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Przedmowa

„Listy do Melaniusza” na pożegnanie epoki, w której 
ludzie o najważniejszych sprawach
pisali do siebie w listach.

 List jest tak stary, jak stare jest pismo. Z tej formy 
wymiany informacji korzystano zarówno w dyplomacji, 
działalności religijnej, jak i w celach prywatnych. List 
jako forma komunikacji miał zastąpić rozmowę, czyli 
spotkanie ludzi służące przekazywaniu wiadomości. 
Do chwili wynalezienia telegrafu, a później telefonu 
i Internetu był to jedyny sposób porozumiewania się 
ludzi na odległość.
 Pisanie listów rozpowszechnione było 
w starożytnym Egipcie, Chinach, w Imperium 
Rzymskim, antycznej Grecji. Już wtedy sztuka 
epistolografii osiągnęła wysoki poziom artystyczny za 
sprawą między innymi Arystotelesa, Platona, Seneki, 
Homera i innych. Także Listy Apostolskie zamieszczone 
w Biblii stanowią niedościgniony wzór religijnej 
korespondencji.
Wśród osiągnięć epistolografii polskiej wymienić 
można Listy do Marysieńki Jana III Sobieskiego, Listy 
do matki Juliusza Słowackiego, Listy z Afryki Henryka 
Sienkiewicza i wiele, wiele innych. Niedawne wydanie 
listów Stanisława Lema do Sławomira Mrożka było 
wydarzeniem kulturalnym najwyższej rangi.
W Tuchowie niewątpliwie wydarzeniem wartym 
uwagi jest wydanie „Listów do Melaniusza” – wynik 
VIII Konkursu Literackiego o statuetkę Sowy 
Tuchówki. Adresatem tej korespondencji jest dzisiejszy 
mieszkaniec Tuchowa, nazwany symbolicznie 
Melaniuszem. Znajdujemy tu nawiązanie do 
historycznej postaci mnicha z Tuchowa żyjącego na 
przełomie XVI i XVII wieku, który utworzył stypendia 
umożliwiające naukę w Akademii Krakowskiej żakom 
pochodzącym z jego rodzinnego miasta.
 Ogłoszony w 2018 roku konkurs literacki 
wzbudził zainteresowanie przede wszystkim 
w środowisku literackim i naukowym. Autorami listów 
w większości są pracownicy naukowi, pisarze, literaci, 
animatorzy kultury, artyści, którzy sprawnym piórem 
ożywili wymierającą sztukę epistolografii.
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 Jak bardzo ta umiejętność została już wyparta 
przez współczesne, medialne formy komunikacji 
świadczy fakt, że Łukasz Figórski w swoim liście napisał: 
Chyba każdy, kto podtrzymuje tradycję pisania listów, jest 
[...] Don Kichotem z Papeterii.
 Stopniowo zapominamy, jak wygląda tekst 
pisany odręcznie. Wielu autorów listów nadesłanych na 
konkurs dało wyraz swojej nostalgii za epoką sprzed 
cyfryzacji, zanim Internet zamieszkał w każdej kieszeni. 
Przytoczę ich wypowiedzi.
Elżbieta Janas Plucińska wskazała wartość listu, 
w którym można dobierać słowa, szukać w nich koloru, 
odcieni, melodii i smaku. Dlatego chciałabym do 
kogoś pisać listy i od kogoś je dostawać. Czekać na nie, 
rozmyślać o nich, z nadzieją otwierać skrzynkę. O coś 
w nich pytać i oczekiwać odpowiedzi [...]. O czymś komuś 
opowiedzieć i czekać na czyjąś opowieść. Katarzyna 
Lichtenstein dodała: Jakie to miłe otrzymać list, nie 
reklamę banku, nie pismo urzędowe, lecz piękny list od 
bliskiej osoby. Od kogoś, kto mnie zna i dobrze życzy. List 
to czas, który sobie poświęcamy, kiedy się zatrzymujemy 
i zastanawiamy nad sensem naszych światów. To paląca 
się nocą mała lampka, niedopita herbata, zasuszony 
w notesie liść miłorzębu.
 W naszej codzienności zanika piękny rytuał 
działań i emocji związanych z listem. Do przesłania 
osobistej korespondencji niezbędne było zakupienie 
papieru na list, z całym kompletem ozdobnej 
papeterii oraz atramentu do wiecznego pióra. Pisaniu 
odręcznemu towarzyszyła obawa, czy równo postawi 
się litery na gładkiej kartce. Pomagało zapisywanie zdań 
na tle podłożonego liniuszka. Wymagało starannego 
adresowania koperty i konieczności zakupienia 
właściwego znaczka oraz naklejenia go na kopertę tak, 
by pracownik urzędu pocztowego postawił pieczęć 
z datą nadania listu lub wrzucenie go do właściwej 
skrzynki pocztowej. Później niecierpliwe oczekiwanie 
na odpowiedź i przeżywana radość na widok listonosza, 
który pukał do drzwi z listem w dłoni. Ile w tym było 
drgnień serca w kierunku drugiego człowieka!
Korespondencja pocztowa to także pasja 
kolekcjonowania pocztówek i odklejania znaczków 
pocztowych przy pomocy pary wodnej.  
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Moda kolekcjonowania listów oraz przechowywania 
ich jako pamiątki, zapoczątkowana w XVIII wieku, 
przetrwała kilka stuleci.
 Autorzy prac konkursowych zdefiniowali 
adresata listu, współczesnego tuchowskiego Melaniusza.
– Kimże Ty jesteś drogi Melaniuszu? – pytała Aleksandra 
Hudyka i szukała odpowiedzi.
A może (...) Ty jesteś tą małą piegowatą dziewczynką 
(...) ściskającą w rączce czerwonego lizaka na patyku, na 
placu zabaw (...).
Może (...) jesteś mamą małej dziewczynki i (...) masz 
wyrzuty, że nie znajdujesz dla niej czasu, że pochłania cię 
praca i codzienne obowiązki.
Widziałam Ciebie, Melaniuszu, jak w wyciągniętej dłoni 
trzymałeś biało-czerwoną chorągiewkę łopoczącą na 
wietrze (...). I zaśpiewaliśmy wszyscy. Gromko zagrzmiał 
Mazurek Dąbrowskiego z setek ściśniętych wzruszeniem 
gardeł.
Było nas wtedy kilkuset Melaniuszy.
Wczoraj widziałam Cię w oczach uroczej dziewczyny 
wyprowadzającej (...) labradora.
(...) kiedyś przemknąłeś przez rynek jako potargany 
nastolatek na deskorolce (...).
Tuchowskich Melaniuszy można (...) spotkać  
wszędzie (...), urodzili się tutaj, a skusił ich świat. Jedni 
są znani i cenieni, osiągnęli sukces, inni wiodą spokojne  
życie gdzieś za oceanem (...).
 Melaniusz to także młodzieniec planujący życie 
zakonne, przyjaciel z lat młodości, jak napisał Marek 
Tabuła. Zaś Mateusz Jasiszczak zauważył, że Melaniusz 
to profesor tuchowskiego liceum, który uczył,  
(...) że z życia można uczynić sztukę (...).  
(...) Wiele Panu zawdzięczam (...). Chciałem Panu 
bardzo podziękować za to, że miał Pan Profesor dla 
mnie tyle wyrozumiałości i przede wszystkim nigdy nie 
obniżył mi poprzeczki. Dzięki temu umiem odróżniać 
dobro od zła (...). Bez lekcji literatury i Pańskich pytań 
zmuszających nas do poszukiwania, chyba wszyscy 
błądzilibyśmy dziś w życiu.
 Melaniusz został zdrobniale nazwany Melkiem 
przez Dorotę Lizurej, według niej, jest to przyjaciel 
Sowy Tuchówki. Jego znaczenie podkreśliła słowami: 
(...) przecież nikt nam Ciebie – Melaniusza w Tuchowie 
nie zastąpi.
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Ponadczasową, symboliczną wartość Melaniusza 
określił Juliusz Chimłak w liście przesłanym na konkurs, 
pisząc:
Melaniusz jest częścią czasu nieprzemijającego (...).
Potrafiłeś wznieść się „ponad”, widzieć więcej i szerzej, 
przewidywać. Twój horyzont sięgał dalej, obejmował 
szerokim kręgiem czas przyszły, los ludzi i miasta, 
które było umiłowanym centrum Twojego świata.
„Listy do Melaniusza” są jak lustro naszej epoki. 
Tworzą obraz kondycji człowieka XXI wieku, który jest 
świadomy zachodzących przemian cywilizacyjnych 
i wynikających z nich zagrożeń. Autorzy listów 
podkreślili potrzebę mówienia o tych problemach, ale 
i mają świadomość, że zmniejsza się liczba słuchaczy. 
Kontakty z ludźmi przeniosły się w wirtualny świat, na 
portale społecznościowe i redukują do ikon, skrótów, 
emotikonów, ludzie lajkują, szerują, tłitują.
Elżbieta Janas Plucińska w swoim liście wyznała: 
Melaniuszu, po co ci o tym wszystkim piszę? Po prostu nie 
potrafię i nie mam komu o tym opowiedzieć. Magdalena 
Biedroń poprosiła: Chcę byś list ten traktował jak 
spowiedź, zaś Marcin Kaleta wyjaśnił: List dotyczyć 
będzie tego, co mnie niepokoi i zastanawia.
 W „Listach do Melaniusza”, jak w intymnym 
świadectwie, odbijają się smutki i radości naszej 
cywilizacji oraz zatroskanie o jej przyszłość. Życie 
w wolnym kraju nie zmieniło charakteru naszego narodu. 
Jesteśmy dumni i kłótliwi, wspaniałomyślni i małostkowi 
– napisał Paweł Waligórski.
 Listy pełne są monologów wewnętrznych i pytań 
retorycznych dotyczących stosunków międzyludzkich 
oraz rozważań na temat zachwianego systemu wartości 
i upadku autorytetów. Rysują obrazy życia i przeżyć 
polskich emigrantów zarobkowych oraz ich spotkań 
z ludźmi różnych kultur i tradycji. Zawierają rozważania 
egzystencjalne dotyczące dochowania wierności 
własnym ideałom. Są refleksją na temat życia w wielkich 
metropoliach oraz wskazują potrzebę odnalezienia 
własnego głosu w ogłuszającym szumie sprzecznych 
informacji, którymi bombardowany jest człowiek. 
Przedstawiają obrazy prowincjonalnych miasteczek 
po transformacji ustrojowej i przeżycia żyjących tam 
ludzi – samotnych i opuszczonych. Poruszają tematy 
dotyczące relacji człowieka z ginącą przyrodą, która 
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ustępuje cywilizacji. Zachwyt nad zdobyczami techniki 
zamienia się w tęsknotę za prostym życiem w zgodzie 
z naturą.
Mariusz Robert Stoppel sformułował wołanie człowieka 
XXI wieku, który chce życie zresetować z nadmiaru 
bodźców, wreszcie sformatować z emocji (...).  
Świat krwawi, zdaje się płynąć po mało
bezpiecznych szlakach i korytarzach powietrznych.  
Zdaje się, że tylko ptaki zdołają uciec przed pustką (…). 
Ja udaję się na mój plac zabaw. Na moje podwórko, gdzie 
między grządkami krząta się babcia, pieląc krwiopijne 
chwasty. Ruguje truciznę, która powoduje, że pąki róż nie 
zakwitną.
Bogumiła Wróblewska tak potwierdziła tę potrzebę 
współczesnego człowieka: Chcę życia w zgodzie z naturą. 
Przyroda sama wyznacza nam czas na najlepsze dla 
nas rzeczy. Gdybym słuchała pierwotnego rytmu 
przyrody, byłabym szczęśliwsza. Coraz więcej ludzi szuka 
zwolnienia tempa życia. Wszyscy mocno tęsknimy za 
wolnością, harmonią i odpoczynkiem.
 „Listy do Melaniusza” adresowane są do 
mieszkańców Tuchowa. Wśród nich znalazł się i taki 
jak ten, od Jolanty Reisch-Klose, która odwiedziła już 
nasze miasto. Wspomnienia o Tuchowie wzięły mnie 
w mocny uścisk. Przyszła tęsknota, niemal tak wielka 
jak Mickiewicza za Litwą (...). Czy mam powtórzyć za 
Wieszczem? «...do tych pagórków leśnych, do tych łąk 
zielonych!» Bo tak pamiętam moje pierwsze spotkanie 
z Tuchowem. Tylko Białą do Niemna trudno porównać, 
chociaż szumi podobnie.
 Na zakończenie przytoczę słowa Leonarda 
Jaworskiego pochodzące z tekstu nadesłanego na 
konkurs. Dobre listy są jak dobrzy przyjaciele. Zamykam 
kopertę pełną wzruszenia.

Anna A. Argasińska
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Tuchów, 22 listopada 2018

Drogi Melaniuszu!

Długo zastanawiałam się, jak zatytułować ten list. 
Wszak nie znamy się zbyt dobrze, łączy nas tak 
niewiele, a jednocześnie tak dużo mamy ze sobą 
wspólnego. Chodzimy po tych samych ścieżkach, 
razem patrzymy na wschody słońca wynurzającego się 
zza klasztornej wieży. Jednakowo zachwyceni żegnamy 
mijający dzień, kiedy zasnuwa świat różową poświatą, 
utkaną promieniami zachodzącego słońca, odbijającego 
się w lustrze leniwie płynącej rzeki.
Kimże Ty jesteś, drogi Melaniuszu? Może jesteś starcem, 
samotnym, zmęczonym życiem, łaknącym odpoczynku. 
Nosisz w sobie tyle wspomnień… Tych dobrych, które 
pieczołowicie pielęgnujesz w pamięci i tych złych, które 
niczym bumerang wracają, choć odrzucasz je od siebie 
jak najdalej. C h c i a ł b y ś  p o d z i e l i ć  się tymi 
wspomnieniami, ale nie znajdujesz słuchaczy.
Kiedyś było inaczej. Pamiętasz czasy, gdy będąc małym 
chłopcem biegałeś po tuchowskim lesie w poszukiwaniu 
jagód i grzybów. Potem niosłeś wyładowany koszyczek 
do swej babci, która była dla Ciebie najwyższym 
autorytetem i słuchałeś, jak wyłuszczała Ci subtelne 
różnice pomiędzy grzybami jadalnymi i trującymi. 
Chętnie dziś podzieliłbyś się tą wiedzą, ale nikt Cię 
nie pyta. Młodzi mają internet, wszechnicę wszelakiej 
wiedzy, po cóż im doświadczenie i wiedza kogoś, kto ma 
siwą głowę i nie rozumie cudów współczesnej techniki. 
Poza tym grzyby można kupić w markecie, więc po co 
się trudzić?
Nie rozumiesz, Melaniuszu, tego nowego świata, 
w którym życie toczy się w biegu, bez celebracji dnia 
codziennego. A przecież szczegóły są takie ważne. 
To z nich składa się życie.
A może, Melaniuszu, Ty jesteś tą małą, piegowatą 
dziewczynką w kolorowej spódniczce i białych 
tenisówkach, ściskającą w rączce czerwonego lizaka na 
patyku, na placu zabaw przy osiedlu mieszkaniowym 

List	nr	1
_______________________

BYŁO NAS KILKUSET 
MELANIUSZY

____

Aleksandra Hudyka

Urodzona	03.05.1961	 r.,	od	poko-
leń	 tuchowianka.	Absolwentka	kra-
kowskiej	 Akademii	 Pedagogicznej	
im.	KEN	w	Krakowie	oraz	Warszaw-
skiej	Wyższej	Szkoły	Zarządzania.
Karierę	 zawodową	 rozpoczęła	
w	 1982	 r.	 w	 Urzędzie	 Miejskim		
w	 Tuchowie,	 obecnie	 kieruje	 wy-
działem	 jednej	 z	 jednostek	 samo-
rządu	powiatowego.	
Pasjonatka	sztuk	plastycznych	i	muzyki.		
Gra	na	fortepianie	i	gitarze,	tworzy	mu-
zykę	 do	 własnych	 tekstów.	 Prywatnie	
spełniona	 w	 rolach	 żony	 oraz	 matki	
trzech	córek	i	syna,	babcia	piątki	wnu-
ków.	
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w centrum miasteczka? Często tu przychodzisz się 
bawić, obserwować inne dzieci. Rodzice stale są zajęci 
pracą, zabiegani. To prawda, że masz wszystko, czego 
tylko zapragniesz: piękne zabawki, tablet, słodycze, 
od których czasem boli Cię brzuszek. Ale chętnie 
zamieniłabyś to wszystko na jedno popołudnie 
spędzone wspólnie z mamą i tatą. Żałujesz, że nie ma 
tu dziadka. Widujesz czasem starszego, smutnego pana 
z laseczką, który przechadza się uliczkami Tuchowa. 
Wygląda na bardzo samotnego. Byłoby cudownie mieć 
takiego dziadka tylko dla siebie, móc słuchać jego 
opowieści o dawnych dziejach. A może by go zapytać?
– Dzień dobry panu. Jestem Agatka.
– Witam cię, dziecinko. W czym mógłbym ci pomóc?
– Czy nie zechciałby pan pobyć czasem moim 
dziadkiem? Moi prawdziwi dziadkowie mieszkają 
bardzo daleko, rzadko się widujemy. Brakuje mi ich.
– Och, dziecinko, sprawiłaś mi wiele radości tą 
propozycją. Czuję się taki samotny, więc chętnie się 
z tobą zaprzyjaźnię. Prawdziwych dziadków nie mogę ci 
zastąpić, ale możemy sobie porozmawiać o przeszłości, 
opowiem ci o historii naszego miasta, w którym 
przeżyłem wiele lat.
– Cudownie, uwielbiam historię. Poproszę moją mamę, 
żeby zaprosiła pana na herbatę.
Spójrz, Melaniuszu, jaki genialny scenariusz. No, ale 
może Ty jesteś innego zdania, bo akurat jesteś mamą 
małej dziewczynki i martwisz się o nią? Masz wyrzuty, 
że ciągle nie znajdujesz dla niej czasu, że pochłania 
Cię praca i codzienne obowiązki. Ale nie chcesz, aby 
rozmawiała z obcymi na ulicy. Myślisz sobie: „muszę 
koniecznie wyperswadować córeczce ten pomysł 
z zapraszaniem na herbatę nieznajomych staruszków”.
Jak sądzisz, drogi Melaniuszu, dlaczego ludzie dzisiaj 
są zamknięci na innych? Co powoduje tę nieufność, 
niewiarę w dobre intencje? Dlaczego nie umiemy 
patrzeć na świat oczyma małej dziewczynki? A przecież 
wokół jest piękno i dobro. I jest go więcej niż zła, tylko 
zło po prostu głośniej krzyczy.
Ciekawe, Melaniuszu, czy Ty też zastanawiasz się 
czasem, jak widzą nasze miasteczko podróżni 
i przyjeżdżający tu tłumnie pielgrzymi. Posadowione 
w dolinie miasteczko zaprasza swą panoramą 
rozciągającą się pośród porośniętych zielenią pagórków. 
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Na pierwszy plan wysuwają się zarysy klasztoru  
oo. redemptorystów z barokowym kościółkiem 
NMP, dalej kościół św. Jakuba, klasycystyczny ratusz, 
zabytkowe kamieniczki wokół rynku, gęstwina białych, 
pokrytych czerwonymi dachami budynków i mnóstwo 
zieleni. Miasteczko przecina, wijąc się zakolami rzeka 
Biała, dzieląc je niejako na dwie osady.
Od wczesnego ranka, do późnego popołudnia, 
miasteczko tętni życiem. Wszystkie parkingi 
i boczne uliczki wypełnione są szczelnie kolorowymi 
samochodami. Po chodnikach pędzą przechodnie, 
dźwigając w rękach wypełnione zakupami torby, 
każdy pochłonięty jest  swoimi sprawami. Mijają się, 
wymieniają zdawkowe pozdrowienia, ukłony i gnają 
dalej, każdy do swojej twierdzy. Wieczorem miasteczko 
zamiera. Rynek pustoszeje, robi się cicho i spokojnie. 
Niektórzy mówią nawet, że smutno i  nieciekawie. 
Co robić wieczorami w  małym, sennym miasteczku, 
Melaniuszu? Powiesz – jest kino, jest i biblioteka, która 
czasem zaprasza na ciekawe spotkania autorskie lub 
wernisaże. Jest Dom Kultury, w którym coś się dzieje, 
ale żeby zobaczyć co, to należy wyjść z domu. Ale kiedy? 
W domu jest tyle zajęć. Po pracy trzeba zrobić zakupy, 
przygotować coś do jedzenia, odrobić lekcje z dziećmi, 
zrobić pranie, a wieczorem to już marzymy tylko, by 
usiąść na kanapie i  odpocząć.
Uciekamy w wirtualny świat, każdy wpatrzony 
w swojego laptopa. Nie zrozum mnie źle, Melaniuszu, 
ja nie neguję wirtualnej komunikacji interpersonalnej. 
Ja tylko wyrażam obawę, by ta forma, będąca przecież 
jedną z wielu form kontaktów społecznych, nie stała się 
tą jedyną. Żeby „obok” nie stało się „zamiast”.
Bo mnie jest żal, Melaniuszu, tych sąsiedzkich spotkań 
z gitarą, przy świecach i lampce wina, albo z wesołą 
muzyką i pląsami przy ognisku. Pamiętasz, Melaniuszu, 
jak spotykaliśmy się bez okazji, ktoś dawał hasło – 
wpadnijcie wieczorem. I nikt nie mówił, że zmęczony,  
że ma inne plany, że nie ma ochoty. 
Melaniuszu drogi, nie martw się, może nie wszystko 
jeszcze stracone. Jeszcze wydarzy się coś, co nas poruszy, 
obudzi z uśpienia, wyrwie z ram codzienności, porwie 
do działania!
Czy widziałeś to ogłoszenie na słupie w  rynku? 
„Szanowni mieszkańcy, zapraszamy Was do wspólnego 
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odśpiewania hymnu na tuchowskim rynku, w setną 
rocznicę odzyskania niepodległości”. – Pójdziemy? – 
Chodźmy! Takie święto zdarza się raz na sto lat!
I byliśmy tam. Ponad nami rozpościerało się błękitne 
niebo, po którym popychane lekkim wiatrem sunęły 
białe obłoczki. Słońce świeciło jasno, pieszcząc nas 
ostatnimi ciepłymi promieniami. Było nas kilkuset 
Melaniuszy. Widziałam staruszka z laseczką i małą, 
piegowatą dziewczynkę w kolorowej spódniczce 
przyklejoną do ramienia taty. Widziałam Ciebie, 
Melaniuszu, jak w wyciągniętej dłoni trzymałeś biało-
czerwoną chorągiewkę łopoczącą na wietrze. Pod 
okiem bohaterów czasu wyzwolenia, spoglądających 
na nas z monumentalnych banerów umieszczonych 
na budynku ratusza, wspólnie słuchaliśmy pieśni 
legionowych. A kiedy wybiła dwunasta, rozległy się 
słowa: – Do hymnu! I zaśpiewaliśmy wszyscy. Gromko 
zagrzmiał Mazurek Dąbrowskiego z setek ściśniętych 
wzruszeniem gardeł. Och, Melaniuszu! Czy Ty też 
poczułeś wtedy, że jesteś częścią wielkiej układanki, 
małym puzzlem, bez którego obraz nie byłby pełny?
A pamiętasz, wieczorem poszliśmy pospacerować. 
Minęliśmy rynek i idąc wśród szpaleru drewnianych 
rzeźb, będących owocem corocznych tuchowskich 
plenerów rzeźbiarskich, dotarliśmy do wspaniale 
odrestaurowanego budynku Sokoła, minęliśmy 
amfiteatr, by w końcu spotkać się w tuchowskim 
muzeum, które tego dnia jakby ożyło postaciami 
z przeszłości. Moje wnuczki były zachwycone. To była 
dla nich piękna lekcja historii. I myślę, że dla uczniów, 
którzy uczestniczyli w happeningu również.
Przechadzam się często ulicami mojego miasteczka, 
z pewnością mijaliśmy się nieraz, drogi Melaniuszu. 
Wczoraj widziałam Cię w oczach uroczej dziewczyny 
wyprowadzającej na skwerek zawadiackiego labradora, 
a kiedyś przemknąłeś przez rynek jako potargany 
nastolatek na deskorolce, to znów przeszedłeś obok 
w  osobie zgarbionej staruszki, szczelnie otulonej 
szalem, osłaniającej twarz przed zimnym powiewem 
jesiennego wiatru.
Nasze ścieżki życia Melaniuszu, stale się krzyżują. 
Spotykam Cię nie tylko w naszym mieście. Można ich 
spotkać wszędzie, tuchowskich Melaniuszy, którzy 
urodzili się tutaj, a skusił ich świat. Jedni są znani 
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i cenieni, osiągnęli sukces, inni wiodą spokojne życie 
gdzieś za oceanem, jeszcze inni w wielkich miastach 
zdobywają wiedzę, wspinają się mozolnie po szczeblach 
kariery.
Ale wszyscy oni z nostalgią wracają do miejsca, które 
w swym sercu zawsze będą nazywali domem, i których 
łączy jedna odpowiedź na pytanie: „skąd pochodzisz?”
Tymi słowami kończę mój list do Ciebie, Melaniuszu, 
i już się cieszę na nasze dalsze przypadkowe spotkania.

Do zobaczenia, bądź zdrów.
Twoja znajoma z sąsiedztwa

PS. Nigdy nie zapominaj uśmiechnąć się do 
przechodnia, może to właśnie będę ja. 
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Witaj Drogi Melaniuszu!

I znów mamy zimę. Nareszcie mroźną i śnieżną. 
Zupełnie jak tamte, gdy w szczeniackich marzeniach 
opatuleni kocami śniliśmy o tropikalnych wyspach 
i skarbach, będących niemal na wyciągnięcie dłoni. 
Mróz rzeźbił szyby misternymi bukietami kwiatów, 
śnieg otulał konary drzew, błyszcząc w słońcu 
diamentowym blaskiem, a my, z wypiekami na 
twarzy odnajdywaliśmy skrzynie pełne drogocennych 
klejnotów, migoczących najpiękniejszymi barwami 
świata. We dwójkę gromiliśmy krwawych piratów. Tak. 
Obaj byliśmy o wiele silniejsi od zgrai uzbrojonych po 
zęby rzezimieszków. Jakież to było proste. Wystarczyły 
dziecięce pragnienia kreślące świat rysunkiem 
rozmarzonych snów. I magia Twojego domu. Starego, 
zmurszałego i pełnego nieodkrytych do końca tajemnic. 
Magia trwająca niezbyt długo, bo tylko do czasu, gdy 
głos mamy bezwzględnie budził szarą rzeczywistość.
– Melaniuszu! Schodźcie na obiad! Skarby nie zając,  
nie uciekną!
Skąd wiedziała? W jaki sposób domyśliła się, co 
planujemy? Czyżby znalazła ukrytą głęboko w szafie 
„Wyspę skarbów”? Nasz drogowskaz, naszą mapę do 
przyszłych, szczęśliwych dni, w których mieliśmy 
stać się nieustraszonymi władcami świata. A może 
zbyt głośno planowaliśmy atak na obóz jednonogiego 
kapitana Morgana?
 Wiesz, dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, jak 
wiele zim spędziłem z dala od Tuchowa. Nie licząc tych 
nielicznych, kiedy odwiedzaliśmy Cię z Agnieszką, 
będzie ich ze czterdzieści. Ale żadna nie była już taka, 
jak tamte. Długo zastanawiałem się – czemu? Dlaczego 
każda była smutniejsza, mimo że wciąż byłem tak 
samo szczęśliwy. W końcu po latach zrozumiałem. 
I zdumiałem się, że to takie proste. Tam, pośród 
naszych wzgórz, pośród miasteczka ukrytego w kotlinie, 
zostawiłem swoje serce. Tam zaczęło się wszystko, co 
było najpiękniejsze, bo w końcu tam poznałem smak 
jedynej w życiu miłości. Podobnie jak Ty odkryłeś 
swoją, choć ta pozwoliła Ci zostać, gdy już przywdziałeś 
ukochany habit. Inaczej niż moja. Do bólu ludzka, 

List	nr	2
_______________________

JUŻ NIGDY NIE DOWIEM 
SIĘ, CO BYŁO ZA OSTATNIĄ 
GWIAZDĄ

____

Marek Tabuła 

Urodziłem	 się	 w	 roku	 tysiąc	 dzie-
więćset	 pięćdziesiątym	 ósmym	
w	 Piaskach,	 małej	 miejscowości	
położonej	 dwadzieścia	 kilometrów	
od	 Lublina.	 Chociaż	 pisanie	 było	
od	 młodzieńczych	 lat	 moją	 wielką	
pasją,	brak	wiary	we	własne	siły	po-
wodował,	 że	prace	kończyły	 swoje	
życie	 w	 szufladzie.	 Jedynie	 kilka,	
przekształconych	w	teksty	piosenek	
zasiliło	 repertuar	 zaprzyjaźnionego	
zespołu	muzycznego.
Na	 początku	 lat	 osiemdziesiątych	
ubiegłego	 wieku	 wspólnie	 z	 kole-
gami	 ze	 Zjednoczenia	 Budownic-
twa	Wodnego	 i	Melioracji	w	Lubli-
nie	 stworzyłem	 kabaret,	 który	 był	
pierwszym	 sprawdzianem	 moich	
literackich	 możliwości.	 Kabaret	 nie	
przetrwał	 długo	 i	 minęło	 prawie	
dwadzieścia	 lat,	 nim	 znowu	 po-
chwaliłem	 się	 swoją	 twórczością	
przed	szerszą	publicznością.	
W	 roku	 1999	 członkowie	 ama-
torskiej	 grupy	 teatralnej	 poprosili	
mnie,	 bym	 napisał	 dla	 nich	 sztukę	
na	 konkurs	 studenckich	 zespołów	
teatralnych	w	Sandomierzu.	Była	to	
urocza	 i	 pouczająca	 jednoaktowa	
opowieść	o	pewnej	wieczerzy	wigi-
lijnej.	 Wygraliśmy,	 a	 raczej	 aktorzy	
swoją	 grą	przekonali	 jury	 i	widow-
nię,	że	są	najlepsi.	
Dwa	 lata	 temu	 uznałem,	 iż	 naj-
wyższy	czas	zdobyć	 się	na	odwagę	
i	wydałem	w	wydawnictwie	self	pu-
blishing	powieść	pt.	 „Oddech	mie-
dzianego	 węża”.	 Mimo	 niewielkie-
go	nakładu	książka	znalazła	miejsce	
w	 ofercie	 lubelskich	 bibliotek	 i	 jak	
się	dowiedziałem,	zbiera	wiele	po-
zytywnych	 recenzji.	 Zmobilizowało	
mnie	to	do	napisania	drugiej	części.	
Zdaję	 sobie	 sprawę,	 iż	wydanie	 jej	
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chociaż tak dziwna, na ludzkie pojmowanie miłości.
Pamiętasz tamten czerwiec? Może upał nie doskwierał 
tak jak teraz, ale chowaliśmy się pod markizami, racząc 
zimnym piwem. Pierwszy ją zobaczyłeś. Biegła przez 
rynek, czytając kątem oka trzymaną w dłoni karteczkę. 
Zadyszana jak mała dziewczynka, pragnąca jak najszybciej 
pochwalić się rodzicom świadectwem otrzymanym na 
zakończenie roku. W pośpiechu nie patrzyła pod nogi,  
a  to, na naszym bruku musiało się źle skończyć. 
– Chyba przyjezdna, bo nigdy jej nie widziałem 
– powiedziałeś takim tonem, jakbyś musiał znać 
wszystkich z Tuchowa i okolic.
– Ja też – przytaknąłem, sącząc powoli chłodny napój. 
Śledziliśmy każdy jej ruch, jakby przeczuwając, że za 
chwilę coś się wydarzy. A ona wciąż biegła nie domyślając 
się nawet, że jest głównym tematem naszych myśli. Nagle, 
w miejscu gdzie bruk był bardziej nierówny, stało się to, 
co było do przewidzenia. Potknęła się tracąc równowagę. 
Zerwaliśmy się równocześnie, ale to ja byłem szybszy 
i zdążyłem ją chwycić, nim upadła. Jednak zrobiłem to 
tak niefortunnie, że przypadkowo rozerwałem sznur 
korali, którym oplotła szyję. Czerwone paciorki spadały 
jeden po drugim odbijając się od kamieni, a ja stałem 
bez ruchu zapatrzony w nią, jak w najcudowniejszy 
obraz. Była wysoką blondynką. Szczupłą, lecz nie chudą 
i w krótkich spodenkach wyglądała prześlicznie. Jej dłonie 
ściskały szelki plecaka, jakby odciągając je od kształtnych 
piersi ukrytych pod kusą, bawełnianą bluzeczką. Miała 
twarz pięknego dziecka, delikatną, a jednocześnie bardzo 
wyrazistą. Twarz schowaną w chmurze gęstych, długich 
włosów rozwianych coraz silniej wiejącym wiatrem. 
– Przydałaby się pani opaska na włosy – powiedziałem 
bezwiednie.
– Nie rozumiem – zrobiła zdziwioną minę. Wydęła 
wargi w  grymasie, poprawiła plecak i powiedziała: 
– Bardziej przydałby mi się ktoś do pomocy w zbieraniu 
korali, niż nadgorliwy pochlebca.
Znalazła takich dwóch chętnych pomocników, ale 
gdy już zebraliśmy wszystkie paciorki, tylko mnie 
pocałowała w policzek, mówiąc, że dziękuje. Jakby 
przeczuwała, że Ciebie nie warto, bo następnego dnia 
wdziejesz habit, wracając do klasztoru.
A ja? Jeśli to prawda, że można pokochać od pierwszego 
wejrzenia, byłem w niej szaleńczo zakochany. 

będzie	bardzo	 trudne,	 jednak	wie-
rzę,	że	kiedyś	mi	się	to	uda.	
Aktualnie	pracuję	nad	sztuką	teatral-
ną	pod	roboczym	tytułem	„Boży	po-
ker”.	Z	małą	nadzieją	na	jej	wysta-
wienie,	bo	wątpię,	by	wierszowane	
dialogi	 wzorowane	 na	 twórczości	
Aleksandra	 Fredry	 kogokolwiek	
zainteresowały.	 Bardziej	 po	 to,	 by	
sprawdzić,	 czy	 mimo	 upływu	 lat,	
ciągle	potrafię	bawić	się	pisaniem.
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Gdy Ty składałeś śluby wiecznej miłości, chodziłem 
uliczkami Tuchowa marząc, by znów ją zobaczyć. 
I zobaczyłem. W aptece Pod Białym Orłem kupowała 
leki dla cioci. To wtedy dowiedziałem się, że 
przyjechała, by się nią opiekować. A potem było jak 
w bajce, choć dowiedziałem się, że ta bajka mogła nie 
mieć szczęśliwego zakończenia.
Któregoś wieczora siedzieliśmy wtuleni w siebie nad 
brzegiem Białej. Wziąłem ze sobą gitarę i gdy na drugim 
brzegu, jak płomienie miłości zapłonęły ogniska, 
zagrałem Schody do nieba Led Zeppelin. A potem 
milczeliśmy siedząc obok siebie. Ona wciąż zasłuchana 
w muzykę, a ja myśląc o milionie spraw. O przypadkach 
rządzących życiem i o Agnieszce, która właśnie zadrżała. 
Zrobiło się naprawdę chłodno, a jej kurteczka była 
przewiewna. Zdjąłem swoją, by ją okryć. Podziękowała 
patrząc w niebo mrugające milionami gwiazd.
– Widzisz tę najjaśniejszą? – spytała.
– Tak – odpowiedziałem.
– Czy wiesz, co za nią jest?
– Następna.
– A za następną?
– Kolejna.
– A dalej?
– Nie wiem – odpowiedziałem – Wszechświat?
– Kiedyś ci opowiem – wstała, śmiejąc się jak mała 
dziewczynka.
Zrzuciła kurtkę i zaczęła tańczyć na trawie wilgotnej 
od rosy. Biegła, ścigając się z wiatrem, a jego podmuchy 
roztrząsały białe kosmyki włosów. Nagle zawirowała 
jak baletnica i zatrzymała się w tańcu. Usiadła, a w jej 
oczach była miłość, oddanie i pragnienie bym wiedział, 
że tylko dla mnie jest taka. Wtulony spijałem z ust 
rozkoszny nektar szczęścia, pachnący najwspanialszymi 
marzeniami.
– Czy zostaniesz moją żoną? – oczarowany chwilą 
wyszeptałem jak uczniak przyłapany na podglądaniu 
pięknej nauczycielki.
Czy zdziwiło ją moje pytanie? Pewnie tak, ale na pewno 
ucieszyło. Starała się nie dać tego poznać, ale czułem 
w pocałunkach, w dotyku dłoni i delikatnym uśmiechu 
przerywającym spotkania naszych ust.
– Nie mogę – odpowiedziała smutno i bardzo szczerze, 
choć jej wargi wciąż cieszyły ciepłem ukrytych pragnień.  
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Pogładziła mnie po policzku. – Chciałabym. Bardzo 
bym chciała, ale nie mogę.
– Nie możesz? – serce załomotało mi z rozpaczą, jakby 
za chwilę miało wypaść z piersi. I od razu najgorsza 
myśl przyszła do głowy – Pewnie masz już kogoś…
Nie pozwoliła dokończyć. Zaprzeczyła gwałtownym 
ruchem głowy i patrząc w oczy odpowiedziała ze 
śmiechem:
– Nie mam nikogo, głuptasie. Mam tylko ciebie, ale 
jedenaście lat, to za wiele.
– Jakie jedenaście lat? – nie rozumiałem, o czym 
mówiła.
– O tyle jestem starsza od ciebie, smarkaczu – 
matczynym gestem pogłaskała mnie po głowie.
– Choć dziś tego nie widać, jestem już starą babą. Za 
kilka lat nie będziesz mnie chciał, a tego ja nie chcę.
No i widzisz? Jakby na przekór temu, zostaliśmy razem. 
Już na zawsze. Tylko Ty w nas wierzyłeś, trzymałeś 
kciuki tłumacząc, że jeśli miłość jest prawdziwa, to nie 
zna żadnych granic. Inaczej niż inni, nawet najbliższa 
rodzina. Dawali nam nie więcej niż rok lub dwa, a my 
przez tyle lat byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na 
świecie. Dziękuję Ci za to, przyjacielu. Mój jedyny 
przyjacielu. 
Zapewne dziwisz się, że opowiadam o tym, co tak 
dobrze znasz. Piszę, bo Agnieszki już nie ma. Odeszła 
niedawno, ledwie kilka tygodni temu. Wybacz, że nie 
dałem Ci znać, ale nie miałem siły. Przerosła mnie 
jej śmierć. To, że już jej nie zobaczę i nie usłyszę. 
Pusty dom i wszystko, dosłownie wszystko, co nas 
otaczało, bez niej, stało się najsmutniejszym ze światów, 
najokropniejszym snem, z którego ciągle nie potrafię się 
obudzić. Ty istniałeś w nim. Przez wszystkie lata byłeś 
jego cząstką i dlatego nie chciałem, byś przyjeżdżał. 
Bałem się tego. Bałem się pytań o przeszłość i tych 
jeszcze gorszych, o przyszłość. Nawet nie wiesz, jak 
bolą. Nie wiesz, jak bolał pogrzeb, gdy niewidzącym 
wzrokiem patrzyłem w witraże rozświetlone milionem 
słońc. Słuchałem obcych słów, a ona płynęła jasnym 
obłokiem myśli. Niby anioł, frunęła nad kopułą kaplicy, 
pełna ciepła i naszej miłości. Potem osłonił ją obłok 
smutku, a ja nie mogłem powstrzymać łez płynących 
z najgłębszych czeluści serca. Kiedy wróciłem do 
domu, długo nie mogłem znaleźć sobie miejsca. A gdy 
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nie miałem już siły płakać, otworzyłem maleńkie 
pudełeczko. Drżały mi dłonie i niechcący przechyliłem 
je, a na podłogę jeden po drugim spadały paciorki 
czerwonych korali. I jakbym ujrzał ją stojącą, jak 
wtedy... Ale już nie prosiła bym pomógł je zbierać. 
Uśmiechała się, patrząc wzrokiem pełnym ciepła 
i miłości.
– Powiedz coś, kochana – szepnąłem próbując dotknąć 
jej dłoni. – Błagam, odezwij się – prosiłem. Jednak 
jedyną odpowiedzią była cisza, na którą skazał mnie 
Twój Bóg.
Odeszła, a ja już nigdy nie dowiem się, co było za 
ostatnią gwiazdą. Może Ty wiesz? Może czeka tam na 
mnie? Często spoglądam w niebo, choć już nie szukam 
odpowiedzi. Modlę się, by Bóg jak najszybciej pozwolił 
mi ją odnaleźć. Mam do niego żal, że nie zabrał nas 
razem. Bo choć samotność zabija szybciej niż trucizna, 
jeszcze muszę żyć. A ja chcę być z nią. Pragnę tego, 
jak niczego na świecie. Może jestem głupi, naiwny, ale 
myślę, że Ty mnie zrozumiesz. Właśnie Ty.
Piszę, bo chciałbym, byś przyjechał. Sam nie mam 
siły na podróż, a muszę spełnić ostatnie życzenie 
Agnieszki. Prosiła, bym Ci coś ofiarował. Nic wielkiego. 
Taki drobiazg, na pamiątkę po nas i naszej przyjaźni. 
Właśnie to małe pudełko z czerwonymi koralami 
rozerwanymi na tuchowskim rynku. Tymi, od których 
wszystko się zaczęło. To śmieszne, że przez tyle lat nie 
zdążyliśmy nawlec ich na nitkę. Zawsze był na to czas, 
aż w końcu go zabrakło.
I chciała jeszcze byś o nas nie zapomniał. O dwójce 
niepokornych szaleńców, którzy w nosie mieli świat 
i jego konwenanse. I może dlatego byli tak bardzo 
szczęśliwi.

Twój przyjaciel Marek

PS. Wiesz, czasem myślę, że spełniły się nasze 
szczeniackie marzenia i obaj zdobyliśmy najwspanialsze 
skarby świata. Nawet, gdy zdawać by się mogło, że swój 
bezpowrotnie straciłem, ona ciągle jest przy mnie. 
I w najpiękniejszych snach tuli się szepcząc, jak bardzo 
kocha. Ciągle i już na zawsze.
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Via Vitae, Anno Domini… Saeculo…

Mój Drogi Melaniuszu, 

od 1340 roku błąkam się na granicy boskiej jasności. 
Porzucony przez pobratymców, pozostawiony w świecie 
fantazji. Myślę więc o tym, co było, bądź być mogło. 
O tym, jak podarowałeś wiedzę i dar doświadczenia 
tym, którzy tego zapragnęli. 
Podobno wszystkie drogi prowadzą do Wiecznego 
Miasta, moje jednak są mniej zuchwałe. Spuszczone 
powieki pozwalają mi złapać oddech. Widzieć 
wyraźnie grę świateł nad białą rzeką, słyszeć tętent 
kopyt dobiegający z pobliskiego traktu. Kontemplować 
dogmat Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in 
caelum na wzgórzu Lipie. Przecież to Pani Ziemi 
Tarnowskiej wstawiła się za nami. Czuwa nad Civitas 
Tuchoviensis Ordinis Sancti Benedicti.
Czy jarmark nadal rozbrzmiewa promiennym Gaudete?
Czy życie w Tuchowie jest płynne? 
Czy wolno w nim wypowiedzieć imię róży? 
Czy wolno śmiać się czytając Poetykę? 
Czy żywot mnisi prowadzi do szczytów poznania?

Z mojej celi świat wydaje się stały. 
Miejsce wybrane, z którego przyszło Ci pochodzić,  
stało się dla mnie miejscem pamięci. Toposem 
symbolicznym. 
Światem, do którego przyszło mi tęsknić. 
Światem, który będzie zwiastował kres mojej podróży. 
Stając się moją ostoją. 
Miejscem ostatecznego odpustu. 

Z dalekiej drogi, 
Nieprzypadkowy Przechodzień

 

List	nr	3
_______________________

Z  MOJEJ CELI ŚWIAT  
WYDAJE SIĘ STAŁY

____

Klaudia Orpik	

Z	 zamiłowania	 studentka	 Historii	
sztuki.
Z	 racjonalnego	 punktu	 widzenia,	
prawniczka.	
Czasem,	 aby	 uniknąć	 marazmu,	
bawi	się	słowem.	
Tuchów	 jest	 punktem	 na	 mapie,	
który	chciałaby	poznać.
A	czy	jest	 lepszy	powód	by	odwie-
dzić	miasto	niż	literatura?
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List	nr	4
_______________________

OJ CI LUDZIE, LUDZIE…
JAK ONI MAŁO JESZCZE 
O SOWACH WIEDZĄ 

____

Dorota Lizurej

Z	 wykształcenia	 jestem	 anglistką,	
z	 zamiłowania	 hispanistką	 i	 ekspe-
rymentatorką:	 uwielbiam	 ekspery-
mentować	 ze	 słowem,	 stąd	 dużo	
piszę.	Najlepiej	czuję	się	w	krótkich	
formach	prozatorskich	zarówno	dla	
dorosłego,	jak	i	dziecięcego	odbior-
cy;	 jednak	 czuję	 ogromną	 sympa-
tię	 do	 humoresek,	 fraszek	 i	 sztuk		
teatralnych,	a	ostatnio	również	do…	
listów.	Uwielbiam	słowne	wyzwania,	
chociaż	jestem	zdania,	że	w	pisaniu	
nie	wystarczy	talent,	dobry	warsztat	
i	 własny	 wysiłek	 –	 potrzebne	 jest	
także	szczęście.	A	co	najważniejsze,	
podpisuję	 się	 pod	 stwierdzeniem,	
że	„na	początku	było	słowo”.

	 	 	 	

Tuchów, 31 grudnia 2018 

Melku, mój stary, dobry Przyjacielu!

Proszę, nie zdziw się formą tej korespondencji (jakże 
innej od naszych poprzednich pogaduszek), ale u końca 
Starego Roku człowiek mimowolnie na miniony rok 
spogląda.
Zastanawia się – czy był dobry, czy zły, czy taki sobie. 
Wobec tego i ja mam pewne przemyślenia i stąd 
właśnie ten list, którym serdecznie powitam Cię już 
w Nowym Roku. Zanim jednak dojdę do sedna sprawy 
i zaspokoję Twoją ciekawość, pozwól, że wpierw – 
z przymrużeniem oka, ale jednak – poczynię pewne 
dygresje.
Otóż obiecywałeś sobie i mnie także, Melku mój 
kochany, że wreszcie w kąt rzucisz te wszystkie 
smartfony, tablety i wszelkie wynalazki, które tak 
skutecznie oduczyły Cię pisać. Gdybyś był – powiedzmy 
– dzięciołem, stukanie leżałoby w Twojej naturze – 
nawet, gdybyś miał stukać w klawiaturę komputera. 
Jednak bycie Melaniuszem, sam przyznasz, na pewno 
do czegoś zobowiązuje. Wobec tego, tym bardziej, że 
jest to ostatni dzień tego roku, pozwolę sobie na powrót 
do przeszłości i zamiast dziesiątek ikonek, które tak 
uwielbiasz, wyślę Tobie, Przyjacielu, odręcznie napisany 
list, na prawdziwym papierze zakupionym wraz 
z całym kompletem papeterii! Sam, być może, pojęcia 
nie masz, jak trudne były do zdobycia te piśmiennicze 
artykuły, bo w końcu – kto teraz listy pisze? Mnie się 
jednak udało i jedno i drugie (znowu nazwiesz mnie 
raczej przemądrzałą, a nie mądrą sową). A teraz, zbliż, 
no zbliż, drogi mój, nozdrza do tych rozpasanych na 
papierze liter. Czujesz ich obłędny zapach? Hmm… 
Sam papier do pisania pachnący lasem i pokryty 
wybrzuszonymi wzorkami listków (teraz to się nazywa 
3D) wzbudził we mnie nie tylko nostalgię za tym, 
co minione, ale przede wszystkim obawę, czy równo 
postawię na nim literki, czy kulfona jakiegoś nie strzelę 
i całą robotę raz jeszcze będę musiała zacząć.  
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Oby to raz tylko! Co chwilę kolejny papier w kulkę 
zwinięty miękko lądował za moimi plecami; wreszcie, 
pomimo olbrzymiej cierpliwości i precyzji w pisaniu, 
chciałam się poddać, myśląc, że w sztuce epistolarnej 
jeszcze bardzo długo ćwiczyć się muszę, a co 
najzabawniejsze – na stare lata! Co gorsze jeszcze – 
taki śmietnik za sobą pogiętymi kartkami zostawiłam, 
aż mi się wstyd za samą siebie zrobiło. Rzecz jasna, 
zaraz po sobie sprzątnąć chciałam, ale niestety… 
nie zdążyłam. Z pobliskiej szkoły wypadła gromada 
rozbrykanych kilkulatków i pomstując na sprawcę 
bałaganu, w okamgnieniu wszystko za mnie uprzątnęli. 
Cóż to za młodzi, dobrze wychowani ludzie! Wrażenie, 
które na mnie zrobili swoim postępowaniem, na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci! Ale dość na tym! Nie 
chcę Twojej cierpliwości wystawiać na próbę, bo rzeczy 
jeszcze wiele mam Ci do opowiedzenia. 
Otóż, rzecz istotna bardzo: musiałam zmienić miejsce 
zamieszkania. Niedaleko co prawda, bo przeniosłam 
się na sąsiednie drzewo (też przy samym amfiteatrze). 
Wyobraź sobie, że ścięto mój przepiękny, olbrzymi 
dąb! Pewnego ranka obudził mnie warkot piły 
łańcuchowej. Nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś 
tak przerażającego! Możesz wyobrazić sobie ten 
nagły rumor, ten jęk piły łańcuchowej rozdzierającej 
powietrze z samego rana?! Ledwo z życiem uszłam, 
na wpół żywa, zaspana jeszcze, w szlafrok zawinięta, 
w ostatnim momencie salwując się ucieczką z własnego 
mieszkania – bez niczego zostając, tak jak stałam, z tym 
dobytkiem jedynie, który w głowie posiadam. No i radź 
sobie, sowo, sama! Gdyby choć jakiś lokal zastępczy, 
bez wygód nawet, ot, żeby zimę przeżyć! Cóż jednak… 
Szczęśliwie spokój, mądrość życiowa i cierpliwość 
wzięły górę. Co prawda w nowej dziupli czułam się 
nieswojo; bo to wiesz, czy przypadkiem nie jest już 
zajęta? Ale cóż… czas nas uczy pogody (co prawda 
trudno ją zachować, gdy na nos kapią rzęsiste krople 
deszczu). Poza tym, drogi mój Melaniuszu, płakać będę 
zawsze nad ludzką krótkowzrocznością, a uwierz mi, 
że nawet moje sowie okulary nie przydadzą niektórym 
ludziom ostrości widzenia. I jedynie żal mi pozostał za 
moim rozłożystym domem, w którego konarach miałam 
nie tylko izdebkę maleńką, ale głównie letni taras 
z widokiem na tuchowskie krajobrazy.  
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Ach, żeby drzewo to przez zazdrość było wyżarte albo 
kości miało spróchniałe albo szaleństwem powyginane 
było, to zrozumieć bym mogła... Ale zdrowy, piękny 
okaz? Aż mnie po tym incydencie gorycz i żałość taka 
dopadła, iż myślałam, że już na zdrowiu zapadnę.
No właśnie, a jak tam Twoje, Kochanieńki, zdrowie? 
Jak oczy, na które zwykłeś narzekać dość często? 
Czy nadal szukasz takiego zakładu optycznego, 
w którym można kupić różowe okulary, ale różowe 
tak naprawdę, że świat w nich, jak mówią, jest zawsze 
piękny i dobry? Oczywiście, nie chcę Cię pozbawiać 
złudzeń, ale zawsze powtarzać Ci będę, że jeśli sam 
okularów takich własnoręcznie nie zrobisz, to nigdy 
ich mieć nie będziesz. Mówi Ci to Twoja stara, wierna 
przyjaciółka (tu się trochę zaśmiałam na samą myśl, 
że „stara”!) Mam już lat z górą osiemdziesiąt i według 
naukowych założeń, dawno już powinnam rozstać 
się ze światem. Oj ci ludzie, ludzie… Jak oni mało 
jeszcze o sowach wiedzą! Szczęśliwie jestem takim 
przypadkiem, który nie podlega żadnym regułom! 
Zresztą nie jestem jedynym wyjątkiem. À propos, 
pamiętasz ciotkę moją? Jakiś czas temu odwiedziła 
mnie w mojej przytulnej dziupli. Miałeś okazję poznać 
tę nad wyraz miłą osóbkę. Teraz pewnie byś jej nie 
rozpoznał – czas przerzedził jej pióra i pokrył białawym 
nalotem czasu. Jednakże, pomimo tak sędziwego wieku 
ciocia przebyła kawał drogi, żeby spotkać się ze mną, 
a dokładniej, raczej ze swoim dawnym życiem. Od razu 
zarządziła spacer po naszym ryneczku. Ileż ja się od niej 
nasłuchałam westchnień pełnych podziwu, zdumienia 
i niedowierzania. „Takie tu cudne rzeczy w Tuchowie 
macie, że trzeba aż z daleka przyjechać, żeby wam 
wszystko to pokazać, co na wyciągnięcie ręki jest, 
a piękna tego nie widzicie!”– tak mi mówiła raz po raz, 
aż łza jej się w oku zakręciła. Nie dziwi mnie to wcale; 
w końcu mieszkała tu dość długo, mogła więc zachować 
w pamięci nawet najdrobniejsze szczegóły. A pamięć, 
przyznam, ma fenomenalną! A kondycję! Pozazdrościć 
tylko! Kiedy tak prężnym krokiem po rynku dreptała, 
z trudem mogłam dotrzymać jej kroku. A przecież 
ciotka sto lat już żyje na tym świecie! I wciąż za krótko, 
jak sama mówi, by się nażyć do woli. W promieniach 
wrześniowego słońca wałęsałyśmy się tak obie niby bez 
celu, a jednak szukając wspomnień.  
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Dwie stare sowy kolebiące się z nogi na nogę, od 
czasu do czasu w locie zrywające się w obawie przed 
rozdeptaniem pod grubą podeszwą przypadkowego 
buta… I wiesz co? Nikt się nam nie dziwił! Krewna 
moja na własnej skórze przekonać się mogła, jak 
wielka przyjaźń istnieje tutaj pomiędzy mieszkańcami 
a sowami. Jak my się wzajemnie szanujemy, jaką 
mamy dla siebie sympatię, a ile empatii! Tak się jakoś, 
widzisz, dobrze złożyło, że na nowo – przy cioci 
właśnie – odkryłam to, co założę się i Tobie, Melku, 
spowszedniało. Sam chociażby ratusz, dźwigający na 
sobie czysto klasycystyczne formy, opierający się na 
starożytnym pięknie – ta bryła ogromna, która w sobie 
zawarła prostotę i ponadczasowość… A uliczki ciche, 
malownicze, bijące tętnem codziennego życia jego 
mieszkańców… A te skwery ukwiecone soczystymi 
barwami… Ach, drogi Melaniuszu, myślę sobie, czy 
ciotka moja z daleka przyjechać musiała, żeby na 
nowo pokazać mi piękno tych miejsc? Albo czy ja 
wyjechać powinnam może na czas dłuższy, żeby za 
tym wszystkim zatęsknić, żeby dostrzec, jaką w sobie 
posiada urodę? Tak się po tej wizycie zastanawiać 
zaczęłam, czy ja na pewno taka mądra jestem, za jaką 
mnie ludzie uważają (i tylko dlatego, że sowa kojarzona 
jest właśnie z bystrością, inteligencją i mądrością).  
I czy naprawdę to wystarczy, by taką właśnie być?  
O, jakże pomylić się można! Nic bardziej istoty 
sprawy nie pogrąża, jak myśl o tym, że rzecz trwać 
będzie wiecznie. Tym bardziej zastanowić się muszę, 
że uwieczniono mnie na statuetce, którą wręcza się 
Człowiekowi, nie dla kaprysu przecież, by niejeden 
zmądrzał może, ale by właśnie jego pewnego rodzaju 
mądrość zaakcentować, podkreślić i światu pokazać  
(co to za uczucie, mój Melku, gdy dźwigasz na sobie 
piętno mądrości i wiesz, że musisz jej sprostać!). Ach, 
łatwo jest pierś prężyć i zbierać zachwyty, trudniej 
pierś tę na wdechu jednym utrzymać. I choć sowa ze 
mnie i mądrość mam w genach wpisaną z pokolenia na 
pokolenie, dużo mnie to pracy kosztuje, by być mądrą 
sową naprawdę i utrzymać ten wizerunek. 
Wobec tych wszystkich moich tutaj przemyśleń 
dotyczących życia i życiowych mądrości (a także 
głupstewek może), chcę nareszcie dojść do sedna 
sprawy i dłużej Cię w niepewności trzymać nie będę: 
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otóż pragnę Ciebie, Kochanieńki, zaprosić na spacer 
po Tuchowie właśnie. Tak zupełnie bezwarunkowo, na 
godzinkę, może dwie, po ryneczku, by później przysiąść 
na ławce, oko zawiesić na kamienicach, ludziach 
i naszych gruchających bardzo dalekich gołębich 
kuzynach. Wiedz jednak, że nie przyjmuję żadnych 
Twoich Melaniuszu wykrętów, że po drodze chcesz 
wpaść do supermarketu, bo akurat wypatrzyłeś tam 
jakieś promocje (poza tym, żadna to chyba przyjemność 
po ulicach biegać z uwieszonymi po bokach siatkami). 
Nie akceptuję także żadnych pomysłów, że miasteczko 
obiegniesz truchtem wzdłuż i wszerz w zaledwie jedną 
godzinę, nie zważając na jego malownicze położenie – 
i po to tylko, by mieć mnie z głowy. Nie wykręcisz się 
już żadnymi tłumaczeniami, że musisz dłużej zostać 
w pracy albo... że właśnie tworzysz jakiś artystyczny 
obiad dla domowników lub nie daj Boże, zarządziłeś 
gruntowne sprzątanie piwnicy, balkonu albo garażu! 
Czegokolwiek byś nie robił i kimkolwiek byś nie 
był, rzuć na tę chwilę swoją pracę piekarza, lekarza, 
handlowca i gospodyni domowej. Tak, drogi mój 
Przyjacielu, na spacer po Tuchowie możesz czuć się 
już zaproszony! Gdy tylko słońce położy na drzewach 
pierwsze wiosenne promienie, a ptaki dadzą pierwsze 
koncerty w muszli koncertowej naszego amfiteatru, 
odkryjemy na nowo nasze miasto.
Ślę Tobie, Melku, z głębi sowiego serca najcieplejsze 
pozdrowienia i najlepsze życzenia, tym bardziej, że na 
Nowy Rok! A dbaj o zdrówko swoje tak samo, jak dbasz 
o innych, bo przecież nikt nam Ciebie – Melaniusza 
w Tuchowie nie zastąpi.

Twoja Melania
Sowa Tuchówka

PS. Wybacz, miałam napisać list odręcznie pazurkiem, 
lecz nie wyszło… Przepraszam. Może, gdybym bardziej 
o te pazurki zadbała: jakiś manicure, tipsy teraz 
modne, inaczej by się na papierze sprawowały… A tak, 
prosić kogoś musiałam, by przysługę mi wyświadczył 
i przeklikał wszystko na komputerze. Nadzieję żywię, że 
list nic na tym nie straci, a może nawet przejrzystością 
swoją w Twoich oczach zyska.
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List	nr	5
_______________________

WIELOKULTUROWA 
HISTORIA MIASTA, 
PO KTÓREJ TAK NIEWIELE 
– W WYMIARZE 
MATERIALNYM –
NIESTETY POZOSTAŁO

____

Zbigniew Mendel

Jest	 doktorem	 nauk	 humanistycz-
nych,	 absolwentem	 Uniwersytetu	
Śląskiego	oraz	studiów	podyplomo-
wych	na	Politechnice	Śląskiej	i	SGH.	
Do	 1998	 roku	 nauczyciel	 akade-
micki.	W	1993	roku	rozpoczął	pra-
cę	w	biznesie,	w	którym	od	ponad	
20	lat	zajmuje	kluczowe	stanowiska	
(prezesa	 zarządu,	 dyrektora	 gene-
ralnego,	 dyrektora	 handlowego)	
w	przedsiębiorstwach	polskich	i	za-
granicznych.	 Pracuje	 także	 jako	
ekspert,	 konsultant	 i	 doradca	 stra-
tegiczny	przedsiębiorstw	oraz	trener	
biznesu.	 Jest	 autorem	 wielu	 publi-
kacji	 naukowych	 o	 współczesnej	
Francji	i	zarządzaniu	oraz	publikacji	
prasowych.	

	 	 	 	

Wisła, 20 grudnia 2018

Drogi Melaniuszu,

czekając na nasze rychłe osobiste spotkanie, w Twoim 
ukochanym Tuchowie, chciałem – nieco przewrotnie – 
powiedzieć, że moim skromnym zdaniem, zwiedzanie 
Tuchowa należy rozpocząć w nie tak znowu odległym 
Krakowie, gdzie – jak z pewnością wiesz – w Muzeum 
Narodowym eksponowane są dwie części retabulum 
ołtarza głównego: 1) część środkowa: Matka Boska 
z Dzieciątkiem oraz św. Jakubem Starszym i Maciejem 
oraz 2) część boczna: św. Benedykt, Jan Ewangelista 
i Piotr, pochodzące z Kościoła św. Jakuba w Tucho wie. 
Autorem nastawy ołtarzowej z Tuchowa jest Jan z Nysy, 
nadworny malarz króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Oglądałem już te zabytki w formie zapisu cyfrowego 
(ach te dzisiejsze możliwości techniki!!) na stronach 
internetowych muzeum, ale nie omieszkam spotkać się 
z nimi face to face, może jadąc już do Ciebie?
Wspominałeś też wielokrotnie o zabytkach kultury 
materialnej Tuchowa, średniowiecznym układzie 
urbanistycznym miasta, zwłaszcza zaś o Sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej, a precyzyjnie Bazylice 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w której 
znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. 
O klasycystycznym ratuszu, o klasztorze redemptorystów 
z muzeami. O reliktach kultury żydowskiej. 
O interesującej, mogącej stanowić kanwę znakomitego 
scenariusza filmowego, a zarazem tragicznej sadze 
ormiańskiego rodu Theodorowiczów, właścicieli pałacu 
w Tuchowie i miasta od 1928 roku, spadkobierców  
hr. Ludwiki Rozwadowskiej, prawdziwych mecenasów 
i moderatorów życia społeczno-kulturalnego miasta 
(à propos, polecam Ci fascynującą lekturę dziennika 
Ludwika Theodorowicza, pod tytułem: Garść wspomnień 
ormianina polskiego, wydaną przez Duszpasterstwo 
Ormian w Polsce, dostępną w wersji internetowej 
w Cyfrowej Bibliotece Ormiańskiej, pod adresem:  
www.fundacjaormianska.pl/bibliteka/items.show/23). 
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Opowiadałeś o zlokalizowanym niedaleko cmentarzu 
wojennym, związanym z miejscem bitwy pod 
Łowczówkiem (22–25.12.1914), gdzie sławą okryli się 
żołnierze I Brygady Legionów, z których 128 pozostało 
już tam na zawsze… Dowodzeni byli przez jednego 
z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, 
czołowej postaci II Rzeczypospolitej i emigracji 
po klęsce wrześniowej, wówczas podpułkownika – 
Kazimierza Sosnkowskiego (na marginesie, w tej bitwie, 
jak sprawdziłem, uczestniczyło siedmiu późniejszych 
generałów WP i LWP oraz jeden marszałek WP: Edward 
Rydz-Śmigły, Kazimierz Sosnkowski, Władysław 
Bortnowski, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Jan Jagmin 
Sadowski, Ludomir Rayski, Jan Mazurkiewicz, Gustaw 
Dobek Łowczowski). Zwłaszcza ostatni pochówek 
na tym cmentarzu, w kwietniu 1985 roku, generała 
Gustawa Dobka Łowczowskiego (1897–1984), dowódcy 
3. Brygady Strzelców Karpackich, zdobywcy Bolonii 
w kwietniu 1945 roku, będący wyrazem jego ostatniej 
woli, także w kontekście treści epitafium na mogile, 
ma wymiar symboliczny. Chciałbym mieć możliwość 
zobaczenia tego cmentarza podczas mojej wizyty. 
Na kanwie wspomnianego wyżej, zasadnie darzonego 
troską i estymą cmentarza, podzielając pogląd, że 
miarą człowieczeństwa jest stosunek do zmarłych 
i cmentarzy, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeszcze 
jeden związany z tym kontrowersyjny aspekt. My 
Polacy, zasadnie domagamy się szacunku do polskich 
nekropolii na Wschodzie, pozostających obecnie na 
skutek wyroków historii poza granicami naszego kraju, 
traktując je jako uświęcone krwią elementy naszej 
tradycji. Prolongujemy ich istnienie w świadomości 
społecznej, widząc w nich element tradycji narodowej, 
a stosunek do nich wyznacza granice patriotyzmu. 
Jednakże, gdy wedle tych samych kryteriów, szacunku 
do swoich cmentarzy zlokalizowanych w Polsce, 
domagają się Niemcy, Ukraińcy, a nawet Żydzi, nasza 
percepcja jest zupełnie inna. W naszej ocenie jest 
to rewizjonizm i wrogi nam przejaw nacjonalizmu. 
Doprawdy zadziwiająca asymetria. Kontrowersje 
dotyczące przeszłości nie mogą jednak przesłaniać 
twórczego, pozytywnego, bez kompleksów, ale i bez 
urazów, świadomego zaangażowania w przyszłość. To 
bodaj kluczowa sprawa w dzisiejszym skomplikowanym 
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świecie. Najlepiej, najbardziej dobitnie, moim zdaniem, 
problem ten ujął bodaj Siegfried Lenz, w swojej książce: 
Muzeum ziemi ojczystej (Wyd. Borussia. Olsztyn 2010): 
„[…] w każdym okresie ludziom odbierano ich 
ojczyznę; nie ma epoki, w której nie byłoby wygnanych, 
wypędzonych, uchodźców. Zawsze, we wszystkich 
stronach świata, zmuszano ludzi, by ratowali się 
ucieczką na obczyznę; mogli przetrwać tylko wtedy, 
kiedy zrezygnowali z szukania jedynej prawdy 
o przeszłości. Po biblijnych tajfunach, po ślepych aktach 
gniewu i wściekłości historii dla wielu, których los 
rozproszył i rozmiótł, nie było już powrotu. Wszyscy 
respektowali ich żal po tym, co stracili, ale też każdy 
oczekiwał od nich gotowości do nowej wspólnoty, 
w obcym kraju […]”. 
Wróćmy do postaci Kazimierza Sosnkowskiego, 
a szerzej, do przypadającej w tym roku setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem właśnie 
po lekturze pachnącej jeszcze drukarską farbą biografii 
Ferdinanda Focha (W. Śladkowski, Ferdinand Foch. 
Marszałek Trzech Narodów. Lublin 2018) i chciałbym 
się z Tobą podzielić refleksjami na kanwie tej książki. 
Pochłonięci naszym polonocentryzmem, głęboko – 
często całkowicie bezzasadnie – ufający w powstały 
na bazie romantyzmu nasz narodowy mesjanizm, 
nasze rzekome przeznaczenie do rzeczy wielkich, jakże 
często zapominamy o faktach i realiach. Postać Focha 
i przywołana książka, są elementem przywracania 
równowagi, dodajmy obiektywnym. To Francji, jej 
przychylności, poza własnym wysiłkiem zbrojnym, 
zawdzięczamy sukces jedynego polskiego powstania: 
Powstania Wielkopolskiego. To postawa F. Focha, 
zadecydowała o powstrzymaniu się Niemiec przed 
zbrojną interwencją w Wielkopolsce, w 1918 roku. 
Wreszcie to pryncypialne stanowisko Francji i osobiście 
F. Focha, zadecydowało o dostawach broni do Polski, 
w okresie wojny 1920 roku, drogą morską przez 
Gdańsk, mimo niemieckiej blokady portu. 
Trzeźwiąca i zmuszająca do refleksji, choć może dla 
wielu wręcz obrazoburcza, jest też opinia Marszałka 
Focha o Józefie Piłsudskim: „[…] to wieczny 
konspirator działający w cieniu, nie jest to wielki mąż 
stanu, którego obecnie jakże brakuje biednej Polsce, tak 
podzielonej, tak mało wspieranej. To nie jest człowiek, 
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którego Polska potrzebuje, lecz nie ma innego […]”.
W odniesieniu do Twojego Tuchowa, interesujący 
jest też (sadzę nie tylko zresztą dla mnie, à propos, 
szkoda, że tak mało znany i eksponowany), wątek 
związany z częstymi pobytami w Tuchowie króla 
Władysława Jagiełły, motywowany chęcią spotkania 
się z bohaterem bitwy pod Grunwaldem, podsędkiem 
krakowskim Zygmuntem z Bobowej, który dowodził 
pod Grunwaldem chorągwią herbową Gryfitów (której 
godłem był właśnie biały gryf na czerwonym polu). 
Generalnie uważam, że świadomość potencjału 
historycznego Tuchowa w Polsce jest bardzo niska, 
że niewielu słyszało o tym miasteczku, należącym 
przecież do grona dwunastu miast stanowiących Szlak 
Średniowiecznych Miasteczek Małopolski, stanowiącym 
zarazem składową polskiego odcinka drogi św. Jakuba!!! 
(może przypadająca w 2019 roku, dziesiąta rocznica 
powstania fragmentu wspomnianej drogi, odcinka 
Tarnów-Tuchów, jest dobrą okazją do intensyfikacji jej 
promocji?)
Darząc należytą atencją przywołane fakty przyznam, 
że na mnie największe wrażenie robią jednak dwie 
inne informacje związane z Tuchowem. Może nie tak 
znaczące jak już przywołane, o nie takim ciężarze 
gatunkowym, a jednak nad wyraz wymowne, 
symboliczne. 
Pierwszą wspomnianą informacją, jest mało 
znany szerzej fakt, że z Tuchowem – będącym jego 
miejscem urodzenia i dzieciństwa, związany jest Max 
Bronstein / Mordechaj Ardon (1896–1992), żydowski 
artysta osiadły od 1933 roku w Palestynie, jedna 
z największych postaci kulturalnych Izraela, autor 
słynnego monumentalnego (6 m wysokości i prawie 
17 m długości), powstałego w 1984 roku witraża, 
zwanego Oknami Ardona, znajdującego się w Bibliotece 
Narodowej Izraela w Jerozolimie. 
Drugą, wielokulturowa historia miasta, po której 
tak niewiele – w wymiarze materialnym – niestety 
pozostało…
Wspomniana wielokulturowość Tuchowa, we 
współczesnej, dekadenckiej, targanej konfliktami 
wewnętrznymi Europie, warta jest dłuższej refleksji. 
Nie wiem, czy wiesz, ale moja Wisła, jest jedynym 
dziś polskim miastem, w którym protestanci stanowią 
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większość, w którym koegzystują bez waśni i zgrzytów 
rozmaite wyznania, nie tylko chrześcijańskie, w którym 
nie dziwi nikogo i nie oburza warkot piły spalinowej 
w lesie w weekend, a nawet w niedzielę. A i katolicy, 
w tych okolicznościach są zdaje się jacyś lepsi… 
Osobiście uważam, że ta społeczna otwartość, daleko 
posunięta tolerancja i szacunek dla odmienności, 
stanowią ponadczasowe wartości, które wymagają 
wsparcia, pielęgnowania i upowszechniania szeroko 
rozumianej, generacyjnej prolongaty. 
Z tego co wiem, historia wielokulturowości i tolerancji 
Tuchowa, jest znacznie bogatsza i star sza niż Wisły. 
Wielokulturowość Tuchowa to przecież judaizm, 
chrześcijaństwo, także z opcją katolicyzmu obrządku 
ormiańskiego, a nawet Chrześcijański Zbór Świadków 
Jehowy. Może warto rozważyć organizację u Was 
Tygodnia Tolerancji, z zamiarem popularyzacji 
postaw tolerancji i wzajemnego szacunku, a zarazem 
upowszechniania wiedzy o znamienitym dorobku 
Rzeczypospolitej w tej dziedzinie? Moim zdaniem 
w wymiarze duchowym i materialnym, Tuchów jest 
predestynowany do tej roli, jak mało które polskie 
miasto…
Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli o tym 
wszystkim podyskutować bezpośrednio. Nie oczekuję 
bynajmniej naszej blankietowej zgody we wszystkich 
kwestiach, jestem jednak pewien przyjaznego, 
twórczego, opartego na merytorycznych argumentach 
konsensusu. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
ze źródeł królowej polskich rzek.

Zbigniew Mendel 
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List	nr	6
_______________________

PRZYZWYCZAILIŚMY SIĘ 
JUŻ DO WYGODY

____

Beata Jaczewska

Bielszczanka.	Bajki	pisze	od	 lat	dla	
przyjemności	 własnej	 oraz	 rodziny	
i	 znajomych,	 a	 inspiracje	 czerpie	
z	codziennych	zdarzeń.	
Autorka	i	współautorka	kilku	książek	
dla	dzieci.	Prowadzi	bloga,	na	któ-
rym	znajdują	się	nie	tylko	bajki,	ale	
także	 wierszyki	 i	 różne	 rymowane	
teksty	okolicznościowe.	
Uwielbia	górskie	wędrówki	z	pleca-
kiem,	książki	oraz	gry	planszowe.

	 	 	 	

    Tuchów, 3 stycznia 2019

Smog nad Tuchowem

Drogi Melaniuszu,
  mam kłopot niemały – 
wszystkie moje rymy gdzieś pouciekały,
myślę już od rana, ciągle kombinuję,
jakby Ci przekazać to, co właśnie czuję.

Chciałam Ci napisać o uciążliwości,
jaka w naszym mieście od niedawna gości,
chociaż niepozorna może się wydawać,
jednak to poważna i dość pilna sprawa.

Ty pamiętasz Tuchów jako miasto małe,
przytulne, przyjazne, niemal doskonałe;
wszędzie zapach kwiatów lub brzęczące pszczoły
i zdrowe dzieciaki biegnące do szkoły.

Mieliśmy powietrze czyste, bardzo świeże,
można było biegać, jeździć na rowerze, 
spacerować długo po pięknych ulicach;
każdy kto przyjeżdżał, miastem się zachwycał.

Na długie przechadzki Ty także chadzałeś,
po tuchowskim rynku, brzegiem rzeki Białej,
wśród mieszczańskich domów, obok kamieniczek;
znałeś zakamarki wszystkich tych uliczek.

Od tamtego czasu miasto się rozrosło,
przepiękne kościoły i budowle wzniosło,
mamy także klasztor i zabytków sporo;
jest tutaj bezpiecznie, nawet nocną porą.

Tuchów ciągle piękny, nie stracił urody;
naszego zmartwienia inne są powody,
bo miasto kochane, przez wielu cenione,
powietrze ma bardzo dziś zanieczyszczone.
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Smog wisi nad miastem, a to jest niezdrowe;
co z tego, że wokół łąki kolorowe?
Ciężko się oddycha, dzieci nam chorują
i dorośli także fatalnie się czują.

A cóż to takiego ten smog nad miasteczkiem?
Zaraz Ci wyjaśnię, opowiem troszeczkę:
to takie zjawisko, gdy nasze powietrze
wymiesza się z dymem przy niewielkim wietrze.

Dym, zanieczyszczenia i spaliny wszelkie
niosą się w powietrzu, czynią szkody wielkie,
zagrażają zdrowiu zwierząt oraz ludzi.
Żeby się go pozbyć, trzeba się natrudzić…

Bo wiesz, Melaniuszu – myśmy to sprawili,
naszą okolicę tak zanieczyścili;
tyle samochodów, fabryk i odpadów,
nie możemy teraz z nimi dojść do ładu…

Przyzwyczailiśmy się już do wygody,
znajdujemy ciągle kolejne powody,
aby nic nie zmieniać, by siebie ratować,
bo ze złych nawyków ciężko zrezygnować.

Gdybyśmy do pracy poszli dzisiaj pieszo,
beztrosko, powoli, nigdzie się nie spiesząc,
lub chociaż na rower czasem się przesiedli,
z myślą o naturze nasze życie wiedli,

ogrzewając domy, nie palili śmieci,
nauczyli tego także nasze dzieci;
do specjalnych koszy wrzucali odpady
i przestali mówić, że nie damy rady…

Ty, jako zakonnik i wielki uczony,
filozof, bakałarz nauk wyzwolonych,
możesz nam powiedzieć, co zrobić z problemem,
by ratować Tuchów i tę piękną ziemię?

Jak zmobilizować wszystkie nasze siły,
by nasze działania wreszcie coś zmieniły,
żeby wciągać w płuca czyściutkie powietrze,
móc po łąkach biegać przy wiosennym wietrze?
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Abyśmy przestali nareszcie chorować,
nie musieli w domach przed smogiem się chować
i zrozumiał każdy mieszkaniec Tuchowa,
że ważne są czyny, a nie puste słowa?

Wierzę, że się uda, choć to trudna sprawa;
musimy zrozumieć, że to nie zabawa;
to do nas należy przyszłość naszych dzieci.
Nad czystym miasteczkiem słońce jaśniej świeci!

Kończąc ten list krótki chciałabym Cię prosić,
abyś zechciał modły za swój Tuchów wznosić;
mieszkańcy się przecież cały czas starają
i jak tylko mogą o swe miasto dbają.

Dodaj nam otuchy, wiary oraz siły,
żeby te starania skutki odnosiły;
będziesz znowu dumny ze swego Tuchowa,
gdy smog będzie można między bajki schować.

Pozdrawiam Cię ciepło, na znak jakiś czekam;
wiem, że obserwujesz nas skądś tam, z daleka.
Liczę, że zrobimy coś wspólnie dla świata…

Z poważaniem
Twoja, na zawsze – Beata



42

List	nr	7
_______________________

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ 
OD UŻĄDLENIA 

____

Jolanta Reisch-Klose

Pisanie	 dla	 mnie	 to	 nie	 pierwszy-
zna,	 raczej	 chleb	 powszedni.	 Je-
stem	autorką	kilku	książek	dla	dzieci	
i	dorosłych,	z	zawodu	dziennikarką	
i	redaktorką.	Moim	marzeniem	jest	
uczyć	 pisania	 innych.	 Wymarzo-
ny	zawód	–	czytanie	książek.	Mam	
w	głowie	kolejne	książki,	które	chcę	
napisać	 z	 myślą	 o	 mojej	 13-letniej	
córce	 Zuzi.	 Na	 pewno	 będą	 to	
książki	o	koniach	i	o	psach.	Pszczoły	
to	moja	idee	fixe	oraz	podróże,	na-
wet	krótkie,	byle	treściwe.

	 	 	 	

Drogi Melaniuszu!

Wspomnienia o Tobie i o Tuchowie wzięły mnie 
w mocny uścisk. Przyszła tęsknota, niemal tak 
wielka jak Mickiewicza za Litwą, o czym każdy może 
przeczytać w inwokacji do „Pana Tadeusza”. Czy mam 
powtórzyć za wieszczem? ...do tych pagórków leśnych, 
do tych łąk zielonych! Bo tak pamiętam moje pierwsze 
spotkanie z Tuchowem. Tylko Białą do Niemna trudno 
porównać, chociaż szumi podobnie.
Z Tuchowem jednak kojarzy mi się inny szum. Dla 
jednych szum, dla innych bzyczenie. Bzyczenie pszczół 
u Was, w Tuchowie brzmi jak muzyka. Gdy przymknę 
oczy, nawet w taki mroźny dzień jak dzisiaj, widzę 
taniec pszczół w złocistych promieniach słońca. Wolę 
ten taniec od wirujących na wietrze płatków śniegu.
Każde wspomnienie o pszczołach zwraca moje myśli ku 
Twojej miejscowości. Tak właśnie stało się tydzień temu. 
Historia jest tak dziwna, że muszę Ci ją koniecznie 
opowiedzieć!
Zaczęło się zwyczajnie, od wizyty w sklepie, z tym 
że w sklepie z produktami pszczelimi. Weszłam nic 
nie podejrzewając, tylko dlatego, że na wystawie 
wypatrzyłam krem do twarzy na miodzie. Będąc już 
w środku, nie mogłam sobie odmówić przyjemności 
obejrzenia wszystkiego, produkt po produkcie. Bo czego 
tam na półkach nie było? Miody o wszelkich smakach, 
pyłek w fikuśnych słoiczkach, różności z propolisu, 
miodowe ciasteczka, wosk, węzy do skręcania świeczek, 
kremy pielęgnacyjne, naturalne perfumy na bazie 
pszczelego wosku, a nawet miodarki i dymiarki. Na 
bogato!
Od słowa do słowa, wdałam się w rozmowę 
z ekspedientką. Potrzebowałam kilku minut, żeby 
ją rozmiękczyć ;-) Gdy już się rozgadała, usłyszałam 
niesamowitą historię. Historię o tym, jak powstał sklep, 
w którym kupiłam krem miodowy do cery normalnej. 
Bo ten sklep, to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Chociaż może powinnam napisać – góry miodowej. 
Wyobraź sobie, że wszystko zaczęło się od użądlenia 
przez pszczołę. Dokładnie tak! Otóż właściciele sklepu 
mają syna, Filipa. 
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Kilka lat wcześniej, gdy Filip był jeszcze Filipkiem 
i liczył sobie ledwie siedem lat, użądliła go pszczoła. 
Chodził boso po trawie w sadzie i nadepnął na owada. 
Przestraszony, przybiegł z płaczem do domu. Mądrzy 
rodzice chłopaka utulili, otarli łzy. Mama pocałowała 
w ciepłe z wrażenia czoło, a tato wyjął żądło. Przeczytali 
mu też kilka historyjek o pszczołach, by polubił te 
owady i nie bał się ich w przyszłości. Potem wzięli 
dzieciaka na ręce i poszli z wizytą do jednego z wujków, 
pszczelarza-amatora. Tam mały Filip pierwszy raz 
zobaczył prawdziwy ul.
Może kupimy ci taki na wiosnę – zażartował lekko 
tato chłopca, licząc pewnie, że ośmiolatek już wkrótce 
zapomni o rzuconej lekkomyślnie obietnicy.
Mały Filip nie potraktował tego jednak jako żart.
Na dworze jeszcze trzymały ostatnie mrozy, a on już 
zaczął domagać się obiecanego ula. Od razu było widać, 
że nie żartuje. Zaryzykuję tezę, że chyba zakochał się 
w pszczołach. Z gazetek wycinał ich zdjęcia, wypytywał 
o nie kogo się da, a każdemu dorosłemu wciskał do 
ręki książeczki o tych owadach i kazał sobie czytać na 
głos. W dyskusje o pszczołach wciągał całą rodzinę. 
I nigdy go to nie nudziło. Wyobraź sobie ośmiolatka, 
szczupłego, z jasnymi kręconymi włosami, takiego trochę 
w typie synka Piasta Kołodzieja przed postrzyżynami, 
wyskakującego znienacka z pytaniami, na które sobie sam 
natychmiast odpowiada. Na przykład:
– Dlaczego mówi się: pracowita jak pszczółka?
– Bo pszczółki zbierają nektar przez dwanaście godzin 
dziennie!
Albo:
– Ile pszczela rodzina musi pracować na kilogram 
miodu?
– Jeden dzień!
Albo:
– Jak długo żyje pszczoła?
– Czterdzieści dni!
Nie dał też sobie wyperswadować kupna ula. Zaczęło 
się od jednego pszczelego domku. A dzisiaj? Trzy lata 
po pamiętnym użądleniu rodzice Filipa dysponują już 
całkiem sporą pasieką, w oparciu o którą zbudowali 
markę „Miodowe tradycje”. Mają własny miód, sami 
przetwarzają niemal wszystkie pszczele produkty 
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i sprzedają je w kilku sklepach. Ja przypadkiem trafiłam 
do jednego z nich.
Tak poznałam historię Filipa i jego rodzinki. Może 
ich miód nie jest jeszcze najlepszy w okolicy, bo mają 
z kim konkurować. Za to Filip wciąż zaraża pasją do 
wszystkiego, co wiąże się z jego ukochanymi owadami. 
Nagrywa filmiki o życiu pszczół i ma własny kanał 
na YouTube. Opowiada o swojej pasiece i namawia 
rówieśników, by też je zakładali. Nawet takie malutkie, 
na jeden albo dwa ule. Pisze artykuły o pszczelarstwie 
w mieście. I w ogóle, o konieczności ochrony przyrody, 
w bardzo szerokim kontekście.
Ekspedientka, z tego ich sklepu, z „Miodowych 
Tradycji”, trzyma na kontuarze spory stosik kopii 
jednego z „ekologicznych” wypracowań Filipa. 
Oczywiście przeczytałam je z uwagą i zapamiętałam 
taki fragment: Ziemi, na której żyjemy, nikt nam nie 
dał w darze. Nie dostaliśmy jej na własność. Nie należy 
do nas! My ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci. 
Więc przekażmy ją następnemu pokoleniu jak najmniej 
zniszczoną, zdegenerowaną. Zostawmy ją piękniejszą, 
bogatszą w nowe gatunki. Dlatego dbajmy nie tylko 
o pszczoły...
Jakie to mądre i dojrzałe, jak na dziesięciolatka. 
Szczególnie, gdy się pomyśli, że wszystko zaczęło się od 
zwykłego użądlenia.
Czułam, że muszę Ci tę historię opowiedzieć, bo mnie 
mocno złapała za serce. Prawie tak mocno, jak tęsknota 
za Tobą i za Tuchowem.
Dlatego – do rychłego zobaczenia ;-)

Twoja przyjaciółka
Melania
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List	nr	8
_______________________

ŻYCIE POKAZUJE,  
ŻE NA JAŁOWEJ GLEBIE  
NIE ZAWSZE ROSNĄ  
SAME CHWASTY

____

Mateusz Jasiszczak

Jestem	 polonistą,	 pochodzę	 z	 Ko-
łobrzegu.	 Studia	 ukończyłem		
w	 Poznaniu,	 gdzie	 również	 przez	
dwa	lata	nauczałem	języka	polskie-
go	w	tamtejszym	gimnazjum.	Obec-
nie	 mieszkam	 w	 Koninie	 i	 uczę	
w	 pobliskiej	 szkole.	 Pasjonuję	 się	
literaturą,	 sportem,	 historią,	 kine-
matografią	 oraz	 najogólniej	 rzecz	
ujmując	–	wiedzą.	

	 	 	 	

	Kołobrzeg, 17 sierpnia 2018 

Szanowny Panie Profesorze,

pewnie był Pan zaskoczony, gdy zobaczył na odwrocie 
listu dane nadawcy. Muszę wyjaśnić, że spotkałem 
przed tygodniem Kazia Dymka, spędzającego 
z rodziną wakacje w Kołobrzegu i tak od słowa do 
słowa dowiedziawszy się, że Pan Profesor nadal jest 
w Tuchowie, niezwłocznie poprosiłem go o Pański 
adres, który ten – ku mej uciesze – posiadał. 
Pan Profesor pewnie bardzo się zdziwił, że to ten 
szarlatan, jak zwykł mnie Pan niegdyś nazywać, pisze 
do Pana list. Ja jednak muszę powiedzieć, że życie 
było bardziej przewrotne, niż wszystkie znaki na ziemi 
i niebie objawiały to mej młodej niegdyś osobie. 
Pan Profesor pewnie teraz zastanawia się, po co ja 
w ogóle piszę do Pana Profesora albo nie, nie zastanawia 
się Pan wcale. Może Pan dobrze wiedział, że napiszę. 
Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że do Pana 
Profesora wszyscy absolwenci piszą, ponieważ Panie 
Profesorze, to właśnie jest istota całego problemu, 
a właściwie nie problemu, szczęścia, niech tak to 
ujmę. Naszego szczęścia, że w tych ciężkich czasach 
tuchowskich mieliśmy Pana przy sobie. 
Ja tego wtedy tak nie widziałem i muszę się przyznać, 
że wielokrotnie, idąc wzdłuż ulicy Zielonej do naszego 
liceum, czułem, jak mnie straszne przygnębienie 
trzymało. I bynajmniej, Panie Profesorze, nie z powodu 
jesieni czy ciężkiej zimy. Myślałem wtedy, Pan nie 
uwierzy, ale myślałem, że za dyrektorem Reimanem1, to 
Pan jako drugi klucze do piekła trzyma. A teraz to sobie 
myślę, że mnie Pan nieba przychylił. 
Pan pewnie nie uwierzy, Panie Profesorze, ale ja 
zostałem nauczycielem. Ha! Pewnie się Pan teraz śmieje 
pod nosem. I słusznie, jest z czego. Ja wtedy strasznie 
nauczycieli nie znosiłem, a zwłaszcza Pana. Nikt ode 
mnie tyle nie wymagał i nie stawiał mi takich słabych 
stopni.  

1  Celowe przestawienie liter w nazwisku. 
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Do tego jeszcze, Pan tego nie mógł wiedzieć, ale ja 
strasznie byłem na ojca swego zły, bo mamę i mojego 
młodszego braciszka zostawił samych. O siebie to nie 
miałem pretensji. Ojciec strasznie do Pana był podobny, 
to znaczy bardzo literaturę kochał, jak Pan. Chociaż to 
był zupełnie inny człowiek, nie ma o czym mówić. Ja po 
prostu byłem zły na Pana Profesora i tak dokazywałem, 
ponieważ Pan mi tak ojca przypominał, a jego już 
w pobliżu nie było, żeby mu jakiś numer wykręcić, czy 
swoją złość okazać. 
Wszystko się jednak zmieniło w klasie maturalnej. Ja 
wtedy nie wiedziałem, co chcę dalej ze swoim życiem 
zrobić. Pamiętam pewną jesienną noc siedemdziesiątego 
ósmego roku, kiedy przechadzałem się wzdłuż Białej 
i ciskałem do wody kamienie. Strasznie byłem wtedy 
rozgoryczony. Dzień wcześniej, moja dziewczyna, 
Anka Wiśniewska, zostawiła mnie dla jakiegoś 
gogusia, który jeździł nowiutkim fiatem. Marność, 
powiedziałem w duchu, wszystko marność. I jakoś od 
razu przypomniałem sobie wtedy Pana Profesora, bo 
Pan przecież zwykł tak mawiać. Przypomniałem sobie 
również tej nocy, jak powiedział Pan na którejś z lekcji, 
że z życia można uczynić sztukę i głęboko zacząłem 
się nad tym zastanawiać. Wtedy to był czas, kiedy już 
nie byłem na Pana taki zły. Przeszła mi ta złość na 
ojca, a z Pańskich lekcji zacząłem czerpać radość, choć 
nie zawsze słuchałem. I zacząłem zastanawiać się na 
temat tej sztuki, pytając samego siebie – jak? Jak z życia 
uczynić sztukę? 
I następne tygodnie dały mi odpowiedź. Nie wiem, 
czy Pan Profesor to pamięta, ale w klasie maturalnej, 
pod koniec października zabrał nas Pan na wycieczkę 
do dworu w Burzynie. Był zaskakująco piękny i ciepły 
dzień jak na tę porę roku. Myśmy wtedy omawiali 
Pana Tadeusza. Ja nic nie przeczytałem, ani strony. 
Byłem całkiem zielony. Z czytaniem nigdy nie miałem 
problemu, ale do tego Mickiewicza to strasznie się 
uprzedziłem, no strasznie. Ja, Panie Profesorze, bardzo 
nie lubiłem pozycji, o których tak pompatycznie 
mówiło się w środowisku pedagogów… i jeszcze 
ten język romantyków. Nie mogłem się przemóc. 
I wtedy, pamiętam, oprowadził nas Pan po dworze, 
a następnie zrobiliśmy sobie biwak, a Pan odczytał co 
znaczniejsze fragmenty poematu i opatrzył je swoim 
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komentarzem. Wtedy coś jakby mnie trafiło. Nie 
spodziewałem się tego. To było jak upadek z wysokości. 
Z perspektywy czasu myślę, że Pan Profesor celowo 
nie zaczął od inwokacji, tylko od opisów przyrody. 
A przyroda tuchowska była nader okazała. I kiedy tak 
wsłuchiwałem się w te wiersze, zaczął pan opowiadać 
o Mickiewiczu. Młodość, bunt, opór, zesłania, ucieczki, 
miłości, a temu wszystkiemu towarzyszyła sztuka. 
To było moje pierwsze odkrycie. Zawsze myślałem, 
że Tuchów jest dla mnie za mały, że nic mnie z nim 
nie łączy, ale po tamtym dniu wiedziałem już, że to 
moja mała ojczyzna. Jeśli wyjadę, to zostawię tu serce, 
ponieważ właśnie tamtego dnia, na tamtej ziemi stałem 
się człowiekiem szczęśliwym. 
„Uczynić z życia sztukę”. Już wiedziałem, jak to 
zrobić. Nie potrafiłem malować, śpiewać, ani grać 
na instrumentach, jednak słowo było mi posłuszne, 
a ja zdałem sobie sprawę, że najlepszego nauczyciela 
do rozwijania swojego talentu mam obok siebie. 
Zastanawiałem się wtedy, co sprawia, że Pan Profesor 
jest tak wyjątkowym człowiekiem i doszedłem do 
wniosku, że jest to umiejętność wskazywania drogi 
innym. Dzięki Panu Profesorowi znalazłem swój 
prywatny sens życia i dzielę się nim z innymi każdego 
dnia. Nie mam większej radości nad swoją rodzinę 
i nauczanie, które odziedziczyłem niejako w spadku po 
moim zacnym Nauczycielu. 
Pan Profesor pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ale 
myśmy Pana Profesora wraz z Kazikiem, Pawełkiem 
Hynkiem, Jasiem Karasiem i kilkoma jeszcze 
kolegami, którzy niezwykle sobie Pana Profesora 
cenili, nazwali Melaniuszem. Pan Profesor od czasów 
przedmaturalnych, kiedyśmy już dobrze Pana Profesora 
poznali, kojarzył nam się jako ktoś, kto dostrzega 
światło w drugim człowieku i pomaga mu zapalić knot 
świecy, kiedy krąży po omacku, zanim jeszcze pójdzie 
się zmierzyć z życiem, stąd to odniesienie. I tak zostało 
do dziś. Mam nadzieję, że nie ma Pan nam za złe. 
Życie pokazuje, że na jałowej glebie nie zawsze rosną 
same chwasty. Po maturze miałem już łatwy wybór 
i świadomość tego, iż postępuję właściwie. Dwadzieścia 
dwa lata nauczam języka polskiego i czerpię z tego 
ogromną satysfakcję. Nieraz już o Panu myślałem, 
Panie Profesorze i zawsze ze świadomością, że wiele 
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Panu zawdzięczam. Moim uczniom wpajam szacunek 
do innych i samodzielność w myśleniu, ponieważ 
te dwa elementy w Pańskim nauczaniu najbardziej 
sobie ceniłem. Dziś te wartości są, moim zdaniem, 
jeszcze ważniejsze niż kiedyś. Świat wygląda inaczej 
niż w czasach naszej młodości, a co za tym idzie 
nauczanie i podejście do ucznia znacząco się zmieniło. 
Niestety, często żąda się ode mnie, abym obniżał 
młodzieży poprzeczkę. Strasznie nad tym ubolewam. 
Jakby ludzie byli pewni, że po ukończeniu szkoły życie 
obniży im stawiane wymagania. Właśnie dlatego do 
Pana piszę, Panie Profesorze. Chciałem Panu bardzo 
podziękować za to, że miał Pan Profesor dla mnie tyle 
wyrozumiałości i przede wszystkim nigdy nie obniżył 
mi poprzeczki. Dzięki temu umiem odróżniać dobro od 
zła, cenić sobie szczęście oraz przyjmować z godnością 
i pokorą wszystkie ciosy, które wymierzy mi życie. 
Bardzo Panu Profesorowi dziękuję. Bez lekcji literatury 
i Pańskich pytań, zmuszających nas do poszukiwania, 
chyba wszyscy błądzilibyśmy dziś w życiu. 
Po liceum, Panie Profesorze, wywiało mnie do 
Poznania. Bardzo dobrze wspominam ten okres mojego 
życia. Tam ukończyłem studia i poznałem moją przyszłą 
żonę, Lidkę. W osiemdziesiątym ósmym przenieśliśmy 
się na Pomorze, do Kołobrzegu. Mieszkam tu już dwie 
dekady. To nie był łatwy wybór, ale dostaliśmy z żoną 
pracę, ja w szkole, ona w szpitalu, a do tego mieszkanie, 
które marzyło się wtedy niemal wszystkim, dlatego 
zdecydowaliśmy się na tę przeprowadzkę. Potem 
pojawiło się dziecko i już tu zakotwiczyliśmy. Mam 
syna, Wojtusia, który już niebawem będzie zdawał 
maturę. Chce zostać inżynierem, budować mosty. Ma 
do tego ogromny zapał. Z matematyki same piątki. 
W ogóle tego nie rozumiem. Ja nigdy nie dawałem sobie 
rady z przedmiotami ścisłymi. Wszyscy tu jesteśmy 
z niego dumni.
Kołobrzeg jest piękny, a o zachodach słońca niebywale 
malowniczy. Wystarczy usiąść wieczorem nad brzegiem 
morza i wpatrywać w horyzont, wsłuchując się w muzykę 
fal. Cudowna symfonia. Jeśli dobrze użyć wyobraźni, 
może się zdać, że ogląda się obrazy Moneta. Natura 
potrafi nieść człowiekowi wielką inspirację do życia. 
Turyści lubią nasz kurort, ale mieszkańcom żyje się tu 
ciężko. Miasto daje mało perspektyw młodym, których 
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rokrocznie jest tu coraz mniej. Smutno na to patrzeć. 
Mojego Wojtusia pewnie też wywieje. Jestem pewien, że 
w Tuchowie wiele się zmieniło przez te lata. Zastanawia 
mnie, ile dawnych twarzy spotkałbym, przechadzając 
się dziś w pobliżu naszego zacnego Kopernika. Bardzo 
bym chciał zobaczyć moją małą ojczyznę. To jest też 
drugi powód, dla którego piszę do Pana Profesora. Wraz 
z moją Lidką wybieramy się na następne wakacje do 
Krakowa, a będąc już w naszej kochanej Małopolsce, 
tak blisko domu, nie omieszkam odwiedzić moich 
młodzieńczych zakamarków. Mam nadzieję, że zgodzi 
się Pan Profesor na spotkanie i poznanie mojej rodziny. 
Bardzo byłoby mi miło, gdyby poznał Pan moją żonę 
i syna. Wojtusia również zabieramy, bo bardzo chcę, 
aby choć raz w życiu mój pierworodny zobaczył, skąd 
pochodzę i kto nauczył mnie tak wielu rzeczy. Bez 
Pana Profesora będzie mi tam zapewne nieswojo. 
Cała moja rodzina już dawno się przesiedliła, więc tak 
po prawdzie, chcę przyjechać z tęsknoty za miastem 
i Szanownym Panem Profesorem, naszym zacnym 
Melaniuszem. 
Bardzo proszę nie mieć mi za złe dyrdymały, które 
gdzieniegdzie zapewne wkradły się do mego listu. 
Często piszę pospiesznie w obawie, aby mi myśl 
nie uciekła. Z takiego dużego dystansu czasowego 
trudno jest też mieć pełne wyczucie co napisać, a co 
przemilczeć. Pisałem więc jak do dawnego przyjaciela, 
a jeślim przesadził, bardzo przepraszam. Gdyby Pan 
Profesor zechciał, to bardzo proszę do mnie napisać. 
Dawno już wyczekuję tego listu, choć przecież 
niemożliwością było, abym go dostał, skoro tyle lat Pana 
Profesora nie widziałem. 

Serdecznie ściskam i  życzę dużo zdrowia.
Oddany uczeń,

Gaweł Purus
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List	nr	9
_______________________

BĘDĄ MIEĆ 
ŻELAZNE SERCA. 
SERCA, CO NIE CZUJĄ

____

Marek Domański

Urodziłem	 się	 22	 lutego	 1992	 r.	
w	Wilnie.	W	2011	roku	ukończyłem	
Gimnazjum	im.	Adama	Mickiewicza	
w	 Wilnie,	 a	 także	 Balio	 Dvarionio	
Dešimtmetė	 Muzikos	 Mokykla.	
W	 ubiegłym	 roku	 ukończyłem	
studia	 I	 stopnia	 na	 Litewskim	
Uniwersytecie	 Edukologicznym.	
Zdobyłem	 stopień	 licencjacki	
z	 filologii	 polskiej,	 pedagogiki	
przedmiotu	 oraz	 kwalifikację	
nauczyciela.	

	 	 	 	

Drogi Melaniuszu!

Pewnie mnie nie pamiętasz. Ostatnio, kiedy się 
widzieliśmy, byłeś jeszcze dzieckiem. Minęło tyle lat, 
zim, jesieni. Mieszkam teraz daleko, daleko na północy, 
w mieście tysiąca wilków, gdzie wiecznym snem 
spoczywają: Gedymin, Mendog i Witold. Mówią, że 
jeden raz do roku się budzą i przebrani za mnichów 
przechadząją się po ojczystych ziemiach, aby sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku, czy mogą dalej spokojnie 
spać. Właśnie niedawno widziałem na wzgórzu dwóch 
wysokich mnichów, nie byli to prości zakonnicy. Mieli 
żołnierskie, podkute buty, których zgrzyt, niczym 
krakanie kruków, przyprawiał o dreszcze. Spoglądali 
w milczeniu, z niepokojem – na wschód. Próbowałem 
podkraść się bliżej, aby w świetle księżyca ujrzeć ich 
lica. Przekroczyłem bramę cmentarza i tu, na drodze 
stanął mi czarny kot, który zajrzał mi prosto w oczy 
i poszedł. Gdy spojrzałem na to miejsce, gdzie przed 
chwilą stali mnisi, nie ujrzałem już nikogo. Roztopili 
się w ciemnościach, czarnym płaszczem okrywając 
księżyc. Wróciłem do chatki. Taka ciemna noc nie 
wróży nic dobrego. Żadnej gwiazdki nie widać i nie 
słychać nikogo, ani świerszczy, ani sowy. Nawet psy 
nie wyły. Tylko koty, wszędzie czarne koty… To zły 
znak Melaniuszu! Piszę do Ciebie list, gdyż chcę Cię 
przestrzec i o modły do Matki Bożej Tuchowskiej prosić, 
gdyż zbliża się nieszczęście w nasze strony. Wczoraj 
miałem możliwość pomówić z Bożygniewem spod 
Wilna. Och, Melaniuszu, wielki to był pijak i rozbójnik. 
Cała Mejszagoła gotowa była się przenieść hen za 
Niemen, aby jeno nie sąsiadować z tym człowiekiem. 
Lecz oto, niedzielnym popołudniem, po mszy świętej, 
zauważyłem go w naszym kościółku, skruszonego. 
Zapytałem, co się stało, bo to niecodzienny widok. 
Opowiedział mi z przygnębieniem, że przyśnił mu 
się sen, w którym to, jak zwykle pijąc w miejskiej 
karczmie, ujrzał tych oto dwóch mnichów. Wielcy byli, 
ponad sześć łokci, na ramionach nieśli lśniące kosy. 
I zaglądali do chatek przez okienka. Zajrzeli także 
i do karczmy. Po chwili zapukali dwa razy i weszli. 
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Twarze mieli tak obrośnięte, jakby tysiąc lat się nie 
golili. Oparli swe ostre kosy o ścianę i zasiadłszy przy 
dębowym stole, po przeciwnej stronie Bożygniewa. 
Głosem grobowym rzekli, iż gniew Boży się wzbiera, 
przeto dużo pracy się zapowiada. Siedli z pucharem 
wina i opowiedzieli mu wszystko. Lecz nie miecz 
wiszący nad naszą Najjaśniejszą Rzeczypospolitą nim 
tak wstrząsnął, nie klęski, rozbiory i swawola szlachty, 
ani nie to, iż nastaną czasy, w kórych potomkowie nasi 
jeździć będą na żelaznych koniach, żelazne ptaki ich 
będą przenosić z miejsca na miejsce, lecz to, że będą 
mieć żelazne serca. Serca, co nie czują. Serca, co nie 
żałują. Serca, co nie miłują... zobojętniałe, egoistyczne, 
bardziej chłodne aniżeli miecz. Wiesz Melaniuszu, oni 
tak jak i w naszych czasach, spacerując po wijących się 
ścieżkach, będą przyznawać się do miłości, iż kochają 
mocno-mocno, lecz ta miłość będzie nie taka... bez 
poświęcenia, oddania siebie, a namiętna i często bez 
plonów, nie rodząca nowego życia jak wiosna. Ich 
miłość będzie jak martwa zima, z pragnieniem ogrzania 
tylko siebie. A nawet, mój drogi Melaniuszu, ich 
miłość będzie rodziła śmierć. Przeto ostaną się tylko 
ci, którym nasz Pan i Zbawiciel odbierze serce żelazne, 
kamienne, jak napisano w księdze Ezechiela, a da serce 
z ciała. Takie serce, które gotowe ciszej uderzać, by 
słyszeć inne, wolniej, by z innym złączyć swe uderzenia, 
a nawet się zatrzymać, by inne biło. Serce wierne, co nie 
zdradzi ojczyzny, ani wiary za trzydzieści srebrników, 
ani tego, któremu przed ołtarzem ślubowało miłość 
i wierność, oraz że go nie opuści do śmierci. Bożygniew 
ma gorącą krew i górski charakter. Już zdążył zebrać 
z tuzin chłopów i oświadczył, że będą czekać na te 
straszne czasy. No i czekają. A my módlmy się gorąco. 
Modlitwa ma nie mniejszą moc, aniżeli oręż, który rdza 
pokryje. Jest wieczna i nigdy nie przeminie, i się nie 
stępi. A z wiarą, jak nasz Pan powiedział, można góry 
przenosić. Tak bym chciał tu przenieść, przynajmniej 
na jeden dzień te szare góry tatrzańskie, abym mógł 
po ich grzbiecie wznieść się wyżej mej tęsknoty, trosk, 
kłopotów, lecz niestety mam słabą wiarę, dlatego 
uprzejmie proszę, prześlij mi ich opis. Napisz, nad czym 
stoją zamyślone, jakie widzą sny, okryte białą kołdrą 
chmur. Opisz łąki, bym mógł się nasycić ich zielenią, 
zapachem polnych kwiatów. 
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Wyślij mi także opis Tuchowa, szczegółowy, dokładny, 
wyraźny, bym przypomniał go sobie.
Doszły do mnie wieści, że na Akademii Krakowskiej 
zdobyłeś tytuł bakałarza filozofii i nauk wyzwolonych, 
przeto składam Ci najserdeczniejsze  gratulacje. 
Łącząc bardzo serdeczny i szczery uścisk dłoni. 

Marek Domański
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List	nr	10
_______________________

TEJ SYMBOLICZNEJ SOLI  
W  TUCHOWIE
PRZYBYWA W MIARĘ 
UŻYWANIA 

____

Tomasz Czyżewski

Artysta	 wizualny,	 muzealnik,	 autor	
interdyscyplinarnego	 projektu	 PEJ-
ZAŻ	 RUDYMENTARNY	 oraz	 wyni-
kających	z	niego	publikacji,	wystaw	
i	plenerów	malarskich	a	także,	ujęte-
go	w	artystyczne	formy,	obszernego	
zbioru	danych	na	temat	duchowego	
wymiaru	przestrzeni	i	zapisów	histo-
rii	 lokalnych.	Projektant	 i	 realizator	
ponad	40	wystaw	muzealnych	oraz	
form	małej	architektury	i	scenografii	
dla	wydarzeń	kulturalnych.	Kurator	
kilku	 cykli	wystawienniczych	w	ga-
leriach	sztuki	współczesnej	 i	muze-
ach.	 Z	 własnym	 dorobkiem	 w	 za-
kresie	 historii	 sztuki,	 muzealnictwa	
i	 regionalizmu	w	postaci	kilkunastu	
tytułów,	 w	 większości	 dostępnych	
w	rejestrze	ISSN	lub	ISBN.

	 	 	 	

Płonica, styczeń Roku Pańskiego 2019

Szanowny Adresacie, przedstawiony mi jako postać 
i symboliczna, i współczesna, jednak przeczuwam, 
że tajemniczo nieprzystająca do realiów znanej mi 
współczesności. Dla owej przyczyny kłaniam się Tobie  
na terytorium poza czasem, za takowe uznając treść  
tego listu. 
Czcigodny Melaniuszu! Zacny imienniku Świętego 
Marcina, zagadko i wyzwanie dla mej ciekawości, 
człowieku, choć pospolity – bo w tłumie jednostek ogół 
współtworzący – to pełen wspaniałych intencji.

Kiedy znużony burą aurą i szarą zastoiną jednolitych 
chmur nad Sudetami, zwróciłem się ku przestworzom 
Internetu, nie spodziewałem się tego zaproszenia 
i spotkania podobnej Tobie osoby. Liczyłem 
raczej na chwilę wytchnienia od trudów wiejskiej 
codzienności, na błahe i barwne ilustracje albo 
też na ckliwe przyjemności wspomnień i starych 
zdjęć u fejsbukowych znajomych. Przez dziesiątki 
lat przemieszkiwania w wielu miejscach, udało mi 
się zebrać sporą rzeszę znajomych, co wciąż mogą 
zainteresować. Zdaje się, że – w przeciwieństwie do 
Ciebie – mam naturę raczej nomadyczną. Podziwiam 
i szanuję przywiązanie do rodzinnego gniazda, 
zwłaszcza gdy łączy się z praktycznym działaniem na 
jego rzecz, zamiast rozwijania zazdrości i niechęci 
wobec gniazd sąsiednich. Taką postawę, prostą i nie 
zafałszowaną, coraz trudniej spotkać.
Osobiście zmieniałem adresy co kilkanaście, czasem 
co kilka lat, jednak starałem się być solą ziemi, na 
której aktualnie opierałem stopy. Jedynym miejscem 
pozbawionym moich błogosławieństw i wysiłków była 
własna ojcowizna. Najwyraźniej była mi niechętna, a ja 
łatwo przystałem na wygnanie. Tym bardziej zawstydził 
i zastanowił mnie przykład Twoich działań.
Żyję pośród możliwości technologicznych niegdyś 
niedostępnych, więc wiedziony ciekawością natychmiast 
z nich skorzystałem, by poznać miejsce, któremu 
poświęciłeś swe wysiłki i zasoby. 
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DAMA	Z	CHUSTECZKĄ
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Wybrałem się do Tuchowa wirtualnie. Na ekranie 
mojego komputera zagościł tłum barwnych postaci, 
wśród nich trzy osoby przemierzające konno 
współczesne ulice. „Orszak Trzech Króli w Tuchowie” – 
oznajmiał tytuł relacji na internetowej stronie Twojego 
miasta. Moją uwagę przykuła refleksja nad słowami św. 
Jana Pawła II o wspólnym wysiłku dla dobra wspólnego 
miejsca. Kiedy działałeś osobiście w Tuchowie, 
zapewne nie przyszło Ci na myśl, że w tym mieście 
będą przywoływane słowa polskiego świętego, papieża 
z Polski!
W fantazji widzę, jak spisujesz relacje cudownych 
doświadczeń w sanktuarium na Lipiu i docierają 
do Ciebie słowa, które właśnie piszę i jak mało 
brakuje byś włączył je do swojego tekstu. Wyobraź 
sobie, w  „Sznurze perłowym łask” zapis o  Mariey 
zawierzonym papieżu i  jego słowach: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – 
jak zakończył swoją homilię. Słuchali tych słów 
moi rodzice i nasi sąsiedzi, ja też je słyszałem, ale 
jako uczeń podstawówki byłem tego dnia bardzo 
zajęty słoneczną pogodą w Starogardzie. To miasto 
odległe od Twojego o  jakieś siedem godzin jazdy 
samochodem na północ. Tam spędziłem dzieciństwo 
i  stamtąd z  radością wyjeżdżałem na wycieczki 
i  kolonie, im bliżej gór, tym chętniej. Później było 
dorastanie w  Trójmieście, w Poznaniu, mieszkanie 
na wsi i w jeszcze kilku miastach. Oblicze tej ziemi 
zmieniało się w tym czasie, zmieniały się oblicza 
kolejnych sąsiadów i mam wrażenie, że zmieniały 
się także ich priorytety. Cywilizacja łacińska, którą 
współtworzyłeś, niepostrzeżenie przerastała innymi 
wzorcami. Pion moralny, wizję wieczności, wszystko, co 
ceniłeś, obwieszaliśmy kolejnymi delikatnymi woalami. 
Pozorny szacunek dla Boga i religijność, pozwoliły bez 
skandalu, spokojne nawarstwiać te woale... aż stały 
się ekranem do wyświetlania reklam zupełnie innego 
świata.
Doszliśmy do takiego momentu, że zastanawiając 
się nad formułą grzecznościową, jakiej powinienem 
użyć w  pierwszym liście do Ciebie, złapałem się 
na wątpliwościach, czy w  tych „genderowych” 
i „poprawnych politycznie” dniach nie powinienem 
zwrócić się per Ona lub Ono. I śmiesznie, i strasznie.
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Dlatego wróciłem do technicznych możliwości, 
map, zdjęć, by poznać Tuchów. Wybrałem się na 
wirtualną wycieczkę, obejrzałem rynek i widoczny 
z niego późnobarokowy kościół. Bez trudu poznałem 
jego historię. Okazało się, że forma, zachwycająca 
mnie dzisiaj, nie jest tym samym budynkiem, który 
znali mijający Cię na ulicach tuchowianie. Lipie także 
wygląda inaczej. Stoi tam teraz ogromny zespół budowli 
z wyniosłą wieżą i wspominaną w kilku opisach 
odpustową kaplicą rozpoczętą w 1979… nie wydaje 
Ci się intrygujące, że data ta zbiega się z dopiero 
wspomnianą homilią Jana Pawła II?
Mnie jednak bardziej zafrapowała owa wieża. 
Ewidentnie nawiązująca do barokowych form, które 
widziałem wcześniej we wspomnianym kościele przy 
rynku. Piękny hełm osadzony głęboko na mocnych 
gzymsach wieńczących mury wieży i otaczających 
okrągłą zegarową tarczę. Pomyślałem sobie: Tomaszu! 
To ciekawa, choć nieco manieryczna kreacja, ale 
kiedyż ona mogła powstać? Melaniuszu, prowadziłeś 
dociekliwe notatki wydarzeń na tym wzgórzu, więc 
zrozumiesz jak bardzo się zdziwiłem, gdy przeszukując 
dostępne źródła, nie znajdowałem wzmianki 
o wieży i jej autorze! Długo zajmowałem się sztuką, 
muzealnictwem i przestrzenią publiczną, więc nie 
mogłem tak po prostu przejść nad tym brakiem 
do porządku! Dzięki Bogu, Twój dociekliwy duch 
kronikarza znalazł w  XXI wieku kontynuatorów. Tak 
jak efekty Twoich działań od wieku XVII poznałem 
dzięki pracy Aleksandry Wojtanowskiej, tak głód wiedzy 
o wieży zaspokoił Andrzej Mężyk. W jego bogatym 
opracowaniu trafiłem na dawne ilustracje i upragnione 
informacje.
Edward Okoń, to on zaprojektował wieżę! Muszę Ci 
powiedzieć, że podobnie nazywał się znany polski 
malarz – Edward Okuń, którego dzieła wystawiałem 
lata temu w  pewnym muzeum; choć obaj Edwardowie 
aktywnie działali w dwudziestoleciu międzywojennym, 
to architekt przeżył go o dziesięć lat. Edward malarz 
zginął w 1945 r. Trzy lata wcześniej wieżę na Lipiu 
uwiecznił inny malarz – Mróz, reprodukcję również 
znalazłem w  wymienionym opracowaniu. Przez 
chochlika w podpisie miałem już pisać, że to Twój 
imiennik, jednak po krótkiej kwerendzie okazało się, że 
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nie Marcin tylko Marian. Tak czy inaczej, chyba nadal 
ma krewnych w Twojej okolicy? Przeglądałem listę 
nagrodzonych statuetką Twego imienia i nazwisko Mróz 
także mi tam mignęło.
Swoją drogą, sylwetki nagrodzonych, różnorodność 
ich zainteresowań i dziedzin aktywności budzi szczere 
uznanie. Nie wiem na ile promieniowałeś przez 
stulecia swoją postawą, jak wiele z  tych osób jest 
kolejnym owocem Twoich działań, jednak efekt zdaje 
się imponujący. Zajmuje mnie kwestia wzajemnej 
relacji miejsca i zamieszkujących go ludzi, stąd moje 
podejrzenie: a może Ty, siedemnastowieczny i późniejsi 
„Melaniusze” tuchowscy jesteście emanacją tej 
lokalizacji?
Czy zastanawiało Cię, jak to się stało, że wróciłeś 
do rodzinnego miasta, że odziedziczony majątek nie 
przypadł zakonowi, by zasilić inne cele, ale mogłeś 
nim wspierać swoją rodzinę, swoich sąsiadów? 
Zakładam, że projekt fundacji stypendialnej musiał być 
zaakceptowany przez benedyktyńskie zwierzchnictwo, 
czy argumentem była Twoja osoba czy też ta lokacja?
W tekstach o Tobie wiązany jesteś z osobami 
duchownymi, które wędrowały między ważnymi 
miejscami: św. Marcin urodzony w  Panonii, przez 
tereny dzisiejszych Węgier, Niemiec i  Francji dotarł do 
Tours; Benedykt z Nursji przez Rzym na Monte Cassino; 
wyraźnie najbliżej Ci do Melaniusza z Rennes. Czy to za 
jego przykładem osiadłeś obok rodzinnego domu?
Jak to było Marcinie Melaniuszu?
Wreszcie, jak trwasz jako osoba i modus operandi 
w tym miejscu zarówno w XVII jak i XXI stuleciu? 
Wszystkie te pytania prowokują mnie do odbycia 
realnej podróży do Tuchowa. Zanim do tego dojdzie, 
poszperam jeszcze w satelitarnych widokach i skanach 
terenu, może znajdę jakiś trop w ukształtowaniu, 
w lokalizacji między wzgórzami. Te górki nie są wysokie, 
prawda? O, już widzę, nieco ponad 200 m, inne niecałe 
300 m n.p.m., ale jak pięknie ufałdowane! Myślę, 
że dobrze bym się tam czuł, okolica wygląda dość 
podobnie do Przedgórza Sudeckiego, gdzie mieszkam 
od kilku lat.
Od południa mam wspaniały widok na pasma górskie. 
Widzę, że Tuchów też ma taką ścianę od południa, 
ależ to musi wyglądać z wieży przy bazylice! 
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Czy Ty, siedemnastowieczny, wspiąłeś się kiedyś do 
najwyższego okna kościoła, żeby popatrzeć wokół? 
Wtedy nie mogłeś jeszcze wejść na wieżę, jednak Ty 
dzisiejszy raczej nie pomijasz jej w zapisach najbliższej 
Ci scenografii, prawda? Może jednak idealizuję, przecież 
na co dzień każdy z nas ma masę przyziemnych spraw 
i często patrzymy w dół, a to pod nogi, a to na ekran 
telefonu. Właśnie, narastająca epidemia przyklejenia 
oczu do rozmaitych smartfonów czy tabletów również 
jest powodem, dla którego umieszczam Cię w takim 
epistolarnym pozaczasie. Sam przyznasz: kto jeszcze 
czyta takie długie teksty, kiedy w zagonionym 
„dziś” są SMS-y i emotikonki? Chociaż z drugiej 
strony, to samo wirtualne środowisko mieści tyle 
cennych informacji, sam również go używam. 
W komputerowych kodach można zawrzeć zwięzłe 
opracowania, rozbuchane hiperteksty, niezliczone 
obrazy. W  kilkanaście minut mogę zebrać wiedzę 
o Tobie i Twoim otoczeniu.
Teraz pozwólmy sobie na fantazję. Załóżmy, że obaj 
nie byliśmy na wieży Okonia, ale ja już ją widzę 
i poznaję. Mogę umieścić ją w moim pozaczasowym 
modelu Tuchowa, w którym Ty, dajmy na to, dopiero 
uczęszczasz do parafialnej szkoły. Po chwili jesteś 
jednym z  tuchowskich żaków Akademii Krakowskiej 
i już stoisz w gronie wyposażonych w telefony 
komórkowe osób nagrodzonych przez tuchowian za 
wkład w dobrostan bliskiego Wam miejsca. Brak w tym 
gronie wielu, dzięki którym to miasto zaistniało, a Ty 
mogłeś się uczyć. Zamazały się twarze i imiona ludzi, 
którym być może wyraziłeś wdzięczność, zakładając 
fundację. Patrząc poprzez zapisy wieków zobaczysz 
nakładające się ślady energii, z takiej perspektywy te 
pojedyncze wysiłki układają się na kształt pospolitego 
ruszenia. Coś jak pielgrzymka przez codzienność, 
w intencji powodzenia Tuchowa lub w innym 
skojarzeniu, jak żyła minerału w geologicznym 
przekroju. Właśnie, przecież okoliczne ziemie 
zaprawione są solą! Może to ma związek z  postawą 
Melaniusza? O  ile złoże w pobliskim Wojniczu 
szacowane jest na dwa miliony ton soli, której nie 
ubywa, bo się jej nie używa, to tej symbolicznej 
soli w Tuchowie przybywa w miarę używania! 
Muszę przyznać, jestem gotów do tej podróży. 
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Tuchowski Melaniuszu z dowolnego miejsca historii, 
zaintrygowałeś mnie, a okolica, w której mieszkasz, 
może zainspirować nie tylko mnie ale zapewne wielu 
innych malarzy, fotografów, poszukiwaczy tajemnic. 
Mam nadzieję osobiście doświadczyć tego miejsca, jego 
aury i ludzi (no i tuchowskiej kiełbasy!)
Mógłbym jeszcze długo opisywać Ci moje koncepcje 
i fantazje, ale też prace badawcze nad krajobrazem 
Polski w wielu jej częściach. Krajobrazem 
rozumianym jako zapis ludzkiej aktywności. Może 
kiedyś spotkamy się albo wymienimy kilka listów, 
jeśli Cię to zainteresuje. Byłoby miło podzielić się 
spostrzeżeniami na temat benedyktynów, cystersów 
i  lokalnych świeckich twórców cywilizacji, w której 
dorastaliśmy, a która zdaje się stać teraz na trudnym, 
ale bardzo ciekawym wirażu. Rodzaj energii wyzwalanej 
w tej sytuacji przeszkadza mi jednak i uniemożliwia 
kontemplację. Zaszyłem się na wsi, by zakosztować 
ośmieszanego „poczciwego życia”. Unikam tu nawału 
wszystkich tych sporów geopolitycznych, społecznych 
i ekonomicznych, jednak dla spotkania tak cennej 
osoby gotów jestem opuścić na chwilę moje sudeckie 
panoramy.

Skąd serdecznie Cię pozdrawiam i pozostaję 
z szacunkiem

Tomasz Czyżewski
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List	nr	11
_______________________

TYLKO SIĘ NIE OBURZAJ 
WUJEK, ALE PISZĘ JAK JEST
____

Andrzej Jany

Jestem	elektrykiem	z	zawodu	i	z	za-
miłowania.	 W	 wolnych	 chwilach	
piszę,	 a	 nawet	 sporadycznie	 biorę	
udział	w	konkursach	literackich.	In-
teresuję	 się	 historią	 mojego	 miasta	
Chorzowa.	 Kolekcjonuję	 pamiątki	
z	nim	związane.

	 	 	 	

Cześć Wujek!

Dosyć długo do Ciebie nie pisałem, ale sam rozumiesz. 
Zakuwanie, to znaczy nauka, zajmuje mi tyle czasu, 
że naprawdę trudno mi znaleźć wolną chwilę. Tyle 
razy namawiałem Cię, żebyś kupił sobie komórkę, 
albo chociaż nauczył się odbierać maile. To naprawdę 
proste. Mógłbym wtedy do Ciebie dzwonić, a tak muszę 
tracić czas na pisanie listów. No dobra, nie chciałem 
Cię obrazić. Nie chodzi o to, że szkoda mi czasu, żeby 
do Ciebie napisać, czy coś w tym stylu. Po prostu mam 
mało czasu. Nie dość, że siedzę w szkole bardzo długo, 
to jeszcze codziennie mam coś po południu, no i trzy 
razy w tygodniu angielski. Czasem wydaje mi się, że 
kiedyś zapomnę mówić po polsku i będę zasuwał tylko 
English. Żarcik. Oprócz tego mam treningi, no ale to 
akurat spoko, bo muszę trenować, żeby dostać się do 
kadry w Tuchovii. W tym sezonie po raz pierwszy 
zagrają w Klasie Okręgowej. Jestem coraz lepszy, 
a wczoraj trener pochwalił mnie przy wszystkich 
chłopakach. Super, co nie?! Jakby tego było mało, mama 
wymyśliła, że mam uczyć się grać na instrumencie, 
bo podobno mam talent, który odziedziczyłem po 
Tobie. Wyobrażasz to sobie? Ja i talent?! Chyba do 
grania innym na nerwach. Mama kazała mi wybrać, 
na czym chciałbym nauczyć się grać. No to wybrałem 
gitarę. W sumie nawet to lubię, ale sam rozumiesz 
– mam tydzień zapełniony po brzegi. A wiadomo, 
że w weekendy człowiek chciałby gdzieś wyskoczyć 
z kumplami albo z dziewczyną. No dobra, skoro już się 
wygadałem, to opowiem Ci o Julii. Chodzi ze mną do tej 
samej klasy. Od razu mi się spodobała, ale na początku 
oczywiście udawałem, że jest wręcz przeciwnie. 
Wiesz, żeby nie było siary. Potem jednak okazało się, 
że wylosowałem ją na mikołajki i musiałem kupić jej 
jakiś prezent. Od tamtej pory byliśmy już dwa razy 
w kinie. Fajnie, że mamy tu, w Tuchowie kino. Jest gdzie 
umawiać się na randki. Tylko się nie oburzaj Wujek, ale 
piszę, jak jest. Nie lubię ściemniać.
Tak nie à propos, słyszałem, że działałeś w naszym 
mieście na rzecz kultury i nauki i ufundowałeś nawet 
kilku kolesiom studia w Krakowie. Super sprawa. 



64

Naprawdę, szacun. Teraz chyba nikt by tak nie postąpił. 
Chociaż, może u nas ktoś taki by się znalazł? Może 
kiedyś też ufundują nagrody Twojego imienia tak, jak 
co roku wręczane są nagrody imienia jednego takiego 
Melaniusza. Słyszałeś o nim? Żył bardzo dawno temu, 
bo na przełomie XVI i XVII wieku. Był benedyktynem, 
„szychą” w bazylice pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny i podobno przyczynił się do 
rozwoju naszego Tuchowa. Zapisywał też wszystkie 
cuda, które się wydarzyły. Podobno było ich aż 226! 
No i tak jak Ty, zafundował komuś naukę w Krakowie. 
Nie wiem, czy jesteś w temacie, więc trochę opowiem 
Ci o tych wyróżnieniach Melaniusze. Otrzymują je 
tuchowianie, którzy zrobili coś dobrego dla naszego 
miasta i mieszkańców. W tym roku dostała go m.in. 
była nauczycielka niemieckiego z naszego liceum, 
za ułatwianie współpracy z niemieckim miastem 
Illingen i wymyślanie naprawdę fajnych rzeczy, żeby tę 
współpracę zacieśnić. Ktoś inny otrzymał Melaniusza 
za organizowanie w Tuchowie międzynarodowych 
plenerów malarskich. Kolejna pani została nagrodzona 
za artykuły, które pisze o naszej „małej ojczyźnie” 
(tak się teraz mówi), a jeszcze ktoś, za pomoc osobom 
niepełnosprawnym. 
Wiesz Wujek, tak sobie myślę, że ja też chciałbym 
pomagać innym. Nie po to, żeby zaraz dostawać jakieś 
nagrody, czy coś w tym stylu. Po prostu, fajnie jest, 
kiedy można zrobić coś dla kogoś. Może zostałbym 
wolontariuszem w domu pomocy społecznej? 
W sumie, jak już nauczę się grać na gitarze, można by 
zorganizować jakiś koncert. Kolędy, czy stare przeboje. 
No wiesz, coś, co lubią tacy starzy ludzie jak Ty. Sorry. 
Bez urazy, nie chciałem, żeby tak to wyszło. W każdym 
razie muszę o czymś takim pomyśleć. Jeszcze o mnie 
usłyszysz, Wujek. Żarcik. Jeśli tylko będę coś wiedział, 
jesteś zaproszony jako pierwszy.
Teraz chciałbym Cię o coś zapytać. Jakoś tak głupio 
mi o tym rozmawiać z rodzicami, bo pewnie zaraz 
powiedzieliby, żebym zajął się nauką i nie zawracał im 
głowy. Myślałem, żeby zapytać katechetę, ale nie było 
okazji. Jak to jest z tym Bogiem? Czy On naprawdę jest? 
A jeśli tak, to skąd o tym wiemy? Wiem, że kiedyś żyli 
ludzie, którzy spisali Stary i Nowy Testament, ale czy oni 
sobie po prostu tego nie wymyślili? Czasem tak sobie 
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siedzę i myślę (oczywiście nie za często, bo wiesz, jak 
u mnie kiepsko z czasem). Skoro rzeczywiście istnieje 
Bóg, to co zrobić, żeby trafić do Nieba? Czy wystarczy 
być, no wiesz, porządnym człowiekiem i chodzić do 
kościoła, czy trzeba robić coś więcej? Ale jak mam 
to zrobić, skoro naprawdę nie mam okazji nikogo 
uratować, ani nic w tym stylu? Ty to masz fajnie. Żyłeś 
w ciężkich czasach. Pomogłeś tym gościom z dostaniem 
się na studia i po sprawie. Nie, no znowu wyszło nie tak, 
jak chciałem. Nie gniewaj się. Nie chciałem Cię obrazić, 
po prostu głośno myślę. Chyba jednak wybiorę się do 
naszej bazyliki i zapytam któregoś z ojców. Jak tylko 
czegoś się dowiem, od razu dam Ci znać. 
Wiesz, życie jest naprawdę skomplikowane. Mam 
dopiero 16 lat, a już mnie to wszystko dosłownie 
przerasta. Kiedy słucham o tych wszystkich wojnach, 
terrorystach i katastrofach, nie wiem, co o tym 
wszystkim myśleć. Cieszę się, że mieszkam w naszym 
Tuchowie. Tu jest naprawdę spokojnie. Nie dochodzą tu 
te wszystkie okropieństwa. Jasne, że czasem chciałbym 
żyć w dużym mieście, gdzie jest tyle fajnych rzeczy 
do zrobienia (a przynajmniej tak mi się wydaje), ale 
u nas naprawdę mi się podoba. Chciałbym wrócić tu 
po studiach (tylko, czy znajdę „wujka Melaniusza”, 
który mi je ufunduje?) Żarcik. Fajnie byłoby pracować 
w Tuchowie. Może mógłbym prowadzić młodzików 
w Tuchovii? Mamy taki spoko stadion. Mógłbym też 
zostać informatykiem i pracować w naszym urzędzie 
miasta. A Ty, Wujek, co byś mi radził? Pewnie, żebym 
wstąpił do seminarium. Żarcik. Muszę to jeszcze 
przemyśleć. 
Nie chcę Cię zanudzać, ale może mógłbyś mi pomóc 
w jeszcze jednej sprawie? Nauczyciel kazał nam 
przetłumaczyć i opisać, jak rozumiemy takie powiedzenie: 
Audi, vide, sile. Przetłumaczenie nie było trudne,  
w końcu od czego mamy Google,  
ale jakoś nie bardzo to rozumiem. Słuchaj, patrz i zachowaj 
milczenie. Czy to oznacza, że powinienem tylko 
obserwować świat? Czy nie mam reagować, na przykład 
wtedy, kiedy komuś dzieje się krzywda? Czy lepiej czasem 
po prostu przemilczeć, czy odzywać się na dany temat? 
Mama uważa, że zbyt częste „wtrącanie się w nie swoje 
sprawy” może przynieść tylko same kłopoty. Tata mówi,  
że trzeba walczyć o swoje, a ja już sam nie wiem. 
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Jak zrozumieć świat? Jak się w nim odnaleźć? Którą 
drogę wybrać? Jak odróżnić prawdziwych przyjaciół 
od tych pozornych? Przyznam Ci się, Wujek, że 
często czuję się naprawdę zagubiony. Muszę po prostu 
udawać, że wszystko jest super, że kumam, o co w tym 
wszystkim chodzi, a tak naprawdę, niewiele z tego 
wszystkiego rozumiem. Koniecznie musimy spotkać się 
osobiście, bo równy z Ciebie gość. Muszę już kończyć, 
bo umówiłem się z ziomalami na trening.
    

Trzymaj się Wujek,
Twój siostrzeniec Andrzej
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List	nr	12
_______________________

RADIO-BUDZIK 
WYŚWIETLAŁ GODZINĘ 
21:13

____

Zbigniew Musiał

Urodzony	w	Kluczborku	w	1963	 r.	
Mieszka	w	Opolu.	Z	wykształcenia	
inżynier	 inżynierii	 biomedycznej.	
Po	12	latach	pracy	w	szpitalu	został	
specjalistą	tomografii	komputerowej	
w	 firmie	 Siemens.	 Od	 dzieciństwa	
zainteresowany	muzyką	i	 literaturą.	
Był	 członkiem	 kilku	 amatorskich	
zespołów	muzycznych.	Jego	własna	
twórczość	ogranicza	 się	do	niewie-
lu,	nigdzie	nie	publikowanych	pio-
senek	 oraz	 krótkich	 utworów	 po-
etyckich	i	prozatorskich.	

	 	 	 	

Drogi Melaniuszu,

już nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Już nie wiem, 
czy jestem przy zdrowych zmysłach. Muszę ci o tym 
opowiedzieć. Wtedy sam ocenisz.
Ale muszę zacząć od początku.
Czy pamiętasz to nasze krótkie spotkanie w nocy, gdy 
niedawno nas odwiedziłeś? Przechodząc po północy 
do toalety, zobaczyłem Cię klęczącego ze spuszczoną 
głową. Nie spodobał Ci się chyba mój wzrok, bo 
zapytałeś: „A Ty nie wierzysz?”. Odwróciłem się bez 
słowa i uciekłem do łóżka. Długo jednak nie mogłem 
zasnąć. 
Wiesz, tak naprawdę chciałem Ci wtedy powiedzieć, 
że głęboko wierzę, że Bóg istnieje. Naprawdę! 
W przeciwnym razie, po co byłoby to wszystko? Jaki 
cel miałoby życie? I co to jest życie? Kim jest Bóg? Co 
ja plotę? Jest, był, będzie? Powiedzenie, że Bóg jest, 
jest przecież absurdalne. Nie można powiedzieć, że 
jest, był lub będzie ktoś, kto jest poza czasem. Znowu 
napisałem: „jest”. Nie mamy odpowiednich słów. Nie 
starcza nam rozumu, wyobraźni. Niczego nie wiemy, 
nie rozumiemy. Dlatego jest tyle religii, nawet tyle 
odłamów chrześcijańskich. Kłótnie ślepych i głuchych 
o wszechświecie! Więc wierzę, bo inaczej nie potrafię, 
ale nie wiem, w co lub w kogo… Rozumiesz?
Ale żyjemy, coś mówimy, decydujemy. Nie możemy nie 
działać, żyjąc. W niedzielę, gdy już wyjechałeś, byłem 
jak zwykle w kościele. Zamiast normalnego Credo, 
ksiądz pytał wiernych: „Czy wierzysz w Boga Ojca…, 
w Jezusa Chrystusa…, w Świętych obcowanie…” itd. 
A ja? Odpowiadałem cicho albo nie odpowiadałem. 
A może nawet pomyślałem: „Nie”. A może nawet tak 
powiedziałem? Zimny dreszcz wstrząsnął mną wtedy 
nagle. Pomyślałem, że ktoś musiał otworzyć drzwi 
i zrobił się przeciąg.
No tak, przyjacielu – co myślimy, to myślimy, co 
przeżywamy, to przeżywamy, ale życie toczy się dalej. 
A dalej, jak pewnie pamiętasz, miałem w planie wyjazd. 
Tak więc, jak mi poradziłeś, pojechałem autostradą 
jak najdalej, unikając bocznych dróżek. Dało się tak 
od Opola aż do Tarnowa – trochę nudno – ale później 
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już trzeba było zjechać. Drogi stały się węższe i kręte. 
Linia horyzontu, wcześniej gładka i płaska, zaczęła 
z wolna falować, podskakiwać, wybrzuszać się i chować, 
przybierając dziwaczne kształty, aż wkrótce całkiem 
zniknęła za coraz gęstszym, czarnym lasem, który 
wyrósł po obu stronach drogi. Dopiero wtedy zdałem 
sobie sprawę z tego, że pomimo późnej godziny droga 
jest dość jasno oświetlona. Wielki księżyc w pełni, po 
mojej lewej stronie, przeskakiwał z drzewa na drzewo. 
Wiem, tak piszą w opowiadaniach. To taka przenośnia. 
Ale wierz mi, mój przyjacielu lub nie, widziałem, 
że naprawdę przeskakiwał, a gdy odwracałem się w jego 
stronę, chował się za drzewem. Idiotyczne? Pewnie masz 
rację, ale słuchaj dalej.
Dojechałem wreszcie szczęśliwie do Ryglic 
i zameldowałem się w tym samym hotelu przy rynku, 
co zwykle. Wziąłem szybki prysznic i zmęczony 
rzuciłem się na łóżko. Przez chwilę nie mogłem się 
zdecydować czy iść spać, czy pójść jeszcze na kolację. 
Ale głód zwyciężył. Spojrzałem na stojący na stoliku 
radio-budzik. Wyświetlał godzinę 21:13. OK – jeszcze 
nie jest za późno. Ubrałem się i zszedłem na dół. 
W dużej, składającej się z kilku sal restauracji było 
niemal zupełnie pusto, jeżeli nie liczyć jednego młodego 
mężczyzny, siedzącego z lampką czerwonego wina. 
Obok niego leżały dwa pieski – małe sznaucerki, 
wyraźnie znudzone. Na mój widok ożywiły się i ruszyły 
w moją stronę. Wiesz, że tego było mi trzeba. Wraz 
z głaskaniem, przewracaniem się piesków na grzbiet, 
podgryzaniem, uciekaniem i wracaniem, opuściło 
mnie całe zmęczenie. Młody człowiek skinął wtedy 
na mnie, żebym się dosiadł. Wiesz, że raczej tego nie 
lubię, wystarczy mi moje własne towarzystwo i jestem 
zazwyczaj ostrożny, ale ten człowiek wyglądał naprawdę 
sympatycznie i trudno było znaleźć jakąś sensowną 
wymówkę. Usiadłem więc przy jego stoliku, zamówiłem 
sałatkę i takie samo czerwone wino. Było ciepło i miło. 
Rozmawialiśmy o tym i owym, na szczęście same 
neutralne tematy. Trochę peszyło mnie tylko to, że cały 
czas parzył mi prosto w oczy, lekko się uśmiechając. 
Gdy już wydawało mi się, że rozejdziemy się do 
pokoi, rozmowa zeszła na temat naszej pracy, profesji. 
Przybliżywszy się do mnie i ciągle świdrując mnie 
swoim wzrokiem, wyszeptał: „Bo ja zajmuję się,  
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że tak powiem, sprawami wiary. Wie pan: anioły 
i diabły…” Przy czym przy słowie „diabły” mrugnął do 
mnie, odsunął się nagle i roześmiał się głośno. Mówił, 
że w swojej pracy badawczej interesuje się ludźmi, ich 
poglądami, postawami. „Nawet pan nie wie, jakie to 
zajmujące”. Spytał, co ja o tym sądzę. Normalnie pewnie 
zbyłbym go jakimiś frazesami, ale widocznie czerwone 
wino zrobiło swoje, bo zamiast tego powiedziałem mu: 
„Mam różne wątpliwości. Nie jestem fanatykiem, więc 
nie przesadzam z praktykami, ale wierzę”. Mój znajomy 
księżyc oświetlił wtedy przez okno jego twarz i się 
zaczęło!
„Naprawdę?” – zapytał i uśmiechnął się szeroko, 
a uśmiech wciąż rósł, wargi zaczęły drżeć i rozchyliły 
się, ukazując krzywe, żółte zęby. Wierz mi, że nie 
zauważyłem tych zębów wcześniej. W ogóle musiałem 
być wcześniej chyba półślepy lub zupełnie przemęczony, 
bo co do psów też się pomyliłem. Nie były to żadne 
sznaucerki. Teraz widziałem dokładnie: to były dwa 
wilczury i to sporej wielkości. Gdy ich pan ponownie 
zaryczał: „Naprawdę?!”, zaczęły na mnie warczeć, 
wyszczerzając kły. Nie wyglądało to na żarty. Jeszcze 
tego mi brakowało. Kto wie, jak to się mogło skończyć. 
Postanowiłem uciekać.
Zerwałem się na równe nogi i wybiegłem z restauracji. 
Nie odwracając się, przebiegłem przez rynek, potykając 
się o jakieś schodki, czy murki. Biegłem ile sił w nogach. 
Wtedy usłyszałem zbliżające się wściekłe ujadanie. 
Nie zwalniałem. Wbiegłem w jakąś uliczkę, szukając 
schronienia. Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem przed sobą 
kościół. Niestety, główne wrota były zamknięte. A psy 
były coraz bliżej. Na szczęście otworzyły się boczne 
małe drzwiczki. Wszedłem i natychmiast zatrzasnąłem 
je za sobą. Wtedy odetchnąłem. Za drzwiami były 
schody prowadzące w dół. Powoli, w zupełnej ciemności 
zacząłem schodzić. Ujadanie psów słyszałem już przy 
samych drzwiach. Warczały i drapały je pazurami. Nie 
miałem odwrotu. Zszedłem chyba dwie kondygnacje 
w dół, gdzie zaczął się poziomy korytarz. Przesuwałem 
się powoli, trzymając się ściany. I wtedy, wyobraź sobie, 
usłyszałem tuż przy uchu ten sam głos z restauracji: 
„Naprawdę?!”. Popędziłem wąskim korytarzem, ile 
sił w nogach, obijając się o ściany. Nie było żadnego 
światła, żadnego prześwitu, żadnego odgałęzienia. 
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Zupełna ciemność i prosty niekończący się korytarz. 
Biegłem, szedłem, czasami upadałem – wtedy 
odpoczywałem chwilkę. Straciłem poczucie czasu. Nie 
wiem, jak długo to trwało – pół godziny, godzinę, dwie? 
Wreszcie zobaczyłem światło przed sobą. Niestety, była 
to tylko szczelina w murze zamykającym korytarz. 
Spojrzałem z nadzieją przez szczelinę. Z początku 
niczego nie rozpoznawałem, ale po chwili zacząłem 
rozróżniać kształty. To było duże pomieszczenie, 
a na wprost wisiał oświetlony obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, w koronach i z aureolami. Wiem, mój 
drogi, jak to zabrzmi, ale oni uśmiechali się do mnie. 
I nie tylko to! Matka Boska podnosiła prawą ręką kwiat, 
tak jakby podawała mi do powąchania, a Dzieciątko 
błogosławiło mnie lewą rączką, choć normalnie 
błogosławi się chyba prawą, prawda? Prawą rączkę 
opierało na niebieskiej kuli, która nagle ożyła, pojawiły 
się na jej powierzchni pływające plamy, jak wielobarwne 
kontynenty, układające się w różne kształty. Po 
chwili powstał z tego rozpoznawalny obraz: jakieś 
wnętrze i ludzie. Rozpoznałem tam siebie w kościele 
z zaciśniętymi ustami. Upadłem wtedy, Melaniuszu, 
zrozpaczony na kamienną posadzkę, myśląc, że to 
mój koniec. Wyszlochałem tylko przez łzy: „Przecież 
wierzę…”.
Ale gdy otworzyłem oczy, nie było ani tunelu, ani 
świetlnej szczeliny w murze. Radio-budzik pokazywał 
godzinę 21:13. Strasznie bolała mnie głowa i wszystkie 
mięśnie.
Zrozumiałem wtedy, że zasnąłem, że to wszystko mi 
się przyśniło. Wyobrażasz sobie, jaka to była ulga? Ale 
wspomnienie o tym śnie, nie było dla mnie przykre. Tak 
jakby ten właśnie sen przyniósł mi ukojenie. Ale chyba 
się domyślasz, że to jeszcze nie wszystko. Następnego 
dnia byłem na mszy w bazylice w Twoim Tuchowie. 
Pierwszy raz w życiu. Wiesz dobrze, jaki obraz 
zobaczyłem na ołtarzu. Nie muszę ci chyba opisywać, 
jakie zrobiło to na mnie wrażenie. Uklęknąłem w ławce 
i z początku nie śmiałem podnieść wzroku. Ale 
musiałem tam spojrzeć. I, podobnie jak sen, nie było 
to niemiłe. Nie przywoływało przykrych wspomnień. 
Czułem się dobrze, bezpiecznie, nawet radośnie. Dobrze 
wiesz, co pomyślałem. Pewnie teraz myślisz to samo: To 
nie był zwykły sen. To jak widzenie, jak prorocze sny 
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z Biblii. Trudno mi było uwierzyć, że przydarzyło się 
to właśnie mnie. Musiał być w tym jakiś cel. Boży plan 
dla mnie? Dla takiego zwykłego Zbyszka?
Ale wiesz co? Tak teraz myślę, że to jednak dziwne. Sen 
czy nie sen, widzenie czy nie, przecież musiało to chwilę 
trwać, a położyłem się i przebudziłem o 21:13! Jak to? 
Coś się wydarzyło bez upływu czasu? Poza czasem? Jak 
to wytłumaczyć? Tylko Bóg jest poza czasem (znowu 
napisałem „jest”, co poza czasem nie ma sensu). Już nic 
nie rozumiem. Już nie potrafię sensownie niczego sobie 
wytłumaczyć. A przecież wiem nie od dzisiaj, że nie 
mamy odpowiednich słów. Nie starcza nam rozumu ani 
wyobraźni. Niczego nie wiemy, nie rozumiemy. Dlatego 
jest tyle religii, nawet tyle odłamów chrześcijańskich.
Wiem, że choćbym wszystko przeczytał o wszystkich 
religiach i wszystkie święte teksty w oryginalnych 
językach, choćbym był najmądrzejszym z ludzi – nic to 
nie pomoże. 
Nigdy nie powiem „rozumiem”. Ale mogę powiedzieć 
„wierzę”.
Nie mogę doczekać się naszego spotkania. I rozmowy. 
W Twoim Tuchowie.

Zbyszek
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List	nr	13
_______________________

CHYBA PIERWSZY RAZ  
W ŻYCIU NAPRAWDĘ  
ROZMAWIAMY

____

Barbara Maria Rustecka

Poetka,	 prozatorka,	 bajkopisarka,	
psycholog.
Laureatka	 konkursów	 międzyna-
rodowych	 i	 wielu	 ogólnopolskich,	
m.in.:	 II	 Nagroda	 w	 XVIII	 Ogól-
nopolskim	 Konkursie	 Poetyckim	
„O	ludzką	twarz	człowieka”	w	Kro-
śnicach	 w	 2015	 r.	 za	 cykl	 wierszy	
„Po	eksmisji”,	Złoty	Laur	Prometeja	
w	 Rzeszowie,	 Nagroda	 Specjalna,	
XXXVII	Łódzka	Wiosna	Poetów,	Na-
groda	Publiczności	i	Sympatii	w	Tur-
nieju	Jednego	Wiersza	w	Warszawie,	
Nagroda	 I	 Stopnia	 za	 Poezję	 Miło-
sną,	XXVII	Warszawska	Jesień	Poezji	
Światowe	 Dni	 Poezji,	 Wyróżnienie	
2015	 za	 niekonwencjonalną	 Twór-
czość	 własną	 podczas	 Światowych	
Dni	Literatury,	 III	Nagroda	w	Ogól-
nopolskim	 Konkursie	 Poetyckim		
im.	 Jana	 Krzewniaka	 w	 Korczewie	
2017	r.

	 	 	 	

Drogi, Kochany Melaniuszu!

Błagam, pomóż mi! On umiera. Lekarze odstawili leki. 
A ja tego nie wytrzymuję. Ale żebyś zrozumiał, o co 
chodzi, zacznę od początku.
Jestem osobą, która mimo pozornej otwartości, 
elokwencji, jest tak naprawdę zamknięta w sobie. Nigdy 
nikomu nie zwierzam się, nie żalę, nie mówię o sobie.
Jesteś pierwszą osobą, której postanowiłam opowiedzieć 
o tym, co się wydarzyło. Kiedy dowiedziałam się, że 
w Tuchowie jest Melaniusz z otwartym sercem na 
problemy innych ludzi, wiedziałam już, że napiszę do 
Ciebie. W przeciwnym razie to, co we mnie się dzieje, 
co stało się pomiędzy mną a moim mężem, rozerwie 
mnie.
To było dwadzieścia trzy lata temu. Wspinałam się 
czarnym szlakiem na Kozi Wierch, bo rozpiera mnie 
radość, gdy uda mi się pokonać chociaż drobne 
niebezpieczeństwo. Przede mną szedł szczupły, wysoki 
mężczyzna, z długimi, ciemnymi włosami zawiązanymi 
w kucyk. Na plecach dźwigał ogromny plecak 
z namiotem. Nagle pomiędzy mną a nim raptownie 
przebiegła kozica, potrącając mnie. Krzyknęłam 
i przewróciłam się. Mężczyzna odwrócił się i podbiegł 
do mnie. Miał duże, szare oczy.
– Czy coś się pani stało? – spytał, podnosząc mnie.
– Nie – szepnęłam zawstydzona. – Nie spodziewałam 
się, że podejdzie tak blisko.
– Słyszałem beczenie małego; dlatego tak pędziła.
– Ach tak.
– Proszę się nie przejmować i iść za mną – powiedział. 
Więc poszłam.
Szedł, co jakiś czas oglądając się za mną. Wreszcie 
dotarliśmy na szczyt. Widok był oszałamiający. Bajkowa 
zieleń, resztki kosodrzewiny. Usiedliśmy na samym 
szczycie. Ja wyjęłam kanapki i kawę, on dwie tabliczki 
czekolady i wodę mineralną.
– Spójrz na tamte skały – powiedział. – Tam, 
w szczelinach widać śnieg. Mimo dosyć mocno 
świecącego słońca widać go wyraźnie. Te małe punkciki, 
to domki góralskie, a te małe mróweczki, to ludzie. 
Czujesz, jak rozpiera nas energia? 
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Bo jesteśmy teraz panami wszechświata. Gdzie tylko 
spojrzysz, wszystko jest twoje. Pokonałaś wielką 
drogę, by to mieć. Położył mi rękę na ramieniu i tak 
siedzieliśmy dosyć długo, nic nie mówiąc.
Melaniuszu, jak dobrze, że jesteś i że mogę do Ciebie 
pisać. To, co teraz powiem jest najtrudniejsze. Poszliśmy 
na południe do Doliny Pięciu Stawów, gdzie było 
schronisko. Szliśmy wolno, nie spiesząc się i wtedy 
on zatrzymał się, rozpiął mi bluzkę i zaczął mnie 
całować. Melaniuszu, nie wiem, czy to zrozumiesz. Nie 
byłam łatwą dziewczyną, do mężczyzn podchodziłam 
z dystansem, a teraz zachowałam się tak, jakby 
całowanie z obcym mężczyzną było dla mnie czymś 
codziennym. Szliśmy i znowu przystawaliśmy, by się 
całować, by czuć nawzajem swoje ręce. Idąc w takim 
tempie, doszliśmy do schroniska po dwudziestej drugiej 
i już nikt nie otworzył nam drzwi.
– Śpimy w takim razie w namiocie – stwierdził 
mężczyzna i zaczął rozbijać namiot.
Miał tylko jeden śpiwór, a ja wcale. Kiedy już wszystko 
było gotowe wpełzłam do środka, a za chwilę i on był 
obok. Objął mnie od razu i zaczął całować. Wiem, 
że jesteś zakonnikiem, Melaniuszu, ale muszę to 
komuś powiedzieć. Tak bardzo zaczęłam pragnąć 
tego mężczyzny, więc postanowiłam, że nawet gdyby 
odszedł następnego dnia i miałabym go już nigdy 
nie widzieć – chcę to wszystko przeżyć tylko z nim. 
Wszystko, co zapowiadały jego ręce. Pozwoliłam na 
delikatne pieszczoty i tylko pokrzykiwałam z rozkoszy. 
Przeżywałam to pierwszy raz.
Rano obudziły nas krzyki wielu osób. Gdy wypełzliśmy 
z namiotu, turyści pokazywali nam odciski wielkich 
łap i wskazywali na rozpruty mój plecak, którego 
zapomniałam zabrać do namiotu. Obok walały się słoiki 
z resztkami miodu i dżemu.
– Ale mieliśmy złodzieja – śmiał się mężczyzna.
– Kogo podejrzewasz? – chciałam wiedzieć.
– Przecież to widać. Odwiedził nas niedźwiedź.
– Co?! – przeraziłam się.
– Nie bój się. Przecież objadł się słodyczami i już dawno 
go tu nie ma. Teraz zjemy w schronisku śniadanie. Już 
wpuszczają. Aha, a jak ci na imię?
– Magda, a tobie?
– Jahu – mówią do mnie kumple, a potem Janek.
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Cieszyłam się każdą chwilą z nim. A on zamiast mnie 
porzucić, wciąż był ze mną. W dzień wędrowaliśmy, 
w nocy kochaliśmy się. Po dwóch tygodniach, po 
powrocie do Krakowa zaprosił mnie do swojego 
wynajmowanego mieszkania na kawę i tam już 
zostałam. Po kilku miesiącach oświadczył mi się. 
Wierz mi, Melaniuszu, trudno było mi w to uwierzyć. 
Jestem dosyć nieśmiała i nigdy specjalnie nie miałam 
powodzenia. Życie w małżeństwie zaplanował Jahu. 
W tygodniu ciężko pracowaliśmy, bo Jahu chciał, 
żebyśmy uzbierali na własne mieszkanie. Kredytów nie 
uznawał. Pracował jako analityk w banku, a na wieczory 
brał prace zlecone. Ja uczyłam angielskiego w prywatnej 
szkole, a wieczorem dawałam korepetycje. W niedziele 
chodziliśmy na koncerty lub wystawy, czasem 
wyjeżdżaliśmy w góry, raz w roku do jakiegoś ciekawego 
kraju typu Tunezja, Nepal, Peru.
Dzieci odkładaliśmy na później, bo Jahu twierdził, 
że najpierw musimy mieć mieszkanie, pozwiedzać 
świat i dopiero fundnąć sobie dwójkę. Miałam trochę 
wątpliwości, jak to będzie, gdy będę rodzić jako kobieta 
w średnim wieku, ale Jahu uważał, że przy rozwoju 
dzisiejszej medycyny to szczęśliwie urodzę i jako 
sześćdziesięciolatka. Mimo tego przyspieszyliśmy 
z zarabianiem na własny dach nad głową. Spotykaliśmy 
się coraz bardziej padnięci, głównie w sypialni 
i już nie mieliśmy siły, by się kochać. Coraz mniej 
rozmawialiśmy, coraz rzadziej wyjeżdżaliśmy w góry. 
Gdy uzbieraliśmy potrzebną sumę, ja miałam 58 lat, 
a on 61. Kupiliśmy czteropokojowe, dwukondygnacyjne 
mieszkanie z dębową podłogą i takimi drzwiami. 
Wieczorem usiedliśmy przy szampanie, by to uczcić. 
Wtedy spojrzało na siebie dwoje obcych sobie ludzi, 
prawie dwoje nieznajomych.
Melaniuszu – byłam tak przerażona, że trzęsły mi 
się koniuszki ust i nie mogłam nic powiedzieć. Ale 
Jahu tego nie zauważył. Wreszcie ululaliśmy się nieco 
szampanem i poszliśmy spać.
Wkrótce Jahu się przeziębił. Miał tak dławiący 
kaszel, że aż się dusił. Wypróbowano na nim kilka 
serii antybiotyków najnowszej generacji, ale nie było 
poprawy. Na szczęście, któryś z medyków wpadł na 
pomysł, żeby prześwietlić płuca i okazało się, że jest tam 
nowotwór z przerzutami. Rozpoczęły się trzymiesięczne 
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badania w szpitalu, a ja całe noce płakałam, waląc 
głową o ścianę. Byłam zrozpaczona. Obcy człowiek 
znikł. Kochany, drogi Melaniuszu pomóż nam. Błagam, 
pomóż nam. – Dlaczego to nas spotyka? Jesteśmy 
dobrymi ludźmi. Nikogo nie skrzywdziliśmy.  
– Dlaczego, Boże? – dlaczego?
Wtedy przyszedł z Tuchowa list z namiarami na  
doktora Chittupa, który leczył ludzi tzw. witaminą B20. 
Ktoś znał starego człowieka, który wlewami z tej 
„witaminy” wyleczył w niemieckim ośrodku nowotwór 
płuc z przerzutami. Mój mąż, mój brat, cała rodzina 
pukała się w czoło, gdy to usłyszeli. Chemia nie 
podziałała, więc za namową rodziny, mój mąż poddał 
się jako pierwszy człowiek po myszach, leczeniu 
immunologicznemu w znanej  firmie farmaceutycznej 
Al Chore. Miało to osłabiać działanie guza. Trzeciego 
dnia Jahu dostał udaru mózgu. Leżał w połowie 
sparaliżowany, odstawiono mu leczenie, a ja siedziałam 
całe dni przy nim, trzymając go za rękę. Boże, pomóż 
mi, Melaniuszu, pomóż mi – modliłam się ja, ateistka.
Otrzymaliśmy hospicjum domowe. Co kilka dni 
przyjeżdżała rehabilitantka i co dwa tygodnie lekarka. 
Wtedy dostałam drugi list z Tuchowa z telefonem 
i adresem do hospicjum braci Marianów. Z tego 
hospicjum mógł za darmo przyjeżdżać codziennie 
zespół z lekarzem, psychologiem i rehabilitantem. 
Ale mój mąż i jego rodzina odrzucili to z powodów 
ideologicznych.
Kochany Melaniuszu! Mój mąż przestał być leczony do 
czasu, aż cofnie się udar mózgu. A on się nie cofa. Jahu 
przestał jeść. Próbowałam karmić go jak niemowlę, 
delikatnie łyżeczką, rozwierając usta i wlewając 
odrobinę odżywki białkowej z witaminami.  
Wtedy złapał mnie za nadgarstek, patrząc głęboko 
w oczy. Nagle powiedział:  
– Nienawidzę mojej matki – spojrzałam zdumiona.
– Zawsze byłeś jej ukochanym synkiem.
– Bo robiłem to, co chciała. Całe życie mówiła, że mnie 
kocha, a tak naprawdę kochała mnie tylko wtedy, gdy 
spełniałem jej oczekiwania. Kochała mnie pod pewnymi 
warunkami. Leżąc tak całymi dniami, uświadomiłem 
sobie, że nie istnieje coś takiego, jak miłość warunkowa. 
Miłość jest albo jej nie ma i koniec, kropka.
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– Też tak uważam. – Przytuliłam się do jego twarzy 
i poczułam dawną bliskość.
– Ludzie w imię bezkrytycznej miłości do rodziców 
pozwalają siebie krzywdzić. Pozwalają na wrzaski, 
wyżywanie się w imię siwych włosów, za to, że urodziła 
i że spłodził. Moja matka, jak i cała rodzina za nią, 
wyśmiali mnie, gdy chciałem pojechać do doktora 
Chittupa do Niemiec na wlewy witaminą B20. Ona 
zawsze wiedziała, co jest dla mnie dobre. Pojechał za 
mnie mój kumpel i jest zdrowy. Namówili mnie, bym 
nie korzystał z hospicjum braci Marianów, a moją 
koleżankę wyprowadzili z udaru mózgu. Żaden 
człowiek nie ma prawa wiedzieć za drugiego człowieka, 
co jest dla niego dobre, a co najlepsze.
– Też tak uważam – szepnęłam.
Kochany Melaniuszu, moja mama też była apodyktyczna. 
Na ogół, żeby jej nie było przykro, też robiłam, co chciała. 
Ona wiedziała, co czuję i co powinnam robić dla swojego 
dobra. Dlatego nigdy nie umiałam być asertywna.  
Nie wiem, co mam zrobić. Rozsadza mnie poczucie winy, 
że nie potrafiłam przeciwstawić się rodzinie męża. Może 
ten ośrodek w Niemczech uratowałby mu życie? Gdyby… 
gdyby… gdyby…
– Jaką pisarkę lubisz? – pyta mój mąż.
– Katarzynę Grocholę.
– Ja też – szepce Jahu.
– Jak to możliwe? – dziwię się. – To kobiety ją lubią.
– To schemat – mówi dawnym głosem Jahu.
– Tak, to schemat – szepcę. – Schematy, głupota – 
zniszczą więcej ludzi niż wojny światowe – trzymam 
go mocno za rękę. – Czy mogę się położyć obok 
ciebie, jak dawniej? – wyciąga zdrową rękę. – Dlaczego 
rozmawiamy dopiero teraz?
Melaniuszu, jak to się stało, że gdy on umiera, 
poznajemy się? Dlaczego dopiero teraz wiemy, ile mamy 
wspólnego? Chyba pierwszy raz w życiu naprawdę 
rozmawiamy!
Przyszedł trzeci list z Tuchowa.
Magdo – pisał Melaniusz. – Dwadzieścia trzy lata 
temu chciałaś przeżyć szczęście, nawet gdyby miało się 
skończyć w jeden dzień. Teraz masz więcej dni. O co ci 
więc chodzi? Jest czas, gdy jesteście sobie bliscy. I tych 
dni jeszcze trochę będzie.
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– I oto jest cała ironia! – krzyczę. – Mogło tak być całe 
życie, gdybyśmy rozmawiali.
Gdybyście… gdybyście… – słyszę głos Melaniusza.
– Zmarnowaliśmy życie! – pierwszy raz w życiu 
wrzeszczę.
– A może trzeba było śmiertelnej choroby, żebyście 
mogli odzyskać życie?

    Barbara 
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List	nr	14
_______________________

RAZ NA JAKIŚ CZAS LUBIĘ 
ZACZEPIĆ KOGOŚ NA 
ULICY

____

Łukasz Figórski (1978)

Czyta.	Pisze.
Słucha.	Gra.
Ogląda.	Montuje.
Nie	lubi	pisać	o	sobie.

	 	 	 	

Rycerz z Papeterii

Szanowny Melaniuszu z Tuchowa,
a może Szanowny Panie Melaniuszu z Tuchowa?
A może nawet JWP Melaniuszu z Tuchowa?

Jak zacząć list do obcej osoby? To dużo trudniejsze, 
niż rozpoczęcie rozmowy z przypadkową osobą 
na ulicy. A wiem coś o tym, bo miałem incydenty 
z zaczepianiem, niekoniecznie w pejoratywnym sensie, 
ludzi na ulicy. Na trzeźwo też. Ale o tym później.
Rozmowa jest łatwiejsza, bo jest w jej trakcie interakcja. 
Skąd mam wiedzieć, że nie piszę po próżnicy, bo 
przysnąłeś już przy drugiej linijce, Melaniuszu 
z Tuchowa? Ja do Ciebie piszę, a Ty śpisz.
Muszę się przyznać, że do czasu, gdy wróble nie zaczęły 
ćwierkać, że ludzie listy piszą do Tuchowa, to nie 
zdawałem sobie sprawy z istnienia Twojego miasta. Ten 
fakt nabiera mocy, czy wręcz ciężaru w momencie, gdy 
okazuje się, a w tym momencie się to okazuje, że piszę 
do Ciebie z Warszawy.
...!
Ogłuszająca cisza.
Właśnie dorzuciłem spory kamień do kamieniołomu 
stereotypów o mieszkańcach Warszawy. Wiesz, o co 
chodzi – że warszawiacy to nie widzą niczego poza 
czubkiem własnego nosa, że tylko Warszawka się dla 
nich liczy. Może mają świadomość istnienia jeszcze 
Zakopanego i Władysławowa, bo są urlopy zimowe 
i letnie. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć 
tyle, że gdyby za moich czasów licealnych geografia była 
obowiązkowa na maturze, to miałbym wykształcenie 
podstawowe. Poza Tuchowem nie znam lokalizacji ani 
nawet nazw jeszcze wielu miejscowości naszego kraju. 
Czy to jest usprawiedliwienie? A może okoliczność 
łagodząca?
Pisanie listu do Ciebie, czyli do anonimowej dla mnie 
osoby, jest o tyle trudne, że zderzam się z klęską 
urodzaju tematów, jakie mogę poruszyć i kończy się to 
na rozważaniach, o czym pisać. 
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Co w sumie nie jest takim złym tematem. Coś jak 
uczenie się tego, jak się uczyć, czego w szkole, od 
pokoleń, nikt nie naucza.
Jako przypadkowi ludzie jesteśmy prawdopodobnie 
tak samo podobni, jak różni. Paradoks. Problemy, 
które poddają Twoje życie korozji, są różne od moich 
w treści, ale bardziej istotne jest, ile zajmują one 
Twojej przestrzeni myślowej. Różnica jest taka, że 
Twój balon z problemami jest niebieski, a mój zielony. 
Bądź odwrotnie. Bądź dowolnie. Nasze radości też 
koncentrują się wokół podobnych przyjemności.
Truizmy. Można by wysnuć wniosek, że poznawanie 
innych nie ma sensu, a jednak z czegoś wynika Twoja 
potrzeba na otrzymanie listu i moja na jego napisanie. 
Z czegoś wynika, że raz na jakiś czas lubię zaczepić 
kogoś na ulicy, o czym pisałem wyżej, i to nie po to, by 
zgodnie z warszawską tradycją sprzedać mu cegłę albo 
chociaż kolumnę Zygmunta.
Podejrzewam, że inaczej jest zagadać do kogoś na 
ulicy w Tuchowie niż w Warszawie. Tutaj wszyscy są 
anonimowi. Natknięcie się na zagadniętą osobę po raz 
drugi, to niełatwa okoliczność do powtórzenia. Nasuwa 
się myśl, że im bardziej zaludnione miasto, tym większa 
w nim samotność. Sam wśród ludzi. Im większy tłum, 
wylewający się, dajmy na to, z metra w godzinach 
szczytu, tym mniej w nim człowieka. Najintymniej robi 
się, gdy przychodzą jakieś święta lub tak zwany długi 
weekend. Miasto się wyludnia, jakby obowiązywała całą 
dobę godzina policyjna, albo jakieś morowe powietrze 
przetrzebiło populację. Pojedyncze postacie jak 
strażnicy ulic. Ale ja nie o tym.
Poprzedniej zimy w mroźny wieczór, mijałem na 
chodniku kobietę. Widzę, że jej zimno. Jest zapięta 
pod szyję, owinięta szalikiem, z głową wsuniętą 
w podniesiony kołnierz płaszcza, ręce głęboko 
w kieszeniach. Impuls do zaczepki pojawił się nagle 
i zanim zdążyłem się zorientować, rodzicielskim, 
teatralnie groźnym, pełnym potępienia tonem 
powiedziałem:
– Dlaczego nie ma pani czapki?! – Podskoczyła, jakby 
jej szczur pod nogami przebiegł. Dobrze, że było zimno, 
ale nie ślisko. Wyprostowała się z przemarzniętego 
zgarbienia i od razu przyspieszyła, jej kroki stały się 
krótsze. Niemal zaczęła biec. Matko! 
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Obcy się do niej odezwał! Tup, tup, tup. Obcy facet ją na 
ulicy zaczepia! Tup, tup, tup.
Spięła się, jakbym miał ją ukąsić w jedną z jej 
pulchności. Nie ma w tym nic erotycznego ani 
niestosownego. Po prostu zaczęła wiać, jakbym  
ją napastował. Pierwszy raz obejrzała się po oddaleniu 
ode mnie, tymi drobniutkimi kroczkami, na kilkanaście 
może dwadzieścia metrów. Twarz miała pochmurną. 
Gdyby nie było tak zimno i nie musiałaby tak 
kumulować ciepła, popukałaby się palcem w czoło. 
A tak, tylko tup, tup, tup. Chociaż patrząc na jej reakcję, 
to prawdopodobnie zrobiło jej się cieplej. Pewnie 
przelała się przez nią fala gorąca. Gdy stanęła przed 
bramą kamienicy, która wyglądała jak paszcza manty 
czekającej na plankton, obejrzała się po raz drugi. Czuła 
się już bezpiecznie. Była prawdopodobnie blisko domu, 
przyglądała mi się już bez spięcia. Podniosłem wtedy 
rękę i pogroziłem jej wystawionym palcem, gestem 
rugającego rodzica. Musiało dopiero do niej dotrzeć, 
że nie było w mym zachowaniu złych intencji, bo 
krzyknęła: 
– Przepraszam! – to pierwszy raz, jak usłyszałem jej 
głos. 
Do tej pory porozumiewała się ze mną mową ciała. 
Nie było w jej głosie lęku, ani nawet delikatnej obawy. 
Raczej zawadiackie podjęcie rękawicy. – Żeby mi to 
było ostatni raz! – odkrzyknąłem oczywiście z teatralną 
przestrogą w głosie. Ona weszła do bramy-paszczy
kamienicy-manty, a ja odwróciłem się i odszedłem. Po 
jakimś czasie zastanawiałem się, co to jej przepraszam, 
tak naprawdę oznaczało. Może nie było w tym 
podtrzymania żartu i przeprosin za brak czapki, może 
przepraszała mnie za swoją niesprawiedliwą ocenę 
sytuacji i co za tym idzie, mnie? W sumie to obie 
interpretacje są optymistyczne.
Może pomyślisz, Melaniuszu, że nie dziwne, że 
kobieta się wystraszyła. Było ciemno, zimno, a tu 
nagle jakiś typ znienacka warczy o czapkę, co brzmi 
pewnie, jakby żądał portmonetki. A może tak wcale 
nie pomyślisz, może poklepiesz mnie po ramieniu, 
choćby w przenośni, przytakując, że potrzeba nam 
rozluźnić pulchności i nie lękać się rozmowy. Podobnie 
jak nie lękać się pisania listów, które są przeniesieniem 
rozmowy na odległość.
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I tak niekontrolowany strumień myśli przelany, 
chciałoby się powiedzieć, na papier skapuje kończąc 
atrament w kałamarzu.

Z uśmiechem.
Warcisław z Warszawy, ale możesz mi mówić Warsz

PS.
Listy są pewnie równie stare co pismo. I jak pisałem 
wyżej, są również sposobem przeniesienia rozmowy 
na odległość. Zabija je cywilizacja. Wymierają. Czego 
dowodem jest, chociażby to, że dostajesz ten list 
w formie elektronicznej i drukowanej, a nie pisanej 
ręcznie na papeterii. Bardziej chodzi mi jednak 
o mordercze dla listów akcesoria, jak telefony, SMS-y, 
mejle. Mknie mi po głowie myśl, czy gdybym miał 
napisać ten list ręcznie, to czy przyszłoby mi to z równą 
łatwością? Bez backspace’u? Zgroza.
Chyba każdy, kto podtrzymuje tradycję pisania listów, 
jest błędnym rycerzem. Don Kichotem z Papeterii. 
W. z W.
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List	nr	15
_______________________

MIJAMY, A  MIEJSCE TRWA

____

Anna Piliszewska

Urodzona	 w	 1966	 r.	 w	 Krakowie,	
mieszka	w	Wieliczce.	Pisarka,	poetka,	
kulturoznawca.	 Absolwentka	 Aka-
demii	 Ignatianum	 w	 Krakowie.	
Współredaktorka	 i	 współautorka	
monografii	 naukowej	 pt.	 Zwierzę	
–	 człowiek	 –	 Bóg	 (WAM,	 Kraków	
2017).	 Stypendystka	 Sapere	 Auso,	
stypendium	 przyznanego	 jej	 za	
szczególne	 osiągnięcia	 artystyczne	
w	roku	2012.	W	swojej	 twórczości	
chętnie	podejmuje	tematy	dotyczą-
ce	 relacji	 człowieka	 z	 ustępującą	
miejsca	 cywilizacji,	 ginącą	 naturą.	
Interesuje	się	filozofią,	literaturą,	hi-
storią	 starożytną,	 malarstwem	 oraz	
muzyką	klasyczną.	Ceni	nad	wyraz	
poezję	Bolesława	Leśmiana.	Ponad-
to	 jest	 miłośniczką	 zwierząt	 i	 wiel-
kim	 przyjacielem	 przyrody.	 Kocha	
koty.	

	 	 	 	

Miejsce, 13 września 2019 

Melaniuszu!

Piszę do Ciebie siedząc na tym polnym kamieniu, przy 
którym się żegnałeś ze mną i zdaje mi się, że to nie 
długie lata, a ledwie kilka tygodni minęło od Twego 
wyjazdu. Czas, który jak powiadają, jest kapryśnym 
żywiołem, nie dotknął Miejsca, ni wspomnień. Być 
może niektóre miejsca potrafią wpływać na czas  
i sprawiać, by wolno płynął? Możliwe, że małe miejsca, 
tak bardzo niepodobne stolicom czy metropoliom, mają 
odmienne zegary? Bo u nas nie widać zmian. Słońce 
wolno przecieka za garby zielonych wzgórz, ciemnieją 
pękate grona, sen listkami kołysze. W rudym świetle 
wieczoru winnice zachodzą rdzą. Staruszek proboszcz, 
który nadal przychodzi ze swym leciwym pudlem, 
aby chwilę popatrzeć, jak w delikatnych podmuchach 
chwieją się winne grona i chłonąć wieczorną ciszę, 
powiada, iż mikroklimat jest tu niczym w Prowansji, 
gdzie robią wytworne wina ze szczepów Carignan, 
Vermentino czy Syrah. Ale nikt z nas tam nie był. Nikt 
nigdy nie popróbował słynnego Château de St. Martin 
z regionu Taradeau, więc być może go nie ma? Być może 
nie ma też i samej Prowansji – wszak jej nikt z nas nie 
widział – i prawdziwą jest tylko łagodna, cicha melodia 
opowieści staruszka, przywołująca barwne lecz odległe 
obrazy w wyobraźni spragnionej piękna? Lecz przecież 
piękna jest tu, u nas, tak wiele – na wyciągnięcie ręki! 
Wystarczy dotknąć łodygi kwiatu czy kory drzewa, by 
poczuć je pod palcami. 
Czy sądzisz, iż zwykłe piękno, codzienne i oswojone, 
jest wartością podobną do domyślnego piękna krain 
nazbyt odległych, by je widzieć tak samo jak łąkę, 
pole czy sad? U nas ludzie zwyczajni – surowi, prości 
i hardzi. Zajęci mozolną pracą, nie rozważają o pięknie, 
lecz czują je całym sobą. Dobrze wiedzą, że trwa. 
Bezcenne, sielskie i własne – w zasięgu bystrego wzroku. 
I gdyby przyszło im wybierać pomiędzy miejscem 
tym, w którym żyją, gdzie żyli też ich przodkowie, 
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a baśniową Kolchidą, nikt nie wybrałby baśni. Zbyt 
długo przyrastali, zapuszczali korzenie. Rodzili się, 
umierali – ubywali z pejzażu, lecz przecież powracali 
w kolejnych pokoleniach, z żywym nurtem pamięci. 
Pamiętasz tę krzywą, kamienistą drogę? Te bruzdy 
wgniecione w ziemi, płytkie ślady konduktów? Jesteśmy 
związani z ziemią i podobnie jak ona wpisani w cykle 
pór roku. Mijamy, a Miejsce trwa. Trwa, dźwigając 
zwyczajność naszych sadów i domostw. Mijamy, 
wrastając w pejzaż, w czułe piękno tej ziemi. To tutaj był 
nasz początek, tutaj będzie i koniec – lecz pozostanie 
piękno, jeżeli zostanie ziemia. 
Pomiędzy dniem i nocą, pracą i odpoczynkiem, w ciżbie 
małych i wielkich spraw, tu, z dala od zgiełku świata, 
wybieramy te drobne, mniej ważne radości, smutki 
i troski – znikome, a przecież najważniejsze, bo bliżej 
serca i oczu. 
Dlatego większe rozpacze budzi letnia ulewa, niszcząca 
młodą pszenicę, przewlekły ochwat u konia, czy 
długotrwała susza, niż krach na giełdzie gdzieś 
w świecie… 
Pamiętasz tę chromą jabłoń? Papierówkę, rodzącą 
białe, kwaśne owoce? Zrywaliśmy je, będąc dziećmi, 
w ogrodzie. Wierne drzewo! – w upalne, letnie 
południa wciąż daje ożywczy chłód. Wystarczy wspiąć 
się, chwytając pokrzywionych konarów. Tak, tak… 
Nadal tam rośnie, przy schylonym parkanie, lecz coraz 
rzadziej już rodzi. Pamiętam, zeszłego roku, wiekowa 
papierówka wczesną wiosną stanęła jak młodziutka 
księżniczka w ażurach kwietnych krynolin, a potem… 
Ach, potem miała tak wiele tych kwaskowych owoców! 
Garściami zgarnialiśmy je w fartuchy i w kosze. Nocami 
obdarci malcy zakradali się do niej. Słychać było ich 
śmiechy i głośne szczekania psów, trzask łamanych 
gałązek. Chrzęst wilgotnego miąższu, gryzionego 
zębami – nim naraz umykali, spłoszeni, czując pod 
koszulami ciężar białych owoców… 
Niewiele się tu zmieniło. Dni wplatają się w noce. 
Często, tuż-tuż przed świtem wychodzę boso za próg 
i nasłuchuję ojca, jak idzie z sieczką do koni.  
O tej porze, za wzgórzem przejeżdża pospieszny pociąg. 
Jego gwizd niczym kosa przecina wilgotną senność 
lepkich mgieł i powietrza.
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Słyszę jak ojciec w stajni oporządza swe konie. Czuję 
spokój – i cieszę się szczęśliwą godziną. Oto jest czyste 
szczęście!
Ty również lubiłeś ciszę. Bezpieczny, leniwy spokój 
wśród domowych przedmiotów. Cierpliwe skrzypienia 
drewna, postękiwania szafy i brzuchatych kredensów. 
Czułość drobnych przedmiotów, bibelotów i książek. 
Jeżeli zasiadałeś w wypłowiałym fotelu z okaryną 
i snułeś proste, rzewne melodie – baliśmy się oddychać, 
aby nie spłoszyć nut. Ze ścian, z wielkich obrazów 
ciekawie zerkali święci – nie wiem, czy też słuchali, czy 
nadstawiali uszu? 
Sady, lasy, zagony rodziły również muzykę – inną. 
Ale też czułą. Syciły nas swą harmonią. Cóż może 
być wdzięczniejszego nad arie małych skowronków, 
ukrytych w krzaku jaśminu, cóż nad sonaty deszczu 
w głębi starych ogrodów, nad szelesty łubinów, nad 
werble lecących z trzaskiem ze spróchniałych gałęzi 
dojrzałych, złocistych gruszek?
Pamiętasz olsy i staw? I świątka na rozstaju? On tam 
nadal przyklęka, podnosi wysoko w górę mchem zarosłe 
powieki i skrzypi swe apologie Miejsca oraz istnienia 
tego, co jest i trwa…
A pamiętasz, jak zimą szczypał i kąsał mróz? Skuleni 
przy starym piecu, błogosławiliśmy ciepło: trzeszczenia 
w smolistym wnętrzu, syczenia mokrego drewna – 
mowę ognia i polan. A na blasze pyrkała kasza albo 
kartofle. Podskakiwały pokrywki, pobrzękiwały 
chochle… Czyjaś ręka mieszała war w garnuszkach 
i szklankach – i podzwaniało szkło. Tuż przed świętami 
dziadek przynosił z lasu dostojną, zieloną jodłę. Szron 
się topił i kapał z ośnieżonych gałęzi. Pachniało. 
Pachniała radość. Nie sądzisz, iż najpiękniejsze są 
zapachy radości? Stawaliśmy przy oknach, zerkając 
w ściemniałe niebo, by pierwsi dostrzec tam Gwiazdkę. 
Zgadywaliśmy, co nam opowiedzą zwierzęta tej jednej, 
jedynej nocy. A potem w mroźne wieczory kolędnicy 
z kolędą! Turoń, Anioł, dwie Śmierci, usmolone 
diablęta… Bracia Zgud, Kasia-Śmieszka, Stefan, 
Staszek-Sierota, Janek, Grześ-Kuternoga… Oprócz 
Janka i Kasi, wszystkich ich powieziono tą kamienistą 
drogą – i koła podskakiwały w płytkich bruzdach 
kolein, lecz czuje się ich obecność. 



90

Umarł też stary Cygan. Ten, co mieszkał pod lasem. 
Do opuszczonej chaty wprowadził się jego syn. Po 
prostu któregoś razu pojawił się – jakby znikąd. Tak 
więc co jakiś czas, w tej czy innej zagrodzie znika nam 
kura czy kogut. Jak dawniej. Być może przybył dlatego, 
by nie naruszyć harmonii Miejsca. Bo jeśli kogoś/
czegoś ubywa, powstaje dziwna szczelina. I winna być 
zapełniona. A zatem, skoro od zawsze był u nas kudłaty 
Cygan, syn go musiał zastąpić – dlatego, ażeby Miejsce 
miało swego Cygana. By trwało wciąż  
– niezmienione…
Dwa lata temu piorun powalił wierzbę, która rosła od 
zawsze przy kamiennym gościńcu. Tę, w której siedział 
kaprawy kłobuk. Widywali go czasem podchmieleni 
mężczyźni, wracając z przydrożnej karczmy. Nową 
wierzbę wnet posadzono – a wierzby dość szybko rosną. 
Jednakże to nowe drzewo jest zbyt młode, zbyt ciasne – 
i trzeba będzie poczekać. Gdy zrobi się w niej dziupla, 
kłobuk wróci na pewno, bo tam jest jego mieszkanie.
Tak… Choć trudno uwierzyć, wszystko jest na swoim 
miejscu. Kościółek, szkoła i karczma. Kuźnia i mały 
browar. Młyn. Autobusowy przystanek bardziej jest 
ocieniony, gdyż rosnące tam lipy wybujały pod niebo. 
Rzeczułka wylewa zwykle dwa, trzy razy do roku. Gdy 
przyjedziesz, zobaczysz… Zobaczysz Miejsce – rząd 
starych domów z kotami drzemiącymi na parapetach, 
zmurszałe parkany sadów i wijącą się drogę. Wierne, 
ciche obejścia tchną, jak dawniej spokojem. Nasycisz 
się sennym zapachem łąk i pół, i odłogów. Zapachem 
innym od tego, który chłoniesz, przechodząc ulicami 
Tuchowa. Wiem, przyrosłeś – cierpliwie zapuszczałeś 
korzenie i teraz tam jest Twe miejsce. Lecz wciąż nosisz 
w pamięci ziarenka odległych wspomnień – w snach 
kiełkują obrazy, jak pędy łąkowych roślin, głosy zwierząt 
i osób… I jeśli kiedyś przybędziesz, by powrócić na 
chwilę do dzieciństwa, przeszłości, drzew i wiernych 
przedmiotów, do Miejsca – zastaniesz  
je niezmienione…

      Twoja kuzynka Lotta
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List	nr	16
_______________________

I  ZNOWU TA
NIEWYSŁAWIALNOŚĆ, 
O SZLACHETNY

____

Mariusz Robert Stoppel

Urodzony	w	1969	r.	w	Bydgoszczy.	
Polonista,	animator	kultury,	trener
szachowy.	Autor	tomów	wierszy	Za-
bawa	w	chowanego	2008	r.,	Zapach	
kobiet(y)	2011	r.,	The	Presja	2015	r.,		
Wypisy	z	rodzinnego	diariusza	2017	r.		
i	Nawias	2018	r.	
Prowadzi	 własną	 stronę	 artystycz-
ną	 www.mariuszstoppel.pl.	 Poezja	
wspierana	 jest	 w	 jego	 twórczo-
ści	 muzyką,	 filmem,	 malastwem		
i	wideo-wierszami.

	 	 	 	

Bydgoszcz, dnia i roku PEWNEGO

Czcigodny Melaniuszu!

Z  niewysławialnością zaczynam kreślić do Ciebie 
tych zdań kilka. Zatrwożenie o  los mój bowiem, 
mego miasta i całego ludzkiego wszechświata zabiera 
mi resztki sił i powoduje nadmierność intencji. Mam 
wrażenie jednak, że otwiera zmysły na COŚ i  na 
KOGOŚ. Jedyna to nadzieja przetrwania!
Nie pytaj, o Szlachetny, o przyczyny. Ich złożoność jest 
wieloraka i nieodgadniona. Dla mnie samego chyba 
najbardziej.
Przeróżne myśli powodują kołatania serca i troskę 
o jutro. Internetowe i medialne, złowrogie i  nazbyt 
jaskrawe informacje, stają się dla mnie nie do 
zniesienia. Ich celem zdaje się zburzenie świata, 
w którym się wychowywałem i… stawałem. Powoli 
przecież wzrastałem dla potęgi tego miasta, urodziłem 
się dla DOBRA. Dla niego chciałem żyć, a nie przetrwać 
tylko, Drogi Melaniuszu!
Świat krwawi, zdaje się płynąć po mało bezpiecznych 
szlakach i korytarzach powietrznych. Zdaje się, że 
tylko ptaki zdołają uciec przed pustką. Może to one 
wypełnią przestrzeń wolnością tak poszukiwaną, 
a ciągle nam zadaną?
Ucieczka do dzieciństwa, w nim poszukiwanie 
odpowiedzi jawi się jako zbawienie. To marillionowskie, 
swoiste „Misplaced Childhood”. Tak przynajmniej 
pokazuje kompas mego krwiobiegu.
A zatem, o Najserdeczniejszy, pora wyruszyć… 
Do usłyszenia niebawem.

---------------------------------------------------------
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Jestem? Tak – całym ciałem i  wielkością umysłu. 
Wtedy mijam i  wyprzedzam? Niekiedy błądzę 
i czasami trafiam? Tak – przytakuję. Zamknięty w ruchu 
kołowym, wiruję. Na moich skrzyżowaniach nie ma 
znaków przestankowych ani nakazów. Rozglądam się 
tylko nieprzerwanie: ostrożnie – w  prawo, z  bojaźnią 
– w  lewo i  jeszcze raz – niechybnie. „A”, „albo”, „czy” 
i  „lub” są nieprzejednane, drapieżnie spragnione. 
Pragną przechwycić mnie, niewzruszone. Chcę? Ktoś 
ukryty jednak tuż za rogiem, jak żubr, krzyczy: „Bóg nie 
umarł” – pamiętaj!
A co byłoby, gdyby… mój umysł zasnął? Ot tak, po 
prostu, chciałby się przespać, na chwilę zapomnieć 
o dopływie krwi, zresetować z nadmiaru bodźców, 
wreszcie sformatować z emocji. Może na swej czystej 
już płaszczyźnie, w  kłębowisku zwojów pokrętnych, 
ktoś doceniłby ruch ud i  rąk wymachujących 
bezwiednie i  z  siłą, w  zachwycie wolnością i… 
w  agonii. Wtedy skończyłaby się udręka organizmu 
uzależnionego od głowy i  jej sposobu myślenia. 
Z  obawy, by świat się nie rozpadł, śpiewano by zapewne 
pieśni żałobne: zapewne na przebłaganie za grzechy 
nasze i całego świata.

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

Wróciłem, o Czcigodny Melaniuszu, do kreślenia tych 
kilku słów do Ciebie. Przepraszam za postój w myślach. 
To ta moja natrętna melancholia zaburza ponownie 
kontakt. Słowa nieco się zmęczyły oczekiwaniem, ale 
całe szczęście: mkną ponownie! Czy czujesz się teraz 
już nieco bardziej komfortowo? Czy wybaczysz mi 
zwłokę? Nie wyobrażam sobie, byś cierpiał z  powodu 
mojej niegotowości. Taki zresztą jest i  świat, w  którym 
przyszło mi żyć. Gna gdzieś pośpiesznie, bez należytej 
staranności o podopiecznych. Nieprzygotowany na 
walkę, prawie umiera. Tak jak Leszek, posłuchaj …
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SĘDZIA
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Listopad i… niepojęta śmierć hydraulika

odszedł
w pozycji siedzącej

podparł głowę
w ostatnim tchnieniu na łokciach
spracowanych nadmiernie

nieco wcześniej
właściwie tego samego dnia zdążył naprawić
całe mnóstwo ludzkich dramatów:

kranów
niedziałających
z których do czajnika nic nie można było
nalać

kaloryferów żeliwnych które nie miały
już sił
ogrzewać sumień

po prostu schował się
w swoim kantorku na zawsze
traktując nas z grubej rury
i uśmiechając się niezazdrośnie
zza swoich drzwi

jakby przechodząc cicho i niepostrzeżenie

pomiędzy cały czas
płonącymi zniczami naszego niedowierzania

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

I znowu ta niewysławialność, o Szlachetny. Cały czas 
mam z nią problem. Próbuję ją okiełznać, tak jak obrazy 
na ekranach mego komputera i telewizora. Próbuję… 
choć to za dużo powiedziane. To raczej niewydolność 
krążenia. Obracania się po nie tych orbitach, co trzeba. 
KTO, jak nie TY, wie to lepiej? Zanim dostrzegłeś, 
musiałeś przecież zobaczyć. Przefiltrować wszystko 
przez POKORĘ, ugiąć kolana i oddać się pod OPIEKĘ.
Ja udaję się na mój plac zabaw. Na moje podwórko, 
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gdzie między grządkami krząta się babcia, pieląc 
krwiopijne chwasty. Ruguje truciznę, która powoduje, że 
pąki róż nie zakwitają.
Na moje boisko ze szmacianą piłką i na moją… 
szachownicę, na której mojemu białemu królowi jakiś 
nicpoń wyrwał koronę. Jeśli nie znużony jeszcze… 
JESTEŚ, pozwól, Drogi Melaniuszu, na jeszcze kilka 
nut… z dzieciństwa.

Październik, jesień i latawiec

od dzieciństwa marzyłem 
chciałem latać
oglądać ziemię znad chmur 
przeniknąć błękit
na wskroś
unosić się i wzbijać ponownie 
mawiali, że miałem polot
umiałem z ojcem zrobić latawiec 
puszczać go na polach, wśród zbóż 
dzikich i przerośniętych ponad miarę 
(raz nawet znalazłem płaszcz
stary, przeciwdeszczowy
noszony zapewne przez jakiegoś szpiega)

doklejałem mu zawsze ogon 
długi i kolorowy
w barwach jaskrawo wojowniczych 
i ciemnych niczym przepaść

upadłem jednak kiedyś 
niespodziewanie
pewnego dżdżystego dnia

zahaczyłem o kamień
i leżąc na wznak wkroczyłem… 
w Niebo

i to bez machania 
wiotkimi rękami
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I jak? Przetrwałeś? Proszę o wybaczenie, jeśli me 
słowa zbyt górnolotne wydały się względem treści. 
Proszę też o  wyrozumiałość dla moich poszukiwań, 
by unaocznić Tobie, o  Czcigodny, to, co mą duszę 
rozrywa od wielu miesięcy. Ta złość na świat i  własna 
niemoc bywają trudne nie tylko dla mnie samego. 
Z wielką nieśmiałością błagam więc o modlitwę w mej 
intencji, bym mógł… rozumieć i trwać.

   Pozdrawiam i kłaniam się nisko.
Z Bogiem,

Mariusz

PS. Czasami wodzę palcami po wodzie, jakbym 
zdawał się zatopić czas. Czasami rysuję Rybę na 
nadmorskim piasku, choć nie zawsze mam pod ręką 
swoje pióro z błękitem atramentu. Wierzę jednak, 
wierzę chyba, staram się wierzyć. Pomimo i na 
przekór, by nie zapomnieć o wieczności, bo w niej nic 
już nie będzie znaczyć to samo. Zaprawdę.
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List	nr	17
_______________________

WPADŁAM W SIDŁA 
POEMATU

____

Małgorzata Borowiec

Urodzona	 w	 1973	 roku	 w	 Koso-
wie	 pod	 Radomiem.	 Nauczycielka	
języka	 polskiego,	 rewalidator,	 wy-
chowawca.	Miłośniczka	natury	oraz	
literatury.	 Pisze	 wiersze.	 Laureatka	
kilku	konkursów	literackich.

	 	 	 	

 Radom, 4 stycznia 2019 

Szanowny Melaniuszu!

Śpieszę z serdecznym pozdrowieniem Ciebie, człowieka 
myśli i wielkiego serca, jakim się okazałeś, inwestując 
w to, co dziś ja i moi współcześni nazywamy oświatą. 
Zaiste, wielki to umysł, który pragnie kształcić 
inne umysły i nie boi się mocy myślenia. Obecnie 
wielu obawia się wolnej myśli i woli jej nie kształcić, 
rozumując, że nie rzuca się pereł przed wieprze, a do 
myślenia nie zachęca maluczkich. 
Jak zapewne się domyślasz, ja też należę do formacji 
nazywanej w zależności od czasów klerkami, 
inteligentami, lub mniej subtelnie – „wykształciuchami”. 
Cenię wolną myśl i staram się ją wspierać z całego serca. 
Ponieważ temat edukacji jest mi bliski, podobnie jak 
Tobie, pozwolę sobie na kilka rozważań dotyczących 
tegoż właśnie tematu.
Gdybyś zapytał mnie, parafrazując klasyka: „Cóż tam, 
pani, w polityce?”, odpowiedziałabym: „Ignoranci 
trzymają się mocno!”. Ci, którzy Rzeczpospolitą 
władają, mają trudny orzech do zgryzienia z oświatą. 
Ministrowie co i raz podejmują się reform, które chcę 
zilustrować tylko na podstawie zmieniającego się 
jak fazy księżyca kanonu lektur. Wiadomo, to walka 
o rząd dusz, a każda ekipa chce ją wygrać! Nawiasem 
mówiąc, wychowanie sobie elektoratu, to chyba jedno 
z ważniejszych zadań rządzących naszą ojczyzną, 
takie odnoszę wrażenie. W związku z tym tęgie głowy 
odpowiedzialne za programy nauczania wprowadzają 
jak jelenia do zagrody: Ferdydurke Gombrowicza, dzieła 
papieża Jana Pawła II, Bursztyny Kossak-Szczuckiej czy 
Dywizjon 303 Fiedlera, a kolejna ekipa, którym ten jeleń 
nie pasuje w zagrodzie, bo zbyt dziki, zbyt płowy, lub 
zbyt sielski, wyprowadza owe dzieła. Podobnie dzieje się 
z Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza.
Z tym ostatnim dziełem wiąże mnie silna, osobista 
nić sympatii, więc szerzej wyleję moje żale. Jako 
piątoklasistka zachorowałam na anginę, a lekarz 
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kazał mi zostać w domu, bym szybciej wydobrzała. 
Z entuzjazmem i radością, ciesząc się błogimi chwilami 
i ani myśląc o chorobie, oddałam się lekturze. I nie 
zgłębiałam losów Panny z mokrą głową, czy Koziołka 
Matołka, ale naiwne pacholę, sięgnęłam na półkę 
zakazaną – lektury dla dorosłych, czyli moich rodziców. 
Co mnie skusiło? Skórzana, bordowa okładka, złocone 
litery, apetyczne, pełne kształty (aż dwanaście ksiąg). 
Zachęcił mnie również tytuł: Pan Tadeusz – to zapewne 
będzie o jakimś poważnym mężczyźnie! 
I tak się zaczęło fatalne zauroczenie, które trwa do dziś 
(a jestem w wieku balzakowskim). Cóż ten Mickiewicz 
ze mną nie wyprawiał?! Z błogim uśmiechem na 
twarzy poznawałam uroki szlacheckiego życia: spacery, 
grzybobranie, polowanie, zajazd. Jakie piękne i bogate 
w uroki życie! Z zazdrością w sercu konstatowałam, że 
to zupełnie inny kaliber niż żałosne szkolne przygody 
dwunastolatki w stylonowym fartuszku, w szkole pełnej 
rozwrzeszczanych dzieci. Budziła się we mnie niejasna 
tęsknota za światem, którego nie dane mi było przecież 
poznać własnymi zmysłami. Pozwolę sobie tu na 
dygresję: chyba istnieje genom literacki. Przekazujemy 
sobie w genach piękne obrazy pełne emocji i dzięki 
temu możliwa jest nić porozumienia piszących 
i czytających. A co Ty o tym myślisz? Podziel się, proszę, 
ze mną swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii. Wracając 
jednak do tematu, muszę Ci jeszcze przedstawić 
autoanalizę stanu duchowego dziecka, którym byłam, 
a zwłaszcza motywacji zauroczenia.
Jako dziecko z chłopskimi korzeniami, wyjeżdżające 
często do dziadków na wieś i pomagające rodzicom 
w uprawie działki, siłą rzeczy obcowałam często 
z przyrodą. Stąd zapewne zauroczyła mnie natura 
w pobliżu soplicowskiego dworku. Czegóż tam nie było: 
i warzywnik pełen marchwi i ogórków, i sad, i miejsce 
dla drobiu à la Kokosznicka z domu Jendykiewiczówna, 
a dalej pola, wieś, stawy, las z tajemniczym, baśniowym 
matecznikiem. Wyobraźnię dziecka poruszyły 
zmieniające się kształty chmur, które przyjmowały 
niezwykłe postacie. Wtedy też, po raz pierwszy w życiu, 
zetknęłam się z taką ilością środków stylistycznych, 
malowniczych i często zabawnych: kapusta schylająca 
sędziwe łysiny, bób z tysiącem oczu, brzezina jak matka 
opłakująca syna…
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DAMA	Z	KSIĄŻKĄ
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W głowie mi wirowało od tych irracjonalnych 
cudów! Wpadłam w sidła poematu: serce biło 
mocno, gdy Tadeusz podczas polowania znalazł się 
w niebezpieczeństwie, ale mocniej wzruszyły mnie 
niedole miłosne jego ojca – wspaniałego Jacka! 
Płakałam jak bóbr, gdy umierał oświetlony jak aureolą, 
promieniem słońca, rzewnie rosząc karty epopei, 
nabytej z wysiłkiem przez matkę. 
Oczarowała mnie swoboda języka poetyckiego: 
wszystko się tak pięknie rymuje i nie jest ważne, czy 
poeta prawi o muchach, których na Litwie był dostatek, 
czy o niedźwiedziu, czy o drzewach ojczystych. Moja 
dziecięca dusza wołała: „Mistrz! Mistrz! Mistrz!” 
Oczywiście umknęła mi wówczas cała wielka historia 
w tle utworu, czy strona ekonomiczna machinacji 
matrymonialnych Jacka i Sędziego oraz romansowo-
erotyczne przekomarzanki bohaterów (odkrył je potem 
dla mnie pełnoletniej inny mistrz: Boy-Żeleński). 
Psychologowie podkreślają rolę przełomów 
w kształtowaniu się naszej osobowości. Podobno 
tworzy się ona „skokowo”. Dla mnie takim znaczącym 
„skokiem” była lektura eposu. Zauroczenie językiem 
i tematyką Pana Tadeusza było bardzo silne i właśnie 
wtedy powzięłam zamiar, by zostać „polonistką”, choć 
o studiowaniu na filologii polskiej miałam pojęcie, 
jak kura o pieprzu. Rozumiesz więc, Melaniuszu, 
moją gorycz, gdy politycy posługują się jedną z moich 
ukochanych książek jako narzędziem swoich niezbyt 
szlachetnych celów, a zwłaszcza, gdy to arcypolskie 
dzieło usuwają z kanonu lektur, jako zbyt trudne czy 
przestarzałe. 
Ty jako mnich, analizujący wielokrotnie Słowo Boże, 
z pewnością rozumiesz wagę słowa, w tym poetyckiego. 
Zgodzisz się zapewne ze mną, że ludziom, szczególnie 
młodym, powinno się pozwolić obcować ze słowem 
pięknym i mądrym, choć nieco już obcym. Pozwolę 
sobie przytoczyć pewną anegdotkę. Gdy z pewnym 
rocznikiem gimnazjalistów analizowałam fragment 
tekstu Pana Tadeusza, uczniowie popełniali wiele 
błędów, czytając archaiczne już dla nich słowa, 
„czeladkę” zaś uparcie zastępowali słowem „czekoladka”. 
Tym większa była moja radość, gdy podczas zjazdu 
absolwentów gimnazjum powiedzieli mi, że „nauczyłam 
ich rozumieć” i lubić Pana Tadeusza.
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Chcę się z Tobą, Melaniuszu, podzielić jeszcze jedną 
refleksją. Moi współcześni nie doceniają literatury. 
Nie lepiej postępują również z własnym językiem 
ojczystym. Kaleczą i redukują go do ikon, skrótów, 
emotikonów. „Lajkują”, „szerują”, „tłitują”. Nie używają 
słów do komunikowania się, ale do bezrefleksyjnego 
komentowania i oceniania. To boli. Tym bardziej, że 
w 2018 roku świętowaliśmy ważną rocznicę odzyskania 
niepodległości. To przecież język był w okresie zaborów 
„ostatnim bastionem ojczyzny”… Bez niego nie 
zachowałoby się poczucie tożsamości w rozszczepionym 
narodzie.
Zostałam wychowana w szacunku do literatury i języka. 
Chwała za to wielu moim kochanym, godnym podziwu 
nauczycielom, przewodnikom duchowym od szkoły 
podstawowej, przez czasy liceum, aż po studia. Chcę się 
podzielić z Tobą moim hołdem dla nich. Z pewnością 
mnie zrozumiesz, gdyż sam również byłeś autorytetem 
dla innych, fundując stypendia pozwalające kształcić 
się na prestiżowej uczelni – Akademii Krakowskiej. 
Posłuchaj więc mojej „wiązanki ze słów” dla wielu 
zmarłych już, uczących mnie niegdyś pedagogów:

Katedra
Poeta wstaje rano, myje zęby, idzie do pracy.
Słucha słów młodych ludzi z cichą rozpaczą 
w zakamarku mózgu 
karmionego na polonistyce najdelikatniejszą strawą 
ducha –
Prawdziwą Poezją. 
Cierpi,
gdy uczniowie potykają się na schodach słów,
wspinają na szczudła fraz
i skaczą w przepaście Różnych Form Wypowiedzi 
Pisemnej.

Czasem pojawia się rzadki okaz.
Nie zraża się czerwonymi runami Poety Incognito
pisanymi na marginesach,
ani uwagami: „Córka bazgrze z tyłu zeszytu. Nie zajmuje 
się lekcją”.
Wytrwale zapisuje bruliony, tropiąc stale uciekające 
Odpowiednie Słowa, które przecież miała na końcu 
języka.
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Omija całe pola funkcji trygonometrycznych,
Ignoruje prędkości kosmiczne,
a nawet przeocza maleńkich przodków ludzkości pod 
mikroskopem.
Przenosi się na stałe do krainy słów
i powoli staje się kamykiem katedry zwanej Literaturą 
Piękną.

Stary Poeta jest szczęśliwy.

Serdecznie pozdrawiam, kończąc mój list. Miło jest 
przekazać swoje przemyślenia osobie, która może być 
autorytetem. Dziękuję za wysłuchanie. 
 

 Szczerze oddana:
 nauczycielka

PS. Mam nadzieję, że mój list nie okazał się zbyt gorzki 
w treści, czy pełen starczych utyskiwań, ale jeśli tak się 
stało, wybacz.
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List	nr	18
_______________________

KAŻDY ZAKĄTEK ŚWIATA 
MA SWOJE SKARBY

____

Irena Niedzielko

Urodzona	 w	 Pasiece	 Otfinowskiej,	
zamieszkała	 w	 Zalasowej.	 Z	 wy-
kształcenia	–	rusycystka	i	polonistka.	
Studia	ukończyła	w	Wyższej	Szkole	
Pedagogicznej	 w	 Krakowie.	 Trzy-
dzieści	 jeden	 lat	 pracowała	 jako	
nauczycielka,	 w	 tym	 dwadzieścia	
osiem	w	Szkole	Podstawowej	w	Za-
lasowej.	Po	przejściu	na	wcześniej-
szą	 emeryturę	 przez	 kilka	 lat	 była	
opiekunką	starszych	osób	w	Niem-
czech.	

	 	 	 	

 Zalasowa, 5 listopada 2018 

Drogi Melaniuszu, 

to wspaniale, że mogę podzielić się z Tobą tym, co mi 
leży na sercu. Na pewno otrzymujesz mnóstwo listów 
z całego świata i mam nadzieję, że każdy stanowi dla 
Ciebie ciekawą lekturę. Ja jestem Twoją sąsiadką zza 
Furmańca i chciałabym Ci opowiedzieć o swoich 
wrażeniach, przeżyciach i refleksjach związanych 
z pobytem w Niemczech, gdzie spędziłam ostatnich 
kilka lat.
Do Niemiec trafiłam będąc już na emeryturze. Najpierw 
byłam w Badenii-Wirtembergii, następnie w Hesji. Moja 
praca polegała na opiekowaniu się osobami starszymi. 
Nie jest to łatwe zajęcie, ale daje wiele satysfakcji, 
a nawet poczucie wypełniania ważnej misji. W każdym 
domu spotkało mnie miłe przyjęcie i życzliwość. Myślę, 
że w pewnym stopniu to i moja zasługa, bo byłam 
otwarta na nowe znajomości i dość dobrze znam język 
niemiecki, co w tej pracy jest ważne. W kontaktach 
z ludźmi starymi, schorowanymi, rozmowa jest 
najlepszą terapią, a dla tych ludzi jedyną towarzyszką 
życia na co dzień jest Polka czy Rumunka. Okazało się, 
że moi podopieczni byli prawdziwą kopalnią wiedzy 
o życiu w Niemczech i o regionie, w którym mieszkają. 
Kiedy się zorientowali, że wiele rzeczy mnie interesuje, 
sami podpowiadali mi, co, gdzie i kiedy warto zwiedzić 
oraz koniecznie zobaczyć. 
Podczas pobytu w Niemczech, oprócz miast, w których 
pracowałam, miałam również okazję zobaczyć 
wiele innych miejscowości – od malowniczych 
średniowiecznych perełek Bawarii, po Trier, Wiesbaden 
i Frankfurt nad Menem. Największe wrażenie zrobił na 
mnie jednak Schwäbisch Hall, gdzie pracowałam najdłużej.
Jest to piękne, średniowieczne miasto, które zamieszkuje 
około stu nacji z całego świata. Architektura Starego 
Miasta ma w przybliżeniu kształt serca, a płynąca rzeka 
w centralnej jego części tworzy wyspę, będącą naturalną 
sceną pod chmurką. 
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W tafli wody odbijają się urocze, kolorowe kamieniczki 
z murami pruskimi, a dwa mosty po obu stronach 
wyspy oraz  ławki w parku, gromadzą widzów podczas 
licznych imprez plenerowych. 
Drugą sceną pod gołym niebem jest rynek. Stanowi 
go wybrukowany, lekko pochyły prostokątny plac, 
gdzie naprzeciw siebie stoją dwie okazałe budowle: 
renesansowy ratusz i olbrzymi kościół św. Michała, 
ze słynnymi Wielkimi Schodami, które raz są sceną, 
a innym razem – widownią. Każdego lata schody 
przeobrażają się w gigantyczną scenę dla występów 
teatralnych na wolnym powietrzu.
Miałam szczęście, że na trzy lata trafiłam do 
miejscowości, która ceni kulturę. Bez względu na porę 
roku zawsze działo się tu coś ciekawego. Miałam okazję 
oglądać widowiska historyczne, imprezy integracyjne 
promujące kulturę i folklor innych narodów. Wymienię 
tylko kilka: Dzień Soli, Święto Ciasta i Studni (zawsze 
w czasie Zielonych Świątek), Targi Jakobińskie, Dzień 
Przyjaźni, Dzień Otwartego Meczetu, Indiański 
Weekend, Święto Dyni, Święto Lata i Światła.
Ponieważ trudno byłoby opisać wszystko, co było 
warte uwagi, postanowiłam wybrać to, co najbardziej 
zapadło mi w pamięć i w serce. Należą do nich występy 
miejscowego zespołu folklorystycznego „der Große 
Siederhof ”, czyli „Wielka Warzelnia”, który towarzyszył 
większości imprez w mieście. 
Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z tym 
zespołem. Kiedy schodziłam w dół, do Starego Miasta, 
z daleka słyszałam bicie bębnów, które było zapowiedzią 
czegoś ciekawego... W miarę mojego zbliżania się do 
centrum, emocje we mnie rosły, przyspieszając bicie 
serca i tempo marszu. Wreszcie, za ostatnim zakrętem 
uliczki miałam wrażenie, że zamiast serca biły we mnie 
bębny. I nareszcie… są! Poczułam ciarki na plecach i łzy 
na policzkach. Nie podejrzewałam siebie o taką reakcję.
Moim oczom ukazał się barwny korowód. Najpierw 
widziałam pary w czerwono-zielono-białych strojach, 
następnie mężczyzn z bębnami, z szablami i karabinami. 
Nad „warzelnikami” powiewały biało-zielone flagi, które 
symbolizują zieleń przyrody i sól, z którą związane jest 
powstanie miasta oraz nazwa tego zespołu.
Później wiele razy oglądałam jeszcze podobne występy 
muzyczne oraz taneczne i zawsze towarzyszyły 
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mi bardzo silne emocje. Za sprawą tego zespołu 
przeżyłam coś, co można nazwać punktem zwrotnym 
w postrzeganiu folkloru – obcego i naszego. 
 
Zrozumiałam, że ci ludzie są dumni ze swojej tradycji. 
Identyfikują się z tym, co robią i wkładają w to całą 
swoją duszę. Czuje się tu ciągłość historii. Aby się 
dostać do zespołu, trzeba być potomkiem pierwszych 
solnych osadników sprzed kilku wieków. Wstąpieniu 
do szeregów Wielkiej Warzelni towarzyszy uroczysta 
ceremonia na rynku, na którą składają się między 
innymi: przemowa burmistrza, pasowanie na członka 
zespołu i wreszcie – salwy armatnie. Tu nikogo nie 
namawia się do wstąpienia do zespołu, bo jest to 
ogromnym przywilejem, danym nie każdemu.
Przy tej okazji uświadomiłam sobie, że jeśli chcemy, aby 
to co robimy porwało innych, trzeba to robić z pasją, 
wierzyć, że to co mamy do przekazania, jest ważne, 
wartościowe i piękne. W folklorze, jak nigdzie indziej, 
nie ma miejsca na chałturę i na udawanie.

Według mnie świat małych ojczyzn jest bardzo ciekawy, 
bo wiele mówi o człowieku i historii narodu. 
Każdy zakątek świata ma swoje skarby: zabytki, tradycje, 
zwyczaje, stroje, tańce, rękodzieło, język, święta, 
symbole. Są one nie do przecenienia, jedyne w swoim 
rodzaju, niepowtarzalne, niespotykane nigdzie indziej. 
Czy gdziekolwiek na świecie jest taki sam klasztor 
jak w Tuchowie? A Wielki Odpust Tuchowski, na 
który ściągają pielgrzymi czasem z bardzo odległych 
miejsc? Jest wiele słynnych odpustów, ale tuchowski 
jest tylko jeden! Żadna inna miejscowość nie może się 
poszczycić takim symbolem jak Sowa Tuchówka, ze 
swoją niezwykłą historią. Nie będę wymieniać innych 
Waszych skarbów, Melaniuszu, bo Ty jako tuchowianin, 
znasz je lepiej ode mnie i pewnie mógłbyś wyliczyć 
ich całe mnóstwo. Wierzę, że są dla Ciebie bezcenne, 
bo jesteś częścią tego miasta, a ono – częścią Twojej 
osobowości.
Kończąc, życzę Ci drogi Mieszkańcu Tuchowa, abyś 
był zawsze dumny z tego, kim jesteś, ale też otwarty na 
innych ludzi i ich kulturę. Niech w Twoich działaniach 
będzie widoczna pasja i szczerość, bo tylko tak 
można trafić do ludzkich serc. Przeżyj jeszcze wiele 
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wspaniałych chwil w Tuchowie. Niech Twoje miasto się 
rozwija i będzie Waszą chlubą. 

Pozdrawiam Cię serdecznie,
 zawsze Ci życzliwa 

Maria Kowalska
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List	nr	19
_______________________

WYDAJE MI SIĘ, ŻE SŁYSZĘ 
ZNÓW JAZZOWĄ TRĄBKĘ

____

Bartosz Konstrat	

Poeta,	 prozaik,	 dramatopisarz,		
scenarzysta.	Laureat	ok.	400	nagród		
w	 konkursach	 literackich.	 Stypen-
dysta	 krajowy	 i	 międzynarodowy.		
Dorobił	się	notki	w	Wikipedii.

	 	 	 	

Niebo, a może piekło

Ależ Melaniuszu!

I oto znów piszę do Ciebie. Wyobrażasz to sobie? 
Czy moje słowa będą rozbrzmiewały niczym jazzowa 
trąbka, gdy odczytasz je sobie na głos? Mam nadzieję! 
Bo przecież to właśnie jazzu słuchaliśmy, gdy ostatni 
raz odwiedziłeś mnie w Warszawie. Kiedy to było, 
przypomnij mi, bo czas płynie tak szybko, że dni trudno 
odróżnić od siebie, wiosny coraz częściej pojawiają się 
w środku zimy, a plamy gorącego lata rozrzucone są 
po połaciach całego roku, niczym zajączki puszczane 
z lusterka przez niegrzeczne dziecko.
Któż to się tak nami bawi, no któż? Komu miałbym 
zadać to pytanie, jeśli nie Tobie? Przecież Twój brak 
dbałości o formę sprawia, że z łatwością odpowiadasz 
na każde wymyślone, pozornie pozbawione sensu 
pytanie. I to właśnie w Tobie lubię, to właśnie cenię. 
Tę pozorną niedbałość, która podszyta jest jednak 
bezpretensjonalną dobrocią i całkowitym brakiem 
dbałości o własny interes. Nie, nie frasuj się, odnajdź 
w tym opisie siebie, a sprawisz mi tylko przyjemność. 
Już nie będę musiał dłużej wstydzić się wyznać, że 
tęsknię za Tobą...

Cóż, wymościliśmy sobie gniazdko, gdzieś w rogu 
wszechświata, niczym postaci z Cortázara albo i jakiegoś 
Márqueza. Bo rzeczywistość jest czasami tak bardzo 
nieznośna, że tylko te wymysły, tylko te fantazje, tylko 
sny się sprawdzają, tylko w nich da się żyć tak naprawdę. 
W literaturze i listach, mój drogi Melaniuszu. Nawet 
tych niewysłanych.

Piszę to i wydaje mi się, że słyszę znów jazzową trąbkę. 
Wnętrze kawiarni wypełnione zapachami przypraw 
korzennych, wina, świeżych kwiatów kaskadami 
wylewających się z wazonów. Radość z lekka tylko 
przełamywana metafizycznym smutkiem. Ty i ja przy 
stoliku. Fajka, mała stertka gazet i książek. 
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Jacyś ludzie wokoło, ale nie zwracamy na nich uwagi. 
My, dwaj przyjaciele odprowadzający się nawzajem 
w kierunku grobu. W rytmie niezmordowanego jazzu. 
W rytmie krzyczących trąbek, skrzeczących puzonów, 
awanturujących się kontrabasów. I Twoje pytanie wśród 
tych wrzasków: ... ale powiedz mi proszę, czym jest 
życie, bo nigdy tego nie rozumiałem…
I tym właśnie jest ten list, którego prawdopodobnie 
nie będę miał odwagi wysłać, odpowiedzią na Twoje 
pytanie. Bo przecież innej, równie ważnej kwestii nie 
ma, nie da się w ogóle przypuścić jej istnienia.
Ale co ja mam Ci właściwie napisać? Muszę coś napisać, 
wiem o tym, ale nie mam pojęcia, co. Sama myśl, że 
mógłbym dawać Ci jakieś rady lub wypowiadać się 
tonem mędrca, mierzi mnie. Ale w takim razie, co? 
Mam zgrywać się na głupka, naiwniaka?
A może zastosować metodę impresjonistów, 
ekspresjonistów, abstrakcjonistów, może uciec od sensu, 
zatrzymać się na ulotności chwili, na niejasności?
Jazzowa trąbka. Niezgoda instrumentów, w tle 
pokrzykiwania młodych, którym wydaje się, że pewnego 
dnia wszystkiego się dowiedzą. Obok my ze swoją 
starością, z dziurawymi kapotami, z dziurawą pamięcią, 
z okrzykami wypełnionymi jednocześnie rozpaczą 
i niezłomnością: a wiesz, co mi się dzisiaj śniło!
Wiem, Melaniuszu, wiem. Jest takie miejsce we 
wszechświecie, gdzie wiem wszystko o Tobie, a Ty wiesz 
wszystko o mnie. Mam przynajmniej taką nadzieję, 
a co jest ważniejsze, niż to? Przecież nie prawda, której 
jeszcze nikomu nie udało się odkryć.
Czym jest życie? Tego nie wiem. Poddaję się. Piszę ten 
list z pozycji przegranego. Jeśli chcesz, możesz sobie 
wyobrazić, że piszę go z zaświatów. Może zresztą nie 
musisz sobie tego wyobrażać, może to prawda. Ale 
jazzowa trąbka nie przestała grać nawet tu. I może o to 
chodzi, może o to chodziło.
Może te labirynty wypowiedzianych i napisanych słów, 
które z trudnością układają się w całość, są jedynym 
prawdziwym objawem życia. Każdego dnia coraz 
bardziej i bardziej wsiąkaliśmy w muzykę i literaturę, aż 
w końcu staliśmy się właśnie nimi: literami i dźwiękami.
No i dobrze, Melaniuszu, przyznaj, że tak jest 
najlepiej. Zamiast być dwoma starcami, jesteśmy 
jedynie bohaterami listu, który nikt pisze do nikogo. 
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Wszechświat rozbrzmiewa muzyką, wszechświat tętni 
od opowieści, a my przyglądamy się temu wszystkiemu 
ze swojego nieistnienia.

Śniło mi się, powiedziałeś kiedyś, że sen jest pisaniem 
listu do Boga. Pozwalamy w nim sobie na wszystko, 
niczego się nie wstydzimy. We śnie realność i nierealność 
idą ręka w rękę, to, co możliwe, istnieje obok tego, co 
niemożliwe.
We śnie żywi zawsze są obok umarłych, kwadratowe 
koła leżą wśród czarno-białych kwiatów, a narowiste 
zwierzęta uspokajają się, gdy zagwiżdżą na nie piękni 
młodzieńcy o gładkich licach.
We śnie koniec z taką łatwością przeistacza się 
w początek, a jazzowa trąbka w ustach muzyka rozkwita 
nagle, niczym najczerwieńsza róża.
I chyba tylko o tym chciałem Ci napisać, Melaniuszu. 

Twój sobowtór, brat bliźniak, 
czy ktokolwiek tam chcesz…
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List	nr	20
_______________________

CZYTAM O TWOIM 
MIEŚCIE I DOSTRZEGAM 
TYLE PODOBIEŃSTW  
Z TORUNIEM 

____

Agata Wesołowska

Urodziłam	 się	 w	 1980	 r.	 we	 Wło-
cławku,	od	1999	r.	mieszkam	w	To-
runiu,	 gdzie	 ukończyłam	 studia	
m.in.:	 z	 filozofii,	 dziennikarstwa	
i	 historii	 sztuki.	 Doktoryzuję	 się	
i	 pracuję	 jako	 przewodniczka	 po	
Toruniu.	 Poza	 literaturą	 pasjonuję	
się	 antropologią	 społeczną,	 kinem	
oraz	 historią	 kuchni.	 Dotychczas	
swoje	wiersze	publikowałam	na	 ła-
mach	 „Gazety	 Kujawskiej”,	 pisma	
„Undergrunt”	 oraz	 w	 wydawnic-
twach	 pokonkursowych.	 Brałam	
udział	w	organizowanych	w	Toruniu	
wieczorkach	 poetyckich	 i	 warszta-
tach	 literackich.	 Wielokrotnie	 an-
gażowałam	 się	 jako	wolontariuszka	
w	toruńskim	Centrum	Sztuki	Współ-
czesnej	 („Prze-projekt”,	 TORMIAR)	
i	 galerii	 sztuki	WOZOWNIA	w	To-
runiu,	na	potrzeby	której	w	2015	r.	
opracowałam	 katalog	 wystawy	
prac	Moniki	Mausolf	pt.	 „Dendra”.		
Kilka	razy	zostałam	też	wyróżniona	
w	konkursach	literackich,	organizo-
wanych	 przez	 toruński	 miesięcznik	
kulturalny	„Ikar”.

	 	 	 	

Toruń, 15 stycznia 2019 

Drogi Melaniuszu!

Piszę w odpowiedzi na ogłoszenie, jakie zamieściłeś 
na stronie tuchowskiego Domu Kultury i Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa. Pomyślałam, że – być może 
– będziesz chciał mnie poznać, mimo że dzieli nas 
ponad pięćset kilometrów. Sprawdziłam na mapie – 
aby dotrzeć autem z Tuchowa do Torunia (kolejno 
autostradami: A4 i A1), potrzeba prawie sześciu godzin. 
Moje myśli dotrą do Ciebie szybciej.
Czytam o Twoim mieście i dostrzegam tyle 
podobieństw z Toruniem! Przede wszystkim – herb. 
W wizerunku Twojego grodu figurują litery „C” i „T”, 
a właśnie taka jest rejestracja toruńskich samochodów! 
Dalej: prawa miejskie, wywodzące się jeszcze ze 
średniowiecza. Co prawda Toruń uzyskał je wcześniej, 
w roku 1233, lecz nobilitujące prawo magdeburskie 
zobowiązuje. Następnie – pamięć o Kazimierzu 
Wielkim. 
Z tego, co się orientuję, to właśnie on uczynił z Tuchowa 
miasto. Tymczasem tuż pod Toruniem, w malowniczej 
Złotorii, położonej nad meandrującą Drwęcą (która – 
notabene – stanowiła później granicę między zaborem 
pruskim i rosyjskim), do dziś można podziwiać ruiny 
kazimierzowskiego zamku. Warownia stała na cyplu, 
w miejscu wcześniejszego grodu książąt mazowieckich, 
wzniesionego jeszcze z drewna i miała chronić Ziemię 
Dobrzyńską przed krzyżackimi zakusami. Po śmierci 
króla Kazimierza zamczysko należało m.in. do: Kaźka 
Słupskiego, Władysława Białego, Ludwika Węgierskiego 
i Władysława Opolczyka. Wprost dramatycznie, 
krwawymi zgłoskami w dziejach warowni zapisał się 
dzień 2 września 1409 roku, kiedy to po trwającym 
osiem godzin (sic!) oblężeniu, na rozkaz wielkiego 
mistrza Ulricha von Jungingena zamek został 
opanowany przez Krzyżaków. Przy dźwiękach muzyki 
załogę zamku dosłownie wycięto w pień, a sama 
budowla podupadła. 
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Niedaleko jej murów, w maju 1411 roku podpisano 
I traktat toruński. Miało to miejsce po negocjacjach 
pokojowych, prowadzonych po wiktorii grunwaldzkiej 
na Kępie Bazarowej – naturalnej wiślanej wyspie, 
która obecnie dzieli Toruń na część lewobrzeżną 
i prawobrzeżną. 
Gdy kiedyś mnie odwiedzisz, oprowadzę Cię po tym 
przepięknym, podmokłym terenie, porośniętym łęgami, 
który od lat 80. stanowi rezerwat przyrody, a dzisiaj 
jest objęty programem Natura 2000. To istna mekka 
ornitologów. W konarach drzew będziemy mogli 
wypatrzeć rzadkie gatunki ptactwa, na czele z bielikiem. 
Koniecznie zabierz więc lornetkę! Poza Kępą i Złotorią 
pokażę Ci pozostałe, urokliwe zakątki mojego miasta. 
Tuszę, że kiedyś będę mogła przyjechać z rewizytą, 
zwłaszcza że – z tego, co czytam – Tuchów i Toruń łączą 
także liczne zabytki.
Zacznijmy od rynku wraz z ratuszem. Wasz jest 
późnoklasycystyczny i pochodzi z XIX wieku. 
W tym czasie główna siedziba władz miejskich 
Torunia, postawiona pod koniec XIV stulecia, 
była wielokrotnie przekształcana. Jeszcze wówczas 
we wschodnim skrzydle działały ławy chlebowe, 
w których sprzedawano – poza pieczywem – również 
aromatyczne, pachnące egzotycznymi przyprawami, 
które docierały drogą morską dzięki przynależności 
Starego Miasta do Hanzy, toruńskie pierniki! Ich 
nazwa pochodzi od pieprzu, który zawiera piperynę 
poprawiającą nastrój i do dzisiaj jest dosypywany do 
tych słodko-pikantnych pyszności. Musisz skosztować 
pierniczków z nadzieniem różanym, pomarańczowym 
i porzeczkowym, obowiązkowo w białej czekoladzie! 
Mniam, to moje ulubione – mam nadzieję, że Tobie też 
zasmakują. A jaka jest kulinarna specjalność Tuchowa?
Czytam na stronie Waszego miasta, że w Tuchowie stoi 
osiemnastowieczny kościół św. Jakuba. Zapewne nie 
zdziwisz się, że my także mamy świątynię pod takim 
wezwaniem. Nad Rynkiem Nowomiejskim dominuje 
sylweta masywnego, zaopatrzonego w podwójną wieżę, 
gotyckiego kościoła św. Jakuba. Wewnątrz opowiem 
Ci o Drzewie Życia i czczonej przez flisaków figurze 
Czarnego Chrystusa. Niektórzy twierdzą, że nadal 
odrastają jej ciemne włosy. Do chwili obecnej, w pobliżu 
budynku można znaleźć muszlę i inne symbole 
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pomocne pielgrzymom udającym się północną odnogą 
pątniczego szlaku, prowadzącego do Santiago de 
Compostela.
Oprócz tego, tak jak w Tuchowie, tak i u nas spotkasz 
kościół mariacki, klasztor redemptorystów oraz 
kamienice z XVIII i XIX wieku.
Zapraszam Cię na Ziemię Chełmińską! Mam nadzieję, 
że szybko się spotkamy, bo jak wspomniałam, ja także 
będę mogła Cię wkrótce odwiedzić!
Na zakończenie dodam, że czasem pisuję wiersze. 
Zwykle wkładam je do przysłowiowej szuflady, jednak 
swoją życzliwością i otwartością ośmieliłeś mnie na tyle, 
że postanowiłam przesłać Ci takie oto słowa:

Akwamaryna

noszę
wbrew nazwie
niebieską bieliznę
idąc
kołyszę 
migdały wspomnień
myśli z indygo
a może to 
akwamaryna
albo błękit
tuchowski
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Zakochana z pamięcią

miasto pszczół i anielic
co podszeptują 
aby do ciasta 
dolać rozgrzany miód
dorzucić muszkat cynamon
trzy gwiazdy anyżu
pokryję katarzynkę
(dwa serca i obrączki
za blisko ułożone w piecu)
lukrem ze świeżego śluzu 
wsunę do Levisów
do tej kieszonki 
na oderwane guziki
w pośpiechu
przypadkową miłość 
w osobowym
pociąg do ciebie
nie do zatrzymania

Napisz, proszę, co sądzisz? 
Z niecierpliwością czekam na wieści od Ciebie i nasze 
spotkanie. Pozdrawiam Cię rozgrzewająco, iście 
piernikowo w to zimowe popołudnie!

Agata
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Statuetka	„Melaniusza”
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EWA FLESZAR (ur. 1966)
Urodzona w Szczecinku. Absolwentka Liceum Plastycznego 
w Koszalinie i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział 
Rzeźby (1992). Dyplom w pracowni Józefa Kopczyńskiego. 
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1998 i 1999 roku. 
Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym. Jej twórczość 
prezentowana była na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za 
granicą. Tworzy małe formy rzeźbiarskie, statuetki, realizacje 
sakralne oraz pomniki. Jest autorką Ławeczki Ignacego 
Paderewskiego w Ciężkowicach, Ławeczki Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie i wielu innych. Projektuje formy rzeźbiarskie 
w przestrzeni miast. Obecnie mieszka i tworzy w Karwodrzy  
koło Tuchowa.
 

WERONIKA FLESZAR (ur. 1992)
Ukończyła studia magisterskie na ASP w Krakowie na Wydziale 
Grafiki. Profesjonalnie zajmuje się grafiką projektową, ilustracją 
i fotografią. Często współpracuje z muzykami, festiwalami 
i firmami w branży turystycznej i modowej. Pasjonuje się sztuką 
i muzyką, łącząc w swoich projektach ręcznie tworzone elementy 
oraz cyfrowe media. Obecnie przebywa w Wiedniu, ale tworzyła 
również w Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz Słowenii.
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