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Żyć trzeba całym sobą – żyć trzeba całym życiem: 
bo życie to nie tylko radość, uśmiech – 
- ale też ból, płacz, nadzieje. 
I tak, jak melodia będzie niepełna, 
kiedy zabierze się jej niektóre nuty – 
- tak życie będzie niepełne, nie do końca prawdziwe,
jeśli nie przyjmie się go ze wszystkim, 
co przynosi każdy kolejny dzień.

[Dorota Szczepańska]
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Miły Czytelniku,
oddajemy w Twoje ręce tomik, jakiego na próżno szukać na półkach nawet największych księ-
garni. Znajdziesz go za to w swojej własnej bibliotece, tej domowej albo publicznej. Jest to zbiór 
tekstów różnych. Są tu wiersze, opowiadania, limeryki a nawet scena teatralna. Humor i luz prze-
platają się z psychologiczną głębię, osobistymi zwierzeniami i twórczą fantazją. 

Zbiór jest literackim debiutem trzynastu mieszkanek gminy Bychawa, kobiet w różnym wie-
ku. Najmłodsza ma trzynaście lat, najstarsza – prawie siedemdziesiąt. Wszystkie na tyle odważ-
ne, żeby otworzyć przed Tobą, Drogi Czytelniku, drzwi serca i odsłonić cząstkę własnej duszy. 
Gdy poczujesz, że jesteś gotowa... Gdy poczujesz, że jesteś gotów... Zacznij czytać! 

Zapraszam do lektury
W zbiorze znalazły się prace, które powstały podczas warsztatów pisania - jednego z ele-

mentów projektu „Kultura - ubranie szyte na miarę” - realizowanego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2017”. Warsztaty prowadziła profesjonalist-
ka, pisarka i blogerka Monika A. Oleksa. 

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
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Drogi Czytelniku, 
tomik, który właśnie przeglądasz, nie jest zwyczajną książką. To zaczarowane słowa, pisane ser-
cem; to słowa klucze, dzięki którym być może odnajdziesz drogę do takich przestrzeni w Twoim 
życiu, które dawno temu zostały zamknięte, może zapomniane, wyparte. 

„W zaciszu słów” to lektura na dobry sen, na spokojny wieczór i na dzień, który chce Cię 
czymś zaskoczyć. Nie odkładaj jej, tylko zasmakuj w słowach i podziel się nimi z tymi, którzy ich 
potrzebują. Dobre słowo ma moc przemiany życia. Dobre słowa trzymasz właśnie w ręku. Miłej 
lektury!

Monika A. Oleksa, pisarka, eseistka, blogerka 
[www.magialiterczarslow.blogspot.com]
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***
W życiu warto mieć odwagę: 
warto mówić „miłego dnia” całkiem obcym ludziom, 
warto popełnić jakiś błąd na oczach wszystkich,
warto czasem nie założyć kaloszy, gdy strasznie pada deszcz,
warto wskoczyć do rzeki w ubraniu,
warto się uśmiechać na ulicy bez powodu,
warto mieć marzenia,
warto pójść na kawę z nowo poznaną osobą,
warto napisać list i go nie wysłać,
warto poznawać nowych ludzi,
warto mieć przyjaciół,  ale wrogów też warto mieć,
warto czasem popłakać,
warto zadzwonić do przyjaciółki o drugiej w nocy i się jej wyżalić,
warto pisać wiersze,
warto pomóc osobie w potrzebie,
warto słuchać każdego rodzaju muzyki,
warto mieć inne zdanie,
warto czasem udawać głupka, chociaż dobrze wiemy, o co chodzi,
warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach,
warto zapalić znicz na nieznanym grobie,
warto zgubić się w obcym kraju,
warto się dzielić,
warto kochać,
warto mieć własne poglądy,
warto robić to, co się kocha,
warto być optymistą, realistą, pesymistą,
warto mówić „dziękuję” i „proszę”,
warto pójść czasem na samotny spacer,
warto po prostu żyć.

Wiktoria 
Michalak

Jestem osobą kreatywną, 
oryginalną i bardzo 
szaloną.  Z każdą minutą 
do mojej głowy napływa 
milion pomysłów. Pomimo 
tego, że ciągle się gubię, to 
wiem, że kiedyś uda mi się 
zrealizować je wszystkie. 
Rodzice dali mi na imię 
Wiktoria,  abym zwyciężyła. 
Taki jest plan!  
Uwaga, przybywam!

W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Wiktoria Michalak ❧ 11   
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30. października
Kiedy wszystko idzie tak, jak trzeba, a każde przedsięwzię-
cie kończy się sukcesem – nasza czujność powoli usypia. Im 
dłużej trwa dobra passa, im większy splendor jest naszym 
udziałem, tym trudniej przychodzi nam zachować spokój 
i pogodę ducha, kiedy coś się nie uda. A to przecież pod-
stawa – umieć „wytrzymać”, kiedy coś nie wyjdzie. Zacisnąć 
zęby, nie zniechęcić się, spokojnie rozważyć wszystkie „za” 
i „przeciw” – i spokojnie, odważnie spróbować jeszcze raz. 
I jeszcze, i jeszcze.  Do skutku. A najważniejsze – nie przyj-
mować krytyki jak wyroczni. Naprawdę! 

Z grupą znajomych z klasy postanowiliśmy zrobić wy-
stawę naszych prac, wykonanych na warsztatach fotogra-
ficznych. I wszystko było naprawdę wspaniale. W  życiu nie 
czułam się tak doceniona. Przybyli goście nie mogli się nas 
nachwalić: że tacy młodzi, a im się chce, że naprawdę fajnie, 
że pomysłowo. Przedsionek nieba prawie.

A potem przyszedł L. i jego koledzy. Profesjonaliści, 
znawcy i koneserzy. Absolutnie doskonali i wspaniali. I się 
zaczęło. „Wojtek, widziałeś? No, normalnie porażka!” „A 
zobacz tutaj, no nie wierzę, jak to można było pokazać 
ludziom!” 

Dowiedzieliśmy się, że wystawa jest do niczego, że nie 
ma na co patrzeć, że to totalna amatorska robota i nie warto 
w ogóle poświęcać na nią czasu.

Skamienieliśmy. 
A wtedy podszedł do nich pewien starszy Pan.
„Widzę, że znacie się na zdjęciach. A możecie nam 

powiedzieć, co tak naprawdę nie podoba się wam na tych 
fotografiach?” 

Zapadła cisza. Starszy Pan nie odpuszczał: „To jak, 
chłopcy, powiecie nam, co jest nie tak z tymi zdjęciami?”

Nikt nie doczekał się odpowiedzi.

L. i jego koledzy bez słowa odwrócili się na pięcie i wy-
szli. Wszystko wróciło do równowagi.

Zawsze i w każdej sytuacji może znaleźć się ktoś, 
komu się coś nie spodoba. Ale powiem wam, że nie warto 
się przejmować głupimi docinkami innych. Zwłaszcza – 
niektórych innych. Ludzie zawsze będą gadać, co byś nie 
zrobił. Jak będziesz bogaty, miał super ubrania, będą cię na-
zywać snobem. Jak będziesz się ubierać w skromne ciuchy 
i nie będziesz mieć za dużo pieniędzy, to powiedzą, że je-
steś leniwy i nie chce ci się pracować.  Albo, że „taka karma”.

Uwierz mi, nie warto tego słuchać, bo mówią to ludzie, 
którzy sami nigdy nie zdobyli tego, co chcieli, którzy nigdy 
nie odważyli się spełnić swoich marzeń, którym coś nie wy-
szło w życiu i się poddali; którzy po prostu ci zazdroszczą 
i mają tak nudne życie, że szukają rozrywki w cudzym... Nie 
warto, serio.

Słuchanie opinii takich osób nic ci nie da. Naprawdę 
nic.

Pokaż wszystkim, całemu światu i sobie, że jesteś po-
nad to. Że znasz swoją wartość i że masz odwagę dążyć do 
wyznaczonych sobie celów mimo wszystko.

Nieważne kim jesteś, problemy zawsze będą częścią 
twojego życia, ale... nie możesz pozwolić, aby stały się ca-
łym twoim życiem. W życiu czasami trzeba przejść przez 
burzę.

Skup się na swoich marzeniach! Skup się na tym, jak 
możesz je spełniać. Nie ma znaczenia, co przytrafiło ci się 
w przeszłości. Życie przeszłością i rozpamiętywanie jej 
w nieskończoność to jedno z najgorszych rozwiązań. 

Jeżeli nie ty, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy? 

(Tekst zamieszczony na blogu Autorki:  
https://zapiskiznotesuwm.blogspot.com)

12 ❧ W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Wiktoria Michalak
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Iwona 
Furmaga

Jestem maleńką cząstką 
wszechświata: wrażliwą, 
często impulsywną, 
czasami romantyczną, nie 
zawsze rozważną. Taki 
trochę niespokojny duch. 
Mimo wszystko: zawsze 
jestem sobą. Od kiedy 
pamiętam, książki to moje 
drugie życie.

***
Zmącone ciszą
Myśli nieczesane lat kilka 
Zbieram
Zamykam w małym pudełku
Więzieniu
Tam spokojne, bezpieczne
Zasną utulone
Śpiewem anielskich głosów,
Blaskiem nadziei, ciepłym dotykiem miłości.
Obudzi je ciche drżenie serca.
Pójdą sobie na świata kraniec daleki,
Skąd jeden mały krok do szaleństwa.

***
Jeśli nie mogę być już szczęśliwa,
podaj mi proszę swą dłoń.
Zabierz daleko w bezkresne nieba obłoki.
Tam spokojna, bezpieczna, 
utulę do snu niespełnione marzenia,
słowa nigdy niewypowiedziane.
Do największej szuflady 
schowam twarze mi drogie,
wykrzywione bólem, wyrzeźbione żalem.
Zostanę…

W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Iwona Furmaga ❧ 13   
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***
Mój Anioł zawsze stoi obok.
W swoich ramionach zamyka me cierpienie.
Zabiera łzy, gdy ciężar życia rani.
Łagodzi gniew i daje czyste myśli.
Mój Anioł zawsze jest tuż obok,
gotowy bronić każdej mojej winy.
Przychodzi we śnie, dotykam Jego dłoni,
rzeźbi miłością świat mój niespokojny.
Milczeniem zgadza się na wszystko,
cierpliwie znosi każdą gorszą chwilę
i tylko w Jego oczach widzę całą prawdę:
nadzieję, wiarę, miłość prawdziwą.
Nie mogę poznać Jego świata,
zamyka drzwi, gdy stoję bardzo blisko. 
To nie mój czas, nie moja chwila,
choć kusi druga strona lustra.
Mój Anioł uczy zawsze wierzyć,
do końca walczyć, choć ból rozrywa serce.
Gdy swoim chłodem skrzydła me podcinasz,
mój Anioł nocą tworzy mnie na nowo….

***
Nikt nie słyszał jej cichego wołania o pomoc,
jak dławiła się ogromem samotności pustej- 
nie widział nikt.
by chwycić się resztek życia w rozpaczy -
zabrakło sił,
Zabrakło jej wiary.
Przechodziliście zawsze obok,
dusiła się Waszym szczęściem, splecionymi dłońmi,
radością w oczach.
Nikt nie zapytał, czemu smutek, ból na ustach,
czemu samotność tak boli,
czemu ślady łez na jej poduszce.
Było tyle lat szczęśliwych i Wy obok,
uśmiechnięte twarze, chwil tyle niezapomnianych.
Dziś, gdy śmierć i cierpienie puka do drzwi-
każdy twarz odwraca, nikogo już obok nie ma.
I stojąc nad mogiły ukwieconym sercem, 
niech nikt nie płacze fałszywą łzą smutku.
Nie mówcie, ile pomocy z Waszej strony,
ile wsparcia i starań.
Nie uwierzy nikt, kto choć trochę ją znał…

14 ❧ W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Iwona Furmaga
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Matylda 
Graboś

Jestem kobietą pełną 
marzeń i wiary, że mogą się 
spełnić, jeśli będę uparcie 
ku nim dążyła. Jestem 
historykiem sztuki - sztuka 
żyje w mojej duszy i nie 
wyobrażam sobie siebie 
bez niej. Jestem żoną 
i staram się być dla mojego 
męża życiową partnerką 
i najlepszym przyjacielem. 
Jestem matką cudownego 
chłopczyka, którego 
każdego dnia otaczam 
troską, miłością i staram się 
wychować go na dobrego 
człowieka. Jestem też 
zagadką - bo nie wiem, jak 
potoczy się moje życie.

Kawiarnia nocą

***
Poranek zgotował mieszkańcom Paryża wyjątkowo chłodne po-
witanie jak na tę porę roku. Jesień, która dopiero się rozpoczynała, 
przypominała raczej słotny listopad. Deszcz z coraz większą siłą ude-
rzał o szyby kamienic przy Rue Jacob. Nicole wynajmowała miesz-
kanie na poddaszu, przez co spadające na dachówkę krople deszczu 
brzmiały jak walenie w bębny, które bezlitośnie wygrywały dźwięki 
nawołujące ją do pobudki.

- Dobrze, już dobrze! Wstaję - powiedziała z wyrzutem dziew-
czyna, wychodząc spod puszystej i ciepłej pierzyny. 

Nicole okryła ramiona miękkim, wełnianym pledem, który do-
stała od matki w dniu, w którym opuszczała rodzinny dom. Pierwsze 
swoje kroki skierowała do toaletki stojącej przy oknie, tak by miała 
jak najlepsze oświetlenie. Niewielki stolik z wąską nadstawką osło-
nięty był na dole upiętą, jasną tkaniną, za którą Nicole trzymała 
czyste ręczniki i bieliznę, pomiędzy którą pochowane miała najcen-
niejsze rodzinne pamiątki. Blat przykrywała dziergana w motywy 
kwiatowe serwetka. Stała na nim duża, porcelanowa misa, wokół 
której porozstawiane były przybory toaletowe. Półeczka była zasta-
wiona szklanymi buteleczkami, w których zamknięte były rozmaite 
zapachy perfum, którymi Nicole uwielbiała się otaczać. Miała kon-
kretny zapach na każdy swój nastrój. Dzisiaj czuła się przytłoczona 
posępnością poranka, dlatego wybrała zapach różany – nieco ciężki 
i duszący, ale też romantyczny. A przecież była bardzo zakochana. 
Dziewczyna spojrzała na swoje odbicie w zawieszonym nad meblem 
dużym, prostokątnym lustrze, zanurzyła dłonie w misie wypełnionej 
wodą i obmyła nią twarz. Poczuła, jak jej ciało przeszywa orzeźwia-
jący dreszcz. Kątem oka wyjrzała przez okno. Pogrążone w deszczu, 
ponure ulice Paryża oraz widok przemokniętych przechodniów tyl-
ko pogłębiło jej odczucie chłodu po kontakcie z lodowatą wodą. Raz 

W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Matylda Graboś ❧ 15   
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jeszcze zawiesiła spojrzenie na własnym odbiciu. Nicole była piękną, młodą kobietą i miała tego świado-
mość. Jej wyjątkowa, dziewczęca uroda niejednokrotnie pomogła jej wyjść z trudnych życiowych sytuacji 
i posłużyła jako narzędzie do zjednywania sobie ludzi, zwłaszcza mężczyzn. Jej fiołkowe oczy miały ciepłe, 
szczere a zarazem hipnotyzujące spojrzenie. Rzęsy były naturalnie czarne i długie, a brwi - wyraziste i two-
rzyły łagodne łuki. Usta miała niewielkie, ale gdy układały się w uśmiech, mogłaby nim skruszyć najgrubszy 
lód. Nicole nie do końca była zadowolona z koloru swojej cery – była dla niej zbyt jasna, zbyt porcelanowa. 
Używała więc różu na policzki, aby dodać swojej twarzy zdrowego kolorytu. W związku z tym, że nie musia-
ła przed wyjściem z domu zbytnio się upiększać, jej poranne czynności przed lustrem głównie polegały na 
upięciu burzy rudych, długich loków w możliwie zgrabny koczek.

Choć Nicole dopiero rozpoczynała swoje dorosłe życie, była już zaręczona. Z całego serca zakochał się 
w niej Bernard, student medycyny, pochodzący z bardzo zamożnego paryskiego rodu. Rodzina młodego 
mężczyzny stanowczo sprzeciwiała się temu związkowi. Mezalians bynajmniej nie był tym, czego by sobie 
życzyli; mógł on negatywnie wpłynąć na interesy rodziny i jej pozycję w towarzystwie. Wystarczyło jed-
nak kilka proszonych obiadków w rodzinnym domu Bernarda, które - jak zaplanowała jego matka - miały 
obnażyć wady Nicole i pokazać ukochanemu synowi, że nie jest to odpowiednia dla niego partia, żeby ta 
rudowłosa dziewczyna zjednała sobie państwa La Mure. Doszło nawet do tego, że Madame Elvire osobiście 
podsunęła synowi rodzinny klejnot – złoty pierścionek z koralem w kolorze włosów Nicole. Kochankowie 
postanowili zaczekać ze ślubem do czasu zakończenia nauki przez Bernarda. 

Nicole miała się dziś spotkać z narzeczonym. Z tego powodu postawiła na prostą, czarną spódnicę, 
podkreślającą kształt jej bioder i piękny zielony gorsecik, uszyty z wzorzystej tkaniny, idealnie harmonizu-
jący z jej ognistą urodą. Nicole jeszcze raz wyjrzała przez okno i utwierdziła się w swoim wyborze. Paryskie 
elegantki coraz częściej gustowały w antycznych wzorcach modowych, strojąc się w białe, spływające 
w swobodnych draperiach suknie i upinając fryzury, naśladujące te z wizerunków greckich bogiń. Nicole 
nie podążała za tymi trendami, zwłaszcza gdy paryska pogoda nie przypominała greckiego ciepła i słońca. 
Jedynie w perspektywie bycia panną młodą, oczywiście ciepłym latem, widziała siebie w długiej, białej, mu-
ślinowej sukni, wykończonej trenem, z odważnym dekoltem kusząco odsłaniającym jej jasne, pełne piersi. 
Przejrzysty materiał odkrywałby kształt jej smukłych ramion, podkreślał brzuch i kolana. Suknię zdobiłby 
haft z motywem jesiennych liści wykonany grubą wełnianą przędzą. 

Ze snucia tej boskiej wizji siebie wyrwał ją dźwięk zatrzaskujących się po sąsiedzku drzwi. Był to dla 
Nicole znak, że najwyższa pora wyjść do pracy.

16 ❧ W zaciszu słów. Bychawskie debiuty literackie. • Matylda Graboś
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***
Nicole lubiła drogę do pracy. Spacer zajmował jej niewiele ponad dwadzieścia minut. Po drodze mijała 
rzędy ciasno postawionych kamienic, oddzielonych od siebie uliczkami ułożonymi z kocich łbów, których 
proste fasady urozmaicały przytwierdzone na ozdobnych prętach latarnie. Przechodziła obok budynków, 
obklejonych od ziemi aż po ich szczyty, barwnymi afiszami, kuszącymi paryżan swoimi grafikami i hasłami. 
Najbardziej jednak Nicole lubiła mijać po drodze ludzi i codziennie spotykać te same życzliwe twarze: kwia-
ciarki, sprzedawcy parasolek, sprzedawcy koszy, pana z zawieszonym na ramieniu wiadrem i długą szczotką 
w ręku, który oferował usługi mycia okien. Nicole zawsze zatrzymywała się na krótką pogawędkę z kioska-
rzem, którego budka znajdowała się naprzeciwko piekarni, w której sprzedawała Nicole. 

Boulangerie mieściła się pośrodku różnych sklepów i zakładów. Po obu stronach drzwi znajdowały 
się przeszklone gabloty, na których codziennie eksponowano świeże wypieki: chleby, bagietki, croissanty. 
Cudowny zapach ciepłego pieczywa niósł się niemal po całej ulicy, zapraszając tym mieszkańców pobliskich 
kamienic. Nicole pracowała tu od ponad roku. Lubiła to miejsce, lubiła ludzi, którzy codziennie tu kupo-
wali. Znała już ich smaki, wiedziała, kto woli pieczywo bardziej przypieczone, a kto ledwo zrumienione. 
Dzień mijał jej tu na przyjemnych spotkaniach i rozmowach z ludźmi, których mogła już nazywać swoimi 
przyjaciółmi.

Piekarnię zamykała o godzinie piętnastej. Właśnie wycierała półki, gdy rozległ się cichy dźwięk dzwo-
neczka oznaczający nadejście klienta. W drzwiach stanął Bernard. Nicole czekała z niecierpliwością na spo-
tkanie z ukochanym. Miała bowiem wobec niego pewne plany. Nieco teatralnie wciągnęła powietrze – tak, 
by jej piersi na moment kusząco się uniosły i rzuciła się narzeczonemu na szyję z westchnieniem.

- Och, Bernardzie! Nie mogłam się ciebie doczekać. Wiesz …– zawiesiła głos i rzuciła mężczyźnie nie-
winne spojrzenie – … ta jesienna plucha w mieście nie służy mi wcale. Spójrz tylko na mnie. Opadam z sił! 
Proszę cię, kochanie, zabierz mnie stąd! Jutro sobota… Wyjedźmy za miasto!

Bernard spojrzał na swoją ukochaną od stóp do głów z nieukrywaną przyjemnością. Szaleńczo kochał 
najmniejszy centymetr jej ciała i uważał je za idealne. Wiedział też doskonale, że Nicole właśnie odgrywa 
przed nim teatrzyk i próbuje coś ugrać.

- Nicole, moja mała trzpiotko…Wyglądasz olśniewająco! Nie widać po tobie najmniejszych oznak wy-
niszczenia spowodowanych deszczem i wiatrem. Powiedz mi więc od razu, do czego zmierzasz?

Dziewczyna mocno wtuliła się w ukochanego tak, by przez moment poczuł miękkość jej piersi, a na-
stępnie odsunęła się o krok do tyłu i najsłodszym głosem, na jaki było ją stać, powiedziała:

- Zabierz mnie do Arles, Bernardzie.
- Do Arles? Przecież to prawie dzień drogi stąd! Co ci przyszło do głowy? Kategorycznie nie. Wybierzmy 

się gdzieś bliżej Paryża. 
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W tej jednej chwili jej fiołkowe oczy straciły błysk, który miały jeszcze przed paroma sekundami 
i Bernard wiedział już, co musi zrobić.

***
Droga do Arles upływała im na wspólnej rozmowie. Nicole wytłumaczyła Bernardowi powód, dla którego 
tak bardzo zależało jej na wizycie w tym miejscu. Chodziło jej o pewną kawiarnię. Usłyszała o niej z roz-
mowy dwóch mężczyzn, którzy robili w piekarni zakupy. Jeden z nich cytował list, jaki otrzymał od znajo-
mego malarza – Vincenta van Gogha : „W moim obrazie nocnej kawiarni starałem się wyrazić, że kawiarnia 
jest miejscem, gdzie można się zrujnować, oszaleć i popełnić zbrodnię. Poprzez przeciwstawienie delikat-
nego różu, krwistej i ciemnej czerwieni, łagodnej zieleni Ludwika XV i Veronesa żółtozielonym i ostrym 
niebieskozielonym odcieniom – to wszystko w atmosferze piekielnego żaru pieca i bladej siarkowej żółci 
– chciałem wyrazić posępną potęgę knajpy”.(1)Słowa te poruszyły ją tak głęboko, że wiedziała, że musi od-
szukać to miejsce i przekonać się, czy rzeczywiście jest takie, jak opisał je artysta. Bernard ucieszył się, że 
wybrali się w tę podróż. Oboje z Nicole lubili przygody, lubili nocną porą spędzać razem czas. Odwiedziny 
tej intrygującej kawiarni stały się ich wspólnym celem.

Do Arles przybyli już o zmroku. Zakwaterowali się w najbliższym hotelu i podekscytowani wyruszyli na 
poszukiwanie tajemniczego miejsca. Szli wąską uliczką wzdłuż rzędów kamienic. Gdzieniegdzie w oknach 
paliły się pomarańczowe światła. Minęli grupkę ludzi, którzy głośno ze sobą rozmawiali. Za chwilę przeszli 
obok obejmującej się pary. Coraz wyraźniej słyszeli czyjeś głosy i głośne śmiechy. Oboje czuli podniecenie. 
Wiedzieli, że zbliżają się do kawiarni.

 Pogoda w Arles była lepsza niż w Paryżu. Niebo było bezchmurne, dzięki czemu mogli także podzi-
wiać ogromną ciemnogranatową przestrzeń, usłaną niezliczoną liczbą żółtych, połyskujących, drobnych 
plam barwnych. Po dłuższej przechadzce dotarli na miejsce. Ich oczom ukazał się kawiarniany taras. 
Rozświetlony był żółtym światłem latarni. Przy okrągłych stolikach przesiadywali ludzie. Czas upływał im 
na rozmowach, śmiechu i piciu alkoholu. Pomiędzy nimi przechadzał się kelner dbający o to, by każdy 
klient był zadowolony.

- Spójrz, Bernardzie, jesteśmy! Jestem taka szczęśliwa! – Nicole rzuciła się narzeczonemu na szyję i go-
rąco go pocałowała. – Widzisz ten stolik i dwa krzesła, ten z samego przodu? Usiądziemy?

- Widzę, że ty także odnosisz wrażenie, że te miejsca na nas czekały. Nie dajmy się dalej prosić, za-
praszam. – Bernard lekko się skłonił i wskazał ukochanej drogę. Następnie, jak przystało na dżentelmena, 
pomógł jej usiąść przy stole. Gestem ręki poprosił do ich stolika kelnera.

(1)  I. F. Walther, Van Gogh, Warszawa 2005, s. 44.
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- Bonsoir! Czego się państwo napijecie? – zapytał grzecznie kelner. Był to młody mężczyzna o bar-
dzo wysokiej, szczupłej sylwetce i czarnych, krótko ściętych włosach. Jego ubranie przykrywał biały, długi 
fartuch. 

- Poprosimy to, co piją ci państwo za nami. – odpowiedział Bernard, puszczając oko do Nicole, która 
wyraźnie była przejęta i szczęśliwa. Kelner odszedł, po czym wrócił i postawił przed nimi dwa kieliszki zie-
lonego trunku. Ukłonił się grzecznie i odszedł. 

- Absynt – stwierdziła Nicole – proponuję wznieść toast za kawiarnię nocą! – Twarz dziewczyny rozpro-
mieniła się jeszcze bardziej. Unieśli kieliszki do góry i wypili toast. Mieszanka ziołowych smaków rozpłynęła 
się na języku dziewczyny: piołun, anyż, koper włoski… Wódka sprawiła, że Nicole poczuła ciepło na żołądku, 
na jej policzkach wystąpiły rumieńce, a w głowie lekko jej się zakręciło.

- Jesteś szczęśliwa, Nicole? – dziewczyna przytaknęła, a Bernard przez dłuższą chwilę wpatrywał się nią 
i nie mógł uwierzyć we własne szczęście. Była spełnieniem jego marzeń. 

– Robi się chłodno. Chodź, wejdziemy do środka.
- Chcesz nas zrujnować, Bernardzie? Popełnić zbrodnię? – spytała zawadiacko Nicole.
- Nie. Chcę z tobą oszaleć, Nicole. – odparł śmiertelnie poważnie Bernard, wziął ją za rękę i wprowadził 

do środka kawiarni.
W środku rzeczywiście panowała gorąca atmosfera. Było duszno. Ściany miały ciemnoczerwony kolor, 

lampy dawały żółtozielone światło. Na stolikach stały, jeszcze nie sprzątnięte, kieliszki i napoczęte butelki. 
Przy niektórych stołach siedzieli pijani mężczyźni – najprawdopodobniej za duża ilość alkoholu sprawiła, że 
usnęli podparci na rękach. Pośrodku niewielkiego wnętrza stał duży, żółty stół bilardowy.

- Chcesz stąd wyjść? – Zapytał z niepokojem i troską Bernard.
- Nie - odparła Nicole, ściskając mu mocniej dłoń. Zniżyła głos i dodała – spójrz na tę parę obścisku-

jącą się w kącie. Myślisz, że są kochankami? Czy może ta pani umila tylko noc temu mężczyźnie? – Nicole 
mrugnęła do Bernarda i wskazała mu dwa zwrócone do siebie krzesła. – Oszalejmy, Bernardzie! – odwróciła 
się i sięgnęła po alkohol i kieliszki z sąsiedniego stolika. – Dajmy się uwieść temu niezwykłemu miejscu, 
odczarujmy „posępną potęgę tej knajpy”. Śmiejmy się, tańczmy, kochajmy! Wnieśmy w to miejsce radość! 
A potem pijani miłością i magią tej nocy wybiegnijmy na zewnątrz, usiądźmy na tarasie i wtuleni zostańmy 
tam do rana. Na kawiarnianym tarasie nocą…
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Teresa 
Tracz

Mol książkowy od urodzenia
Nauczycielka z powołania
Regionalistka z zamiłowania

„Na psa urok”
(scenka w jednej odsłonie)

(Wiejska izba, gospodyni stoi przy stole, prasuje dziecięce ubranka. 
Słychać pukanie do drzwi)

Sąsiadka
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Maciejowa
Na wieki wieków! Zaprzyjcie wartko drzwi, bo zimna napu-
ścicie. Z czym przychodzicie?

Sąsiadka(siada na ławie)
Ano, pogadać chciałam, dawno was na wsi nie było. Cięgiem 
ino w chałupie siedzicie. Stało się co?

Maciejowa
Szkoda po próżnicy gębę rozdziawiać. Wnuka pilnuję, ot 
i wszystko.

Sąsiadka
A mnie się widzi, że coś was gryzie. Na wsi gadali, że u was 
niedobrze się działo. 

Maciejowa
Eee…. tam….. (chwilę milczy, odstawia żelazko i dosiada się 
do sąsiadki)
Raz kozie śmierć, powim wam i tak się rozniesie po wsi. 
Bedzie ze dwie niedziele nazad, jak moja Maryśka pierwszy 
raz, po porodzie, poszła z Maciusiem na spacer. Radziłam 
jak komu dobremu, żeby cosik czerwonego przyczepiła do 
wózka, od uroków. Ale gdzie tam, wyśmiała mnie i jeszcze 
powiedziała, że sie chyba szaleju na stare lata najadłam! 
Własnej matce tak powiedziała! Jak se to wspomnę, to aż 
mnie w piersiach dusi, do dziś!

Sąsiadka
No i co?! Wykrztuście wreszcie!
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Maciejowa
No i to, że ledwie za furtkę wyszła, napotkała Jagnę. 
Wiecie o kim mówię? Żonę starego Marczaka. Ta, 
jak tylko wózek zobaczyła, od razu nad dziecia-
kiem się nachyliła i jak nie zacznie chwalić: jakie 
śliczności, jaki dorodny…Maciuś od razu w bek. 
Tak się rozdarł, że Maryśka od razu musiała wrócić, 
bo nie szło go uspokoić. W domu też nie było lepi. 
Marudził, nie chciał jeść. Całą noc przepłakał. Nikt 
w chałupie oka nie zmrużył. Musiała na niego ta 
lafirynda jakoweś uroki rzucić!

Sąsiadka
Coś i ja słyszałam na ten temat. We wsi gadają, 
że mo złe oczy. Nie tak dawno była w obejściu 
Kobielów, akurat Zośka krasulę doiła. Chciała 
u nich mliko brać, ale Józef powiedział, że nie da, 
bo dla nich samych ledwo starczy. Popatrzyła tylko 
spode łba, pomamrotala coś pod nosem i poszła. 
Na wieczór Kobielowa już nic nie udoiła, bo krowa 
mlika nie dała!

Maciejowa
A widzicie? Coś w tym jest! Dlatego kazałam 
Maryśce starą zielarkę zawołać, coby te uroki nad 
dzieciakiem odczyniła!

Sąsiadka
I co, zgodziła się?

Maciejowa
A miała inne wyjście? Powiedziała, że drugiej ta-
kiej nocy nie wytrzyma, aaa… i dzieciaka przecie 
szkoda.

Sąsiadka
Mówcież, co było potem? Straszniem ciekawa!

Maciejowa
Ano, zielarka przyszła, okna pozasłaniała, jako-
weś zioła zapaliła i coś tam mruczała pod nosem, 
a spluwała na podłogę raz po razie! Mało mnie 
żółć nie zalała, bo podłogę zmywałam na kolanach 
przed jej przyjściem!

Sąsiadka
Pewnie zdrowaśki klepała!

Maciejowa
Może to być, alem nie dosłyszała. Potem jakoweś 
znaki nad głową Maciusia czyniła i… jak ręką Boską 
odjął. Dziecko płakać przestało i od razu usnęło.

Sąsiadka (zrywa się z ławy)
Coś takiego! No, no, no. To ja lecę po zielarkę dla 
mojego starego!

Maciejowa (zaniepokojona)
Co? Tyż płacze całe noce?

Sąsiadka
No co wy! Odwrotnie, za-nie-mó-wił!

Maciejowa
Jak to?

Sąsiadka
A tak to! Jak wczoraj mijaliśmy po drodze z kościo-
ła tę Jagnę, mój stary tak się na nią zapatrzył, tak 
się zapatrzył…, że aż mu ślepia na wierzch wyszły, 
gębę rozdziawił i… tak mu zostało do dziś.

Maciejowa (żegna się)
W imię Ojca i Syna…. To co wy tu jeszcze robicie?! 
Chłopa trza ratować, a nie językiem mleć po próż-
nicy! (sąsiadka wybiega)
Tfuuu… na psa urok! (spluwa przez lewe ramię)
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Jesteś 
(dedykowany przyjacielowi ś. p. Wiesiowi Bogucie)

W migawkach uśpionych źrenic
W milknącym echu wypowiedzianych wczoraj słów
W przyjacielskim uścisku niewidzialnych dłoni
W uśmiechu uwięzionym przez uparte nieme wargi
I choć Cię nie ma

Jesteś!
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Garść limeryków

Dylematy literatki z Bożej łaski
Słuchajcie, ludzie! Dacie wiarę?
Wzięłam udział w projekcie: „Kultura-ubranie szyte 
na miarę”.
Na literackie warsztaty się zapisałam.
O rany Boskie! Gdzie ja głowę miałam?!
Znalazłam się tu w nagrodę czy za karę?

Mariaż osła z molem
Jestem książkowym molem,
od filmów książki wolę.
Wciąż je przynoszę,
o nowe proszę
i czytam je z oślim uporem.

Sen czy dobra powieść?
Sen chce mnie utulić w swoich objęciach,
lecz ja odmawiam treścią książki przejęta.
I tak moja walka się toczy
przez lata, każdej nocy.
Czy kiedykolwiek się wyśpię? Nie mam pojęcia! 
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Weronika 
Szewczyk

Radosna piętnastolatka, 
kochająca ubierać swoje 
przemyślenia w słowa 
i teksty literackie. 
Zafascynowana muzyką, 
filmem i rękodziełem. 
Lubiąca podróże, 
poznawanie nowych ludzi 
i ciągłe rozwijanie się.

Nadmorski początek
Otworzyła okno, poczuła na twarzy powiew zimnego, morskie-
go powietrza. Słońce wychylało się powoli zza Bałtyku, podczas 
gdy Konrad jeszcze spał w ciepłym łóżku. Kamila była jednak na 
tyle podekscytowana, że wstała jeszcze przed wschodem słońca. 
Usiadła na parapecie w dresach, gotowa do porannego treningu. 
Nie mogła oderwać oczu od tego widoku. Zastanawiało ją, czy 
zawsze będzie się nim zachwycać. Albo raczej – dopóki będą tu 
mieszkać. Nie wykluczali przeprowadzki po kilku latach, ale być 
może gdańskie mieszkanko miało się okazać tym na stałe? Tego 
jeszcze nie wiedzieli. Kama zebrała się w końcu w sobie, zało-
żyła bluzę, buty sportowe i wyszła, zamykając drzwi wejściowe 
po cichu, aby nie obudzić śpiącego męża. Zbiegła po schodach 
z trzeciego piętra, stanęła przed blokiem i zaczęła się rozciągać. 
Dookoła było cicho, wręcz bardzo cicho. Ale czego można się było 
spodziewać o szóstej rano. Jej pierwszy dzień na uczelni zaczynał 
się dopiero za trzy godziny, miała mnóstwo czasu. Mimo ostrze-
żeń rodziny i znajomych, że po roku przerwy od nauki nie będzie 
potrafiła się z powrotem wbić w tok edukacji, Kamila była pew-
na, że nie będzie miała z tym problemu. Była spragniona wiedzy 
na tematy, które ją interesowały. Na kierunku, który postanowiła 
studiować. Setki kilometrów od domu rodzinnego, żyjąc na co 
dzień z mężem. Wyszła za niego kilka miesięcy po maturze, mimo 
wszystkich krzywych spojrzeń i prawie rok po ślubie zamieszkali 
w pierwszym wspólnym domu. Była pewna swego, zresztą tak jak 
i Konrad. Byli zaradnymi, pracowitymi, młodymi ludźmi, którzy 
chcieli dać sobie radę i mieli takie możliwości. Mieli wsparcie, 
również finansowe, swoich rodziców. Kamila miała w planach do-
rabiać sobie po nauce jako fotograf, a Konrad zdecydował się na 
studia zaoczne, aby w ciągu tygodnia pracować jako bibliotekarz. 
Nie była to może posada jego marzeń, ale gwarantowała wolne 
weekendy i pracę od ósmej do szesnastej. Zaczynał za tydzień, 
więc miał jeszcze kilka dni na odpoczynek. 
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Kamila po przebiegnięciu kilku kilometrów po parku, wróciła do mieszkania. Uśmiechnęła się na myśl, 
że jej mąż pewnie jeszcze nawet nie wstał. Z tym przekonaniem wzięła prysznic i poszła w stronę kuchni, 
aby zrobić dla ich dwojga jakieś śniadanie. Jakie było jej zdziwienie, kiedy zaraz po przekroczeniu progu 
zobaczyła Konrada i zastawiony stół.

- Hej, kochanie! – uśmiechnął się do niej mąż i pocałował na przywitanie w czoło.
- Hej! – odpowiedziała – Byłam przekonana, że jeszcze śpisz.
- Widzisz, a ja postanowiłem przygotować dla Ciebie małą niespodziankę. Siadajmy, bo wystygnie.
Na małym stoliku pod oknem ustawione były talerzyki z tostami francuskimi, słoik z konfiturą śliwko-

wą, sok pomarańczowy i bukiet świeżych kwiatów.
- A to skąd? – zainteresowała się Kama, wskazując na błękitne astry.
- Mieszka obok nas pani Barkowik – odpowiedział – sadzi na działce ogrom kwiatów, więc kupiłem od 

niej kilka.
- Barkowik? – zdziwiła się – Dlaczego to nazwisko mi nic nie mówi?
- Dlatego – roześmiał się Konrad – że poznałem ją, jak wnosiłem ostatnie meble do przedpokoju, a ty 

byłaś wtedy jeszcze we Wrocławiu. Smakuje? – zmienił temat.
- Pyszne – Kamila położyła dłoń na dłoni męża – ale ja już chyba muszę się zacząć zbierać, żeby się nie 

spóźnić na wstępie. 
Wstała od stołu i zaczęła się przygotowywać. Elegancka sukienka była uprasowana już od wczoraj, zało-

żyła ją na siebie. Wciągnęła na nogi rajstopy. Nałożyła na twarz podkład, a rzęsy pociągnęła tuszem. Włosy 
rozpuściła i rozczesała. Włożyła buty na kilkucentymetrowym obcasie i była gotowa do wyjścia.

- Jak wyglądam? – zwróciła się do Konrada, bawiąc się, jak to bywało kiedy się stresowała, obrączką na 
palcu.

- Bosko – pocałował ją, po czym złapał za rękę i obrócił wokół własnej osi.
- A co, jeśli ja się w ogóle nie nadaję? Może to nie jest dla mnie? – niepewnie spytała Kamila.
- Żartujesz? – Konrad zdecydowanie nie podzielał jej wątpliwości – na Akademię Sztuk Pięknych nie 

dostaje się nikt ot tak, z ulicy. Masz talent i nie wolno Ci myśleć, że jest inaczej. Zrozumiano?
- Tak, tak – pokiwała głową.
- To teraz uśmiech – pogroził palcem. Dziewczyna się uśmiechnęła.
- Byłbym zapomniał – chłopak odwrócił się na pięcie, wszedł do sypialni, po czym wrócił do przedpo-

koju z małym pakunkiem.
 - To dla Ciebie – podał Kamie pudełeczko. Dziewczyna wzięła je w ręce i delikatnie otworzyła. W środ-

ku był kubek z ich zdjęciem sprzed kilku lat, kiedy się poznali. Fotografia pełna miłości, na dole podpis „Dla 
mojej kochanej Żony. Nie zmieniaj się nigdy”.
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- Ojej – powiedziała – dziękuję! – przytuliła się do męża – z jakiej to okazji?
- Kurczę, ty naprawdę zapomniałaś – roześmiał się – dziś są twoje dwudzieste urodziny, głuptasie. 
- Drugi dzisiaj? – zdziwiła się.
- Tak.
- To faktycznie mam dzisiaj urodziny – złapała się za głowę, ale po chwili z powrotem przytuliła się do 

Konrada. Ten prosty gest napełnił ją siłą na cały dzień. Poczuła swoją energię, swoją pewność i świadomość 
swoich umiejętności. Była gotowa na każde zadanie. To wszystko dawała jej miłość. Od samego początku 
znajomości z Konradem czuła się uskrzydlona, wyższa o kilka centymetrów i niezwyciężona.
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Czerwona sukienka
Idealnie uprasowana czerwona sukienka,
piękne, jasne na włosach pasemka.
Szpilki na specjalne okazje wyciągnięte,
włosy fantazyjnie upięte.
Cała w skowronkach od samego rana,
siedzę uśmiechnięta, roześmiana.
W głowie już przyszłości kłębi się scenariusz,
przed oczami z urzędu stanu cywilnego kwestionariusz.
Czekam w umówionym miejscu na Ciebie,
od godziny obserwując chmury na niebie.
Tyle nadziei narobiłeś,
szkoda, że wcale się nie pojawiłeś.
Żadnej wiadomości, telefonu,
nawet kiedy wróciłam już do domu.
Z powrotem w szafie wisi sukienka czerwona,
nie miała szansy zostać doceniona.
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Alicja Tracz
Jestem rodowitą 
bychawianką. Żyję otoczona 
bliskimi, którzy są moją 
radością. Jestem babcią 
uwielbiającą swoje wnuki, 
matką kochającą troje 
swoich wspaniałych dzieci 
i żoną dumną ze swojego 
męża.
Cieszę się szeroko 
pojmowaną KULTURĄ 
i pięknem przyrody. Marzę 
o podróżach. Mieszkam 
w Bychawie i… tu jest moje 
miejsce na ziemi.

Bezsilność
Jak przelać myśli w słowa?
Czy jestem na to gotowa?
- bezmiar realiów i miłość
- okrucieństwo i litość
- ciepło w sercu; wspomnienia
- ziąb nie do zniesienia
- pełne barw radości
- w kątach upiorne ciemności
- euforia, eksplozja uniesień
- jesień, jesień, znów jesień
- niecierpliwość i pokora
- och, „ogarnąć” się pora
Jak mówić o radości,
a nie „dotykać” podłości?
Jak opowiadać o smutku?
może szeptem, po cichutku…
Tak wiele cudowności do opisania,
a to… bez sensu bajania.
Uniesienia i zwątpienia,
jak w kalejdoskopie skojarzenia
i słowa, umykające bez uprzedzenia.
Jak słodko-kwaśne owoce w winogrona kiści,
tak wiele czarno-białych, kłębiących się myśli.
A to, że w duszy gra muzyka – szczerze!
jak odtworzyć tę melodię bez nut, na papierze?
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Jesień w moim ogrodzie
Jesień – brzmi tak pięknie,
słowo przytulne i miękkie…
Do mego ogrodu przyszła Pani Jesień.
Wkroczyła dostojnie, powoli, choć nie bez 
uniesień.
Wyciszyła różnorodnego ptactwa przebogate 
śpiewanie,
słychać tylko gawronów krakanie i wróbli 
ćwierkanie.
Mimo to jesienny ogród jest pełen uroku,
w snujących się porannych mgłach i ostatnich bły-
skach słońca w nadchodzącym zmroku.  
Rabaty kwiatowe do zimowego snu niespiesznie się 
szykują,
choć tu i ówdzie lisie ogony pyszniąc się swą pur-
purą szokują.
Żeniszki – niebieszczą się całą gromadką,
Szałwie – nabrzmiałe czerwienią są nie lada gratką,
Lwie paszcze – ze swymi fikuśnymi „łebkami”,
Nasturcje – pełne finezji: z wielkim liściem i kolo-
rowymi kwiatuszkami.
Aksamitka – w żółtych odcieni bogatej palecie.
Jaki przepiękny jesteś, mój jesienny kwiecie!
Wszystkie pełne krasy, wciąż w pełnym rozkwicie,

nie chcą jeszcze zniknąć i szepczą: „Jesteśmy nadal 
piękne, czy to widzicie?”
A ostatnie maliny, nieśmiało zawstydzone, uśmie-
chają się na krzaczku,
żegnają się z grządkami: „Do zobaczenia za rok, 
cukinio i kabaczku.”
Coraz częściej wiaterek powiewa,
kołyszą się w jego rytmie iglaki i owocowe drzewa.
Powoli zaczynają spadać wirujące liście,
bo to jesień! Jesień! Oczywiście…
W powietrzu pełna melancholii cisza wisząca,
do głębokiej zadumy skłaniająca.
Jest tak cicho i pięknie!
Czemu więc w sercu robi się tak tęsknie?
I po co ta nutka smutku
wciska się w me myśli po cichutku?
Jesień – nostalgią przepełniona,
czyżbym była już „spełniona”?
W mym ogrodzie płożące się dymy z ogniska,
a mi dziwna tęsknota łzę z oka wyciska.
Bo chyba jest nie do ukrycia,
że wkradła się do mnie JESIEŃ ŻYCIA!
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Martyna 
Ozimek

Mam 13 lat. Rysuję od 8 roku 
życia, piszę – od czwartej 
klasy. Jestem harcerką, 
uczę się grać na gitarze. 
Gdy dowiedziałam się, że 
będą się odbywać warsztaty 
pisarskie, pomyślałam 
– czemu nie. I nie żałuję, 
pozwoliły mi one bardziej 
się otworzyć. 

Smutna rzeczywistość
Początek marca, przedwiośnie. Świat dookoła budzi się do życia, ćwierkają 
ptaki, szumią drzewa. Na starej ławce pod wierzbą siedzi młoda kobieta, dłu-
gie blond włosy sięgają jej do pasa, obok siedzi pies. Głowę trzyma na kola-
nach kobiety i razem wpatrują się w dal. Pies uniósł pysk na dźwięk cichego 
westchnienia właścicielki, która uśmiechnęła się do niego ciepło. Po chwili 
znowu odwróciła głowę. Posmutniała, po policzku spłynęła łza. Kobieta po-
czuła na twarzy język pupila, przytuliła go.

- Wiesz co, Max? Mimo wszystkiego, co przeszliśmy, wciąż nie mogę 
pojąć: jak, dlaczego, po co? Nie rozumiem sensu istnienia. Może po prostu 
jestem zbyt młoda, by zrozumieć? – kobieta popatrzyła na psa, a do oczu 
napłynęły jej łzy – Ty zawsze jesteś przy mnie i to dodawało mi sił. Wciąż 
czekam, kiedy to wszystko się skończy. Kiedy w końcu będę mogła żyć nor-
malnie, bez strachu, bez smutku, bez ograniczeń, bez łez… Kiedy nareszcie 
poczuję wolność? Po prostu chcę żyć jak inni…

Kobieta nie mogła dłużej tłumić emocji. I nie chciała. Zapłakała cicho. 
- Hau!- Pies usiadł jej na kolanach i zlizywał łzy spływające po policz-

kach dziewczyny.
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- Dzięki, Max. To wszystko mnie przerastało. Zaczęło się od tego rozwodu. Wszyscy w podstawówce za-
częli mi dokuczać, nie mogłam wytrzymać. Kiedy nadszedł czas liceum, nie miałam przyjaciół, znajomych, 
przestałam się uczyć, uciekłam wtedy z domu razem z tobą. Wtedy poznałam jego – kobieta przygryzła 
wargę, zacisnęła pięści. 

- Nie ufałeś mu. Powinnam cię posłuchać, piesku. Nie musiałabym znosić tej przemocy i bicia. 
Łzy spływały. Ptaki ucichły. Drzewa przestały szumieć. 
- Kocham cię, Max. Mój kochany pies…

- Proszę pani, lekarz już jest gotowy. 
Kobieta zamrugała, jakby wybudziła się z długiego snu, wyjrzała za okno. Deszcz spływał po szybie. 

Wrzesień, nie marzec. To nie była ławka w parku, to nie był słoneczny dzień. Wtedy sobie uświadomiła.
- Zapraszam – usłyszała niski głos lekarza. Weszła, wnosząc psa do gabinetu. 
- Na pewno jest pani gotowa? 
Kobieta kucnęła przy ukochanym psie i szepnęła:
- Tak.
Cichy strzał pistoletu ze środkiem usypiającym odbił się echem po gabinecie.
- Żegnaj, Max.
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Jadwiga 
Grzesiak

Jestem spełnioną 
nauczycielką, 
z optymizmem spoglądającą 
w przyszłość. Moje sukcesy 
to dwaj wspaniali synowie, 
rzesza uczniów, spokojny 
dom.

Luty
Ta zima trwa już za długo. Tęsknię za wiosną, chociaż słoń-
ca jest już dużo i droga przed moim domem lśni od mrozu. 
Kiedyś patrzyłam na nią tęsknie, w napięciu, jakbym ocze-
kiwała, że to, co zostało przerwane, nagle się sklei, będzie 
jak dawniej: radość, gwar, aprobata. Moje słowa: usiądźcie 
wygodnie, posłuchajcie, napiszcie, przeczytajcie, będzie 
pięknie. Na to oni: za to Panią kochamy. Tego już nie ma. 
Odpoczywam. Po czym? Po życiu? Muszę się ratować.

Zamiast na drogę patrzę na krzew dzikiej róży, obsy-
pany czerwonymi jagódkami, który obsiadły łakome ptaki. 
Biorę aparat, robię zdjęcie. Podobno przyroda to plaster na 
zbolałą duszę.
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Radość
To cel mojego życia. Wewnętrzna radość wynikająca z upo-
rządkowania siebie.  Czasem się to udaje. Lubię czuć ra-
dość i szukam jej w sobie. Często nie znajduję. Mąci ją bunt 
przeciwko przemijalności, bunt przeciwko strachowi, który 
chwyta za gardło nad ranem. Trzeba wstawać, włączyć się 
w życie, poszukać radości, zrobić coś, co pomoże usprawie-
dliwić następny dzień,  uporządkować chaos, znaleźć kolejny 
cel. 

Radość ma kolor pomarańczy i zapach kawy pitej o po-
ranku. Czuję ją, gdy patrzę na ogród; od lat para dzikich ka-
czek pojawia się na stawie. Przyczajony na drzewie kot obli-
zuje się z lubością.

Jak obłaskawić czas, który biegnie?
Zaufać kotu?
Więcej optymizmu – mówią moi synowie. I to jest radość.
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Danuta 
Hanaj

Jestem kobietą spełnioną 
jako żona, matka czterech 
wspaniałych synów 
oraz teściowa trzech 
fantastycznych kobiet.
Muzyka oraz psychologia 
to moja pasja. Bardzo lubię 
podróże, dobrą muzykę, 
dobrą sztukę teatralną 
i filmową. Cenię sobie 
prawdziwą przyjaźń, 
szacunek,wzajemną pomoc, 
zaufanie. 

Mój tato
Niepozorny, cichy, ale z wiedzą nieodkrytą.
Skromny, zawsze uśmiechnięty,
bez krzty pychy i złośliwości,
ukryty talent w dziedzinie sztuki.
Wozy, beczki, koła drewniane to jego dzieła.
Pamiętał pierwszą i drugą wojnę, 
kawalerzysta 24. pułku – Szwadron WSW.

Żył w pokorze, nie krzywdząc nikogo,
lecz był często mało rozumiany.
Kochał ludzi, żonę, mnie i wnuki.
Odszedł na wieki po cichu w naszym domu.
Teraz w niebiańskich komnatach chadza i rozdaje uśmiech wokół.
Tak jak tu, gdy był wśród nas.
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Miłość zawsze do usług
Jestem miłością potrzebną wszystkim ludziom, jestem powietrzem, motorem do życia.

Może jestem niechciana we współczesnym świecie, w którym liczy się rywalizacja, zazdrość, po-
goń za sukcesem – nieważne w jaki sposób zdobytym, świecie, w którym ważne jest, aby „mieć” za-
miast „być”. Ale przeczekam, aż świat zrozumie, że jestem bardzo potrzebna. Spróbuję zaprzyjaźnić się 
z nadzieją, która pomoże mi przetrwać aż do końca świata.

Będę pukać do każdego serca, a moja koleżanka wiara,  przekona mnie, abym łatwo się nie 
poddawała.

Chcę dotrzeć do wszystkich ludzi, aby ogrzać ich serca, aby zwalczyć nienawiść, złość, zazdrość, 
rywalizację, żądzę bogactwa i grzeszną cielesność.

Jestem światłem, które świeci dla każdej osoby na świecie po to, aby dobro – i tylko dobro – oraz 
wiara w drugiego człowieka zaczęły przeważać nad złem.

Bo każdy człowiek rodzi się wyjątkowy, każdy ma w sobie potencjał. Najważniejsze, aby nie trafił 
w złe środowisko, które go zniszczy i nie pozwoli się rozwijać.

Narodziłam się dla Was, korzystajcie z moich różnorodnych usług.
Jestem miłością  rodzicielską - przechodzę przez wiele etapów. Czuwam z oddaniem przy kołysce, 

wybaczam błędy nastolatkowi, krytykuję, ale nie zapominam doceniać starania, bo to zawsze ja – mi-
łość. Nie mogę nic pominąć, niczego przegapić, bo gdybym straciła czujność, skutki mogłyby być bar-
dzo przykre i nieodwracalne. Staram się obdzielać sobą wszystkich po równo, sprawiedliwie. Nie mogę 
dopuścić, aby emocje wzięły górę. Jestem skłonna, oczywiście w granicach rozsądku, zaakceptować 
różne zachowania dzieci. Przymykam oczy na drobne błędy, nikogo z góry nie przekreślam, ale muszę 
być czujna, aby nie stać się miłością toksyczną, bo zostanę odtrącona i znienawidzona przez potom-
stwo – największy skarb rodzica.  Choć dzieci dorastają, wchodzą w dorosłe życie, ja zawsze przy nich 
trwam, bo miłość rodzicielska nigdy nie wygasa.

Jestem też miłością osobistą, potrafię kochać bezgranicznie, rozumieć, wybaczać, iść na kompro-
mis lecz gdy zostanę zraniona kilkakrotnie, bardzo cierpię, odchodzę i już nie wracam.

Jestem miłością altruistyczną, mimo że zewsząd otacza mnie egoizm, rywalizacja, wręcz niena-
wiść. Cierpliwie czekam i wierzę, że zatriumfują ludzie o wyjątkowych, wielkich sercach, którzy niosą 
iskierkę nadziei, że kiedyś świat będzie lepszy.

Pamiętajcie: jestem zawsze do usług. Jestem lekarstwem na wszystkie choroby duszy i ciała. 
Zwalczam stres, nienawiść, zamachy a nawet wojny. Pod moimi skrzydłami będziecie się czuć  wolni, 
radośni, pewni siebie, ufni. Będziecie cieszyć się pełnią życia, nie tracąc energii na obronę przed złem.

Z wyrazami szacunku: MIŁOŚĆ
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Danuta 
Giemza-

Rudzińska
Rodowita bychawianka, 
która marzy o napisaniu 
własnej książki. 
Kolekcjonuje płyty, uwielbia 
muzykę. Wielbicielka 
talentu Anny Jantar. Od 
wielu lat pisze pamiętnik.

Preludium Życia
Człowiek zbiera to, co zasieje; jeśli dawałeś z siebie wszystko, takie też 
będą twoje zyski. Wszystko, co od nas wyszło, powróci do nas jak bume-
rang. Danka, musisz zadbać o siebie, już najwyższy czas. Po pierwsze: 
pokochać siebie to nie egoizm.

Sfolguj, ciesz się każdym dniem danym Ci od Boga. Nie rozmyślaj, 
niepotrzebne rzeczy spal za sobą. Bo i tak nie możemy wszystkiego ogar-
nąć. Ale mimo wszystko ostrożność nie zaszkodzi. Niczego z góry się 
nie przewidzi. Czym głębsza wiedza, tym więcej przynosi trosk. Lepiej 
poddać się biegowi codziennego dnia teraz, a nie jutro, bo może ono ni-
gdy nie nastąpi. I po co ten dylemat. Żyj, ciesz się chwilą. Już dawno nie 
pamiętam takiej jesieni, smutno się zaczęła, jakby niebo się rozgniewało 
i zapłakało. Nareszcie świt. Jestem znów i cieszę się dniem. Wszystko 
to przynosi smutek, rozkojarzenie umysłu, rozmyślanie nad tym, co jest 
kontemplacją; duchowe wyciszenie, nostalgię, rozmyślanie o bliskich 
i tych dalekich - tych, co są i już ich nie ma. Jesień przynosi wspomnie-
nia i tęsknotę, i czas zastanowienia się nad sobą, i poprawienia tych ne-
gatywnych myśli, i nauczenia się myślenia pozytywnego, chociaż aura 
temu nie sprzyja. Warto jednak rozważyć tę naukę – dla dobra swego 
nieujarzmionego charakteru.

Jesteśmy trudni i skomplikowani, nie znamy jutra i tak może lepiej. 
W głowie kryje się wiele różnych, niewytłumaczonych problemów, dzi-
siejszego niezbyt przyjaznego świata. I chociaż jesteśmy różni, próbu-
jemy odkryć coś nowego w swojej głębi. Zrozumiałam, że czasu się nie 
cofnie. Przegapiamy zbyt wiele. Uganiamy się za tym, co jest błahostką. 
Zależy nam na dobrach materialnych, a omijamy to, co jest najważniej-
sze – miłość. Dla mnie Ona była zawsze najważniejsza, tylko trzeba Ją 
zrozumieć. To Ona każe nam kochać każde stworzenie w tym świecie. 
Miłość wyraża wszystko. Jesteśmy różni, ale wciąż dążymy do jednego, 
aby nas kochano. Mamy różne możliwości i upodobania, wyrażamy sie-
bie w różnych emocjach. Odnalazłam swoją drogę, którą idę. Ona mnie 
poprowadzi do końca, tam gdzie zmierzam. Trzeba ją pokonać, chociaż 

jest ciężka i wyboista.
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***
Jest piękny dzień, już z samego rana słońce grzeje 
i rozświetla swymi promieniami cały okrąg ziemski. 
Jakież ono jest wielkie i majestatyczne, skoro daje promienie wszędzie.
Bez niego nie moglibyśmy żyć. 
Ach, jak niezgłębione są wszelkie umiejętności Stwórcy, 
który stworzył to wszystko dla Nas, ludzi.
Bez słoneczka nie kwitłyby przecudne kwiaty. 
Nie śpiewałyby ptaki, a motyle barwne nie rozweselałyby serca.
Jak patrzę na te cuda, chce się żyć i cieszyć każdym dniem podarowanym przez Ciebie, 
Ojcze Wszechświata. 
O, jak jesteś Kochającym Stwórcą.

*** Proza życia ***
Zastanawiam się nad sobą.
Tak szybko minęły lata młodości, 
znalazłam się w ostatniej fazie mojego życia. 
Tak bardzo bałam się samotności,
ona dopadła mnie niespodzianie. 
Przeglądam swe życie jak w lustrze. 
Trudno jest wrócić do poprzednich wspomnień,
 jakby je czas wymazał z pamięci.
Mało się pamięta tych dobrych dni, 
więcej smutku i rozpaczy, 
nie można tego zapomnieć.
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*** Cudowne lato ***
Ach, ty piękne lato, kocham twój pejzaż.
Niebo przejrzyste, blask słoneczny i nieprzenikniony.
Chciałabym Cię zatrzymać jak najdłużej, trwaj, lato!
Rozsiewasz kolory jak tęcza na niebie w różnych barwach 
ukwiecone dumne wyniosłe 
i niezapomniane.

*** Jesienna szaruga ***
Za oknem deszcz, zimno, nie chce się wyjść z domu, 
gdy patrzę przez okno na piękny horyzont. 
Jarzębina 
czerwone korale z dzieciństwa, 
a w oddali piękne malwy, astry, słoneczniki, owoce czarnego bzu 
jednak jesień przystraja się różnymi barwami,
kasztany kolorowe liście spadające tworzą kobierzec.

*** Noc ***
Noc pełna niewiadomych, ciemność wokół,
tylko rozświetlone latarnie.
Nie wiem, dlaczego nie lubię ciemności, ona mnie przeraża. 
Noc kryje swoje tajemnice. 
Ktoś odchodzi bezpowrotnie, bez pożegnania, nie zdążył.
Najpiękniejsze dni, które spędziłam z Tobą. 
Narodziny dziecka. 
Najpiękniejsze dziecko maleńkie, tak bardzo oczekiwane.
Najpiękniejsze słowa, które wypowiedzieć chciałam, 
nie wymówiłam jeszcze.
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*** Pełnia księżyca ***
Już zapadł zmierzch, księżyc się wyłania zza chmur,
pokazując swój blask. 
Niebo i gwiazdy świecą.
Jest piękna noc.
Księżyc jest w pełni, odbija się od ziemi, nie można zasnąć.
Czasem się chowa za chmury, 
a potem wyłania się, jakby się przed nami chował,

jakby się z nami bawił.

*** Rozstanie ***
Dlaczego odchodzisz i łamiesz mi serce, 
nieuzasadniona twoja postawa, zasmucasz mnie. 
Ja tego nie chcę. Rozstanie boli i ściska za serce. 
Odwracasz się ode mnie tak, jakbym dla Ciebie nie istniała.  
A przecież jestem. 
Te piękne kiedyś chwile rozmył czas.
Nie powtórzą się już więcej.
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Ewa 
Sprawka

Jestem kobietą w młodym 
wieku, lubiącą wyzwania. 
Czasami robię rzeczy 
na wczoraj. Uważam, 
że dzieciństwo nadaje 
kształt dorosłości i dlatego 
powinno być szczególnie 
szczęśliwe.

Szczęśliwe dzieciństwo, czyli dzieci 
z Bullerbyn mogą nam zazdrościć

Życie jest kolorowe – jeśli się umie dostrzegać jego kolory. Jako 
dziecko czytałam wiele książek, które rozbudowały moją wy-
obraźnię. Juliusz Verne to mój ulubiony pisarz młodzieżowy, jego 
bohaterowie nieraz wychodzili z opresji dzięki swej inteligencji.

Jednak książka,  która odzwierciedla moje dzieciństwo, to 
„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. Dzieci z Bullerbyn to ja 
i moi sąsiedzi.

Bliskość natury a właściwie lasu, dała nam możliwość korzy-
stania z bogactw flory i fauny pełnymi garściami. Budowaliśmy 
niezliczoną ilość szałasów, były też domki na drzewach.

Kontakt z przyrodą daje więcej niż wszystkie zdobycze tech-
niki razem wzięte. A wiele cudów, które stworzył człowiek, wzięło 
się z podpatrywania przyrody.

Niektórzy chcieli pokazać swą wyższość nad przyrodą – 
chcieli ją okiełznać, tak jak moja siostra. Miała wtedy 4-5 lat, bo 
chyba w tym wieku człowiek zaczyna umieć wszystko i zaczyna 
się ze wszystkimi znać. Otóż dziewczę o wdzięcznym imieniu 
Zosia, dosiadając swojego stalowego rumaka o pięknych, jasno-
brązowych oponach, postanowiło udowodnić swojemu starsze-
mu bratu i innym, a przede wszystkim sobie, że da radę zjechać 
na pochyloną brzozę z góry wąwozu. Natomiast ja, młodsza 
o rok od tego dziewczęcia i nie obyta w jeździe na jednośladach, 
podniosłam wielki krzyk, alarmując wszystkich dorosłych 
o prawdopodobnej porażce „crosseru”. 

Jak już wszystkie zaalarmowane dorosłe osoby przyszły na 
wyznaczone miejsce, ich i moim oczom ukazał się widok poko-
nanej kuzynki oraz Antka, jej starszego, triumfującego brata wy-
prowadzającego okrakiem pod górę mały rowerek siostry. 

Zeszłam na dół wąwozu, gdzie siedziała, tyłem do wszyst-
kich, Zosia. Nie pamiętam, czy coś do niej mówiłam, ale moje 
spojrzenie prawdopodobnie zawierało wiele pytań (jedno z nich 
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zapewne mogłoby brzmieć: „czy wszystko w porządku?” lub „czy bardzo się potłukłaś?”). 
A ona – uprzedzając zwerbalizowanie moich pytań – powiedziała: „A ja i tak zjadę po tej 
brzozie”. Taka to właśnie była Zosia!

Innym razem, a było nas wtedy pięcioro, letnią porą wspominaliśmy zimę i to, co ro-
biliśmy na dworze w czasie, gdy srożył się mróz. Szczególnie zatęskniliśmy za jazdą na 
sankach, nartach i workach (wypełnionych słomą). Ubolewaliśmy nad tym, że nie możemy 
w lecie pojeździć z górki na byle czym. Nie wiadomo, kto wpadł na pomysł, by pagórek 
polać wodą i wtedy będzie wystarczająco śliski i miejsce do jazdy gotowe! Dorośli zajęci 
swoimi sprawami, a szczególnie pracą w polu, nie zauważyli, że ich pociechy wynoszą wia-
drami wodę nad wąwóz i polewają pagórek.

Dzieciaki miały super zabawę, zjeżdżając na workach w dół jaru i to zajęcie trwałoby 
długo, gdyby nie pora obiadu i zaciekawienie dorosłych, co też one tam robią.

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy.
Dorośli nie podzielali naszych zachwytów nowym sposobem spędzania wolnego czasu 

– dostaliśmy burę.
A my i tak wiedzieliśmy, że było warto! Nasza ówczesna kreatywność była na medal! 

Obecnie też można uprawiać narciarstwo i saneczkarstwo.
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Barbara 
Cywińska

Ciągle szukam. Czasem 
nawet znajduję: harmonię, 
równowagę, złoty środek. 
Szukam dalej, bo ciągle 
jeszcze czegoś mi brakuje. 
Do szczęścia potrzebuję 
ludzi. Spotkania z nimi 
kolekcjonuję jak cenne 
kamyczki. Kocham moje 
Dzieci i Mamę. Podziwiam 
Ich za anielską cierpliwość 
i bezwarunkową miłość 
okazywaną każdego dnia.

Pukanie do drzwi
Przyszła, gdy zupełnie się jej nie spodziewałam. Nie wierzy-
łam już, że kiedykolwiek przyjdzie. Przestałam na nią czekać. 
Pogodziłam się z myślą, że z jakiegoś powodu mnie omija. Może 
mnie nie lubi? A jednak... 

Zapukała cicho, delikatnie. Pobiegłam otworzyć drzwi. W po-
łowie drogi zawróciłam. Pukanie ucichło. Pomyślałam - wydawało 
mi się! Wróciłam do czytania książki. Znowu usłyszałam delikat-
ne:„puk – puk”. Otworzyłam. Za progiem stała ONA. Uśmiechała 
się do mnie nieśmiało. W jej oczach, wpatrzonych we mnie z na-
dzieją, było coś hipnotyzującego. Wręczyła mi pięknie zapakowaną 
paczuszkę. Zapytała, czy może wejść i powiedziała, że chciałaby 
napić się ze mną kawy. Zaskoczona, bez wahania otworzyłam sze-
roko drzwi, wpuszczając do środka tę, jeszcze obcą, nieznajomą 
a już bliską. Rozsądna JA krzyczała w mojej głowie „Ty durna babo, 
ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie wpuszczała obcych do swo-
jego życia!” – „Zamknij się!” - potraktowałam ją ostro i umknęłam 
do kuchni. „Ktoś, kto przynosi mi najlepszy na świecie makowiec, 
nie może mieć złych zamiarów” – przekonywałam samą siebie. 
Zaparzyłam kawę. Pokroiłam ciasto. Wypełnione bakaliami sma-
kowało jak obietnica. Nawet nie podejrzewałam, że to obietnica 
MIŁOŚCI. Tak! Bo mój niespodziewany, niezapowiedziany gość 
to była MIŁOŚĆ, piękna, delikatna i czuła. Taka jak ta opisywana 
w książkach, które czytam pasjami. Zauroczyła mnie. Pojawiła się 
niespodziewanie i została... 

[Tekst został opublikowany na blogu: www.przystanek-40.blogspot.com]
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Ludzie na drodze, czyli esencja chwili
Tyle dróg, mniej lub bardziej wyboistych, tych rzeczywistych i tych życiowych. Odciski na obolałych sto-
pach i uśmiech w kącikach ust. 

Na drogach - tyle ludzi. Kobiety i mężczyźni. Nieco starsi i bardzo młodzi. Roześmiani i zamyśleni. 
Ubrani wyzywająco i krzykliwie lub spowici w spokojne szarości i kojące błękity. Jednych widać i słychać 
z oddali, inni są niemal niewidzialni.  Wbrew pozorom – tych ostatnich łatwiej zauważyć. Nieśmiałość i de-
likatność w zachowaniu, przyjazna iskra w spojrzeniu... to coś, co jest w stanie wyłowić tylko wprawne oko 
dobrego obserwatora. Czasem to jakiś drobiazg przyciąga uwagę: błękitna koszula, fantazyjnie wywinięty 
kosmyk włosów czy ulotne spojrzenie niebieskich oczu. 

Anita, niemal każdego dnia na swojej drodze spotykała kogoś, kto wraz z pojawieniem się przynosił 
dobrą energię, tak bardzo potrzebną do zmagania się z codziennością. 

Tego dnia, z towarzyszką w postaci wielkiej i bardzo ciężkiej walizki, stała bezradna na peronie. Pociąg 
za chwilę miał odjechać, a ona nie mogła ruszyć się z miejsca.  I kiedy już prawie straciła całą nadzieję, jej 
oko zarejestrowało fragment błękitnej koszuli, ucho zaś wychwyciło z otoczenia proste, ale jakże wymow-
ne: „Pomogę pani”. Uśmiechnęła się. „Jestem uratowana” - pomyślała. Dzięki pomocy obie, i ona i walizka, 
znalazły się w przedziale. Tylko co z tego, skoro ta druga zaklinowała przejście.  Pociąg ruszył, a ona bezsku-
tecznie walczyła z oporem swojej niemej towarzyszki. Jakaś korpulentna pani napierała wielkim biustem 
od tyłu, próbując się przedostać do środka.  Sytuacja była patowa. Anita mocowała się z walizką. Próbowała 
ją postawić bokiem, jednocześnie wciągając brzuch. Jakby to mogło pomóc. Walizka brzucha wciągnąć nie 
chciała. Katastrofa wisiała w powietrzu. Pani z wielkim biustem już otwierała usta, już prawie potok słów się 
z niej wylewał, ale nagle, gwałtownie wciągnęła powietrze, złapała się za serce i zamknęła usta.  „Błękitna 
koszula” pojawił się nie wiadomo skąd.  Błyskawicznie sforsował przeszkodę, szarpnął walizkę do góry i...
zgiął się wpół. „Dysk poszedł jak nic” – straszna, niewypowiedziana myśl zawisła w powietrzu.  Właścicielka 
pękatej walizki naparła na nią z całej siły z drugiej strony i...Ufff! Sprawczyni zamieszania wylądowała na 
górnej półce.  Anita opadła, ciężko dysząc, na pierwsze z brzegu siedzenie. Obok niej, jak gdyby nigdy nic, 
rozsiadł się pan „błękitna koszula”. 

Pociąg wystukiwał miarowe: stuk- puk, stuk - puk. Powieki same opadały. „Napisałem książkę” – rzucił 
od niechcenia pan „błękitna koszula” – „Chciałaby pani przeczytać?” - zapytał. Anita patrzyła, jakby nie 
rozumiała, co do niej mówi. Nie czekając na odpowiedź, postawił laptopa na jej kolanach. „Książka utknęła 
w jego gardle, a dzisiaj musi trafić do wydawcy” – dodał autor, jakby się usprawiedliwiał.  Zaczęła czytać. 
Początkowo z wdzięczności, bo przecież gdyby nie on... Potem utonęła w niebanalnej i bardzo prawdziwej 
historii o mieszkańcach małej miejscowości pod Lublinem. Zaaferowana zapomniała o wszystkim, co wokół. 
Gdy zaciskała mocno kciuki, bo oto była świadkiem emocjonujących zdarzeń, od których zależało być albo 
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nie być bohaterów książki, nagle poczuła, że ktoś bezceremonialnie szarpie ją za ramię. Z trudem podniosła 
głowę. Konduktor, grzecznie sycząc, żądał biletu do kontroli. „No ten to ma wyczucie!” – wymamrotała 
w myślach. Oszołomiona, cudem odnalazła właściwy świstek papieru w przepastnej torbie. Gdy już chcia-
ła wrócić do czytania, człowiek w mundurze zaczął jej wmawiać, że jej docelowa stacja była cztery przy-
stanki wcześniej. Policzyła w myślach do dziesięciu. Stara, babcina metoda sprawdziła się już wielokrotnie, 
może pomoże i tym razem. Zaczęła spokojnie, jak dziecku, tłumaczyć konduktorowi, że jedzie z Lublina 
do Poznania i że właśnie czyta pasjonującą książkę i czy w czymś jeszcze może panu konduktorowi pomóc, 
bo jak nie, to ona jednak chciałaby wrócić do lektury.  Konduktor wprawdzie na dziecko nie wyglądał, ale 
najwidoczniej miał problemy ze zrozumieniem prostych słów wypowiedzianych w języku ojczystym. Był 
nieustępliwy. Coraz ostrzejszym tonem, akcentując każdą sylabę, mówił, że powinna była wysiąść półtorej 
godziny temu, że najbliższa stacja jest w Krzyżu Wielkopolskim i będzie musiała dopłacić do biletu. Już, 
już miała wybuchnąć i powiedzieć, co myśli o takim traktowaniu pasażerów, gdy wtrącił się pan „błękitna 
koszula”. Tego było dla niej za wiele. Najpierw każe jej czytać na ekranie, czego ona nie znosi, a teraz próbuje 
zrobić z niej wariatkę. Przecież ona wie, dokąd jedzie i gdzie ma wysiąść. Jak tylko pociąg zatrzyma się na 
stacji Poznań Główny, wysiądzie i nawet nie spojrzy na tego zdrajcę. Co za tupet, jak on śmie brać ją za rękę? 
I jeszcze gdzieś ją ciągnie. Niedoczekanie! „Nigdzie się nie ruszam” - postanowiła. 

- Proszę pójść ze mną. Coś pani pokażę – powiedział jakoś tak miękko właściciel niezwykle twarzowej, 
błękitnej koszuli, i popatrzył na nią ciepło. Poddała się. Poprowadził ją do okna na korytarzu. Na wprost 
widniał napis „KRZYŻ WIELKOPOLSKI”. 

- O rany! – jęknęła. Krwisty rumieniec wstydu rozpełzł się po jej twarzy. Anita przeprosiła konduktora, 
dopłaciła do biletu i szybko wysiadła z pociągu. Za nią - Autor. Stanęli na obcym peronie, popatrzyli na 
siebie i parsknęli głośnym, oczyszczającym śmiechem. Oboje przejechali swoje stacje: on z grzeczności, bo 
nie chciał jej przerywać lektury, a ona z powodu zaczytania. Trzy godziny spędzili w dworcowej poczekalni. 
Żartowali, że to niewielka cena za grzeczność i zaczytanie. Nad papierowym kubkiem kawy z automatu 
rozmawiali o książce. Jego książce. Zanim on nacisnął w swoim laptopie przycisk “wyślij”, by książka mogła 
trafić do czytelników, ona nakreśliła plan jej promocji. 

Od tamtej chwili minęło kilka miesięcy, a w jej domowej biblioteczce stoi książka ulubionego Autora, 
z dedykacją specjalnie dla niej. 

Przypadkowa znajomość przerodziła się w cenną przyjaźń.
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Dorota 
Szczepańska
Radosna, choć nie zawsze 
roześmiana. 
Pogodna, choć czasem 
bardzo poważna. 
Zaczytana w Herbercie.
Rozśpiewana przy ognisku.
Zakochana w harcerstwie.

Pobożne westchnienie
Panie Boże! W moim życiu
niech istnieje taka racja,
by się nigdy nie kończyło
li-tylko na aspiracjach.

Niechaj mi się oczy śmieją
nawet i w ciężkiej robocie,
by się nigdy nie kończyło
li i tylko na ochocie.

Spraw, by było w moim życiu
więcej czynów niźli chcenia,
by się nigdy nie kończyło
li i tylko na pragnieniach.
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Nie mógł się doczekać. 
Każdy wieczór, kiedy odkładała książkę i gasiła światło, sprawiał, że nie mógł się do-
czekać następnego popołudnia. Wtedy wracała z pracy, krzątała się po domu przez parę 
chwil – choć dla niego to była nieskończoność – a potem, z kubkiem aromatycznej her-
baty, zagłębiała się w fotelu i sięgała po książkę. Czekał na to zawsze z niecierpliwością. 
I zawsze, według niego, za długo. Tęsknił do tej chwili, śnił o niej w nocy i marzył na 
jawie w dzień – a czas dłużył się niemiłosiernie, jakby tęsknota, która wypełniała go do 
ostatniej szczeliny, była czymś, za co trzeba ponieść karę.

Tamten dzień nie zapowiadał się inaczej. Rano, przypadkowe całkiem, dotknięcie 
jej dłoni spowodowało, że emocje z poprzedniego wieczoru wybuchły ze zdwojoną siłą. 
A jednak – to znów było coś innego, coś nowego, niepowtarzalnego i ulotnego, choć 
z całych sił usiłował zapamiętać to uczucie. Wiedział, że to niemożliwe. Ale perspektywa 
kilku godzin bez jej obecności, bez jej dotyku, bez jej uśmiechu – wydawała się nie do 
przeżycia, więc żeby się ratować przed rozpaczą – uciekał we wspomnienia. Miało być, 
jak zawsze: budzik. Kawa po wiedeńsku, której zapach przez długie godziny unosił się 
powietrzu jeszcze po jej wyjściu. Szczęknięcie klucza w zamku. Kroki coraz dalej... cisza. 

A jednak.
Pierwsze zdziwienie – pomieszane z radością i niedowierzaniem: „Wezmę cię dziś 

ze sobą” – powiedziała swoim miękkim, ciepłym głosem. Nie odpowiedział. Nie mógł 
odpowiedzieć. Gdyby mógł... Aromat kawy w kuchni był jeszcze silniejszy, jej kroki były 
nieustannie bliskie, jej dłoń była tuż obok... Zbyt piękne – pomyślał... Ale ona była cały 
czas blisko. Słyszał, jak wsiada do samochodu, jak uruchamia silnik, jak przez chwilę 
rozmawia z kimś przez telefon... Jej głos, jej dłonie... to wszystko było takie realne, takie 
bliskie, na wyciągnięcie ręki. Cieszył się z tej bliskości, ale wiedział, że musi czekać. Ona 
miała nad nim władzę. On nie mógł niczego. Mógł jedynie marzyć o tych wspólnych 
chwilach, o wieczorach z nią przy kubku herbaty... 

Wysiadła razem z nim z samochodu. Weszła po jakichś schodach, otworzyła jakieś 
drzwi... 

„Dzień dobry – usłyszał – czy są dalsze części tej książki? Bohater jest naprawdę 
porywający”.

Ucieszył się. A więc znów będzie spędzał z nią wspaniałe wieczory. W książkach pod 
innym tytułem, ale to wciąż będzie on, główny bohater powieści.
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Kuchenna rozmowa

W mieszkaniu było zimno. Styczniowy 
chłód wciskał się przez niedomknię-
te szczeliny i cienką jak unoszący się 
znad papierosa dym smużką, owijał się 
dookoła klamek pozamykanych drzwi, 
zaglądał w szuflady, w których nagle 
zapanował chaos i zmrażał powietrze, 
z którego uciekło ciepło. Na końcu tego 
dymu był ogon, ale nie taki zwyczajny, 
puchaty jak psi lub koci, ani nie tak im-
ponujący jak pawi. Ten ogon był czar-
ny jak smoła, cienki jak bicz i zdradli-
wy jak kruchy lód na rzece. Diabelski. 
Robiący zamieszanie i wdzierający się 
tam, gdzie nie chciano go wpuścić. 
Zaczynał od drobiazgów. Od mało 
istotnych szczegółów, które - zbierane 
do jednego worka, urastały, pęczniały 
i stawały się wielkim zapłonem, który 
powodował wybuch. Zawsze tak dzia-
łał. W ukryciu i początkowo niezau-
ważony. I czekał na właściwy moment. 
Na gorszy dzień. Na słabość człowieka. 
Na urażoną dumę, zranione ego i uwol-
niony egoizm. Przyczajał się i szeptał. 
Sączył do ucha jad, który przedostawał 
się do serca. „Ty dajesz wszystko, a ona 
co? W ogóle cię nie docenia. Nie zauwa-
ża. Nie rozumie”. „Kiedy ostatni raz po-
wiedział ci coś miłego? On już w ogóle 

Monika A. Oleksa
Pisarka, eseistka. Autorka bloga:  
www.magialiterczarslow.blogspot.com
Lektor języka angielskiego i businesswoman, prowadząca 
własną działalność. Od dwudziestu lat żona Marcina i mama 
dwóch nastolatków, Michała i Miłosza. W ciągu dnia próbuje 
zarazić dzieci, młodzież i dorosłych miłością do języka 
angielskiego. Po zmroku chowa się w świecie fikcji i fantazji, 
którą przelewa na papier. Lubi obserwować życie i wplatać 
je w kartki swoich książek. Marzycielka z duszą wrażliwą 
i otwartą na drugiego człowieka. Pisanie jest jej pasją od 
zawsze. Urodziła się i mieszka w Lublinie, z którym jest 
bardzo związana. Miejsca, w których rozkwita jej twórczość, 
to ukochane nadmorskie Dąbki i Nałęczów. Debiutowała 
w 2002 roku zbiorem opowiadań „Uśmiech Mima”. W 2011 
roku, nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka, ukazała się jej 
pierwsza powieść „Miłość w kasztanie zaklęta”. W 2012 ukazała 
się kolejna, bestsellerowa powieść autorki „Ciemna strona 
miłości”, w 2014 roku „Samotność ma twoje imię”, a w czerwcu 
2016 roku premierę miała powieść „Niebo w kruszonce”. Jej 
najnowsza książka to „Spacer nad rzeką”.
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na ciebie nie patrzy. Zobojętniał na ciebie. Jesteś jedynie częścią domu, nikim więcej”. Rozrzucał po miesz-
kaniu zdania, o które potykali się domownicy. „Znów wszystko muszę robić ja”. „Nawet nie zapytała, co było 
w pracy”. „Codziennie widzę tylko jego plecy”. „Czy ona nie potrafi milczeć?” Miał ich wiele w zanadrzu. 
Niektóre podsuwał wielokrotnie, potęgując złość i prowokując. Inne wyświetlał i chował, dając pożywkę dla 
złych myśli, które krążyły jak sępy, odganiając te dobre, jasne i radosne. 

Diabelski ogon. Podstępny jak wąż i zimny jak sopel lodu. Panoszący się jak u siebie poprzez milczące 
przyzwolenie. 

W mieszkaniu było zimno. I cicho, pomimo tego, że tyle osób tu przebywało. Umilkły głosy, które 
zazwyczaj dzieliły się tym, co przyniósł dzień. Ucichł dziecięcy śmiech. Nawet zwierzęta pochowały się 
niespokojne i nierozumiejące napięcia, które się pojawiło. 

Zapach pieczonego chleba nie napełnił domu ciepłem, tak jak dotychczas. Rozszedł się po kątach, ale 
szybko przegoniły go przeciągi, które tu zapanowały. Radiowe głosy nie wplatały się naturalnie w dźwięki 
dnia, ale irytowały, nastawione zbyt głośno lub zbyt cicho. I pomimo tego, że w pokoju migotała choinka, 
która czasami jeszcze zapachniała lasem, jej światełka nie miały takiej mocy, aby sprowadzić do domu cie-
pło, którego nagle zabrakło. 

Dwa ludzkie serca minęły się obojętnie na kuchennej przestrzeni. Pomimo tego, że niewielka, nie spra-
wiła, aby dotknęły się, choćby w przelocie, zimne dłonie. Milczenie ciążyło, a w chłodnym powietrzu bra-
kowało tlenu. Wykrzywione usta nie potrafiły znaleźć dla siebie dobrych słów; tych złych padło już i tak za 
dużo, wybrały więc milczenie. Zmuszone do milczenia serca krzyczały bezgłośnie i zadawały pytania, od 
odpowiedzi, na które ludzie uciekali. 

- Pamiętasz? Jeszcze tak niedawno barszcz pachniał tu grzybami. 
- A gotujący się kompot z suszu syczał tak, jakby chciał zaśpiewać kolędę. 
- Była Wigilia i wszystko tak pojaśniało...
- Betlejemska Gwiazda wzeszła nad tym domem. 
Dwa białe Anioły pojawiły się bezszelestnie. Jeden usiadł przy oknie, na parapecie, spuszczając długie 

skrzydła na podłogę. Drugi rozsiadł się za stołem, zbierając pozostałe po kolacji okruszki i gromadząc je 
w zagłębieniu dłoni.

- Przy jednym stole zebrało się tylu ludzi...
- Rozmawiali ze sobą i słuchali się nawzajem.
- Była tu jedność. 
- I pokój. 
- I miłość. 
- Nie było złości. 
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- Ani obojętności.
- Ten dom stał się betlejemską stajenką. 
- Prawdziwą, choć z dala od Betlejem.
- Co się z tym stało? - Jeden z Aniołów, ten siedzący przy stole, zwrócił swoje przejrzyste, niebieskie 

spojrzenie na współtowarzysza. 
- Ludzie są słabi. Popełniają błędy. 
- I tak trudno im zrozumieć... Dlaczego błądzą? Dostali przecież serce. 
- Dostali też wolną wolę. Czasami odczytują błędne komunikaty. Czasami pozwalają też sercu 

stwardnieć. 
- Przecież Boże Narodzenie to coś więcej niż kilka dni odświętności. Dlaczego o tym zapominają? 
- Bo nie wszyscy potrafią nosić je w sobie. Ludzie są słabi. 
- Ci też? - Anioł przy stole wskazał na dwie milczące sylwetki, zastygłe w milczeniu, bezruchu 

i bezkochaniu. 
- Tak. Są tylko ludźmi. 
- Ale przecież niszczą coś cennego! - Anioł zacisnął dłoń, czując wbijające się w delikatną skórę okruchy. 
- Oni to wiedzą, ale żadne z nich nie chce zawrócić. Egoizm, duma, zranione uczucia, emocje... Myślą, 

że to ważniejsze niż miłość, która wyszła ze stajenki. Myślą, że mają czas i rozporządzają nim, jakby był ich 
własnością. 

- Przecież trwonią cenne chwile razem...
- Jeszcze tego nie rozumieją.
Anioł podniósł się i stanął za mężczyzną. Drugi zeskoczył z parapetu i podszedł do kobiety. Długie 

skrzydła zmiotły fragmenty zdań, o które tak często ostatnio tutaj się potykano. W pokoju za ścianą roze-
śmiało się dziecko. Trwało to chwilę i śmiech umilkł, jakby zawstydzony, ale przez ten krótki moment dał 
znak, że nadal tu jest. Tak jak wszystkie te cuda, które działy się przy Wigilijnym stole. 

Anioły też to poczuły. Położyły swoje prawe dłonie na ramionach ludzi, przy których stały. Kobieta 
drgnęła, jakby poczuła dotyk. Mężczyzna poruszył się, niespokojny. 

- Co zrobimy? - spytał Anioł stojący za mężczyzną. 
- Pozbieramy okruchy kolędy, która tu pozostała, i postaramy się sprowadzić do tego domu ciepło, które 

uleciało. Spójrz na nich. Żadne z nich nie jest całością bez tego drugiego. Są jak wybrakowane naczynia, 
puste szklanki, do których nic nie nalano. Potrzebują siebie, choć wydaje im się, że każde z nich może żyć 
oddzielnie. 

- A jak nie zrozumieją? 
- Potrzebują siebie. Są przecież jednością. Jeszcze tego nie zapomnieli. 
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- Zaśpiewamy kolędę? 
- Zaśpiewamy. 
W kuchennej ciszy wyrwały się dźwięki. Z początku nieśmiałe, z każdym wyśpiewanym słowem nabie-

rały mocy, sprawiając, że niewielka kuchnia pojaśniała, a przydeptany przez Anioła diabelski ogon zaczął się 
wić ze strachu i wycofywać, szukając drogi ucieczki. Przy słowach kolędy dwa zesłane Anioły powyciągały 
powbijane ze złością kolce, po których pozostały bolesne ukłucia i rany, które z czasem zabliźnione, na 
zawsze już pozostają ranami.

„O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym
ja szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym...” 
Kobieta spojrzała na mężczyznę, a jego wzrok przez chwilę złagodniał. 
- Gdyby tylko wiedzieli, że dotykając siebie, dotykają tego nowonarodzonego Dzieciątka, w którym jest 

pokój i miłość, i przebaczenie - szepnął Anioł z potężnymi skrzydłami, a drugi nie przestawał nucić: 
„Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.”
- Przepraszam... 
Słowo i dotyk. Oba pełne mocy, choć nieśmiałe. 
- Zraniłeś mnie. 
- Wiem, ale ty... Przepraszam. 
„... i odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...” 
Anioły oderwały swoje dłonie od ludzkich ramion i uśmiechnęły się. Boże Narodzenie naprawdę się 

dokonało, a one niosły tę dobrą nowinę dalej, do wyziębionych domów i serc, które już o tym nie pamiętały... 
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***
Miłość, czym jest...? 
Mówisz, że nie wierzysz 
w miłość, 
że zbyt wiele razy cię rozczarowała, oszukała, naobiecywała 
i nie dotrzymała słowa; 
rzuciła w ciebie garścią złudzeń, 
zaśmiała się szyderczo
i odeszła, raniąc dotkliwie.
Nawet nie pomachała na „do widzenia”. 
W zasadzie, zniknęła bez słowa, 
nagle
wprawiając cię w zdumienie, gdy powiało pustką. 
Mówisz, że nie dasz jej już szansy, że zbyt wiele cię kosztowała
nieprzespanych nocy, 
utraconych marzeń 
przepłakanych dni. 
I to czekanie
na telefon, 
na wiadomość, 
na słowo,
na zaprzeczenie, 
na czyjeś przyjście, 
na bliskość, 
której wciąż było za mało.
Mówisz, że nie masz już siły, 
że zbyt dużo cię to kosztuje, 
że spokój jest lepszy 
niż czyjaś niepewna obecność, 
która wciąż była niewiadomą. 
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Mówisz, że do pustki też można się przyzwyczaić, 
bo po pewnym czasie staje się znajoma, 
oswojona. 
Bezpieczna, bo pustka nie rani. 
Ale jest pusta. 
Miłość
czym jest tak naprawdę?
Obietnicą. Szeptem. Spełnieniem.
Wypełnieniem. 
Wypełnieniem pustki. 
Spojrzeniem. Uśmiechem. 
Takim przeznaczonym tylko dla ciebie. 
Takim, który właśnie ciebie znajdzie w tłumie. 
I rozpozna. 
I zawsze na twój widok się rozświetli. 
Nawet, jak będzie mieć zły dzień. 
Jest ciepłym dotykiem, 
który rozmasuje ci zmęczone całym dniem stopy. 
Jest cichym „dobranoc”, 
gdy gasisz lampkę, idąc spać. 
Jest pytaniem: „Jak ci minął dzień?”
i wsuniętą w rękę mandarynką. 
Na zdrowie. 
Jest odśnieżonym w zimie samochodem. 
Żebyś nie zmarzła. 
I zapisaną dla ciebie żółtą karteczką
przyklejoną do lodówki.   
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Jest zatroskanym spojrzeniem, 
gdy zmęczone pędem życia serce
trochę szybciej zaczyna ci bić. 
Przyniesionym dla ciebie kasztanem
i bukietem jesiennych astrów. 
Pękiem rzodkiewek
i niedzielnym obiadem. 
Jest słowami, których nie trzeba wypowiadać, 
bo one i tak są. 
Jest tym, czym pozwolisz jej być. 
Moja ma na imię M. 

luty 2013
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Kultura - ubranie szyte na miarę. 
To projekt realizowany od czerwca do listopada 2017 r.  
przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Bychawie.  Jego  ce-
lem jest  tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości 
i uczestnictwa w kulturze poprzez działania międzypo-
koleniowe , łączące przeszłość z teraźniejszością, życiową 
mądrość i doświadczenie z nowoczesnością nafaszerowaną 
nowymi technologiami. W projekcie wiele się działo. Oto 
niektóre zdarzenia: 

Piszę, tworzę, rysuję… cykl warsztatów artystycznych 
i literackich

Warsztaty artystyczne, dla osób od 3 do 103 lat, pro-
wadzone przez artystkę Elżbietą Bigos. Uczestnicy poznali 
różne techniki malarskie (temperowo-żółtkową, action pa-
inting, graffiti) a także spróbowali swoich sił w lepieniu na-
czyń z gliny i ich zdobieniu. Pracowali zarówno pędzlami 
na profesjonalnie zagruntowanym płótnie, nakładali farbę 

 �Opowiedz mi swoją historię. Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych.
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 � „Piszę, rysuję, tworzę...”. Warsztaty literackie. 
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na karton za pomocą gąbki, a także bezpośrednio z pojem-
niczków wylewali ją na płytę. Za narzędzia malarskie nieraz 
posłużyły  własne dłonie. Różnorodność spotkań, atmosfera 
pracowni malarskiej, zapach farby, gliny i wielka wyobraź-
nia  uczestników sprawiła, że warsztaty artystyczne były 
niezapomnianą przygodą dla małych i dużych artystów! 

Warsztaty literackie , o charakterze spotkań motywu-
jących do pisania i podnoszących wiarę we własne możliwo-
ści, prowadzone przez pisarkę, eseistkę, blogerkę Monikę 

A. Oleksa.  W spotkaniach uczestniczyła grupa kobiet 
w różnym wieku,  najmłodsza 12 lat najstarsza prawie 70. 
Poznawanie  wizji świata kobiety na różnym etapie jej ży-
cia stanowiło cenną wartość.  Każde spotkanie to literacka 
przygoda z niezwykłą kobietą i pokrzepiającą literaturą. 
Owocem warsztatów będzie  publikacja zbiorowa.  

Opowiedz mi swoją historię, jednodniowe warszta-
ty z autoprezentacji i wystąpień publicznych, które po-
prowadziła trenerka Karolina Cala-Lewtak. W zajęciach 
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uczestniczyli  szefowie firm, przedstawiciele bizne-
su, pracownicy administracji i in.  Zostali zaopatrzeni 
w wiedzę dotyczącą psychologicznych fundamentów 
wystąpień publicznych, technik profesjonalnego wy-
stąpienia i panowania nad stresem. Konstruktywnym 
elementem zajęć była możliwość nagrania własnego 
wystąpienia i poddania go analizie. Warsztaty potwier-
dzone certyfikatem. 

Zatrzymaj chwile, warsztaty fotograficzno-filmo-
we prowadzone przez redaktor naczelną Magazynu 
Lubelskiego LAJF  Grażynę Stankiewicz. Uczestnicy 
podczas warsztatów  poznali techniki przydatne w pra-
cy z kamerą i aparatem fotograficznym. Uczyli się pro-
fesjonalnego fotografowania, nagrywali krótkie klipy, 

poznali tajniki montowania filmów. Efektem tych dzia-
łań są autorskie filmy nagrane przez uczestników.

Spojrzenia wstecz w poszukiwaniu własnych ko-
rzeni,  otwarte spotkania dla każdego, kto czuje potrze-
bę  odkrywania  i dokumentowania historii swojej  ro-
dziny, prowadzone przez Danutę Sprawkę, bychawską 
regionalistkę.  

Otwarte spotkania z ekspertami, podejmującymi 
tematykę savoir-vivre. Dla dzieci z Zofią Stanecką, au-
torką, m.in. cyklu „Basia”  oraz dla młodzieży i doro-
słych  z  dr. Stanisławem Krajskim.

 Kulturalne konfrontacje. Wydarzenie środowisko-
we podsumowujące projekt, prezentacja jego efektów. 
Promocja książki  „W zaciszu słów: bychawskie debiuty 
literackie”.  

 �Warsztaty genealogiczne.
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 � „Savoir-vivre dla dzieci”. Spotkanie z  Zofią Stanecką. 6-11-2017 r.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.  
To dobry adres na mapie gminy. 

To wyjątkowe miejsce z mnóstwem książek, wygodną kanapą i sto-
likiem-molikiem. Z tabletami i internetem. Nowoczesne i tradycyjne. 
Obok książek, pachnących farbą drukarską, stoją audiobooki, w tle ci-
cho szemrzą komputery. Przy stoliku-moliku, który wykonali dla biblio-
teki pasjonaci z całej Polski podczas Pikniku Stolarskiego – Bychawka 
2014 – pachnie kawą, a najnowsze informacje z kraju i ze świata krzyczą 
z pierwszych stron gazet.  

W tej bibliotece realizuje się projekty. Zaprasza wyjątkowych ludzi. 
Tutaj organizowane są warsztaty, spotkania, dyskusje. 

Biblioteka to miejsce otwarte na ludzi. Każdy, kto ma pomysł 
i chciałby go zrealizować – może na nas liczyć. Wszystko po to, żeby 
wspólnie zapisywać kolejne karty lokalnej historii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34

23-100 Bychawa
www.biblioteka.bychawa.pl

biblioteka.bychawa@gmail.com
tel: 81 566 10 76

http://www.biblioteka.bychawa.pl
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