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STYCZEŃ – WIERSZE O SZCZĘŚCIU

I MIEJSCE

Szczęśliwi

Nasze włosy na wietrze jak czarne pochodnie,
Nasze rzęsy jak jedwab czy skrawki satyny -
Paś, się, paś! sarno szczęścia na łące ze srebra,
Cedź się, cedź! wodo szczęścia przez czasu turbiny.
Jestem mgłami rdzawymi spowita jak szalem,
Jesteś echem, co nocą o skały się tłucze -
Lej się, lej! miodzie złoty w szczęśliwe godziny,
Fruńcie szczęścia żurawie po niebie - jak klucze!
Nasze palce splecione w koralu jarzębin,
Nasze usta przyrosły do liści, do trawy…
Nocy!, odgrodź nas gwiazdą od śmierci i świata,
Zasłoń dymu dywanem płomieniu łaskawy…

Anna Piliszewska. Wieliczka
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WYRÓŻNIENIA

Nie przestawaj i…

… kochaj mnie jak ten żółty jesienny liść

rzucony przez wiatr targany marzeniami

stanie się poranna aura z kropelkami

deszczu na mojej szybie

namaluję gołym palcem wielkie serce

mokre od łez a potem zmażę je papierem

szorstkim jak zeschnięta łodyga rośliny

szykującej się na osamotnienie

w ogródku jej sąsiad czeka na swoją kolej

wystawił już bulwy ponad matkę rodzicielkę

nieco stwardniałą od niskiej temperatury

zapasy zostały poczynione

na wiosnę spotkamy się na tej samej grządce

radośni tacy i pełni życia ja z motyką ty z konewką

a tymczasem okryj mnie kocykiem i zrób herbaty

z cytryną i miodem zbieranym przed jesienią

a potem przytulmy się nadzy jak drzewa za oknem

aż do przesilenia zimowego tak trwajmy

i bądź jak te kasztany co lecą za oknem

prosto pod stopy par roześmianych

… kochaj mimo szarych dni, mimo szarych nocy

Anna Humięcka. Ciechanów
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Sen

Śnił mi się dzisiaj biały koń.

Miał długą, białą grzywę i długi biały ogon, którym odpędzał rzeczywistość,

A łąka , na której stał była jak marzenie...

Przedziwna w swej wonności tak,

Że odczuwało się zapach kwiatowego pyłku.

Nad kielichem każdego kwiatu pochylały się motyle – pływające serca.

I nagle... wszystko przykrył biały obłok.

Koń zarżał i odszedł w inny sen,

Słońce załkało, przykryte białą chmurką,

Tylko motyle, wtulone w łąkę, której odebrano blask,

Czekały na chwilę, kiedy słońce da im znak, by oddawały kwiatom swe życie.

Agnieszka Sułkowska – Kornaus. Rydzewo
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Moja definicja szczęścia.

Szczęście to śpiew i muzyka płynąca z Naszej duszy...
Szczęście to mieć przyjaciół, ale nie tych nieszczerych,
Którzy zostają z Nami tylko na chwilkę obgadując Cię
I znikając jak kamfora, bo im się znudziliśmy...
Takich szczerych od serca, na których zawsze możemy liczyć
I którzy zostaną z Nami, nie dla tego, bo muszą,
Tylko dlatego,
Że chcą.
Czy tacy w ogóle istnieją?...
Szczęście to Miłość, ciepło, przytulenie,
Poczucie bezpieczeństwa i świadomości,
Że ktoś, tam za drzwiami, zawsze na Nas czeka...
Szczęście to poczucie wolności Naszego uwięzionego ciała,
Brak jakichkolwiek ograniczeń,
Szybkość, wiatr i adrenalina...
Szczęście to tatuaż, który wyraża Nas i to co kochamy.
Szczęście to obłędny zapach w salonie.

Joanna Jarosz . Ciechanów
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Małe szczęście

Tańczę…

Helleński wiatr unosi mnie

Rozwiewa moje włosy

Buzuki głos porywa też

Nad brzegiem morza stopy bose

Cykady wśród oliwnych drzew

Rytm wystukują tańca

Jak bębna głos w poszumie fal

Od horyzontu krańca

Byłam tam wczoraj, z wiatrem tańczyłam

Dziś już pozostał wspomnienia czar

Wrócę tam jeszcze gdzie kiedyś byłam

Usłyszę cykad głos i plusk fal

Helleński wiatr znów mnie uniesie

Choć siwy mam już na skroni włos

Zagra buzuki i mnie poniesie

Znowu do tańca jego strun głos

Już bose stopy nie są tak lekkie

I mają własny muzyczny rytm

Lecz w sercu radość że można pięknie

Zatańczyć znowu na brzegu tym.

Janeczka Janakakos- Szymańska z Ciechanowa
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LUTY – ESEJE O MIŁOŚCI
I MIEJSCE  JESTEM ROMEO, OTELLO, IGNACY PADEREWSKI…

Miłość. Amore. Amour. Liebe. Ljubav. Love. Różne języki, różne brzmienie, to samo 
obezwładniające nas uczucie. Co to jest miłość? Nie, nie podejmę się tworzenia defnicji, bo tyle 
ich jest ile rodzajów miłości, ile ludzi. Czy zawsze miłość jest miłością? Oczywiście, że nie.
Czasami to pojęcie można by zastąpić zauroczeniem, fascynacją,
wielką sympatią, namiętnością… Jedno jest pewne – miłość istnieje i spotyka nas, niezależnie, 
czy jesteśmy filozofami, naukowcami, wielkimi artystami o wrażliwej duszy czy tylko nieznanymi
nikomu ludźmi mieszkającymi w ciasnych pokojach,w szarych blokowiskach.

Miłość zmienia nas. Poeci zazwyczaj piszą, że uskrzydla, dodaje szlachetności, skłania do 
poświęceń, do bycia dobrym. Wszystko to prawda, ale z miłości także popełniamy zbrodnie i 
przestępstwa, niszczymy swoje życie, stajemy się okrutnikami, 
a jedyną siłą miotającą naszym jestestwem jest obłęd, chorobliwa zazdrość, nienawiść, rozpacz, 
upokorzenie czy wściekłość granicząca z niepohamowaną żądzą zemsty.  Miłość pokazuje naszą 
siłę i obnaża słabości. To ona w sposób niebezpieczny potrafi uzależnić od drugiej osoby, 
pozbawić woli decydowania o sobie, odebrać zdolność oglądania świata własnymi oczami. 
Widzimy taką „rzeczywistość”, jaką widzi osoba, którą kochamy.

Miłość to niebezpieczne uczucie. Najgorsze jest to, że częstokroć uczucie, które okazuje 
się być toksycznym, niczego nas nie uczy. Mija jakiś czas i wpadamy w sidła podobnej miłości po 
raz wtóry. Jak to się dzieje, że popełniamy te same błędy ponownie? Przecież każde 
doświadczenie powinno nas czegoś uczyć. Gdy oparzymy się gorącą pokrywką, następnym 
razem pamiętamy, aby zdjąć ją ręką zabezpieczoną rękawicą kuchenną. Czy taka rękawica nie 
istnieje w przypadku miłości? Nie zapala się nam czerwona lampka z tyłu głowy, że to już kiedyś 
było i źle na tym wyszliśmy? A może głód miłości jest tak wielki, że chcemy ciągle zaspokajać ten 
nienasycony apetyt, nawet wtedy, gdy spodziewamy się, że konsekwencje tego będą większe niż 
tylko ból wątroby w przypadku przejedzenia? Literatura pełna jest różnych przykładów, a prasa 
codzienna bez przerwy epatuje kolejnymi sensacyjnymi doniesieniami.

A może miłość jest naszą siłą? Może obdarzenie tak gorącym uczuciem, kogoś innego niż 
my sami, świadczy, że nie boimy się utracić własnej tożsamości, wolności, niezależności oraz 
tego, że będziemy potrafili wyznaczyć granice,których sami nie przekroczymy i nie pozwolimy 
przekroczyć drugiej osobie? Tylko osoby silne wewnętrznie potrafią odmówić, zwłaszcza 
kochanej osobie, i zachować tę swoją cząstkę prywatności, te swoje małe tajemnice, 
przemyślenia, wspomnienia. Przecież czasami one nawet nie są do niczego potrzebne 
partnerowi czy partnerce, a nam, a właściwie naszej psychice, są niezbędne. 

Na pewno miłość jest silnym uczuciem, ale czy długim? Z kilku powodów żadnej 
zgodności w tej kwestii nie ma – po pierwsze nie wiadomo, w którym momencie się zaczyna i, 
w którym kończy. Po drugie, co to znaczy długo, bądź krótko w przypadku miłości? I jakie są jej 
przejawy? Czy jeśli pani Paderewska mówi do męża: - Ignasiu, włóż sweterek, bo zimno! – to jest 
tylko troska czy przejaw ogromnej wieloletniej miłości? Czy taką samą „wartość ma trzymanie 
się za ręce dwojga nastolatków i dwojga starych ludzi? Nie wiem. Domyślam się tylko, że w obu 
przypadkach jest to niezwykle przyjemne. Wszak miłość jest nam dana niezależnie od wieku 
metrykalnego. Jest nam potrzebna jak oddychanie. Niekoniecznie musi się sprowadzać tylko do 
relacji: mężczyzna – kobieta. Kochamy przecież rodziców, rodzeństwo, dzieci, dziadków, wnuki, 
dalszych członków rodziny, zwierzęta… Każdy przelewa swoją miłość na tego, kogo chce nią 
obdarzyć. Nie zawsze jest to z wzajemnością. Najważniejsze jest kochać i mieć nadzieję na to,
że wzajemność zjawi się w którymś momencie.               Maciej Henryk Modzelewski. Białobrzegi

12



WYRÓŻNIENIA

MIŁOŚĆ

Czym jest uczucie zwane miłością? Zastanawianie się czy to nad genezą, 
czy charakterystyką tego tajemniczego pojęcia budzi pewną pychę, obawę i niepewność.
Bowiem jak zdefiniować „zjawisko”, które jest filarem i fundamentem życia wszystkich
niemal  istot?  Przecież  jedynie  na  trwałym  fundamencie,  podtrzymywanym
niebosiężnymi filarami miłości ostać się może budowla zwana szczęściem i spełnieniem.
Niemniej cóż się dzieje, gdy fundament okazuje się zbyt płytki a filar nie dość mocny?
Budowla ta, jakże znamienita, wyniosła i majestatyczna – sypie się, w proch obraca.

Miłość… ta która życie ofiarowuje, szczęściem obdarza ochoczo, nieskromnie w
swe ciepłe objęcia zaprasza. Daje nadzieję, siłę i moc. Prostą radość, satysfakcję i pokój.
Miłość,  która  burzy  królestwa  i  wojny  stwarza!  Ta,  co  sens  życiu  nadaje  tak
niespodziewanie, po czym odbiera wedle własnej woli. Jak ją nazwać? Jak zrozumieć?
Iluż to przede mną miłość opisać próbowało! Każdy na swój sposób, według własnych
spostrzeżeń, osobistych doświadczeń, nagromadzonej wiedzy. 

Stary Testament miłość Bogiem nazywał, Homer zaś opiewał jak potężna jest
i  niebezpieczna,  gotowa stać się podstawową przyczyną wojny.  Platon widział  w tym
tajemniczym  uczuciu  źródło  piękna  i  idei,  Budda  natomiast  -  świadomość  i  pełne
współczucie wobec wszelakich bytów. Chrześcijanie ze św. Pawłem na czele miłość
z Bogiem i najwyższym dobrem utożsamiali, Owidiusz zaś z namiętnością i rozkoszą. 
W średniowieczu była ona tajemnicą, obiektem rozważań filozoficznych i teologicznych.
Dziś  miłość  uznawana  bywa  przez  niektórych  naukowców,  za  nie  do  końca  jeszcze
zrozumiałe  związki  chemiczne  w  ludzkim  ciele.  Czyż  zatem  nie  jest  pychą  próba
dołączenia do tego jakże znamienitego gremium badaczy i filozofów?

Jeżeli  jednak zdecyduję  się  znaleźć  miłość,  gdzie  miałbym jej  szukać?  Czymże
różni się miłość Polaka, Niemca, Rosjanina lub Amerykanina? Czyż inne są najgłębsze
uczucia Chrześcijan, Żydów, Muzułmanów i Hindusów? Jak podzielić,  określić i  opisać
różnice w miłości rodziców do swych dzieci bądź dzieci do rodziców, namiętności
młodzieńczej ze stabilnością ludzi owiniętych już jesienią życia? 
Czy inna jest miłość do ojczyzny od umiłowania wolności, prawdy i sprawiedliwości?
A może miłość którą tak wielu omawiało, nie jest ani chemią, wiarą czy namiętnością, 
ale po prostu – wszystkim? Bowiem czyż nie jest prawdą, iż sprowadzając całość naszych
uczuć i emocji do składników pierwotnych, nie znajdziemy tam jedynie miłości i strachu?
Strach rodzi  się  z  braku miłości  i  świadomości,  zaś wszelkie zło z  tej  ciemnej pustki
powstaje. Natomiast wszelki strach, lęk i gorycz, miłość pokonuje, zwalcza i osładza.

Miłość bez wątpienia jest w każdym z nas. Nie mniej nie więcej, ale dokładnie tyle
samo posiadają jej wszystkie serca. Jest ona naszym początkiem i celem. Nieopisywalna,
wszechmocna i wszechobecna. Bezsilnymi jesteśmy w próbach zamknięcia tegoż uczucia
w ramy, ryzy czy tabele.

Miłość  była,  jest  i  będzie  tajemnicą niedefiniowalną,  Boskim sekretem, darem,
łaską i życiem.

Marcin Rozmarynowski. Gdańsk
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Miłość przez liczby.

Co nazywamy związkiem? Miłość dwojga ludzi, wspólne spędzanie czasu i plany,
tęsknota  za  drugą  połówką,  w  ten  sposób  chyba  możemy  opisać  to  uczucie.  Jednak
postaram się  je  wyrazić inaczej,  mam nadzieję  znaleźć  wzór na miłość i  wyodrębnić
negatywne w związku zachowania, a także niechciane sytuacje. Archetyp tego zjawiska
może  być  wyrażony  jako  a+b,  oczywiście  nawiązuje  do  relacji  międzyludzkich
zakorzenionych  w  naszej  kulturze.  W  odrębnych  kręgach  może  pojawiać  się  więcej
elementów.  Posiadając  nasze  wyrażenie  a+b,  zastanówmy  się  nad  skalą  miłości.  

Wyraźmy ją w pięciu stopniach, lub jeśli ktoś woli etapach. Na początku poziom
uczucia wynosi jeden, wtedy możemy mówić o zainteresowaniu drugą osobą. Na tym
etapie  między  naszą  modelową  parą  zaczyna  „iskrzyć”  mówiąc  językiem potocznym.
Skupmy się  raczej  na kolejnej  fazie.  Teraz  nasz  wzór może zostać  rozszerzony.  Skale
opiszmy literą  „s”,  dla „s”  nie  mniejszego od zera  i  mniejszego bądź równego pięciu.
Możemy teraz również wprowadzić czynnik „w”, który jest wielokrotnością naszego a+b.
Powstaje więc kolejny wzór  |s+w|(a+b). Czym jest owo tajemnicze „w”? Otóż w moim
rozumieniu,  jest  to  wartość  opisująca  wady  i  zalety  odkrywane  przy  bliższym
poznawaniu siebie nawzajem. Podsumowując drugi etap związku wyjściową wartość „s”
modyfikujemy poprzez „w”.  Trzeci etap to najszybszy rozwój relacji, który jest również
dość niebezpieczny. Uczucie wyjściowe s=1, wacha się tak naprawdę od zera do pięciu,
istnieje obawa o różne błędy, które możemy popełnić z biegiem czasu, przykładem niech
będą zdrada, czy przedmiotowe traktowanie drugiej osoby.
Jednak jeśli ludzie naprawdę się w sobie zadurzą nawet wielkie problemy będą umieli
rozwiązać  wspólnie.  Te  dwa  czynniki  we  wzorze  będą  opisane  jako  „B”  i  „z”.
Otrzymujemy więc (s+w)(a+b)+(z+B),  warto podkreślić,  że „B” zazwyczaj ma wartość
ujemną. Jest to też etap najcięższej pracy nad związkiem, którą oznaczę literą „P.”.

Zbierając  wszystkie  czynniki,  które  do  tej  pory  opisałem  otrzymujemy  (s+w)
(a+b)+(z+B)+p.  Etapy cztery  i  pięć  powtarzają  się,  występuje  zatem pętla,  która  jest
domyślnie nieskończona. Kończy się kiedy wartość całego wyrażenia osiąga zero. 
Tu  możemy  wprowadzić  czynnik  nazwany  przeze  mnie  „r”,  na  rzecz  którego  maleje
wartość  „p”.  Występuje  również  przyzwyczajenie  wyrażone  jako  „x”.  Kolejny wzór  to
(s+w)(a+b)+(z+B) + ½ x+ ½ p. Etap piąty przynosi jeszcze większy spadek znaczenia „p”
na rzecz „x”. Jedyną zmianą we wzorze jest: ¾ x oraz ¼p. Po tej fazie pojawia się wartość
„d”, czyli doświadczenie, które towarzyszy nam już do końca. Możemy już zatem rozpisać
łącznie wszystkie fazy wyrażeniem:
(a+b)=>(s+w)(a+b)=>(s+w)(a+b)+(z+B)  =>(  s+w)(a+b)+(z+B)+p=>  s+w)(a+b)+(z+B)
+½ x+ ½ p.=> (s+w)(a+b)+(z+B)+ ¾ x+ ¼ p =>t[(s+w)(a+b)+(z+B)+ ½ x+ ½ p] t[(s+w)
(a+b)+(z+B)+ ¾ x+ ¼ p].

Patrząc na powyższy wzór podejmijmy refeksję nad tym, czy ten zapis możemy
zastosować w praktyce. Według mnie należy skrócić go do postaci, która jest znacznie
przydatniejsza, biorąc pod uwagę etapy, które zajmują najwięcej czasu i najbardziej na
nas działają. Moim zdaniem są to powtarzające się fazy numer cztery i pięć.

Zatem uproszczony wzór związku przedstawia się następująco:
t[(s+w)(a+b)+(z+B)+ ½ x+ ½ p] t[(s+w)(a+b)+(z+B)+ ¾ x+ ¼ p].

W podsumowaniu chciałbym podkreślić, że wszystko co napisałem powyżej jest
moją  subiektywną  opinią  czerpaną  z  własnych  doświadczeń.  Zatem  wzór  i,  można
powiedzieć matematyczna podstawa związku, jest przypisana wyłącznie mojej
osobie. Jednak starałem się przypisać mu, jak najbardziej uniwersalny charakter.

Kacper Wiśniewski. Ciechanów
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Nie najlepsze wrażenie odnoszę, gdy słyszę, że można się zakochać.

Ludzie,  którzy  się  kochają  chyba  również  nieczęsto  określają  w  ten  sposób  swój

„początek”.  A  może  tylko  tak  mi  się  wydaje,  bo  tak  bym  wolał.  Tak  czy  inaczej

świadomość słów nie odgrywa tu roli wolitywnej, a powinna.

Miłość, choć owe pojęcie jest narażane na ataki relatywistycznych mrzonek, nie

oznacza fascynacji emocjonalnej, która to sama w sobie jest pojęciem dość rozmytym, 

w czym nie ma niczego złego, jeśli pamiętamy, o czym mówimy.

Miłość nie zaczyna się i nie kończy, bo jest bytem wyższym, nie stawaniem się. Miłość

trwa w Bogu, a on nakierowuje nas na nią, gdy jesteśmy gotowi. Jest przeznaczeniem,

nierozpalonym ogniskiem, które pełni bowiem tylko funkcję pewnego rodzaju środka.

Miłość  jest  natomiast  celem  samym  w  sobie.  Dość  jasnym  jest,  że  rzeczy,  które  się

kończą,  nie  biorąc  pod  uwagę  zużywających  się  przedmiotów  i  zjawisk  fizycznych,

cechują sytuacje właściwe sprawom niepewnym, np. kłamstwu. Takie byty metafizyczne

jak  prawda,  dobro,  miłość,  nie  są  niepewne,  ponieważ  przerwanie  ich  ciągłości

zaprzeczałoby im samym, jako ukonstytuowanym w prawidłowym znaczeniu 

i  oznaczałoby  kłamstwo  lub  błędne  pojęcie,  wolitywnie,  czy  też  przypadkowo,

nieuważnie.

Nazywajmy rzeczy po imieniu. Miłość, jak w nienowej już piosence, to nie „żaden

film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże”. Zamiast „zakochiwać” się i szukać

„tej prawdziwej” miłości, zdecydowanie lepiej jest uniknąć nicości, poprzez świadomość

tego, co mówimy, co czynimy słowami innym i sobie.

Oczywiście nie  mam prawa,  ani  mocy (i  nawet  nie chcę zabraniać tego nikomu,  jeśli

pragnie),  ale  czy  świadoma  chęć  płytkości  lub  oszukiwanie  samego  siebie  w  celu

zaspokojenia  swojego  głodu  „wydrukowanym  z  internetu  posiłkiem”  powinna  być

ubierana w słowa mówiące o tym, co najpiękniejsze?

Bez względu na to – czy ktoś wierzy w miłość, czy też odebrał sobie tę wiarę –

trudno jest wierzyć w coś, czym dana rzecz w istocie nie jest. Trudno wierzyć, że istnieje

prawdziwa miłość, jeśli postrzega się ją jako fascynację emocjonalną... Chyba, że dojdzie

się  do  wniosku,  iż  istnieje,  bo  jest  niepewna,  śmiertelna.  Tylko  wtedy,  gdy  się  to

dostrzeże i zaakceptuje, miłość stanie się bytem, bez którego nic nie ma sensu.

Pozostaje tylko żółć, żałująca dusza wspina się po szczeblach wspomnień.

Bóg to widzi, i również żałuje, bo On sam jest Miłością.

          Andrzej Zajkowski. Ciechanów
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Miłość – pojęcie spotykane przez każdego z nas niemalże na każdym rogu. 
 Pod  tym  słowem kryją  się  przeróżne  gesty,  czyny  czy  słowa.  Każdy  z  osobna  inaczej
interpretuje  miłość.  Każdy na podstawie własnych doświadczeń,  a Ci  podatni  na wpływy
innych  piszą  definicję  miłości  taką,  jaką  im  wpajano  od  kołyski  czy  na  podwórkowym
trzepaku. A. de Saint – Exupery napisał kiedyś, że „miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, 
gdy niczego w zamian nie  oczekujesz”.  Jak w takim razie  sklasyfikować to,  co czuje do
kobiety?  Czy  miłością?  Jeśli  ten  Francuz  ma  rację,  to  głosiłem nieprawdę  szepcząc  czy
pisząc,  że  kocham.  Czymże  były  te  serca  na  piasku  czy  śniegu  rysowane;  te  na  kartki
przelewane;  na szybach,  kostce brukowej uzewnętrzniane czy w SMS-ach przekazywane?
Czym były zatem te kwiaty posyłane, te na i w samochodzie zostawiane? Suweniry, słodycze,
kino, kawiarnie i całe  wspólne wolnego czasu spędzanie? Według cytowanego przeze mnie
pisarza, wszystko co wymieniłem, to nie jest miłość. Nie jest, bo dając powyższe chciałem
czegoś  w  zamian:  nie  chciałem  czuć  się  samotny,  potrzebowałem  ciepła,  zrozumienia,
chciałem w chwilach zwątpienia być  dobrym słowem ratowany i  by moja szczerość tym
samym była  nagradzana.  Wszystko co oczekiwałem,  tak  teraz  po latach  na  to  patrzę  już
chłodniej,  jakbym  był  z  boku  tych  wydarzeń,  jakby  to  wszystko  nie  mnie  się  tyczyło,
wszystko to nie tylko z dobrych chęci się brało. Z nadmiaru cierpienia również. 

Czy człowiek nienauczony kochać może żądać kochania? Czy istota  ludzka,  która
krok po kroku dochodziła sama do tego, jak powinna wyglądać miłość może żądać od kogoś
by  odwzajemniał  jego  jeszcze  niedopracowane  uczucie?  Jeśli  spojrzeć  na  to  z  punktu
widzenia wiary, to w starotestamentowych  księgach dydaktycznych napisane jest, 
by to co dajemy z tym, co odbieramy było w równej mierze.

W poprzednim akapicie wylewałem żal do tych niewdzięcznic, które spotykając na
swojej drodze potraktowały mnie jako przygodę, bądź ciekawą odskocznię od tego co widzą
na  co  dzień,  ale  czy  to  wszystko  nie  jest  tylko  i  wyłącznie  moją  winą?  Gdyby  tak
przeanalizować dokładnie, spojrzeć w głąb własnego życiorysu, czy przypadkiem nie jest tak,
że ja kiedyś podczas całej  swojej ziemskiej wędrówki nie przegapiłem tej  jednej jedynej?
Kobiety, z którą po wsze czasy byłbym szczęśliwy, z którą na jesieni życia mógłbym czerpać
radość podczas wspólnych podróży, posiłków we dwoje, spacerów? A było takich dziewcząt
kilka. Czy szczenięce „kocham Cię, że ojeju” mogłoby się wzmocnić i trwać do dziś i po kres
naszych dni? Problem nas ludzi polega na tym, że przy pierwszym spotkaniu chcemy pokazać
się z jak najlepszej strony. Wielu próbuje ukryć swoje wady, przekazując inny obraz siebie niż
jest naprawdę. Przez te pierwsze spotkania dajemy z siebie sto procent normy, nad swoim
wizerunkiem pracujemy na najwyższych obrotach, co z biegiem czasu działa destrukcyjnie na
tworzący się związek, gdyż nie mając nic więcej do zaoferowania nasze możliwości słabną,
wysyłamy  partnerowi  coraz  mniej  bodźców,  podczas  gdy  druga  strona,  by  utrzymać
dotychczasowy poziom ekscytacji, potrzebuje tych bodźców coraz więcej. 
 Zdaje się, że najpiękniejszy rodzaj miłości to miłość rodzica do dziecka. Gdy stajemy
się  odpowiedzialni  za  małe,  bezbronne dziecko marginalizujemy wszystko,  co dotychczas
miało dla nas wartość nadrzędną. Naturalne jest odstawianie na dalszy plan znajomych czy
mniejsze zaangażowanie w pracy. Chcemy to nowe życie wychować jak najlepiej - tak by nie
musiało  mieć  trosk  takich  jak  my  w  młodości  -  chcemy  chronić  dziecko  przed  złem
otaczającego świata. Rodzic dla dobra dziecka jest w stanie wyrzec się swoich przyjemności,
jest w stanie zrobić wszystko, przenosić góry. Ale chwileczkę… Czy to wszystko jest takie
bezinteresowne? Czy my – rodzice – nie oczekujemy od swoich pociech czegoś w zamian?
Drogi czytelniku, pozwolę zostawić te pytania bez odpowiedzi,do głębszej refleksji.

Piotr Jasiński. Ciechanów
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NAGRODY JURY

Miłość  jest  tematem  absolutnie  niewyczerpalnym  i  gloryfikowanym  przez
większość  ludzi.  W  jej  imię  powstały  miliony  wierszy,  piosenek  i  komedii
romantycznych.  Jest  ich  naprawdę  sporo,  a  dałabym  sobie  rękę  uciąć,  iż  będzie  ich
jeszcze  więcej.  W  takiej  chwili  nasuwa  się  niewygodne  pytanie:  Czy  w  takim  razie,
wszystko nie zostało już powiedziane, co najmniej dwadzieścia siedem razy?  I jako, 
że lubię wyłamywać się ze schematów, też powiem co nieco o miłości, ale o miłości, którą
zna niewielu z nas.

Kochamy –  jak  my uwielbiamy kochać!  Mamę,  tatę,  psa,  czekoladki,  a  czasem
nawet męża. Wielu z nas ma w sobie ogromne pokłady głębokich uczuć i przekładamy je
na wszystkich i wszystko, z wyjątkiem jednej osoby. Tak, niełatwo jest kochać samego
siebie.  Ja  osobiście  zostałam  dobitnie  poinformowana  o  takiej  możliwości
ukierunkowania uczuć podczas oglądania serialu pod tytułem „Seks w wielkim mieście”.
Samatha Jones, odchodząc od mężczyzny, którego kochała, lecz nie potrafiła mu zaufać,
powiedziała „Kocham cię, ale bardziej kocham siebie”. Pozwolę sobie powiedzieć o mojej
reakcji szczerze i całkowicie kolokwialnie – szczęka mi opadła. Wybrać swoje szczęście,
zamiast  ukochanego? Ilu  z  nas  byłoby wystarczająco  odważnych?  A ilu  udaje,  że  nie
dostrzega problemu i latami tkwi w toksycznych związkach, do których szczęście dawno
już nie  zagląda? Samantha zainspirowała mnie  do pewnych rozważań.  Co usłyszymy,
jeżeli  przyjdziemy  się  ulicą  i  każdą  napotkaną  osobę  spytamy,  co  chciałaby  w sobie
zmienić, gdyby tylko mogła? Odpowiedź jest taka: płaski brzuch, dłuższe nogi,
ładne włosy,  pewność siebie  i  wiele,  wiele  innych.  Zastanawiam się  czy  mogłoby się
wśród nich zdarzyć proste „Nic – jest dobrze tak, jak jest”. 

Kompleksy są nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji, dlatego znaleźliśmy sobie
na nie sposób – zbyt duże koszulki, długie spodnie, makijaż, poczucie humoru. Trudno
jest pokochać swoje odbicie w lustrze lub osobowość, gdy doskonale znamy wszystkie jej
skazy. Trudno uwierzyć, iż coś może się udać, jeśli już raz ponieśliśmy porażkę.
Dlatego rozpaczliwie szukamy kogoś, kto obdaruje nas swoją miłością, jako że my tego
nie potrafimy. Jest pewne powiedzenie, które wszyscy znamy, lecz niewielu je w pełni
rozumie. A mianowicie „O gustach się nie dyskutuje”. Tak, zapewne wielu z nas użyło go,
gdy koleżanka spytała jak podoba nam się ta ohydna, jaskrawozielona sukienka, którą
kupiła na wyprzedaży, ale jego znaczenie sięga nieco dalej. 

Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba! Jak jabłko na głowę Newtona! 
A wszystko za sprawą dziewczyny, która w moim mniemaniu była uosobieniem piękna, 
a dla mojego znajomego nie było  w niej nic atrakcyjnego. To przez przecudowną książkę,
którą czytałam, a która mojej znajomej nie poruszyła nawet odrobinę. 
To przez zabawnego chłopca, który rozśmieszał moją przyjaciółkę, a mnie nie potrafił.
Może to jest właśnie powód, dla którego jest tak wiele sklepów, książek, a może nawet
kolorów. Bo każdy ma inny, niepowtarzalny gust.

Nie  ma  najpiękniejszych,  najmądrzejszych  i  najzabawniejszych.  Mi  w  zeszłym
roku nawet miss świata się nie spodobała. Dacie wiarę? Najpiękniejsza kobieta na Ziemi!
Każdy  powinien  to  kiedyś  zauważyć.  Być  może  wtedy  jego  życie  stałoby  się  nieco
prostsze. Któż nie był kiedyś na zakupach z własną mamą, która zabraniała kupna tej
paskudnej (według niej) koszulki? Ta koszulka mogłaby być przełomem w czyimś życiu.
Mamie się nie podoba, ale to Ty będziesz ją nosił, więc powinna się przede wszystkim
podobać Tobie. Czyż nie? Justyna Luszyńska. Płock
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Czymże jest miłość?
Uczuciem mimowolnym, przymusowym czy niczym innym jak opaską, 

która zawiązuje nam oczy tak, abyśmy nie widzieli świata poza jedną osobą?
Szczerze mówiąc, miłość to pojęcie względne. Nie da się jej opisać. 
To tak jak z gwiazdami. Wszyscy je widzą, a jednak każdy postrzega je inaczej.

Dla jednych jest to złoty pył na granatowym niebie, rozświetlający nocne mroki. 
Drudzy sądzą, że są to planety oddalone miliardy kilometrów od nas. Wersja trzecich jest
taka, że nie są one niczym szczególnym. To tylko białe kropki pojawiające się w nocy, 
a znikające nad ranem.

Tak samo jest z miłością. 
Często zdarza mi się obserwować ludzi. Ich reakcje na przejawy miłości. 

Dlaczego  potrafią  zakochiwać  się  bez  wzajemności?  Przecież  miłość  polega  przede
wszystkim na akceptacji i szacunku. Spędzając czas z drugą osobą, powinniśmy wiedzieć,
czy pochodzi z ,,naszej bajki", czy też zupełnie innej. 

Niestety, większość nie odróżnia swoich marzeń od rzeczywistości. 
Ludzie wyobrażają sobie swoje ideały, nie zważając na to, że każdy człowiek jest inny.
Porównując go do swojej fikcyjnej, wyimaginowanej postaci,  szukają tylko TYCH cech.
Cech, które chcieliby, żeby dana postać posiadała. 

Mimo  że  każdy  inaczej  wyobraża  sobie  uczucie  miłości,  jest  coś,  co  łączy
wszystkich  ludzi.  Miłość  od  zawsze  inspiruje  artystów  do  pisania  wierszy,  utworów
prozatorskich, dramatycznych, piosenek, obrazów, a nawet filmów.

Każdy  człowiek  chce  kochać.  Każdy  próbuje  w  jakiś  sposób  przekazać  swoje
obserwacje  innym  ludziom.  Pokazać,  jaka  naprawdę  jest  miłość.  Bolesna,  radosna,
promienista, a może wcale nie istnieje? To już zależy od osoby i jej osobistej historii. 

Możemy wsłuchiwać się w utwory, czytać poezje i wśród nich wybrać te, które
najbardziej pasują do naszych sytuacji. 

,,Prawdziwa miłość jest jak duch, każdy o niej mówi, ale niewielu spotkało się z
nią twarzą w twarz". Alfred de Musset podkreśla w tych słowach, że tak naprawdę każdy
może wypowiedzieć się na temat miłości. Każdy potrafi ją określić, często opierając się
na  historiach  i  zwierzeniach  innych  ludzi.  Jednak  tylko  nieliczni  są  w  stanie  tak
naprawdę wyrazić się na ten temat. 
Najczęściej są to ludzie starsi. Oni przeżyli w życiu najwięcej. Ich udziałem są wzloty 
i upadki, które ukazały im szereg dróg, jakimi mogli się udać. 

Z jednej strony, mogli oni zostawić rodzinę, dzieci, albo wcale jej nie zakładać. 
Z  drugiej,  dzięki  losowi  udało  im  się  dożyć  aż  do  dzisiejszych  czasów.  Może  nawet
doczekali się wnucząt i teraz opowiadają im historie, które przeżywali za dawnych lat? 
Historie pełne miłości, zwycięstw i klęsk, które nauczyły ich kochać oraz poznać, czym
tak naprawdę jest Miłość.

Róża Szymańska. Parczew.
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Prawdziwy rodzaj miłości.

Kiedyś byłam najgorszą wśród najgorszych. I to dosłownie.

Z grupy plugawych ludzi wśród których się obracałam, najbardziej plugawa byłam ja.

Zawsze przy włamaniach najwięcej kradłam, na „ustawkach” powalałam największą 

liczbę przeciwników, a w towarzystwie najwięcej piłam i paliłam. No i brałam narkotyki.

Byłam kompletnym przeciwieństwem Uli. W zasadzie, to nie rozumiem czemu ten 

aniołek w ludzkim ciele trzymał się z nami. Z bandą lakonicznych chuliganów. I czemu ci 

lakoniczni chuligani trzymali się z tym aniołkiem. Co to grzeczne i poukładane dziewczę 

miało w sobie takiego?

Szczerze, nie zdziwiłam się, gdy Ula pewnego razu nie dawała znaku życia. 

Pewnie zrozumiała, że nie jesteśmy dla niej najlepszym towarzystwem. Lecz po kilku 

dniach pojawiła się w lubym miejscu naszej paczki. Przesiadywaliśmy tam dzień w dzień,

deprawując się wzajemnie. Oczywiście nas tam zastała. Przez łzy wykrzyczała, że zrywa 

z nami wszelaki kontakt, całkowicie i bezpowrotnie. Odwróciła się na sztywnych nogach 

i odmaszerowała. Przestałam o niej myśleć.

Jakiś czas później, gdy wracałam samotnie do domu, spotkałam ją na ulicy z 

wózkiem dziecięcym. „- Ula… Ty…?” – wybąkałam tylko tyle, wskazując palcem na 

różowego grubaska. „Nie.” – odpowiedziała

Nie byłam wtedy do końca trzeźwa, więc nie czułam oporów przed tym, by wymusić na 

niej opowiedzenie mi wszystkiego. Od początku.

Wiecie, jak brzmiały jej pierwsze słowa, wypowiedziane przez łzy? „On mnie 

zgwałcił.” Wiecie, jak brzmiały jej ostatnie słowa, wypowiedziane ze szczerym 

uśmiechem? „Kocham moją córeczkę.” Rozumiecie to? ONA POTRAFIŁA POKOCHAĆ 

DZIECKO Z GWAŁTU. Czy dalibyście radę pokochać kogoś, kto codziennie przypominałby 

Wam o tym piekielnym dniu? Wtedy, gdy złapał ją na pustej ulicy i zaciągnął do lasu, 

nachalnie i brutalnie. Później, gdy przedstawił jej swoje intencje. Ona odmówiła, a wtedy 

mężczyzna strasznie się rozgniewał. Bo on przecież nie wydawał Uli propozycji.

Wydawał jej rozkaz. On był taki silny. Dziewczyna nie potrafiła się obronić.To ją bolało.

Bardzo.

Mimo wszystko, o aborcji nie było nawet mowy. Niektórzy ludzie twierdzą, 

że miłość potrafi pokonywać największe wyżyny. Ale nie każda. Są różne rodzaje miłości.

I myślę, że właśnie przedstawiłam Wam najpiękniejszy i najtrwalszy z jej rodzajów.

Bo nie ma nic silniejszego niż miłość macierzyńska.                    Angelika Ptak. Brzeziniec
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Ars Amandi

Ponoć rodzimy się i umieramy w samotności. Więc po co to wszystko? 

Całe to kochanie, cała ta miłość. To przecież jak choroba przewlekła, to jakby zgaga, rak 

z przerzutami. Jest dobrze, by po chwili znów było źle. Trochę jak kobieta i PMS.

Oczywiście – w życiu nie jest tak pięknie jak w banalnych komediach romantycznych; 

nie zawsze jest happy end. Ale co, kiedy ktoś chce żyć tak, jak w tych bezsensownych

produkcjach? Jestem, przyznaje się, trochę jak Don Kichot, znam to wszystko z książek 

i z tych sztampowych filmów. Ale czy mogę i czy mam prawo obwiniać Jane Austin 

za moje oczekiwania? Jest tylko pretekstem, cichym głosem w mojej głowie, który ciągle

mamrocze „nie”. Mówię sobie, że muszę nauczyć się z tym żyć, bo to może dla mojego

dobra; Austin w końcu nie może się mylić, a mój własny pan Darcy czeka już zapewne

pod drzwiami.  Jednak przechodząc do sedna -  niewątpliwie,  miłość  to  niewdzięczna,

przebiegła, pełna sprzeczności istota, którą człowiek próbuje przechytrzyć. 

I oczywiście, na marne; w końcu każdy jej ulegnie, podda się, rzuci w jej ramiona.

Każdy pragnie tego słodkiego owocu, nawet jeżeli okaże się zepsuty czy kwaśny. 

Chcemy i już.

Nasze egoistyczne podejście do tych spraw jest po prostu beznadziejne – oczekujemy

miłości  pięknej,  chorej,  idealnej,  byle  jakiej,  cudownej,  księcia  na  białym koniu,  albo

dziewczyny z obrazka z Internetu.  Tylko niech będzie.  Niech nam ktoś powie,  że nas

kocha, że nas nie opuści, przytuli i zrobi herbatę. Oszukujemy się i idealizujemy,

by żyło nam się lepiej ze samym sobą.

Jak można zrozumieć coś, co nie ma sensu? Jak można zrozumieć miłość?

Metaforycznie ludzi  mówią o swojej  drugiej  połówce (pewnie wpływy mitu Platona),

jednak to czysta głupota sądzić, że nasza dusza (albo my sami) nie jesteśmy pełni bez

przypisanej nam osoby. Nie zaprzeczam – może i jest lepiej z kimś;jednak ludzie tracą

świadomie  swoje  ja,  zezwalając  na  ingerencje  drugiej  osoby,  zapominają,  że  tak

naprawdę są zwartą jednością i nie potrzebują nikogo, ani niczego, by cieszyć się swoim

życiem.

Mówiąc za Kierkegaardem, świat składa się z samych okazji do miłości. Może coś

w tym jest. Może codziennie mijamy te okazje, ale jesteśmy zbyt ślepi, albo zbyt głupi, 

by je dostrzec. Miejmy nadzieje, że to one pierwsze nas znajdą.

Karolina Mańczyk. Bobrowniki
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MARZEC – BAJKI O WIELKANOCY 

I MIEJSCE  Historia wełnianego kurczaczka

Promienie słońca coraz częściej przebijały się przez ciężkie chmury. 
Jak co roku Babcia Irena stawiała na stoliku, nakrytym pięknie wyhaftowanym przez nią obrusie
pleciony koszyk, z którym w Wielką Sobotę podążała do pobliskiego kościoła.  Wkładała do niego
tradycyjne  potrawy.  W koszyku siedział  już  marcepanowy zając,  chlebowy baranek,  kawałek
kiełbasy,  ręcznie  malowane  jajka  i  odrobina  soli.  Babcia  siedząc  na  swoim  bujanym  fotelu
kończyła robić na szydełku żółciutkiego kurczaka. Włożyła go do koszyka i  poszła do kuchni
przygotowywać  świąteczne  potrawy.  Wtem  zza  chlebowego  baranka  wyłonił  się  zajączek
wielkanocny i patrząc na malutkiego kurczaka zapytał:
- A tyś co za jeden?
- Jestem kurczaczkiem, którego Babcia zrobiła na szydełku.
Wszyscy wokół zaczęli się z niego śmiać, że taki puchaty, że taki żółty, że taki mały. 
Kurczaczek skulił się i zrobił się jeszcze mniejszy, niż był na początku.
Zając ponownie stanął na samym środku koszyka i przemówił:
-A teraz moje drogie pisanki czas rozpocząć nasz coroczny konkurs piękności. 
Pisanki piszczały z zachwytu i ponownie zaczęły przechwalać się swoim wyglądem. 
Dla kurczaczka wszystkie wydawały się cudowne. Babcia poprzedniego dnia gotowała cebulak, 
a później moczyła w nim jajka przyniesione z przydomowego kurnika. 
Potem siedziała nad każdym  z nich i ozdabiała rozgrzanym woskiem. 
Gdyby pisanki wiedziały ile pracy i wytrwałości potrzebne było do wykonania każdej z nich. 
Ale one były ślepo w siebie zapatrzone. 

Kurczaczek siedział cichutko i przyglądał się temu konkursowi próżności. 
Oczywiście żadna  z nich nie wygrała, bo nie potrafiono wskazać najpiękniejszej.
Zając podskoczył ponownie do kurczaka i zaczął mu się dziwnie przyglądać.
-Ty nowy, a z czego ty jesteś zrobiony?
-Z zółciutkiej wełenki- odpowiedziało cichutko kurczę.
Zając  z  resztą  mieszkańców  koszyka  zaczął  się  głośno  śmiać.  Odezwał  się  nawet  chlebowy
baranek.
-To do czego tu jesteś potrzebny? Mnie Babcia zje podczas świątecznego śniadania, podobnie jak
kawałek kiełbasy, pisanki pięknie ozdobią stół, a  królik będzie wspaniałym deserem, a Ty?

Kurczaczek posmutniał i zaczął zastanawiać się nad swoją obecnością w koszyku. 
Dlaczego Babcia postanowiła zrobić go na swym szydełku? Czy naprawdę jest taki bezużyteczny?
Te pytania kłębiły się w jego wełnianej głowie i nie mógł znaleźć żadnej odpowiedzi. 
Było mu smutno. 

Wtem  zawiał  silny  wiatr,  okno  które  otworzyła  Babcia  otworzyło  się  szeroko  
i przewróciło stolik, na którym stał wielkanocny koszyczek. Na ziemię wysypała się sól, za nią
potoczyły się pisanki,  chlebowy baranek i  kawałek kiełbasy.  Na końcu wypadł  marcepanowy
zając  i  wełniany  kurczaczek.  Do  pokoju  wpadł  kot  Mruczek  ,  chwycił  w  swe  zęby  kawałek
kiełbasy, chlebowego baranka i pobiegł na podwórko. Marcepanowego zająca nadgryzła szara
myszka, która do tej pory siedziała pod miotłą i przysłuchiwała się całej rozmowie. 

Piękne pisanki potłukły swe skorupki.  Tylko kurczaczek został w nienaruszonym stanie.
Babcia Irena usłyszawszy hałas weszła do pokoju. Zobaczyła przewrócony koszyczek. 

Wśród skorupek odnalazła wełnianego kurczaka, przytuliła go do siebie i szepnęła:
-   Dobrze,  że zdążyłam cię zrobić,  będę miała z kim spędzić  te przepiękne wiosenne święto,
święto Wielkiej Nocy.
     Kurczaczek w końcu poczuł się szczęśliwy. Wiedział, że dla Babci Ireny jest naprawdę kimś
ważnym … 

Jolanta Granica-Kownacka
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WYRÓŻNIENIA

Wspólna praca się opłaca

Zima się kończy, przychodzi wiosna- dla wszystkich zwierząt pora radosna.
Ze snu się budzą, domy budują, ciężko pracują i nie próżnują.
Zając też kica właśnie do lasu, bo chce zapasy zrobić zawczasu.
Nagle przystaje, na drzewo zerka- coś wisi na pniu dużego świerka!
To ogłoszenie: „Prosimy szczerze, przystrójcie dla nas kosz na wieczerzę.
Jutro Wielkanoc- czas szybko leci, a my nie mamy koszyczka. Dzieci.”
„Hmm, to coś dla mnie”- rozmyśla zając, i do barana pędzi, kicając.
„Hej, przyjacielu!”- woła z daleka- „Ważne zadanie dziś na nas czeka!”
Baran z kredensu koszyk wyjmuje, a zając myśli i tak planuje:
„Ty zatem przystrój kosz tasiemkami, a ja potrudzę się z pisankami”.
Do pracy zaraz się zabierają, jednak zadaniom rady nie dają…
Baran się męczy a zając sapie- taśma się plącze a farba kapie.
„Ech, nie podołam”- zając rozpacza. Gdy tylko pędzel w farbie umacza,
Zamiast kwiatuszków- kreśli bazgroły. Baranek także nie jest wesoły,
Bo nic nie wyszło z tego strojenia. Wreszcie powiedział: „Dość biadolenia!
Prośmy o pomoc kurczęta małe, w pracach plastycznych są doskonałe”.
Tak też zrobili. I już się mienią piękne pisanki żółcią, czerwienią,
A kosz oplata wstążka równiutko. „Teraz do dzieci pędźmy szybciutko!”
Idą kurczaki, baran i zając, o kosz najbardziej na świecie dbając.
Chcą przejść przez rzekę, lecz mostu nie ma! „Pewnie go zmyło”- baranek mniema,
Napiera w drzewo swymi rogami- tak oto powstał most nad mostami.
Pięknie, baranku”- zając go chwali. Już widać miasto gdzieś tam w oddali,
A czasu mało. „Mam szybkie nogi, sam wezmę koszyk, nadrobię drogi”.
Zostawił swoich przyjaciół w tyle- pędzi do dzieci w kurzu i pyle.
Zdążył- i dzieciom koszyk podaje. Skaczą ze szczęścia, a zając ziaje.
„Ach, dziękujemy!”- dzieci się cieszą i do kościoła kosz święcić śpieszą.
Zając tymczasem do druhów wraca. Pięknie im wyszła ta wspólna praca.
Morałów znajdziesz w tej bajce wiele: dobrze, gdy obok są przyjaciele,
Którzy ci zawsze pomocą służą pokonać trudność, nawet tę dużą.
Kolejny morał jest za to taki: w Święta jest ważny kosz i zwierzaki,
Bo bez zająca, kurcząt, barana, żadna Wielkanoc nie jest udana.
Ostatni morał tworzy przysłowie. Nie jest istotne, co masz na głowie,
Czy zamiast łapek posiadasz skrzydła, jesteś z rodziny ptaków czy bydła.
„Baran ma rogi, a zając nogi”- nikt więc w zalety nie jest ubogi.
Każdy ma swoje własne talenty- jeden jest szybki, drugi zacięty,
A jeszcze inny pięknie maluje, choć komuś w sile nie dorównuje.
Ważne, by sobie zawsze pomagać i z kłopotami wspólnie się zmagać.
Chwil miłych wtedy spędzicie wiele- w Święta i inne dni, przyjaciele.

Izabela Michta. Sosnowiec
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Bajka o wielkanocnej wędrówce jajka, które chciało zostać kraszanką...

Toczyło się jajko przez góry i lasy,

spoglądało na drogę od czasu do czasu.

Gnało żwawo leśnym duktem, albo krętą ścieżką,

ale gdy na piach trafiło, szło mu się bardzo ciężko.

Nagle na autostradę wbiegło

i tak bardzo się przelękło

szybkich samochodów, gwaru i hałasu,

że czym prędzej znowu skręciło do lasu.

- To nie dla mnie miejsce- pomyślało sobie.

- Jeszcze jakiś wielki potwór krzywdę mi tu zrobi!

Zamyśliło się jajeczko i…plusk! Wpadło do rzeki! Znowu!!!

Nurt je porwał i uniósł ku Ciechanowowi.

Tchu nie mogło złapać. Nagle – jakież było jego zdziwienie,

gdy go zatrzymały szuwary i rzeczne kamienie.

Znalazł je chłopiec Maciejem zwany,

umył, obejrzał i zaniósł do mamy.

Razem jajeczko włożyli do rondla

i patrzcie jak teraz ładnie wygląda.

Piękna kraszanka rudocebulowa

do koszyczka biegnie, zdobić go gotowa.

Rozsiadła się dumnie, w koło okiem zerka.

Nie znajdziesz drugiego takiego cudeńka!

Kto tak pięknie błyszczy i w słońcu się mieni?

- Mam urodę- może większą- od szlachetnych kamieni!

Jaki morał z tej bajki dla dzieci wynika?

Ten morał jest jednaki dla dziewczynki i chłopczyka –

dla Arka, Zuzi, Weroniki, Henia –

tylko uparci i wytrwali realizują swoje marzenia!

Bożena Szymańska. Białobrzegi
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Kurki ze świątecznej laurki.

W małym miasteczku, w małym domku z małym ogródeczkiem, mieszkali babcia 
i dziadek.Od kilku lat żyli samotnie, bo ich dorosłe dzieci i jedyna wnuczka przeprowadzili się
bardzo  daleko,  do  dużego  miasta.  Ale  zawsze  na  święta  wnuczka  przysyłała  dziadkom
własnoręcznie malowaną, świąteczną kartkę z życzeniami. Wkładała w to malowanie całe swoje
serce, bo bardzo dziadków kochała. W tym roku, na Wielkanoc, namalowała kwiecistą łąkę, 
na niej koszyczek z kolorowymi jajkami, obok kurkę, pod krzaczkiem zająca i dwa małe zajączki,
a nad łąką – motylka.
– Jaki barwny obrazek – zachwycała się babcia.
– A do tego, wszystko wygląda w nim jak żywe – zauważył dziadek.
I w tym momencie babci wydało się, że zając zastrzygł uszami, a dziadek odniósł wrażenie,
że kurka mrugnęła oczkiem.
– Na pewno mi się zdawało – pomyśleli, każde z osobna.
A ponieważ nastała już noc, oboje poszli spać, do znajdującej się na poddaszu, sypialni.

Gdy tylko dziadkowie wyszli z pokoju, w świątecznej kartce wszystko ożyło, jak to zwykle
bywa, jeśli w malowanie włoży się całe swoje serce. Zaświeciło wiosenne słońce, zapachniała
łąka, motylek fruwał z kwiatka na kwiatek, kurka pobiegła w głąb łąki szukać smacznych kąsków,
zając zapadł w drzemkę. A dwa małe zajączki szeptały sobie coś cicho na uszko. Potem widząc, 
że nikt nie zwraca na nie uwagi, chwyciły koszyczek z jajkami i wyskoczyły z kartki do pokoju
babci i dziadka. Tam szybko schowały jajka: trzy pod poduszkę na fotelu i dwa do koszyczka 
z włóczką. Potem wskoczyły z pustym koszyczkiem do kartki i siedziały cichutko jak trusie.

Po jakimś czasie z łąki wróciła kurka. Zauważyła, że koszyczek jest pusty.
– Ko-ko-ko, nie ma moich jajek! – zagdakała przerażona.
– Kto-kto-kto je zabrał? – pytała żałośnie.
Usłyszał płacz kurki zając i od razu domyślił się, że brak jajek to sprawka małych zajączków.
– Gdzie są jajka? – zapytał – macie je zaraz oddać kurce.
– Nie możemy – zajączki pokiwały przecząco głowami, aż zakołysały się im uszy.
– Zanieśliśmy jajka babci i dziadkowi „na zajączka”.
Zając najpierw osłupiał z przerażenia, ale zaraz ochłonął i zawołał:
– Przecież nikomu nie wolno wychodzić z kartki.  Tutaj czas nie płynie,  jesteśmy zawsze tacy
sami.  Poza  kartką  wszystko  się  zmienia,  dzieci  dorastają,  a  z  jajek  wykluwają  się  pisklęta.
Musimy szybko przynieść jajka z powrotem, inaczej stanie się to, co nie powinno się zdarzyć.
Ale było już za późno, bo właśnie w tej chwili wszyscy usłyszeli cichutkie popiskiwanie.
– Moje dzieci – krzyknęła kurka i wyskoczyła z kartki, a za nią zając i małe zajączki.
Wszyscy zaczęli zbierać kurczaczki do koszyczka. Gdy już wszystkie maluchy były bezpieczne,
wrócili razem do kartki, na łąkę.

Nastał nowy dzień. Babcia i dziadek zasiedli do świątecznie nakrytego stołu. 
Stała  też  na  nim,  oparta  o  wazon  z  żonkilami,  kartka  od  wnuczki.  Jakież  było  zdziwienie
staruszków,  gdy  zamiast  jajek  dostrzegli  w  koszyczku  kurczaczki.  Odtąd,  każdego  dnia
przyglądali się kartce uważnie. Ale kurczaki nie znikały, przeciwnie, były coraz większe. 
Rosły i rosły, zupełnie jak miłość dziadków do wnuczki. 
A kiedy nie mieściły się już w świątecznej kartce, dziadek zbudował im w ogródku kurnik i tam
zamieszkały. I do dzisiaj znoszą babci i dziadkowi bardzo smaczne, kolorowe jajka.

Ewa Moskalik. Poznań.
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Wielkanocne jajeczko

Wiosna, wiosna, puchną pąki,

stroszą się na wierzbach bazie,

wstaje trawa, więcej słońca

i brak śniegu jest (na razie).

Że Wielkanoc już nadchodzi

czują ludzie i zwierzęta,

już baranki czeszą futra,

zażółcają się kurczęta.

Także zając przetrwał zimą

i stąd w niezłym jest humorze,

krew mu w żyłach żywiej krąży,

myśli „Może się rozmnożę?”

A okazja jest nielicha

bo i klimat bardziej fajny

no i ogłosiły lisy

program zająco-socjalny.

„Gdy ktoś będzie prorodzinny

ten w nagrodę za swe czyny

ma na każde dziecko w miocie

duży worek koniczyny”.

Zachęcony perspektywą

zając spręża się jak może,

we współpracy z zającową

ciaśniej się zrobiło w norze.

Dumny ojciec sześciu młodych

leśnym duktem szedł pomału,

gdy do lisiej doszedł nory

rzekł te słowa „Chcę przydziału.

Proszę mi tu sześć pakietów

zaraz wydać. Według planu
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dopełniłem już wymogu

zwiększenia zającostanu”.

Lisy pokręciły głową

„Nieporozumienie małe.

Tak, na każde dziecko worek.

KAŻDE siódme, i to białe”.

Wracał zając klnąc pod nosem,

za to się cieszyły lisy:

bezkosztowo powiększyły

mięsny wsad do swojej misy.

Zając zaś do domu przyszedł,

dzień go dobrze nie nastraja,

w domu dzieci i małżonka…

Zaklął szpetnie „To są jaja!

Obiecali złote góry

a tu nic prócz pięknych słówek.

Jak wychować takie stadko,

cóż, nie dali mi wskazówek”.

Morał. Wszystkim nie wierz słowom

choćby atrakcyjnie brzmiały

by przy wielkanocnym święcie

lisy cię nie wykiwały

.

Artur Kozłowski.Ząbkowice Śląskie



NAGRODA JURY      Bajka o tym, dlaczego wielkanocny jest właśnie zajączek...
Pewnego razu, tuż przed świętami wielkanocnymi, w zamku króla Eugeniusza panowało

wielkie poruszenie i to nie z  powodu przygotowań do świąt. Przyczyną zamieszania był bowiem
królewicz  Adaś,  który  bardzo  płakał,  kiedy  dowiedział  się,  że  na  Wielkanoc  nie  dostanie
prezentu. Wszyscy tłumaczyli mu, że Święty Mikołaj pracuje tylko w Boże Narodzenie i nie
zdążyłby  przygotować  nowych  upominków  do  Wielkanocy.  Dziadek  Adasia  chciał  nawet
podarować  wnuczkowi  na  pociechę  swoją  kolekcję  żołnierzyków,  która  zawsze  tak  mu  się
podobała. Chłopiec jednak czekał na taką niespodziankę, jak w Boże Narodzenie.
Król  Eugeniusz,  nie  widząc  innego  wyjścia  z  sytuacji,  ogłosił  w  królestwie  konkurs  na
Wielkanocnego Dostarczyciela Prezentów. Każdy kandydat miał za zadanie zaprezentować się 
w dowolny sposób, a decyzję o wyborze odpowiedniej osoby miał podjąć król wraz 
z nadwornym doradcą. Do konkursu zgłosili się najróżniejsi kandydaci. 
Każdy chciał pełnić tak ważną funkcję, jaką jest dostarczanie prezentów dzieciom. 

Jako  pierwszy  zaprezentował  się  staruszek  Maurycy,  który  twierdził,  że  jest  bratem
Świętego Mikołaja i, tak jak on, na pewno sobie poradzi. Żądał jednak dwóch zastępów reniferów
i swojego zamku, a tego król nie mógł mu zapewnić. Chętna nawet była sama Baba Jaga, 
bo podobno nie chciała, żeby dzieci jej się bały, ale chyba nikt tak naprawdę nie uwierzył 
w szczerość jej słów. Po niej na dworze królewskim pojawił się kotek Filutek, ale okazało się, 
że lubi  chodzić  swoimi drogami i  mógłby pomylić  adresy dzieci.  Po kotku prężnie wkroczyła
żyrafa Aga.  Zapewniała,  że da radę unieść wiele prezentów i  wszędzie trafi.  Przeszkodą były
jednak dla niej zimy na dalekiej północy. Dobrym kandydatem byłby pewnie listonosz, ale sam
przyznał, że ma tak dużo pracy, iż mógłby nie zdążyć na czas ze wszystkimi listami prezentami.
Pojawiła się też myszka, która tak cicho się przedstawiła, że nikt do dziś nie zna jej imienia.
Miała dobre serduszko i chciała pomóc, ale przestraszywszy się kota Filutka, szybko schowała się
do pierwszej  lepszej  norki  i  więcej  nie  wróciła.  Zgłosiła  się  nawet  zarozumiała  łasica,  która
oświadczyła, że jest najlepsza, gdyż nie straszne jej żadne warunki, jest zwinna, sprytna 
i wszędzie się dostanie. Królowi nie podobało się jednak, że tak najbardziej pragnęła sławy,
tego, żeby pisano o niej bajki,  układano piosenki, jak o Świętym Mikołaju. Taki ktoś nie może
należycie służyć dzieciom. Choć kandydatów było mnóstwo,  każdy miał  jakąś wyraźną wadę.
Król  wraz  z  doradcą  byli  już  bardzo  zmęczeni  i,  kiedy odszedł,  a  właściwie  odleciał  ostatni
kandydat, a był nim gawron Gutek, wstali, by udać się do zamku.

Doradca  przekręcał  już  klucz  w  drzwiach  do  sali  przesłuchań,  kiedy  wnet  usłyszeli
cichutki głos należący do małego zajączka: „A może ja bym spróbował?”. Król na to roześmiał się
dobrodusznie i powiedział, że do tej pracy potrzeba kogoś silnego i wytrzymałego. 
Zajączek na to odparł:
- Wiem, że jestem mały,  ale mam dużo siły i sprytu. Usłyszałem, jak bardzo płakał królewicz
Adaś, udałem się do wiosek, posłuchałem rozmów dzieci, które tak jak i on chciałyby znajdować
w te święta jakieś niespodzianki.  Marzę o tym, żeby dzieci były radosne i dobre,  a im więcej
będzie w nich radości, tym bardziej będą grzeczne i chętne do pomocy. Niech to będą drobne
upominki, chętnie je dostarczę, mam przecież dużo wolnego czasu. Chciałbym, królu Eugeniuszu,
żebyś mi na to pozwolił, na Cię nie zawiodę!
- Ponieważ jako jedyny w całym królestwie – rzekł król – pragnąłeś jedynie dobra dzieci, a nie
sławy,  mianuję  Cię  Wielkanocnym  Dostarczycielem  Prezentów.  Od  tego  roku  będziesz
uszczęśliwiał naszych małych poddanych drobnymi świątecznymi upominkami.

Tak  też  się  stało.  Zajączek  z  zapałem  rozpoczął  swoją  pracę.  Jego  bezinteresowność
została nagrodzona, a w wielkanocny poranek na twarzach królewicza Adasia i  innych dzieci
zajaśniały szczere uśmiechy.                     Ewelina Parafińska. Romaszki
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ZACZAROWANE PISANKI
Zosia mieszkała wraz z rodzicami w małym zielonym domku na przedmieściach. 

Jeśli kiedyś o niej słyszeliście, na pewno wiecie, że była bardzo sympatyczną dziewczynką. 
Wszyscy  w  klasie  lubili  Zosię,  ponieważ  potrafiła  z  każdym  zażartować  i  umiała  wymyślać
najciekawsze zabawy pod słońcem. Była przy tym wrażliwą i serdeczną koleżanką. Niektórzy uważali
nawet, że była "chodzącym ideałem". Wyjawię wam jednak w sekrecie, że Zosia miała pewną wadę.
Bywała niekiedy bardzo nierozgarnięta, czy – jak mówiła z cieniem sympatii jej babcia – "gapowata".
"Ty gapo!" - mówiła zresztą i sama do siebie Zosia, gdy potrąciła kubek z ciepłą herbatą czy potknęła
się na trzecim, wyszczerbionym nieco schodku, który prowadził do szkoły. I nie byłoby zresztą w tym
nic dziwnego (wszak każdemu zdarza się czasem potknąć), gdyby nie fakt, że Zosia każdego dnia
potykała  się na tym właśnie  wyszczerbionym schodku,  a herbatę wylewała średnio dwa-trzy razy
dziennie. Miała dni, gdy szczerze i z całych sił starała się poprawić (głównie na prośbę zmartwionej
tym nieco mamy). Przez pierwszy dzień udawało się jej niekiedy dochować postanowienia. Jednak już
następnego dziewczynka o nim zwykle zupełnie zapominała. Biegła dalej radośnie przez życie, pełne
przygód, z których każda dobrze się kończyła.

Jedna  z  takich  przygód wydarzyła  się  tuż  przed  Wielkanocą.  Zosia  wówczas  malowała  z
mamą pisanki, zrobione z gotowanych jajek. Obok niej stał wielki słój z napisem "POMADA JADZI".
Chcesz mieć piękne kwiatki? Wylej na niej słój pomadki!". W rzeczywistości pomada była nawozem,
który mama kupowała od babci Jadzi z sąsiedztwa. Niektórzy ludzie szemrali, że Jadzia zaczarowuje
swoje pomady, eliksiry i kremy. Mama tym szemraniem się jednak nie przejmowała, mówiła bowiem:
"Jeśli nawet to są czary, to są to czary dobre. Wystarczy spojrzeć na moje kwiaty – jak przepięknie
teraz kwitną!". Natomiast obawiała się w duchu, że płyn może jednak być nieco zaczarowana (nawet
zwykłe drobne kwiatki rosły po jej wylaniu bujne i jakoś tak cudownie pachniały), pilnowała więc
dzieci, by nigdy nie sięgały do pomady babci Jadzi. Dziś jednak, być może dlatego, że była bardzo
zabiegana, zamiast schować ją do szafki, pozostawiła pomadę na stole, na którym malowała z Zosią
pisanki. Dziewczynka zaś, malując z wielkim zaangażowaniem jajeczka żelowymi pisakami, najpierw
poplamiła przez nieuwagę stół, robiąc na nim czerwone i żółte kleksy, później rozsypała zupełnie
niechcący kolorową ozdobną posypkę oraz pół paczki cukru. Nieszczęście wisiało w powietrzu.
Świąteczne jajka były już jednak prawie gotowe. Zosia zrobiła jeszcze ostatnią, jasnozieloną kropę na
czubku swojej pisanki, po czym odsunęła się trochę, by przyjrzeć się jej też po raz ostatni. Nawet nie
zorientowała się, gdy podnosząc rękę, potrąciła łokciem słój z pomadą. Słój babci Jadzi się przewrócił,
a  następnie  otworzył  się  nieco  i...  ups!  –  zanim ktokolwiek  zdążył  go  złapać,  kilka kropli  płynu
wyciekło i – pac, pac! – spadło na dwie pisanki, rozmazując namalowane na nich misternie kolorowe
wzorki. "Trudno" – powiedziała mama – "Będą już takie musiały zostać". I odetchnęła z ulgą, bo nic
magicznego jednak się nie wydarzyło. A przynajmniej tak się jej wydawało. 

W poranek wielkanocny Zosia się obudziła bardzo wcześnie i pobiegła do kuchni. Podeszła do
stołu,  by sprawdzić,  czy już  rozwinęły się  na  gałązkach  pączki  baź  i  forsycji.  Wówczas  coś  się
poruszyło w koszyczku, wśród pisanek – tych, które wczoraj ozdabiała z mamą.  Szuru, szur!  Zosia
zajrzała z ciekawością. W koszu siedziały dwa małe, niezwykle puchate i nadzwyczaj żółte kurczaki.
Jeden z  nich  miał  na  czubku głowy małą  czarną  kropeczkę.  Pisklaki  najwyraźniej  wykluły się  z
pochlapanych pomadą pisanek. Zosia pogłaskała je ostrożnie po malutkich główkach i od razu zrobiło
się jej cieplej na sercu. "Będę musiała na was uważać" – powiedziała po namyśle.
I tak rzeczywiście było. Przez resztę świąt Zosia skupiała się głównie na tym, by nie zdeptać
kurczaków,  które  teraz  biegały  ku  jej  uciesze  po  całym  domu,  rodzice  bowiem  zgodzili  się  je
zatrzymać. Co to były za starania? Patrzyła bardzo uważnie pod nogi, na każdy swój krok. Szła przed
siebie dopiero wówczas, gdy była pewna, że kurczaki nie plączą się pod jej stopami, i spoglądała co
chwila, czy na pewno może iść dalej. Aż z tego ciągłego patrzenia przestała się potykać.

I powiem wam, że tak się do tego uważania przyzwyczaiła, że gdy poszła po świętach do
szkoły, nie potknęła się na trzecim schodku. Ani nie przewróciła ani razu kubeczka łokciem.
A babcia Jadzia siedziała w na ławce, spoglądając od czasu do czasu na biegające za oknami
sąsiadów kurczaki, i powtarzała pod nosem: "Pomada-nie lada, nie lada-pomada. Ha!". 
Ale nikt jej za bardzo nie słuchał, bo wszyscy cieszyli się wiosną, która wreszcie nadeszła.

Aleksandra Skirgiełło.Warszawa
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Jak się buntowało jajko, że pisane mu być pisanką...
W małym domku od kilku dni trwały przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. 

Ze świadomością, że prawie wszystko zostało już zrobione, domownicy spali smacznie 
i długo. Nie zdawali sobie sprawy, że w tym samym czasie na jednej z półek w spiżarni trwały 
pertraktacje dotyczące zawartości tegorocznego koszyka wielkanocnego. Jeśli ktoś wytężyłby 
słuch, może usłyszałby rozmowę.
- Mówię ci, to nic strasznego – przekonywał, pochodzącego ze wsi, Skorupkę - Siedzisz sobie 
wygodnie w elegancko przystrojonym koszyku, w którym zanoszą cię do kościoła, pokazują 
znajomym...- opowiadał.
-Wtedy musisz się trochę pouśmiechać, ale to w zasadzie wszystko. Właściwie to jest nawet 
przyjemne.
- Skoro to takie przyjemne, to dlaczego sam rezygnujesz? - zapytał ubrany w złoty kubraczek 
czekoladowy Szokolado.
- Bo jaj mam już dość- z teatralną przesadą oznajmił Skorupka. -Czy ty w ogóle zdajesz sobie 
sprawę z tego, przez co musi przejść jajko, żeby stać się pisanką?
Szokolado pokiwał przecząco głową
- Farbowanie, drapanie, zabiegi gorącym woskiem, malowanie - Wyliczał Skorupka. -
- I nikt się nie zapyta, jaki chcesz mieć kolor, czy lubisz róż czy może bardziej zieleń, czy wolisz 
kwiatki czy zygzaki.
- Myślałem, że to nie ma znaczenia – powiedział Szokolado, nie kryjąc zaskoczenia.-  Myślałem, 
że wszystkie pisanki są piękne, wyjątkowe, ręcznie dekorowane...
- Jeśli, przy odrobinie szczęścia, trafisz w doświadczone ręce, to może i jesteś piękny – przerwał 
Skorupka. - Gdy dopadną cię dzieci z fantazją, nie pozostaje ci nic innego jak chować się za 
gałązką bukszpanu w koszyku.
- Ja mimo wszystko ci zazdroszczę- oznajmił czekoladowy bohater.
- A ja chcę spróbować czegoś innego, czegoś lepszego.
- Co może być lepszego? - sceptycznie zapytał Szokolado.
- Nie wiem - bez namysłu odpowiedział Skorupka.- Ale póki nie sprawdzę, nie dowiem się. 
Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie – wszyscy powtarzali, że nie ma nic wspanialszego nad 
bycie pisanką, że to nie obowiązek, a wręcz zaszczyt. A ja coś czuję,
że tam jest piękniejszy świat i że czeka na mnie dużo bardziej prestiżowe zajęcie, 
niż bycie malowanym jajem.
- Zgodzisz się zatem mnie zastąpić? - zapytał po chwili.
Szokolado nie odmówił. Uradowany Skorupka, przekonany, że za drzwiami spiżarni czeka go 
nowe życie w blasku i dobrobycie, wyczekał na dogodny moment i ruszył. Przeturlał się niczym 
szkolony komandos w kierunku stołu. Tam zawsze gromadzili się ludzie, tam rozkładali 
zdobycze, nad stołem pochylali się, przy stole siedzieli czasem godzinami. Intuicja podpowiadała 
mu, że to jest jego cel. Tam musi dotrzeć. „A gdy już tam będę...”- marzył. Oczami wyobraźni 
widział siebie na tronie, niczym carskie jajo Faberge.Ostatkiem sił dostał się na stół i …zamarł. 
Jajka faszerowane łososiem, jajka faszerowane pieczarkami i żółtym serem, i pomidorami... Jajka 
zapiekane w papryce  i sałatka z jajkami. Tuż obok ”Wielkanocne potrawy z jajek”, książka z 
kolorowymi zdjęciami i w niej żurek z jajkiem. I babka z 8 jaj...  Co było dalej? Pewnie się 
domyślacie. Skorupka wrócił do spiżarni. Ku swojemu zaskoczeniu, a jeszcze większemu 
zaskoczeniu innych, odkrył w sobie nieznane dotąd pokłady miłości do kraszanek, pisanek i 
wszelkich dekorowanych jajek. Czy musiał na własne oczy zobaczyć niepowodzenia innych, ich 
położenie bez wyjścia, by docenić własne życie? Niestety często tak już mamy, czy to jesteśmy 
ludźmi, czy pisankami.       Agnieszka Polaczyk. Poznań
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KWIECIEŃ – OPOWIADANIA O EKOLOGII
I MIEJSCE
Legenda o Smoku Wawelskim - epilog.

No nie skończyło się to najlepiej, niestety. Oczywiście ze mnie, skromnego szewca,
chcieli  zrobić kozła ofiarnego.  Wiadomo. Biednemu zawsze wiatr  w oczy.  A wszystko
przez to, że nie zdecydowałem się na rękę królewny. No ta Wandzia po prostu w moim
typie nie była i tyle. Zresztą w czyim była, tego nie wie nikt. No po prostu ożenek z nią 
to by sport ekstremalny był…

To rozsierdziło króla. Poczuł się urażony czy coś. Wprawdzie liczyłem się z takim
obrotem sprawy, ale nie sądziłem, że będzie aż tak zajadły. Skubany. Jak bulterier jakiś.
Napuścił na mnie media. Najpierw brukowce oskarżyły mnie o uśmiercenie ostatniego
przedstawiciela wymarłego gatunku. Moje zdjęcia zdobiły każdą okładkę. No i zdjęcia
smoczego ścierwa też.  A te szuje photoshopa naprawdę nie żałowały.  Ja na zdjęciach
jakiś  taki  kostropaty  byłem,  a  pysk  smoka  dosłownie  lico  zajączka  przypominał.
Zupełnie jakby ten smok do sejmu startował. Hieny żurnalowe!

Najgorszy był początek rozmowy z prokuratorem, znaczy nie tyle rozmowy, co
„wysłuchania w sprawie”. Zresztą co to za „wysłuchanie”, jeśli prokurator ciągle nadawał
niczym kataryna. Chyba że o to chodziło, że to ja miałem go wysłuchać. Niby prokuratura
taka niezależna,  a  od razu dało się  wyczuć,  że trzyma stronę króla… Gdy prokurator
postraszył mnie paragrafem trzecim 181 KK, chyba sądził, że narobię w portki.
Po nagonce brukowców każdy dobrze wiedział,  że karze dwuletniej odsiadki podlega
każdy,  „kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta
pozostające pod ochroną gatunkową…”. Na szczęście jednak nie straciłem rezonu.
Od razu mu odparłem, że w paragrafie wyraźnie stoi „zwierzęta”, a smok był jeden, 
więc nie był zwierzętami, tylko zwierzęciem. Jednym zwierzęciem! No!
To zgasiło prokuratora, ale tylko na chwilę. Zaraz zaczął kombinować jak koń pod górę. -
Wyjechał mi, że jak nie chcę z paragrafu trzeciego, to on może zmienić kwalifikację 
na pierwszy. No i wtedy będzie nawet pięć lat, bo to było
„zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym o znacznych rozmiarach”. A smok był
duży, czyli miał znaczne rozmiary. Od razu poprosiłem o celę dwuosobową. Zbaraniał
jakby, ale nic nie odpowiedział. A ja tylko na to czekałem, bo przecież z baranami to ja się
obchodzić potrafię. No i mu spokojnie wyjaśniłem, że w zgodzie z paragrafem trzecim
183  KK  karze  podlega  też  ten  „kto  wbrew  obowiązkowi  dopuszcza  do  popełnienia
czynu”. A zatem sam król, bo to przecież była jego robota.
No i wtedy prokurator naprawdę się wkurzył. Spienił się zupełnie jak ten smok na chwilę
przed wybuchnięciem. Za chwilę pewnie zrobiłby coś głupiego, więc musiałem działać.
Jakby drugi  taki  wyleciał  w powietrze  w mojej  obecności,  to nikt  by nie uwierzył  w
przypadkowy zbieg okoliczności.  Wyciągnąłem z rękawa asa.  To znaczy właściwie nie
tyle asa, co okładkę kolorowego magazynu ze zdjęciem królewny z zagranicznej wizyty.
Ta lala paradowała na nim bezwstydnie w kozaczkach ze smoczej skóry. 
Nawet prokurator nie miał wątpliwości, że je przemyciła korzystając z paszportu
dyplomatycznego. Naruszenie Konwencji Waszyngtońskiej w czystej postaci! Od trzech
miesięcy  do  pięciu  lat  odsiadki.  Ciekawe,  który  książę  zdecydowałby  się  na  żonę  z
kryminalną przeszłością…
Prokurator zrobił się czerwony, jakby pół Wisły chciał wypić. Chwycił za telefon 
i wybiegł z pokoju. Zza drzwi mych uszu dobiegały strzępki jego kolejnych rozmów.
Wrócił  po  dłuższym  czasie  wyraźnie  niezadowolony  i  oznajmił,  że  król  mi  łaskawie
darował. Też mi łaska. Niezły smród by się koło tej jego Wandzi zrobił…

Szewczyk / Piotr Winczewski. Pabianice
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WYRÓŻNIENIA

Nowe życie

Od rana nic nie zapowiadało, że zdarzy się tragedia. Słońce jasnymi kaskadami wpadało
przez okno kładąc się tęczową smugą na stojące na parapecie butelki. W oczach Marianny też
migotały  jasne  plamki.  Widziałam  je  doskonale,  gdy  podniosła  mnie  do  góry  i  mięciutką
ściereczką wytarła moją szyję i ramiona z kurzu. Lubiłam dłonie Marianny. 
Były miękkie i delikatne. Pamiętam, gdy pierwszy raz wzięła mnie w dłonie i cienkim pędzelkiem
namalowała mi sukienkę w czerwone maki.
- Jesteś chyba najpiękniejsza - powiedziała i moje szklane serce poczerwieniało z dumy.
- Słyszycie, jestem najpiękniejsza ? – pisnęłam rozpychając się łokciami, gdy Marianna postawiła
mnie pomiędzy butelką z tulipanami i butelką z frezją.
- Nie bądź taka zarozumiała – burknęła ta z tulipanami.
Ta z frezją odwróciła się do mnie plecami.
- Uff – westchnęłam – jak trudno pogodzić się z myślą, że ktoś jest lepszy od nas.
Nic  to,  jakoś  przebolałam  tę  ich  niechęć,  najważniejsze  było  to,  że  Marianna  mnie  kocha.
Uwielbiałam,  gdy  wchodziła  rano  do  kuchni,  parzyła  kawę  i  siadała  przy  kuchennym  stole.
Nieraz śpiewała piosenki. Jedna z nich była taka rzewna, tęskna i tkliwa.

Nie rozumiałam Marianny - dlaczego była taka smutna, gdy miała tuż obok wspaniałego
męża i nas, swoje cudowne butelki. Ale mimo tego smutku Marianny było mi na tym parapecie
jak w niebie. Do tego dnia właśnie, gdy zdarzyła się tragedia o której wspominałam na początku.
Marianna wycierała mnie jak zwykle z kurzu, gdy nagle wysunęłam się z jej rąk i upadłam na
wyłożoną  płytkami  podłogę.  Poczułam  w  całym  ciele  okropny  ból.  Brzęk  tłuczonego  szkła
przywołał do kuchni męża.
- Ty krwawisz- jęknął widząc krople krwi na jej palcach i biegnąc do apteczki po plaster.
Marianna płakała, ale chyba nie z powodu rany, tylko dlatego, że leżałam taka roztrzaskana 
i nieszczęśliwa. Próbowała mnie jakoś poskładać, ale to zupełnie nie było możliwe.
- Nadaje się tylko na śmietnik – powiedział cicho mąż.
- Nie, nie ! – zaprotestowała Marianna – dajmy jej nowe życie.
- Nowe życie? – poczułam w sercu nadzieję.
Marianna delikatnie zmiotła moje szczątki na szufelkę i wrzuciła do zielonego kosza obok domu.
Było tam ciemno i duszno, ale spotkałam jeszcze inne szklane odpady. Ucieszyłam się, gdy jacyś
mężczyźni  wrzucili  nas  do  specjalnego  samochodu  i  wywieźli  do  fabryki.  To  co  mnie  tam
spotkało nie było przyjemne. Strumienie wody pozbawiły mnie farby, a kruszenie w specjalnej
maszynie wytrzęsło jak piłkę. Traciłam nadzieję. Nagle zatęskniłam nie tylko za Marianną, ale też
za butelkami z parapetu. Chciałam je przeprosić za swoją pychę, ale było już na to za późno, 
bo nagle znalazłam się w piecu o przeraźliwie wysokiej temperaturze.
- Jestem chyba w piekle - przeraziłam się widząc języki czerwonego ognia.
I wtedy straciłam przytomność.

Nie wiem jak długo spałam dziwnym, kamiennym snem. Ale kiedy się obudziłam nie
byłam już butelką, ani tą pomalowaną w czerwone maki, ani tą rozbitą na podłodze w kuchni
Marianny, ani tą skruszoną w fabryce ale jakimś pękatym wazonem.
- Ten będzie doskonały – usłyszałam nagle znajomy głos. Mąż Marianny nachylał się nade mną
uśmiechając się do ekspedientki pakującej mnie do specjalnego pudełka.
- Tak, żona włoży zapewne do niego kwiaty które kupiłem. Mamy dziś wyjątkową uroczystość.

Nie mogłam doczekać się powrotu do domu. A gdy w końcu stanęłam na stole 
i  zobaczyłam na  parapecie  swoje  koleżanki,  aż  podskoczyłam  z  radości.  Nie  wiem  czy  mnie
poznały, za to Marianna na pewno. Była taka promienna, taka rozradowana jak nigdy przedtem.
- Widzisz kochanie, w końcu i my będziemy mieli nowe życie – powiedział z radością mąż, a ja
nie  mogłam  zrozumieć  dlaczego,  gdy  to  mówił  wcale  nie  patrzył  na  mnie,  tylko  na  brzuch
Marianny opleciony czule jej drżącymi rękami…

 Krystyna Sztramska.Działdowo
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Sygnał

Miała na imię Apis. Można powiedzieć, że interesowała się lotnictwem. 
Nie miała licencji pilota, prawdopodobnie nie przyjęto by jej też na kurs dla kontrolerów
lotów,  ale  mimo  tego  była  lotnikiem,  chociaż  amatorem.  Po  śniadaniu  nastawiała
odpowiedni kanał, czekała na pozwolenie na start ze swojego macierzystego lotniska 
i  unosiła  się  w przestworzach,  pilnując  tylko czy  cały  czas  odbiera  sygnał  z  miejsca
docelowego.  W  ten  sposób,  mijając  kolejne  punkty  nawigacyjne,  zniżając  się  na
odpowiednią wysokość, już z daleka dostrzegała miejsce lądowania.
Będąc już na miejscu zawsze była bardzo szczęśliwa. Jednak nie miała czasu zbyt długo
koncentrować się na swoich odczuciach, latała bowiem zawsze w celach służbowych. 
Na docelowym lotnisku odbierała cenny ładunek, z którym wracała do bazy,
do swojego hubu. Pewnego dnia ustawiła się na pasie startowym, włączyła nawigację,
ale sygnał, który zawsze wskazywał jej jak lecieć, tym razem nie pojawił się. 
Początkowo myślała, że to wina awarii odbiornika, próbowała przy nim manipulować,
ale to nie pomogło. Tego dnia Apis odwołała swój lot.

Latanie  było  najpiękniejszą  chwilą  każdego  dnia  –  teraz,  pozbawiona  tej
możliwości, Apis stawała się coraz bardziej apatyczna, ponura, zniechęcona. 
Do tego doszły problemy w pracy, z przełożonymi. Robili jej wyrzuty z powodu braku
dostaw cennego towaru, który zawsze przywoziła ze swoich wypraw. 
I nie była to kwestia zysku, ale przetrwania.

Apis  była  pszczołą.  Niedawno  odkryto,  że  kwiaty,  z  których  pszczoły  zbierają
nektar, wysyłają do nich komunikaty zapachowe wskazując im dokładnie drogę, 
którą  mają  lecieć  –  zupełnie  jak  GPS  lub  inne  systemy  nawigacyjne.  Farmerzy
mieszkający w okolicy łąki, na którą latała Apis, zaczęli intensywnie stosować nawozy 
(w większości naturalne, ale to nie miało większego znaczenia). Zależało im, aby rosło
tam jak najwięcej trawy, przydatnej jako pasza, nawet kosztem innych roślin. 
Łąka zniknęła, nie było już kwiatów, które emitowały sygnały nawigacyjne.

Apis przez wiele dni była unieruchomiona w swoim ulu. Nie miała po co latać. 
Nie miała co jeść. 

Nadszedł  dzień,  kiedy  stwierdziła,  że  nie  może  również  żyć  –  bez  latania.
Wystartowała, nie odbierała żadnych komunikatów nawigacyjnych, nagle przestrzeń 
w której czuła się tak dobrze stała się obca, nieprzyjazna.
Leciała  na oślep,  na pamięć… Czuła jednak,  że braknie  jej  sił,  nie  potrafiła  utrzymać
odpowiedniej  wysokości,  leciała  coraz  wolniej.  Wiedziała  to,  chociaż  żadna  wieża
kontrolna jej o tym nie informowała. Wtedy straciła nośność.

Był już tylko bezwładny spadek, w przestrzeni bez żadnych punktów odniesienia.

Rafał Sułkowski.Warszawa
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Śmieciakowo

Za siedmioma osiedlami, za siedmioma wzgórzami było sobie Śmieciakowo. Znajdowało
się  w  nim  wiele  ulic  i  sklepów,  w  których  można  było  kupić  przeróżne  rzeczy.  Kolorowe
przedszkola zapraszały dzieci, a w szkołach uczyli się pilni uczniowie. Przez środek miasteczka
wartkim strumieniem płynęła rzeka, a przy głównym placu stał ratusz. I chociaż z pozoru mogło
wydawać się, że Śmieciakowo niczym nie różni się od tysięcy miast na całym świecie, istnieje
jednak pewna ważna różnica. Otóż jego mieszkańcami nie byli zwyczajni ludzie. 

W Śmieciakowie zamieszkiwały Śmieciaki. Kim są te tajemnicze istoty?
Otóż Śmieciaki to stworki zbudowane z różnego rodzaju materiałów. Są Śmieciaki całe ze szkła,
które muszą ciągle uważać, żeby się nie potłuc, inne mają rączki i nóżki z plastiku, kolejne są
caluteńkie z papieru, dlatego też kiedy pada deszcz, szybko uciekają do domów. Jeszcze inne są
metalowe i wydają dziwny odgłos podczas chodzenia. Śmieciaki zbudowane z obierek, kory lub
ziemi lubią wygrzewać się na słonku. Plastikowe Śmieciaki bawiły się ze szklanymi, papierowe
pomagały metalowym, a te naturalne wymyślały najlepsze żarty na świecie.

Życie w Śmieciakowie byłoby naprawdę wspaniałe, gdyby nie pewna sprawa. 
Otóż Śmieciakom było coraz ciaśniej. Nie mieściły się już w swoich mieszkankach, przepychały
na ulicach i wpadały na siebie w autobusach. Pewnego razu postanowiły wybrać się 
na wycieczkę autokarową. Jechały i jechały. Część Śmieciaków zasnęła, część spoglądała
przez okno na migający za oknem krajobraz. Wtem…autokar gwałtownie zahamował i wszyscy
pasażerowie powpadali na siebie. Co to się działo! Pan Słoikowski miał wyszczerbiony bok, Pani
Papierowej potargała się sukienka, mały synek Państwa Plastikowych wgniótł sobie rączkę, 
a Pan Metal aż szczękał zębami ze strachu. Przyjechała Śmiecio- Policja.
Okazało się,  że Śmieciaki  za bardzo stłoczyły się w autokarze,  co było bardzo niebezpieczne
podczas ostrego hamowania.
-  No tak,  ale  co robić,  skoro jest  nas  tak dużo?  Jak mamy się  pomieścić?  -  zastanawiały  się
strapione.

Po powrocie z feralnej wycieczki w urzędzie miasta zebrała się specjalna komisja.
Wszyscy  zgromadzeni  wytężali  umysły  po  to,  żeby  znaleźć  najlepsze  rozwiązanie  problemu
ciasnoty  Śmieciakowa.  Wreszcie  ktoś  wpadł  na  pomysł,  żeby  poprosić  o  pomoc  Pana
Segregatora. Następnego dnia rano przed urzędem miasta zjawił się tajemniczy gość, który od
razu zabrał się do pracy. Chodził i obserwował miasteczko i jego mieszkańców.
Po kilku tygodniach zwołał Radę Miasta.
-  Wasze  piękne  miasteczko  jest  przeludnione  dlatego,  że  wszyscy  zamieszkujecie  razem.-
powiedział.  -  Musicie  wybudować  kolejne  osiedla  po to,  żeby  pomieścić  wszystkich.  Osobno
zamieszkają Plastikowie, swoje osiedle będą mieli Słoikowscy, tam samo państwo Metale, liczna
rodzina Papierowych oraz Obierków. Zauważyłem, że wszyscy mają inne zainteresowania.
Słoikowscy uwielbiają robić zapasy na zimę, trzeba więc dać im domki z ogródkami, w których
będą  mogli  uprawiać  warzywa  i  owoce,  które  potem  zaprawią  na  zimę.  Plastikowie  chętnie
zajmują  się robieniem wyrobów z plastiku,  trzeba więc  zapewnić im dużo miejsca  do pracy.
Obierkowie uwielbiają naturę, trzeba więc wokół ich domów posadzić mnóstwo drzew.
Żeby  łatwiej  było  zapamiętać,  gdzie  kto  mieszka,  osiedla  oznaczymy  kolorami.  Więc  tak:
Plastikowe zamieszkają w domkach koloru żółtego – to mówiąc, wskazał na swój żółty kapelusz
–  to  właśnie  taki  kolor.  Słoikowscy  otrzymają  piękne,  zielone  albo  białe  domki,  Obierkowie
powędrują  do  brązowych,  a  Papierkowscy  zamieszkają  w  niebieskich.  Dla  Metali
przygotowaliśmy specjalne,  czerwone domki,  w których doskonale  będzie rozbrzmiewała  ich
muzyka. To rozwiąże wasze problemy i nikt już nie będzie cierpiał z powodu ciasnoty.

Władze  Śmieciakowa  zrobiły  tak,  jak  radził  im  Pan  Segregator  i  od  tej  pory  życie
mieszkańców znowu stało się spokojne, wesołe i uporządkowane.

Ewa Hansel. Chorzów
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Fiedia
W  odległej  krainie  syberyjskiej,  nad  tajemniczo  przezroczystymi  wodami  Bajkału,

mieszkał  mały  Fiedia.  Wioskę  jego  otaczały  drzewa  tajgi.  Rodzice  chłopca  byli  kajurami-
hodowcami renów. Czarnowłosy Fiedia o ciemnych,  skośnych oczkach i  śniadej cerze chętnie
pomagał ojcu łowić ryby w jeziorze,  przynosić drewno na opał i  karmić renifery.  W wolnych
chwilach uwielbiał jeździć na sankach, siedzieć przy ognisku i słuchać niezwykłych opowieści
szamana o przygodach renifera Antona.

Pewnego dnia obudził się chłopczyk o brzasku. Zjadł szybciutko trochę struganiny 
i pobiegł do stada renów, wśród których znajdował się jego wierny przyjaciel-  renifer Gosza.
Fiedia otrzymał go od rodziców w dniu swoich urodzin. Chłopczyk napoił Goszę, nakarmił 
i pogłaskał, po czym usiadł wygodnie na porożu renifera i obaj pomknęli na przejażdżkę.

Na skraju lasu usłyszeli żałosny płacz. Ślady doprowadziły ich do wnyków, w które wpadł
mały soból. Fiedia bez wahania uwolnił zwierzątko, opatrując mu ranę. Zafascynowany zabawą
na śniegu chłopiec oddalał się coraz bardziej od rodzinnej wioski i Goszy, który poszedł ugasić
pragnienie.

Zapadał zmierzch, a drzewa stawały się wielkie, ciemne i podobne do siebie jak zapałki.
Małego kajura ogarnął strach. Zorientował się, że zabłądził w tajdze. Nagle dostrzegł chudego
renifera, błagającego o pomoc. Nie zważając na zmęczenie,  lęk i późną porę,  przyniósł Fiedia
wygłodniałemu zwierzęciu dwie garście porostów i wodę. Wdzięczny renifer polizał chłopca 
i  polecił  mu iść  dalej  za  smugą księżyca.  Fiedia  brnął  w zaspach.  Nie  poddawał  się,  chociaż
doskwierał mu głód i chłód, a nogi odmawiały posłuszeństwa.
Wtem ujrzał człapiącego niedźwiedzia.
- Nie bój się. Dam ci schronienie przed silnym mrozem, a o świcie wyruszysz w dalszą drogę.
Zjedz, proszę, te nasionka szyszek i wtul się w moje futro- zaproponował niedźwiedź.

Rankiem  Fiedia  podziękował  przyjacielowi  i  podążył  drogą,  którą  wskazywały  mu
gałęzie modrzewi. Szedł i szedł, a wiatr- włóczęga hulał pośród białego puchu.

Nagle chłopiec poczuł nieprzyjemny zapach. Podszedł bliżej. Widok był przerażający. 
W niewielkim zbiorniku wodnym, skażonym ściekami, pływały ryby. Nieświadome grożącego im
niebezpieczeństwa, uśmiechały się beztrosko do niego. Przestraszony Fiedia krzyczał 
i wymachiwał rękami, by zwierzęta podpływały do brzegu. Wyławiał je i przenosił do pobliskiej
czystej rzeki. Dzięki pomocy stada jeleni, które usłyszały wołania chłopca, udało mu się uratować
całą  ławicę.  Zmarznięty,  ale  dumny  ze  swojego  czynu  powrócił  na  grzbiecie  jelenia  do
przybajkalskiej wioski.

Zrozpaczeni i bezradni rodzice nie kryli łez szczęścia. Nazajutrz Fiedia przeprosił ich, 
ale surowy ojciec postanowił ukarać syna za nieposłuszeństwo i samowolne opuszczenie wioski,
sprzedając jego ulubieńca- Goszę. Trzy dni i trzy noce płakał malec tak głośno, że usłyszały go
zwierzęta tajgi. Przybiegły zaniepokojone, aby opowiedzieć o dobrym sercu chłopczyka 
i uratowaniu im życia. Wzruszony ojciec wybaczył synowi, a Fiedia obiecał już zawsze słuchać
rodziców i nie oddalać się bez ich wiedzy od domu.

Życie w syberyjskiej wiosce znowu zaczęło toczyć się codziennym rytmem. Każdego dnia,
wspólnie z ojcem, Fiedia leczył okaleczone zwierzęta i dokarmiał głodne, okazując swoją pomoc.
Chłopczyk wierzył, że jego marzenia spełnią się w przyszłości. Zamierzał ukończyć weterynarię,
prowadzić schronisko oraz zakład opieki medycznej dla zwierząt. 

Każdy, kto kocha i szanuje przyrodę, otrzymuje od niej najcenniejsze dary: radość życia,
wewnętrzną harmonię, miłość  i wiarę w swoje siły.

Katarzyna Czubała-Vyborov .Chełm
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MAJ – HAIKU O JEDZENIU

I MIEJSCE

Odyniec
Pokrojono odyńca.
Psy i kości pod stołem.
Mlaskanie ciszy…

Jerzy Piliszewski. Wieliczka

WYRÓŻNIENIA

Obiad

Rodzinny obiad
Pragnienie obcowania
Potem żałuję

Jerzy Michałowski.Otwock

NAGRODY JURY
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Brokuły

Zielone róże
Zakwitły na talerzu
I zwiędły w ustach

Barbara Kołacz.Warszawa

***

Nóż błysnął w jabłku.
Sok na brodzie i palcach.
Na skórce rosa.

Katarzyna Wiktoria Polak. Kraków

***

zamilkły wiersze
głodne usta całują

kawałek chleba

Alicja Grzyb.Warszawa

Szparagi

Szparagowy maj
i nie ma już przeszkód by...
założyć kieckę.

Monika Pionka.Ciechanów

Rosół

Trudno jest odejść
gdy rosół na stole

a zapach na widelcu

Olga Rykaczewska.Ciechanów

Paw

Rogale marcińskie,
frytki, kebab, sałata...
WC! Ale strata.

Grzegorz Kozyra. 
Chrzanów (małopolskie)

***

Porcja posiłku
Racja bytu ludzkiego

Co wczoraj żyła

Dorota Kośna. Kielce

Sadzone

z białej pościeli
żółte oko

patrzy łakomie

Magda Gawlik. 
Lubań (pomorskie)



CZERWIEC – BAŚNIE O CIECHANOWIE

I MIEJSCE LEGENDA O PANNIE ŁYDYNI I DĘBIE

Ciechanów słynie z urodziwych, pracowitych i prawdziwie kochających panien.
Każdy to  powie,  kto  zawita  w tamte strony.  Powiadają,  że  urodę,  wdzięk,  styl  i  szyk
zawdzięczają pannie Łydyni, a szczęście w miłości cieniowi długowiecznego dębu.
Nie wierzycie? Posłuchajcie!

Dawno, dawno temu, w chacie pod strzechą mieszkała przecudnej urody panna
na wydaniu. Miała na imię Łydynia. Co rano siadała na glinianych schodach chaty 
i rozczesując swoje długie włosy, śpiewała rzewne pieśni o miłości. Słychać je było 
w  całej  okolicy.  W  głosie  dziewczyny  zakochali  się  wszyscy,  nawet  królewicz,  który
wkrótce postanowił poprosić ją o rękę. Niestety, królewicz nie wiedział, że serce Łydyni
bije już dla kogoś innego, pastuszka z drugiej wsi.

Zobaczyli  się  na  lokalnym  odpuście.  To  była  miłość  od  pierwszego  wejrzenia.
Jednak  nie  mieli  odwagi  sobie  tego  wyznać.  On  uważał,  że  tak  wyjątkowa  panna
zasługuje na kogoś lepszego od niego, jej nie wypadało zrobić pierwszego kroku.
Kochała więc chłopca w skrytości, a z tęsknoty śpiewała pieśni.

Chłopcze, mój ty chłopcze, spojrzyj ty raz na mnie,
może wtedy zechcesz zostać mym na zawsze.

Pewnego dnia, kiedy Łydynia śpiewała swoją rzewną pieśń, królewscy posłańcy
przybyli  z  pierścieniem  zaręczynowym  od  samego  królewicza.  Łydynia  czuła  się
zaszczycona i wyróżniona, ale nie mogła się zgodzić. Kochała przecież innego.
- Tylko pastuszkowi oddam swoją rękę, serce już mu oddałam – wyjaśniła. – Królewicz,
jeśli  potrafi  kochać  naprawdę,  na  pewno  to  zrozumie.  Niestety,  królewicz  poczuł  się
upokorzony.
-  Zadrwiła  mnie  ta  wieśniaczka!  Jak  śmiała!  –  wściekł  się.  Rozkazał  natychmiast
sprowadzić na zamek pannę Łydynię i jej ukochanego. Zakochani spostrzegłszy się
w jednej chwili wpadli sobie w ramiona. Królewicz nie mógł znieść widoku
zakochanych. Rozkazał wtrącić ich do lochów, by tam, bez dostępu do słońca, zapachu
traw i śpiewu ptaków, spędzili resztę swoich dni.

Osobistemu czarodziejowi królewicza zrobiło się żal zakochanych. Postanowił im
pomóc. Sprawa nie była prosta, ale mogło się udać, pod jednym warunkiem, zakochani
nie mogli już nigdy się spotkać, ani nawet ukradkiem na siebie spojrzeć.
- Jeśli nie dotrzymacie słowa spotka was straszna kara! – ostrzegł ich czarodziej.
Niestety, zakochani nie potrafili żyć bez siebie. Czuli, że muszą na siebie spojrzeć choć
raz, na pożegnanie. W taki sposób wyznali sobie dozgonną miłość.

I  wtedy  stało  się  to,  przed  tym  przestrzegał  ich  czarodziej.  W  jednej  chwili
spotkała ich kara, Łydynia zmieniła się w rwącą rzekę, a pastuszek w długowieczny dąb.
Od tamtego dnia ona gasiła jego pragnienie dotykając korzeni drzewa, a on
czuwał nad jej  spokojnym snem. Na pamiątkę tamtych wydarzeń i  dozgonnej miłości
mieszkańcy  wsi  nazwali  rzekę  Łydynią.  Powiadają,  że  każdy,  kto  wykąpie  się  w  jej
nurtach,  zyska  urodę  i  wdzięk.  Natomiast  każdy,  kto  spocznie  w  cieniu  tamtego
długowiecznego dębu, odnajdzie miłość po wsze czasy.

Grażyna Nowak. Warszawa

35



WYRÓŻNIENIA Sekret Ciechosławy

Ciechanów był bogatym i wspaniałym grodem już od dnia założenia i taki pozostał po
dziś dzień. Jest jednak pewien okres w jego historii, gdy zubożał, dawna świetność minęła, a cień
przykrył oblicze miasta.Było to jakiś czas po powstaniu grodu – nie tak dawno by pamięć o
mężnym Ciechanie wygasła, a na tyle dawno, że jego rycerskiej krwi w żyłach spadkobierców
zostało  tyle,  co nic.  Kolejni  grododzierżcy ślepo wierzyli  w legendarną niemożność  zdobycia
miasta. Nie dbali o twierdzę i gród, czego konsekwencje później ponieśli wszyscy mieszkańcy
miasta.Ciechanów został zaatakowany przez wrogie wojska. Miasto zupełnie nieprzygotowane
do walki, zostało spalone i splądrowane.

Mijały  lata.  Ciechanów  stał  się  mizerną  osadą,  w  której  mieszkańcy  żyli  w  ciągłym
strachu, a kolejni rządzący nie potrafiły obronić grodu. Dbali jedynie o własne bezpieczeństwo.
Przyszedł czas rządów Ciechosława. Czuł on szczególną więź ze swoim praprzodkiem, nie tylko
przez  wzgląd  na  imię,  ale  i  rycerskie  ideały,  jakie  wyznawał.  Jako  najważniejszy  cel  obrał
przywrócenie  miastu  daną  świetność  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  godnego  życia  jego
mieszkańcom. Miał precyzyjny plan. Zapewnił materiały na odbudowę miasta, fundusze na jego
rozwój, rozpoczął szkolenie armii, zasiał w ludziach nadzieję. Wszystko dokładnie zaplanował,
poza jednym.

Nie przewidział własnej śmierci. Choroba nadeszła nagle. Gdy był już pewien, że umrze
wezwał do siebie jedyną córkę, którą wychował tak, by godnie zajęła jego miejsce. Ciechosławę
cechowała mądrość, mężność i hart ducha. Ojciec na łożu śmierci kazał jej przysiąc, że pokona
wrogów i  przywróci  miastu dawną wielkość.  To też przyrzekła,  lecz już kilka dni  po objęciu
rządów  gród  został  zaatakowany.  Wszystko,  co  odbudowano,  zostało  zniszczone,  a  skarbiec
ogołocony. Mieszkańcy schronili się w puszczy, a niektórzy opuścili miasto, nie mając zamiaru do
niego wracać. Ciechosława zbiegła samotnie na Górę Farską i tam skryła się przed najeźdźcami.
Gdy  wrogowie  odjechali  patrzyła  smutnie  na  zniszczone  miasto.  Nagle  ogarnęła  ją  fala
bezsilności i wybuchnęła głośnym płaczem.

A było to obok starej dzwonnicy, dokładnie u stóp posągu Ciechana, założyciela grodu.
Podniosła zapłakane oczy i spojrzała na kamienną twarz mężnego rycerza.
– Wielki Ciechanie, co mam uczynić, by obronić miasto? – pytała żałośnie.

I  wtedy stała  się  rzecz  niesamowita.  Kamienny  posąg  ożył.  Ciechan wyprostował  się
dumnie  i  zamrugał  kilka  razy,  jakby  zbudził  się  z  głębokiego  snu.  Ciechosława  nie  mogła
uwierzyć w to, co widziała. Kamienna postać spojrzała na kobietę i przemówiła:
– Nie jesteś jak twoi poprzednicy – wyniosła, próżna i zachłanna. Poprosiłaś o pomoc, więc ją
otrzymasz. Gród się obroni jeśli znów stanie się twierdzą o grubych murach i solidnych basztach.

Odbuduj forty kacje, a niestraszne ci będą ataki.
– Mój ojciec próbował i na nic się to zdało, a i materiałów nie ma – zapłakała kobieta.
– Gdy ja tu przybyłem, była tu tylko goła ziemia. Nie szukałem przeszkód, tylko je usuwałem, a ty
nie  gardź  dobrą  radą,  o  którą  sama  prosiłaś.  Zacznij  szukać  rozwiązania,  a  na  pewno  je
znajdziesz.  Idź już,  bo czeka cię wiele pracy,  a  ja  będę czuwał nad miastem. Gdy tylko wróg
będzie się zbliżał, zabije donośnie dzwon na Farskiej Górze. Ciechosława podziękowała, skłoniła
się dostojnie i ruszyła do miasta. Już wiedziała, co musi zrobić.

Odbudowę  rozpoczęto  od  razu.  Wszyscy  mieszkańcy  byli  zaangażowani.  Mury
powstawały  szybko,  a  gdy  brakowało  materiałów,  Ciechosława  nakazała  rozbierać
niezamieszkałe budynki i domy, a odzyskany surowiec użyć do wzmocnienia fortyfikacji.  Ani się
obejrzała,  twierdza została ukończona. W samą porę,  jak się okazało,  bo nocą zabił dzwon z
Farskiej  Góry.  Tym razem jednak wróg rozbił  się  o solidne mury i  już  nigdy nie zaatakował
Ciechnowa.  Gród  odżył  i  rósł  w  siłę.  Mieszkańcom  żyło  się  dobrze.  Ciechosława  otrzymała
przydomek – Wielka. Sama zaś codziennie odwiedzała posąg Ciechana i składała mu w darze
piękne kwiaty.  Posąg nigdy więcej nie przemówił do niej,  bo i ona nigdy już nie prosiła go o
pomoc.  Przekazała swój  sekret następcy i  od tamtych dni  Ciechanów miał  swego tajemnego
strażnika, a dzwon ostrzegał ród Ciechana przed niebezpieczeństwem.

Bożena Tomaszek. Żywiec
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Klucz

Dawno, dawno temu – gdy wiele miejsc na mapie było jeszcze białymi plamami,
nie każde zwierzę miało swoją nazwę, a ludzie posługiwali się językami, które dziś są już
zapomniane – po ziemi przechadzał się święty Piotr. Jego długa broda spływała aż do
ziemi, a u pasa brzęczał ciężki, złoty klucz. Przemierzał lasy i knieje, pokonywał góry 
i pagórki, brodził przez potoki i strumienie oraz doglądał, czy wszystkim stworzeniom
dzieje się dobrze.

Trafił w końcu na okazałe wzgórze, które z trzech stron otaczała rzeka, a na jego
szczycie zobaczył zamek. Wiedział od ludzi, których spotkał w czasie wędrówki, że gród
należy  do  Ciechana,  dobrego  i  sprawiedliwego  gospodarza,  który  jednak  zawsze
pozostawał  smutny.  Piotr  uśmiechnął  się  na  widok  pięknej  budowli  i  perspektywy
spotkania jej mieszkańców, a także – co tu kryć – zjedzenia ciepłego posiłku. Jednak po
chwili zauważył świątynię wzniesioną tuż obok. Była ona poświęcona starym bóstwom,
Swarożycowi i Daćbogowi. Piotr zasmucił się i postanowił porozmawiać z panem zamku.
– Jakże to możliwe – pytał święty – że ten, którego wszyscy sławią jako dobrego męża,
ojca i gospodarza trwa przy starej wierze? Oddaje hołd gniewnym i okrutnym bogom?
Jednak Ciechan nie chciał go słuchać.
– Pokażę ci nową drogę, pozwól mi opowiadać – prosił Piotr.
Jednak Ciechan odwracał się do niego plecami.
– Wszystkim wam będzie żyło się lepiej – przekonywał święty. – Zamek wypełnią pokój
i radość.
Jednak Ciechan pozostawał głuchy na jego wołania.

Wtedy Piotr, westchnąwszy, sięgnął do swojego pasa i odczepił z niego klucz, 
z którym nigdy się nie rozstawał. Dmuchnął na niego, by opadł kurz podróżny – 
i kluczem tym otworzył serce Ciechana. Pan zamku spojrzał na świętego ze zdumieniem,
jakby dopiero go zauważył.
– Zburz starą świątynię – nakazał mu wówczas Piotr. – U podnóża góry zbuduj osadę, a w
niej  kościół.  Z  osady,  którą  nazwiesz  Ciechanowem,  powstanie  piękne  miasto,  które
będzie  bezpieczne  od  napaści  tak  długo,  dopóki  wrota  do  niego  będziesz  zamykał
kluczem, który ci daję.

I odszedł święty tak cicho, jak przybył. Ciechan natomiast, uśmiechając się po raz
pierwszy od dawien dawna, nie zwlekając wypełnił wszystkie polecenia. 
Jego potomkowie do dziś, spoglądając na herb miasta, myślą o Piotrze z wdzięcznością.

Magdalena  Kiermaszek.  Bytom
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Ciecholud

Dawno, dawno temu podczas przeraźliwej burzy, doszło do strasznego wydarzenia. 
Zza granatowych chmur wyskoczył  piorun,  który swą siłą uderzył w stojące nieopodal  drogi
stare  drzewo.  Konsekwencje  były  ogromne,  bo  huk  obudził  Ciecholuda-  stwora,  który  siał
postrach wśród mieszkańców. W drzewie tym zamknęła go ponad pięćset lat temu Krośnica-
Piękna  Pani,  która  starała  się  w  każdej  chwili  pomagać  ludziom  w  rozwiązywaniu  ich
problemów. 

Ludzie wiedzieli, że Ciecholud po tylu latach snu zapewne znowu zacznie im dokuczać . 
I nie pomylili się. 
Pewnego dnia kobieta  wyciągając  wiadro z  pobliskiej  studni  zauważyła,  że  woda jest

koloru pomarańczowego. Gospodarz wchodzący rano do obory spostrzegł kolorowe krowy. 
Inna z kolei niewiasta znalazła w swej zagrodzie czerwone kury. 

Wszyscy mieli dosyć nowych psot Ciecholuda. I tutaj, po raz kolejny z pomocą przybyła
Krośnica. Wiedziała, że tylko ponowne zamknięcie stwora w pniu starego dębu pozwoli ludziom
na powrót do normalnego życia. Wiedziała też, że do tego zadania potrzebuje pomocników. 

Wczesnym rankiem, kiedy rosa leniwie budziła się ze snu , poduchem wiatru stworzyła
dwa  ludki-  Słomka  i  Sianka.  Pierwszy z  nich  był  chudy jak  patyk,  miał  spodenki  i  koszulkę
żółtego koloru, drugi był grubiutki niczym jesienny ziemniak, ubrany w brąz. Piękna Pani zleciła
im ważne zadanie, które musieli wykonać do wschodu słońca. Do tego czasu Słomek i Sianek
musieli odszukać Ciecholuda i podstępem zwabić go w okolice drzewa, z którego podczas burzy
uciekł. Ludki wybrały się w drogę.  Podczas poszukiwań przyglądały się dokonaniom stwora 
i dziwiły się, czemu ludzie uważają, że Ciecholud źle czyni. Spotkali niebiesko- żółtą krowę, która
w ich oczach wyglądała wręcz bajecznie. Zresztą zwierzę było tego samego zdania. 
Wcale nie przeszkadzały jej kolorowe łaty. Czerwone kury również nie rościły do stwora żadnych
pretensji. 

Słomek i Sianek spojrzeli w niebo, mieli coraz mniej czasu. Przysiedli na chwilę na 
polnym kamieniu. Niedaleko nich skulona pod wierzbą siedziała jakaś dziwna postać. 
Słychać było tylko płacz. Podeszli bliżej i poznali Ciecholuda. Ucieszyli się na jego widok, 
ale nie mieli pojęcia, w jaki sposób mają go zwabić w pobliże starego dębu. Stwór otarł łzy 
i zaczął się tłumaczyć ludkom, że to wszystko, co uczynił po burzy nie było jego złośliwością. 
On chciał, by świat stał się bardziej kolorowy. Przez te 500 lat, które spędził zamknięty w 
drzewie, nie widział ani razu błękitnego nieba, żółtego słońca, nie mówiąc już o kolorowej tęczy. 
Ludkom zrobiło się żal Ciecholuda. Wytłumaczyli mu, że szukali go z polecenia Krośnicy, która 
czeka na nich i na niego u podnóża starego dębu. Ciecholud wiedział, że nie uniknie kary za swe 
czary i razem ze Słomkiem i Siankiem udał się do Krośnicy. Gdy dotarli na miejsce, Piękna Pani 
już tam na niego czekała. Stworek nie musiał nic mówić. Wyszeptał tylko krótkie przepraszam 
i ruszył w stronę dębu. Krośnica zatrzymała go i stwierdziła, że skoro przyznał się do winy, 
to nie będzie go zamykać w pniu drzewa. Ciecholud był szczęśliwy, odwrócił swe czary 
i wszystko wróciło do normy. Piękna Pani kazała zaopiekować się stworkiem Słomkowi 
i Siankowi. Krośnica znalazła nowy dom dla swych podopiecznych. Ciecholud zamieszkał z starej
wierzbie, Słomek swe schronienie znalazł  w kłosach zbóż, a Sianek pośród zielonej trawy. 
Niektórzy powiadają,  że wczesnym rankiem, kiedy pojawiają się pierwsze promienie słońca, 
nad mokradłami obok Łydyni widać tańczące trzy postaci. 
Czyżby był to Ciecholud, Słomek i Sianek? To wie tylko Krośnica, która o wschodzie słońca 
zamienia się w poranną mgłę , unoszącą się nad łąkami.   Jolanta Granica-Kownacka
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O powstaniu nazwy Ciechanów

Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze ani  komputerów, ani  komórek, ani nawet

telewizorów, istniało sobie Miasteczko Bez Nazwy. W położonym nad urokliwą rzeką Łydynią,

otoczonym gęstymi lasami grodzie mieszkało niewielu ludzi. Był kowal, który podkuwał konie,

piekarz piekł chleb, a stolarz zbijał z drewna ławy i krzesła. Żyło im się skromnie, ale dobrze,

lubili swoje miasteczko. Wraz z ludźmi, ukryte w pniach drzew i pod kamieniami, zamieszkiwały

małe stworki. Były to stworzenia niskiego wzrostu, nie większe, niż źdźbło trawy, nie cięższe od

sosnowej  szyszki,  zielonego  koloru,  z  bardzo  rozczochraną  czupryną.  Były  bardzo  wesołe,

psotne, ale też i pomocne. Pomagały ludziom w ich pracy i codziennych czynnościach. 

A to podtrzymały garncarzowi ciężki garnek, a to pomogły pasterzom sprowadzić bydło z

pola.  Pilnowały  dzieci  i  broniły  zwierząt  przed drapieżnikami.  Chociaż  takie  malutkie,  miały

swoje sposoby na to, żeby dawać sobie radę nawet z silniejszymi od siebie. Poza tym potrafiły

robić śmieszne miny i pocieszać nawet najbardziej zasmuconych.

Pewnego razu mieszkańcy uznali,  że ich miasteczko musi mieć nazwę. Zebrali  się pod

wielkim  dębem  i  zaczęli  się  naradzać.  Młynarz  bardzo  cenił  sobie  swoją  profesję,  więc

zaproponował,  żeby  miasto  nazywało  się  Młynarka.  Pszczelarz  wymyślił  nazwę  Pszczelnik,

a dekarz  upierał  się,  żeby  nazwać  je  Gontem.  Spierali  się  i  spierali  i  nie  zauważyli,  że  nad

miastem zawisnął cień. Nie była to jednak ani burza, ani wieczór, ale straszna smoczyca, która

upatrzyła sobie śliczną córkę rymarza, Balbinkę. Chciała ją porwać do swojej smoczej jamy, żeby

pilnowała  małych  smoczątek.  Smoczyca  już  miała  dosięgnąć  niczego  nie  spodziewającej  się

Balbiny  która,  znudzona  długimi  obradami,  usnęła  pod  dębem,  już  wyciągała  po  nią  długi,

smoczy  palec,  już  radośnie  gwizdała  (szczęśliwe  smoki  gwiżdżą),  kiedy  nagle…coś  ją

powstrzymało.  Zaczęła  podskakiwać,  wierzgać  nogami,  kłapać  zębiskami  i  wić  się  niczym

piskorz, po czym odleciała po to, by już nigdy więcej nie niepokoić miasteczka. Okazało się, że

Balbinkę uratowały małe stworki, które widząc, co się dzieje, zaczęły łaskotać smoczycę, a każdy

wie, że smoki mają straszne łaskotki.

Wzruszeni mieszkańcy wiwatowali na cześć małych stworzonek. 

-Ale one kochane! Ale ucieszne! A to ci heca! – krzyczeli uszczęśliwieni. W ferworze podziękowań

zapomnieli,  po  co  spotkali  się  pod  dębem.  Przypomniała  im  o  tym  dopiero  Balbinka,  która

wpadła na świetny pomysł.

- Skoro nasze małe stworzonka są takie ucieszne, nazwijmy je Ucieszkami, a nasze miasto niech

zostanie Ciechanowem – powiedziała-  i wszyscy z ochotą. przystali na tę propozycję.

Andrzej Jany. Chorzów
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NAGRODA JURY Bajka o Ciechanowie

Prawda kryje się w mrokach historii.  Dawno temu – w VI,  a może w V wieku – góra
dzisiaj  Farską zwana,  była lasami pokryta i  dookoła wodami kapryśnej rzeki otoczona. Tylko
zwierzęta, które na niej schronienia szukały, skryte w bagnach, przejścia do tej góry znały. To
dzikie ustronie wędrowni kupcy odkryli i tędy szlak podróżny wyznaczyli. Do przeprawy przez
dziką rzekę, która często poziom wody zmieniała, aż trzy mosty ustawiono.

W sąsiedztwie tej przeprawy, groźny zbój Madej ze swymi kamratami często na kupców
napadał. Byli świetnie uzbrojeni, podstępni, odważni. Był środek lata. Słońce sięgało zenitu, gdy
do  przeprawy  zbliżył  się  orszak  złożony  z  kilkunastu  wozów,  strzeżonych  przez  najemnych
rycerzy. Wozy obsiadały młode kobiety. Które Żydowscy kupcu wieźli na sprzedaż do Bizancjum.
Rycerzami dowodził silnie zbudowany, zaprawiony w wielu walkach, młody, przystojny rycerz
nazywany Cie-Chanem. On i większość rycerzy nie miała przypisanego miejsca plemiennego, ale
zapewne wywodzili się z walecznych plemion Hunów i Gotów. Rycerze, podnieceni niedawną
bitwą  na  ostatniej  przeprawie,  zachowywali  wzmożoną  czujność.  Cie-Chan  z  większością
oddziału przeprawił się przez mosty, pozostawiając na końcu orszaku straż tylną. Zbadał okolicę
i dał sygnał woźnicom do ruszenia. Gdy wjeżdżali na ostatni z mostów, kilku bandytów jak duchy
wyskoczyło z wody,  a  Madej – kryjąc się za kupcami – jednego chwycił  za gardło,  drugiemu
zagroził nożem. Jednocześnie z kilku stron odezwały się głosy ukrytych bandytów – Stać!

Pomimo zaskoczenia rycerze bez rozkazu, odruchowo kryjąc się za końmi, szybko zwarli
się  z  ukrytymi  w  puszczańskich  kryjówkach  bandytami.  Po  kilku  minutach  Madej  utracił
przewagę.  Wprawdzie zdążył zamordować kupców, ale i  sam zginął.  Cie-Chan, podróżując od
kilku tygodni jako strażnik skupionych niewolnic, zastanawiał się nad ich losem.
Była  wśród  nich  jedna,  która  bardzo  mu  się  podobała.  Jej  piękne,  długie,  jasne  włosy,
niespotykane w jego stronach i rozbrajające spojrzenie czarnych oczy, nie dawały mu spokoju.
Na imię miała Aldona. W ciągu trwających usiekł kilku bandytów, którzy próbowali porwać wóz z
Aldoną i  wyczuł z jej  strony wdzięczność.  Gdy zebrali  się  wszyscy okazało się,  że przy życiu
pozostało  dwudziestu  rycerzy  i  osiemdziesiąt  dziewek  oraz  pokaźna  ilość  pieniędzy  po
nieżyjących kupcach. Aldona, patrząc w oczy Cie-Chana, poprosiła - Nie sprzedawaj nas. Załóżmy,
choćby na tej górze, nowe plemię. Propozycja spodobała się Cie-Chanowi i jego towarzyszom.
Skorzystali z daru losu, jakim były piękne dziewice i przyjęli projekt Aldony. Tak więc na górze
zamiast zbójeckich kryjówek, postały pierwsze chaty. Jak się okazało, kobiety były wykradane z
wielu plemiennych osad. Okazało się, że kilka z nich do wspólnot, w których żyły tylko kobiety –
wychowywały dzieci, walczyły w obronie osady, polowały oraz uprawiały ziemię. Nazywano je
Amazonkami Północy – do nich też należała Aldona. Jej matka była władczynią plemienia, które
żyło nad wielką rzeką,  blisko morza.  Gdy napadnięto na ich osadę,  Aldonę i  kilka  dziewcząt
porwali źli ludzie i sprzedali jako niewolnice, a uwolnił je Cie-Chan. 

Miłość tych dwojga stała się wzorcem dla całej osady, która zasłynęła jako bezpieczna
przystań dla kupieckich karawan.  Ponieważ wszystkie chaty na górze były nowe,  a Cie-Chan
okazał  się  dzielnym  i  mądrym  młodzieńcem,  osadę  nazwano  Ciechanowem  i  tak  zostało.
Małżonkowie  ustalili,  że  każdy  pierworodny  syn  będzie  nosił  imię  Ciechana,  a  każda
pierworodna córka zostanie Aldoną. Jak niesie legenda urodziło się dwunastu synów i powstał
ród  Ciechanowiców.  Władzę  plemienną  na  Sfarskiej  Górze  sprawowały  kobiety.  Ciechan  z
pozostałymi  mężczyznami  karczowali  lasy  i  zakładali  nowe  osady  w  dzisiejszym  Gostkowie,
Kargoszynie, Bieńkach, Sońsku i Pałukach. 

Z biegiem czasu, a na pewno tysiąc lat temu, na górze i wokół niej, powstało mnóstwo
chat,  w  których  żyli  potomkowie  Cie-Chana.  Legenda  głosi,  że  gdy  starostowie  plemienni
przekazywali władzę swym następcom, składali przysięgę na słońce, mówiąc: Wszystko, czego
dokonamy, jest nasze na zawsze.

Mijały  wieki,  nowe  pokolenia  przekształciły  te  słowa  na  „Mazowsze”  i  tak  powstała
historia Ciechanowa na Mazowszu.

Stanisław Siwanowicz. Ciechanów
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LIPIEC – SATYRY O WAKACJACH 

I MIEJSCE      Wilk morski

Przysiadł się do mnie nieproszony. Natychmiast rzuciła mi się w oczy duża kotwica, którą
wygrawerował sobie na przedramieniu. No i ta biała czapka z daszkiem jakże kontrastująca z 
jego ogorzałą od słońca twarzą. Widać było, że nie stronił od morza prze całe życie. 
Bezpardonowo zajął sąsiedni leżak i od razu zagadnął:
- Czy dobrze dostrzegłem, że zaczytuje się pan biografią Modiglianiego? - Nie uległ skubaniec 
fowizmowi, nie uległ!
- Taaak. – odpowiedziałem zdawkowo. Wydłużając czas trwania tego jednego słowa, przez 
zwielokrotnienie samogłoski, starałem się nadać mu formę potakiwania i zadumy zarazem.
On jednak nie był zrażony moją lakoniczną odpowiedzią:
- Polecam panu biografię Wole Soyinki. Też wciąga. Bankole Olayebi napisał to niczym powieść 
sensacyjną. A ta jego fraza! Jeśli zainteresował pana Modigliani, to na pewno też się panu 
spodoba.
- Dziękuję. – odparłem siląc się na uprzejmość.
Z trudem powstrzymałem się przy tym od zaciśnięcia ust. Nie po to, do cholery, na wczasy 
przyjeżdżałem, żeby mi jakiś obcy„oświecony” gbur z marynarską kotwicą na ręku wykaz lektur 
obowiązkowych dyktował! By przerwać konwersację, wstałem i powolnym krokiem ruszyłem w 
stronę morza. Mych uszu dobiegło najpierw trzeszczenie leżaka, a chwilę później 
charakterystyczny chrzęst piasku uciskanego stopami. Lazł za mną! Czułem się wręcz
osaczony. Też się nie miał kogo uczepić! Kroczyłem celowo udając zamyślenie.  To go miało 
spławić. Instynktownie jednak wiedziałem, że on cały czas mnie tropi. Wszedłem więc do wody. 
Wtedy z prawej strony usłyszałem:
- A Jackson Pollock zainteresowałby pana?
Odburknąłem mu coś tam pod nosem. Nawet ja sam pewnie bym nie zrozumiał tego fonogestu, 
gdybym go usłyszał. On jednak nie dawał za wygraną i dodał z lewej:
- Polecam. Polecam. Napisane jakby od niechcenia, ale bardzo wciąga. A poszczególne zdania tak 
zrytmizowane! Dosłownie czuje się, jakby były pisane podczas chlapnięć farbą Pollocka.
Czułem się wręcz zapędzany przez tego nachalnego typa w stronę głębi. Stopniowo zanurzałem 
się w zimną morską toń, a on najwyraźniej też w nią za mną brnął. 
Nagle wydało mi się, że jakby głośniej zacharczał. Odwróciłem się i ujrzałem… Tak! Jego 
rozdziawioną paszczę pełną białych zębów. Wyglądało to zupełnie tak, jakby za chwilę chciał 
rzucić się z tym zębiskami ku mojej szyi. Odruchowo zamknąłem oczy. Moje serce zakołatało tak 
gwałtownie, że aż poczułem jego mocne, chaotyczne uderzenia w uszach. Gdy pomyślałem, że już
po mnie, rozległ się huk. Z ust, zapadającego się pod lustro wody, mojego prześladowcy dobiegło 
jeszcze tylko zdławione:
- I jeszcze musi pan poznać biografię Auguste’a Rodina. Jaka głębia, jaka głębia…
Rozejrzałem się wokół. Mój wzrok spotkał się ze spojrzeniem człowieka w futrzanej czapce, 
który stał z dymiącą dwururką na wydmie.
- Tropiłem go od rana. – zakrzyknął. – To wilk morski był. One osaczają ofiary na plaży i 
zapędzają je do wody. W wiosce jest reszta jego watahy. Ma ze cztery młode.

Piotr Winczewski. Pabianice

41



WYRÓŻNIENIA

Wystarczy cierpliwie poczekać

Ciągle to samo, dni zlewają się w jedno. To właśnie „mój etat”, a często mam też

„nadgodziny”. Już sam dojazd jest okropny, w samochodzie gorąco, ruch na drodze, każdy

się  spieszy,  a  ty  chcesz  jak  najszybciej  dotrzeć  do celu.  A  potem,  kiedy już  wreszcie

znajdziesz się na miejscu…

Nie macie pojęcia, jak męczące może być codzienne poranne wstawanie i

„odbębnianie dniówki”, jak nazywam to na własny użytek. Wszyscy nerwowi, napięcie

sięga Zenitu, bo przecież każdy chciałby być już w domu. Skwar leje się z nieba, a ty

odliczasz godziny.  Dzień dłuży się  niemiłosiernie,  co chwilę coś podjadasz,  bo wtedy,

wiadomo, czas szybciej leci. Dni są podobne do siebie jak dwie krople wody, przytłacza

cię nuda i odliczanie czasu do powrotu do domu. Zawsze znajdzie się jakiś „szef”, który

tak zorganizuje ci czas, że nie masz ani chwili wolnego. Dzień zapełniony od początku do

końca. No i te wspaniałe „koleżanki”, oceniające twoje kreacje i fryzury. Telefon nie daje

ci spokoju, każdy chce wiedzieć „jak się czujesz”? A niby jak można się tam czuć?

No, ale cóż, każdy musi przez to przejść. Ktoś, kto tego nie załatwi, byłby

uznawany za dziwaka i lenia. Trzeba pokazać przed rodziną i znajomymi, że jest się kimś

i potrafi się zarobić niezłą kaskę. Na szczęście czas szybko mija.

Trochę to  trwało,  no ale  warto było  czekać.  Nareszcie  mamy sierpień,  a  moje

męczarnie dobiegły końca. Nareszcie koniec wakacji. Wróciliśmy z urlopu. Jutro idę do

pracy, gdzie nikt nie każe mi prażyć się na słońcu, a klimatyzacja przyjemnie chłodzi. Szef

jest w porządku, koleżanki miłe. Jak dobrze znów być w domu!

Halina Woźniak. Katowice.
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Satyra na jedną Tereskę...

Cóż ja pocznę dziś nieboga

zasmuciła się Tereska

gdy na jej ciążowym teście

wyskoczyła druga kreska

Już wakacje się skończyły

czas odłożyć mi skakankę

zacząć ojca szukać dziecku

tu zaczęła wyliczankę

Jeśli dobrze to pamiętam

w poniedziałek spałam z Ryśkiem

cały wtorek bawił Janek

zaś we środę byłam z Krzyśkiem

W czwartek mnie doceniał Tadek

to ten co się trochę droczył

w piątek rano przyszedł Zbyszek

choć kulawy też zamoczył

Przy sobocie na prywatce

tańczył ze mną podchorąży

miesiąc zleciał brak okresu

z kim ja w końcu jestem w ciąży

Tadeusz Haftaniuk. Chełm
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Znów będą wakacje
Był  to  zwykły,  miły  dzień  wakacji.  Wtorek.  Nie  działo  się  nic  szczególnego,  jednak  coś

niepokojącego wisiało w powietrzu. Chłopcy od rana byli markotni i cisi. Tuż po śniadaniu usłyszeli szum
silnika nadjeżdżającego samochodu, który zatrzymał się przed domem.
Po chwili  dobiegł  ich  odgłos  otwierających się  drzwi  i  przyciszone  głosy  rozmowy.  Potem do  pokoju
wkroczył dziadek Andrzej.
- Cześć chłopaki – odezwał się gromkim głosem. - Przed nami znowu wspaniałe wakacje.
- Dzień dobry, dziadku. Fajnie, że jesteś - jako pierwszy odezwał się w końcu najstarszy - Krzyś, siląc się na
odrobinę entuzjazmu. W ślad za nim średni - Konrad pospieszył z powitaniem:
- O, dzień dobry! Czy już dzisiaj wyjeżdżamy?
- Oczywiście - rozwiał wątpliwości dziadek. – Przygotowałem program. Będzie świetnie, jak zawsze.
Słysząc te słowa najmłodszy z chłopców - Staś bez słowa schował się za firanką.
- Widzę cię, Stanisławie. - zagrzmiał dziadek - Pamiętasz, jak uczyłem cię pływać w zeszłym roku?
Chłopiec wychylił powoli głowę, uśmiechnął się krzywo i podszedł z pewnym ociąganiem.
- Cześć dziadku… – zaczął nieco piskliwym głosem – Ale ja już umiem pływać – zapewnił.
Dziadek Andrzej spojrzał na niego i roześmiał się: - To może będziesz mi asystował jako ratownik. 
Po czterech postojach i opróżnieniu przez chłopców całego zapasu napojów, dojechali na miejsce.
- To piękny domek - zachwycał się dziadek. - Zobaczycie jak blisko stąd do jeziora. I jakie lasy.
Każdego dnia możemy zrobić inną trasę. Chłopcy milcząc spoglądali na siebie.
- Nie ma tu rowerów? - zapytał z nadzieją Krzyś.
- No właśnie, nie musielibyśmy chodzić na piechotę - podtrzymał Konrad.
- Nie ma - odparł dziadek - ale dla nas, wytrwałych piechurów to nie problem, prawda?
Rozpakowanie  bagażu  zajęło  im  trochę  czasu.  Chłopcy  rozkładali  swoje  rzeczy.  Wiedzieli,  że  ma  być
porządek, zwłaszcza na początku. Buty przy drzwiach, książki na półce, nie mieszać ubrań.
- No to szykujemy obiad - zapowiedział dziadek. - Kto jest głodny?
Chłopcy okazali się bardzo zajęci przeglądaniem zawartości plecaków. Może nie dosłyszeli.
- Będą klopsy i makaron - zachęcił dziadek Andrzej.
- A na deser? - wyrwał się Staś.
- Deser tylko dla tych, co zjedzą obiad. Ale wiecie, są wakacje, jedzenie nie jest obowiązkowe - obwieścił
dziadek Andrzej.
- Odwrotnie niż wycieczki i pływanie - mruknął do siebie.
Gdy dziadek szykował strawę, Konrad kiwnął palcem na Krzysia, a sam wziął za rękę Stasia i wszyscy trzej
wyszli na ganek. Konrad przejął inicjatywę.
- Może powiemy, że dzisiaj jesteśmy już zmęczeni - zaproponował.
- Nie ma szans - stwierdził Krzyś - jest jeszcze pół dnia. Na pewno pójdziemy w las.
Słysząc to, Staś pociągnął Krzysia za koszulę i cicho zapytał:
- Kiedy wracamy?
- Już ci mówiłem Stasiu, że za tydzień.
- To jeszcze długo? - dopytywał się mały.
- Nie, to tylko siedem dni, a zresztą pół dnia już minęło. Wytrzymasz.
Konrad był jednak wyraźnie zaniepokojony.
- No, a co z tym jeziorem, pewnie jest głębokie?
- A co myślisz - Krzyś wyraźnie zmarkotniał - żeby tylko nie znowu kajak...
- Albo jeszcze gorzej - ponton - przypomniał Konrad.
- Co to jest ponton? - dopytywał się Staś?
Od progu odezwał się wesoło dziadek Andrzej:
- O, słyszę, że macie ochotę popływać pontonem? - Muszę was zmartwić, dzisiaj mamy w planie pierwszą
wyprawę zapoznawczą. Ale jutro, kto wie...
Konrad zaczął w skupieniu grzebać nogą w piasku, Krzyś wyraźnie pobladł, a Staś, widząc jego minę dał
upust tęsknocie.
- Do mamuuuuniiiii.........- zawył.
W istocie, od rana coś wisiało w powietrzu.                                                 Andrzej Max. Piaseczno/Jastrzębie
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Podziękowanie.

Ja,  turysta  i  plażowicz,  dziękuję  bardzo  urzędnikom  usteckim  za  walkę  z
zaśmiecaniem  polskiego  morza.  Dzisiaj  o  szóstej  rano  wrzuciłem  pięknie  zawiązaną
reklamówkę ze śmieciami do wora, który wisiał na dziurawym ogrodzeniu w Ustce na
wydmach.  Worek ten jest  na  śmieci  i  wisi  on blisko miejsca,  gdzie sobie  nie  wadząc
nikomu po  cichu rozbiłem z  żonką  namiocik,  czyli  na  ziemi  niczyjej,  a  właściwie  na
naszej wspólnej, polskiej. My z żonką uważamy, że spanie na dzikim łonie przyrody to
jest  to,  co  każdy  powinien  robić  i  w  ogóle  nie  rozumiemy,  że  różni  tacy  chcą,  żeby
korzystać z jakichś kempingów, albo innych pól namiotowych. Przecież płacimy podatki 
i dlatego nasze są lasy i pola wszystkie, dlatego możemy sobie czasami gdzieś na dzikusa
przycupnąć. Musimy gdzieś śmieci wyrzucać i ten worek jest bardzo dobrym pomysłem
usteckiego  magistratu,  bo  już  nie  muszę  tego  wszystkiego  zakopywać,  albo  gdzieś
podrzucać.  Oczywiście,  jak  to  zwykle  w  naszej  ojczyźnie  z  dobrymi  pomysłami,
wykonanie nie zawsze idzie w parze.

Po śniadaniu szliśmy sobie  z  żonką na plażę,  to  worek pełen śmieci  opadł na
ziemię i pełny ciągle tam stał. Co gorsza jakieś bydlę dorzuciło tam tyle śmieci, że się już
nie  mieściło.  Ja  uważam,  że  albo  trzeba  częściej  worki  opróżniać,  albo  musi  ich  być
więcej, bo społeczeństwo jeszcze nie dorosło do takich dobrodziejstw, jakie są w Ustce.
Na plaży Ustka też ma swoje osiągnięcia, za które należą się słowa pochwały. 
W  zachodniej  części  wybudowano  piękny  domek  z  blachy  falistej  na  leżaki  i  inne
przedmioty. Ja nie rozumiem dlaczego w Polsce się tak tej blachy nie lubi. Taki srebrny
domek o prostym jak kostka kształcie, który świeci z daleka w słoneczku odbitym, 
to bardzo jest piękna i prosta architektura poprawiająca ten beznadziejnie pusty pejzaż.
Bez  tego  domku  to  tylko  piach,  woda,  a  tak  interesująca  zmiana.  Też  chciałbym
powiedzieć,  że  fajnie  jest  sobie  leżeć  na  piaseczku  nad  morzem.  My  sobie  z  żonką
leżeliśmy troszkę wyżej na wydmach i zupełnie nie rozumiemy, po co są te zakazy, że na
wydmach nie wolno. Przecież jak my tak sobie poleżymy, a jakieś dziecko trochę w dół
pozbiega to takiej dużej wydmie nic się nie stanie.

Chciałbym  także  bardzo  pochwalić  ustecki  magistrat  za  walkę  z  hałasem  i
różnymi takimi niepotrzebnymi zabawami
dyskotekowymi. Głośne zabawy są niepotrzebne nikomu i dlatego o 22 trzeba iść spać.
Jak ktoś zasnąć nie może, to przecież nikt mu nie broni, żeby wypił sobie wódeczkę z
piwkiem, tak jak ja z żonką sobie co wieczór wypijamy po cichu. Oczywiście zdarza się
nam zaśpiewać coś czasami, ale to po cichu i tylko pieśni patriotyczne, a najczęściej
„My, Pierwsza brygada” i „Żeby Polska była Polską”. Właściwie każdy tak powinien, no
chyba, że jest za młody, ale młody to dobranocka, siusiu, paciorek i spać, a nie jakieś
brewerie wyczyniać.

Za  to  wszystko  bardzo  dziękuję  i  życzę  wszystkim  mieszkańcom  Ustki  dużo
zdrowia i szczęścia i żeby tylko fajni turyści tutaj przyjeżdżali.

 Z poważaniem
   Alfred Wytrząs / Tomasz Kwiatkowski. Warszawa
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Lilie św. Antoniego

Samotna emerytka

Piastowała w ogródku

Ulubione kwiatki

Na betonowej pustyni

Czerwone róże i lilie

Pachniały o zmierzchu

Tajemnicą szczęścia

Chciwe oczy sąsiadki

Połamały dumę kwiatów

Motyli śpiew duszy

By w kryształowym wazonie

P.owoli umierała poezja

Regina Nachacz. Bolesławiec.
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SIERPIEŃ – FRASZKI O LETNIEJ PRZYGODZIE

I MIEJSCE

Ten jeden raz

Skoki do wody robił wspaniałe,
salta wykręcał przeokazałe.
Raz dnia letniego pomylił się srodze,
dziś nie ma czucia w ręce ni nodze.

Karolina Chwirot. Pogórze.

WYRÓŻNIENIA

Randka

Na letnią randkę poszła,
pewnie doszła, bo…zaszła.

Krzysztof Szczepański. Zgierz
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***
Same plusy

Letnia przygoda +
gorąca plaża, woda +

rozkosz, swoboda +
wiosną + 500, nagroda?

Grzegorz Kozyra. Chrzanów

***

Fraszka o letniej przygodzie.

O letniej przygodzie to fraszka.
W niej mowa o pewnych igraszkach:
Raz Pani, co chwile ma smutne,
(Cóż, życie jest czasem okrutne),
Przypadkiem, pewnego dnia, z rana,
Spotkała smutnego też Pana.
Gdy minus dodamy z minusem,
To wynik okaże się plusem.
Pan, w końcu był całkiem przystojny.
Po nocach i dzionkach upojnych,
Pan odszedł i zniknął gdzieś w świecie,
A Pani, powiła zaś dziecię.
Więc morał z tej fraszki, me Panie,
Że smętni faceci to dranie.
A Was, kiedy chandra pokona,
Nie pędźcie w ich chętne ramiona.

Mirosław Sierżant. Zabór

Ciemna strona lata

Lipiec, lipiec, lipiec, wreszcie czas wakacji,
wyrwał się wilk młody z murów korporacji.
Że zarabiał nieźle, pieniądz – żaden kłopot,
wybór był dość prosty – Wybrzeże i Sopot.
Facet był zachłanny, jak to człowiek młody,

miewał więc rozliczne, gorące przygody,
a gdy urlop minął miał pamiątek worek:

wachlarz made in China, bakteryjną florę,
ciupagę z muszelką, bursztynową rybkę,

z adresami notes, wstydliwą wysypkę.
Dermozałączników jakie są przyczyny?

Mogą być (nie muszą) sinice, morszczyny...
Wniosek: kto bez głowy mocnych wrażeń szuka

niech wybierze raczej Twittera, Facebooka.
Sposób bezpieczniejszy, bo mówta co chceta,

przez e-kontakt najwyżej zarazi peceta.

Artur Kozłowski. Ząbkowice Śląskie
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Letnia przygoda
Letnia przygoda
Jest tak jak moda -
Przemija szybko
Jak plusk za rybką.
Upał i deszcze,
Komary jeszcze...
A człowiek tu chciał
Opalania ciał.
I na co było
Z żoneczką miłą
Opuszczać swój dom,
By daleko stąd
Cierpieć katusze,
Co ciała, dusze
Męczą wczasami...
Powiedzcie sami -
Czy tłum na plaży,
Co wciąż się smaży,
Lub nędzne disco
To ma być wszystko?
A gdzie natura?
Już nie ma tura,
A ptaków trele
Tylko w niedziele...
Gdzie blask motyli
I pszczół, co pyli
Nam piękne kwiaty?
Gdzie świat bogaty?
Przecież nie tam
Gdzie miejski szlam...
Dlatego wolę
Wczasy w stodole
Z zapachem siana
Każdego rana.
A ta stodoła
Co życiem woła
Kroków dwadzieścia
Od mego szczęścia -
Domu z ogrodem
Pachnącego miodem.
Bo tutaj słońce
Zawsze gorące,
Więc tu zostaję,
Latem i majem.
Tu jest mój raj.
Przygodo... trwaj...

   Krzysztof Chrząstek. Wrocław



WRZESIEŃ – WIERSZE BIAŁE O JESIENI

I MIEJSCE

JESIEŃ

Witam miło wrzesień

Miło wrzesień jesień

Wrzesień jesień niesie

Ona świat ozłoci

Świat ozłoci w słocie

Ozłoci w słocie błocie

Grzybów koszyk niesie

Koszyk niesie jesień

Niesie jesień w lesie

Wiatrem włosy splątane

Włosy splątane rozwiane

Splątane rozwiane nad ranem

Ta czarowna pani

Czarowna pani omami

Pani omami oczami

P.ójdziesz za nią zamglony

Za nią zamglony spłoniony

Zamglony spłoniony natchniony

A potem wiersz napiszesz

Wiersz napiszesz że ciszę

Napiszesz że ciszę słyszysz…

Ewa Grabna. Częstochowa
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Jesienna opowieść

Dziś na spacerze spotkałem jesień,
Tańczyła w sukni w barwach złotawych.
Czekanie na nią mi się dłużyło,
Jej rudych włosów dotknąć pragnąłem
Nagle mnie ona wzięła za ręce,
Taka urocza, radosna, zgrabna.
Pachniała wrzosem, jarzębinami,
Ranna rosa w jej oczach świeciła.
Cuda, cuda wokoło się dzieją,
Słońce świeci przepiękną jasnością.
Chmury liści wirują na niebie,
Słońcu ciepła ciut jeszcze zostało.
Ktoś w oddali gra koncert skrzypcowy,
Na srebrnych strunach z babiego lata.
Tak nostalgicznie, aż dusza płacze,
Wielką stratą tych chwil nie przeżyć.
W powietrzu niesie się z ogniska dym,
Przetykany błękitem zadumy.
A mnie jesień z czułością całuje,
I herbaciane róże wciąż kwitną.
Jesień rozbudza we mnie romantyzm,
Me myśli się śmieją w jej klimatach.
W jej ogrodach lirycznie niezwykle,
Za to, że jest dziękuję naturze.

Jan Gumbisz. Kielce
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Stary poeta i jesień

zimne, wilgotne poranki.
światło mleczne, niedające już ciepła. listopad
ciążący pod powiekami.
który to już szlafrok narzucił na siebie:
drugi, a może trzeci. pod derką, bez
prześcieradła, piszczele wciąż drżą.
aura zmieniła mu kompres. zaszeleściła ziołami.
od zapachu lawendy zakręciło mu się w głowie.
zapragnął jeszcze raz przeżyć chwile swojej
dawnej siły, lecz osaczyły go ściany pełne lepkich
bandaży.
spoza nich – wysnuty z lnianego siemienia –
kloszard Felix budzi pensjonariuszy przytułku
brzęczącą grzechotką.
w nieogrzewanej izbie, spada kropla inkaustu
na podłogę. nie zaplami papieru, tym bardziej,
że jest to ostatnia kartka.
zakonnice poszeptują na zimnych korytarzach:
jego rzeczy są zaryglowane w drewnianej skrzyni -
wciąż czekają na okratowanym
łóżku.
to niewielkie wyposażenie z łatwością mogłoby
przenosić z miejsca na miejsce kilka par rąk.
znów tylko liście
krążą jak kruki w zimne, wilgotne poranki. mży
światło mleczne, nie dające już ciepła - jest jesień.
gorzki listopad,
ciążący pod powiekami.

Katarzyna Wiktoria Polak. Kraków



Jesienna suita

październik – rudy krawiec przycina dni coraz bardziej
i chociaż puszcza oko w stronę słońca
nie wierzymy mu, że ześle jeszcze ciepłe popołudnia
bawi się z nami w deszczowe komórki do wynajęcia
goni nitki babiego lata i przetyka złotymi promykami
osamotnione gałęzie drzew, w które zaplącze się
czasem głos spóźnionego szpaka
tańczą spódnice wielobarwnych liści
wiatr przygrywa świerszczową nutą w kominie
z kłębków włóczki pączkują w domach szale i skarpety
będą otulać zmarznięte dłonie, ramiona i stopy
słomkowym kapeluszem kłania się nam jesień
rozpływając się w porannej mgle i kroplach deszczu
gdy nostalgia dokuczy jej zbytnio
rozgrzeje się ciepłymi myślami człowieka

Barbara Kołacz. Warszawa

***

Jesień

Po mnie zaś przyjdzie Zima, obejmie was uściskiem nuklearnego chłodu,
- mała dziewczynka rozewrzeć go będzie usiłowała, gasnącymi słowami
dziecięcej modlitwy i zapalanymi, wciąż od nowa, ognikami zapałek.
Lecz u zarania była Wiosna, w jej kwitnącym łonie zbudzili się
ze snu nieistnienia chłopcy nad wyraz silni i zdrowi – a zła to wróżba,
znak wielce niedobry, gdy sile i mocy nie towarzyszy cień mądrości.
Rozbłyska wtedy owa moc w promieniach słonecznego Lata, w zabawach
na błyskawice rakiet, w igraszkach pocisków i bomb, złym śmiechem
zanoszą się chłopcy, gotują się od nadmiaru radości głowice nuklearne.
Nie wiadomo skąd przychodzę Ja, nie wiadomo gdzie odchodzą bogowie,
na wasze głowy opada zaduma, że nie będzie szczęśliwego zakończenia,
bo bajarz pomylony, baśni innych nie zna, i gdy opowiada, czemuś płacze.

Mirosław Mrozek. Radecznica
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Lipowa aleja

Jesienne dżdżyste dni
Wkradają się już po letniej porze
Słońce spogląda kątem oka
schowane za burzowe chmury
Aleja drzew…
lipowy podniebny tunel
drzewa skłaniają się ku sobie
wzajemnie się pozdrawiają
Taka cisza…
że słychać każdy szelest liści
pod przedzierającymi się kroplami
jesiennego deszczu
Niebo zapłakane…
uśmiecha się czasem
promykiem słońca
błyszczącym w lustrze kałuży
Opadłe liście…
wspomnienie minionego lata
ścielą się pod stopy
jak złocisto-szary dywan
Nieopodal Łydynia…
wąska strużka
nie słychać nawet plusku wody
tylko szuwary szemrzą o jej istnieniu
Na polance pod dębem…
grzybiarze z pełnym koszem
podziwiają
dobrodziejstwo lasu
Lipowa aleja…
choć słońce jej dzisiaj nie pieści
pozostanie nadal
w sercu okolicznych lasów
Okryta niebem Mazowsza
W pamięci obrazów
ubrana pięknie
w poetyckie słowa jesieni.

Janina Janakakos-Szymańska. Ciechanów
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Jesienna impresja

Idę
opatulona płaszczem złocistych liści

niczym objęciem troskliwym, słonecznym

Czuję
ciepły oddech nieuchwytnego wiatru

co mierzwi w tańcu
drzew splątane ręce

Węszę
spiczaste igły rzędami stojące

- ostatni żołnierze
na wietrznej warcie

Słyszę
szum mych leśnych braci
- słodki śpiew dla mych

spróchniałych uszu

I nagle gasnę
wraz z pierwszym białym płatkiem

skąpanej w słońcu ziemi

Zuzanna Mietlińska. Józefosław



PAŹDZIERNIK – ARTYKUŁY O SPORCIE
I MIEJSCE                  Mistrzowie na wózkach

W ludzkiej naturze leży dzielenie świata, układanie jego elementów w pudełkach
i stwarzaniu w ten sposób poczucia bezpieczeństwa. Podstawowy podział to „my” i „oni”
albo  „swoi”  i  „obcy”.  Od  lat  kładzie  się  nacisk  na  integrację  osób  pełnosprawnych  i
niepełnosprawnych, ale czy rzeczywiście coś z tego wynika? Szkoły integracyjne w wielu
przypadkach nie zdają egzaminu, a osoby nie mające kontaktu z niepełnosprawnymi nie
wiedzą, jak się zachować, przez co czują się skrępowane. 

Sport  ma  magiczną  właściwość  –  łączy  ludzi  (chociaż  patrząc  na  zachowania
pseudokibiców można mieć co do tego pewne wątpliwości) i sprawia, że „obcy” nagle
stają  się  „swoimi”.  Dotyczy  to  również  osób  niepełnosprawnych.  Jako  dziecko
trenowałam szermierkę sportową na jednej sali z paraolimpijczykami. Początkowo ich
niepełnosprawność wprawiała mnie w zakłopotanie, ale szybko przestałam dostrzegać
fakt,  że  jeżdżą  na  wózkach,  a  pod  ścianą  leżą  równym  rządkiem  protezy  nóg.  Z
wypiekami  na  twarzy  obserwowałam  ich  treningi,  słuchałam  o  zdobytych  medalach
paraolimpijskich i nie mogłam uwierzyć, że mam do czynienia z prawdziwymi mistrzami
w szermierce na wózkach. Pamiętam oszołomienie i radość, kiedy jeden z zawodników
przywołał mnie do siebie i zamienił się ze mną na szable, mówiąc, że jego jest lżejsza, a
ja przecież jestem jeszcze mała. Pamiętam zazdrosne spojrzenia moich rówieśników i
dumę,  z jaką walczyłam „szablą mistrza”.  Dzięki temu,  że byli  to dorośli  ludzie,  a nie
niepełnosprawne  dzieci,  stali  się  dla  mnie  autorytetami,  wzorami  do  naśladowania,
osobami, które osiągnęły tak wiele – nie „pomimo”, ale po prostu. Nie widziałam różnicy
między Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi, a złoty medal był złotym medalem.
Byłam  tak  dumna,  że  z  nimi  trenuję,  że  jestem  ich  maskotką  (jako  najmłodsza  i
najbardziej  zacięta  mimo  sińców  i  zakwasów),  że  nie  dostrzegałam  ich
niepełnosprawności. Brak nóg nie robił na mnie wrażenia i nie sprawiał, że czułam się
niezręcznie. Widziałam człowieka i jego osiągnięcia, a ilekroć przegrywałam, nie miałam
siły  i  czułam  się  przytłoczona  presją,  mówiłam  o  moich  mistrzach  na  wózkach,  że
przecież oni się nie poddają, więc dlaczego ja miałabym się poddać? 

Jesteśmy  wzrokowcami.  Dzielimy  ludzi  na  tych,  którzy  są  do  nas  podobni
fizycznie  i  tych...  innych.  Dotyczy  to  w  równym  stopniu  koloru  skóry,  jak  i
niepełnosprawności,  która  sprawia,  że  patrzymy  i  traktujemy  taką  osobę  inaczej.  Z
niepewnością  i  zakłopotaniem,  nie  wiedząc,  czy  lepiej  udawać,  że  się  nie  patrzy,  czy
właśnie patrzeć. Spotykając kogoś po raz pierwszy, zwracamy uwagę na jego wygląd, a
osoby niepełnosprawne ruchowo są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat swoich
ograniczeń.  Sport  zaciera  różnice.  I  choć  szermierka na  wózkach ma  inne zasady,  to
pozostaje poczucie jedności i braterstwa broni. Więc może powinniśmy zadbać o to, by
osoby niepełnosprawne stawały się dla dzieci autorytetami? Nie budzili współczucia, a
raczej szacunek i podziw? Ostatnio w chwili zwątpienia czytałam historie tegorocznych
paraolimpijczyków  –  poruszające  i  mocne,  będące  dowodem  na  to,  że
niepełnosprawność  to  stan  umysłu.  Spojrzałam  na  swoje  ręce,  sprawne  nogi  i
pomyślałam, że to właśnie tacy ludzie przywracają mi wiarę we własne siły. Że to im
wierzę,  kiedy mówią,  że  wszystko  jest  możliwe.  Nie  wymuskanym  panom  i  paniom,
którzy  oślepiają  perfekcyjnym  uśmiechem  i  wygłaszają  mowy  motywacyjne.  Wierzę
ludziom,  którzy  mieli  wszelkie  powody  by  się  załamać,  a  jednak  zdobyli  złoto
olimpijskie. Nie paraolimpijskie, bo przedrostek „para” dziwnie dewaluuje wszystko, co
znajdzie się za nim. Olimpijskie.                                    Julia Wilde. Konstancin-Jeziorna.
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WYRÓŻNIENIA
Z brązu, złota, kamienia… Sport jako inspiracja dla artystów epoki klasycznej

Starożytna Grecja, uznawana za kolebkę europejskiego sportu, dała początek nie tylko
kulturze sportowej, ale równocześnie, hołdując ideałom piękna i dobra ( kalokagathia), sprawiła,
iż sport i sztuka znalazły wspólne miejsce w dążeniu do przeżycia estetycznego. 

Pierwsze historycznie  udokumentowane igrzyska   odbyły  się  w 776 p.n.e.,  w Olimpii
położonej  na  Półwyspie  Peloponeskim.  Zostały  one  zorganizowane  ku  czci  boga  Zeusa.
Natomiast pierwsze igrzyska panhelleńskie: istmijskie, pytyjskie, nemejskie, oraz panatejskie  są
datowane na lata 586-566 p.n.e. i, jako poświęcone bóstwom, stanowiły one nie tylko zawody, ale
i święto.  Konkurencje sportowe były nie tylko okazją do szlachetnej rywalizacji,  lecz również
sposobnością do podziwiania piękna męskiego ciała, toteż widzowie ( a Grecy wszak słynęli z
zamiłowania  do  piękna)   tłumnie  przybywali  nawet  z  odległych  polis.  Igrzyska  olimpijskie
stanowiły tak ważne wydarzenie, że nas czas ich trwania przerywano wszelkie bitwy i wojny.
Olimpiady  stanowiły  także  jednostkę  chronologiczną  (  podług  nich  odmierzano  czas)  -
przykładowo podług Warrona założenie Rzymu miało miejsce "w trzecim roku VI Olimpiady".
Konkurowano  w:  wyścigach  rydwanów  na  hipodromie,  pentationie  czyli  pięcioboju,  w  skład
którego wchodziły: bieg, skok w dal, rzut dyskiem i oszczepem oraz zapasy, w  biegach chłopców,
zapasach, boksie,  pankatrionie oraz biegu hoplitów ( w pełnym uzbrojeniu). Zwycięzca mógł
liczyć na uwielbienie tłumu, otrzymywał  kalistefanos czyli wieniec upleciony z gałązek świętej
oliwki,  jak  również  zyskiwał  prawo  do  ustawienia  własnego  posągu  w  Zeusowym  gaju.
Popularność  sportowców uzewnętrzniała  się   poprzez  aplauz kibiców oraz przez  arcydzieła.
Rzeźbiarze  mieli  moc  pracy!  W  starożytnej  Olimpii  obok  stadionu  z  bieżnią,  gimnazjonu,  w
którym odbywały się ćwiczenia fizyczne, buleuterionu, gdzie stała mównica i ołtarz oraz łaźni,
znajdowała się również pracownia rzeźbiarska!!!

Jedną z najbardziej  znanych rzeźb jest posąg „Dyskobola”,  który do dziś dnia stanowi
symbol sportu. Wyszedł on spod dłuta Myrona.  Sportowiec przedstawiony jest w ruchu. Rzeźba
ta datowana jest na rok około 450 p.n.e. Posąg ten „ma taką postawę, w jakiej człowiek może
znaleźć się przez ułamek sekundy między jednym a drugim ruchem” . Podobno Myron tworzył
ten  posąg  na  podstawie  utrwalonego  w pamięci  obrazu  –  sytuacji  jakiej  był  świadkiem  na
igrzyskach.  Artysta  wyrzeźbił  także  następujących  olimpioników:  Filiposa  z  Peleny
(reprezentował pięściarstwo),Tumantesa z Kleonaj ( pankration ) oraz Ladasa z Argos ( bieg ), o
którym anonimowy poeta napisał : Pełen nadziei jest biegacz; cień tylko oddechu na ustach/ (…)/,
Szybszy od wiatru biegaczu, tyś cudem Myrona rąk. Natomiast Poliktet z Argos wyrzeźbił w brązie
„ Dyskoforosa” , czyli młodzieńca dźwigającego dysk . Z kolei Praksyteles około 340- 325 roku
p.n.e.  wykonał „ Efeba z Maratonu” – ma on 1,3 m wysokości. Zachował się oryginał tej rzeźby,
który  obecnie  znajduje  się  w  Muzeum  Narodowym  w  Atenach.  Także  Lizyp  zajmował  się
rzeźbieniem olimpioników oraz atletów. Jeden z wczesnych posągów jego autorstwa to posąg
Troilosa – atlety oraz podwójnego olimpionika, czy posąg Koreidasa – zwycięzcy w igrzyskach
pytyjskich. Natomiast Apoksjomenesa  rzeźbiarz przedstawił  w chwili, gdy ten oczyszcza swe
ciało skrobaczką do potu.  Skrobaczka (  z  gr.  stlengis,  z  łac.  strygillis)  służyła sportowcom do
usuwania  z  ciała  kurzu  boiska  oraz  oliwy,  którą  nawilżona  była  ich  skóra.  Wraz  z  liczbą
zwycięstw, przybywało posągów sportowców - olimpioników, atletów, biegaczy, etc ... 

Antyczne igrzyska są pniem, z którego wyrosła cała europejska tradycja sportowa – od
zarania inspirująca mistrzów dłuta do tworzenia arcydzieł z brązu, złota, kamienia…

Anna Piliszewska.  Wieliczka.
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Szczypiorniści I LO

Rywalizacja  sportowa  toczy się  nie  tylko na  krajowych stadionach  i  boiskach dużych
miast,  ale także w małych,  prowincjonalnych miejscowościach.  Choć miejsca kibiców zajmuje
dużo mniejsza liczba widzów, to emocje są porównywalne. Tak jest w moim miasteczku, które od
niemal  pięćdziesięciu  lat  żyje  piłką  ręczną.  Jest  wierne  tym  ideom,  wychowując  pokolenia
sportowców, których nazwiska znane są w całej Polsce. Można zaryzykować tezę, że serce piłki
ręcznej bije również tu, gdzie przez cały rok toczą się pierwszoligowe boje, a młodzież liceum,
którego  jestem  uczniem,  wiernie  sekunduje  starszym  kolegom  i  stara  się  ich  naśladować.
Jesteśmy z nimi w sobotnie popołudnia, gdy grają ważne mecze, trzymamy kciuki, by wciąż byli
w pierwszej lidze, a po lekcjach trenujemy, aby kontynuować to, co w latach sześćdziesiątych 
XX wieku zaczęli nasi poprzednicy. To tu rozgrywa się, nieznany z ekranu telewizora, czy relacji
w radiu, sport na dobrym poziomie. Rywalizacja bywa dramatyczna, pot prawdziwy, 
a  zwycięstwa  i  porażki  celebrowane  i  opłakiwane.  I  LO  w  Końskich  od  dawna  wychowuje
przyszłych sportowców. Młodzi, pełni zapału trenują piłkę ręczną oraz osiągają wzorowe wyniki
w nauce. Łączą wysiłek fizyczny oraz liczne wyjazdy na mecze z obowiązkami szkolnymi.

Mnie ręczna nauczyła systematyczności, a także braterstwa i jedności. Wszyscy gramy w
jednej drużynie, bo dzielimy tę samą pasję. Sport krąży w żyłach jak krew. Na dowód przytoczę
relację jednego z miejscowych meczów.

Odbył się nie tak dawno, rywalizowaliśmy o mistrzostwo województwa. 
Trybuny wypełniły się po brzegi. Koledzy, koleżanki, rodzice, znajomi, sponsorzy, mieszkańcy –
wszyscy dopingowali nas z całych sił. Graliśmy z drużyną z Kielc. Pierwszy mecz – na wyjeździe –
wygraliśmy dwoma bramkami, więc awans do rozgrywek centralnych wcale nie był przesądzony.
Dobrze  znaliśmy  się  z  chłopakami  z  przeciwnej  drużyny  ze  wspólnych  wyjazdów  na
zgrupowania,  dlatego mecz od początku musiał  być zacięty.  Ja  w bramce,  chłopaki  w polu –
wszyscy z "jednej ławki". Wiele zależało od obrony. Był to pojedynek golkiperów. Do przerwy
prowadziliśmy jedną bramką. W drugiej połowie meczu długo i skutecznie rozgrywaliśmy piłkę
w ataku, a skupieni przy własnej bramce, nie chcieliśmy popełnić błędu. Trener podskakiwał co
chwila, pokrzykiwał z ławki. W pięćdziesiątej minucie szkoleniowiec z Kielc wziął czas. To była
także dla nas chwila na oddech. Na tablicy widniał remisowy wynik. Łyk wody i graliśmy dalej.
Zawodnicy  obu  drużyn  odczuwali  już  zmęczenie.  Przechwyciliśmy  piłkę.  Bramka!  Kibice
wykrzykiwali "Konie !Konie!" Tak się zwykło mówić na drużyny z naszego miasta.
Stanęliśmy twardo w obronie. Sędzia zasygnalizował przeciwnikom grę pasywną. Musieli rzucać.
Ustawili  wolnego,  rzucili,  a  ja...  odbiłem  piłkę!  Cóż  za  emocje!  Kibice  skandowali  moje  imię.
Graliśmy  kontrę  w  drugie  tempo.  Szybka  piłka  do  skrzydła,  przerzucenie  na  drugą  stronę,
podanie do koła i gol! Mieliśmy dwie bramki przewagi, a do końca meczu zostało tylko sześć
minut. W kolejnej akcji pogubiliśmy się w obronie. Rzut karny dla przyjezdnych, w drugie tempo
i niestety, bramka, mimo że piłka odbiła się od mojej ręki. Trener wziął ostatni przysługujący
naszej drużynie czas. Nerwowo przekazał ważne wskazówki. Zagraliśmy najlepiej wyćwiczoną
zagrywkę. W takim momencie wydało się to idealnym rozwiązaniem, jednak straciliśmy piłkę,
kontra gości i remis. Znów mieliśmy piłkę, ale nasz atak skończył się niecelnym rzutem. 
Na szczęście Kielczanie także się mylili. Wyglądało na to, że wygra ten, kto zachowa 
"zimną krew". Mecz był dla nas tak ważny, jak dla zawodowców Finał Ligi Mistrzów. Ostatnia
minuta. Rozgrywaliśmy powoli i dokładnie – piłka przechodziła z rąk do rąk. 
Kibice wstali z miejsc. Niektórzy zamknęli oczy. Ta akcja wydawała się decydująca, podanie i…
GOL!  Wróciliśmy szybko do  obrony.  Na  trybunach  trwało  już  odliczanie  ostatnich  dziesięciu
sekund.  Przeciwnicy  mieli  jeszcze  swoją  szansę,  ale  trafili  w  słupek!  Piłka  w  moich  rękach.
Koniec! Wygraliśmy!

Zdobyliśmy upragniony awans! 
A po meczu do książek, bo kolejnym celem jest świadectwo z paskiem.

Łukasz Stępień. Końskie

55



Celująca porażka

Dawno już, dawno temu Dariusz Szpakowski na pytanie: „Gdzie ta Legia?” mógł z
pełną satysfakcją  odpowiedzieć:  „W Lidze Mistrzów!”.  W tym roku z dumą mogliśmy
wszyscy  powtórzyć  te  słowa.  Po  tym,  co  stało  się  14  września,  teoretycznie  wciąż
możemy to zrobić, ale na usta ciśnie się o wiele mniej cenzuralne stwierdzenie.  Kibice
Legii  podczas  spotkania  swojego  klubu  z  Borussią  Dortmund  mogli  odczuwać
wzruszenie i magię chwili mniej więcej do pierwszego gwizdka. Kiedy przebrzmiał hymn
Ligii Mistrzów, kapitanowie uścisnęli swoje dłonie a sędzia rozpoczął swoją pracę, nie
mieli już powodów do radości.

Z ziemi niemieckiej… na trening

Nikt od piłkarzy z warszawy cudów nie oczekiwał, znaleźli się wszak w typowej
grupie śmierci,  gdzie każdy z rywali jest od nich lepszy o kilka (jeśli nie kilkanaście)
półek.  Nikt  jednak nie  był  też  przygotowany psychicznie  na  to,  co  wydarzyło  się  na
murawie przy Łazienkowskiej.

Pierwsze minuty, pełne napięcia, można jeszcze od biedy wytłumaczyć tremą, ale
wszystko ma swoje granice. Po nieco więcej niż kwadransie było w zasadzie po meczu –
Arkadiusz Malarz wyjmował piłkę z siatki trzy razy (7’ Mario Goetze, 15’ Sokratis, 17’
Bartra).  Druga  połowa  przyniosła  kolejne  trzy  ciosy  (51’  Guerreiro,  70’  Castro,  87’
Aubameyang). Ekipa z Dortmundu wchodziła w pole bramkowe legionistów niczym nóż
w masło, niewiele sobie robiąc z prób podejmowanych przez warszawskich obrońców.
Albo raczej  prób podejmowania prób.  Prócz  znacznej  różnicy szybkości  oraz  balansu
ciałem kłuło w oczy niezgranie linii defensywnej oraz brak jakichkolwiek pomysłów na
rozegranie.  Zero  przewidywania,  rozpaczliwe  blokowanie  strzałów  przeciwnika  i
szukanie  długimi  podaniami napastnika w nadziei,  że coś  z  tego wyjdzie,  przyniosło
opłakane rezultaty – może trzy składne akcje w ciągu dziewięćdziesięciu minut. 

Morale w rozsypce

Przy wszystkich możliwych usprawiedliwieniach, jakie można wytaczać jako obronę dla
legionistów (ciągłe zmiany w składzie,  kontuzja Michała Pazdana, inny poziom gry w
Ekstraklasie itd.) tak naprawdę tylko jedno mogłoby ich uratować. Podjęcie jakiejkolwiek
walki z Borussią Dortmund, a nie tylko chaotyczne reagowanie na jej posunięcia. Przy
pokazaniu choćby odrobiny ambicji można byłoby wybaczyć i najgorszy wynik. 
Czarę  goryczy  przelały  słowa  trenera,  Besnika  Hasiego,  który  bez  żenady  dał  do
zrozumienia, że niedzielny mecz w polskiej lidze jest ważniejszy, a drużyna z Zagłębia
będzie  rywalem  na  odpowiednim  poziomie.  Zaiste,  powrót  polskiego  klubu  do  Ligii
Mistrzów można oceniać na szóstkę. Na minusie. 

Małgorzata Nowak. Orchowo.
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LISTOPAD – EPITAFIA DLA OFIAR WOJENNYCH

I MIEJSCE

***

Nie płaczcie, że nas w jednej złożono mogile

Że nie mamy nazwisk, ledwo krzyże z brzozy

Śpiew ptaków tu nas rankiem do pobudki wzywa

Więc dziś się stawimy na ostatni rozkaz

Anna Trybek.Krasocin

WYRÓŻNIENIA

Powrót

Kiedyś do nas przyjdziecie – gdy już nie będą zabijać
Zatem Wam nie zabiorą czego nie chcecie im oddać
Spod chodników i ruin przyjdziecie – władza niczyja
Nie zatrzyma Was w drodze – nie będzie zdolna ni godna
Z dziurą z tyłu głów Waszych – idąc zaś będą Was mijać
Chłopcy w hełmach zbyt dużych i spod Tobruku i Grodna
Potem małe dzieciaki – znienawidzone że żyją
One pójdą na przedzie – oczy ich czarne i głodne
To żywy akt oskarżenia
Jeszcze do nas przyjdziecie... Dziś będzie trudno Was przyjąć
Nie zmieści nas nasza ziemia

Rafał Sułkowski. Warszawa

***

Tu leżą dzieci, które milionami
boleściwych matek płonęły na stosach historii
Chcesz ogrzać ich dusze ciepłymi świecami
Człowieku w bawełnianej zbroi ze znakiem Victorii

Izabela Rzepecka. Kielce
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Tym, którzy...

Tym którzy za naszą i waszą
zginęli wśród ryku tygrysów.
Tym co krwią maków spłynęli
lub żegnał ich zapach irysów.
Tym z legionów tęskliwych
i z cudzoziemskich legii,
tym co w Korei, Wietnamie,
lub „między swemi” polegli.
Tym, którym wojna dziewczyną
i tym, którym wiedźmą srogą,
tym, którzy ją kochali
i tym co jej przekląć nie mogą.
Trzystu pod Termopilami 
i tym spod Ausculum
milionom z wojen światowych,
tysiącom buntowników Zulu.
Tym, co walczyli w imię,
tym, co szli przeciw – na śmierć,
tym co wbrew woli wcieleni,
wieczysta tęczo świeć. 

                               Jolanta Miśkiewicz. Łódź
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Kwiat zdeptany...

Nie możesz mówić
że cienie kłamią
że tylko światło
prawdę ujawnia

Mroki bezdroża
ciemne kanały

kwiat życia kryją
chociaż zdeptany

Gdy czas nadejdzie
księgi zakrzykną

kamienie 
grozy wydadzą jęki

I świat zobaczy
człowiek zrozumie

że –  ż y ć
to znacznie więcej

niż ledwie prze-trwać

niż tylko – – –

p r z e - ż y ć

Danuta Czerniejewska. Wrocław



GRUDZIEŃ – ZUPEŁNIE NOWE KOLĘDY I MIEJSCE

Szept poranny

zaśnieżone ścieżki, ulice pełne ludzi
wpatrzonych w cud Dzieciątka, w Jego twarzy blask
gdy chęć nowego życia w każdym z nas się budzi
wierzymy znów, że dobro jednak jest wśród nas

znasz nasze prośby szeptane nad ranem
znasz nasze westchnienia i walki przegrane
choć czujesz rzucane cały rok kamienie
w odwecie za każdą straconą nadzieję

widzimy wciąż w lustrze Twoje odbicie
bo właśnie to znaczy
kochać nad życie

Ty dałeś nam niebo między światłem latarń
układankę śmiechu, wysiłku, słów i łez
piszesz palcem na śniegu, że nie jesteśmy sami
że kiedyś byłeś na ziemi, że wiesz, jak to jest

znasz nasze prośby szeptane nad ranem
znasz nasze westchnienia i walki przegrane
choć czujesz rzucane cały rok kamienie
w odwecie za każdą straconą nadzieję

widzimy wciąż w lustrze Twoje odbicie
bo właśnie to znaczy
kochać nad życie

Ty znasz nasze serca jak my nasze miasta
wędrujesz po drogach skąpanych w ciemności
i jeszcze raz, gestem spokojnym jak opłatek
podajesz swoją rękę zmęczonej ludzkości

znasz nasze prośby szeptane nad ranem
znasz nasze westchnienia i walki przegrane
choć czujesz rzucane cały rok kamienie
w odwecie za każdą straconą nadzieję

to wejdziesz na drogi beznadziejnie puste
choć serca zamarzły
a człowiek znów zawiódł
narodzisz się dzisiaj z uśmiechem na ustach

otworzysz w śnieżycę
jasne bramy Raju Beata Szewczyk. Białystok.
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WYRÓŻNIENIA

Czas przebaczania

Nie wymaga się od nas zbyt dużo, 
Żadnej długiej wyprawy za gwiazdą. 
Bo czy można to nazwać podróżą
- Wsiąść w samochód, wyjechać za miasto?

Nie wymaga się od nas zbyt wiele, 
Żadnych darów czy stad porzucania. 
Nic wielkiego – pośpiewać w kościele, 
Lecz pamiętaj, to czas przebaczania. 

Ref. Bo Bóg się rodzi
        Ciągle na nowo. 
        Czas się pogodzić, 
        Wystarczy słowo.
        Niech się w nas rodzi
        Na nowo miłość, 
        Której przez rok nam ubyło. 

Nie wymaga się od nas świętości, 
Rzeczy wielkie nie dla nas – być może, 
Ale gościa należy ugościć
I wymówić choć raz imię Boże. 

Nie wymaga się od nas poświęceń
Godnych tamtych, co Dziecię witali. 
Trzeba tylko uścisnąć znów ręce
Ludziom, którzy nas rozczarowali. 

Ref. Bo Bóg się rodzi
        Ciągle na nowo. 
        Czas się pogodzić, 
        Wystarczy słowo.
        Niech się w nas rodzi
        Na nowo miłość, 
        Której przez rok nam ubyło. 

Julia Wilde. Konstancin-Jeziorna
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Gdy nocą tuż pod gwiazdami 

Gdy nocą tuż pod gwiazdami 
anioł rozmawia z nutami 
i nuty ubiera w słowa 
to wówczas powstaje nowa 
kolęda o narodzinach 
Dzieciątka, Bożego Syna 
w stajni, żłóbku, na sianie 

Ta pieśń o wielkiej radości 
nadziei, ludzkiej miłości 
przesłanie niesie świąteczne 
żeby już było bezpiecznie 
bez burz i wojen na Ziemi 
to wtedy ocalejemy
dla siebie i dla Boga 

A kiedy wśród nocnej ciszy 
anioł płacz dziecka usłyszy 
odkłada nuty i czule 
łezkę za łezką zdejmuje 
to właśnie w Matki ramionach 
zasypia płaczem znużona 
Dziecina Boża, Jezus 

Aleksandra Bielarska. Częstochowa
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DZIECIĘ W ŻŁÓBKU…

Ref.: Kolędujmy dziś wesoło!
Radość niech zagości w nas, 
gdy świąteczny świat wokoło,
w ten grudniowy, dobry czas…

Dziecię w żłóbku, chłód i bieda…
Tak się Ojciec obszedł z Synem?!...
Ileż łaski nam potrzeba,
by dać wiarę tej Nowinie!...

Ref. Kolędujmy...

„Kto ma uszy, niechaj słucha!” −
Pismo tę naukę daje:
Oto Dziecię to bezbronne
zbawić ma narody, kraje…

Ref.Kolędujmy...

Kto chce wierzyć, niech uwierzy −
choć przedziwna to opowieść:
Dziś − Król Królów w żłobie leży,
jutro − ma swej mocy dowieść!...

Ref. Kolędujmy...

Prawdą? Mitem? − dzieje Boga?
Święte Dziecię ludzkość zbawi?
To dopiero Wieczność chyba
Tajemnice tę wyjawi!

Ref. Kolędujmy...

Dziś frasunek więc zbyteczny:
Było tak?... Nie było?... Będzie?...
Wszak −  m i ł o ś c i  d a r  − jest wieczny −
Po wsze czasy, zawsze, wszędzie!

Ref.: Kolędujmy dziś wesoło!
Radość niech zagości w nas, 
gdy świąteczny świat wokoło,
w ten grudniowy, dobry czas…

Danuta Czerniejewska. Wrocław.
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Kolęda księżycowa

Gdzie jest księżyc 
gdzie są gwiazdy
czemu ciemna noc
przybądź gwiazdo betlejemska
niech się zrodzi moc

w zimnych sercach brakuje spokoju
w noc zimową samotność jak rzeka 
puste miejsce w świątecznym pokoju
zbłąkanego wędrowca nie czeka

wstaje  księżyc 
płoną gwiazdy
wieje mroźny wiatr
świeci gwiazda betlejemska
dwa tysiące lat

w zimnych sercach brakuje nadziei
w noc zimową samotność jak rzeka 
puste miejsce w świątecznym pokoju
zbłąkanego wędrowca nie czeka

ześlij wszystkim 
dzieciąteczko
ześlij miłość nam
prowadź gwiazdo betlejemska
do stajenki bram

w zimnych sercach zagości nadzieja
dzieciąteczko ześle spokój światu
kiedy miejsce w świątecznym pokoju
dasz każdemu zbłąkanemu bratu.

Ewa Nowakowska. Jedlińsk.
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NAGRODY JURY

Uboga szopa

Uboga szopa w Betlejem
Bydlątka zmorzone snem
Nad miastem gwiazda jaśnieje
Pan Jezus narodził się!

Strudzona święta Panienka
Witając łzą życia cud
Przy żłóbku pokornie klęka
Ukoić Dzieciątka głód

Chusteczką Synka okryła
Zapadła w krzepiący sen
Odpocznij Maryjo miła –
I Józef rozpłakał się…

Anioły głoszą nowinę
Pasterze oddają cześć
Miłuje Bożą Dziecinę
Stworzenie – jak niesie wieść

Od Wschodu jadą Trzej Króle
Z troistym darem przed Tron
Syn Niebios osłoni czule
Świat cały w godzinę złą

Śpiewajmy dzisiaj do rana
Nastaje miłości czas
Prawda od Boga zadana -
Zbawiciel odkupił nas!

Refren:

Niebieski Dwór się weseli
Tryumfy grają Anieli
Gloria in excelsis Deo!

Regina Nachacz. Bolesławiec.
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Nie zliczysz nas.

Im więcej, im więcej dziureczek
W tym dachu ubogiej stajenki
Tym więcej uroczych gwiazdeczek
Cieszyło Twe oczka maleńkie.
Nie zliczysz tych gwiazdek, nie zliczysz i nas.
To my wciąż na Ciebie czekamy.
I jak te gwiazdeczki też chcemy mieć blask
Byś dojrzał nas swymi oczkami.

Im więcej ździebełek malutkich
Od sianka Twe ciałko koliło
Tym więcej pieszczotek milutkich
Po ciałku Twym się rozchodziło.
Nie zliczysz ździebełek, nie zliczysz i nas
Co ciepła dodawać Ci chcemy
My jak te ździebełka kolimy co raz
Byś o nas pamiętał, pragniemy.

Im więcej bydlątek zmęczonych
Do żłóbka ciekawie zajrzało
Tym więcej oddechów gorących
Twe ciałko wieczorem ogrzało.
Nie zliczysz oddechów, nie zliczysz i nas
Co też ogrzać byśmy Cię chcieli
Dlatego czekamy aż przyjdziesz tu znów
By chlebem się z nami podzielić.

Bogusław Dąbrowski. Warszawa
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Na chwałę Boga!

Dziś nadeszła Noc jedyna,
powitania Boga,
Matka Boska rodzi Syna,
Stajenka uboga.
Witaj Jezu narodzony
dzisiaj na tym Świecie.
Dziś bijemy Ci pokłony,
Święte Boże Dziecię.

Matka Boska Cię kołysze,
Święty Józef strzeże
i zwierzątek głosy słyszę,
wraz z nimi pasterze.
Wszyscy ludzie Cię witają,
Twoją chwałę głoszą,
Bogu honor dziś oddają,
modły pieśnią wznoszą.

Chociaż Herod jest złym królem,
Boga kazał zgładzić,
obronimy Cię przed bólem,
nie damy Cię zranić!
A więc stańmy wszyscy wkoło,
uściśnijmy dłonie.
Z Panem będzie nam wesoło,
Świat w radości tonie.

Bo gdy wkoło tyle złości
i Świat jest okrutny,
Jezus składa dar Miłości,
więc nie bądźmy smutni!
Po co kłótnie, po co spory,
po co tyle gniewu?
Bóg przynosi Światu dary,
pragnie Twego śpiewu!
 
Bóg Ci w darze składa Siebie,
nie czeka pokłonów,
Prawdziwy Król Jesteś w Niebie,
wart niebiańskich tronów.
Modlitwami otulony 
niczym ciepłym kocem,
przy Nim każdy jest zbawiony,
niesie Boskie Moce.

Izabela Plona.  Chorzów.
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ZUPEŁNIE NOWE KOLĘDY UCZNIÓW 
GIMNAZJUM NR 1   Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GŁUBCZYCACH.

PEWNEGO LISTOPADOWEGO DNIA DO COEK STUDIO PRZYSZEDŁ 
PAN LISTONOSZ. W RĘKU TRZYMAŁ LIST. 
JEGO TREŚĆ PORUSZYŁA EKIPĘ Z DOMKU NAD WODĄ.
OTÓŻ, PANI ANNA NOWOSIELSKA – 
NAUCZYCIEL ŚWIETLICY WW. GIMNAZJUM – 
PRZEPROWADZIŁA LITERACKĄ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ ZE SWOIMI UCZNIAMI.
ZA SERCE, PANI ANIU, ZA CHĘCI, ZA ZAANGAŻOWANIE,
ZA NAPRAWDĘ IMPONUJĄCE EFEKTY – 
PUBLIKUJEMY WSZYSTKIE PRACE...

Kolęda dzieci  cyfrowych

Gdzie Ty jesteś,  Boże mały?
Za chmurą,  za dniem, za istnieniem.. .
Dostępny tylko poza pięcioma zmysłami
dla tych,  którzy wierzą!

Urodzony w prostocie -
dajesz nadzieję i  światło zgubionym.
"Nie z tego świata jest me królestwo"
powiadasz.

Władza i sława – są Tobie obce,
posiadaczy prawdy wyprowadzisz
z błędu, pychy i pewności.
Jezusie wysławiany, lecz nierozumiany!

Ludzie cyfrowego świata,
elektronicznie zaawansowani!
Radujcie się!
Ponownie narodził się Jezus!
To nie algorytm i nie aplikacja.
Nie będziemy w ciemnościach trwali.

/ Nieśmiała uczennica kl.III
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Kolęda współczesna

Spotkać Jezusa.  Narodzone dzieciątko. . .
Noc – gwiazda-wybranka jaśnieje mocą.
Oto Bóg nagi uchyla rąbka tajemnicy.
Zagadka istnieje!

Czy to tylko chwila?
Czy nasze przebudzenie jest chwilą?
Czy magiczna moc Boża pozostanie?
Jezu – Ty bezwzględnie trwasz!

Można częściej spoglądać w gwiazdy!
Tam odszukać człowieczeństwo, które umyka.. .
Srogie,  niepokorne spojrzenia ludzkie
i  skromny Jezus.
Myślenie i  wątpienie.

Jezu nowonarodzony!
Przekonasz o potędze miłości.
Naszej bezradności  w ciele.
Nadasz sens rozmowie z Tobą i  wiatrem,
ciszy i  milczeniu w Tobie.

Potem zbuduję dom.
Zadbam o rzeczy,  których mi nie potrzeba.

/ Tajemniczy uczeń klasy III

Kolędujmy współcześnie

Jezus ukochany w stajence słomianej
w Betlejem
Jezus urodzony wśród owieczek małych.
Daje szansę wątpiącym.
Noc jest ciemna.
Maryja i  Józef pielęgnują dzieciątko.
Gwiazda świeci i  prowadzi błądzących.
Trzej Królowie dary niosą 
złoto,  kadzidło i  mirrę 
zdziwieni skromnością narodzin.
Niemożliwe staje się możliwym.

/ Łukasz Siudyło,  klasa II
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Wierszyk dla maleńkiego

Lecimy razem,  trzymając się za ręce.
Zrobimy wspólnie wielkie serce.
Lecisz na skrzydłach,  wiatr łapiesz i  mnie. . .

Mówisz,  że bardzo mnie kochasz.
Twoje oczy niebieskie,  radosne.
Jak kwiat – malachitowe.

Twoje oczy czerwone, smutne.
Jak kwiat ,  który płonie.

Szukam siebie.

/ Emilia Kownacka,  klasa II  – NAGRODA JURY!

Nowa kolęda

Narodził nam się Jezus
Nocą! Niebo pełne jasności.
Gwiazda betlejemska oświetla
Dziecko Boże

W ciele ludzkim, nieokryty,
W stajence położony i ocieplony
siankiem złotym.

Narodził się Syn Boży
Nadchodzą Trzej Królowie
Prowadzeni światłem nocy
Niosą dary,  nie wątpią.

Współczesny świat milczy.
Śmiertelność okrywa błyskotkami.
Dziecko Boże-
zmaterializujesz naszą wiarę
odtrącisz wątpliwości!

/ Kinga Świętojańska,  klasa II  – NAGRODA JURY!!!  
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Świąteczne dni

Świąteczne dni
Magiczne dni
Wiele popłochu
I miłych chwil

Na stole dania
Dwanaście ich jesteśmy
Choinka z lampek
W blasku dziś jesteśmy

Igliwia zapach 
Prezentów blask
Kolędy słychać 
I  ognia trzask

Rodzinne święta
Przeżycie radosne
Milknące głosy 
W ten Boży czas

Gwiazd miły blask
Czekamy na jedną
Przy wspólnym stole
Chcąc odnaleźć czas

Świąteczny czas
Magiczny czas
Pamiętaj – Święta
Przeżyj  choć raz

Uczeń.
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Kolęda współczesna

Nadszedł już ten piękny czas
Wyczekiwany przez nas
Pierwsza gwiazdka już na niebie
Świeci dla mnie I dla Ciebie

Ref. Pan Jezusek z nami jest
        Jest to jego piękny gest

Każdy w domu dziecko ma
O tradycji pamięta
Jest rodzina, miłość, zgoda-
Taka jest świąt tych uroda

 Ref. Pan Jezusek z nami jest…

Na pasterce się spotkamy
Wszyscy razem pośpiewamy
Niech rodzina razem będzie
I usiądzie w jednym rzędzie

Ref. Pan Jezusek z nami jest...

Jakub Kunicki
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