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Nowe  
książki 

 

Marii Szyszkowskiej 
 

Świat urzeczywistniony a możliwości 
człowieka, to kolejna książka prof. Marii 
Szyszkowskiej, filozofa, naukowca, polityka, 
działaczki społecznej, wspaniałego człowieka i 
autorki niezliczonej liczby książek, stworzo-
nej przez nią tzw. filozofii codzienności. Jest 
to książka o człowieku, jego kondycji na 
przestrzeni dziejów, uwarunkowań historio-
zoficznych i sposobach przezwyciężania przez 
niego problemów współczesnego świata.  

Prof. Maria Szyszkowska mówi nam w 
swoim najnowszym dziele o pogłębieniu życia 
przez nas wszystkich, którzy nie wierzymy w 
jakiekolwiek prawdy objawione czy dogmaty, 
preferując rzetelne poznawanie przyrody, 
ludzi i siebie samych, zaś naturalny zachwyt 
pięknem świata i wszystkim, co się z tym 
wiąże, jest nam coraz bardziej obcy. To książ-
ka niezwykle mądra i potrzebna, szczególnie 
w czasach, kiedy drugi człowiek, staje się nam 
coraz bardziej obcy... 
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_______________ 
Maria Szyszkowska, Świat urzeczywistniony a 
możliwości człowieka. Rysunki i zdjęcie na okładce: 
Jan Stępień. Kresowa Agencja Wydawnicza, Biały-
stok 2016, s. 192. 

 
 

Witolda Gapika 
 

Witold Gapik napisał książkę niezwykłą, 
pełną pasji i niezwykłych emocji. Mistrzow-
sko przedstawił ludzi i miejsca położone 

wokół gór Kaukazu i krajów byłego Związku 
Radzieckiego na pograniczu, Rosji, Chin, 
Pakistanu, Afganistanu i Iranu. Zanurzył się 
w klimat codziennego życia, kultury, historii i 
tradycji ludów mieszkających na terenach 
fascynujących, ale i bardzo trudnych. 

Przedstawione historie są momentami 
tak niewiarygodne i dramatyczne, że zasta-
nawiamy się, czy one rzeczywiście mogły 
mieć miejsce. Książka ta z pogranicza repor-
tażu, powieści łotrzykowskiej i opowieści z 
dalekich krajów, wciąga tak bardzo, że nie 
daje nam choćby na chwilę oderwać się od 
niej. 

Liliana Łungina, wybitna rosyjska tłu-
maczka, powiedziała kiedyś: Życie nauczyło 
mnie, że odwaga intelektualna przychodzi o 
wiele trudniej niż fizyczna, niż przezwyciężenie 
strachu o własną skórę. Łatwiej jest ryzykować 
życie, niż przyznać się przed sobą, że droga, 
którą się szło, była błędna.  
 Witold Gapik wyznaje tę samą zasadę i to 
z doskonałym skutkiem dla czytelnika...  
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Witold Gapik, Pijany martwym Gruzinem. Redak-
cja: Andrzej Dębkowski. Projekt okładki: Monika i 
Witold Gapikowie. Fotografie w tekście z archiwum 
Autora. Wydawnictwo Autorskie Andrzej Dęb-
kowski, Zelów 2016, s. 370. 
 
 

Jana Stępnia 
 

Jan Stępień jest artystą nietuzinkowym, a 
w zasadzie należałoby powiedzieć, że już 
takich praktycznie nie ma. Zawsze z daleka 
od wielkich miast, jakby trochę wyobcowany 
z obiegu współczesnego świata, jakby chciał 
powiedzieć, że tak naprawdę to nic mnie 
obchodzi, chcę żyć w swoim świecie, świecie 
bez zła, przemocy i w zgodzie z naturą. Po-
mimo tego wszystkiego ten podnałęczowski 
poeta, dramaturg, rzeźbiarz i myśliciel bacz-

nie obserwuje to, co dzieje się wokół nas.  
Rozmowy z Panem Janem, to kolejna 

książka Stępnia z miniaturami o... ŻYCIU... A 
Jana Stępnia interesuje dosłownie wszystko: 
polityka, sport, los zwierząt, ważne wydarze-
nia, w ogóle nieważne wydarzenia, dosłownie 
wszystko. Dzięki temu otrzymujemy obraz 
Polski XXI wieku, taki najbardziej prawdziwy, 
nie wymalowany przez elektroniczne środki 
masowego komunikowania, nie przez cele-
brytów. A ponieważ autor Okruchów dnia i 
Smaku zdarzeń potrafi być doskonałym 
obserwatorem, to i mamy świetną książkę 
pomocną do zastanawiania się nad upływają-
cym życiem i czasem. Dla mnie to taki lite-
racki rarytas...  
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Jan Stępień, Rozmowy z Panem Janem. Rysunek i 
zdjęcie na okładce: Jan Stępień. Kresowa Agencja 
Wydawnicza, Białystok 2016, s. 88. 
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