
Optymizm na Kazda Pore



O PROJEKCIE “OPTYMIZM PILNIE POSZUKIWANY”

Mieszkamy i dzia³amy w Janowicach Wielkich  niedu¿ej miejscowoœci                     
w po³udniowo-zachodniej czêœci województwa dolnoœl¹skiego, malowniczo po³o¿onej     
w paœmie Rudaw Janowickich. 

Pomys³  na  optymistyczny projekt  zrodzi³  siê  w  g³owie   nastoletniej  Pauli  jednej 
z póŸniejszych jego realizatorek. Grupa znajomych postanowi³a wcieliæ go w ¿ycie. 
Napisaliœmy wniosek do programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu”.  Nast¹pi³y tygodnie 
oczekiwania, a¿ wreszcie dotar³a do  nas informacja,  ¿e  otrzymaliœmy  dofinansowanie. 

Poszukiwania optymizmu rozpoczêliœmy w czerwcu 2008 roku udzia³em                 
w Korowodzie Œwiêtojañskim - lokalnym œwiêcie nawi¹zuj¹cym do tradycji Nocy 
Œwiêtojañskiej. PóŸniej nast¹pi³o szereg inicjatyw, do których zaprosiliœmy mieszkañców 
i turystów odwiedzaj¹cych uroczy zak¹tek, jakim s¹ Janowice Wielkie.  Wywo³aliœmy 
uœmiech, zaciekawienie, czasem zdziwienie. Ale przede wszystkim spotykaliœmy siê        
z niezwykle pozytywnym odbiorem naszych dzia³añ. 

Wspólne popo³udnia z karaoke, warsztaty kulinarne, pokazy filmów sta³y siê  
wkrótce sposobem  spêdzania  czasu  dla  tych,  którzy  dotychczas  siedzieli  zamkniêci 
w czterech œcianach w³asnych domów. 

Bardzo podoba³a siê akcja systematycznego rozwieszania w naszej miejscowoœci  
optymistycznych hase³  przys³ów, sentencji znanych i mniej znanych europejskich 
autorów.

Dziêki  profilowi „Optymiœci bez granic” na portalu nasza-klasa zdobyliœmy tysi¹ce 
znajomych. Kilkoro z nich zgodzi³o siê wzbogaciæ nasz¹ publikacjê swoimi myœlami. 
Wci¹¿ mo¿ecie nas tam znaleŸæ  na profilu “Optymiœci bez Granic”. Nie zamierzamy 
koñczyæ  naszych optymistycznych dzia³añ wraz z zakoñczeniem projektu. Planujemy 
kolejne inicjatywy.  Chcemy by Janowice Wielkie sta³y siê miejscem, gdzie zagl¹daj¹ 
poszukiwacze optymizmu z ca³ego œwiata.

                                              

     Alicja Kozak
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Kto ten dzieñ 
zaczarowa³? 

S³onko uœmiecha 
siê do mnie 

Kwiaty piosenki 
œpiewaj¹... 

Ptaki krzycz¹ 
radoœnie, 

¿e szczêœcie 
przysz³o! 
A drzewa 

s³uchaj¹, s³uchaj¹... 
i góry 

zas³uchane... 
Tyle poezji 

w dniu 
zwyczajnym...

                            Hanna Pisarska - Rogowska
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DZIEÑ



¯ycie jest wspania³e, nale¿y tylko spogl¹daæ na nie 
przez w³aœciwe okulary.
                                                       Alexander Dumas

Na œwiecie nie ma nic piêkniejszego od pobudzania 
ludzi do œmiechu.
                                                             Marcel Achard

Kiedy czegoœ gor¹co pragniesz, ca³y wszechœwiat 
dzia³a potajemnie aby uda³o Ci siê to osi¹gn¹æ.
                                                              Paolo Coelho

Dopóki walczysz, jesteœ zwyciêzc¹.
                                                            Œw. Augustyn
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....najbardziej, ze wszystkiego lubiê te poranki, wcale nie tak bardzo ciep³e, lekko 
wilgotne...

Kiedy jest jeszcze wyj¹tkowo wczeœnie, panuje cisza, bezwstydnie otulam siê 
nazbyt du¿ym we³nianym swetrem, zabieram kubek aromatycznej kawy otwieram 
okno i przyjmujê pierwsze uderzenie wilgotnej, rzeœkiej bryzy, pe³nej zapachu zió³. 

Œwiat³o jest niebieskawe, zimne...ale to jest taki czas, który ma siê tylko dla 
siebie  lub dla kogoœ bliskiego, na rozmowê i celebracjê wspólnego posi³ku. Jest 
czas na ma³y bukiecik w kieliszku i napar ze œwie¿o zerwanej miêty, kromkê chleba  
z mas³em i rzodkiewk¹. Dopiero gdy z ³¹ki zsuwa siê pierzyna mg³y, przychodzi czas 
na normalny rytm dnia, z du¿o wiêkszym ni¿ zazwyczaj dystansem, radoœci¹                         
i spokojem.

                               Izabela  Œliwoñ
       Czêstochowa



Jeœli któregoœ dnia masz byæ szczêœliwy, czemu nie 
zaczniesz od dzisiaj?
                                                            autor nieznany

Dzieliæ siê radoœci¹ to dwa razy tyle radoœci. Dzieliæ 
siê smutkiem to po³owa smutku.
                                                           autor nieznany

Szczêœcie to sposób patrzenia na œwiat.
                                                         Marcin Niewalda

Ciesz siê w ¿yciu drobiazgami, bo któregoœ dnia 
mo¿esz spojrzeæ za siebie i zobaczyæ ¿e by³y to 
rzeczy wielkie.                                 Robert Brault
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Dzieñ. Z regu³y zaczyna siê pobudzaj¹cym warkotem budzika. Poirytowana 
istota ludzka wstaje, maj¹c wra¿enie, ze ledwie 10 minut temu z³o¿y³a g³owê na 
poduszce do snu. A tu nagle - obowi¹zki wzywaj¹!
Czasem zastanawiam siê, jak rozpoznawano granicê dnia i nocy przed 
wynalezieniem budzików. Wydaje mi siê, ¿e ¿yj¹cy w œredniowieczu pañszczyŸniani 
ch³opi nie znali tego typu wynalazków. A jednak zawsze wiedzieli, kiedy po nocy 
nastêpuje poranek. A wraz z nim, ciê¿ka praca na pañskim polu. O œwicie - „przebici 

1œwiat³em - jak sztyletem”  - rozpoczynali swój dzieñ.
¯yciu czasem brakuje rytmu. Rytmu wyznaczonego przez naturê- pojawy 

krajobrazu, fazy ksiê¿yca, wschody-zachody S³oñca. A gdyby tak witaæ co dnia 
pierwszy promyk s³oñca? I ka¿dy nastêpny! Nie straciæ ¿adnego. A one s¹ jak 
mgnienie, jak czas, chwila, cz¹stka wiecznoœci, strumieñ fotonów, fala 
elektromagnetyczna poruszaj¹ca siê z prêdkoœci¹ 299 792 458 m/s. Nieuchwytne.

Doba. 24 godziny to tylko jej umowne ramy czasowe. Bo ona ma zdolnoœæ 
kurczenia siê b¹dŸ rozszerzania. Zale¿nie od tego jak jestem w stanie wykorzystaæ 
dany mi czas. Dzieñ daje mi wiêcej mo¿liwoœci ni¿ noc. Wiêksza widocznoœæ, 
szersze horyzonty. W nocy œwiat jest tak przeogromny, jak tylko przeogromna mo¿e 
byæ pró¿nia. Noc zak³ada maski na ludzi, przedmioty, naturê. Z nastaniem dnia 
wracaj¹ ich dawne znaczenie oraz kszta³ty.

Dzieñ. Tak oczekiwany, przychodzi po nocy. Pocz¹tek. „Œwiat nie jest- œwiat siê 
2wiecznie zaczyna”  

     1) niedok³adny cytat z utworu „Przebity œwiat³em” Kazimierza Wierzyñskiego
2) „Noc powrotna”  Julian Przyboœ

Paula Bator
Janowice Wielkie



To cz³owiek jest cz³owiekowi najbardziej potrzebny 
do szczêœcia. 
                                             Paul Thomas d’Holbach

Kto nie ma odwagi do marzeñ, nie bêdzie mia³ si³y do 
walki.
                                                             Paul Zulehner

Najbardziej straconym dla cz³owieka jest dzieñ,           
w którym siê nie œmia³.
                                                                      Chamfort
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¯yjesz tak jak myœlisz, wiêc myœl i ¿yj najpiêkniej jak 
potrafisz.
                                                           autor nieznany
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Coœ o wieczoru œpiewach... 

Czekam na wieczór...Na gwiazdy, które powoli pojawiaj¹ siê...                                                              
i najpierw cichutko œpiewaj¹,                                                                                                                         
a potem coraz g³oœniej i g³oœniej... 
To muzyka nocy... 
I czekam na ksiê¿yc, który jest pastuszkiem tych gwiazd. 
Gdy patrzê w wieczorne niebo, to odwiedzaj¹ mnie wiersze.                                                                         
Gdy patrzê w wieczorne góry,  to robi siê ciszej..., ciszej..., ciszej... 
I ta cisza przenosi mnie w krainê marzeñ... 
Zapalam œwieczki i kadzide³ka.  Muzyka za oknem ... 
Wieczorne wyciszenie i wieczorne marzenie... 
...Ca³y dom usypia powoli... 

Mg³y nad dolinkê opad³y... 
Œwierszcze graj¹ wieczorne pieœni 
A oni przytuleni pod drzewem czekaj¹... 
Na gwiazd jesienny koncert...

                                                                  Hanna Pisarska-Rogowska 
                                                                                                       Trzciñsko



Dla mi³oœci nie jest wa¿ne, aby ludzie do siebie 
pasowali, ale by byli razem szczêœliwi.
                                                             Brigitte Bardot

Masz wolne serce. Miej odwagê iœæ zawsze za jego 
g³osem.
                                                         Malcolm Wallace

Spróbuj zapaliæ maleñk¹ œwieczkê zamiast 
przeklinaæ ciemnoœæ.
                                                              Konfucjusz

Czasami trzeba usi¹œæ obok i czyj¹œ d³oñ zamkn¹æ  
w swojej d³oni, wtedy nawet ³zy bêd¹ smakowaæ jak 
szczêœcie.                                           Wac³aw Bury³a 
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Noc nie jest por¹ ciemnoœci. Czy¿ ogieñ nie prezentuje siê najpiêkniej w³aœnie 
noc¹? Nie jest wa¿ne czy iskry skacz¹ po zak¹tkach domowego kominka,  w ognisku 
na górskiej polanie czy po knocie œwiec na stole, przy którym zasiadasz. Patrzysz na 
p³omieñ i czujesz siê bezpiecznie. 

A dlaczego by nie rozpaliæ ognia w sobie? Spróbuj. Usi¹dŸ wygodnie                   
w ulubionym fotelu, po³ó¿ siê na wygodnej kanapie.  Zamknij oczy.  Pojawiaj¹ siê 
pierwsze ogniki. Czujesz jak koj¹ce ciep³o i œwiat³o docieraj¹ do ka¿dego zak¹tka 
Twojego cia³a? A teraz wrzuæ do ¿aru wszystkie troski minionego dnia.  Jedn¹ po 
drugiej. Wyjmuj je z g³owy i z serca.  Nie zastanawiaj siê czy to s³uszne. Za d³ugo ros³y 
w Twojej g³owie, pielêgnowane myœlami i wspomnieniami.  Jeœli chcesz, skrop je 
³zami.  One nie zniszcz¹ ciep³a, bo tylko od Ciebie zale¿y jak d³ugo bêdzie pali³ siê 
ogieñ.  Mo¿esz zaprosiæ  do siebie  przyjació³. Powiedz g³oœno, ¿e cieszysz siê, ¿e s¹. 
Te s³owa dotr¹ do nich, nawet jeœli œpi¹ w³aœnie wtuleni w miêkk¹ poœciel. Tañcz wokó³ 
œwiat³a. Widzisz, znów zaczynasz siê uœmiechaæ. Nie bój siê, ¿e œwit zastanie Ciê 
wœród zgliszczy. Nim wstanie s³oñce zrodz¹ siê z nich: spokój i nadzieja.  Ju¿ teraz 
mo¿esz wyczuæ ich obecnoœæ.  Czujesz siê panem siebie. Ju¿ wiesz jaka si³a w Tobie 
drzemie…

Noc¹ najpiêkniej podró¿uje siê w g³¹b siebie.
                           
                                                                                                           Alicja Kozak

Janowice Wielkie
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Przepis na ca³y rok
Bierzemy 12 miesiêcy, 
oczyszczamy je dok³adnie z goryczy, 
Chciwoœci, ma³ostkowoœci i lêku, 
po czym rozkrajamy ka¿dy miesi¹c                                              
na 30 lub 31 czêœci tak,                                                                                                                                                                
aby zapasu wystarczy³o na ca³y rok. 
Ka¿dy dzieñ przyrz¹dzamy osobno                                                                                                                                              
z jednego kawa³ka pracy                                                                                                                                                             
i dwóch kawa³ków pogody i humoru. 
Do tego dodajemy 3 du¿e ³y¿ki                                                                                                                              
nagromadzonego optymizmu,                                             
³y¿eczkê tolerancji,                                                                                                                  
ziarenko ironii i odrobinê taktu. 
Nastêpnie ca³¹ masê polewamy                                            
dok³adnie du¿¹ iloœci¹ mi³oœci. 
Gotow¹ potrawê przyozdabiamy                                              
bukietem uprzejmoœci                                                                                                                   
i podajemy codziennie z radoœci¹ i...                                                                                                                           
fili¿ank¹ dobrej, orzeŸwiaj¹cej herbaty.

ROK



Jeœli jedna kropla powiedzia³aby: “Nie jestem 
potrzebna”, nie by³oby oceanu.
                                                                      Tales

Jeœli pragniesz byæ szczêœliwy, to po prostu nim 
b¹dŸ.
                                                       Lew To³stoj

Uœmiech wêdruje daleko.
                                                         James Joyce

Wpatruj siê w niebo i œpiewaj z radoœci, gdy¿ s³oñce 
otula Ciê ciep³em i opromienia œwiat³em - za darmo.                              
                                                          Phil Bosmans 
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Œwiergoty skowronków przywita³y, radoœnie zaœpiewa³y, obudzi³y mnie          
w po³udnie ¿ycia...tam zawsze s³oñce najgorêcej œwieci.  Niebieskie ³¹ki 
przestrzeni, zieleñ traw, kolory têczy...kwiat ci¹gle wabi p³atkami, zapachem 
....goniê chwilê, ta umyka ...

Z szafy ¿ycia przymierzam ka¿dy skrawek Nieba, ubieram  ten promieñ ¿ycia 
w dzieñ i jest wiosna w pe³nym rozkwicie... przed³u¿am  uœmiech poranny dziêkuj¹c 
za promyk jasny z rana ,³¹czê , splatam w d³oniach ca³y dzieñ wiosenn¹ radoœci¹... 
promyk s³onka na niebie... maj majowy zawita³, widzê w nim barwê niebieskiej 
wst¹¿ki, wyci¹gam rêce... wplatam ten kolor wst¹¿ki we w³osy,uœmiecham siê ... 
cisza piêkna... szemrz¹cy nieopodal strumyk leœny,to jak czysty promieñ uœmiechu 
bij¹cego Ÿród³a lasu, to jak promieñ s³oñca przebijaj¹cy siê przez drzewa , promieñ 
œwiat³a Matki Bo¿ej odbity w leœnym strumieniu... na leœnej ³¹ce lub polanie zielonej 
w nadziejê. Bez pachnie przez ca³y maj bardzo intensywnie … niemal upojnie …   

To piêkno jest przecie¿ darmowe dla wszystkich, to takie  muœniêcie na 
policzku ciep³a wiatru, to szelest liœci tañcz¹cej topoli ... to zachwyt nad piêknem 
rosn¹cego drzewa, dojrzewaj¹cych owoców… to uginaj¹ca siê ga³¹zka wierzby, 
dotyk kory brzozy, to przytulenie oddechem porannego œwiergotu ptaków, to lot 
trzmiela, to tak¿e g³oœniejszy rw¹cy potok wodospadu górskiego lub delikatniejszy 
w nucie szum górskiego strumienia, to pluskaj¹ce siê weso³o ryby w krystalicznym 
strumieniu tak bardzo widoczne go³ym okiem… prawdziwa muzyka brzmienia 
duszy…

Obudzi³o mnie dzisiaj s³oñce...wieje pod nogi ¿ycie, zostawiam œlad tu, 
zostawiam œlad tam...gdzie nogi same nios¹ a mo¿e serce we mnie. Tak - 
s³oneczko, dziêkujê za promyk mi³oœci, nadziej¹ wzrastam jak Ciê widzê...;)

                               
    Krystyna Jusiak
    Poznañ



Radoœæ i mi³oœæ s¹ skrzyd³ami wielkich przedsiêwziêæ. 
                                           Johann Wolfgang Goethe

Kto potrafi cieszyæ siê z ma³ych rzeczy, mieszka w 
ogrodzie pe³nym szczêœliwoœci.
                                                                     Phil Bosmans

Obiecaj mi, ¿e bêdziesz zawsze to pamiêtaæ: jesteœ 
odwa¿niejszy, ni¿ wierzysz, ¿e jesteœ mocniejszy, ni¿ 
Ci siê wydaje i m¹drzejszy ni¿ myœlisz.
                                                         Kubuœ Puchatek

Nigdy nie przestawaj siê uœmiechaæ, nawet kiedy 
jesteœ smutny, poniewa¿ nigdy nie wiesz, kto 
mo¿e siê zakochaæ w Twoim uœmiechu.
                                                        G.G. Marquez
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Lato...zagubione poœród szybko spadaj¹cych kartek kalendarza. 
Nie tak spektakularne jak wybuchaj¹ca zapachem wiosna, czy 
mieni¹ca siê feri¹ barw jesieñ. Niepostrze¿enie puka do naszych drzwi 
zwiêkszon¹ temperatur¹ zdarzeñ, s³oñcem muskaj¹cym nasze cia³a, 
ciê¿kimi k³osami na polu i dniem, który niemal siê nie koñczy. 

Chwila wytchnienia od zawodowych obowi¹zków, piesza 
wycieczka  w górach, wyprawa rowerowa czy mi³y ch³ód k¹pieliska.
Kwintesencja dobrostanu...a tak czêsto niedoceniana. Nie tak 
spektakularna jak pogoñ za upragnionym celem, czy ckliwe 
w s p o m i n a n i e  c z a s ó w  j u ¿  m i n i o n y c h .

A wystarczy siêgn¹æ rêk¹ i wgryŸæ siê w soczyste, dojrza³e owoce 
naszych dzia³añ. Tu i teraz...jakby zawsze by³o lato...

Izabela Szmydki
                                  Katowice
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Jesieñ kojarzy mi siê z melancholi¹, mg³ami, przemijaniem. A moje d³ugie ¿ycie 
mia³o wszystkie odcienie pór roku:  prze¿y³am cudown¹ wiosnê, obfit¹ pe³niê lata,     
a teraz jestem u schy³ku jesieni. Miniony czas niós³ ze sob¹ ró¿ne wydarzenia: i te 
radosne,  i te bolesne, i te „jak grom  z jasnego nieba” ! ¯ycie moje bieg³o w innym 
tempie ni¿ obecnie. Szczêœliwe wczesne  dzieciñstwo, wojna, która przynios³a 
okrutne i straszne lata, przyspieszona nauka (dwa w jednym), praca w wymarzonym 
zawodzie, daj¹ca satysfakcjê. Dom, rodzina i praca, praca… 

I kilka tragicznych wydarzeñ.
I wielu, wielu ludzi, których pozna³am. Z wieloma do dziœ ¿yjê w przyjaŸni             

i utrzymujê kontakty.
A teraz mam czas na wywczasy, przyjemnoœci, chocia¿ czêœciow¹ realizacjê 

pasji i refleksje. Ka¿da  pora  ma  swoje  uroki.  Jesieñ  to nie  tylko nostalgia i smutek.
Udany, m¹dry syn, kochany wnuk, rodzina - jak¹ st¹d czerpie siê si³ê i radoœæ.

A spacer w s³oneczny dzieñ po kolorowym dywanie opad³ych liœci, podgl¹danie 
skacz¹cych kosów, wszêdobylskich sikorek. Niebo b³êkitne i szare, zieleñ drzew, ³¹k, 
kwiaty ! Tyle piêkna dooko³a nas,  tylko otworzyæ szeroko oczy. Podziwiaæ i cieszyæ 
siê ogl¹daniem tylu cudów.  I co wtedy mówi nam nasze serce?

No i myœleæ ¿yczliwie, wyci¹gn¹æ d³oñ do drugiego, uœmiechn¹æ siê. To stwarza 
serdeczne wiêzi miêdzyludzkie, bo jak powiedzia³ ks. Jan Twardowski „nie ma mi³oœci 
bez odpowiedzi”.

                                         Janina Rucka
                                         Janowice Wielkie



Trzeba rozprzestrzeniaæ radoœæ.
                                            Przys³owie rumuñskie

Przyjaciele to ciche Anio³y, które podnosz¹ nas, kiedy 
nasze skrzyd³a zapomnia³y jak lataæ.
                                                             autor nieznany

Szczêœcia szukaj blisko siebie, bo ono jest               
w drobnych, codziennych radoœciach.
                                                             Joseph Fohat
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Nigdy ¿aden pesymista nie odkry³ sekretów gwiazd 
ani nie ¿eglowa³ ku nieznanym l¹dom ani nie 
otworzy³ dla ludzkiego ducha nowego nieba.
                                                                Helen Keller
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Jak by³am ma³a, pojawienie siê œniegu oznacza³o zimowe zabawy. Z radoœci¹ 
wychodzi³am na sanki, a niewysokie pagórki na osiedlu doskonale nadawa³y siê do 
tego i przyci¹ga³y dzieciaki z okolicy. Rozbrzmiewa³ tam weso³y œmiech, a¿ do 
momentu, gdy zaczyna³o siê œciemniaæ. U babci zim¹ chodzi³o siê na d³ugie spacery 
do lasu. Wpada³am w zaspy, robi³am orze³ki na pokrytej œniegiem ³¹ce.

Potem by³am ju¿ starsza i zimowe wieczory by³y czasem marzeñ. Ulega³am 
bajkowemu urokowi miasta pokrytego œniegiem. Oœnie¿one ulice, domy, drzewa, 
ca³e olsztyñskie Stare Miasto z Zamkiem, Wysok¹ Bram¹, kamieniczkami - wszystko 
to mia³o zim¹ w sobie coœ magicznego. Nie by³o wtedy widaæ szaroœci, 
niedoskona³oœci czy obdrapañ. Ludzi na ulicach zimow¹ por¹ jest jakby mniej, wiêc   
o zmierzchu niektóre czêœci miasta pustosza³y, a ja poddawa³am siê atmosferze 
ciszy i spokoju. Zachwyca³am siê p³atkami œniegu, widocznymi w œwietle latarni. 
Pozwala³am im spadaæ na moje rozwiane w³osy,  spaceruj¹c  bia³ymi ulicami  miasta. 

Œnieg  to równie¿ studenckie wyjazdy do chatki w Karkonoszach, takiej odciêtej 
od œwiata, elektrycznoœci i wody. JeŸdziliœmy tam w okolicach kwietnia, "na dole" by³a 
ju¿ wiosna, a tam, na górze, œnieg po kolana. Brodz¹c w nim, przemierza³o siê 
górskie œcie¿ki i szlaki. Potem trzeba by³o wysuszyæ buty nad piecem, gdzie gotowa³a 
siê woda przyniesiona ze studni, ogrzaæ siê ciep³¹ herbat¹ i œwiat³em œwiec.

Teraz  czas zimy, wraz z krótkimi dniami, szybko zapadaj¹c¹ ciemnoœci¹, to 
d³ugie wieczory, spêdzone na czytaniu ksi¹¿ek przy herbatce lub na d³ugich 
rozmowach przy czerwonym winie. I to jest dobry czas.

Aneta Sternalska
Olsztyn



Nie jest wa¿ne, jak daleko zajdziesz. Wa¿ne, czy we 
w³aœciw¹ stronê.
                                                             Autor nieznany

Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim 
dachem nieba...
                                                   Edward Stachura

S³oñce jest w ka¿dym cz³owieku.
                                                          Juliusz S³owacki

Ka¿da radoœæ, któr¹ dajemy innym zawsze do nas 
powróci.
                                                      Zenta Maurina Raudive
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Alfabet ¿ycia ... 

A-ktywnie ¿yæ... 
B-yæ dla kogoœ ca³ym œwiatem... 
C-zerpaæ z ¿ycia to co najlepsze... 
D-zieliæ siê z innymi tym co siê ma... 
E-wentualnoœci rozpatrywaæ... 
F-akty braæ do serca... 
G-niew odrzucaæ... 
H-armonijnie ¿yæ z innymi... 
I nie poddawaæ siê po upadku... 
J-ak Kolumb znaleŸæ Nowy L¹d... 
K-ochaæ i byæ kochanym... 
L-eczyæ z³amane serca... 
£-adnie wygl¹daæ dla samego siebie... 
M-ieszkaæ tak jak chcemy... 
N-ie patrzeæ na przeciwnoœci losu... 
O-dszukaæ swoje szczêœcie... 
P-opatrzeæ na œwiat przez ró¿owe okulary... 
R-ysowaæ na niebie serca... 
S-³uchaæ drugiego cz³owieka... 
T-raktowaæ innych na równi... 
U-wolniæ siê od pesymizmu... 
W-idzieæ tylko pozytywy... 
Z-akochaæ siê...
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Moje wspomnienia z dzieciñstwa nie maj¹ ostrych konturów. Poza 
okazjonalnymi wydarzeniami, które z jakichœ powodów mocniej utkwi³y w mojej 
pamiêci, zwykle gdy wspominam dzieciñstwo nap³ywa doœæ nieuchwytna fala 
smaków, zapachów, kolorów.

Wyj¹tkowy smak pieczonego przez Babciê tortu makowego, który zawsze 
pojawia³ siê na stole w Wigiliê. Grzanki z serem i szczypiorkiem sma¿one na 
wielkiej, poczernia³ej ze staroœci patelni. Najlepsza zupa jarzynowa na œwiecie 
autorstwa mojej Mamy. S³odki, soczysty smak œwie¿o ³uskanego groszku na dzia³ce 
Dziadka. Niepowtarzalny rzeœki zapach powietrza, kiedy Babcia budzi³a mnie 
wczeœnie rano, aby pójœæ na targ warzywny po ogórki do kiszenia i wielkie wi¹chy 
kopru. Eteryczny zapach lasu podczas rodzinnych wycieczek do leœniczówki. Blady 
ró¿ sukienki z falbanami, któr¹ Babcia uszy³a dla mnie na bal karnawa³owy. 
Niebieskie futro pluszowego s³onia, bez którego nie potrafi³am zasn¹æ. Kiedy myœlê 
o dzieciñstwie, wszystkie te zapamiêtane wra¿enia zmys³owe tworz¹ absolutnie 
wyj¹tkowe poczucie bezpieczeñstwa. 

Dzieciñstwo to taki ciep³y kokon, w którym czasem cz³owiek chcia³by siê 
schroniæ, kiedy napada nas doros³y œwiat i mamy wszystkiego doœæ. Choæ nie da siê 
powróciæ do dzieciñstwa, zawsze mo¿na na chwilê wejœæ pod ciep³y koc i przywo³aæ 
wspomnienia. Jak koj¹cy ok³ad.

Agnieszka Kosarzycka
Murowana Goœlina



Myœl o rzeczach dobrych, a one siê wydarz¹.
                                                           Joseph Murphy

Sprawiaj innym radoœæ. Zobaczysz wtedy, ¿e radoœæ 
cieszy.
                                         Friedrich Theodor Vischer

Dziel z innymi swój chleb, a bêdzie Ci lepiej 
smakowa³.
                                                           Phil Bosmans

Jest tylko jedno lekarstwo na du¿e k³opoty - ma³e 
radoœci.
                                             Karl Heinrich Waggerl
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Ta nasza m³odoœæ co z czasu kpi 
Co nie ustoi w miejscu zbyt d³ugo 
Ona co pierwsz¹ jest potem drug¹

 (Tadeusz Œliwiak/Piwnica pod Baranami)

Ta moja m³odoœæ . Niewiele ponad 10 lat  ¿ycia.   Lat piêknych, wolnych, 
beztroskich,  zbuntowanych. Czas przygód, wakacyjnych znajomoœci,  
przyjaŸni na œmieræ  i ¿ycie, pierwszych mi³oœci,   nieprzespanych nocy. Czas 
kolorowy, intensywny, przepe³niony marzeniami, planami,. Oczekiwanie na 
doros³oœæ  trochê  ze strachem, ale przede wszystkim z nadziej¹.  Budowanie 
w myœlach domu, wybieranie imion dla nienarodzonych  jeszcze dzieci 
(koniecznie parka), wirtualne planowanie wydatków za  pierwsz¹ pensjê.                                                                                                                         

Wkrótce potem doros³e ¿ycie próbuje mnie wci¹gn¹æ  w swoje  zawi³e       
i  nie³atwe  tryby.  Temperuje,  ustawia,  gasi   entuzjazm.   Narzuca  schematy.        
Ale…  nie poddajê siê . M³odoœæ  mojej duszy to skarb , potêga,  która pomaga 
mi góry przenosiæ.  Zapominam o metryce.  Nie liczê z niepokojem kolejnych 
zmarszczek przed lustrem . Pielêgnujê w sobie œwie¿oœæ  spojrzenia,  
s p o n t a n i c z n o œ æ ,   n i e p o k o r ê .  O d r z u c a m  k o n w e n a n s e .   
Uœmiecham siê do drzew, do chmur, do ptaków.  Bezg³oœnie wypowiadam  
kolejne marzenia szukaj¹c na rozgwie¿d¿onym sierpniowym niebie  
spadaj¹cych gwiazd.   Œpiewam  pe³nym g³osem  razem z bieszczadzkimi 
anio³ami. 

Wyruszam na kolejn¹, niekoniecznie ³atw¹ wêdrówkê. Wêdrówkê          
w poszukiwaniu  siebie.  Wêdrówkê do  kilku otwartych serc.  Wêdrówkê ku 
s³oñcu.   Moja m³odoœæ wêdruje razem ze mn¹…. A¿ po kres…. Nie opuszcza 
mnie ani na krok … Pomaga dojrzewaæ dobrym myœlom… Dodaje mi 
skrzyde³…. 

Krystyna Pisarska
Janowice Wielkie



Nie ma takiej chwili w naszym ¿yciu, w której nie 
moglibyœmy zacz¹æ nowej drogi.
                                                         autor nieznany

Œmiej siê, a zmarszczki przekszta³c¹ siê w skrzyd³a!
                                                            autor nieznany

Mo¿esz tañczyæ wszêdzie, jeœli tañczysz sercem.
                                                           autor nieznany

Podstaw¹ odwagi jest optymizm  
                                                           Jaroslav Seifert  
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Dojrzewanie… Gdy  wymawiam   to   s³owo…  wymawiam  je  wielokrotnie, 
raz  po razie… Wymawiam  szybko,  wolno,  sylabizujê, literujê.   Ws³uchujê  siê  
w  jego rytm, brzmienie, barwê. 

Za ka¿dym  razem gdy to robiê, staram  siê sobie  coœ  wyobraziæ.  Czêsto  
gdy  „dopada  mnie”   pisarska   niemoc,  gdy   siedzê   bezczynnie,  „wklepuj¹c”           
w komputer ostatnie s³owo, jakie przysz³o mi na myœl, zaczynam siê  nim  bawiæ  
i  w  uœpionej bezczynnoœci¹     panice    staram   siê    wymyœliæ   coœ    jeszcze.    
A tu nic! 
Dojrzewanie  to ciekawe s³owo. Zatrzymujê siê  nad nim  nieco d³u¿ej… Jeszcze 
chwila  i   wpadnie  mi    coœ    do    g³owy.    I   zaczynam    nagle    zanurzaæ siê  
w niebezpieczn¹  toñ  zapomnienia  o  dotychczasowym  zajêciu.  „Oho”,  myœlê 
sobie, „zaczyna siê!”. 

Teraz   powoli,   jak   na  zwolnionej   taœmie   filmowej,  klatka  po   klatce, 
wypowiadam  w   myœlach   to   s³owo.  Dojrzewanie…  I   przypominam   sobie:   
siebie,   mê¿a   i   naszego   syna   (choæ   on   raczej   dojrzewa   do   tego    by  
wypowiedzieæ  porz¹dnie swoje pierwsze  zdanie),  piêknie  obradzaj¹c¹   jab³oñ  
i  majowe  kasztanowce, s³oñce w zenicie i  ksiê¿yc w  pe³ni,  kilkusetletnie  bory  
i   kilkunastoletnie   wina,   przyp³ywy   mórz   i  wysch³e    czeluœcie    jezior    na  
pustyniach,   czekaj¹ce   na    swój   czas,  nowe  i   stare   rêkawiczki, skrzypce 
Stradivariusa   i    pierwsze     próby      m³odego      lutnika,     w    niczym     nie     
przypominaj¹ce pe³noprawnego    instrumentu . 

W naszym ¿yciu ci¹gle coœ  dojrzewa. Czy to my sami, czy coœ w nas,  czy 
poza nami: nasze decyzje, nasze otoczenie, nasze ma³e i du¿e  sprawy,  rzeczy,  
nasi towarzysze.   Przez  ca³e  ¿ycie   dojrzewamy  i  wokó³  nas   coœ  dojrzewa.   
Do czegoœ… To proces,   który   nigdy   siê  nie  koñczy.  I   tak   w³aœnie, powoli  
wracaj¹c    z przestrzeni  rozmyœlañ,  uznajê,  ¿e  dojrza³am  by  pisaæ  dalej. By  
dojrza³a  moja  kolejna  ksi¹¿ka. By  dojrzeæ  jako  pisarz.   By  dojrzewa³o  moje 
zaanga¿owanie,  by  dojrzewa³a  moja  pracowitoœæ, by dojrzewa³ drzemi¹cy we 
mnie, nieodkryty talent. 

A co u Was? 
Pewnie coœ dojrzewa!

Nadia Szagdaj
Wroc³aw



To, co mo¿esz uczyniæ jest tylko maleñk¹ kropl¹             
w ogromie oceanu, ale jest w³aœnie tym, co nadaje 
znaczenie Twojemu ¿yciu.
                                                     Albert Schweitzer

Gdziekolwiek siê znajdujesz, Twój œwiat tworz¹ Twoi 
przyjaciele. 
                                                             Wiliam James 

Uœmiech jest promieniem s³oñca - na ka¿d¹ porê 
dnia, roku i ¿ycia.
                                                         Krystyna Tercjak

Kto troszczy siê o drugich, nie ma czasu, by siê 
zestarzeæ.
                                                       Wilhelmine Lubke
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Zanurzaæ zanurzaæ siê 
w ogrody rudej jesieni 
i liœcie zrywaæ kolejno 
jakby godziny istnienia ... 
(Edward Stachura) 

WIOSN¥  piêkn¹, wynios³¹... szuka³am...biega³am, biega³am... 
Czas...  czas bieg³ jeszcze szybciej... 
LATEM  zbiera³am, zdobywa³am, chowa³am.... 
Szybko i szybciej...goni¹c ka¿dy dzieñ.... 
JESIENI¥  jesieni¹...nagle przystanê³am. Spojrza³am doko³a...bez poœpiechu... 
Ile¿ tu piêkna, radoœci i m¹droœci gromadzonej przez lata.... 
Czas...czas ju¿ tak szybko nie p³ynie...mo¿na usi¹œæ na ³awce w parku i g³adz¹c 
siwy w³os jak niæ babiego lata. Dostrzec w nim mi³oœæ obleczon¹  w z³oto, b³êkit 
nieba i czerwieñ ró¿y. 
Dostrzec.... 
...jak¿e mo¿na byæ piêknym jesieni¹... 
spokojnym  jak wschód s³oñca witany z kubkiem kawy w rêce, 
radosnym  jak œpiew ptaka kr¹¿¹cego nad skoszonymi polami, 
cierpliwym  jak paj¹k rozpinaj¹cy sieæ pajêczyn zrywanych przez wiatr, 
szczêœliwym jak ziarenko leœne, które z wiatrem p³ynie, ¿eby drzewem 
wyrosn¹æ. 

Smak tych uczuæ mo¿na poznaæ dopiero gdy...przestaje siê biec.... 

Jesieni¹ przysiadam na skraju rzeki, ¿eby zanurzyæ w niej stopy i zauwa¿yæ w jej 
nurcie, ¿e „jesieñ nie jest zmierzchem ¿ycia, ale œwitem m¹droœci”. 

                                                                                     Violetta Koz³owska
                                                                                     Krzywa



Dobry cz³oiwiek jest jak ma³e œwiate³ko. Wêdruje 
poprzez mroki naszego œwiata i na drodze swojej 
zapala zgaszone gwiazdy.
                                                               Phil Bosmans

¯ycie mo¿na prze¿yæ tylko na dwa sposoby: albo 
tak, jakby nic nie by³o cudem, albo tak, jakby cudem 
by³o wszystko.                                    Albert Einstein

Wystarczy tylko podejœæ z sercem do jakiejœ rzeczy,  
a szczêœcie ju¿ samo siê do³¹czy.
                                                        Johannes Trojan 

Nie starzeje siê ten, kto nie ma na to czasu.
                                                       Benjamin Franklin
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