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Paweł Kuszczyński jest autorem 12 książek
poetyckich, z których ostatnio wydana, w 2012 r. no
si tytuł „Pora zdumienia", a wcześniejsza „Spotka
nie pragnień" otrzymała w 2009 r. Nagrodę Literac
ką XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckie
go. W 2015 r. wydał zbiór recenzji „Wartości
zauważone".

Paweł Kuszczyński publikował wiersze m.in.
w „Twórczości", „Metaforze", „Gościu Niedzielnym",
„Tygodniku Powszechnym", „Akancie", „Gazecie Kul
turalnej", „Protokole Kulturalnym". Za osiągnięcia
w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego w 2011 r. przyznał mu Medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis", a Towarzystwo im. Hipolita

Cegielskiego uhonorowało go w 2006 r. Medalem „Labor Omnia Yincit".
W 2013 otrzymał Nagrodę im. Augusta Cieszkowskiego. W czasie inaugu
racji 37. edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego ( 5 listopada
2014 r.) otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej oraz statuetkę Hipolita Ce
gielskiego.

Za swe dokonania krytycznoliterackie został w kwietniu 2016 r. uhono
rowany nagrodą „Gustawa Świętokrzyskiego".

Od 27 stycznia 2011 r. do 6 grudnia 2014 r. pełnił funkcję prezesa po
znańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

W dniu 14 maja 2016 r. został ponownie wybrany prezesem poznań
skiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Paweł Kuszczyński Niedosyt trwania

Nie chcę połowy,
całości pragnę.
Nie boję się przyjąć
wszystkiego, co ludziom przeznaczone.
Za światłem podąża cień,
słońce mówi dniem,
słuch nocy towarzyszy.
Miłość jak twarz kobiety,
zwrócona w stronę natchnienia,
nie zdoła jej pomieścić wiersz.
Świat się zmienia
z niewiadomych przyczyn.
Za oknem zatrzymało się
zakłopotanie.
Zaśniły mi się te słowa.
Próbuję smak odnaleźć.
Czas igra z życiem.
Na drodze zostawiony jestem.

Prowadzenie  Marian Janusz Kawałko



Marian Janusz Kawałko ur.
w Rybiem pow.
chełmski, poeta, tłu
macz, krytyk literac
ki, publicysta, na
ukowiecregionali
sta, organizator
oświatowy, posiada
jący wielostronne
zainteresowania.

Ukończył studia magisterskie
w SGGW w Warszawie.

Był wieloletnim nauczycielem w Ze
spole Szkół nr 5 oraz dyrektorem Wo
jewódzkiego Ośrodka Dokształcania Za
wodowego w Lublinie. W latach 1994
1998 pracował na stanowisku dyrekto
ra Szkoły Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącego przy Ambasadzie
RP w Wiedniu. Po powrocie do Polski
w latach 19982000 ukończył z wyróż
nieniem dwuletnie studia podyplomo
we z geografii na Uniwersytecie War
szawskim.W latach 20022003 odbył
studia podyplomowe z zakresu zarzą
dzania i administracji na Wydziale Pra
wa i Administracji UMCS w Lublinie,
pisząc pracę podyplomową pt. „Orga
nizacja polskiej oświaty publicznej za
granicą w świetle przepisów prawa
i w praktyce w latach 19442002” (pra
ca o charakterze unikatowym, pierwsza
z tego zakresu w Polsce).

W roku 2009 w Instytucie Historii
na Wydziale Humanistycznym UMCS
w Lublinie obronił pracę doktorską pt.
„Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich
w latach 15311867”, w której dokonał
szeregu sprostowań opinii i faktów oraz
rewizji różnych poglądów na sprawy wy
znaniowe, narodowościowe i gospodar
cze, dotychczas funkcjonujących w hi
storiografii polskiej. Dokonał także od
krycia wielu nowych wydarzeń, nie tylko
o charakterze regionalnym. Nieco roz
szerzona wersja tej pracy pt. „Rejowiec,
jego okolice i właściciele w latach 1531
1869” miała 2 wydania (2010, 2011).

W latach 20102013 kierował Szkol

nym Punktem Konsultacyjnym przy
Ambasadzie RP w Berlinie.

Autor szeregu artykułów nauko
wych oraz opracowania naukowego –
„Księga miasta Pawłowa. Dokumenty
sądu ławniczoradzieckiego z lat 1546
1640” (Lublin 2011).

Od połowy lat sześćdziesiątych XX
wieku zajmuje się również twórczością
literacką.

Opublikował zbiory wierszy: „Mat
nia” (Wydawnictwo Lubelskie 1974),
„Moje wesołe miasteczko” (Czytelnik
1977 – nagroda literacka im. Józefa Cze
chowicza), „Korzec” (W. Lub. 1986),
„Ptak, pokrzyk i miłość” (Wyd. IBiS
w Warszawie, 1994) – nagroda literac
ka „Głosu Nauczycielskiego”, „Zmien
na ogniskowa” (Kraków 2002 – nagro
da literacka im. Anny Kamieńskiej, to
mik dobrze oceniony przez Czesława
Miłosza), monografia popularnonauko
wa pt. „Historie ziołowe” (KAW 1986 –
ponad 500 str. druku), „Osuwisko.
Wiersze dawne i nowe” (wydanie
jubileuszowe – Polihymia 2014), „Biały
Kruk” – nagroda literacka im Anny
Kamieńskiej (Veda – 2015).

Autor tekstów piosenek do muzy
ki Marka Andrzejewskiego (Lubelska
Federacja Bardów), Piotra „Kuby” Ku
bowicza (Piwnica pod Baranami w Kra
kowie) i Macieja Turkowskiego (Siedlce).

Ponadto autor przekładów poezj
metafizycznej Rainera Marii Rilkego
oraz monodramu pt. „Ostatnia godzi
na” opartego na „Spowiedzi”, dzienni
kach i listach Lwa Tołstoja z tekstami
własnych songów do muzyki Piotra „Ku
by” Kubowicza (sztuka grana była w Te
atrze KTO w Krakowie w latach 2009
2010).

Współautor licznych antologii po
etyckich, autor wielu recenzji i posłowi
do zbiorów wierszy innych pisarzy.

Członek ZLP od 1978 r. (w latach
19982006 wiceprezes i prezes oddzia
łu ZLP w Lublinie). Od 2007 r. członek
ZAiKS.




