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WSTĘP 

Zapraszając czytelników na ten mały, wspólny spacer wypa-
da cokolwiek wyjaśnić i objaśnić. Po pierwsze, co to takiego 

owo Tokowisko? To miejsce, na którym niektóre gatunki ptaków 
dokonują godów. Tam i tylko tam przybywają z odległych nawet 
stron, by odbyć swe miłosne tańce. Potem już tylko jaja i kłopoty 
z progeniturą. Po drugie, dlaczego swoją felietonistykę nazwałem 
TOKOWISKIEM?  Ot, proste skojarzenie. Znakomitą większość 
swych skromniutkich dziennikarskich dokonań sygnowałem skró-
tem inicjałów „toko”. I tak zostało. Łącznie z jajami i kłopotami.

Najpierw przychodzi pomysł i stukanie w klawiaturę, więc 
niech to będzie gra wstępna. Wkrótce to się publikuje czyli mamy 
szczytowanie. A zaraz  potem zaczynają się jaja i kłopoty. Czasem 
tylko jaja, czasem tylko kłopoty, choć nie rzadko i to i to naraz. Bo 
felieton, proszę szanownych państwa, to taka miła forma literac-
ka (dziennikarska), która powinna być lekka, łatwa i przyjemna. 
Mieć to coś, co nazwałbym szczyptą soli attyckiej, co już jest dla 
wielu trudne do przyjęcia, mieć ten satyryczny zgoła akcent, co 
już wybaczone nie będzie. W Polsce zwłaszcza, która jak wiadomo 
szczyci się swymi obywatelami, którzy są nad wyraz mężni, zasad-
niczy, poważni, jednym słowem prawdziwi Polacy, a to wyklucza 
poczucie humoru.

Oj, iluż to prawdziwych Polaków poobrażało się na autora, tyl-
ko dlatego, że uznali iż o nich właśnie coś napisałem. Zarozumial-
cy.  Niektórzy zaś, chyba trochę już skażeni przez wpływy reszty 
świata, uznają że felietonik to miła lektura, można się uśmiechnąć, 
czasem wymownie w głowę postukać, ale mieć tę odrobinę intelek-
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tualnej frajdy i to niezależnie od tego, czy autor ma rację, czy nie 
ma i bredzi. Nie darmo większość odbiorców pisanej prasy zaczy-
na od strony z felietonami. Tak jest i nic na to nie poradzę.

Przez osiem lat prowadziłem miesięcznik SOSNart, w którym 
to piśmie na ostatniej stronie był felieton zwany TOKOWISKIEM. 
Z wyjątkiem jednego numeru. Bo mi się jak raz nie chciało pisać, 
albo komputer się popsuł, albo coś innego wypadło. Nie pamię-
tam.

Osiem lat minęło, TOKOWISKO zniknęło, świat się nie zawalił. 
Jeśli na rzeczywistym tokowisku ktoś mądry zbudować by kazał 
lotnisko, albo hotel, albo sztuczne jezioro, to ptaszyska – te które 
przeżyją ma się rozumieć – znajdą sobie inne miejsce i gatunek 
przetrwa, albo i nie. Mało się znam na ornitologii. Na pisaniu i ję-
zyku trochę bardziej. W razie czego to mam na to nawet papier.

Jakie były to teksty dziś każdy (kto kupi) może się przekonać. 
Jeśli nie będą się podobały, co jest wysoce prawdopodobne, może 
zawsze z zrobić książki inny użytek. Na przykład podarować nie-
lubianej ciotce, albo podłożyć pod nogę stolika w kawiarnianym 
ogródku, żeby się płyny nie wylewały, można też rozpalić nią grilla, 
albo w kominku. Tak czy siak wydatek nie będzie daremny.

To byłoby na tyle. Niektóre felietony opatruję komentarzem, bo 
albo trzeba coś wyjaśnić, albo sobie te jaja przypomnieć.

Odwagi!


