazały się w 
ponad 40 antologiach. Współautor około dwustu czterdziestu 
antologii i monografii wydanych w kraju i za granicą, m.in. w 
USA, Serbii, Czechach, Bułgarii, Izraelu, Ukrainie, 
Węgrzech...  Jego twórczość była i jest prezentowana w 
czasopismach i na spotkaniach autorskich w kraju i za 
granicą, radiu i telewizji oraz przez wrocławski Teatr Wśród 
Książek – spektakl pt. „Czas”. Tłumaczony na 42 języki obce. 
Autor esejów. Instruktor warsztatów literackich, juror 
konkursów. Organizator lub współorganizator oraz aktywny 
uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
festiwali i spotkań literackich.   Skutecznie współpracuje z 
różnymi środowiskami kulturalnymi w kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych ojczyzn.   Promuje 
debiuty, podejmuje działania inspirujące dzieci i młodzież do 
twórczego rozwoju.   Animator ruchu literackiego w 
środowiskach wiejskich.   Inicjator i organizator współpracy 
kulturalnej z Narodowym Związkiem Pisarzy Ukrainy. 
Uhonorowany m.in. Medalem Labor Omnia Vincit, za 
krzewienie idei pracy organicznej (2011), Złotym Medalem 
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013), Złotym 
Krzyżem Zasługi (2013), ukraińską Nagrodą Literacką „Gałąź 
Złotego Kasztana” za działalność translatorską i 
popularyzację literatury ukraińskiej za granicą (Kijów 2015), 
dwukrotnie Odznaką Honorową Narodowego Związku 
Pisarzy Ukrainy, za osobisty dorobek literacki i znaczący 
wkład w odradzanie duchowości i kultury ukraińskiego 
narodu (Iwano-Frankiwsk 2013, Polanica Zdrój 2015) oraz 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016). W latach 
1995-2004 wiceprezes, a od 2004-2015 prezes Grupy 
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Literackiej „Dysonans”; 2006-2011 redaktor naczelny pisma 
społeczno-kulturalnego „Bez kurtyny”; 2007-2015 
przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku 
Literatów Polskich; 2011-2014 wiceprezes, a od 2015 r. prezes 
Dolnośląskiego Oddziału ZLP we Wrocławiu oraz członek 
Prezydium Zarządu Głównego ZLP – przewodniczący 
Komisji Kwalifikacyjnej.  Członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP.    

mail: kburnat@o2.pl

Zdzisław Tadeusz Łączkowski - Recenzja

Kazimierz Burnat w swojej książce poetyckiej „Cichnące” 
bezustannie pyta. A są to pytania jednocześnie metafizyczne 
i bardzo ziemskie. Są to pytania pełne zamyślenia, a także 
wahań, nigdy patosu, sielankowości. Kryją one w sobie bardzo 
dojrzałą, męską nutę. Co nie oznacza, że nie zastanawia się Poeta 
skąd? - „jak znikąd donikąd”?
      Kazimierz Burnat w bardzo lapidarnej formie potrafi 
powiedzieć to, co inni mówią w wielkich poematach, często 
bezsensownych. Poeta nie znosi gadaniny. Poezja Burnata 
zawsze jest na „prawym brzegu” i z tego właśnie brzegu pyta 
o swoje „lęki”, lęki czysto ludzkie, człowiecze, pyta „na odległej 
polanie", gdzie „źródło bije na alarm”. Na alarm, gdyż świat 
obecny, świat pełen chaosu, zła, potrzebuje ocalenia i zaleczenia 
swoich głębokich ran. Potrzebuje choćby tylko „szczypty wiary” 
tej utraconej przez pychę człowieka, a może i pełną 
„frasobliwości” cywilizację, bo prawda i dociekanie do niej musi 
towarzyszyć każdemu artyście. Głód prawdy jest głodem 
każdego twórcy. Poeta wie, że „kęs prawdy” - to jak „powiew 
o zapachu chleba” i znowu „nowy głód”. 
      „Cichnące” - to bardzo oryginalne i urzekające wiersze. One 
nie mówią o niczym, co często zdarza się u tych, co za wszelką 
cenę pragną być „nowocześni", one poszukują nade wszystko 
piękna i wartości właśnie poprzez sztukę. One mówią 
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o wymiarze duchowym sztuki i jej ocalającym kształcie. 
O wymiarze duchowym sztuki i człowieka.
      Autor w pewnym skrótowym, bardzo skrótowym wierszu 
mówi „Odwrócić czas na lewą stronę”. Na „lewą” stronę 
oczywiście w sensie metaforycznym, bo właśnie tutaj, po tej 
stronie leży serce, choć bije, gdzie prawość i prawda. To źródło 
wartości idealnych, wysokich, ludzkich. Piękna deklaracja „tych, 
co w krzyku, walce przeciwko barbarzyństwu". Wysoce 
humanistyczna deklaracja. Gdzie bije źródło etyki, źródło 
zawsze intymności i godności, oczyszczenia i honoru.
      Ale poprzez te wiersze płynie także cichy smutek 
przemijania i ludzkiej wobec „pędzącego” czasu - bezradności. 
Ta bezradność napawa lekiem każdego twórcę, który zdaje sobie 
doskonale sprawę: „dziś wiem/ słowo jest chore/ sens 
rozproszony po polach”. 
      A przecież słowo tak wiele znaczy, słowo to człowiek. Tak - 
i dlatego ogromna odpowiedzialność pisarza za słowo, które jest 
miłością i nigdy nie powinno ranić, ani zabijać. To wielkość 
słowa jest krzykiem przeciw lękom.
      Kazimierz Burnat mówi: Słyszę bicie // ani serce / ani dzwony 
/ coraz ciszej
To końcowy utwór w tomie „Cichnące”. Czyżby zwątpienie? 
Nie odnoszę jednak takiego wrażenia. Ciszej, czyli mądrzej, 
bardziej refleksyjnie, wręcz filozoficznie. Cisza, milczenie słowa. 
Autor spojrzał jeszcze raz w głąb siebie, człowieka, spojrzał 
inaczej, dojrzalej, filozoficznej na świat i człowieka, którego 
pragnie współtworzyć w harmonii i ładzie, a świat w czystości 
i ekologii. Bo twórca jest współkreatorem. Nigdy tym co niszczy.
      To godne wiersze, wolne, tak bardzo bliskie tajemnicy, która 
jest darem każdej sztuki i stąd jej wielkość. I stąd też ocalenie 
poprzez sztukę. 

Kazimierz Burnat „Cichnące". Zdjęcia Anna Burnat, Oficyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2003. str.64. 
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Klaudia Natalia Jaissle, z domu Chojnowska, ur. w 
roku 1982 w Warszawie. Od 2009 r. mieszka i pracuje w 
Düsseldorfie w Niemczech. Zbiory jej wierszy pt.: „Krople & 
Pomiędzy” i „Widok” zostały wydane w Wydawnictwie 
Książkowym IBiS w roku 2015 i 2017. Tomik „Widok” 
przetłumaczono na język niemiecki (przez Annę Zamolską), 
francuski (przez Michelle Jaissle) i włoski (przez Joannę 
Kalinowską). W przygotowaniu jest trzecia publikacja pt.: 
„Paleta barw”, przetłumaczona na język angielski przez 
Danutę Błaszak. 

Klaudia Jaissle również autorką prac plastycznych, które 
łączą w sobie malarstwo, haft oraz wyrób biżuterii. Jej 
rękodzieło można było oglądać na wystawie „Jubileuszowe 
Prezentacje Plastyki Mareckiej” w Mareckim Ośrodku 
Kultury. Jej wiersze i prace plastyczne dostępne są na 
stronach: www.ame-muse-bouche.blogspot.com i  
www.perlenbilder.blogspot.com

Z Miłością i drzazgą Krzyża – Bóg, Ziemia i Niebo, Ludzie i 
Zdarzenia, Spotkania, Barwy, Widoki... – są coraz bliżej 
Klaudii Natalii Jaissle, gdziekolwiek Ona jest, rodzą wiersze.  
Niektóre wędrują na papier. Wędrujemy razem, kartka za 
kartką, bo wtedy pozwala popatrzeć w swoje Oczy i Serce, ba, 
nie ukrywa, że pragnie tego. Nie milczmy, jeśli dobrze nam z 
Nią wędrować. Potrafi mówić do nas i.… słuchać.

Hanna Klimecka Marki, 2017
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Klaudia Natalia Jaissle
***

Chwila spotkania
Między dniem a nocą
Jak muśnięcie w policzek
Puchatym pierzem

***

Biały kot na podwórku
Wstał wcześnie rano
Ukradł pierwsze promienie
Ozdobił wąsy
Kroplami rosy

Język wiatru

Szelest wiatru
przypomina brzmienie 
polskiego języka.
Jego ciche awanturowanie się
wprawia w akustyczne zdumienie.

Wydawałoby się, że wiatr
nuci swoją starą pieśń, 
jakby znaną już od kołyski.

Znaczenie jej tkwi
w głębi słowiańskiej duszy.
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Klaudia Natalia Jaissle

Tajemnica

Gdy rozciągnął
Swoje ramiona 
Na drzewie krzyża,
Które Sam dodźwigał
Będąc już 
U kresu sił
I skonał w mękach
Zostawił nam symbol
Dla wielu niezrozumiały
Przez wielu ośmieszany

Symbol miłości 
Nieograniczonej
Pomnożonej przez 
Trzy Osoby
Niepojętej umysłem
Bo przecież do Siebie
Przygarnąć chce 
Cały świat
Czyli ciebie
Człowieku
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Krystyna Konecka – poetka, dziennikarka, fotoreporterka – 
urodziła się w Dobiegniewie, w rodzinie repatriantów z 
Wileńszczyzny. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Autorka ponad dwudziestu książek, specjalizuje 
się w sonecie. Debiutancki zbiorek pt. „Sonety codzienne” 
wydała w Katowicach w 1978 r. Następnie m.in.: „Pory mroku” 
(1984), „Ślady na jeziorach” (1986), „Sonety litewskie” (1988), 
„Znad Wilii” (1991), „Miejsca” (1994), „Cisza” (1997), „Ogrody 
Szekspira” (2003. W 2004 r. tom wraz z przekładami autorstwa 
Ewy Sherman został włączony do zbiorów bibliotecznych w 
Shakespeare Centre, Stratford-upon-Avon, England), „Biały 
kruk” (2007). Z ostatnich lat: „Szklana kula” (2013), wybór 
sonetów „Koneksje” (2015), „Bard ze Stratfordu. Mapa sonetów” 
(2016) oraz „Ultima Thule. Szepty Islandii” (2017). Wiersze były 
publikowane m.in. w Anglii, Indiach, USA oraz we Włoszech. 
Krystyna Konecka wydała też dwie książki reporterskie z 
podróży na Półwysep Koreański. Autorka literackich ekspozycji 
fotograficznych (w Polsce – Warszawa, Poznań, Zielona Góra, w 
Wilnie i w Anglii) laureatka nagród twórczych, jurorka 
konkursów literackich, współpracuje z portalem e-Pisarze.pl. 
Należy do Związku Literatów Polskich (Oddział Warszawski), 
do Anglo-Polish Society w Bristolu i do Literackiej Rady 
Redakcyjnej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w 
Białymstoku.
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Krystyna Konecka 
A MY WCIĄŻ ZAWIESZENI

Nasza jesień wybuchła nad światem jak bolid
przemieniając nadzieję w złoto. Popatrz, drzewa
odchodzą z dróg najprostszą w głąb ciszy po słowa
o powrotach. Bo wierzymy w powroty z niewoli.
Bosy świątek kamienny w nieochrzczonym polu
wlecze pod garbem klęski cień nowego siewu.
A my, rok w rok niestali, przeszczepieni gniewem
zacałujemy oczy płaczącym topolom.
Będziemy kochać liście żółtym umieraniem.
Do piersi przygarniemy z szelestem rozstania
gdy zwiną się przed zmierzchem, by nie dożyć świtu.
Spopieliło nam jesień jak wiersze sanskrytu.
Z ostatnim drzewem ciepłe gesty uleciały.
A my wciąż zawieszeni u tarpejskiej skały.
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      Krystyna Koncecka
KOŁYSANKA DLA NAS

Jest zwykle jakieś niebo pogodę wróżące.
Jest najzieleńsze drzewo. Jego szept nad domem
z miłości jak jaskółcze gniazdo ulepionym.
Radosny czas dzieciństwa pod bezpiecznym słońcem.
I jest szyderstwo losu. I modlitw daremność.
Tracisz niebo. I drzewo. I dom. I nadzieję.
Historia – ironistka przewrotna szaleje 
nigdy nienasycona człowieczym nieszczęściem.
Gniew. Lęk. I nic co ludzkie… I spalone mosty.
Umieranie z rozpaczy, tęsknoty i żalu. 
Więc nim ludzkość się znowu w obłędzie pogrąży -
przez horyzonty śmierci i krwi drogą prostą
wracaj do siebie. Trafisz szukając wytrwale.
Zdążysz przypomnieć swoje niebo. Może zdążysz.
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Leszek Szymański
Początek przedmowy do przygotowywanej do druku 
książki:
Leszek Szymański, wspomnienia bez mundurka:

(Danuta Błaszak o książce i o pisarzu):

Rzadko kiedy możemy obserwować narodziny nowego 
utworu, który od pierwszego dnia swojego zaistnienia jest 
klasyką literatury. Jeszcze rzadziej spotkamy się z takim 
aroganckim stwierdzeniem w przedmowie do pierwszego 
wydania, więc pośpiesznie dodaję,  iż chodzi tu o skromne 
genre wspomnień sztubackich i że nie jest to pierwsza 
książka tego emigracyjnego pisarza unicestwionego przez 
cenzurę PRL, oraz iż jedno z jego bardzo wczesnych 
opowiadań było długo tolerowane w wypisach szkolnych.

Już na pierwszych kartach książki uderza czytelnika 
schludny i wyrazisty język, ze staranną stylistyką i uderzającą 
ekonomią słowa i precyzją zdań zapewniającą plastyczność 
opisu, co przywodzi na myśl metaforyczne już dziś określenie 
„porządne przedwojenne wykształcenie”. Autor kontynuuje 
najlepsze tradycje prozatorskie tego „ante bellum” okresu, 
łącząc je z nowatorstwem swej grupy literackiej 
„współczesność” założonej w przełomowym roku 1956.

Poza wachlarzem wartości literackich, dodaje 
wagi „wspomnieniom bez mundurka” to, że są one 
dokumentem, nie tyle fin de siècle, co końca epoki na całym 
świecie,  a u nas to jeden z najważniejszych punktów 
współczesnej historii - koniec okupacji niemieckiej i początek 
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zniewolenia przez „Starszego Brata - Związek Radziecki” 
i jego „genialnego przywódcę” Józefa Wissarionowicza 
Stalina.

Warstwa faktograficzna przedstawiona jest rzetelnie, z 
uczciwością, która imponuje oraz z profesjonalną 
znajomością historii.

„Wspomnienia bez mundurka” są oparte na reminiscencjach 
Leszka Szymańskiego z gimnazjum Stefana Batorego w 
Warszawie w latach tuż po wojnie. Przykręcano stalinowską 
śrubę mocno i okrutnie, lecz zwolna. Jeśli chodzi o pierwsze 
pokolenie gimnazjalistów w Polsce Ludowej, nasi władcy 
patrzyli na nich przez palce. To co by nie uszło następnym 
generacjom sztubaków, uchodziło płazem temu wojennemu 
pokoleniu. Program szkolny był jeszcze w zasadzie oparty na 
przedwojennych wzorach, nawet na dawnych podręcznikach, 
a nowy system był jeszcze w projekcie.  Nauczyciele w 
większości byli przedwojenni i bezpartyjni. Szkoła nie była 
jeszcze częścią systemu mającego „upupic” chlopięta, ta jak to 
miało miejsce w „Ferdydurke”, Gombrowicza.
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Lilla Latus – poetka, autorka dziewięciu tomików wierszy. 
Mieszka i pracuje w Zduńskiej Woli.  Pisze również fraszki, 
artykuły podróżnicze, eseje, recenzje, teksty piosenek. Bywa 
także tłumaczką, reportażystką, podróżniczką. Ma na koncie 
liczne nagrody oraz publikacje w Polsce i za granicą. 
Uwielbia czytać książki na dworze, filmy z Meryl Streep, 
teatr, podróże, palmy, francuskie piosenki. Pisze z potrzeby 
uchwycenia w sieć wiersza ulotności chwili. Zodiakalny 
Strzelec. Ernest Bryll napisał o jej poezji: „Trudno opisywać te 
wiersze, bo doskonałość zawarta jest i w tym, że innymi słowami 
niż słowa wiersza nie da się ich wytłumaczyć. Wszystko napisane 
inaczej może stać się czymś banalnym albo brutalnym. A dlaczego 
nie jest? To jest tajemnica dobrej poezji.”

http://www.lillalatus.republika.pl/
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Lilla Latus 
Głupia

nie wie
ile kalorii jest
w zupie podanej 
bezdomnemu

nie potrafi powiedzieć 
jaki chromosom 
jest odpowiedzialny
za zespół Downa
u chłopca 
z którym bawi się 
codziennie na placu 
zabaw

nie pamięta jak
po łacinie nazywa się 
choroba kobiety
którą odwiedza 
w hospicjum

myśląc o matce
mówi
„mam nadzieję”
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Lilla Latus 
Śmietanka towarzyska 

pytam Zeldę 
kiedy poznała Scotta
i przekonała się 
jak czuła może być
noc
z Hemingwayem 
piję daiquiri 
w La Floridita 

z Fridą Kahlo 
rozmawiamy 
o wypadkach 
i mężczyznach 

Emily Dickinson
opowiada mi 
o pogrzebie
który przeszedł 
jej przez mózg

Markowi Aureliuszowi
zdradzam ze stoickim 
spokojem 
że Vindobona
będzie kiedyś Wiedniem

a wszyscy moi znajomi
a wszyscy żyją 
i mają się dobrze
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Lilla Latus
Pragnienie

zrób ze mną to

co 

mgła robi z łąką
deszcz ze źdźbłem trawy
karminowa szminka z ustami
ziarnko piasku z wnętrzem małży

zrób to ze mną 
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Ula de B
Poezja wizualna 
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Małgorzata Karolina Piekarska 

Pisarka, blogerka, dziennikarka prasowa i telewizyjna. 
Autorka powieści młodzieżowych oraz książek historyczno-
dokumentalnych. 
Prezeska Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. 
Pomysłodawczyni wydawanego przez OW SPP Kwartalnika 
Literackiego "Podgląd".

Straszne przygody Misia Tulisia
(fragmenty)
ROZDZIAŁ VII: STRASZNA HISTORIA ZE 
SPODENKAMI

Marysia dorastała i.… coraz rzadziej się mną zajmowała. 
Tylko raz jeszcze, kiedy miała czternaście lat zrobiła mi 
szydełkowe spodenki na szelki. Były niebieskie i miały dość 
spore dziurki. Marysia wcisnęła mi je na pupę i po uśmiechu 
poznałem, że jest ze swojego dzieła zadowolona. Ja też byłem 
zadowolony. Przecież fakt obdarowania mnie spodenkami 
był niezbitym dowodem marysinej miłości. Szkoda tylko, że 
choć w nocy nadal tuliła mnie i niemal zgniatała to 
rozmawiała coraz rzadziej. Tak było do czasu... gdy Marysia 
się zakochała. On był wysoki, miał sterczące na wszystkie 
strony włosy i chyba chodził z nią do szkoły. Często 
słyszałem, jak rozmawiają przez telefon. To znaczy słyszałem 
to co mówi Marysia i.… dzięki temu poznałem jego imię –
Robert. Pewnego dnia Robert nas odwiedził. Siedzieliśmy 
obok siebie na łóżku, ale on mnie nie widział, bo byłem 
schowany między poduszkami. Mogłem słuchać rozmowy 
obojga i obserwować ich. Marysia w obecności Roberta była 
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zupełnie inna. Nie tylko wiedziałem i czułem, ale wręcz 
widziałem, że to miłość. Oczy pałały jej dziwnym blaskiem, a 
ponadto zauważyłem, że tuż przed przyjściem Roberta dłużej 
niż zazwyczaj stała przed lustrem. Czesała się i malowała 
rzęsy tuszem. A Robert? Też chyba mu zależało na Marysi. 
Przychodził zawsze uśmiechnięty i miałem wrażenie, że jest 
odświętnie ubrany. Poza tym, kiedy Marysia wychodziła z 
pokoju na przykład po herbatę, Robert wstawał i przeglądając 
się w lustrze poprawiał włosy. Miał jednak dziwne metody 
okazywania uczuć. Lubił droczyć się z Marysią. Zabierał jakiś 
przedmiot należący do niej, chował za siebie i obiecywał 
zwrócić w zamian za pocałunek. Marysia brała udział w tej 
zabawie. A ja chcąc nie chcąc obserwowałem ich karesy i 
pocałunki. Pewnego dnia w czasie takich zabaw Robert 
odkrył mnie. Leżałem wciśnięty między poduszki, a jedna z 
nich spadła na podłogę. Wtedy mnie zauważył. Wziął do ręki 
i spytał:
 - Mary, co to za koszmar? 
 - Tuliś. 
 - Co takiego?
 - Tuliś Palant, mój misio. 
 - Żartujesz? Nazywa się Tuliś Palant? 
 - Tak – odparła Marysia i opowiedziała historię mojego 
imienia. Robert śmiał się, a potem postanowił wyciągnąć od 
niej kolejny pocałunek. Jak? Zabrał mnie i powiedział, że 
zdejmie mi spodenki albo... Marysia go pocałuje. Może 
Marysia myślała, że Robert tego nie zrobi? Dziś sam nie 
wiem. Pamiętam tylko, że wszystko odbyło się błyskawicznie. 
Robert ściągnął mi z pupy spodenki tak, że pękło mi 
siedzenie i wydałem na świat bąka. Wprawdzie z ludzkimi 
bąkami miał on wspólny tylko dźwięk, bo przecież ja nie 
tylko nie płaczę, nie mówię, ale też nic nie jem, więc nie 
wydalam, a tym samym nie puszczam śmierdzących bąków, 
ale gdybym to robił to na pewno wtedy puściłbym 
śmierdzącego bąka. Niestety moja pupa mogła jedynie wydać 
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podobny odgłos. Robert zobaczywszy mnie bez spodenek i z 
pękniętym tyłkiem strasznie zarechotał i powiedział:
 - Skąd ty wiesz, że to ON, skoro nie ma siusiaka? 
Marysia... wściekła się. Przez chwilę próbowała ubrać mnie z 
powrotem w spodenki, ale sam nie wiem czy to ze 
zdenerwowania czy ze starości utyłem, ale nie udało się jej 
założyć mi spodenek. 
Roberta bardzo to rozbawiło, więc zaczął jeszcze głośniej się 
śmiać, a wtedy Marysia rozpłakała się. Powiedziała mu, że 
jest kompletnym idiotą i kazała się wynosić. Ponieważ Robert 
nie przestawał się śmiać, więc kilka razy uderzyła go po 
głowie... mną! 
Robert wychodzić jednak nie chciał. Błyskawicznie zbliżył się 
do Marysi, wyjął mnie z jej ręki, powiedział „przepraszam” 
i.… pocałował najpierw mnie w głowę, a potem Marysię w 
usta. Chyba ją tym udobruchał, bo przestała wyzywać go od 
kompletnych idiotów tylko oddawała pocałunki. A po chwili 
odłożyła na łóżko i mnie, i moje spodenki, których już nigdy 
nie udało się jej wcisnąć mi na tyłek. Zresztą po jakimś czasie 
spodenki zniknęły z pokoju. Ja zaś pozostałem aż do dziś tak 
samo nagi, jak wtedy, gdy się urodziłem czy wtedy, gdy na 
trawniku przed pałacem bezpowrotnie straciłem kubraczek. 
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Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

Łodzianka. Organizuje spotkania poetyckie w ramach 
wymyślonych przez siebie projektów: Katamaran Literacki i 
Stolik Poetycki. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Obszary 
Kultury”, Fundacją „Surei No Mon”, Klubem Yakumo-goto 
oraz ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, domami 
kultury i grupami literackimi. Prowadzi warsztaty, spotkania, 
koncerty. Uczestniczy w pracach jury konkursów literackich, 
krasomówczych, piosenki poetyckiej i czytelniczych. Wydała 
kilkanaście zbiorów poetyckich ostatni w 2016 roku: 
„Rzeczywistość”. Współautorka książki „Łódzkie czary-
mary”. Laureatka kilku konkursów. Jej wiersze i opowiadania 
były drukowane w czasopismach i antologiach.  
Od 2015 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Łódzkiego 
ZLP. 
Nagrodzona: Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi; odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymała 
certyfikat Lider Społeczno-Oświatowy przyznawany przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego.

Blog: magiawedrowki.bloog.pl
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Małgorzata T. Skwarek-Gałęska
dzika

ciepło uchodzi 
przez zapatrzenie
wieczór kładzie monety
na zamknięte powieki 

rzeka głosów
płynie wśród ścian
grozi powodzią

odchodzę od brzegu
zrywam więzi
nie wrócę 
w ramy obrazu

rozdłubuję
serce wykałaczką
potem sklejam
jeszcze trafiam z aortą

dzika róża rozrasta się
we mnie 

drobnym
kolczastym ściegiem
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Małgorzata T. Skwarek-Gałęska
ktoś

ktoś jak ja czy ty
z szarej grudy 
minionych pokoleń
wymieszanej w tyglu wędrówki
lepszy czy gorszy w proporcjach
-rzecz gustu
palący ludzi i książki
myślący jak uwolnić kulę
ktoś jak ja czy ty
w części oprawca 
i ofiara
namawia nieposłuszne 
łańcuchy DNA
siądźmy przed podróżą
w ludzkość
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Marek Łukaszewicz, urodzony w Dzierżoniowie. 
Literat, twórca pakietu gier logicznych „Octanowe”, a także 
nowego sportu, „Baletu z różdżką”, który został 
zaadoptowany przez Polski Związek Gimnastyczny. 
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w 
Paryżu (ENS des Beaux Arts), w Łodzi studiował ekonomię, a 
także otarł się o studia filozoficzne, które mocno wpłynęły na 
jego rozumienie rzeczywistości. Uważa, że samodzielne 
myślenie to przywilej, o który należy dbać, nie dając się przy 
tym zniewolić przez nawyk myślenia. Uważa, że medytacja w 
rozumieniu Zen, to prawidłowa postura oraz głęboki, 
zrównoważony oddech... Życie nie po to powstało, by upaść, 
choć kto nigdy nie upadł, ten nie nauczył się pokory.
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Marek Łukaszewicz
Iloraz

Iloraz – tyle znaczeń
w lakonicznym słowie.

Ile razy zostaliśmy wysmagani
biczem zdarzeń,
tyle jest w nas podziałów...

Zza chmur, zza gór zaklętych
wymyka się słońce i
spogląda na świat -
wielbią je kwiaty,
i niejeden świat je wielbi,
a my dotknięci zaćmieniem
widzimy tylko kontury rzeczy.

Głębiej, kosmiczna odległość,

głębiej jeszcze,

może sens przypadku.

Bojaźń ogarnia każdego,
kto zauważy
wąskie pasmo
pomiędzy
życiem i śmiercią,
cyniczne pasmo iluzji,
stworzone po to,
by nie dostrzegać
wibracji każdej cząstki
złaknionej pełni.
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Marta Berowska jest autorką baśni, legend i wierszy, 
słuchowisk dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim poetką, 
patriotką, laureatką prestiżowych nagród. 
Więcej informacji o nagrodach, odznaczeniach i o życiu: 
http://www.martaberowska.pl/ 
http://lubimyczytac.pl/autor/6294/marta-berowska

Marta Berowska
Listy Margaret Trakl do brata 

List 1

Mogliśmy grzeszyć tylko tak jak oni:
zbyt śmiałym spojrzeniemszeptem w towarzystwie
Lub głośnym pytaniem rzuconym w jadalni
za co ciotki karciły nas wzrokiem 

Mogliśmy grzeszyć tylko tak jak oni:
kłamać naiwnie ot - jak wszystkie dzieci
to nawet było w domu dozwolone
szło się na chwilę do kąta
a potem
Bóg przebaczał
i znów było wolno

Ale nasz grzech był inny
oni tak nie mogli
pamiętasz Georg 
to był lipiec – pamiętasz
przy otwartym oknie
straszył nas cień drzewa...
Poznawałeś mnie całą pierwszy
pierwszy raz.
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Marta Berowska 
Listy Margaret Trakl do brata

List 2

Przebiśniegi
jak krople potu na twym czole
kiedy po nocy ze mną wdziewałeś pośpiesznie
swoją koszulę z zapachem apteki

 

Prędzej prędzej mówiłeś
kołnierzyk mankiety
guziczek spadł
co będzie gdy go ciotka znajdzie? Ach Georg
czy ty się nigdy nie przestaniesz bać?

 

Przytulałeś mnie prędko a ja tak pragnęłam
twojego spokojnego oddechu przy skroni
twojego szeptu innego niż strach.
Ten szelest pod drzwiami to myszka
Georg|
a to pogwizdywanie -
wiatr w nieszczelnym oknie.

 

I tylko krzyk był bliski.
To był mój krzyk.
Tak
tego krzyku nigdy
nie chciałeś mi wybaczyć.
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Marta Berowska 
Listy Margaret Trakl do brata

List 3

Zawsze cię denerwował nadmiar wszystkich rzeczy
potrzebnych do spania poduchy falbany
czepeczki sztywne od krochmalu
i prześcieradła na których wszystko
było widać Georg i nas było widać
i w końcu ciotki zobaczyły.

 

Wtedy ty poszedłeś do wojska a ja
prosto w łapy tego rzeźnika...
Nie nazywaj go proszę moim mężem. 
Ja
nie pragnęłam by został nim ten wielkołapy 
Niemiec pachnący jak golonka z piwem
rzucający się na mnie z okrzykiem zdobywcy.

 

Teraz nie ma poduch falbanek czepeczków
dobrze jeśli jakaś twarda kanapa
to nie on -
nie on dyszy nade mną każdej nocy
biorąc co jak sądzi słusznie mu się należy
nie on Georg lecz ty
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Mieczysław Wojtasik – ur. 1941 w Paniewku na 
Kujawach, mieszka w Bydgoszczy. Pracownik naukowy, 
ekolog. Poeta, krytyk literacki, satyryk. Opiekun 
debiutantów. Debiut prasowy: Fakty i Myśli (1967), debiut 
książkowy: zbiór wierszy Struna czarnoziemu (1979). Należy 
m.in. do ZLP (wiceprezes Oddziału) i Klubu Literackiego 
Nauczycieli Pomorza I Kujaw (prezes).

Mieczysław Wojtasik
WAHADŁO

kiedy zwalniasz w biegu
świat przyspiesza

reguły pędzą z takim impetem
iż łatwo wpadają w zasieki absurdów

przyzwyczajenie zwane drugą naturą
staje się ledwie poszumem życia

bagaż rozhuśtanego „ja”
zjeżdża w dół bez hamulców

anioł stróż patrzy nieprzytomnym wzrokiem
i bezgłośnie podpowiada:
musisz wrócić do źródła
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Mieczysław Wojtasik
W KROPLI

była zwinną jaszczurką
przemykającą między
strużkami gorącego lata

trzyma się rąbkiem marzeń 
zimnego bieguna

słonie arktycznego morza
to najczulsi kochankowie

zetlałym odcinkiem renty
płoszy mrówkę
w kropli bursztynu

nie potrzeba mi
wiele miejsca –
bezgłośnie powtarza
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Mieczysław Wojtasik
PROSTO Z MOSTU

wypluł do wody
trzy czarne śliwki

widzieli to wszyscy

wydostali go z mułu
rozwarli usta
wyjęli spod języka
dwa białe kamyki

a gdzie trzeci biały kamyk?

nikt nie odpowiedział
I tak się dokonało
metafizyczne ocalenie topielca
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Rafał T. Czachorowski – ur. 1969 w Warszawie. 
Autor trzech tomików wierszy, trzech arkuszy 
poetyckich oraz dwóch zbiorów opowiadań. Jego 
wiersze ukazały się w prasie i antologiach w 
tłumaczeniu na angielski, bułgarski, rosyjski i białoruski.
Założyciel, redaktor i wydawca PoeciPolscy.pl – 
działającej od 2010 roku witryny promującej poezję.
w latach 2012- 2017 prowadził cotygodniową, autorską 
audycję radiową „Literacki wolny eter” w Radiu Wnet.
W 2013 stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy w 
dziedzinie upowszechniania kultury – cykl warsztatów 
literackich dla dzieci.
Od 2013 prezes Fundacji Duży Format promującej 
literaturę i sztukę, będącej wydawnictwem.

Rafał Czachorowski
Zabłąkany szpak latem

rozłożone skrzydła furkoczą
od żarłocznych czerwi
na rozgrzanym betonie
ścierwo ścieli odór

stoję nad nim próbując
oswoić głębokimi wdechami
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Rafał T. Czachorowski
Mężczyzna, który zabił moja matkę

Kobiety starzejące się przy swoich matkach
w trakcie rozmowy nie patrzą w oczy.
Przechadzają się wernisażami kupując bibelot,
z koleżankami omawiają - zamawiają latte 
i tak noc bez snu je czeka - może nawet nie założą
piżamy - przynajmniej spodni i nić rozwiną - śnić będą
o ramionach mężczyzn, którzy zmyli z siebie 
krew ich matek.
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Renata Cygan 
18 lipca 2017 roku upłynęło jej dokładnie pól życia, 
spędzonego na emigracji w Anglii.

Wiersze zaczęła pisać mniej więcej 20 lat temu. Zawsze 
fascynował ją język polski, ze swoim bogactwem słów i 
niezliczonymi możliwościami. Wychowana na Gałczyńskim, 
Przyborze, Szymborskiej, Tuwimie, Leśmianie, zawsze 
kochała neologizmy, ciekawe frazy, nieoczywistości, zabawę 
słowem, ciekawe metafory, zbitki słowne. Jej wiersze 
odzwierciedlają tę miłość do ojczystego języka.

Poza pisaniem, zajmuje się także fotografią, grafiką 
komputerową, rysunkiem. Zaprojektowała ponad 30 okładek 
do tomów poetyckich oraz wykonała setki ilustracji do 
książek. Dotychczas wydala cztery autorskie tomiki: 
„Kolorowa”, Piórkozwiewnie”, „Trzy Księżyce” i „Bywam 
Trubadurem”. Zaistniała także w wielu antologiach w kraju i 
za granicą, jej wiersze tłumaczone były na języki: angielski, 
rosyjski, białoruski, włoski, turecki, bułgarski. Świetnie czuje 
się zarówno w liryce, jak i w wierszach satyrycznych. 

Ostatnio zajmuje się czynnie przekładami wierszy swoich 
kolegów po piórze, na język angielski. Próbuje swoich sił 
także w branży muzycznej – napisała kilka tekstów piosenek. 
W planach – wydanie kolejnego tomiku. 

Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie 
(Oddz. II), Grupy Artystycznej KaMPe i Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie w Londynie. Wraz z członkami grupy 
KaMPe, czynnie uczestniczy w organizowaniu Festiwali 
Poezji „Słowiańska Brosza” w Londynie, na które zapraszani 
są znamienici goście z wielu krajów. 
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Renata Cygan 
Klepka

Jestem sobie klepką pasuję do reszty
takich samych równych podłogowych klepek
strojna w modne słoje wypacykowana
odkurzana co dzień i cała w dywanach
pod którymi pachnę pełnym blaskiem świecę
poczęta pod wymiar by się pięknie mieścić

posuwistym krokiem stąpa po mnie człowiek
choć wzrostem niewielka - całkiem dużo znaczę
jest mi tu jak w niebie – (czemu ciągnie za drzwi)?
czemu mnie obchodzą księżyce i gwiazdy?
przecież tam niechybnie w deszczu się wypaczę
w nieprzejrzystym świecie szaro burych płowień

lecz mimo że żyję nie martwiąc się jutrem
bez zbędnych balastów życiowych zasupleń
to starch targa że się już nigdy nie dowiem
jak żyć by się mogło 
dwa kroki za progiem

RC 9/11/17
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Renata Pytel
Bazgranie na kolanie, 
czyli historia o tym, co w duszy piszczy i gra.

„Bajka o czterech bratnich Duszach”.

02/16/2018

Dawno, dawno temu, a może niedawno,
były cztery bratnie Dusze,
do tańca, do różańca, do wspólnych planów.
Każda z nich była inna, każda wartościowa,
wszystkie pełne energii i polotu.
Lecz na jakimś zakręcie życia,
zły los rzucił im wyzwanie, 
któremu nie mogły podołać,
nawet na wspólne zawołanie.
Pierwsza Dusza została liderem, 
podjęła ważne i trudne zadania, 
wiele osiągnęła, urosła, 
lecz zapomniała  o łączących ją z innymi duszami detalach.
Drugą Duszę dopadła nieuleczalna choroba,
Jak z nią wygrać miała?
Dzielnie i długo walczyła, 
Lecz nierówny bój ten przegrała.

Stratę Jej – cała Trójka dusz odchorowała, 
Każda dusza na swój sposób bardzo ją kochała.
Przyszedł czas na Trzecią Duszę,
ta ciężko przez lata pracowała, 
Nie żaląc się na zły los,
ręce co dzień do pracy zakasała.
Po latach dużego wysiłku, zrezygnowała...
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Czwarta Dusza myśli: Cóż ja uczynić mogę?
Stojąc w cieniu, każdej Duszy 
cząstkę siebie podarować mogę.
Pierwszej Duszy – szepnęła słówko,
Ideę, która rosnąc zaczyna,
jarzy się w głowie, emanuje ciepłem, 
rozmiarów nabiera...
Druga Dusza, pełna entuzjazmu,
kiełkujące ziarno, podlewa, pielesi, rozmnaża.
Nie może doczekać zbioru, przechodzi do innego wymiaru.
Trzecia Dusza pracuje na pięciu etatach,
Czwarta Dusza też zwija się, jak w ukropie.
Pracują wspólnie, dużo się dzieje,  
Lecz Pierwsza Dusza z nich tylko się śmieje.
Zazdrości, nie pomaga...
Co zrobić, jak pomóc? Oto jest pytanie.
Jak połączyć coś, co już zostało zerwane...
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Opracowała Agnieszka Jarzębowska

Renata Radna–Mszyca - szefowa nieformalnej grupy 
poetyckiej Poeci Po Godzinach. Na jej zawołanie zjawiają się na 
zjazdach, zlotach, spotkaniach autorskich, kolacjach 
poetyckich twórcy z różnych krańców Polski, podróżując z 
północy na południe, albo z południa na północ kraju po to 
tylko, aby być ze sobą, z poezją, dla poezji dzień lub dwa. 
Nikt nie sponsoruje grupy, wszystko dzieje się spontanicznie, 
choć plan każdego spotkania jest szczegółowy. Poeci nie tylko 
czytają swoje wiersze, uczestniczą w warsztatach literackich, 
warsztatach teatralnych, tanecznych, zwiedza się wspólnie 
muzea, chodzi do teatru, ogląda wystawy. Zjazdy miewają 
swojego gościa specjalnego – osobę z uznanym dorobkiem. 
Zawsze jest temat przewodni, należy przygotować 
odpowiednie stroje, trzeba się wykazać kreatywnością, 
niezbędne jest poczucie humoru. 

Sama Renata niezwykle rzadko daje się namówić na 
przeczytanie wiersza, bywa, że wyręcza ją w tym ktoś z 
grupy. Grupa prowadzi bloga, dbając o regularne wpisy, 
przekazując informacje o wydanych przez członków grupy 
książkach, prezentując autorów. 

Oto wiersz autorstwa Renaty:

napisz do Emily

tym samym przestaniesz wzbudzać ciekawość. odzyskasz 
spokój i pokój, biurko i krzesło.
co tylko chcesz.
pamiętasz szkiełka zmyślnie połączone ze sobą?
to, jaką tworzą całość?
różne kolory - czerwień. czereśniowa czerwień - będziesz jadł 
czereśnie i pisał wiersze.
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pisz i nazywaj je. nadawaj im dziwne imiona. chrzcij.
napisz ich więcej, napisz siebie i rzuć wszystkim pod nogi. 
pestka -
bądź jej środkiem, środkiem czereśniowej pestki, powietrzem 
którym nie da się oddychać
i zobacz co jest po zewnętrznej stronie – jak miąższ obklejeni 
zwykli zjadacze chleba, zakłamani skurwiele 
szukający ciepła w cudzych kieszeniach. twoich kieszeniach.

stwórz legendę, niech uwierzą. dobrze wiesz, że bajki i 
cudzołóstwo to najlepszy środek 
monetarny, niech łapią i jedzą jak głodni ludzie jedzą ryż. 
łapczywie.
zapłać im.
 
napisz do Emily
jak do ukochanego psa, który zgubił się w lesie. zmień tytuł.
(ta cholernie skrajna samotność, która jak maska z durnowatej 
kreskówki nie pozwala być sobą.)
pisz o kolorach, o fioletach i błękitach. wspomnij o kwiatach. 
o irysach. meritum.
napisz, że ją kochasz. zrób to tak, aby nikt się nie doczytał. 
napisz
wiersz którego nikt kurwa nie przeczyta jak trzeba. którego 
nikt nie napisał.

nikt do niej. 

powiedz jak mało liczy się mój czas – i to moje pisanie tak 
bardzo niepotrzebne tobie. 
niech eksplodują znaczenia, resztki - ostatnie okruchy czegoś 
co mogło znaczyć

Emily
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Romuald Mieczkowski
Pani mnie pyta

Pyta pani – w jakim języku myślę
myśli się w języku miłości lub jej braku
bez słów i alfabetu
myśli się w języku wiosny bądź jesieni
bez określonej pory roku
w języku radości albo tęsknoty

I modlę się proszę pani jak umiem
w języku modlitwy

A w jakim języku ja liczę –
liczę droga pani w języku strat i zysków
jak w noc lipcową gwiazdy się liczy

A gdyby była raptem wojna –
po jakiej stanąłbym ja stronie 
ja proszę pani zszedłbym z drogi wojnie 

(z tomu „Na litewskim paszporcie”)
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Ryszard Grajek – urodził się w Gnieźnie kolebce 
Polskości. Od 1972 mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  Całe 
życie poszukuje… również w poezji.  Sam z wielkim 
dystansem odnosi się do swojej poezji. Debiut liryczny w 
zbiorze poetyckim A tam Mistrz Miron czeka, Seria Poetycka 
Radia Łódź, Oficyna Bibliofilów (2003); książkowy, wydawca 
- MDK Czechowice-Dziedzice (2011), Pod okiem Kaliope. 
Wiersze publikowano w pismach literackich, kulturalnych i 
regionalnych (m.in. AKANT, PRZEMIANY, Gazeta 
CZECHOWICKA, Kurier radia BIELSKO, POEZJA dzisiaj). 
Publikowano również w antologiach krajowych i 
zagranicznych oraz almanachach poetyckich (np. Niby nic, 
Antologia Grupy Poetyckiej Piaskownica; Metafora 
współczesności, Antologia Międzynarodowej Grupy Literacko 
– Artystycznej „Kwadrat”; antologie w Rumunii e-book 
(2016) i Bułgarii (2017). Prezentowano twórczość np.: w 
programie I Polskiego Radia, Radio Łódź, Radio Katowice 
„Poczta Poetycka”, Radio Bielsko, Irlandzkie Radio Dublin. 
Wiersze tłumaczono na języki: węgierski, rosyjski, czeski, 
angielski, chiński, rumuński, bułgarski.  Ryszard Grajek to nie 
tylko twórca poezji, ale też animator kultury, inicjator, 
organizator i aktywny uczestnik lokalnych, krajowych i 
zagranicznych spotkań poetyckich (np. Krakowskich Salonów 
Poezji, Światowych Dni Poezji UNESCO, festiwali). Inicjator i 
organizator Festiwali Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-
Dziedzicach.

Ryszard Grajek, pisze o sobie i przeżyciach około poetyckich... 
Kto jest większym marzycielem: dziecko czy poeta. Marzenia 
spełniają się, jak za pstryczkiem palcami lub czekają latami. 
Przygoda z poezją, jak marzenia o Ameryce, pływały na falach 
czasu długie lata by dotrzeć do portu JEST. A jest ciekawie. 
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Bogactwo ducha kipi ogniem wulkanu. Głos Kaliope i inni 
opiekunowie dbają i wzbogacają przestrzeń wokół słowa. Nowi 
ludzie, skąd ich aż tylu (?), wrażliwi na poezję, przychodzą by 
mówić, czytać, tworzyć. Ludzie z ulicy i akademicy słowa. 
Każde czasy są dziwne, ale moje – nasze, pędzą zwariowane z 
prędkością światła, często człowiek obok człowieka nie widzi 
człowieka. Jednak nie wszystko jest proste. Jestem uczestnikiem 
i świadkiem obcowania z poezją, z poetami. Spotkania, salony 
poetyckie, festiwale krajowe i zagraniczne, a na nich paleta 
indywidualności poetów. Który z nich większy, którego 
twórczość zostanie w pamięci? A obecność (czy już 
prawdziwych) poetów w globalnych środkach informacji – 
Internecie. Świat jest piękny i paskudny zarazem, jak zło i dobro 
w człowieku, a poeta to, jak ten papierek lakmusowy.

Piszę wiersze: refleksyjne, z nadzieją, z uśmiechem czasem 
figlarne. Może, któryś zostaje na dłużej w pamięci u czytelnika, 
dłużej niż przelot ptaka nad głowami. Nagrodą jest już sam 
wiersz. Nagrodą dla piszącego i dla Ciebie. Trajektoria lotu 
wiersza jest sprawą indywidualną. W podróżach poetyckich 
spotykam wspaniałych ludzi, wspaniałych poetów i 
początkujących. Nieprawdopodobną historią, która towarzyszy 
mi od urodzenia jest opieka mitologicznej muzy Kaliope. Znak 
ten istnieje do dziś w Gnieźnie, w miejscu, gdzie przyszedłem na 
świat. Opisane w wierszu Pod czwórką, w tomiku Pod okiem 
Kaliope: …wierzysz lub nie
historia prawdziwa ta
choć jedno to mitologii dziecko
a drugie to człowiek z krwi i kości…   (s.86)
Głos Kaliope, podobnie, jak Dajmonion u Miłosza są w istocie 
czymś efemerycznym jednak odczuwalnym. Coś w tym jest. 
Kaliope – opiekunka poetów. Pomagam poetom, może za duże 
to słowo – pomagam. Podaję rękę. Promuję poezję i poetów w 
kraju i zagranicą. Festiwale Poezji Słowiańskiej organizowane od 
2013 są pięknym obrazem marzeń, działań i efektów. Jestem ich 
inicjatorem i menedżerem projektu. Przykłady1 . PPP - Promocja 

1 (https://photos.app.goo.gl/uLdKnGMupQzpgWxC2 , 
   https://www.youtube.com/watch?v=FGwyuoo0Jdg   <2017r 
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Poezji i Poetów łączy działania Ryszarda Grajka i Danki Błaszak. 
Wspólne kierunki choć różne zadania realizują MIASTO 
LITERATÓW 2000++ w sieci i Festiwale Poezji Słowiańskiej w 
społecznościach wielu miast. FPS Czechowice-Dziedzice to 
integracja i efekt synergii grup poetyckich, indywidualności 
poetyckich, ośrodków kultury z różnych miast i działań 
kulturalno - artystycznych. FPS to edycje: Warszawa – Londyn – 
Czechowice-Dziedzice niezależnych Festiwali, a wspólnych 
celów. 

   https://www.youtube.com/watch?v=TusV1Picpqw    <2016r
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Sławomir Majewski ur. w Gdańsku (1955). Uczeń 
malarza-poety Mieczysława Czychowskiego i jednego z 
najwybitniejszych ceramików polskich Bronisława Buniego 
Tuska. Poetycki debiut w miesięczniku Radar (1976) Po 
wydarzeniach w Radomiu i Ursusie usunięty z Koła Młodych 
przy gdańskim oddziale ZLP. Dzięki pomocy Lecha 
Bądkowskiego, po Sierpniu 80 roku publikuje dwa zbiory 
wierszy. Działacz NSZZ Solidarność; internowany. 
Współpracował z RWE, VoA. RFI i CBS, publikując w prasie 
podziemnej. Nadawca i dziennikarz Radia Solidarność 
Trójmiasto, uczestnik strajków w maju i sierpniu 88. 

SONIA albo SEN NOCY PSZENNEJ

Od autora:
Moje życie lubi zataczać koła; wielokrotność podobnych 
sytuacji i pętle zdarzeń są zaskakujące. Stąd poczucie 
nieustannego deja vu, które nachodzi mnie raz po raz. Była w 
bieszczadzkim młynie z wodnym kołem, dziewczyna 
cerkiewna znad Donu. Prosta jak malwa, czarnobrewa i 
czarnowłosa, piękna dziką urodą. Pachniała mąką, tęczą i 
lękiem, że nas nie stanie na jej wszystkie dnie, że nas 
zabraknie na workach zboża, w zielonych szuwarach, w 
pianie pod młyńskim kołem. Nuciła mi w łóżku kołysanki, 
żebym się z niej nigdy nie obudził i chciała nam urodzić 
jeżynowe dziecko, i pomalować moje szare sny. 

Była we młynie Sonia o chabrowych oczach a z nią, na czas 
śmiercionośnych nocy i dni, potrzaskany na kawałeczki 
poeta-łachudra, który nie chciał niczego, tylko ciszy. Tę 
historię zacząłem pisać nad Sanem, kończę na warmińskiej 
wsi, rodzinnej ziemi Mietka Czychowskiego; spisałem trochę 
Jemu w niebiesiech, trochę Wam, trochę sobie, składając z 
pamięci Sonię i jej słowa; najpiękniejsze, jakie dane było 
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usłyszeć mężczyźnie. Nie chcę w nie uwierzyć, wolę myśl, że 
były snem; snem pszennych nocy.

Leżą przede mną jabłka czerwone, jeszcze na ulistnionych 
gałązkach; leżą biskupie kwiaty ostu i wierzbowa kora „na 
poty”. Oparte o ścianę stoją strzelby, ale nie sprawdzi się 
teoria Czechowa. Czy spotkam kiedyś Dziewczynę z młyna? 
Jeśli urodzi jeżynowe dziecko to - kto wie? Przecież życie 
moje, to kolista sfera, symbol Kosmosu. I karmy. 
Najważniejsze: na tej warmińskiej o wdzięcznym imieniu 
Marianka jest staw, pomost z siwych desek, zmurszała altana. 
I jest... młyn. Mieszkam w nim. Niepojęte!

Marianka, grudzień 2006 - luty 2007
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Sławomir Majewski  
MADONNA PERIBLEPTOS

Tu nikt więcej nie przyjdzie, jesteśmy jedyni...
Nad ołtarzem z łopianów kruk w liściach schowany
Nabożeństwo odprawia w ruinach świątyni
Pantokrator, na krzyżu leżąc potrzaskanym

Chmary szczygłów i kosów chórem gregoriańskim
Prosta świeca, jak lanca między gruzy wbita,
Tylko dwoje nas klęczy przed ołtarzem Pańskim
Poza nami w tej cerkwi nikt o Boga nie spyta.

Pajęczyny rosiste za Rublowa ikony,
Światłocienie na liściach bizantyńskim przepychem,
Głos kukułki nam dzwoni, jak cerkiewne dzwony
Dla nas grając przepięknie i modląc się cicho...

Melancholia z Twoich oczu ulata motylem
Kiedy nieme modlitwy do Panagii odmawiasz
Świat swój oddech zatrzymał na tę krótką chwilę
W której Bóg tylko dla nas panichidę odprawia

W której Pantokrator między Niebem a lasem
Między łzę a nadzieję sączy złoty promień
Bo choć wszystko przeminie razem z rzeką czasu
On nam nie da o nadziei na miłość zapomnieć.

248



Opracowanie
Anna Maria Mickiewicz

Stanisław Ledóchowski
             Poezja historyczna to gatunek, który praktycznie nie 
istnieje w dzisiejszym kręgu zainteresowań badaczy 
współczesnej literatury pięknej. 

             Do jej kontynuatorów należy zaliczyć Stanisława 
Ledóchowskiego, urodzonego w Warszawie, 
współzałożyciela tygodnika literackiego „Współczesność”, 
redaktora miesięcznika „Kolekcjoner Polski”, kustosza 
tradycji 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, który 
tworzy również wiersze. Do mych rąk dotarł jesienny tomik 
poety „Liście od Krakowa”, wydany przez Towarzystwo 
Bibliofilów Polskich, Warszawa MMXIII. Książka 
nominowana była do najpiękniejszej książki roku przez 
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

              Poeta doskonale zna fakty, zaklina słowem czas 
poetycko - historyczny. Słowu poświęcił swój krótki esej 
rozpoczynający tomik. Jest mu wierny, w swych wierszach 
nadając mu nowy sens. Słowo uważa za najważniejszy 
fragment poezji. Dzięki niemu wprowadza nas w krainę 
zaczarowanych dawnych wspomnień postaci, miejsc i 
wielkich osobowości. Słowo odkrywa ich przeszłość, 
zatrzymuje na chwilę, daje się nasycić wspomnieniom 
osobistym związanym z Krakowem. Zanurzamy się wraz z 
nim w prawie bajkowy świat miasta, odwiedzamy zakątki, 
zapomniane uliczki, które stają się dzięki pięknemu słowu 
bliskie i znajome. Wije się ono wraz z czasem tworząc 
meandry historii zanurzonej w naturze, do której autor też 
przywiązuje dużą rolę. Odkrywamy wraz z nim aurę miejsc i 
duchowość dziś już nieobecnych osób. To poezja wielce 
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emocjonalna, nasycona sentymentalizmem do przeszłości 
kraju i przeszłości osobistej. Czytając, zastygamy w słowach i 
czasach odległych, z nutą tkliwości i zadumy. W miejscach, 
gdzie nas nie było i nie będzie, gdyż taka jest kolej losu. 

              Walorem poznawczym twórczości autora jest to, że z 
dokładnością przywołuje konteksty historyczne, wprowadza 
nas w ich odległy świat; mamy szansę odczytać wydarzenia 
jakby działy się tuż przy nas, tu i teraz. To ogromna zaleta 
przekazu tej poezji, która nie pokryta jest patyną. Stanowi 
świeży i autentyczny zapis przeżyć duchowych autora. 
Zachęca do czytania i wczuwania się w jego przemyślenia.

              Twórca słowem maluje pejzaże historyczne, 
krakowskie krajobrazy, zapraszając czytelników do pięknej 
wędrówki wraz z nim, po miejscach i czasach minionych. 
Tomik jest wyjątkową wyspą na współczesnej mapie 
literackiej. Należy na pewno włączyć go do kalendarza 
literackiego.
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Stanisław Stanik urodził się w 1949 roku w 
Małoszycach, powiat opoczyński. Ukończył studia 
polonistyczne ze specjalnością teatrologiczną na KUL-u. Był 
redaktorem w „Echu Dnia”, „Kierunkach” i „Inspiracjach”, 
obecnie pełni obowiązki redaktora naczelnego dodatku 
kulturalnego do „Myśli Polskiej”. Debiutował w prasie w 
1968 roku („Kamena”), zaś debiut książkowy miał w 1991 
roku (tom wierszy pt. „Objęcia”). Napisał 24 książki, w tym 
monografię z życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego 
„Samotnik z Zegrzynka”, za którą otrzymał nagrodę im. 
Witolda Hulewicza. Ponadto został wyróżniony nagrodą im. 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Od 1991 roku należy do 
Związku Literatów Polskich. Mieszka w Warszawie. 

Stanisław Stanik
powrót

w Kazupcach kolonii Małoszyce
sześcioro gąb umorusanych
każda ma los spisany w sobie
i dany nawet kiedy niepiśmienny
drzewa i krzewy rosną w myśl na przestrzał
chmurą zamykają ich krajobraz w oczach
a i czoło chmurne odpomina
które śni już i jest bezesnem
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Stanisław Stanik
sosna

siostrze

Korono z drzewa co nie więdniesz
z piętnastu słoi
delikatna od piersi we-wnętrzności
nieba żywą żywicą skropiona -
rośnij

Przydzielę tobie wcześniej rąbek ziemi
a w rąbek owinę pazury korzeni 
więc rośnij

Twoje ręce dotkną koron innych
i przez nie rosnąć będziesz ogłuszona
może skarlała znikniesz z odległości 
- ale rośnij
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Stanisław Stanik
ktoś powie

pamięci Mamy

mamo już cię nie ma
a trzymasz mnie na uwięzi
twego serca

ktoś powie serce
to najbanalniejsze słowo
a ono jak latawiec

trzyma na uwięzi
i wydyma jak wiatr pod górę
kiedy chce opaść

nie spadnę mamo
kiedy trzyma mnie twoje serce
choć już cię nie ma
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Stanisław Stanik
sama natura

bratu Tadeuszowi

budował karoserie
ale nie samochodem wyjechał
w ostatnią drogę
a środkiem lokomocji
niewiadomego pochodzenia

stanął przed brzozą
choć kto wie czy stanął
czy zatrzymali go zomowcy

dość że pod brzozą
znaleziono jego ciało
a jak ciało to i jego całego

takie było pożegnanie
mojego brata
a potem to już sama natura
i natura
nic więcej jak się zdaje
choć zawsze coś świta na zaraniu
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Stanisław Stanik
stuletni staruszek

memu Ojcu

stuletni staruszek to mój ojciec
który świeci siwizną na czubku
drzew a ta nie opada

tyle lat piąć się do światła 
i na koniec mieś wyleniałą
łysinę to Boże zmącenie

cóż – w pewnym wieku
modlitwa nie przestrzeliwuje
materiału

materiał nie puszcza
i czas się nie kończy 
nawet na głowie
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Stefan Jurkowski, poeta, krytyk literacki, felietonista, 
dziennikarz, debiutował w 1967 roku w „Kierunkach”. 
Opublikował osiemnaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W. 
PAX 1969), „Wysokie lato” (I.W. PAX 1975), „Równowaga” 
(KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W. PAX 1980), „Genesis” (Wyd. 
Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W. PAX 1987), 
„Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” 
(Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), 
„Odezwa” (Aula 2002), „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam 
Marszałek 2004), „Codzienny plac zabaw” (Wyd. Adam 
Marszałek 2007), „Pod każdym słońcem” (Wyd. ASTRA 
2010), „Poezje wybrane” (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 
2010), „Studnie Andersena” (Wyd. Adam Marszałek 2012), 
„Pod każdym słońcem” (Sofia 2012) – wybór wierszy w 
języku bułgarskim, „Pamiątka po nieobecności” (Zaułek 
Wydawniczy Pomyłka 2015), „Spacer do siebie” (Oficyna 
Wydawnicza STON2 2017). Tom „Codzienny plac zabaw” 
został nominowany do Nagrody im. Cypriana Kamila 
Norwida (2008). Autor jest laureatem Nagrody Młodych im. 
Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" (1976), 
Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 
za tom „Poszerzanie przestrzeni” (1993), Wielkiego Lauru 
Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, 
Nagrody UNESCO i Poezji dzisiaj 2006, nagrody im. 
Klemensa Janickiego za twórczość poetycką (2007), „Złotej 
Książki Wincentego Różańskiego” na Międzynarodowym 
Listopadzie Poetyckim w Poznaniu za najlepszy tom roku 
2012. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w 
Związku Literatów Polskich.
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Stefan Jurkowski
Poeci

poeta nie lubi wywoływać wierszy
wiersz skacze do gardła
przegryza tchawicę wywleka płuca
z aorty wysysa ostatnie krople

inaczej gdy poeta jest masochistą
co dość często się zdarza (zwłaszcza poetessom)
rozkosznie cierpi – to dlań upragnione honorarium –
cieszy się że nikt go nie czyta
więc pisze coraz więcej

jeśli jednak nie jest masochistą
(zjawisko dużo rzadsze)
staje się brutalnym gwałcicielem wzniosłych
muz okrutnym sadystą niszczącym utwory
ze szczególnym zamiłowaniem płatnego mordercy
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Stefan Żagiel
Język to nasz skarb
Kawałek stołeka

Z czasów uczniowskiej młodości pamiętam anegdotę 
rozpowszechnioną przez jedną z lubelskich gazet. Otóż do 
dyrektora poczty, który nazywał się Dudek, przyszedł 
profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wybitny 
filolog-językoznawca, nazwiska nie zapamiętałem, niestety. 
Zapytany, do kogo przyszedł, odpowiedział: Do pana 
dyrektora Dudka.
-Nie do pana Dudka, tylko do pana Dudeka! - poprawiła go 
sekretarka, najwyraźniej przyzwyczajona do takiego sposobu 
odmiany nazwiska szefa.
-W dodatku musi pan chwilę poczekać - dodała.
Profesor skwitował rzecz wymyśloną naprędce rymowanką:
-A więc ja wezmę kawałek stołeka
I będę czekał na pana Dudeka!
Nie wiadomo czy anegdota przyniosła jakiś efekt doraźny, a 
więc czy pracownicy poczty zaczęli mówi o swym szefie jako 
Dudku, ale studenci filologii na UMCS dzięki niej do końca 
życia będą pamiętać, że nazwiska pochodzące od 
rzeczowników pospolitych podlegają zasadom deklinacji. I 
podlegają naturalnym "ciągotom" języka polskiego (i nie tylko 
polskiego) do skrótów. Dlatego nie mówimy i nie piszemy 
koteka, lecz kotka, mając na myśli małego kota, nie mówimy 
swetera, lecz swetra, gdy zabrakło nam tego detalu 
garderoby, choć już słowo seter deklinuje się inaczej: setera, 
seterowi, itp. 
Cóż, nie wszyscy są, nie wszyscy byli studentami filologii. 
Swego czasu znakomity piosenkarz, pieśniarz właściwie 
Czesław Wydrzycki po przybraniu artystycznego 
pseudonimu Niemen, uznał jego odmianę: Niemen, Niemna, 
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Niemnowi, za jak najbardziej zasadną, skoro tak odmienia się 
nazwę rzeki, której nazwa posłużyła artyście za pseudonim. 
Nic to nie dało, do dziś mówi się nie o Czesławie Niemnie, 
lecz o Niemenie. 
Sam, wprawdzie rzadko, spotykam się z udziwnioną i 
niegramatyczną odmianą mojego nazwiska: Żagiel – Żagiela 
(choć przed laty, w stronach, z których wywodzi się moja 
rodzina, a więc z Litwy, tak je odmieniano). Nie gniewam się, 
ale prostuję: jeśli Żagiel, to po prostu Żagla. I dziwię się 
bardzo, gdy pewien właściciel pewnego pięknego nazwiska o 
niemieckich niewątpliwie korzeniach Gelter, wścieka się 
słysząc odmianę Geltra, Geltrowi, o Geltrze. Wprawdzie 
spotykamy wyjątki w deklinacji nazwisk obcych, jeszcze nie 
"zaaklimatyzowanych" w polszczyźnie, ale przecież i tu 
zasada jest ta sama. I nikt nie mówi inaczej o słynnym 
reformatorze religijnym jak tylko o Marcinie Lutrze, nie o 
Luterze, nikt nie mówi inaczej o słynnym filozofie, jak tylko o 
Georgu Heglu, nie zaś o Hegelu.
Przyznaję, zupełnie nie rozumiem, skąd bierze się w 
ludziach, operujących nazwiskami, potrzeba tworzenia 
deklinacyjnych dziwolągów, jakby normalna odmiana czyniła 
im jakąś ujmę, zaś odmiana udziwniona miała uszlachetniać 
czy dodawać dostojeństwa. W rzeczywistości jest to albo 
niedouczenie albo są to jakieś niezrozumiałe kompleksy (jeśli 
kompleksy mogą być zrozumiałe).
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Propozycja pozycji otwartej – o twórczości Stelli Grety 
Szymaniak
Stanisław Stanik (poeta, krytyk literacki): Spłynąć ze 
szczytów poezji polskiej i oddać się wierszom młodym, nie 
zawsze zgrabnym, to sztuka nie lada. Dokonała tego Stella 
Greta Szymaniak, świetna recytatorka romantyków, Asnyka, 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Grochowiaka i tylu innych. 
Wracała z konkursów jako wykonawczyni słów, pięknych 
skojarzeń i szerokiej wyobraźni. Zawsze z nagrodami. 
Wydawało się, że na tym poprzestanie. Lecz kiedy chwyciła 
za pióro odrodziła się jak Feniks z popiołów. Okazała się 
wspaniałą mistrzynią, darczyńcą słów. Zaczęła od 
dowcipnych, a niebanalnych fraszek; zaraz potem dała się 
poznać jako autorka urodziwych, nowoczesnych wierszy. 
Wyłoniła się z nurtu egzystencjalnego, refleksyjnego, 
ustawiała się w kręgu najbliższego otoczenia, prawiła o 
niedoskonałości ciała i ducha ludzkiego. Rezerwa do 
szczęścia i wysokich tonów samopoczucia zbliżała ją do 
Młodopolan. Filozofia i afekt do egzystencjalistów. Humor do 
przedstawicieli absurdu w literaturze. Dysonans między 
możnością a niedoskonałością do dialektyków czy 
oksymoronistów na skalę Sępa Szarzyńskiego.
     Te ścięgna tradycji, do której sięgnęła młoda poetka, 
widoczne są szczególnie u początku jej drogi literackiej 
(autorka zajmuje się także malowaniem i fotografią). A 
przecież na tle mistrzów zachowuje własny, oryginalny 
wizerunek. Wyraźna jest czystość tonów poetyckich, gdzie 
humor jest naprawdę śmieszny, a powaga dojmująca; gdzie 
jak na dwóch przeciwnych stronach dystansują się smutek z 
nieposkromioną radością. W arcypolskich, szlachetnych 
słowach, ujmuje autorka zagadnienia zawiłe i głębokie. Aby 
w pełni móc dotrzeć do dna tej głębi potrzebna jest jeszcze 
dalsza maestria warsztatu Szymaniak; i w tym widzę szansę 
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do podwyższenia jej już wysokiej rangi poezji.
     Jest pisarka osobą otwartą i życzliwą temu światu, oby 
otworzyła wszystkie zamki środków wyrazu i mogła trafić do 
nas z tak pięknym wnętrzem w całej okazałości.

Stella Greta Szymaniak
Powroty 

nie ma powrotów w to samo miejsce
bo nic to samo nie jest takie same
jednak istnieją w pamięci stare przejścia
które na zawsze są w kadr zapisane

skoro nic to samo nie jest takie same
to czemu w czasie przestrzeń się zagina
i tylko światło odlotu żurawi kąkoli pamięć
na kancie powrotów przytwierdzona chwila

tak więc powrócę do miejsc tożsamych
cyfrując lessem tymotki wspomnienie
dokończę sarni żywot kafara korzeniem
by rejmontowskie rozgrzeszyć gonty

i otom pomną późni wnukowie słowo
z którego byłeś niczem się stając
pójdą za prochem w przede dzień końca
by jabłoń z ciernistej uwolnić okowy
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Stella Greta Szymaniak
Jak upadają anioły 

jak upadają anioły w bezkres hebanowego odmętu
gubiąc papierowe skrzydła   ludobójczego cienia

jak oddechem zakreślają wartość półkolistą
 na firmamencie nieboskłonu tafli apokryficznej

 jak obwiązują bandażową wstęgą duchowości
zmysły kredowej wiary istot przyziemnie kroczących

jak godność zachowują mierząc człowieczeństwo
splątanymi palcami rozdzierają mętny nieurodzaj

jak odradzają się w nieskończonej tajemnicy
prostując zwoje kagańca na czubku sumienia

jak dostrzegają kształt rzeczy bez ostrości i kontrastu
przecież nie widzą nadczłowieku twojego języka
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Stella Greta Szymaniak
Pamięć róży 

przodków cienie z rwącej woli
wyrywały ciernie obolałe sztorcem
szturmem nocy bogobojne 
wiatrem głogu brewiarzem wojny
-róż-
poruszył się zefir
w różanym torze szmaragdowej pozy
wiem że kamień nie głaz róża nie życie
rozbudzi kruszec najzatwardzialszy
 a że kropla skałę przeszywa grotą
 kraso podobną do greki ni łaciny
 mego imienia nie przeklinaj Jowiszu
wyrzekając z polskim znakiem diakrytyzmu
alfa-bety-zacji 
śród cierniowej
gołębi piór zapiał z zamachem odnowy
Minerwy córy głupca 
odpuścił grzech wieczysty gdy jako Atena
z Zeusa głowy wyrzeźbiona na wzór 
i podobieństwo attyckiej bogini
wiejskiej guślarki z parnasu paroksu
wyskoczyła z tarczą egidy z zamysłem  
elegii o
chłopcu poległym który powstał
a imię jego Emmanuel
w przede dzień z poruszeń wielu
 z księgi rodzaju niemego gatunku 
anakreontykiem pomazanej 
przez bałwochwalczych mówców
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Szymon Kantorski – poeta, niekiedy dziennikarz, 
zdawkowo krytyk. Urodzony w 1969 roku, mieszka w 
Poznaniu. Współzałożyciel, współredaktor pisma „Już Jest 
Jutro”. Autor książek „Solo”, Biblioteka „Nowego Nurtu” 
oraz „Duety” - WBPiCAK. Wiersze publikował w pismach, 
m.in.  „Czas Kultury”, „Fa-art.”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Helikopter”, „Nowy Nurt”, „Odra”, „RED” oraz w kilku 
antologiach, m.in. „Macie swoich poetów”, „Antologia nowej 
poezji polskiej. 1990- 1999”, „Contemporary Writers of 
Poland 2000 – 2014”, „Przewodnik po zaminowanym terenie".  
Czasami lubi wyjść do sklepu po papierosy i wrócić za parę 
lat...

Szymon Kantorski
Balans

Na stoliku upału
pusta karafka
jabłka.

Już kiedyś tak było
ale inaczej.

Pamiętasz
blizny błota.
Utrwalona przez mróz
fotografia.

Potem wspinaczka
rozkołysany sznur
schodów.
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Do wnętrza dzwonu
na chwilę
przed pierwszym
uderzeniem.

Szymon Kantorski
Rozmowa

językiem powoli filetuję czereśnie
ich okrągłe kości między palce i w ogród
ona w pośpiechu nakłada makijaż łez, gałąź nad 
tarasem
dywan na schodach - odwieczny problem starzenia 
się

jestem pośrednikiem w sklejaniu plastikowego 
modelu
uczuć, w domu którego okna wychodzą na wulkan
nie znamy się wiemy jednak oboje przykazanie
jedenaste zapalić jak najszybciej odetchnąć dymem

wszystko i tak będzie inaczej, zegarek ciągle 
spogląda
ona podąża za światłem, jedno słońce dziennie
rozpuszczana na języku landrynkowa kość 
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Szymon Kantorski
Warstwy

- Ojcu

emerytowany Sędzia patrzy przez ramię
powoli cofając auto dokłada staranności
by nie zahaczyć o srebrne zderzaki limuzyn
ktoś zaraz zajmie mu miejsce dramaturgia
tej sceny jest w głębi jak u Ibsena

a znany Dyrygent umiera na aids śni
o chłopcach w białych kolanówkach
gangstera Kolę pogrzebano koszernie
wśród swoich recydywa przelicza metry
kalorie pod celą pamiętasz? ad acta

wiesz ten Mecenas jest już na dnie
zatoki kimbe w złotym akwalungu
Lech pewnie znów nie zdobędzie pucharu
publiczność była przekupiona w gazecie
politycy jak zwykle tworzą prawa dżungli

nie byłeś w Costa da Caparica tam czarni
surferzy przekrzykują fale o zmierzchu
w szafie stare krawaty już się nie gryzą z nowymi
sygnały karetek na stacji przyjmują całą dobę
ostatnie zakłady naprawdę dużego lotka 
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Tadeusz Hutyra urodził się w Rajczy koło Żywca, woj. 
Śląskie. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Milówce a 
następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie.

Ma na swoim koncie szereg publikacji książkowych z poezją 
w języku angielskim. Są to między innymi “Magnus Opus”, 
“Quo Vadis”, “Heartbeat”, “Adventures of Poe the Cat” i 
inne. Wydał też prozę w języku polskim pod tytułem 
“Szklana Kurtyna”. Wszystkie jego publikacje są dostępne w 
Amazonii.

Oprócz tego jego poezja została opublikowana dwukrotnie w 
antologiach wydanych przez Wydawnictwo Astrum i 
rownież dwukrotnie w antologiach wydanych przez 
Wydawnictwo Krywaj.

Pod koniec lat siedemdziesiątych aż do grudnia 1981 roku był 
członkiem Solidarności i brał udział w demonstracjach w 
Krakowie, między innymi o uwolnienie więźniów 
politycznych, wkrótce potem wyemigrował z Polski. Tak się 
złożyło, że wyemigrował zaledwie osiem dni przed stanem 
wyjątkowym i znajdował się w Bangkoku, Tajlandia, gdy się 
o tym dowiedział. Rok później był już w Nowej Zelandii, 
gdzie mieszkał pięć lat, z kolei podróżował po świecie, 
głównie w Azji i w Europie, w tym trzy lata w Chinach I 
Hongkongu. Osiadł na stałe w Belgii, gdzie mieszka po dziś 
dzień, pracuje i zajmuje się swoją twórczością.

Udziela się również w mediach społecznościowych, głównie 
na Facebooku i Twitterze, gdzie jest administratorem paru 
stron.
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Bardzo sobie ceni pobyt w Belgii i jest pozytywnie 
nastawiony do Unii Europejskiej, naszej wspólnej wartości. 
Jednakże planuje wrócić w przyszłości do Polski, swojej 
ojczyzny.
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Tadeusz Hutyra
Pieśń o Atlantydzie. 

Dokąd zmierzasz, powiedz, Atlantydo Pańska
że arogancją swą odpychasz aniołów
co księgi mądrości ci ślą, wyryte czcionką
żarzącą się promieniami aż po sklepienie Niebios.

Odrzuciłaś tych co byli fontanną mądrości
co jak ambrozjański balsam cię koili, uleczali
Z ich pomocą byś powstała, cudotwórczo
lecz dla ślepej wiary tylko żeś się oddała.

Jesteś starcza, konasz teraz, Atlantydo
żaden balsam ci już nie pomoże, więdniesz
kres twój zapisany w przeznaczeniu, bezpowrotnie.

Wiedz, że lśniłabyś jak tysiąc boskich rydwanów
gdybyś tylko posłuchała głosów mędrców
i rozsiała nasiona wolności w miejsce ślepej wiary.

("Pieśń o Atlantydzie" autor Tadeusz Hutyra) 
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Ted Smith-Orr
Dmuchawiec (modlitwa do natury)

Kocham cię kanciasta naturo, nie znająca litości
a nawet sympatii dla nieśmiałych i słabych.
W złośliwej piękności dajesz azyl maluczkim
ale żądłem ukrócasz zbyt śmiałe zbliżenia.

Kocham was zielone doliny, farbowane kobierce,
tajne dróżki i ścieżki wijące się i skaczące,
by nagle zawrócić, ciesząc się własnym sprytem.
I was obolałe wzgórza sięgające swych szczytów.

Kocham was tajemnicze wybrzeża, lustra 
kredowych duchów w nocnej mgle. Srebrne Brzozy
tak pełne blasku w ciemności, lecz łaciate w dzień.
Jak natura mogła zakpić z takiej powabności?

Kocham was zarośla z przestraszonym włosem
i was aroganckie drzewa, co na przekór zimie 
zrzucacie ubrania. Głupiutki liść tańczy
w świetle reflektorów, kręci piruety i ginie.

Kocham was borsuki, rude lisy, na żer pędzące
nieznanymi szlakami w bezczasowym biegu.
I ciebie sowo skryta w obojętnej masce,
co grasz swoją rolę, ponad nami.

Kocham cię deszczu, uliczny strumieniu
co niesiesz wszystko co było przed tobą
i żłobisz własne drogi w poszukiwaniu domu.

Kocham cię dmuchawcu mały, co łamiesz
chodnikowe płyty i przypominasz niedowiarkom
o wytrwałości, której my nigdy nie poznamy. 
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Ted Tadeusz Smith-Orr
Poets Anonymous z Londynu

Zadaniem artysty jest tworzenie dzieł sztuki, a dziełem 
pisarza jest pisarstwo. Jaki to ma to wpływ na mnie jako 
Artystę i Poetę. Spróbujmy przeanalizować...

Przez lata nauczyłem się, że poezja jest sztuką, niektórzy 
poeci piszą od najmłodszych lat. Ich rodziny mogły tworzyć 
przez wieki i można się domyślać, jest to zawarte w genach. 
Inni piszą z powodu szoku, z powodu emocjonalnego 
wydarzenia, takiego jak: śmierć, rozwód, choroba, miłość. 
Inne przyczyny, to nieuczciwe traktowanie przez rządy, 
społeczeństwo i biznes, które skłaniają pisarza do protestu. Te 
i wiele innych spraw stymuluje twórcze demony, które 
wiercą się w umyśle poety, co zmusza nas do pisania i bycia 
wysłuchanym.

Zacząłem pisać wiersze w listopadzie 1989 roku, w czasach 
upadku Muru Berlińskiego. Martwiło mnie, że zapisy Drugiej 
Wojny Światowej mogą zaginąć; zachęciło mnie to do badań 
nad Stefanem Radziszewskim, moim ojcem. W tym samym 
czasie zakochałem się, co spowodowało wiele problemów.

Moja żona stwierdziła wówczas, że nikt nigdy nie dedykował 
jej wiersza, więc spróbowałem napisać jeden, a po siedmiu 
kolejnych próbach odkryłem, że mogę malować obrazy 
szybciej słowami niż farbami i nie musiałem nosić skrzynek z 
ekwipunkiem. Wszystko czego potrzebowałem to pióro i 
notes.
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Poezja była wobec mnie bardzo łaskawa; gdy wysyłałem serię 
wierszy do wydawców czasopism, jeden został wybrany do 
publikacji, to bardzo zachęcało do dalszej twórczości.

Uczęszczałem na zajęcia z pisania, a w 1991 roku dołączyłem 
do grupy poetyckiej Poets Anonymous, w Croydon, w 
Londynie.

Poeci spotykali się w domach, by dzielić się wierszami. Żaden 
z nas nie był geniuszem literackim, ale łączyły nas wspólne 
więź, ponieważ wszyscy lubiliśmy pisać i byliśmy 
tolerancyjni wobec poglądów innych członków grupy. Tak, 
czasami nie zgadzaliśmy się, ale broniliśmy praw poety do 
wyrażania swoich poglądów.

Świętowaliśmy swoje sukcesy i wspieraliśmy się, jeśli któryś 
z nas prezentował poezję publicznie. Odwiedzaliśmy inne 
zespoły i festiwale poetyckie, w tym Międzynarodowy 
Festiwal Poezji Hastings, gdzie zaprzyjaźniliśmy się z 
poetami z całej Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Nasza liczba wzrosła do dziesięciu i przenieśliśmy siedzibę 
do pokoju nad pubem Cherry Orchard w Croydon, gdzie 
gościliśmy osiem lat. Stało się to miejsce spotkań 
wędrownych poetów. Tu też rozpoczęliśmy działalność 
wydawniczą. Peter Evans opublikował Poetic License Poetry 
Magazine, który wydawany był przez kolejne dwadzieścia lat. 
Aby uzyskać większą różnorodność wierszy, 
wprowadziliśmy kolejno nowych redaktorów, którzy tajnie 
wybierali wiersze do każdego wydania. Nie było komentarza 
redakcyjnego, co pozwoliło utworom ukazać się w ich 
własnym kontekście. Około 2010 roku magazyn został 
wybrany jednym z najlepszych dostępnych czasopism.

Po tym, jak Gmina Croydon wycofała fundusze, doszliśmy do 
porozumienia, aby zorganizować jednodniowy Festiwal 
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Poezji, w którym mogliśmy zebrać fundusze na magazyn, 
dzieląc się dochodami ze sprzedaży biletów.

Nazwaliśmy festiwal Poezja Plus i przedstawiliśmy poezję w 
bardzo wielu formach. Na przykład: pisane, czytanie poezji, 
w tańcu, w obrazach i w fotografii. Były plakaty poezji i 
pewnego razu nawet labirynt poetycki. Dziesięciu z nas 
pracowało w nadgodzinach, a kilku z nas było stale zajętych 
przez prawie rok. Pokój był wypełniony poetami z daleka, 
młodymi i starszymi. Poszerzyliśmy czytelnictwo Poetic 
Licence, aby pokryć Wielką Brytanię i zagraniczne 
zapotrzebowanie i nadal zorganizowaliśmy kolejne dziesięć 
festiwali w ciągu jedenastu lat. To były ekscytujące czasy.

 Od 1989 do 1900 roku często miałem wrażenie, że wiersze 
wypływają z prawie każdego otworu mego ciała. Mogły 
jakby zatańczyć kankana nad moim czołem, jak na 
oświetlonej pętli. Mój notatnik był pełen, pisałem o 
wszystkim. Zdarzyło się raz, że zapis zrobiłem na odwrotnej 
stronie drzwi toalety, które miały być wymienione. Mogło to 
się zdarzyć, gdy jechałem samochodem, zasypiałem lub 
budziłem się, a często godzina trzecia rano była termin 
rozpoczęcia lub zakończenia projektu. Notatki, które robiłem, 
były pełne bzdur, póki nie zdołałem odczytać mojej pisaniny i 
przeanalizować myśli.

Nadal wysyłałem wiersze, raz opublikowano trzy w jednym 
czasopiśmie, a następnie pięć w innym wydaniu. Kevin 
Cadwallender i ja rozpaliliśmy się nawzajem, on opublikował 
Once Bellow a Time, historie o nas dorastających, w odstępie 
dziesięciu lat. On na północy Anglii, ja na południu.

Natomiast ja brałem udział w meczu piłki nożnej na 
Wembley, który doprowadził mnie do opublikowania 
Charlton Athletic F C, Poetry in Motion. Klub i księgarnie kupiły 
książkę.
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Dzięki temu dowiedziałem się, że istnieją ludzie w dziedzinie 
futbolu, którzy lubią poezję oraz piłkarze, którzy czytają 
poezję.

Tak zainspirowany, ponieważ znalazłem sposób zarabiania 
pieniędzy na mojej sztuce, napisałem do najlepszych klubów 
piłkarskich i wielu gazet prosząc ich o wiersze od fanów, a z 
pomocą finansową Stowarzyszenia Zawodowców Piłki 
Nożnej wydałem Football Pure Poetry i Football Pure Poetry 2 
oraz trzecią, podobną publikację. Znowu księgarnie 
zainteresowały się książkami i bywałem zapraszany do bycia 
gościnnym poetą podczas kilku wydarzeń. To było bardzo 
miłe, ale lekko zawstydzające. Moje szczęście trwało; wraz z 
Crispinem Thomasem zostałem zaproszony do udziału w 
zespole poetów i artystów, którzy odwiedzali szkoły, 
biblioteki i kluby piłkarskie, gdzie wykorzystaliśmy 
popularność piłki nożnej, aby wprowadzić dzieci w sztukę i 
ukazać im trudności, z którymi borykali się czarni piłkarze na 
tle rasowym.

Były też inne tematy, takie jak emeryci z Chelsea Pensioners 
(żołnierze emeryci) i Charles Darwin. Moim zadaniem było 
skłonienie ich do napisania wiersza i nauczenie prostego, 
konstruktywnego sposobu rysowania sylwetki. Książki i 
broszury zostały opublikowane w związku z tymi 
warsztatami, a moja praca polegała na pisaniu wierszy i 
robieniu ilustracji. Byłem zaszczycony, że dostarczyłem 
wiersze i ilustracje do publikacji z okazji obchodów stulecia 
Charlton Athletic Football Club. Wraz z Crispinem 
kontynuowaliśmy naszą pracę w czterech więzieniach w 
Walii i w Wielkiej Brytanii. Pomysł dwóch angielskich 
poetów, którzy zaprezentowaliby poezję w Kraju Bardów, był 
zbyt dobry, by nie wziąć w nim udziału.
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 W 2013 roku Croydon Community Radio otworzyło swoje 
wrota w odpowiedzi na zamieszki w Croydon. Peter Evans i 
ja wzięliśmy udział w wywiadzie i bez planowanego formatu 
wystartowaliśmy z programem poetyckim, raz w miesiącu, 
jako prezenterzy radiowymi. Peter wykonał sprytną pracę 
nad panelem sterowania i wybrał wiersze i muzykę, aby 
dopasować je do okazji, a ja przedstawiałem i rozmawiałem z 
naszymi gośćmi poetami. Była to świetna okazja, by dać się 
poznać niektórym znakomitym, ale mało znanym poetom. W 
tym czasie Steve Rushton, który interesuje się poezją 
europejską, zaprosił mnie do udziału w spotkaniu z dwoma 
polskimi poetami na UCL w Londynie, gdzie spotkaliśmy 
Annę Marię i Tomasza Mickiewiczów. Nawiązaliśmy 
znajomość i zaprosiliśmy Annę do programu radiowego. 
Czytała wiersze po polsku, a Peter czytał je po angielsku. To 
dało nam pewne uznanie w polskiej społeczności w Anglii i 
wprowadziło międzynarodowy smak do naszego programu 
opartego głównie na autorach z Croydon. Marta Brassart 
dołączyła do nas w późniejszym programie. Odtąd nie było 
już spojrzenia wstecz, wspólnie organizowaliśmy i 
uczestniczyliśmy w angielsko - polskich i europejskich 
spotkaniach poetyckich w Londynie, w Poetry Café (Poetry 
Society) i kilku innych miejscach w południowym Londynie. 
Kilka miesięcy później mieliśmy zaszczyt przeczytać wybrane 
wiersze Anny w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie została 
odznaczona medalem Gloria Artis za jej zasługi na rzecz 
polskiej kultury za granicą (dodam, że Marta Brassart 
podtrzymała polski akcent i czytała wiersze po polsku). 
Ostatnio, wiersze kilku Brytyjczyków zostały przetłumaczone 
i opublikowane w Poezji dzisiaj i w antologii Mosty / Briges, 
wydanej przez nieugiętego Aleksandra Nawrockiego. 

Radiostacja działała cztery lata, została rozwiązana z powodu 
braku współpracy z Gminą Croydon. Ale był to sukces, który 
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przyniósł do Internetu prace ponad 100 poetów. To była 
fascynująca podróż, podczas której spotkałem wielu 
wrażliwych, często opiekuńczych a czasami złoszczących się 
ludzi. Czy poezja zmieni świat? Wątpię w to, ale jest to ujście 
dla tych, którzy tego chcą i potrzebują, i ujście dla tych, 
którzy nagle wpadli w rym. Jest to niewielka grupa ludzi, 
którzy nie mają dostępu do światowej sceny, pomagająca 
wyrazić nasze uczucia, choć niewielkiej liczbie osób o 
podobnych wyobrażeniach. Jeśli poeta może zabrać mnie w 
podróż, której nie znam, i sprawić, że będzie interesująca, dla mnie 
jest to wówczas dobry wiersz. Jeśli mogą mnie zabrać w podróż, 
którą podróżowałem i zobaczyć to inaczej, niż zobaczyłem to i 
sprawić, że będzie interesująca, to będzie to wspaniały wiersz. Kto 
by pomyślał, że zabroniony pocałunek i wyburzona ściana 
mogą wysłać kogoś w podróż, która zmieni jego życie. 

Tłumaczenie: Anna Maria Mickiewicz
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Teresa Kaczorowska - urodziła się na Suwalszczyźnie 
(1953), wychowała na Mazurach, od 1985 r. mieszka w 
Ciechanowie na północnym Mazowszu. Absolwenta I LO im. 
M. Konopnickiej w Suwałkach oraz dwóch uniwersytetów: 
obecnego Warmińsko-Mazurskiego oraz Warszawskiego. 

   Prozaik i poetka, dr nauk humanistycznych, badaczka 
polskiego dziedzictwa kulturowego, również na emigracji 
(praca doktorska o Mieczysławie Haimanie – poecie, 
dziennikarzu, pierwszym historyku Polonii amerykańskiej). 
Autorka kilkunastu książek oraz wielu artykułów prasowych 
i naukowych. Uczestniczy w spotkaniach autorskich, 
prelekcjach i konferencjach, nie tylko w swoim regionie i 
kraju, ale na obydwu półkulach świata.

  Dziennikarka (prezes Klubu Publicystyki Kulturalnej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie). Od 
2013 r. prowadzi comiesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi 
kultury w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

   Animatorka kultury (w latach 1988-1998 była pierwszą 
prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie, 
obecnie jest prezesem Związku Literatów na Mazowszu (z 
siedzibą w Ciechanowie), a także prezesem Stowarzyszenia 
Academia Europaea Sarbieviana (z siedzibą w Sarbiewie). 
Redaktor naczelna periodyku „Ciechanowskie Zeszyty 
Literackie” (od początku, czyli od 1998 r.). Jest główną 
organizatorką i prowadzącą najważniejsze imprezy literackie 
współorganizowane przez Związek Literatów na Mazowszu, 
jak Ciechanowska Jesień Poezji (od 22 lat), Międzynarodowy 
Festiwal M.K. Sarbiewskiego (od 2005), Wiosna Literatury w 
Gołotczyźnie, Światowe Dni Poezji UNESCO i wielu innych. 
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     Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Światowej 
Rady Badań nad Polonią, Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich i wielu innych. 

   Uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in. 
Nagrodą IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), 
Nagrodą Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), 
trzykrotnie statuetką „Złote Pióro” (Ciechanów 2004, 2006, 
2009), Medalem „Za Zasługi dla Ciechanowa” (2006), 
Nagrodą im. Witolda Hulewicza (Warszawa 2006), Odznaką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej" (2007), Nagrodą im. dr. F. Rajkowskiego 
jednoznaczną z honorowym tytułem Ciechanowianina Roku 
(2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
„Polonia Restituta” (2010). W 25-lecie pracy twórczej została 
uhonorowana aż trzema nagrodami za wybitny wkład dla 
kultury polskiej: Medalem „Pro Masovia”, Nagrodą Pracy 
Organicznej im. Marii Konopnickiej oraz Nagrodą Starosty 
Ciechanowskiego (2012). 

Ostatnio: Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” (2014), honorowym wyróżnieniem Nagrody im. 
Kazimierza Dziewanowskiego (w 24. edycji dorocznego 
konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 31 stycznia 
2017 r., za książkę „Od Warszawy do Tobolska”), 
ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego 
(„za bogatą twórczość literacką” 2017). 
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Teresa Kaczorowska 
Modlitwa za syna 

Panie daj mu niezależność
do której jest tak stworzony
ale i stałość i pokorę
też jemu niezbędne

i dopomóż jemu zbudować dom
w przestrzeni wyśnionej
zdobionej kolorami bażantów 
i śpiewem ptaków z kwiatu jabłoni

niechaj słońce budzi się zawsze w jego oknach
niechaj niebo wchodzi przez drzwi szeroko gościnne
a światło księżyca niech oświetla miłość
do najbliższych i ziemi ojczystej

niechaj w domu jego nie zabraknie chleba i wina
a ten z własnego pieca niech najdłużej smakuje
niechaj będą pod dachem kochane osoby
oraz miejsce i dla Ciebie Panie

abyś mógł prowadzić mojego syna 
do światła i prawd wiecznych
abyś oszczędzał mu ciemności
a hojny był w najjaśniejsze gwiazdy

wtedy marzenia piękne jak motyle
uniosą go na szczyty
i rozpozna on klucze życia
nawet w środku nocy…
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Teresa Podemska–Abt
Taka opowiastka 

Czasami zastanawiam się nad moim ‘ja’ 
zawładniętym przez nieuchronność bycia (mówiąc językiem 
Białoszewskiego), ale nie potrafię o sobie barwnie opowiadać, 
więc zgodnie z powiedzeniem: „jak Cię widzą tak Cię piszą” 
(choć w dzisiejszym post-cokolwiek świecie, wszystko 
wskazuje na to, że powiedzenie to uległo metamorfozie w 
‘tak Cię widzą jak media i plotkarze piszą’), przytoczę tu parę 
wypowiedzi osób, które blisko mnie poznały (jeśli poznanie 
takowe jest możliwe) w mojej codzienności, miłościach, 
pasjach, kłopotach i  rozterkach, a także – poprzez moje 
pisanie i przekonania wyrażane publicznie.

Zacznę od tego, że odkąd pamiętam, moja Ciocia nazywa 
mnie Słoneczkiem, ponieważ kiedy byłam dzieckiem lubiłam 
każdemu opowiadać wymyśloną przez siebie historyjkę o 
przyjaznym Słońcu, rozjaśniającym twarz każdego 
zachmurzonego człowieka. Słońce, niczym bóg wszelkich 
światów i bytów, mówiłam, wysyła ludziom ciepłe, 
migotliwe, złote promienie, które nie tylko wywabią z twarzy 
zatroskanie, ale wyostrzają wzrok, słuch, węch i smak. 
Wzrok, aby każdy nieszczęśliwiec dostrzegł wokół siebie 
dobrych ludzi i aby podziwiał odcienie światła i kolory, 
jakimi obdarza go Natura, węch, by zachwycały go zapachy i 
umiał rozpoznawać truciznę i wroga, smak, żeby docenił 
każdy posiłek. 

W domu rodzinnym nauczono mnie, że jeśli zechcę, świat 
będzie dla mnie dobry i osiągnę wszystko co zamarzę lub 
zaplanuję. Wiem, że tak jest i ciągle powtarzam to młodym 
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ludziom. Moi Rodzice otwierali przede mną wiele możliwości 
poznania siebie i swoich uzdolnień, a zatem uczyłam się 
tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie, jeździć konno, zbierać 
jagody i zrywać wiśnie, dbać o innych, zajmować się 
odpowiedzialnie sobą. Wtedy do ulubionych zajęć należały 
wyjścia do teatru i na koncerty, po których bez końca 
czytałam albo coś nuciłam. Wygląda na to, że słuch i głos 
odziedziczyłam po Ojcu, który miał niesamowicie bogaty 
tenor. Zachwycał swym śpiewem i barwą głosu wszystkich 
przyjaciół, a że w rozwoju Jego muzycznych zdolności 
przeszkodziła Mu wojna i osadzenie w Auschwitz i 
Buchenwaldzie, przelał swoje pasje na mnie. Od 
najmłodszych więc lat śpiewałam lalkom, słuchaczom pod 
oknem, moim zwierzętom i gościom, gdy była po temu 
okazja. Zauważyłam, że ludzie zasłuchani w śpiew i w 
drugiego człowieka są piękni, a atmosfera – naturalna i 
czysta. 

Gdy byłam mała wierzyłam, że można stać się promyczkiem 
słońca, gdy dorosłam, zrozumiałam, że jestem ze Słońcem, 
więc z Kosmosem, połączona. Długo nie wiedziałam, że 
Słońce może być także żarem palącym życie; tego się 
dowiedziałam, gdy okazało się, że jestem uczulona na jego 
promienie, a wiele lat później – gdy widziałam wypalone 
pola, lasy i wzgórza Australii. 

Z tamtych bajkowych, niejako mitycznych i mistycznych, a i 
słonecznych dla mnie lat, zostało we mnie do dziś uczucie 
miłości i wiara w dobroć ludzi. Przeświadczenie o 
wszechpotędze miłości mnie prowadzi, dzięki niemu ufam 
ludziom. Jest moim poczuciem bezpieczeństwa i dlatego 
chętnie dzielę się miłością i wiedzą, jaką mam o świecie i 
rzeczywistości, a także staram się pomagać, gdy komuś to jest 
potrzebne. Robię to z oddaniem, nie trzeba mnie prosić: jeśli 
mogę i potrafię, jestem gotowa i dyspozycyjna. Zasadniczo, 
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uważam się za altruistkę, ale czy naprawdę byłabym nią w 
każdych okolicznościach, nie potrafię powiedzieć. Jedno 
wiem na pewno. Chętnie dzielę się umiejętnościami i 
uczuciami. Jestem w tym spontaniczna i otwarta na nowe, w 
tym — ludzi, Dzięki temu spotykam na swojej drodze ludzi 
słonecznych, którzy są ze mną, gdy ich potrzebuję i są, gdy 
zbliżenie nie jest konieczne. Pewien znajomy malarz po 
przeczytaniu Żywych snów powiedział, że moje wiersze są 
humanitarne i świadczą o mojej cierpliwości. Nie wiem co 
dokładnie miał na myśli, ale faktem jest, iż wolę czekać aż 
ktoś opowie mi swoją historię niż o nią pytać. Pytać 
człowieka o niego samego i jego życie to tak jakby pytać o 
światło, które jest zawsze, obojętnie czy widzę je w postaci 
tęczy, dnia czy nocy. Jestem szczęśliwa, że obdarzona jestem 
jasnością i ciemnością losu. Wierzę w miłość i jej 
różnobarwną moc; w jej wszystkich kolorach, odcieniach, 
prześwitach i cieniach, pojawiających się i znikających 
niespodziewanie, objawia się tajemnica istnienia. 

Niedawno (a może parę już miesięcy temu, nie wiem, bo czas 
jest względny i biegnie nie tylko w nas, ale wkoło nas, co 
zawsze odbieramy subiektywnie tak czy owak) pewna droga 
mi osoba napisała mi, że mam ‘kamień a nie serce”. Byłam 
zdruzgotana; nie potrafiłam i nie potrafię sobie siebie z takim 
sercem wyobrazić! Ale fakt jest faktem, nie odwzajemniłam 
miłości, jaką mnie obdarzono, nie umiałam zaproponować 
innego rodzaju tego uczucia, choć się starałam. To wielka 
lekcja. Przyszła w mojej egzystencji w świecie późno, ale 
usiłuję jej sprostać. Wypowiedzianych słów (uczuć) nie 
można cofnąć. Ważą, wpływają na nas, domagają się 
zrozumienia i działania, więc podjęłam próbę powtórnej 
relacji z tą osobą, otwierając się na inne od dotychczasowych 
możliwości poznania; tak aby ta osoba nie czuła się 
odrzucona.  Myślę, że z każdą naszą relacją jest podobnie, bez 
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względu na to czy jest to relacja z człowiekiem, codziennością 
czy sztuką i literaturą. W każdej z nich obowiązuje szczerość, 
którą należy dobrze w sobie pielęgnować. Pielęgnuję zatem 
co święte w literaturze, uczę się tego co stworzono przede 
mną, tego co ceni każdy znany mi człowiek. Najpiękniejszą 
relacją z kimś czy czymś jest miłość, pasja, zrozumienie. 

Na pytanie ‘kim jestem’, odpowiem lapidarnie — 
człowiekiem z jego niezliczonymi twarzami to znaczy tyle 
(odwołując się do literatury) i więcej co — człowiek-pamięć, 
człowiek, który słyszy śmiechy zza ściany, człowiek z 
wysokiego zamku, człowiek pozytronowy, człowiek 
niewidzialny, człowiek plus, człowiek obcy, Inny, człowiek-
migrant i człowiek pierwszy, a także — człowiek bez 
właściwości, człowiek litera. Dopełniając niejako ten obraz, 
jestem człowiekiem opowiadanym przez ludzi mi bliskich i 
nieznanych, a określonym wiele lat temu przez mojego Syna, 
który na pytanie „kim jest Twoja mama?” odpowiedział – 
„Moją mamą” i po namyśle, patrząc poważnie na swego 
rozmówcę, dodał — „No i jest pisarką, ale ‘na chleb’ zarabia 
ucząc, bo poeci zmyślają, a z tego nie ma pieniędzy.” W 
ustach dziecka brzmiało to przekomicznie, ale dziś pamięć 
tego i podobnych zdarzeń wywołuje zadumę, a przecież 
znaczy także moje ‘nic nierobienie’, jak to pięknie nazwał 
Miron Białoszewski.
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Teresa Podemska – Abt
kwestia miłości

nie ma we mnie miłości
z romantycznych powieści
może dlatego, że w śmiesznym biegu po wpis do indeksu
zbyt dużo ich przeczyłam. na wypadek
społecznej koegzystencji. bez urazy
miłość jest
łatwa
bez prób zdobywania. w namiętnych dłoniach
młodości. fantazji. bez sprzeciwu 
konserwatyzmu. wścibstwa. starości 
może dlatego nieustająco płynie. w marzeniu
pełnego doznania. doświadczenia. Nienasycenia
bez pozorów
wtajemniczenia

nie ma we mnie miłości
bez wolności. Wiecznej
zgody na innego. siebie. w rzeczy samej
zbyt dużo we mnie człowieczej treści. niezapisanej ciągle
na żadnej z tablic. póki co
miłość jest. w śladach
bosych stóp 
nad oceanem. o zachodzie
w nieskończonym wibrowaniu
horyzontu. Jedyna
każdego dnia. inna. a przecież
zawsze podobna
do ciebie. w cichym westchnieniu
pragnienia. nad ranem

jest we mnie miłość
jak na Początku
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patrzy w moje oczy pełne dawno-zapomnianych łez 
penetruje miejsce wcielenia
bez którego nie zdarzyłby się cud. a nawet
najmniejszy kaprys. Istnienia
jak żądne uwagi dziecko
wychyla się spoza deszczu. życia. z boską potencją 
wypełniając mnie cierpliwością. Oczekiwania
nadziei. poza granicami. ciała. na zawsze uduchowionego
nieznośnym stereotypem. wykradanym przeszłości
doprowadzanej do szaleństwa
mediumicznym ujadaniem

czy chcesz.  Teraz
po tym wszystkim. Jeszcze
ze mną
kochać

(się)
(świat)
(ludzi)
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Ursula Zabierowski

Jak...

W objęciach nocy szukam świtu
W grzechu rozgrzeszenia
Jak na wieczne potępienie
Jak ćma na własne życzenie 
Opalam się od żarówki 
W przekonaniu jej cienia
Oddycham spokojnie
W ekstazie wytchnienia…
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Wanda „Dusia” Stańczak – autorka 14 tomików z 
różnymi formami literackimi, napisała 80 piosenek, śpiewa, 
gra na scenie.

Organizatorka Kabaretu „Pół-serio”, który założyła 13 lat 
temu (ponad 400 występów w kraju, na Litwie i w Wiedniu). 
Jest prezesem O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów 
Polskich i przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej Rady 
Głównej SAP. Od ponad 7 lat organizuje i prowadzi 
poetycko-muzyczne międzynarodowe „DACHY”, które co 
miesiąc gromadzą kilkudziesięciu poetów, artystów, 
muzyków z Polski i wielu krajów. Współorganizuje i 
prowadzi od kilku lat z prezes-dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie Międzynarodowe Zloty Poetów z Polskim 
Rodowodem w Wilnie. 

Zawsze szuka barw i odcieni pomiędzy bielą i czernią.  

Linki:

https://www.facebook.com/wanda.stanczak/videos/vb.100
001172751014/1481054461943631/?type=3
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Wanda „Dusia” Stańczak 
Co to się z nami porobiło...

Co to się z nami porobiło
co porobiło się, do diaska
żadnego żaru, iskry żadnej
i tylko ta żelazna maska

Co to się z nami porobiło
nadzieja dawno na pył starta
tylko na pustym losu stole
ta pomarszczona, zgrana karta

A za oknami wiosna. Pękają lepkie pąki
ptaki budują gniazda, mlecze zalały łąki
a za oknami wiosna prowadzić chce parami

nadzieje budzi rankiem, że nowy świt przed nami

Co to się z nami porobiło|
co porobiło się, do diaska
wiosenne deszcze płyną łzami
i radość jak zapałka trzaska

Co to się z nami porobiło
nadzieja dawno na pył starta
samotnie strugą wlewasz wino
w dźwięki Chopina i Mozarta

A za oknami lato, dojrzałe jak twe myśli
zasypiasz wciąż z nadzieją, że może ci się wyśni
w kolorach słońca życie, co czeka gdzieś w oddali
A ciebie tylko w gardle i pod powieką pali

Co to się na nami porobiło
co porobiło się do diaska
jesień za oknem taka chłodna 
los rzuca tylko ci, co łaska
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Co to się z nami porobiło
nadzieja dawno na pył starta
stos kalendarzy do kominka
a każda karta diabła warta

Już jesień rankiem strąca szron z kolorowych liści
jeszcze ostatkiem marzysz że może ci się ziści
kałuże ściął przymrozek i zmarszczki przypiął kwiatom
a ty naiwnie czekasz, że znowu będzie lato

A ty naiwnie czekasz

Linki:

https://www.facebook.com/wanda.stanczak/videos/vb.100
001172751014/1481054461943631/?type=3
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Weronika Girys-Czagowiec
jak trudno ustalić imiona/ wszystkich tych co zginęli/ w 

walce z władzą nieludzką 
– o kilku wierszach Zbigniewa Herberta

Ponieważ żyli prawem wilka/ historia o nich głucho milczy – pisał 
Zbigniew Herbert w utworze Wilki z tomu Rovigo. Upomniał 
się w nim o tych, których usiłowano zarówno zlikwidować 
fizycznie, jak i zniszczyć moralnie w oczach społeczeństwa – 
o Żołnierzy Wyklętych. O tych, którzy po II wojnie światowej 
nie złożyli broni, lecz przeciwstawili się sowietyzacji Polski: 
członków Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, 
Armii Krajowej Obywatelskiej, Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość”, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowych Sił 
Zbrojnych. W epoce PRL-u moralnemu unicestwieniu 
Żołnierzy Niezłomnych służyły literatura, film, a także 
powstające licznie artykuły prasowe i teksty autorstwa PRL-
owskich historyków. Herbert jako jeden z pierwszych 
upomniał się o pamięć o tych, którzy mieli przez całą 
wieczność/ w głębokim śniegu wiecznie konać. 

W jednym z wywiadów, wspominając własną 
przeszłość i kontakty z „bandytami z lasu”, jak nazywano 
Żołnierzy Wyklętych w ówczesnej propagandzie, powiedział: 
„Czułem i do dziś czuję szacunek do tych, którzy pozostali do 
końca wierni przysiędze, w lasach, bez nadziei. [...] Jeżeli 
jednak ktoś rzeczywiście walczył o tę niepodległość – to była 
Armia Krajowa przez długich 5 lat, której wysiłek określono 
wraz z Powstaniem Warszawskim – jako daremny i 
politycznie niesłuszny. A także polskie oddziały walczące w 
lasach już po „wyzwoleniu”. A jeszcze ci, co ginęli w lochach 
i kazamatach bezpieki”2. W wierszu Herberta są to młodzi 
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ludzie, którzy przegrali dom swój w białym borze. W śniegu, 
który posiwia ich młode głowy, pogrzebane zostają także ich 
marzenia, nadzieje, plany na przyszłość: Ciemny” nie 
zostanie agronomem, Świt” księgowym, Marusia” matką, a 
,,Grom” poetą.

Zimowa aura, kojarząca się z zamieraniem, śmiercią, 
pojawia się również w wierszu Piosenka, dedykowanym 
Zbigniewowi Kuźmiakowi, koledze poety zmarłemu w 
sowieckim łagrze. Tu śnieg z deszczem towarzyszy zwożeniu 
w głąb lasu ciał poległych w sosnowych trumnach. Jak podaje 
Anna Drozd, w pierwodruku (1998) wiersz nosił tytuł Sny, a 
jego druga strofa, wyraźnie wskazująca na okoliczności 
śmierci, brzmiała: „komenda suchy salwy trzask/ ostatni 
okrzyk pożegnalny/ oddziela linią diamentową/ nadzieję 
żywych – rozpacz zmarłych”3. Po zmianie zwrotka ta ma 
postać następującą: „niech im całunem będzie mgła/ a 
światłem szronu ostre iskry/ i pamięć nasza przy nich trwa/ i 
płoną mroki wiekuiste”. Herbert, będący strażnikiem ich 
pamięci, wzywa nas do tego samego – abyśmy pamiętali o 
tych, których nie opłakała Elektra i nie pogrzebała Antygona, 
którzy po latach wciąż nieubłaganie patrzą nam w oczy i 
uparcie szepczą słowa stare, jak w wierszu Prolog. Abyśmy 
strzegli tej pamięci, ponieważ, jak pisze w wierszu Pan Cogito 
o potrzebie ścisłości, zacytowanym w tytule niniejszego tekstu, 

w tych sprawach
konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić
nawet o jednego
jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci.

2 A. Poppek, A. Gelberg, Pojedynki pana Cogito, rozmowa ze Zbigniewem 
Herbertem, „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 46, s. 1, 12.
3 A. Drozd, Moje zrabowane miasto ojców, http://herbert.guru/zrabowane-
miasto-ojcow/, [dostęp: 30.12.2015]. 
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Opracowanie

Agnieszka Jarzębowska 

Włodzimierz Holsztyński ur. 1942-03-03 w Niżnym 
Tagile, na Uralu - matematyk, tęga głowa, poeta, znawca 
poezji, wykładał na uniwersytetach w USA i Kanadzie. Jego 
życie starczyłoby za kanwę niejednej powieści. Obcesowy w 
wyrażaniu poglądów politycznych, wrażliwy na świat i ludzi. 
Kiedyś zapytany o szczęście powiedział: „[…] do bycia 
szczęśliwym nie mam zdolności.

Miewałem szczęśliwe momenty rodzinne i z przyjaciółmi.

              dziewiąty miesiąc
              --------------------------------

      przez ziemi krzywiznę obłą
      przytoczę się do ciebie na okrągło
      i wokół twej postaci kulistej
      zamkną się moje ramiona koliste

                                   wh,
                                   1974

Wyobrażenie umiejętności pływania oraz jeżdżenia na 
rowerze lub na łyżwach zdawały mi się szczytem szczęścia. 
Wraz z opanowaniem tych czynności ich magia minęła. 
Zastąpił trud nauki. Jednak pływanie w morzu (lub na 
jeziorach) było cudownym przeżyciem; szczególnie samotnie 
i na długie odległości lub choćby godzinami z dala od brzegu, 
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przez pół dnia bez wychodzenia na brzeg lub dotykania dna. 
Hej, czasem nurkowałem na kilka metrów w głąb, aż 
chwytałem w dłoń piasek z dna, a po wypłynięciu rzucałem 
na powierzchnię wody - sam dla siebie.

zatrzymała się karuzela czasu

----------------------------------------------
      8 marca
      moje miasto już mnie zapomniało
      i moje szczenięce lata

      poradniki turystyczne informują
      że warszawa jeszcze wypiękniała jak wiecie
      lecz ja już nigdy nie wrócę
      na stare śmiecie

Zmuszony do emigracji tęskniąc za Warszawą pisał:

  Ameryka

----------------------------------------------
      tu jak zjem pajdę z trzech kawałków chleba
      to jak z polskich sześciu
      i już podbródek opiera się o brzuch
      a brzuch o kolana
      a zamiast przez plac defilad
      to od razu przebiegłem maraton
      widzowie wołali dobrze wyglądasz
      bili brawo więc też im biłem
      i wołałem że to oni
      u’r lookin’ good!
      a dla menadżera w teksasie
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      jeden taki bieg był za mało
      nie przyjął mnie do pracy

      tu jak nie break dance to rap
      skaczą z samolotów na golasa
      sprejują ściany w metro
      nie dojada się dużo
      je się jeszcze więcej
      biega maratony
      i czas jakoś leci
wh,
2000-02-08

   wiosna 2013

------------------------------------------------------

       miasteczko tonie w majowej zieleni
       w szeleście opon i szumie drzew
       oczy spod powiek patrzą na chodnik
       a w górze ktoś stuka w bezdomne drzwi
       to moje miasto tu mego życia
       urwał się nagle korowód dni
       i choć mnie nie ma ty musisz słyszeć
       jak w górze stukam w bezdomne drzwi
       wiosna po wiośnie mija beze mnie
       co rano budzi cię ptaków krzyk
       bo przerażone chcą mnie zagłuszyć
       gdy w górze stukam w bezdomne drzwi
       to wszystko mary włóczęgi iluzje
       w zapachu kwiatów pokrzep się drzemką
       i we śnie więcej się mną nie opiekuj
       nikt w górze nie stuka w bezdomne drzwi
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Wojciech Banach (1953) mieszka i pracuje w 
Bydgoszczy. Poeta. Wydał kilkanaście książek poetyckich. 
Jest również autorem albumów kolekcjonerskich. 
   W latach siedemdziesiątych był członkiem grupy faktu 
poetyckiego „Parkan”; do roku 1983 należał do Koła Młodych 
przy Związku Literatów Polskich, a od 1990 roku jest 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2011 roku 
pełni funkcję prezesa zarządu Bydgoskiego Oddziału SPP.
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Wojciech Banach
Poeta powinien, jeśli się nie wstydzi

Poeta powinien mieć zawsze 
przy sobie jeden wiersz
jak paszport opaska noworodka obroża więzienna
nieśmiertelnik lub tabliczka na trumnę
z kolorami flagi kodem DNA
z historią rodziny jeśli się nie wstydzi
adresem gniazda
i znakiem na czole

wiersz – jak karta
klucz pasujący do wszystkich
automatów i ludzi
bandaż i nóż
na różne sytuacje
ogień woda chleb
najlepiej w jednym słowie
stworzonym przez siebie 
dostępnym dla wszystkich

poeta powinien mieć zawsze
przy sobie jeden wiersz 
ostatni
i pierwszy zarazem
jeśli się nie wstydzi
siadać z nim do stołu

 (Mężczyzna z sąsiedniej klatki) - 2010
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Wojciech Banach
Nauka języka

                                               Panu Tadeuszowi Różewiczowi

Po Tobie
języka uczyliśmy się od początku
ze strzępów zasłyszanych dialogów i fragmentów
tekstów umieszczonych na tablicach
ogłoszeń reklam ściennych napisów
powitalnych nad bramami
gościnnie komentujących nasze przybycia
nie zawsze planowane 
obiecujących wolność po wykonaniu określonych zadań
jakby sama nasza obecność między 
żywymi była niewystarczająca 
i wątpliwa z punktu widzenia przydatności
dla systemów łamiących krzyże lecz
spinających pasy klamrą boga
co w zasadzie powinno być warunkiem
koniecznym do zbawienia aczkolwiek
niewystarczającym do zachowania naszych zwłok
w kompletnych uniformach 
i tak zostało
a później
już z dala od piachu i ognia
z szacunkiem dla każdego chleba 
języka uczyliśmy się z popiołów
przez zachowanie umiaru w oddechach
milczenia zwanego poezją

(Odwrócona piaskownica) - 2013

297



Yvette Poplawska we wszystkich swoich poczynaniach 
zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz 
tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości 
narodowej. 

Urodzona 4 października 1960 we Wrocławiu – polska 
poetka, eseistka, prozaiczka, bajkopisarka, reportaże, 
dziennikarka, blogerka, korespondentka w Mojabancarella, 
TV24.  Wydawca. Juror w Konkursach. Animatorka kultury, 
fotografik. Podróżniczka, sporty ekstremalne. Od 1991 na 
stałe mieszka w Belgii. Absolwentka Handel – Ekonomia, 
Filologia. 

Pracowała m. innymi w Teatrze Kalambur, Pałacyk, MAK. 
Debiutowała we Wrocławiu 1986 wierszem Dziecku mojemu. 
Współzałożycielka Fundacji Johna Lennona im. IMAGINE 
5.04.1989 we Wrocławiu. Udział w Światowych dniach 
UNESCO ,,PoEzja Ocala’’ Londyn 2012. Festiwal „Złoty 
Środek Poezji” w Kutnie 2012. II edycja ,,Dni Kultury 
Polskiej’’ z VIVA – POL 2013 w Antwerpii (Belgia), podczas 
12. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej 
Pacanów - Norwegia 2014r. w Polsce oraz 5 lecie 
Europejskiego Centrum Bajki 2015. Udział w I Kongresie 
Kobiet 01.2015r. w Brukseli ,,Kobiety dla Kobiet’’. 
Założycielka i Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART 
2013 Belgia. Organizacja Polonijna na rzecz Rozwoju i 
Promocji Kultury Polskiej z siedzibą w Belgii. Dialog 
twórców kultury, dziennikarzy, prawników, tłumaczy ze 
społeczeństwem. Nowe alternatywy współpracy. Otwartość i 
przenikanie się relacji interpersonalnych. Wymiana 
doświadczeń, wzajemna inspiracja do działania, 
wykorzystanie potencjału twórczego Polonii. Organizacja 
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znaczących imprez i wydarzeń kulturalnych promujących 
polską kulturę, sztukę na terenie całego świata. Poezja 
tłumaczona na kilka języków światowych. Organizatorka: I 
ŚWIATOWEGO UNISONO POETYCKO – LITERACKIEGO 
W BELGII 2014 ,,Litera’Tosfera’’. Udział w I KONGRESIE 
KOBIET w Belgii. Udział w Warszawskich Targach Książki 
2018r. Aktywnie bierze udział w wielu spotkaniach 
polonijnych, przedkładając dobro artystyczne nad własne 
Ego. Adoptuje twórczość polskiej emigracji w struktury 
innych kultur. 

Założyła i redaguje blog: 
http://bloguspoeticus.wordpress.com/yvette-o-
mnie/,,,Spichlerz poEtycki”, „litera’ToMedia”. Publikowana 
na łamach wielu gazet i portali internetowych w TV. Bierze 
udział w audycjach radiowych, gdzie czytana jest jej 
twórczość. Zatrzymuje się na ludzkiej egzystencji. Lubi i 
potrafi komunikować się z ludźmi, niezależnie od ich statusu. 

Adres do korespondencji
e-mail virtualia.art@gmail.com 

Strony Portali
http://msvirtualiaart.wordpress.com/aktualnosci/ - 
Założyciel, Prezes

Strona autorska
http://bloguspoeticus.wordpress.com/yvette-o-mnie/
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Zbigniew Derda
Znany, drukowany, nagradzany. W tym roku obchodzi 
jubileusz 35 lat pracy twórczej, od debiutu prasowego i 
arkusza wydanego przez G.L. Ecce.

Zbigniew Derda
x     x     x

Maćkowi Meleckiemu

osamotnieni w ogrodzie świadomi grzechu
nie wiedzą co robić jest przecież sad
i drzewa najważniejsze w nim jest i wąż
i zerwane jabłko i nagość która się okazała

gdzie zatem on zapomniał o nich czy sam wolał odejść
pozostawiając ich samych sobie na pokuszenie 
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Zbigniew Derda
x     x     x

cicha ciepła noc
dworzec śmierdzi samotnością
cisza krzyczy

Zbigniew Derda

bez tytułu, ale chyba powinno być
WYZWOLENIE

od dwóch godzin
i trzydziestu ośmiu minut
jestem ateistą

bóg zaczął pukać
do moich
drzwi

teraz nieźle wali
chyba będzie kłótnia 

zanosi się na niezłą jatkę
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Zbigniew Milewski urodzony w 1969 r., mieszka w 
Warszawie. Polski poeta. Jego twórczość była tłumaczona na 
wiele języków i drukowana w międzynarodowych 
antologiach. Autor ponad 10 zbiorów poetyckich. Laureat 
głównych nagród wielu konkursów i turniejów poetyckich. 
Za książki nominowany do wielu nagród np.  „Zagrabki” 
zostały Książką 41 Jesieni Poezji a „W tle tli się miasto” 
otrzymały Złote Pióro XVI World Poetry Day UNESCO.  W 
2014r. został nagrodzony Nagrodą im. Juliusza Słowackiego 
za całokształt twórczości, a w 2016r. otrzymał odznakę 
Zasłużony dla Kultury Polskiej MKiDN. 
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Zbigniew Milewski
minutka z bajek

dotyk z piaskownic  
popruty za segmentem 
miś z herbaciarni 

kołysze biodrem 
masz bajaderkę do snu 
gin bez toniku 

spadł jak z księżyca 
kiedy wujek obudził 
prawym sierpowym 

- pójdźmy do piasku 
do innych braci poznaj   
są w jednym dole
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Zbigniew Milewski
W mitenkach

dla Ewy Brzozy – Birk

Nie lubię tego miasteczka!
Tu ludzie udają, że są.
Na stacji pociągi stoją dłużej,
czekają na podróżnych i miejscowych, by zdążyli.

Tu ludzie udają, że są!
Dziewczyny znikają w pobliskich domkach,
czekają na podróżnych i miejscowych, by zdążyli
z nimi - jak Róża Pe. z lokalnej legendy.

Dziewczyny znikają w pobliskich domkach,
niewidocznych jak one. Zostawiają ślady w pamięci,
z nimi jak Róża Pe. z lokalnej legendy,
jestem dla przyjezdnych,

niewidocznych jak one. Zostawiają ślady w pamięci!
Nie lubię tego miasteczka!
Jestem dla przyjezdnych,
gdzie na stacji pociągi stoją dłużej
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Zbigniew Mirosławski
z wykształcenia prawnik i historyk. Eks dyrektor Zespołu 
Szkół Plastycznych w Tarnowie. Pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Głównej Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Od 1993 r. prowadzi warsztaty literackie 
Grupy Autorów przy Bibliotece Publicznej w Tarnowie 
redagując magazyn literacki "Aspiracje". 

Więcej informacji, m.in. o publikacjach i nagrodach: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Miros%C5%82aws
ki
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Zbigniew Mirosławski
Natura przemawia 

Zanim przemówią trawy,
zanim jesień zaprosi nas do tańca 
pośród opadłych liści,
trzeba nasłuchiwać ciekawie:
rozbrzmiewające w gałęziach trele,
przemierzać górskie, leśne szlaki,
o zachodzie sycić się ze słońcem rozmową.
Może wtedy uda się scalić:
z ogołoconymi koronami drzew, 
z odlotem przeczuwających zimę ptaków,
z kamieniami spadającymi z łoskotem
wielomówną lawiną...
Dopiero wtedy można pojąć:
chrzęst kości pod warstwą ziemi,
zrozumieć wymowę prochów,
szum wiatru, plusk strumieni,
jęk zaklęty w piorunie.

306



Zdzisław Antolski ur. 16 stycznia 1953 roku w 
Skalbmierzu. Poeta, prozaik, felietonista, krytyk 
literacki. Mieszka w Kielcach. Debiutował jako poeta w 
1974 roku w antologii „Bazar Poetycki”. Otrzymał wiele 
nagród literackich: „O nagrodę Jesiennej Chryzantemy” 
– Płock 1978 r.; dwukrotnie „O świętokrzyską Lirę 
Poezji” – Kielce 1979, 1982, „Nagroda na XIV 
Ogólnopolskim Festiwalu Poezji” – Łódź 1985; 
„Nagroda Czerwonej Róży” – Gdańsk 1982; „Nagroda 
Imieniem Andrzeja Bursy” – Kraków 1986. Publikował 
m. in. w: „Poezji”, „Twórczości”, „Nowym Wyrazie”, 
„Dekadzie literackiej”, „Akancie”, „Magazynie 
Literackim”, „Przemianach”. „Piśmie Literacko 
Artystycznym”, „Okolicach”. W roku 2001 został 
odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi. W roku 2005 
otrzymał z rąk ministra kultury i sztuki brązowy krzyż 
Gloria Artis.

Zdzisław Antolski
Oko Boga

Przez otwarte okno
zagląda ciekawie
słonecznik

Zawstydzony odwrócił
płomienistą głowę

Jutro będzie plotkować
cała wieś
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Zdzisław Antolski
Strych dziadka Józefa

Pachnący ziołami strych
W chacie dziadka Józefa
To mała biblioteka 

Historia pędzi naprzód
jak szalony karawan
co jakiś czas gubi kalendarze
broszury złocone dzieła
zebrane stare niepotrzebne
dokumenty czasu 

Józef cierpliwie gromadzi
książki ocalałe z popiołów
porzucone przez maszerujące wojska
wywiane przeciągiem na zakrętach
kolejnych etapów 

Leżą i szczerzą do siebie
wyszczerbione stronice 

Józef zachodzi tam czasem
niedzielę patrzy z uśmiechem
na świat skłóconych
myśli zwalonych na kupę
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Zdzisława Kaczmarek
***

Bezimienna
zanurzam się w tłum
jak w ptasiej chmarze idę
nie dbając o drogę
kierunek i cel
anonimowa czuję się bezpiecznie
nie boję się kieszonkowców bardziej
niż złodziei dusz i umysłów

czasami zdarzy się potknięcie
nagły zwrot
uśmiech
prosto w oczy uważne spojrzenie

bywa że wtedy rodzi się wiersz
bez adresata
bezdomny
jak wielu z nas

Zdzisława Kaczmarek
***

Moja dusza nie pójdzie do nieba
duszę zostawiam w wierszach

Czy
będą cięższe o dwadzieścia jeden gramów 
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Zdzisława Kaczmarek
***

Zamykają się kolejne ścieżki dostępu
 do barw świateł i dźwięków
wysychają strumienie neuronów
umysł coraz bardziej
oddala się od ciała

choć krew w żyłach gęstnieje
pajęcza sieć nerwów
traci wytrzymałość
raz jeszcze płoniemy
by zamienić się w stos popiołu
wielkości łebka od zapałki

Zdzisława Kaczmarek
*** 

Miłości już nie ma
a ja róże sadzę
i to czerwone

jesień to najlepsza
pora na sadzenie róż
mówią specjaliści 
od pielęgnowania ogrodów
duszy
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Zdzisława Kaczmarek
***

Pomysł na wiersz jest jak
poranny orgazm 

nagłe olśnienie
słodki ból rozpływający się po ciele
penetracja materii
słów ubieranie w nowe barwy
przytulanie
gładzenie metafor
by stały się uległe 
zajaśniały świeżym blaskiem

mozolne szukanie smaków 
odkrywanie nieznanych ścieżek
w głąb siebie

ku światłu
czy w mrok
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Zdzisława Kaczmarek
***

Na mojej planecie 
którą właśnie opuszczam 
wysychają źródła 
rzeki 
zamieniają się w kamieniste szlaki
którymi wędrują już tylko padalce 
pełzają 
coraz bardziej obcy sobie ludzie
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Ula de B 
Poezja wizualna 
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