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Janusz Muzyczyszyn – poeta i prozaik.
Debiutował zbiorem wierszy pt. Dziewczyny, 
kobiety, czas (2016).
Kolejne utwory poety ukazały się w antologii 
pt. Wiersze sercem pisane (2017).
Pamiętam cię jutro to jego trzeci samodzielny 
tom poezji. 
Pierwszą wydaną powieścią autora jest Mój 
drugi brzeg (2019), rok później do księgarń za-
witała następna, Droga 88. 
Pisarz na co dzień prowadzi blog kulturalny 
dostępny pod adresem: www.muzyczyszyn.pl.
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„Piszę o miłości, pragnieniu, oczekiwaniu, 
pożądaniu, tęsknocie czy odrzuceniu, a więc 
o tym wszystkim, co dzieje się w związku 
dwojga ludzi. To dla mnie niewyczerpane 

źródło inspiracji”.

Pamiętam cię jutro to kontynuacja poprzed-
niego tomu wierszy Janusza Muzyczyszyna, 
ale… o ile w Myślach słodkich, gorzkich 
(2018) poeta zanurzał się w refleksjach o prze-
mijalności, o tyle tym razem zabiera czytelnika 
w podróż do lirycznych krain bezczasu. Tu-
taj – w korowodzie ciepłych wyznań, uniesień 
i nadziei – najważniejsza staje się trwałość 
uczuć pomiędzy kobietami a mężczyznami… 
Trwałość, a zatem – pamięć i wieczność.

Kontakt: 
Janusz Muzyczyszyn

tel.: 501 363 318
e-mail: janusz@muzyczyszyn.pl

Jedna z 16 grafik autorstwa 
Roussany Alex-Nowakowskiej.

Inspirowana wierszem „Rozstanie”.



„Wierszem utrzymanym w innej tonacji, acz dla mnie najpiękniejszym, jest Skorupka orzecha. 
Tutaj pełne tkliwości porównanie śpiącej ukochanej do orzecha zamkniętego w skorupce oddaje 
bezmiar uczuć. Słowa, zrozumienie śpiącej kobiety, chęć zbliżenia się do niej są tak wyraziste, że 
ma się uczucie obecności w sypialni. Ciepło i miłość są wszechobecne. Podobny w tonie jest wiersz 
Smak, w którym autor porównuje miłość do smaku łakoci: lodów czekoladowych, chałki z mio-
dem, a dotyk ukochanej do balsamu. Rzeczywiście miłość przyjmuje formę fizycznego doświad-
czenia, rozkoszy. Podobnie wiersz Krążysz w żyłach jest jednoznacznym określeniem związku 
z ukochaną – ona jest obecna w nim, w jego krwiobiegu. Podsumowanie znajduje się w wierszowa-
nym wyznaniu, że wszystko napisane o wybrance, to marzenia i sen – Najlepiej wyglądać będziesz.
Wiersze Janusza Muzyczyszyna są bardzo osobiste, ciepłe i pełne autentycznej miłości, co spra-
wia, że wybranka jest nie tylko muzą, ale i ideałem kobiecości”. 
          
    – Maria Szmeja – socjolożka; fragment recenzji

Skorupka orzecha 
Zbudziło go słońce 
Obok leżała ona 

Jeszcze spała 
Jak świeżo zerwany 
Z drzewa orzech 

Skulona, zwinięta w kłębek 
Zatopiona we śnie 

W zielonej łupinie piżamy

Delikatnie zdjął 
Tę skorupkę orzecha 

Pokazał słońcu piękne wnętrze 
Bijące światłem, ciepłem 

Jej orzechowy zapach 
Otulił jego zmysły

Powoli wypłynęła ze snu 
Zatopił się w swej pięknej 

Orzechowej muzie 

O niebieskich oczach. Grafika autorstwa 
Roussany Alex-Nowakowskiej.

 Inspirowana wierszem 
„Najlepiej wyglądać będziesz”.



Dziewczyny, kobiety, czas (2016)
ISBN: 978 83-945567-7-8
Warszawska Grupa Wydawnicza
Fragment opisu:
„Nie jestem językoznawcą, ani zawodo-
wym krytykiem literackim, więc nie po-
dejmę się profesjonalnej analizy wier-
szy Janusza Muzyczyszyna. Poezja dla 
mnie, tak jak teatr, dzieli się na tę do-
brą i tę złą. Janusza wiersze należą zde-
cydowanie do tej pierwszej kategorii.
Urzeka w nich prostota i delikatność, 
wręcz sensualność. Są jak nostalgiczne 
szepty wypowiedziane na pustej skale 
nad morzem, którego szum koi tęsknotę.
Z całego serca polecam”.

– Grzegorz Kempinsky,
reżyser

Myśli słodkie, gorzkie (2018)
ISBN: 978-83-65930-36-1
Wydawnictwo ASTRUM sp. z o. o.
Fragment wstępu:
„Przytłoczeni intensywną prozą codzien-
ności, właśnie między okładkami tego 
tomu poezji mamy szansę odnaleźć wy-
tchnienie. To wytchnienie nie będzie wol-
ne od korcących marzeń i sentymental-
nych wspomnień, ale stanie się gładką 
przystanią, w której możemy ze spokojem 
zagrzać miejsca, poszukać się stęsknio-
nym wzrokiem na tle horyzontu, zastano-
wić się kim jesteśmy i do czego dążymy.
Zachęcam do lektury czytelników złak-
nionych poezji delikatnej, nienapastliwej, 
niewymuszonej…”
  – Justyna Karolak, pisarz,
   publicysta, redaktor
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