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„…Książka Tarasa Prochaski „Nie-zwykli”. Proste zdania, z których każde 

znaczyło i jednocześnie pociągało za sobą kolejne. Pełne, równoważne, 

skończone.  Świat całkowicie stworzony na wzór Boskiego porządku, porządku 

miłości. Prosty i niezwykły. Poznałam Prochaske na Festiwalu Literatury 

Ukraińskiej. Opowiedział mi o Iwanofrankiwsku (Stanisławowie), w którym 

mieszka, o Delatynie, gdzie spędza wakacje, o swoich dwóch synach, o 

Mariannie, o spacerach i kąpielach w rzece. Zapytałam, czy mogę przyjechać. 

Taras się ucieszył. 

Pojechałam. Przemytniczym autokarem do Lwowa i dalej do 

Stanisławowa. Był. Czekał. Mieszkał jak opisywał. Na rogu starej kamienicy przy 

głównym deptaku z widokiem na góry. Miał balkon obrośnięty winoroślą. Na 

balkonie fotel. Tam palił. Patrzył. Myślał. Tam też rozmawialiśmy. O jego życiu, 

o życiu w ogóle, o całkowitym współistnieniu. Pokazał mi wszystko, co opisał: 

podwórka, zaułki, uliczki, place. I Delatyn. Pojechaliśmy w Karpaty. Taras z 

synami, Marianna i ja. Siedzieliśmy pod dzikimi jabłoniami. Chodziliśmy po 

torach kolejowych. Kąpaliśmy się w górskiej rzece. Na koniec szliśmy łąkami, na 

których krzyże wyrastały jak kwiaty. Było to tak naturalne. Nie-zakłócone, nie-

zaburzone, nie-przerwane.  

Tęskniłam do tego porządku. W którym wszystko było ważne. W którym 

wszystko miało swoje miejsce. Życie jest proste, tylko tak trudno tę prostotę 

utrzymać. Zapragnęłam widoku rzeki. Pojechałam rowerem nad Wisłę. 

Naciskałam na pedały, czułam pracę rozgrzanych mięśni i powiew chłodnego 

powietrza. W końcu siadłam nad wodą. Przyjemnie było się zmęczyć, a potem 

odpocząć. Popatrzyłam na niebo. Chmury przepływały w kolejne kształty. Jak 

moje myśli. Spojrzałam na rzekę, na prąd, na wiry. I nagle poczułam, że dotarła 

do mnie istota rzeczy. Że w tym momencie rozluźnienia i otwarcia, nagle całe 

moje ciało, serce i umysł pojęły: życie jest współistnieniem…”   

 

 

 



 

3 
 

To fragment mojego Olśnienia z mojej książki pod tym właśnie tytułem. 

Bo najpierw było Olśnienie, potem zrozumienie, że to ważne, nasze wspólne, 

ludzkie doświadczenie. Potem był pomysł na rubrykę w „Zwierciadle” pod tym 

tytułem, na łamach której rozmawiałam o takich momentach ze znanymi 

ludźmi sztuki i kultury. Następnie powstał pomysł na książkę, która pojawiła się 

przy pomocy wydawnictwa Drzewo Babel 9 lat temu - „Olśnienia- chwile, które 

odmieniają”.  A rok temu zachęcałam do opisania swoich olśnień w mojej 

grupie pisania na Facebooku Pracownia Słowa. Zgłosiło się 10 odważnych 

poławiaczek pereł, zanurkowały i oto, jakie skarby wydobyły… 
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Zamieniłam tęsknotę do męża na tęsknotę za ojczyzną. W obcym kraju zmagam 

się z nieznanym, poznaję różne kultury, a także pomagam Polkom pokonywać 

bariery językowe. Na swoim internetowym "kawałku podłogi" pokazuję jak 

wygląda życie matki w Mieście Wielkiego Jabłka. 
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GODZINA LO026 

 

Biegnę przez bramki. Jedyny mężczyzna, który kocha mnie bezgranicznie 

ciągnie mnie w drugą stronę. Biorę go na ręce. Dobiegamy na odprawę. 

Wczytuję się w ekrany by znaleźć mój lot. LO026 ma opóźnienie. Odetchnęłam. 

Spoglądam na dziecię moje. Usteczka już mu drgają zwiastując płacz. 

Wpatrujemy się w samoloty lądujące, startujące, kołujące. 

 

Nie lubię rozstań. W sumie to nie znam żadnego pasjonata pożegnań. 

Dopadły mnie wątpliwości. Za trzy miesiące wrócimy - przekonuję sama siebie. 

Za trzy miesiące wrócimy - powtarzam jak zaklęcie, które ma uwolnić od 

poczucia winy, że zostawiam za sobą wszystko. 

 

-Za trzy miesiące wrócimy- mamroczę pod nosem powstrzymując wielką kulę 

strachu wędrującą w górę przełyku. 

-Za trzy miesiące wrócimy- wymknęło mi się szeptem, gdy jakaś zbuntowana łza 

postanowiła wyrwać się z niewoli powiek i podążyć za prawem grawitacji. 

-Mamo? 

-Tak? 

-Będzie na mnie babcia czekała? A dziadek? A ciociejki też na mnie będą 

czekały? Nie zapomną mnie, prawda? 

 

Nie jestem w stanie wypowiedzieć słowa. Duszę się każdą literą, dławię 

się każdym zdaniem jakie przychodzi do głowy. Odwracam głowę w prawo, by 

mój jedynak nie zobaczył tych małosolnych zdrajców co tworzą wodospad na 

mych policzkach. Pasażerowie ustawiają się w kolejkę. Już czas. Godzina LO026 

wybiła. Zaraz wsiadamy i nie będzie odwrotu. W dłoni ściskam paszporty. Dwa 

wdechy płytkie i w końcu za trzecim załapuję tlen nabierając powietrza aż do 

granic przepony. 

 

Budzę się. 
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Trzy miesiące zamieniły się w trzy lata. Mój blondynek też ma koszmary. 

Tęskni do babci co chuchała na każde stłuczenie i do dziadka co odkrywał z nim 

różne sprzętów wnętrzności. Nie ma nadziei na spotkanie poza wirtualnym 

światem. 

 

-Mamo, a może w wakacje polecimy do Polski? 

 

Milczę. Przytulam do siebie. Rozumiem jego ból. Tęsknota wdziera się w 

serce robiąc ogromne dziury. Nie da się ich załatać, nie da się o nich zapomnieć 

i nie da się ich zapełnić innym uczuciem. Wtulam nos w blond czuprynkę. 

Muszę być twarda. Gdy się rozkleję, zaburzę cały świat synowi.  

Codziennie widzę, jak zmaga się z życiem w obcym mu kraju, z obcą kulturą. 

Widzę, jak każdego dnia z uniesiona głową dzielnie idzie do szkoły stawiać czoło 

różnym przeszkodom. To ja go napełniam tą pewnością siebie. Nie mogę 

płakać. Nie przy nim. Muszę być filarem spokoju i stabilności. On patrzy na 

świat przez pryzmat moich myśli głośno wypowiedzianych. 

 

Czuję, jak mój wrażliwy przystojniak płacze, jak niespokojnie łapie 

powietrze próbując powstrzymać głośny szloch. Głaszczę jego główkę. Jestem 

tamą chroniąca nas przed utopieniem w smutku i tęsknocie. 

-Ciii kochanie - szepczę mu do ucha. 

Uspokaja się. Zerka na swojego brata, który śpi po mojej lewej. Wyciąga do 

niego dłoń i kładzie ją na małej główce. 

-Mamo? A wiesz, że ja go kocham? Jest moim najukochańszym bratem, 

wiesz? 

-Wiem - odpowiada wyrwany ze snu małżonek. 

 

Wiem to i ja. Nie żałuję. Właśnie taką decyzję podjęłabym po raz drugi. 

Choć pustynią świat cały oni dla mnie oazą. Przy nich jest moje miejsce. To bez 

nich żyć nie umiem.  

 

Przede mną wiele godzin LO026. Już się ich nie boję. 
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Pomagam kobietom uwierzyć w siebie i wypłynąć na szerokie wody w oparciu o 

własny potencjał, autentyczność, unikalność. Dodaję im odwagi do bycia sobą i 

cieszenia się tym co w nich wyjątkowe. Uczę jak pokonać lęki, nieśmiałość, 

zaakceptować własną niedoskonałość i skupić się na szlifowaniu diamentu, 

którym jest każda z nas. 
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MOJA BITWA POD STALINGRADEM 

 

W 2014 otrzymałam propozycję wygłoszenia wykładu w Wołgogradzie. 

Tematyka samorządowa, więc zgodziłam się od razu. Znam siebie i wiem, że 

moja zgoda musi wyprzedzić  wątpliwości sabotażysty, który mieszka w mojej 

głowie. 

Klamka zapadła. Gdy emocje minęły, zaczęła się niepewność: co ja mam 

ciekawego do powiedzenia, kto zechce mnie słuchać, może jeszcze 

zrezygnować? Może?  Nic się nie stanie, zadzwonię i powiem, że coś mi 

wypadło, albo że jestem chora i na pewno nie wyzdrowieję.  Jest tylu 

ekspertów w różnych instytucjach i ministerstwach. A ja kto? Urzędniczka 

magistracka z pasją ale bez tytułów.  

Czy każdy ma w głowie takiego lokatora? Wyskakuje znienacka i sączy Ci 

do ucha: nie dasz rady, to cię przerasta, daj sobie spokój.  

Dość! Poleciła mnie koleżanka. Skoro ona uważa, że dam radę to dam. To 

dla mnie szansa. 

  W walce z wewnętrznym krytykiem wygrywam 1:0 ale to dopiero 

pierwsza połowa. Spinam pośladki i biorę się do roboty.  Wertuję książki, 

internet. Przeglądam banki zdjęć i robię prezentację. Nie czuję upływającego 

czasu. Jeszcze nie przetłumaczyłam „dzieła” na rosyjski. Po co mi to było? 

Mogłam siedzieć i myśleć o niebieskich migdałach, ale zachciało mi się sławy i 

spełnienia.  Organizatorzy czekają na prezentację a ja w przysłowiowej „czarnej 

dupie”. Za moment splamię honor mojego miasta, Polski, o moim nie 

wspominając. Dosłownie w ostatniej chwili przesyłam rosyjskie tłumaczenie. 

Lecę. Stąd już nie da się uciec. Jeśli jakaś kobieta nie zacznie rodzić lub 

ktoś nie upije się do imentu, samolot  wyląduje w Moskwie a potem w 
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Wołgogradzie (byłym Stalingradzie). Miasto- bohater Związku Radzieckiego 

będzie świadkiem mojej klęski.  

Zanim wieść o moim upadku obiegnie świat, jego świadkami będzie 

międzynarodowa publiczność zebrana w Bibliotece Wołgogradzkiej.  

Organizatorzy na telebimie wyświetlają porządek konferencji wraz z 

nazwiskami prelegentów. Jestem. Wprawdzie tylko po rosyjsku ale jestem. 

Jolanta Kopeć to na pewno ja. 

Zaczynam mówić. Głos mi drży i pędzę jak szalona. Stop. – Przepraszam, 

ale bardzo się denerwuję. Dawno nie mówiłam po rosyjsku- wyjawiam 

zebranym. Do tego pierwszy raz występuję przed międzynarodowym gremium.  

Za szczerość dostaję brawa. To pomaga. Zaczynam jeszcze raz z założeniem, że 

to co mówię jest dla nich, nie dla mnie. Chcę podzielić się tym co wiem, czego 

doświadczyłam. Mówię żeby pomóc. Mówię, a jakaś część mnie frunie pod sufit 

i widzi całość z lotu ptaka. Ludzie słuchają i komentują coś pod nosem.  Nie 

wychodzą, mimo że w moim czarnym scenariuszu wychodzili wszyscy po kolei. 

Na koniec dostaję brawa, mnóstwo pytań i życzliwe podziękowania.  

Wygrałam bitwę ze złośliwym gnomem, który chciał zepchnąć mnie do 

nieistnienia. Każdego dnia podejmuję nową z nadzieją na wygraną. 
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Lubię bajki i baśnie. Wciąż mam kolorowe sny. Gdy widzę huśtawkę nie mogę 

się powstrzymać, ale huśtam się tylko wtedy, gdy nikt mnie nie widzi. 

Zachwycam się listkiem, ptaszkiem, chmurką. Dziwię się światu, zupełnie jak 

dziecko. I ufam temu światu. I ludziom, głupia, wierzę, czasem bardziej niż sobie 

samej. Od prawie pół wieku zastanawiam się nad tym, kim tak naprawdę 

chciałabym być.  

I wiecie co? Już wiem!  

www.w-ogrodzie-wyobrazni.pl 

www.w-ogrodzie-wyobrazni.pl
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W OGRODZIE WYOBRAŹNI 

 

Wychowywałam się w ogromnym domu z ogrodem, podczas gdy 

normalne dzieciaki mieszkały w ciasnych blokowych mieszkankach i bawiły się 

wspólnie na podwórkach.  

Miałam wszystko o czym moi rówieśnicy mogli tylko marzyć, ale nie 

miałam kolegów ani koleżanek. Przekonana przez najbliższych, że świat to 

miejsce niebezpieczne, nie odważyłam się wyjść za furtkę. W grubych okularach 

na nosie, nadmiernie wrażliwa i potwornie nieśmiała, spędzałam czas samotnie, 

czytając wszystko, co wpadło mi w ręce oraz pilnie się ucząc. Niestety nie 

uczyłam się aż tak pilnie, by być najlepszą. Moje miejsce było zawsze tuż za. 

Najczęściej za pewną Anką. Ona zbierała czerwone paski, ja doświadczenia 

bycia niewidzialną. Do dzisiaj boję się Anki! 

Żeby nie zwariować - pisałam. Wymyślałam lepsze wersje siebie. 

Opowiadałam bajki. Odreagowywałam porażki. A tych było sporo. Mniejszych, 

większych i naprawdę poważnych. W końcu pomyślnie zdałam egzamin na 

studia. Rodzina odetchnęła z ulgą. Ja, studiując psychologię, przy okazji 

przerabiałam na sobie cały podręcznik psychopatologii. 

„Jeśli tak piszesz, to nie musisz robić magisterki!” Usłyszałam pewnego 

razu od znajomej magister filologii polskiej, której przeczytałam napisaną przez 

siebie bajkę. Męczyłam się wtedy bardzo ze swoją pracą magisterską, 

dwukrotnie zmieniałam temat, w końcu również promotora. Chciałam wszystko 

rzucić, ale nie miałam odwagi. Ostatecznie napisałam też tą cholerną pracę  i 

uzyskałam dyplom magistra. Grzecznie zrealizowałam cudze marzenia.             

Pracowałam najlepiej, jak potrafiłam przez piętnaście lat.  I nagle 

doznałam olśnienia, poprzedzonego niestety załamaniem nerwowym. Dotarło 

do mnie boleśnie, że po pierwsze jestem potwornie zmęczona. Po drugie 
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jestem potwornie wściekła. Po trzecie mnie w ogóle nie ma! Była tylko maska, 

pieczołowicie tworzona od lat, która właśnie rozsypała się w drobny mak.        

W pierwszym odruchu chciałam te wszystkie drobinki pozbierać i pójść dalej, 

jak gdyby nigdy nic. I pewnie bym tak zrobiła, gdyby nie jedna mądra kobieta, 

dzięki której zdecydowałam się pozmiatać nędzne resztki i wyrzucić je do kosza. 

Tak. Miałam terapeutkę.  

Odnalezienie siebie zajęło mi cały rok.  Na szczęście nie musiałam w tym 

czasie robić nic innego i wykorzystałam ten moment maksymalnie. I wróciłam 

do pisania. Powoli zaczęłam też uchylać furtkę swojego ogrodu wyobraźni i 

wychodzić do ludzi. 

Odkrywałam siebie po kawałeczku, zupełnie jakbym była nieznanym 

dzikim lądem. Wiele rzeczy mnie zaskoczyło, a najbardziej to, że, jakkolwiek 

nieskromnie to zabrzmi, ten ląd jest piękny!  I przyszedł moment, kiedy 

wszystkie kawałeczki złożyły się nagle w czytelną mapę. Dzisiaj mam marzenia.  

I one są wyłącznie moje! Mają przypisane terminy realizacji, a kilka z nich, ku 

mojemu wielkiemu zaskoczeniu, już się spełniło. 

Niedawno usłyszałam, tym razem od sympatycznej doktor 

literaturoznawstwa, prowadzącej kurs kreatywnego pisania, na który zapisałam 

się jeszcze w przekonaniu, że nie potrafię: „Świetne. Zastanawiam się, czy mogę 

Cię jeszcze czegoś nauczyć?” a od mojej mamy: „Przepraszam, nie zauważyłam, 

że masz talent” 

Mogłam nie robić tej magisterki! 
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Lubię pisać i niczym Alicja w Krainie Czarów jestem w nieustającej podróży i 

odkrywaniu zaczarowanego ogrodu zwanego życiem. 
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O TWOIM SWETRZE, MOIM SZALIKU I AKACJOWYM MIODZIE 

 

 

Deszcz pada tak rytmicznie, jakby robił to codziennie od świtu do nocy,    

a my rozmawiamy. Rozmawiamy o sprawach nieważnych. O żółtej lampce, 

która zapaliła się nagle w samochodzie, mojej pracy i twoim grafiku.                   

O wczorajszych zakupach, jutrzejszej podróży i o tym, że mogłabym tutaj 

zamieszkać. Chodzić na spacer tą polną drogą koło starego domu, w którym od 

lat już nikt nie mieszka. Zrywać kwiaty nawłoci, jak w tamten deszczowy wtorek 

i zbierać w kobiece dłonie gładkie, mokre kasztany. Zimą rozpalać w kominku 

ogień i stawiać na drewnianym kuchennym stole dwa kubki z gorącą herbatą. 

Podawać do niej cytrynę i akacjowy miód, a potem czytać książki, słuchać 

muzyki albo tak zwyczajnie, tylko siedzieć i patrzeć. 

 

Wiosną czekać na bez, który zakwitnie w kącie ogrodu, a latem siedzieć 

długo w nocy na tarasie i słuchać cykania świerszczy. W ogrodzie sadzić mięte, 

bazylię i rozmaryn. Jesienią słuchać jak wieje wiatr. Czasem uciekać przed 

deszczem, a innym razem chcieć zmoknąć, bo i tak przecież w życiu się zdarza.  

 

Rozmawiamy. I tak wiele wynika z tych rozmów. 

 

Ty mówisz, że na mnie czekasz. 

 

Zrobiłeś już nawet miejsce w szafie. Kończysz odnawiać stare biurko, 

żebym miała miejsce do mojego pisania i obiecujesz oddać mi swoją koszulę w 

błękitne paski, żebym mogła podwijać w niej rękawy, a potem z bosymi stopami 

siadać do wspólnego śniadania. 

 

Ja próbuję Ci wytłumaczyć, że się trochę boję tych zmian. Twojego swetra 

wśród moich letnich sukienek. Mojego szalika w twoim 

samochodzie. Wspólnych kolacji i śniadań w poniedziałki, wtorki, środy, 
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czwartki, piątki, soboty i niedziele. Mam za sobą przecież kilka życiowych 

porażek i dużych zmian, więc chciałabym mieć pewność, że sobie z tym 

wszystkim poradzę.  

 

Ty patrzysz na mnie, a potem odpowiadasz, że nie ma czego się bać, że to 

strach ma tylko wielkie oczy.  

 

I nagle czuję, że tej pewności nikt nigdy nie może mi dać. Dostaję 

olśnienia, że żyć naprawdę mogę zacząć dopiero wtedy, kiedy w końcu 

przestanę się bać... 
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Jestem ekonomistką z głową pełną pisarskich marzeń, planów i pomysłów. 

Dumną mamą Emilki, którą zaraziłam pasją pisania. Laureatką konkursów 

literackich i poetyckich. Autorką bajek, które miałam przyjemność czytać w 

lokalnym radiu podczas specjalnych audycji dla dzieci. Moim największym 

pisarskim osiągnięciem jest pierwsza powieść obyczajowa, która zostanie 

wkrótce wydana.  
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NA BRZEGU MARZEŃ 

 

Leżę w białej, szpitalnej pościeli, na niewygodnym, metalowym łóżku.      

Z nostalgią wspominam moją własną sypialnię z pachnącą, kolorową pościelą. 

Spoglądam w dół. W żyle dużego palca u nogi tkwi wenflon. Kroplówka z 

antybiotykiem wpływa mi do krwiobiegu przez stopę. Żyły w rękach są już tak 

kruche i popalone od chemii, że jedynie wkłucie w stopę było jeszcze możliwe. 

 

Tęsknię za bliskimi. Modlę się i powtarzam, że jutro będzie lepiej, że jutro 

wreszcie szpik obudzi się do życia, a ja poczuję przypływ energii. Jutro... Ile to 

już razy powtarzałam sama sobie, że jutro będzie lepiej? 

 

Zerkam w okno. Na parapecie, jak każdego dnia, siedzą gołębie. Odlatują, 

znów wracają. Pielęgnują skrzydła, dziobią okruszki chleba... Zazdroszczę im.    

Są takie wolne, zdrowe... 

 

Przymykam oczy. Znowu gorączka. Zasypiam płytkim, niespokojnym 

snem. Śni mi się morze i stado mew. Jedna z nich wyraźnie nie nadąża za 

pozostałymi. Macha skrzydłami coraz szybciej, ale i tak zostaje daleko w tyle.  

W końcu opada z sił. Budzę się zlana potem. 

 

Jeszcze niedawno martwiłam się, że grzywka jest krzywo obcięta, że uda 

za grube, że życie takie monotonne, że chciałabym kupić nowe meble, 

sukienkę... Teraz chcę po prostu żyć i znowu móc marzyć. Z krzywą grzywką,      

z grubymi udami, w starej sukience na zniszczonym fotelu. Tylko tyle... i aż tyle. 

 

Białaczka. Jak to się stało, że zachorowałam? Przecież uważałam na 

siebie... Rok temu nawet zarejestrowałam się jako potencjalny dawca szpiku. 

Byłam z siebie taka dumna. Chciałam komuś pomóc. Nie wiem dlaczego, ale 

zawsze myślałam, że ludzie chorzy spodziewają się swojej choroby i że diagnoza 

nie jest dla nich taka straszna. Nie wiem dlaczego zawsze myślałam, że ja nigdy 
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nie zachoruję. Że zawsze będę zdrowa. A tymczasem... nagle, bez uprzedzenia, 

szpik przestał pracować prawidłowo. 

 

Teraz, po prawie dwóch miesiącach walki o życie, lekarze dają mi 

nadzieję na zdrowie. Jest nawet duża szansa, że nie będę potrzebować 

przeszczepu szpiku. Mówią, że mam silny, młody organizm. I teraz tylko trzeba 

czekać aż szpik kostny zacznie pracować prawidłowo. Włosy odrosną, grzywka 

znowu będzie mnie wkurzać. Ach, jak ja za nią tęsknię! 

 

Rok później. 

 

Żyję. Czuję to całą sobą. Właśnie wróciłam z rejsu po Bałtyku. 

Opuszczając szpital wiedziałam, że teraz będę żyć bardziej, głębiej, mocniej. 

Przecież przeżyłam w jakimś celu. Nie po to, by narzekać, złościć się, smucić. 

 

Zapragnęłam zobaczyć, co jest po drugiej stronie morza. Przecież już jako 

mała dziewczynka, marzyłam, aby wielkim statkiem zniknąć za horyzontem i 

poznać tajemnicę drugiego brzegu. A gdyby tak zacząć moje drugie życie od 

spełnienia marzenia małej dziewczynki? Na środku morza, wychyliłam się przez 

barierki statku. Rozpostarłam szeroko ramiona, jak Rose Dawson na Titanicu.     

I poczułam to! Pełnię życia! Dłonią, co rusz, z radością odgarniałam z czoła 

włosy. 

 

Najwidoczniej musiałam przejść przez piekło, zatrzymać się nad brzegiem 

samej siebie, by odkryć na nowo magię życia i marzeń. 
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Jestem dziewczyną po 40. Szczęśliwym człowiekiem. Zatroskaną matką. 

Zainteresowania wciąż inne, wszystko jest ciekawe. Takie stałe to muzyka 

ludowa i podróże rowerowe. 
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ŚWIECĄCY TALIZMAN 

 

To się wydarzyło 21 lat temu. Byłam wtedy inna. Ale dalej z tamtą sobą 

mam wiele wspólnego. Nie wiem, czy chcę tak bardzo wracać do tego 

wspomnienia, bo ono pokrywa się wszystkimi późniejszymi zmartwieniami, 

przeżyciami, trudnościami, łzami. Całą masą bezradności, beznadziei i braku 

wyjścia. Ale, w sumie, też za każdym razem był happy end, za każdym razem 

świat się nie zawalił, a potem wyszło słońce. Ten moment 21 lat temu, to był 

moment kiedy zdałam sobie sprawę, że kocham tego Człowieka.  

To był bardzo cichy moment, gdzieś w głębokim kosmosie było jedno 

dzyń i mały blask, ale ten niepozorny początek dał życie całym nowym 

wszechświatom. 

I zaczęły dziać się rzeczy: wszystkie pierwsze rzeczy; te cudowności 

związane ze świeżą miłością. I też wszystkie trudne rzeczy, taki przekładaniec, 

albo raczej dwa w jednym, zaczęły się ciągłe egzaminy na dojrzałość. Wiele 

zdanych za pierwszym podejściem, niektóre ciągle poprawki, latami.  

Drugi Człowiek – można się go ciągle uczyć. Jestem z tym Człowiekiem od 

21 lat, a mam wrażenie jakbym była z tyloma facetami. Jeden był taki dobry. 

Tamten to był mega zakochany; ciągle przynosił mi kwiaty. Był też taki podły, 

nieludzki, bałam się go. Był taki jeden  - mój najlepszy przyjaciel jakiego miałam 

ever. Był taki co kochał spacery po lesie. Był też taki popieprzony wariat. 

Czy ja Go znam? Czy jest coś co mogę o Nim powiedzieć na pewno? 

Nie wiem, nie mam niczego na zawsze i na pewno, coś odchodzi coś 

przychodzi.  

Mam tamten moment – świecący talizman. Mam w sobie miłość.  
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Jestem absolwentką Kreatywnego Pisania w Instytucie Badań Literackich 

Polskiej Akademii Nauk. Z wykształcenia filolożką, z zawodu marketingowcem i 

project managerka, z zamiłowania dłubię w słowach i czyta. Mieszkam w Anglii 

z mężem i kotem, uprawiam tai chi i uwielbiam deszczową aurę, bo w chłodzie 

lepiej się myśli. 
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WILKI 

 

Jako dziecko byłam przekonana, że w kątach pokoju czają się wilki. Gdy 

tylko gasło światło, oczami wyobraźni widziałam jak w ciemności srebrzą się 

wilcze kły. Leżałam nieruchomo, póki nie przychodził ciężki sen.  

Po kilku latach strach wyblakł, wilki zniknęły. Jednak na ich miejsce 

pojawiły się... myśli. Równie krwiożercze jak dzikie zwierzęta. Wciskały się z 

mocą raniąc mnie przy tym boleśnie. Przez długie godziny leżałam w łóżku tak 

samo nieruchomo jak w dzieciństwie bojąc się tej samej, złowrogiej siły. 

Czułam, że coś nadejdzie, że mną zawładnie właśnie nocą, kiedy stracę 

czujność. Tkwiłam więc w mojej głowie. Tkwiły tam też mordercze myśli, 

niezałatwione sprawy, spotkania odkładane na później, wszystkie nienapisane 

teksty, niezaplanowane podróże. Wszystkie rzeczy, którymi zawsze miałam się 

zająć „jutro”.  

  Jutro było miejscem w którym kumulowały się nie napisane wiersze, 

niedokończone listy, niepozmywane naczynia i wiele innych rzeczy, którym 

znalazłam tam kąt. Czasem wracałam, czasem nie, miałam luksus posiadania 

"jutra" jakby ono zawsze było gwarantowane. Przecież zawsze jest jakieś 

"jutro". Boleśnie i nagle dowiedziałam się, że nie zawsze.  

Można od tak przestać być i wszystkie te sprawy z "jutra" nigdy nie 

zostaną rozwiązane. Najbardziej boli  kiedy wszystko idzie gładko i szykujemy 

się na kolejną wspaniałą przygodę, kiedy życie obdarowuje nas prezentami w 

postaci miłości, przyjaźni, zadowolenia z pracy, pasji, a w ułamku sekundy 

można sobie uświadomić, że jutro nie nadejdzie.  

Czasem przychodzi powoli, czai się w pokoju, jak wilki z mojego 

dzieciństwa. Czeka. Cierpliwe odmierza nam czas z każdym biciem serca. Pah, 

pah, pah... Czasem przychodzi nagle, zupełnie z zaskoczenia napada na nas jak 

morderca w ciemnej alei. Przygniata całym swoim ciężarem i dopiero leżąc na 

podłodze czujemy coraz mocniejsze bicie, pah, pah, pah...  
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Był zimny, ponury dzień, kiedy poczułam jak mocno wali mi serce.            

W moim życiu szykowało się wiele zmian; nowe miejsce, nowe życie, 

odzyskana miłość sprzed lat, ślub. Mimo tego przepełniał mnie strach. Coś 

czaiło się w ciemności, czułam prawie namacalną obecność złego.  

Świat zawirował. W ułamku sekundy powalił mnie ból, którego do dziś 

nie potrafię opisać słowami. Był 1 stycznia a mnie powoli zabijał pęknięty w 

mózgu tętniak o którego istnieniu nie miałam pojęcia.  

W szpitalu, „jutro” nabrało nowego znaczenia. Dni zlewały się w jedno, 

długie czekanie. Noce stały się marzeniem sennym, w którym czasem biegałam 

po polach pełnych pszenicznego ciepła, a czasem walczyłam z dwugłowymi, 

morskimi potworami. Nocą szukałam wilków. Nagle stały się moją opoką, 

czułam się bezpieczniej z myślą, że są gdzieś w ciemnych kątach i czekają aż 

zasnę, żeby mnie obronić. 

Dziś, prawie 3 lata po tamtym zdarzeniu odnajduję siłę we własnych 

lękach. Zamieniam strachy na sprzymierzeńców, walczę z nimi, ujarzmiam i 

zamieniam w towarzyszy podróży. Żadne strachy z mojej głowy nie stały się 

nigdy prawdziwe i to daje mi siłę i radość która teraz jak nigdy wcześniej jest mi 

potrzebna.  
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A gdyby tak... otworzyć oczy w ciemności i zobaczyć w niej ogrom miłości. I 

gdyby tak stanąć w pełnym świetle i odczuć przyjemność bycia sobą. A potem 

uśmiechnąć się szeroko, rozejrzeć dookoła i zobaczyć innych ludzi, którzy robią 

to samo... Tak wygląda moja wioska, moje ludzkie stado, które zwołuję listami 

niosącymi spokój i spotkaniami ożywiającymi ducha. 

Nazywam się Katarzyna Rybicka i pomagam wrażliwym ludziom nazwać 

tęsknoty ich serca, przytulić samotność i rozświetlić ich ścieżkę na nowo bijącym 

sercem. 
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BAJKA DLA KASI 

 

Była sobie dziewczynka, która, odkąd przyszła na świat, bardzo jasno 

świeciła. Tak jasno, że ludzie, którzy spotkali ją na swojej drodze, zamykali oczy, 

kiedy tylko pojawiła się w pobliżu.  Martwiło ją to bardzo, bo chciała zostać 

zauważona i zaprzyjaźnić się z kimś. Pewnego dnia dziewczynka zauważyła 

porzuconą na poboczu, drewnianą beczkę z małą dziurką po korku. Postanowiła 

się w niej ukryć, mając nadzieję, że dzięki temu ktoś wreszcie na jej widok nie 

zamknie oczu i w końcu ją zauważy. I tak się też stało. Ludzie spotykali na swojej 

drodze beczkę, która mówiła rzeczy ważne, których ludzie potrzebowali i chcieli 

słuchać. Ale czas mijał i coraz bardziej docierało do dziewczynki, że wciąż nie 

ma nikogo, kto by ją tak naprawdę zobaczył. Beczka stała się po prostu nowym 

ubraniem jej niewidoczności.  

 

A może by tak przestać świecić? – pomyślała pewnego dnia. 

- Obawiam się, że tak jak gwiazdy, przestaniesz świecić dopiero, kiedy skończy 

się twoje życie – usłyszała szept.  

- Kim jesteś? – spytała.  

- To ja, Życie – odpowiedział cichy głos.  

- Dlaczego dopiero teraz się do mnie odzywasz?  - dopytywała dziewczynka.  

- Mówię do ciebie od samego początku, ale byłaś tak zajęta szukaniem innych 

ludzi, że mnie po prostu nie słyszałaś – głos jakby się uśmiechnął.                          

- Doszłaś do najbardziej absurdalnej ścieżki we Wszechświecie. Pomyślałaś, 

żeby porzucić swoje największe błogosławieństwo i ze świecącej gwiazdy stać 

się szarym kamykiem na drodze innych ludzi. 

Dziewczynka posmutniała. 

- Powiedz, po co mi to światło, skoro przez nie nikt nie może mnie zobaczyć? To 

bardziej ciężar niż błogosławieństwo…  

- Podzielę się dziś z tobą pewnym sekretem - odpowiedziało Życie.                         

- Ludzie patrzą nie tylko oczami. Patrzą też sercem. I ślepota oczu jest niczym 

wobec ślepoty serca. A teraz wielu ludzi choruje na utratę czucia.  

- Dlaczego? – zainteresowała się dziewczynka.  
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- Boją się. I tak, jak ty, wybierają ukrycie tego, co w nich najcenniejsze: 

wrażliwości.  

- Czego się boją? – dopytywała dziewczynka.  

- Tego, czego i ty się boisz: że nikt ich nie zauważy i nie doceni skarbu, który 

mają w sobie - wyjaśniło Życie. 

To smutne, bardzo smutne – pomyślała dziewczynka, przeczuwając, że wielu z 

tych ludzi mogłoby zostać jej prawdziwymi przyjaciółmi.  

- Co trzeba zrobić, żeby im pomóc? – spytała. 

I wtedy poczuła, że jasność, która do tej pory świeciła na zewnątrz – jest też w 

jej wnętrzu. Nie, zaraz, chwileczkę… jasność się z niej wydobywała! Od samego 

początku wypływała z jej serca!  

- W końcu odkryłaś swoje źródło – szepnął głos Życia i dziewczynka zauważyła 

nagle, że ten głos też docierał do niej z jej wnętrza.  

Uśmiechnęła się bardzo świetliście – po raz pierwszy do siebie i do swojej 

rozpraszającej mrok jasności. Delikatnie zdjęła swoje beczkowe okrycie. 

Położyła dłoń na swoim sercu i szepnęła: 

- Prowadź, wielu przyjaciół czeka na odkrycie.  

Życie uśmiechnęło się ciepło. Tyle gwiazd jest potrzebnych, aby odnaleźć 

drogę do domu. 
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Jestem po filologii polskiej, mam specjalność medialną, pedagogiczną. Pracuję 

jako pedagog specjalny. Mam zamiłowanie do książek, lubię poezję.  
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NADZIEJA, TO JA 

 

  Siedziała na ganku, w starym fotelu, który pamiętał wydarzenia ostatnich 

dwudziestu lat. Patrzyła w niebo, na szare chmury, rozczochrane tak jak ona 

tego dnia. Zapowiadało się na deszcz, co ją nie zdziwiło, gdyż wiele wyczytała z 

lotu jaskółek i niemalże dyfuzyjnego ruchu mrówek. W bezruchu spojrzenia 

filmowała lekko drgające liście wielu przydomowych drzew, czekających na 

słodkie łzy wszechogarniających altostratusów. Powietrze zaś pachniało 

cynamonem ulatniającym się z jej ceramicznego, zielonego kubka, pełnego 

świeżo zaparzonej kawy. Owa woń nie przeszkadzała jej jednak, aby mogła 

poczuć świeżość sierpniowego tchnienia wiatru. Obecna aura sprawiła, że 

poczuła się sennie, ale każdy łyk kawy wpływał na nią tak, że coraz bardziej 

budziła się z owego stanu. Rozprostowała wcześniej podkulone nogi, ręce zaś 

podniosła w taki sposób, że poczuła na plecach zbliżające się ku sobie łopatki. 

Przygładziła swoje naturalnego koloru włosy, które wyglądały jak po świeżo 

zrobionej hennie z miodu i cynamonu. Po owym rytuale, który często 

zapowiadał nowy wiersz, delikatnym gestem sięgnęła po pióro. Chwila 

westchnienia... Dłonie głaszczą czystą, białą kartkę papieru, torując miejsce 

mowie, która zaczęła z niej wypływać jak krople deszczu z chmur wiszących tuż 

na samą ziemią. 

Deszczowe chmury 

czytacie historię moich łez 

płynących i zatrzymujących się 

u progu lekkiego spojrzenia 

przykrytego powieką nadziei 

na słońce 

  

drzewa rosną dzięki wodzie 

i kałuże też chcą istnieć 

w wierze ciepła licznych promieni 

cieszących się lekką chwilą 
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 Okryła się kocem jeszcze bardziej, a jej postać stała się jedną wzorzystą 

kratką. Zaczął padać deszcz, a ona zapłakała łzami, które niekiedy niechybnie 

trafiały do pustego już kubka. Ściskała go dłońmi jak niemowlę, które wszystko 

chce schować w uścisku swoich małych piąstek. 
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Jestem twórczynią bloga www.pelnia.eu, pisarką, córką malarki, inspiratorką, 

kobietą spełnioną. Zachęcam kobiety do pogłębiania wiedzy o sobie i 

nadawania jej twórczego wyrazu. Jestem autorką półtorej niewydanej powieści, 

wielu nagradzanych opowiadań i kilkunastu dobrych wierszy. Współpracuję z 

najlepszymi: Edytą Niewińską w grupie Pisarskie Olśnienia, Magdą Białecką w 

Magazynie PIPA. 

http://www.pelnia.eu/
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ŁUSKANIE FASOLI 

 

Widzę ją, jak wychodzi uśmiechnięta przed swój drewniany dom. Twarz 

ma jasną, pogodną jak letni czerwcowy poranek. W oczach iskry, w sposobie 

poruszania energię równą tej, jaką emanują piękni dwudziestoletni. 

Woła mnie i mojego brata na obiad. Przybiegamy umorusani, głodni, po 

przedpołudniu spędzonym na świeżym powietrzu, pośród kur, kaczek, zmęczeni 

zrywaniem nabrzmiałych kwaśną czerwienią wiśni. Opaleni, roześmiani, 

szczęśliwi. 

Widzę ją, gdy wieczorami przyjmuje gości. Schodzą się wszyscy, cała wieś. 

Śmieją się do rozpuku, żartują, a najwięcej, a najgłośniej ona. Dusza 

towarzystwa, co głodnego nakarmi, spragnionego napoi, wędrowcowi da 

schronienie. 

Obraz się ściemnia, nabiera barw ponurej grozy. W tym samym 

drewnianym domu rozgrywały się dramaty. Widzę ją bitą, widzę, jak ktoś jej 

zadaje ból. Widzę płaczącą, cierpiącą. I ona kogoś krzywdzi, i ona przysparza 

cierpień. Widzę krew, łzy, śmierć. Jej energia, wciąż niespożyta, obraca się 

przeciwko niej i jej najbliższym. Obserwuję ją, gdy rani na oślep – najbardziej 

tych, których kocha najmocniej. 

Moja babcia. Moja ukochana, moja znienawidzona. Moja ciepła, moja 

niedobra. Mój wybawca, mój oprawca. Wiele lat nie mogłam sobie poradzić z 

dwoistością jej natury, z tym, że potrafiła być tak samo piękna, jak i szkaradna. 

Że gdy całowała, nie mogłam być pewna, że za chwilę nie skrzyczy. Że wtedy, 

gdy się śmiała, nie miałam pewności, czy za chwilę nie zapłacze.  

Próbowałam objąć to rozumem, chciałam, starałam się dociec, dlaczego 

moja babcia jest taka, nie inna. Nie jak babcie koleżanek, te, co lepią pierogi, 

przytulają do wielkich piersi, całują w policzek, karmią słodyczami. Moja babcia 

miała drugą twarz, którą okrywał mrok. On zabierał jej kochane oblicze, 

odwracał ją do mnie przerażającym profilem.  
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Co robić, myślałam, gdy nie wystarczało mi mądrości, by wytłumaczyć 

sobie, dlaczego taka jest. Długo się nad tym zastanawiałam, wymyśliłam nawet 

amatorską diagnozę, dopasowałam do jakiejś jednostki chorobowej. To nie 

wystarczyło, aby zrozumieć. I wybaczyć. 

Wtedy wpadłam na pomysł, by ją opisać. Taką, jaką mogła być – gdy była 

jeszcze dziewczyną, gdy zło na nią spadało po kolei, niby szarańcza z nieba na 

zbożowe łany. By przejść drogą, którą kroczyła ona, by jej towarzyszyć – i 

wnikliwie przeżyć jej losy, obok niej, wspólnie z nią. By wiedzieć, dlaczego była 

taka, co ją ukształtowało, krok po kroku sprawiło, że było nam tak trudno ze 

sobą. 

Pomysł, by opisać życie babci, pozbierać kawałeczki jej wspomnień, 

wyłuskać z jej życia to, co najważniejsze, to było coś więcej niż olśnienie. To był 

początek niezwykłej drogi, którą jeszcze boję się nazwać misją. Wiem jednak, że 

uleczyła wiele moich ran, rozjaśniła serce – i już nie widzę mroku, już widzę 

tylko dobro. I kobietę, która nie mogła postępować inaczej po doświadczeniach, 

jakim została poddana. 

Już zmierzcha, ciepłe światło zachodzącego słońca oświetla nasze twarze. 

Siedzę z bratem na ganku, łuskamy fasolę. Babcia wraca z pola, obiecuje, że 

jutro będzie kompot z rabarbaru. Całuje nas w czoła, odchodzi. Uśmiechnięta. 

Spokojna. 
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„…Wróciłam na Ukrainę śladami mojej babci. Zobaczyłam dwór niedaleko 

Żółkwi. Dwór, w którym babcia się wychowała. Podwórko, po którym biegała. I 

wielki stary dąb, do którego się przytulała. Podeszłam. Miał starą, twardą, 

sękatą skórę. Poczułam puls tego drzewa, tego miejsca. I ruszyłam drogą pod 

górę. Szłam Jej śladami. Spojrzałam dokoła na wieś, która się rozlewała. 

Poczułam Jej wzrok w sobie. Poczułam moje widzenie jako część Jej widzenia. 

Jakbym już wtedy przez nią patrzyła; ja, Jej wnuczka. Zrozumiałam, że jestem 

cząstką jakiejś większej całości. Że noszę w sobie dwie historie – swoją i 

swojego gatunku. Że przynależę do drzewa, które jest częścią wielkiego lasu.” 

A potem urodziłam dzieci, wyszłam za mąż, założyłam Pracownię Słowa, 

zaczęłam pracować z różnymi Pięknymi Istotami Piszącymi online. Życie 

potoczyło się o 9 lat do przodu. Miałam przy tym kilka nowych olśnień i zawsze 

wtedy zastanawiałam się, skąd ja je znam. A potem okazywało się, że z mojej 

książki. Że te nasze zrozumienia układają się w pewną drogę, którą wszyscy 

razem kroczymy.  

Zachęcam Cię po pisania. Bo pisanie jest ważne i dobre - pomaga nam 

lepiej zrozumieć siebie i skontaktować się z innymi. Bo potem czytanie takich 

historii pomaga innym lepiej zrozumieć siebie. Bo takie skarby się pomnażają, 

jak się nimi dzielimy. Bo... może masz własny do tego powód. Może masz 

ochotę zanurkować w siebie i wyłowić własną perłę? I może masz ochotę ją 

opisać? Masz na to 3.000 znaków ze spacjami. Możesz ją przynieść do mojej 

jaskini, o tu: www.magdalenabialecka.pl 
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Bo ja.... jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na pisaniu. Od 18 lat pożeram 

ludzkie życia i opisuję je w prasie albo w moich książkach. Od 11 lat uczę tego 

innych. A od półtora roku robię to w Sieci. 

 

 

 


