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Słowo wstępne Prezesa UPPL

Często spotykam się z pytaniem, czy lekarze są w większym stopniu pre-
destynowani do twórczości literackiej, niż przedstawiciele innych zawodów. 
A także, dlaczego po pióro sięgają zazwyczaj lekarze starsi, o dłuższym stażu 
zawodowym (pióro – to tylko efektowna przenośnia, dziś prawie wszyscy 
zasiadamy przed klawiaturą komputera). Odpowiedź na te pytania nie jest 
prosta. Nie wiem, jaki odsetek stanowią lekarze wśród osób uprawiających 
twórczość literacką i jak on się ma do przedstawicieli innych zawodów. Na 
pewno lista nazwisk lekarzy, którzy niezaprzeczalnie w swej twórczości wspięli 
się na szczyty literatury, jest dość długa, by wymienić dla przykładu tylko 
kilka nazwisk: Antoni Czechow, Michał Bułhakow, Axel Munthe, Artur Conan 
Doyle, Louis Ferdinand Celine, a w Polsce Tadeusz Boy-Żeleński i Stanisław 
Lem. Należą oni jednak do tych, którzy wcześniej lub później „zdradzili me-
dycynę dla literatury”, by użyć słów Stanisława Lema. Ten ostatni, prawdę 
mówiąc, jakkolwiek ukończył studia lekarskie, nigdy nie wykonywał zawodu 
lekarza. Na spotkaniach lekarzy-literatów i wśród autorów wydawnictw 
zbiorowych, takich jak ten Almanach, rzeczywiście przeważają koleżanki 
i koledzy o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym. Wynika to za-
pewne stąd, że lekarze w trakcie swojej działalności zawodowej gromadzą 
wielką ilość refleksji o ludzkim życiu i naturze człowieka, co rodzi potrzebę 
i chęć podzielenia się nimi z innymi ludźmi. Rzecz oczywista, refleksje te 
wykraczają daleko poza ramy fachowej literatury medycznej i wymagają 
innego języka dla ich wyrażenia, niż język medycyny naukowej. Nie oznacza 
to, że lekarze-pisarze czerpią zawsze – a nawet w większości – bezpośrednią 
inspirację dla swoich utworów z praktyki lekarskiej. Raczej jest tak, że ich 
praca zawodowa przyczynia się do kształtowania ich osobowości, co znajduje 
pośrednio wyraz w ich twórczości. Mam nadzieję, że te krótkie i bynajmniej 
nie odkrywcze rozważania na temat źródeł i sensu naszej twórczości mogą być 
wstępem do Almanachu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, który po raz szesnasty 
przedkładamy naszym Czytelnikom.

     Marek Pawlikowski
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Aldona KRAUS

HYMN UPPL

Ześlij o Boże Nasz
Ducha Świętego tchnienie.
I wlej w głąb dusz,
umocnij w nas leczenie i tworzenie.

Lekarzu Dusz i Ciał.
Ucz nas, jak ludzi leczyć.
By człowiek chory i udręczony
mógł życiem swym się cieszyć.

Ty Który Jesteś Sam 
Poezją wszelkiej rzeczy,
Daj tworzyć nam, ku chwale Twej.
Pieśń nasza niech świat leczy.
    
 Anin 30 stycznia 1997 



POEZJA
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Jolanta BULZAK

Urodziny

Jest w roku jeden dzień
Co cichutko przychodzi.
Zabiera kolejny rok,
To dzień moich urodzin.
Już się nie ekscytuję,
Ukradkiem liczę zmarszczki.
To lustro jest zepsute
A zdjęcie mojej matki.
To przecież niemożliwe, 
Odbicie nie jest moje.
Ja jestem pełna życia
I w świat idę przebojem.
Czasami tylko siądę
Przy lampce mdłego wina
I myślę – tu mnie boli,
Zadyszka, oj zły klimat.
I jakoś pusto w domu
Bo młodzi odjechali.
Do lustra wznoszę toast
Obyśmy doczekali!
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Warto żyć

Życie budzi się wiosną,
W listopadzie barwami umyka.
Gdzie jest nam dobrze,
Jak ciężko i smutek dotyka.
Pomóżmy sobie pomocną dłonią.
Cieszmy się szczęściem,
Niech ciemne chmury wiatry rozgonią.
Rodziną silni wspierajmy siebie.
Żyjmy przyszłością,
Dla mnie, 
Dla Ciebie.

W maju

Nie zapomnę wilgotnych nocy
Pachnących bzami.
Leżałeś nagi pod kocem.
Jakaś więź, może miłość
Między nami.
W matowym świetle świecy
Byliśmy jednym ciałem.
Dałeś wszystko, ja brałam
I całą mnie dostałeś.
W kropelkach rosy cali
Milczeliśmy oboje.
Dotykiem Cię szukałam
Znalazłam to co moje
Ta odrobina szczęścia
Tak skrzętnie ukrywana
Spowita mrokiem nocy
Jak brylant jest mi dana.
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Grażyna Maria  
BIAŁOBRZESKA - ZAMORSKA

Bramy

wejście w polskość
wyjście z polskości

i nie tylko

brama wejść
brama wyjść
to zapora 
wysoko ustawiona
nie każdemu
zrozumiała

niepotrzebna

brama wyjść
brama wejść
dzieli
światy
ludzi
czy warto ją
przekraczać

nic dobrego
nie czeka
przybysza
nic dobrego 
nie czeka
wychodzącego

w którą stronę
gdzie uciec
od piekła
ludzkiego
religijnego
intelektualnego
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Apokalipsa

wg Objawienia św. Jana
trzeci jeździec apokalipsy
na czarnym koniu jedzie
w ręku dzierży
delikatną wagę

tak Dürer przedstawił
trzecią przyszłość świata

omyłka mistrzu Dürer
zygos po grecku waga
lecz po hebrajsku jarzmo
proroctwo się wypełnia
staje się zrozumiałe
jarzmo nierówności
na tronie władzy zasiada
bieda na świecie
się wkrada
potem będzie zagłada
czwarty jeździec apokalipsy
to śmierć
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Troja
tylko nazwa
w pamięci się błąka
Homera opis
koń drewniany
szczęk broni
ludzka rozpacz
śmierć
ognia płomienie
Kasandra obłąkana
łodzie w morze
wypływają
ludzie ratunku
szukają
kiedyś tu była Troja
kiedyś tu żyli ludzie
marzyli
kiedyś
tu była Troja
kiedyś
tu żyli ludzie
 a teraz
taka pustka
cisza
ziemia
w pagórek usypana
spieczona słońcem
trawa obumarła
nawet brzeg morski
oddalił się
pozostawił ten
skrawek ziemi
przesiąknięty krwią
niebo zapomniało
co tu
na tej ziemi
się działo
przygląda się 
obojętnie
drzemie
ciszą gorącego dnia
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Waldemar HŁADKI

Pełnia
wyplamiony księżyc
nadął się bezwstydnie
w doskonałość
zagłuszył światło
rozbieganych plejad
stoi nade mną jak aktor
który gra teraz
główną rolę
w filmie pod tytułem „Życie”
przez welon nieśmiałych obłoków
spada srebrzysta smuga
posypuje szronem
zapach skoszonej trawy
ciemność nieruchomego lasu
jest czarniejsza
od czarnych myśli
melodramat trwa
obrazy wędrują do świtu

Ha Long
szalony tajfun
ucichł z wrażenia
zachwycony obliczem
spadającego smoka
szmaragdowe zmarszczki
wygładziły dłonie
stada słoni
przystanęły spragnione
szare grzbiety
błyszczą w słońcu
liściastą szczeciną
płynę jaskinią
w kamiennym brzuchu
na skalnej galerii
siedzą świadkowie
teorii Darwina
patrzą ciekawie



14 Waldemar HŁADKI

Gaszenie słońca

złota kula odchodzi
odcieniami purpury
gasi rzekę
różowym szalem
śpiewy szafranowe
dzień żegnają
słońce zachwyca koralem
stygnie niebo
góry w dali
czarne się stają
ptaki milkną
choć wolność dostały
smukłe łodzie
przysiadły na brzegu
cień się zagubił
w ciemnościach wieczoru
będzie błądził
do dnia następnego

Deszcz upragniony

duszne powietrze
szuka schronienia
pod leśnym parasolem
szumią kroplami
obolałe liście
mokry wiatr
biczuje rozkosznie
spocone plecy
chmurne oblicza obłoków
spoglądają ponuro
grzmią pokazem siły
ktoś wyłączył 
ptasie radio
wodna kurtyna
zasłoniła na chwilę
słoneczny żar



Poezja 15

Dom na trawie

mój dom z drzewa dobrego
wypełnia spokój
malowanych aniołów
zaprasza ciszę
na wyspę zielonego przylądka
bym jej słuchał w milczeniu
stękają drewniane ściany
otulone chłodem
wieczornej rosy
kocur pomalowany nocą
wpadnie czasami
na chwilę nieproszony
sen zakrada się
nie wiadomo kiedy
sąsiedzi z lasu
zagadują przez płot
z łagodnym świtem
najpierw nieśmiało
potem przećwierkują się
jakby zapomnieli
o dobrym wychowaniu
otwieram oczy z nadzieją



16 Waldemar HŁADKI

Ręce i skrzypce

opuszczone powieki
do kresu cichych rzęs
powietrze drży
szarpane dźwiękiem
spod rozgrzanego smyka
drobne palce
wskazują lekko
na wymyślone progi
galopują tam i z powrotem
bez tchu
przystają na chwilę
kiwają się
a dźwięki kiwają się
z nimi
na ciemnej drodze
do ulotnej perspektywy
tuż pod mostem
rozpiętym na strunach
opada pył muzyki
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Eugeniusz DEPTA

Z Łodzi...

Wstanę
i przejdę się Piotrkowską
choć trudno mi wstać
z kamiennej ławki

Zaraz zagram
na kamiennym fortepianie
poloneza mazurka
a najlepiej koncert f-mol

A potem
spotkamy się u Poznańskiego
czy gdzieś na Bałutach
wypijemy po kielichu
albo po dwa
i znowu z Łodzi
pójdziemy w świat



18 Eugeniusz DEPTA

Dwa światy

Za moim oknem
nie stoją drzewa
jak te,
które widział poeta
w Stawisku.

Za moim oknem
stoją stare
brzydkie kamienice
z początku
ubiegłego wieku,
albo i starsze.

Te drzewa były jego,
a te domy
są zupełnie mi obce
i całkiem obojętne.

Dwa światy,
których porównać
nie sposób.

***

Stanąłem znowu
u początku drogi
jak już nie raz

próbowałem iść do końca
i nie doszedłem
jak zwykle

nie podejmę nowej próby
i zostanę już tu 
na zawsze
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Paryż

Kiedy byłem w Paryżu pierwszy raz 
szukałem kasztanów 
na placu Pigalle

Ale 
kasztanów nie było 
a może 
tylko ich nie znalazłem 
Włóczyłem się więc 
po tym mieście 
a śniłem o tym przez lata 
i wróciłem do kraju 
bez kasztanów 
za to 

pełen Paryża 
Byłem w Paryżu 
jesienią.

Na Trocadero 
wieża Eiffla ukłoniła mi się 
z daleka.

Spacerowałem 
brzegiem Sekwany 
aż do Grenelle.

A tam 
Statua Wolności 
pomachała mi pochodnią.

Ciekawe 
czy to siostra, 
czy raczej matka 
tej z Nowego Jorku.

Wróciłem pod Łuk 
poszedłem polami 
ale na Placu Pigalle 
kasztanów nie było.



20 Eugeniusz DEPTA

Jabłoń

w jesiennym ogrodzie
uśmiecha się złociście
czerwienią owoców
w porannej rosie
jabłka błyszczą
jak drogie kamienie.

Kamienie są martwe,
lśnią tylko ułudą,
a jabłko żyje,
jak my
i może dlatego
Ewa zerwała jabłko
nie szukając klejnotów.
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W okolicy zamku Książ
ugryzł był faceta wąż.
Bardzo bolało,
ale przestało,
a on węże kocha wciąż. 

Pewien burmistrz dla Mysłowic
wciąż chce atomowych głowic
by trzej cesarze
padli na twarze,
a z nimi burmistrz Katowic.

Pewien menel w Mysłowicach
Wciąż buszował po piwnicach.
Tu brał ziemniaki,
a tam buraki,
aż dopadła go gruźlica.

Pewien facet na Giewońcie
chciał pokazać swoje prącie.
Lecz był z PiSu,
więc ze zwisu
musiałby tłumaczyć on się.

Wciąż bryluje goguś śliczny,
jak aniołek urodziwy,
lepiej niż premier techniczny
reklamując rząd prawdziwy.

No a tu profesor Gliński,
ten techniczny premier właśnie,
co jak jakiś wulkan chiński
to rozbłyśnie, a to zgaśnie.

Pewien poseł biedaczysko
przez policję dał się pobić,
drugi chciał pokazać wszystko
by mir zyskać wśród kobit.
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Bolesław SAWICKI

Ballada o Moszynie

Dzika Przewodówka przez łąki między olchami mknie 
rybami  bogata z wujem Józiem łowilim je 
Gdy śniegi topniały i lody 
wzbierały wody 
Na krach jeździlim  do wody wpadalim 
Na dole lód u góry Bóg

U brzegu rzeczki  wiosną cygańskie wozy 
Cyganki po domach chodziły 
o datki prosiły 
Na niebie duży wóz 
na Ziemi nie ma ich już 
i 
zachodzę w głowę 
kto teraz bierze woźbowe 

Pożary bywały nasza Dora przenikliwie  wyła 
Podobno od początku w Moszynie była 
Gdy zdychała 
skamlała 
Wszyscy płakalim  
Pod jabłonią ją zakopalim 
W dole suka 

jej duch przez rajskie drzewo do nieba puka 
We wtorki i piątki szosą do Pułtuska 
furmanki  woźnice i konie 
Tupot koni  żelaźniaków kół stuk 
Na dole bruk u góry Bóg

A wiosną  pod chatą na progu siadalim 
rechotania słuchalim 
W rozgwieżdżone niebo spoglądalim 
Na dole próg u góry Bóg

Dzisiaj na dole techniki szum  
u góry odrzutowców  stuk 
do nieba tłum  
Oddalił się  Bóg 
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Hymn na cześć nocy

Bądź błogosławiona za to że jesteś ciemna
obsceniczna
Przyjaciółko żądnych zabawy muzyki
złodziei  fiesty karnawału w Rio
To nie dzień z ciebie
ale ty z dnia wyłoniłaś się
w chaosie i lęku 
wężach i błyskawicach
Przed tobą przebieramy się
śpiewamy wzywamy nasze bóstwa tańczymy i upijamy się
Ty najjaśniejsza ciemna  
idę w objęcia siły twej nieczystej
Do 
Od nagłej i niespodziewanej
W godzinie wilka 
Żądny 
Abym jutro jasny

Prośba paralityka

Gdy będę spadał z krzesła
i będzie trzeba mnie przywiązywać
zmęczony  życiem  tabletkami
i nie potrafię założyć plastikowej torby na głowę
nie zakłócisz mojego zaprzestania jedzenia i picia

Modlitwa – śmierć na telefon
Ustalimy termin -
lepiej przed latem bo wtedy odleżyny bardziej śmierdzą
przed porodem córki bo przy dziecku jest dużo pracy-
zastrzeżonej dla  Ciebie eutanazji
z Twoją mobilną kliniką
Panie



24 Bolesław SAWICKI

Wieczność matematyczna

Aby potwierdzić śmierć 
żołdak przekuł mieczem Jezusa serce
Teraz linia prosta
 izoelektryczna wystarcza
Na matematyce uczono mnie
że jest nieskończona

Ciemność i Światło

Tata opowiadał
że kardynałowie zjeżdżają się
i modlą się ze świecami w ręce
Ten któremu świeca zapali się
zostaje papieżem
Mama krzyczała na tatę
że  zbyt dużo czyta i wypala naftę po nocach niepotrzebnie
i nie starczy na zimowe wieczory
A ciemności były pełne duchów wilkołaków pokutujących dusz
za oknem za progiem na strychu w komorze
Mówiono
że jeśli się skaleczę 
i krwi nie zatrzymam 
to ujdzie dusza

Z biegiem lat coraz mniej martwię się po skaleczeniu
Wybór papieża rekomenduję nie tylko  wyznawcom Baala
Ale ciągle boję się ciemności
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Komplementarność

Świeca potrzebuje ognia
Wilk stada
Bóg żebra
Lampa nafty
Zorza deszczu
Naukowiec klonu
Rozum serca
Aby zapłonąć

U mojej mamy

U mojej mamy kołowrotek 
Ciepłe mleczko  od krówki 
Niecka do wyrabiania chleba
Piec z czerwonej cegły z łukowatym sklepieniem
Pomiotło do wygarniania żaru z pieca
Beczka do kapusty
Dzieża do słoniny
Mysie dziury w podłodze
Posażny kufer na strychu 
Makatki na ścianach
Malwy i dalie  w ogródku
Mama roześmiana

Budzik dzwoni muszę wstawać pomalutku 
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Stefan AUGUST

Fraszki i myśli

Martwym jesteś gdy nie potrafisz innym dać radości.

Jeśli chcesz być wielkim pamiętaj, że teraz jesteś małym.

Pytaj w życiu tylko wtedy gdy nie jesteś pewny odpowiedzi.

”
Do tanga trzeba dwojga, ale tylko jeden może prowadzić.

”
Słońce zaszło za horyzont
Pamięć nie ta, oczy nie te
Ale został jeden zakręt
W mózgu na pociechę

”
Za młodu marzyłem o biegunie
I białe noce mi się śniły
A teraz przyszły białe noce
I inny biegun i mniej siły

”
Biło mi serce głośno gdy ją zobaczyłem
Błyszczące i załzawione oczy miała
Ja jednak się myliłem
To nie miłość ale alergia tak na nią działała

”
Od czasu Adama żony
Są po to, by mąż był zbawiony.

”
Wolnych węzłem przed ołtarzem związałeś nas Panie
Zabrałeś nam wolność
A węzeł zostanie.
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”
Między oczami i sercem
Jest jeszcze rozum w rozterce

”
Patrzyłem na dziewczynę jak na Cadillaka
Teraz pracuję jak silnik
Ona z karoserią lata

”
Dziewczyny na wiosnę są jak kwiaty
Rośnie w nich miłość niekontrolowana
A kiedy którejś spojrzę w oczy
To odczytuje- nie jestem dla Pana

”
Kobieta nie radosna
To jak kwiat bez zapachu
Jak kapral bez wojska
Lub jak dom bez dachu

”
Ranki i wieczory
Dbała o pozory

”
Gdyby nie trefne kobiety
Nie byłoby na pewno
Niejednego poety.

 ”
Cisza w mym domu
Wiatr wywiał miłość
Tak po kryjomu
Jakby jej nigdy nie było

”
Skubały gęsi nasze babki

A teraz skubią Polskę ich dziatki



28 Stefan AUGUST

Po rozstaniu
Zmieniłaś mój smutek w radość 
I każdy dzień zmieniłaś w niedzielę 
Z pór roku była tylko wiosna 
I tak bywało codziennie

Za oknem był deszcz, a w domu słońce 
I burzy nigdy nie było 
Tylko do Ciebie był mój bieg gorący, 
Który nazywa się miłość

Pamiętam Twą radość 
Pamiętam Twój uśmiech 
I oczy pełne łez 
I szczęście nasze, 
Które wybuchło 
I naszą miłość też

Uciekłaś daleko 
I teraz Cię nie ma 
Są tylko puste dni 
I nie powiedziałaś 
Nawet do widzenia 
I zostawiłaś tylko sny

Teraz codziennie 
Wychodzę na peron 
I wlepiam oczy w pociągu bieg 
Czy Ciebie nie ma 
W przedziale miłość 
Choć od dawna o tym wiem.

Ukradłaś mi uśmiech 
Ukradłaś radość 
Ukradłaś nadzieje 
I gdzie to wszystko teraz mam? 
Idę ulicą, 
Którą wiatr szczęścia nie wieje 
Nie widzę jej końca 
Ni celu gdzie mój świat. 
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Wspomnienie ostatniego walca

Mam Cię od lat przed oczami 
Jak tańczysz ze mną walca 
W sukni szytej marzeniami 
Urodą zapraszałaś do tańca

Twa postać odchylona do tyłu 
Ja w garniturze, dystyngowany 
Twój uśmiech i słowa miłe 
I spojrzenia jakbyśmy byli sami.

Pytasz czy Cię jeszcze pamiętam? 
Czy CI się w nocy śniłem? 
Czy byłaś miła, pełna zachęty? 
Czy jeszcze pamięć o Tobie żyje?

Pamiętam ten ostatni walc, 
Który nie zwiastował pożegnania 
I radość ust, rumieńców ślad 
I czas spędzony do rana.

Tęsknota dziecka

Uciekłeś od nas za wielkie morze 
Gdzie  świat się kręci inaczej 
A ja pragnę byś był przy mnie 
Byś przed snem na mnie popatrzył

Moje nadzieje jak samoloty z papieru 
Puszczam codziennie z balkonu na zachód 
Byś wsiadł w nie bliski marzeniom 
I powrócił nimi mój tatuś

Wiem, że Ci ciężko teraz w życiu 
Wiem, że byłeś często nierozumiany 
Pragnę byś bez prezentu przyszedł po cichu 
Przed snem, do łóżeczka i powiedział – mój mały

Już tyle latawców wysłałem do Ciebie 
A Ciebie jak nie ma, tak nie ma 
I proszę wszystkich w niebie

Przyjeżdżaj szybko, do zobaczenia !
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Marzenie o miłości

Marzę, że do mnie, do miłości
Dziewczyna pędzi boso
Z rozwianymi jasnymi włosami
Z oczami niebieskimi jak niebiosa

Musi koniecznie być bezchmurno
Bo tło dla niej musi być stworzone
Dzwonić jej musi w uszach z pędu głośno
Bo przed nią szczęście wymarzone

Biegniemy tak do siebie
Bez myśli, że wiatr życia nam coś zabierze
Toniemy w swych ramionach, jak długo nie 
wiem
Szepcząc cicho swe pacierze

Pozostał obraz
Postacie na nim już wybladły
Tylko czerwony mak się ostał
Kolorem żywy, ale martwy.



Poezja 31

Bunt

I tylko dziki krzyk
Dłoń pełna łez
Gdy ktoś cię zrani.

I tylko płacz
Rozpacz też
Dlaczego? Za co? Za nic!

Zgubiłem sens.
Zgubiłem nas.
Zgubiłem siebie.

Gdzie jest mój cel?
Gdzie jest mój świat?
Gdzie jest ma miłość nie wiem!

Nie widzę nic.
Nie widzę cię.
Wszystko się rozmyło.

Przetrzymać burzę
Przetrzymać wiatr
Czekać na słońce
I wielką miłość

Iść prosto znów
W wielki świat
Zatrzymać się na zielonej łące

Pokochać wiatr
Pokochać cię znów
I poczuć w tobie wiosenne dni gorące.
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Bożena KLEJNY

X X X

W natłoku zdarzeń
w porywach wiatru
w gwarze ulicy
pogubiły się myśli
niewypowiedziane,

po latach przewrotnych
bumerangiem wróciły
na usta
gotowe do krzyku.

list

Przyślij mi list 
na pięciolinii gałęzi
polnych wierzb
gdy wieczorne godziny
kładą się cieniem
na siwiejący dzień,

nocnymi godzinami
przesłane nutki
będą mi grały
miłosną kołysankę.
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Listopadowe dni

Listopadowe dni 
zaduszkowe 
pełne powagi, 
ukwieconych grobów 
zniczami rozjaśnionych, 
wypełnionych ciszą 
nabrzmiałą wspomnieniami…

Listopadowe dni 
ze wspomnieniami 
powstańczych bitew…

Dni listopadowe 
„Andrzejkowe” 
tajemnicą woskowych kropel 
zakończone...

takie nasze 
Polskie Listopady.

Oczekiwanie na białe Boże Narodzenie

Czekam na białą otulinę 
nagich gałęzi, 
na śnieżne prześcieradła 
chodników za oknami,

niech ludzie 
na Pasterkę 
pójdą w bieli,

a śnieżynki 
jak konfetti 
nad nimi

jak maleńkie 
Hostie 
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X X X

Coraz mniej w nas
dziecka czekającego
na wschody i zachody,
klaszczącego
w podziwie
nad lotem ptaków,

w gonitwie za
urojonym szczęściem
gubimy
resztki dzieciństwa.

Powidoki

Snują się wspomnienia…..
przytulone do powiek
otaczają wyobraźnię,
    powidoki.

Sennymi godzinami
tajemnych  spotkań
ciche kroki
prowadzą za rękę
jak ślepca,
   powidoki
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X X X

Są zdania
     łatwe do wypowiedzenia
lecz trudne 
     do napisania…

są treści
     łatwe do napisania
które trudno powiedzieć…

     najtrudniej podjąć decyzję.

X X X

Tańczymy
tańczymy
tańczymy
     jak ćmy,
tańczymy wokół ogniska,

gdy iskra pryska
      uciekamy…

zostają ćmy.
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Trud Tworzenia

Czasem siadam
nad dziewiczą kartką
piszę okrągłe zdania,
wieczorem pełną treści
odkładam-
bez tytułu,

czasem rankiem, z nadzieją
kreślę tytuł obiecujący,
wieczorem patrzę z zadumą
na czystą kartkę …i
chowam do szuflady,

Scenka

Upadł
leży
  przy krawężniku…

tłumek

OOOch…

  Musi pijak
  może  zakaźny…

  może karetkę?

Przyjechali,
zabrali…

…można się rozejść.

 2014-11-23
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Zbigniew JABŁOŃSKI

Hymn Szkoły Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego 
W Słupsku (na 65 lecie szkoły)

1.Nasza szkoła, nasza wiara, nasze dzieci
Odnajdują w pięciolinii życia sens
Bo muzyka ważna była od stuleci
Choć w  historii doznawała  wielu klęsk.
Lecz sięgamy do przeszłości bez urazy
Budujemy z lat tradycji pełnię nut
Bo w tej pieśni rytmie, bywają wyrazy
Których przedtem nie wyraził żaden cud.
Refren
Bębny, marimba, skrzypce, klarnety
Werble saksofon i kastaniety
Falują nuty, morskie okręty
Wiatr struny zrywa, gna w instrumenty.
Fortepian zanim bruku dosięgnie
To wiolonczela osiągnie głębię.
Tembr saksofonu nie będzie grzeczny
Kiedy rytm przerwie mu flet poprzeczny.
Niech brzmi donośnie to nasze granie
Jesteśmy dumni – My Pomorzanie.

2.Tu mieszkamy, tu żyjemy, tu jesteśmy
W Poloneza dźwiękach płynie życia trud
W szkolnym hymnie dumnie zabrzmi Paderewski
Słupskiej ziemi powierzając zapis nut
Więc sięgamy do tradycji lat dziesiątki
Licząc zyski nie wpisując listy strat
Nasze słowa, instrumenty i pamiątki
Pozostaną dla historii wiele lat.

Przy powtórzeniu refrenu ewentualnie w miejsce
(Werble, saksofon i kastaniety) można zaśpiewać:
(Trąbki, gitara, kotły i flety)
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Słowa do melodii Poloneza 
z filmu „Pan Tadeusz” 
Wojciecha Kilara   
na 80-lecie kompozytora

Niech się święci 3-Maja
Konstytucja Polska niech przez wieki trwa
Niech otworzy bramy raju
Niech Polakom znowu cień nadziei da
A Polonia Restituta
Niech oznajmia ludziom znaną treść
Kłamstwo, zdrada i obłuda
Muszą zniknąć tak jak smutna znika wieść

Więc śpiewajmy Vivat Polska
Rzeczypospolita to Ojczyzny czar
Od Krakowa do Tobolska
Wszędzie słychać polskiej mowy gwar

Ruszaj w tan, polski Stan
Niechaj tańczą Poloneza wszyscy ludzie
Radość snów i serca żar
Pozostaną w staropolskim cudzie
Niewypowiedziane słowo to Szczęść Boże
Niespełnionych marzeń narodowych szans
Potwierdzają wiarę w historycznym sporze
Co od wieków drzemie, w środku, w nas.

Tańczy miasto, wieś i las
Tańczy woda, co z  bałtyckiej wzrosła fali
Pięciolinii dźwięków blask
Niech oświetli umysł polskiej gali
Kończmy śpiew, oddal gniew
Niech muzyczna w nutach płynie jej uroda
Poloneza głośny śpiew
Znów połączy patriotyczna zgoda.

  Zbigniew Jabłoński
Gdynia sierpień 2012
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Aldona KRAUS

PANU BOGU dziękując  
                 za dary minionego roku. 

Gdy otwieram oczy 

Gdy otwieram oczy, to Ci  dzięki składam,
za ten świt jesienny, co mi w oczy wpada
liści stubarwnymi, malowanym wschodem,
za pieszczotę oczu, anińskim ogrodem.

Dołączam do ptaków, serdecznym zachwytem,
idą ku mnie drzewa, piękno znakomite,
budowle przyrody, wypełniają przestrzeń,
a wszystko spojone anińskim powietrzem.

To z CIEBIE, ta jasność, co wplata mnie w jesień,
modlitwą wyjść daje w dzień, który mi niesiesz.

Biel zimy o wschodzie

Biel zimy o wschodzie ma jeszcze coś z nocy,
bo z ciszą przychodzi, że łatwo przeoczyć
świt, co to z czerni, przez szarość, do bieli,
nagle, oczy nasze jak anioł weseli.

Cisza dzwoni  z  drzewami na  jutrznię,
a wszędzie tak biało. Zachwyca, nie usnę.
Biel zagląda do domu ciążeniem gałęzi.
tak czysta, że pragnę ją w sercu uwięzić.

To z CIEBIE, tak czysto, biało, aż po tęczę,
że pragnę tej bieli nie zbrudzić, nic więcej.
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Chciałabym spać

Chciałabym spać, śnić wiosennie.
Niech bez szarug życie przemknie.
Krzyknął ptak… drzewa bezlistne,
niebo szare, okno mgliste.
W domu zostać, ciepło sycić.
Bez szarugi, czy jest życie?

Światło kałuż, lustra krzywe,
drzewo moknie, a szczęśliwe,
bo umyte, napojone,
może czekać na zielone.

W oczy kałuż  spojrzeć trzeba,
szary dzień, w niej, szarość nieba,
i umyta deszczem twarz…

Bo to, z CIEBIE, każda czystość,
Deszcz co zmywa całą mglistość.

Sen się zatrzymał

Sen się zatrzymał, nagle przerwany,
trel ptaka bliski, zapach wiośniany,
wpadł w serce pełne pożądań wiosny,
co się kokoszą w świcie radosnym. 

Ten, w różu błękit, zielona mgła
w oczy się rzuca, wiośniana gra.
Zapach od ziemi hiacyntowy,
ta wiosna życia, aż  zawroty głowy.

To z CIEBIE, młodość w odczuciu piękna.
Zachwyt! Ta wiosna we mnie. Dnia się nie lękam.
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Nagle jestem 

Nagle jestem w ptasim gwarze.
Nigdzie nie ma śladu nocy,
war słoneczny blask swój toczy.
Zewsząd biegnie każda zieleń.
Przy mym stole, z nią wesele.
Ciepło, ja w lata ramionach
jestem syta, ugoszczona.

Bo to, z CIEBIE, lata pełnia
dzień mój kwieci i wypełnia.

Ze snu, skok prosto w życie 

Ze snu, skok prosto w życie.
Pompa z nieba brzask przeciera,
Twoja Moc i moja siła
we mnie burzą się przetoczą.
Tylko ma niedoskonałość 
potknie się o każdą małość.

A Ty, tworzysz błyskiem, gromem,
sosnę zwalasz tuż za domem,
myjesz deszczem, chłodzisz gradem,
to,  co we mnie złe i blade.

Z CIEBIE, we mnie błysk dobrego.
Wszystko,  z Palca Najświętszego.

Anin  15 – 17 listopada 2012
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Ryszard ŻABA

Na TARGU
Na targi staroci 
przychodzą nie tylko 
starzy, przegrani 
 ogoleni z fortun 
ale także barwni 
i oryginalni groszowi  
kolekcjonerzy

Na targach staroci 
kupują i sprzedają nie tylko 
przeszłość, pragnienia i marzenia 
ale także czas zatrzymany

Na targu staroci 
staroć 
rzucona na kolana

I leży tam 
smutna, cicha 
i najczęściej 
nie poukładana

Rzucone na 
płachty, maty 
i gazety 
stare garnki, dzbany 
i monety

Zatrzymane 
w pół drogi zegary 
i leży rozwalony 
adapter stary

Płyty rokowe 
poważne 
i nie poważne

I całkiem nikomu już 
nie potrzebne 
rosyjskie słowniki 
oraz łacińskie podręczniki 
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Leżą stare 
starodruki z Greki 
otulone w kurz 
na wieki

Oczekują, że nadejdą 
lepsze czasy 
Wierząc święcie, 
że nadejdzie taki dzień, 
że spojrzenia ludzkich marzeń 
ich odnajdą

Stoją stoły 
na jednej nodze 
i stary fotel 
co ledwo się trzyma 
na zmęczonych nogach

Kiedyś fotel był 
wytworny, dostojny 
i bogaty 
Dziś zużyty i przegrany 
w wytartym ze skóry 
siedzi serdaku

Leży rozwalony 
na lepszym boku 
kufer podróżny 
co nie jedno już widział 
i nie z jednej jadł ręki 
Kufer wielce doświadczony 
co nie jednej damie 
skrywał wdzianka, majteczki 
korale i okrycia

Siedzi skulony 
lew bez głowy 
bez pana, pałacu i bramy 
Czeka na nowe odrodzenie 
Czeka na nowe pokolenie 
I nowych władców kultury,  
którzy go już nigdy więcej 
nie zedrą ze skóry
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ŚNIEŻNE DZWONKI

Spokój  i  cisza
granat  nieba
i  księżyc  wśród  gwiazd

Miliony  puchowych  iskierek
mieniących  się
i  odpowiadających  kolorowym
uśmiechem
gwiazdom  i  niebu

Na  skarpie
stoją  wytworne
bogate  w  nastrój
srebrno-zielone
wielkie  na  kilkanaście  metrów
żagle
rozpięte  nad  roziskrzoną  taflę
białego  zmrożonego  oceanu

To  bajkowe
żywe  z  krwi  i  kości
rumaki  unoszą  się
nad  taflą  białego  puchu
ciągnąc
ubrane  w  radosne  dzwonki
roześmiane  sanie
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Ksenia SZCZEPANIK – ŁADYGIA

Na pewnej łące nad Wełtawą

zanurzona w trawie, której
suche pióra plotą się we włosy
przez dziurawe parasolki kopru
kołysze się niebo
sieją się na łąkę
jego okruchy
niebieskie guziki cykorii podróżnik

leniwie śledzi gonitwę jaskółek
kiedy atakują
czarną szybę rzeki
ale gdy zamknie oczy
ostre krechy wciąż rysują powietrze
jakby malarz przekreślał nadzieję
na obraz
albo jak wtedy, gdy muzyka przeszywa ciszę

Dom Godzin

Chudy staruszek czas uwiązł
w szarym kamieniu razem ze skrzydłami
nikt tu nie zwraca na niego uwagi
chyba że odezwie się jeden z dzwonów
albo nieproszone bolesne wspomnienie

kopyta łagodnych olbrzymów
miękko klaszczą o bruk
jak spadające kasztany
lniane grzywy zasłaniają im
Dom Godzin
wszyscy wypatrują
niedalekiej przyszłości
w której rośnie zębata bryła zamku
scenografia sztuki
granej tutaj od stuleci
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Na skraju lata

myślę o tym
bo sierpień
znów przekroczył ogród

co prawda dzika róża
owocuje nad wyraz
krwiście
i żółte miotły nawłoci
pilnie zamiatają
powietrze

to przecież
nic nie powstrzyma
strumyczka chłodu na karku
kiedy sięgnąć
do wygrzanej latem
kieszeni z pamięcią

pewnie znowu
zwodzi mnie
niby dziewczyna starca
każe wierzyć, że lato,
wszystko jest możliwe,

a przeniesieni do pamięci
dają się otwierać, jak
dobrze znana książka
na dowolnej stronie 
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Joanna CZAJKOWSKA-ŚLASKO

To be or not to be

lubię kojącą sterylność
hotelowych pokoi
gdzie wszystkie sprawy
i każdą powinność
można odpędzić zaklęciem
„don’t disturb”

ciszę i pustkę
lustra widzące mnie po raz pierwszy
i zapewne ostatni
które nie bronią mi 
poudawać przed nimi?
przed sobą?
kogoś kim mogłabym być lub nie być
i co trudniejsze
kogoś kim jestem

Jerusalem

co jest tą zmienną niezależną?
brak łez brak deszczu
sól ciepłego morza
cierpkość świeżej oliwki
usta pierzchnące w południowym
nieustępliwym słońcu

ta podróż niby otwiera drzwi
rozpościera mapę
ale słowa
wędrują jak cienie
po rozpalonym murze miasta
nie do schwytania
jak przedsenna modlitwa
zamierająca na wargach
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Pain

na dwóch brzegach
oznacza coś zgoła innego
chleb istnienia – ból powszedni

a może jednak to samo
coś czego nie można nazwać i dotknąć
bo jest tylko brakiem
tęsknotą
pustką i głodem

Primosten

o czym miał być ten wiersz?
o księżycu odbitym w nieruchomych wodach zatoki?
jak wieczór i wszystko wygląda jak staloryt
nieruchome, ciężkie i błyszczy
ale nie swoim światłem

czy ktoś to dla mnie wcześniej
przewidział czy zaplanował
mozolnie wyżłobił
w przedpamięci
zanim stało się faktem?
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Wsiąkanie

łzy w chusteczkę
atrament w papier
wszystkie te smutnie piękne
historie bez zakończenia we mnie
drżenie w słowa
w strużkę potu pod ubraniem
w szmer
deszczu zraszającego ziemię
wbrew prognozom pogody

sonet a’la Mickiewicz

o czym tu dumać na paryskim bruku
może kreację nową kupić u modystki?
nie – najpierw trzeba pochwalić się wszystkim
tym, że się było przy Triumfalnym Łuku

nie dla potomnych, dla dzieci czy wnuków
lecz dla znajomych dalekich i bliskich
sweet-focię strzelić gdzieś na tle paryskim
niezwłocznie ją umieścić na facebooku

potem uważnie śledzić komentarze
ile razy obrazek będzie polubiony
pod byle pretekstem zaglądać tam stale

nikt nie polubił? zaraz się okaże
że ten paryski czas to czas stracony
nie warto było przyjeżdżać tu wcale..
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Mieczysław ŚMIAŁEK

Moja pieśń – ballada

Strach dławi jak łyk czarnej nocy.
Nie widzę ni drogi, ni gwiazd.
W rynsztoku wciąż bójka się toczy.
Chcą zniszczyć spokojny mój świat.

I wodą przemywam wciąż oczy.
Lecz ciągle tu mglisty jest dzień.
Czy świat mój chce w biegu wyskoczyć?
Na ścianie drży szary mój cień.

Poduszką zakrywam wciąż uszy.
Bo wszędzie się wpycha głos zła.
I pragnę ten głos dziś zagłuszyć
Melodią, co w sercu mym gra.

I biorę w swe ręce gitarę
Fałszywej już struny nie trącę.
Bo przecież zło prawdy się boi.
I zwalczą je serca gorące.

I wspólne tej pieśni śpiewanie
Niech sprawi, że przyjdzie odnowa.
Że prawda znów prawdą się stanie.
Tak czystą, jak śnieżna ponowa.
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A piasek zasypał ślady stóp człowieka

Zapis norm świata
przygniatał mnie.
Wybrałem odpowiedni plik
i nacisnąłem klawisz delete.

Stałem się wolny.
W transie ziemskich rozkoszy...
w rewiach bez figowych liści...
w bachusowych pochodach...

Urosła mi siwa broda.
Czynele i tam-tamy ucichły.
Ziemia stała się pusta
a piasek zasypał ślady stóp człowieka...

Układ równań mojego życia

Zaplanowałem dokładnie moje życie.
Według matematycznych reguł i wzorów.
 Oddzieliłem duszę od ciała.
 Dodawałem do konta.
 Mnożyłem przyjemności.
 Odejmowałem ciężary.
Nie znalazłem szczęścia, chociaż szukałem go
jak kwiatu paproci w noc świętojańską.
Kiedy namaszczono mnie olejem po raz ostatni
zrobiłem bilans zysków i strat. I znalazłem błąd.
Wstawiłem niewłaściwe wartości
do układu równań mojego życia.
Pominąłem prawa Synaju.
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Umywam ręce

Za oknami błoto.
W ogrodzie chwasty.
W sadzie kikuty suchych drzew.
Ludzie-roboty biegają
w rytm zaprogramowanej muzyki.
Plują na siebie bezkarnie.
Podstawiają nogi i kopią.
Ośrodki agresji i nienawiści w mózgu –
niebezpieczny rozrost.
Impulsy serca –
zagłuszane
na wszystkich częstotliwościach.
A ja?
Ścieram błoto z okien mojego domu.
Zamykam drzwi.
I umywam ręce.
Jak Piłat.

Zaraza

Zjadliwy wirus atakuje mózg.
Na siatkówce oka wypaczone obrazy.
Absurdalne życie w absurdalnym świecie.
Absurdalne normy, absurdalne prawo.
Złe wiatry roznoszą zarazę.
Mutacje. Degradacja osobowości.
Garstka zdrowych pracuje w ukryciu nad szczepionką.
Bojąc się chorych, agresywnych i niebezpiecznych.
Wreszcie udaje się wyodrębnić
szczepy wytwarzające przeciwciała
 życzliwości i dobroci,
 poczucia sprawiedliwości
 dążenia do prawdy.
Czy zdążą wyprodukować szczepionkę?
Zanim nastanie totalny chaos?
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Odnalazłem drogę do Damaszku

Świat – salon.
Stół pełen jadła...
Ludzie na sprzedaż.
Wszelkie uciechy...
Konsumowałem bez końca.
Nie wiedziałem już,
gdzie dobro, gdzie zło,
gdzie prawda, gdzie fałsz.
Kiedy leżałem w błocie,
ktoś przemył mi oczy.
Zrobiłem pierwszy krok
w kierunku wyjścia
z chorego kręgu.
Wszedłem do kościoła.
Spokój, majestat tego miejsca...
Zgiąłem kolana
i zmyłem brud przeszłości.

Odnalazłem drogę do Damaszku
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Poszukiwanie raju

Potężny huk!
Rakiety otworzyły kosmos na 
oścież.
Okrzyki, wiwaty!
Pustka...
Nie ma Boga!
Euforia!
Nagle odezwał się głos.
Ludzie!
Czy tu jesteście?
Jesteśmy.
Czy macie tablice,
które kiedyś wam dałem?
Porzuciliśmy je.
Były za ciężkie.
Czego pragniecie?
Poszukujemy raju.
Czemu nie możecie go znaleźć?
Nie wiemy.

Odsiejcie zło.
Dobro obrodzi
 i uczyni Ziemię rajem.



Poezja 55

Mane, tekel, fares  
– policzono, zważono, podzielono

Sen...
Tajemnicza ręka...
Babilon...
Mianowano mnie
następcą króla Baltazara.

Zważono mnie.
Byłem za lekki.

Policzono różnicę
dobrych i złych czynów.
Mniej niż zero...

Lud podzielony.
Kraj podzielony
między Medów i Persów.

Przebudzenie...
Rzeczywistość...
Tajemnicza ręka pisze
na ścianie domu
mane, tekel, fares.
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Tryptyk syberyjski (z pamiętnika pacjentki)

Niobe
Zamknięto drzwi do naszego mieszkania.
Stłoczono nas w bydlęcym wagonie
z latryną w dziurze podłogi.
Tuliłam i ogrzewałam trzy dziecięce główki.
Nie było kromki chleba ani w piersi matczynego mleka.
Woda z topionego w dłoniach śniegu
stwarzała nadzieję przeżycia.
Ucichło kwilenie najmłodszego Jasia.
Wyrwano mi zesztywniałe ciało.
i wyrzucono na poboczu torowiska.
Struchlała przeżegnałam zwłoki czteroletniej Krysi
i pozostawiłam pośród zamęczonych ludzkich szkieletów.
Z zamarzniętymi łzami w oczach patrzyłam,
jak ostatnie moje dziecko, najstarsza Basia
Sterczała jak pomnik na stosie trupich szczątków
przy peronie syberyjskiej stacji.
Mężczyzn wyciągnięto z pociągu.
Sama, skamieniała w chodnikach kopalni Magadanu
wyzłacałam swoją duszę myślami o powrocie do ojczyzny.
Po latach katorgi karmiona chlebem wolności odzyskałam młodość.
Pojawiła się krew i nadzieja macierzyństwa.

Polscy flisacy
Szkielety ludzkie błyszczały jeszcze złocistym kopalnianym pyłem.
Oczy jak diamenty iskrzyły się bielą i czerwienią upragnionej wolności.
Słychać było stukot młotków podczas zbijania tratew.
Brzmiał jak odgłos werbla kroczącego polskiego dobosza.
Nareszcie ruszyły lody. Nadszedł upragniony czas powrotu.
Polscy flisacy płynęli wąskimi strumieniami do Leny.
Powitał ich Jakuck, przedsionek wolności i piekieł,
z oczami wypłakanymi jaglicą, dreszczami malarii i żniwem suchot.
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Psie pole
W Jakucku, w tej bezbożnej ziemi stał się cud.
Odnalazłam swojego męża, moje szczęście i miłość.
Po stracie dzieci zostałam znów matką.
Ta wielka radość mieszała się z lękiem.
Czy po letnisku pod Czarnohorą i zimowisku w Jakucji
powrócimy żywi na ulicę Kielecką w Warszawie?
Zakazano wysiadać w zburzonej stolicy.
Uratowałam mdlejącą córeczkę Krysię
uproszonym mlekiem i herbatą.
Wyrzucono nas na Psim Polu.
Znaleźliśmy się w raju.
Powróciliśmy na ulicę Kielecką
pachnącą domowym chlebem.
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Joanna CORRADINI-BIELSKA

Strach na wróble

Zwierzę, czy człowiek?
Kukła i tyle!
Wiatr tylko jego łachmanem macha.
Stoi w polu, wszystkiego strzeże.
A to na pewno chodzi o stracha.

To strach na wróble!
Słomiana głowa.
Kapota prawie wiatrem podszyta.
Dziurawa kieszeń, łata na grzbiecie
Drewniana noga – lecz znakomita.

Stoi i strzeże zboża na polu.
A wkoło cisza jak makiem zasiał.
Zabrzęczy mucha, a może osa,
czasem przeleci gromada ptasia.

Tak dzień za dzionkiem ciągle upływa.
Aż w końcu wreszcie przychodzą żniwa.
Znów pole puste i koniec pracy.
Stracha na wróble nikt nie zobaczy.
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Zapał

Przez dni jesienne,
Szare, szedł Zapał.
Lecz nie znał zimna
I katar złapał.

Winił Szarugę,
Lecz cóż na próżno,
Bo ona była tylko
Pluch wróżbą.

Spotkał Nadzieję
I razem w gości
Poszli po radę
Do Bezsilności.

Ale po rady,
Nie w takie progi,
Ostrzegł na progu
Ich Spokój Błogi.

Tak więc spokojnie,
Bez cienia trwogi,
Ostygł był Zapał
W połowie drogi.
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Jerzy M. SIEKLUCKI

Filiżanka

Dałaś mi prezent
Tą filiżankę
Ot, kiedyś tam przed laty,
Chciałbym się z Tobą
Napić znów z niej
Jaśminowej herbaty

W kominku ogień,
Płonie czas,
Patrzę Ci w oczy
Bez słowa,
I miłość, miłość
Płonie w nas
Herbata jaśminowa

Od filiżanki bije blask
Złoto-porcelanowy
Tak chciałbym poczuć
Jeszcze raz 
Smak ust Twych
Jaśminowych.



Poezja 61

Nieśmiertelny

Swoją drogą
szedł będę do końca
i uparcie
nie zwalniając kroku
jak król życia
ulubieniec słońca
jak pogromca
wiecznego wyroku

choćbym upadł
jeszcze się podniosę
stanę prosto
i wytnę hołubca
byś wiedziała
że miałaś rycerza
a nie ciurę
czy głupca

potem lekko
przymknę powieki
zgaszę życie
jakby od niechcenia
i odejdę w nicość
na wieki
choć zostawię Cię
w morzu cierpienia

Nie płacz proszę
to dopiero będzie
obiad zjemy
niejeden niedzielny
jeszcze, widzisz,
pełno mnie wszędzie
...a przy  Tobie jestem
n i e ś m i e r t e l n y.                                      
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Odchodzę

Odchodzę.
       Musisz 
Tak, muszę 
bo się duszę
bo jeszcze chwila a zwariuję
albo się rozchoruję
albo zrobię sobie cos złego
Zostawisz mnie samego

Wiem, jestem żałosny
ale zostań
choćby tylko do wiosny

Do wiosny 
A po co
Aby się męczyć samotną nocą
i w poduszkę wycierać łzy
A Ty... zostawiasz mi wszędzie siebie
w wazonie...na ścianie...na niebie
i na ustach rozkosz pocałunków
i znikasz
A ja 
Ja krzyczę r a t u n k u 

Bez Ciebie czuję się
jak osaczony.

A ja, jak  j a  się czuję
kiedy wracasz do Żony 
Przecież wiem jak dwa razy dwa
że Ona a potem dopiero ja
Choćbyś skomlał to już bez znaczenia
Odchodzę
i NIE do widzenia.



Poezja 63

Dokąd pójdziesz 
Choć na koniec Świata
by Cię nie widzieć przez lata.
Ale najpierw wszystko wywalę 
zniszczę, podrę i spalę
i  w y m a ż ę   Cię z mojej pamięci 
Wiesz, że jestem do tego zdolna
I wreszcie będę wolna 

A potem co zrobisz potem
Mogę zginąć choćby pod płotem
Choćby nawet o wodzie i chlebie
byle dalej i byle bez Ciebie

A czy będziesz kochała 
Chyba bym zwariowała!

Ale już wiesz co to  kochać
Wiem.
i nocą i dniem
i spojrzeniem
i każdym oddechem
każdym gestem
i płaczem
i śmiechem
i w tych chwilach 
kiedy byłam w niebie
gdy dzwoniłeś
gdy biegłam do Ciebie
gdy przyniosłeś dojrzałe truskawki
kiedy w parku szukaliśmy ławki
gdy na łące zbierałam bukiety
Wiem co kochać
to już wiem
...n i e s t e t y
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Odeszła miłość

Niech to ogłoszą wszem i wobec
I wszystkim razem i z osobna
Wczoraj odeszła moja miłość
Od wszystkich innych niepodobna

Niezwykła miłość – w swych ramionach
Czule tuliłem jej sekrety
Odeszła nagle i bez słowa
Tak zwykle robią to kobiety.

Na pierwszych stronach niech gazety
Podadzą tą wiadomość straszną
„Odeszła miłość. Była piękna.
Od jutra wszystkie gwiazdy zgasną.
Nie będzie więcej dnia i nocy.
Niedługo chyba będzie wojna.
Egipskie plagi. Straszna susza
Jest sytuacja niespokojna.”

A ja zmaleje, się pokurczę
Z bólu pochyle się zupełnie
Jeszcze ostatnie serca skurcze
A potem wszystko już beze mnie.

A może wcale nie odeszła
A może tylko pobłądziła
I wróci do mnie, powie „Kocham”
Jeszcze piękniejsza niźli była.
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Renata PALIGA

prawdziwa historia

pierwsze lekcje anatomii odbywałam w wieku lat pięciu
u sąsiadki spod dwójki
starej babci

grzecznie siedziałam wśród krochmalonych serwetek
nie odrywając oczu od obrazu
Jezusa z odsłoniętym sercem

przecież go to boli

był prawie taki sam jak narkoman spod piątki
na którego moja matka mówiła Jezusek

miałam wątpliwość
czy to ten sam facet

od tej pory
szukam złotych ram i świetlistych promieni
dookoła ciała człowieka



66 Renata PALIGA

genetyczna ruletka

poznanie
człowiekowi już nie wystarcza
wiedza bez swoich trzech groszy

pociągające są obecnie
zabawy WWW. Stwórcę
ordynarne krojenie i zamienianie dezoksyrybonukleinowych klocków
czekanie na granty
i efekt trudny do przewidzenia

kiedyś
pokątne zaglądanie do jam martwego ciała
piętnowało grzechem i przyspieszało oddechy

kiedyś
i Bóg będzie inny

chodzenie. poruszanie. ruchoistnienie

mechanizm stawów
kulistych zawiasowych bloczkowych
pronacja supinacja profanacja
miliony komórek prążkowanych mięśni
wyprost zgięcie padnij powstań
dźwigają
ciało o nadanym numerze pesel
mikrobiologiczne racje
jelit wodospady
zapachy awanse
knucia szelesty
telefoniczne rozmowy

konstelacji człowieczych

kolos
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sekcja

można zagłębić się w człowieku
rozbierając go cząstka po cząstce
zaczynając od błogosławienia skóry
przy sekcji nacina się
pod kątem prostym na krzyż

głębiej i głębiej
do dna klatki piersiowej
wyrzynając serce
wybebeszając co się da wybebeszyć

szukając istoty człowieczeństwa
w czaszce jak w kielichu dziękczynnym
na dnie oczodołów odbitych obrazów
niezniszczalnych
niczym nauczone w dzieciństwie modlitwy

mimo splądrowania wszystkich zakamarków ciała
nie znaleźć
zasianego duszosłowa

należy wytrzeć ręce zdjąć fartuch
i stwiedzić
dzięki Bogu
że istnieje nadzieja
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asystentka

patrzyłam
jak beznamiętnie
zagłębia upierścienione palce
bez rękawiczek
w formalinowych odchodach
wyciąga mózg człowieka
z plastikowego wiaderka
i cmoka zachwycona stanem zakonserwowanej tkanki

ten będzie dobry do krojenia
nie rozlezie się na desce

od tej chwili 
nie wierzę że mózg
jest istotą człowieka

Kantata

oddech nie boli już

(nie oddycham)

miłość nie boli już

(nie miłuję)

staję się słowami z kamienia

przetrwam
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Ona

chciała wierzyć że jeszcze czeka ją miłość
stawiała pasjanse w tej intencji
mieszała wieczne żale z uczuciem pustki

smarowała nim rytualnie ciało
piersi truły każdego

święte madonny są nieszczęśliwe
wyssane przez rzesze dzieciątek

ofiara musi krążyć w krwioobiegu
unicestwić motyla
zakonserwować pamięć
pozostawić w ustach smak dawnych kochanków

święte matki nie skarżą się

buduje nową prawdę o sobie
gdy pusta zazdrości tym co krwawią
i nie rozstaje się z medalikiem z najświętszą panienką

kobieta zrozumie kobietę
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Barbara SZEFFER
POJĘCIA  alfabetycznie WYDUMANE

Aprobata
wszelkich niepojętych zjawisk,
w jakie obfituje nasze bytowanie
jest przeciwieństwem
„rozumnego” ich negowania
i może być rodzajem wsparcia
nawet dla umysłów niepokornych

Ekstrapolacja
pozwala na wykorzystywanie
części zewnętrznych obszarów
do bardziej lub mnie rzetelnego
wnioskowania
i argumentacji

Interpolacja
to zaledwie przybliżone
szacowanie różnorakich wartości
lub wstawianie do cudzych tekstów
takich zdań,
które tam się znaleźć nie powinny;
jednak przy tym zawsze
należy zachować bezpieczne proporcje

Koncentracja
stan szczególnie zalecany,
gdy trzeba rozwiązać problem,
przyswoić cząstkę trudnej wiedzy
lub zastanowić się nad tym,
co czynić wypada

Medytacja
powolne, systematyczne
uwalnianie umysłu i ducha
od wszystkiego co zbędne
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z pozostawieniem marginesów,
na których później można umieszczać
różne uwagi i przestrogi
tak przydatne w życiu

Obserwacja
własnego wnętrza
często okazuje się wielce pomocna
w postrzeganiu siebie
na tle ogólnych schematów

Pełna akceptacja
całego otaczającego świata
oraz prawd niewzruszonych
daje poczucie pewności,
że każdy krok
prowadzi do celu

Rezygnacja
zwłaszcza dobrze wyważona
jest w stanie
złagodzić poczucie niespełnienia
lub wyciszyć rozterki
zrodzone z nadmiaru ambicji

Racja
oto coś,
co każdy chciałby mieć,
choć tak naprawdę
nigdy nie wiadomo
gdzie się ona znajduje
i po czyjej jest stronie

Synchronizacja
życiowych czynności
oraz duchowych doznań
gwarantuje pełną harmonię
ludzkich poczynań
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O wartości oraz zawartości wiersza

PYTANIE: Czy im więcej w nim niedomówień i podtekstów 
– to tym lepiej?

A im więcej treści ukryto w domyślnikach 
– tym inteligentniej?

Poezja to taka literacka odmiana,
gdzie jasność przekazu (tak niezbędna w prozie)
w wierszu właściwie nie jest wymagana,
a jeśli zawiera on rytmy i rymy,
to nawet gorzej
                – bo mody bardzo się zmieniły.                           

Niekiedy słowa jakby pozbawione znaczeń
trudno zrozumieć, przyswoić, przestroić inaczej...
– wystarczy, że autor wie o co chodzi.
I słusznie, wszak tylko on jest od tego
by laur na skroniach nosić
                   – wszak jemu już nic nie szkodzi.

Te zagadkowe przerywniki,
słowne łamańce, niedomówienia
lub wielokropki, pytajniki,
nieraz rzucane od niechcenia
powinny chyba coś przekazać
                            – albo zachęcić do myślenia.
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Niechże odbiorca form skrzydlatych
także czasami się pomęczy
nad trudnym, poetyckim splotem;
a jeśli by nie miał ochoty,
ani zdolności dostatecznych,
lub wręcz mu nie zależy na tym,
to mała strata, krótki żal
                             – może odpłynąć w siną dal.

Poeta sam wystarczy sobie
oraz swym urojonym muzom,
które mu zawsze wiernie służą,
prześlicznie grają wciąż na harfach,
nie rozumieją się na żartach
i nie czekają na odpowiedź
co autor nam przekazać chciał,
– gdy tworzył własnej duszy spowiedź. 

Zatem, choć minął już XX wiek,
wcale nie będzie od rzeczy
wspomnieć, co nasz satyryk ongiś rzekł*
kiedy objawiał sprawy sedno:
że twórczość to jest taka męka,
aż nieraz czytelnik też stęka.
                     – I pewnie nikt mu nie 
zaprzeczy

*) Marian Załucki
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Proces odwrócony

Styczniowe słońce
zajrzało prze okno
i zalało cały pokój

takim blaskiem „na słodko”.

Leże sobie na tapczanie
który też tonie w tej słodkości

i okrywam się nią
jak mięciutkim,

leciutkim pledem.

Nadszedł nietypowy
rok całkiem nowy.

Jest ciepło
jest przytulnie i wspaniale;

pławię się więc
w tej niespodziewanej,

wyjątkowej „słoneczności”,
przeciągam się, wyciągam...

Tak mi dobrze,
Że z zachwytu aż wzdycham...

Nagle czuję, że moje ciało
przechodzi przedziwną transformację:

oto
z chwili na chwilę

pomniejszając swoją masę,
zaczyna kurczyć się i dzielić
na coraz mniejsze fragmenty

czy wręcz fragmenciki.
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Teraz nie pozostało już nic
z poprzedniej, większej całości,

a ja stanowię jedynie zbiór maleńkich cząstek –
nadal znikających komórek

i staję się zaledwie kilkoma z nich.
W końcu pozostają tylko dwie,
lecz już silnie ze sobą zespolone.

Wszystko to odbywa się jakby automatycznie,
bez mego udziału

ale ja wiem,
że to nadal jestem

ta sama – ja,
bo wciąż czuję, że żyję

i że chcę żyć.
- Tak po prostu
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Jerzy ANDRZEJCZAK

*   *  *  
czekała

czemu tak późno    
przy drzwiach 
na przyjazd

no co tak długo 
na powrót 
z ręką na pulsie 
garnka z ziemniakami

już miałam dzwonić 
na wiadomości 
o bliskich 
i znanych tylko z opowiadań

pod warstwami 
słodkiego i surowego zapachu 
według niektórych 
t a m 
czeka

Wczoraj zakwitły zawilce
Wczoraj w południe 
Zakwitły zawilce.
Nagle,
Jakby kwitnienie
Czyhało w nich
Od jesieni.

Wiatr
Jeszcze nie wygrabił im pola,
A one już dały popis
Bieli
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Bohdan WASILEWSKI

Tańcz ze mną Eurydyko

W snach mnie odwiedzasz
tak realnych, że w życiu moim
zamieszkałaś, szepczemy do 
siebie cichutko, by innych nie 
gorszyć naszym kochaniem, 
i tylko sen nas kołysze, o miłości 
śpiewa, wciąż mocniej i silniej, 
tańczymy wtuleni, nieprzytomni, 
aż snu rozwiane są opary i wokół 
realu płaska jest rzeczywistość,
co skrzeczy coś, że powinienem,
i że trzeba, a ja śpiewną nadal
słyszę muzykę i serce mnie
bije gorące, tańcz ze mną, tańcz
Eurydyko, szalonym tańcz tańcem, 
między Hadesem a życiem, 
tańcz we mnie wtulona.

Warszawa,  18.12.14
Z cyklu: Intymności
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Sztuka cię wyszuka

Szuka mnie sztuka
dzień cały wrednie,
w dni powszednie
i w święta dopada
mnie sztuka i stuka,
gdy przysnę lub gdy
w ustronnej szaletce
cichaczem klecę 
kanzony weną 
oczadzony, wyszuka 
mnie sztuka, i stuka 
mnie w ramię, że 
mam się na wyżyny
wznosić, i błagać ją 
możesz a ona z pupą
gołą na Olimp przed 
gawiedź taszczy cię
wesołą, bo to sztuka,
i tą sztukę pokazać
właśnie zechciała, 
więc świeć nią teraz, 
wot prawda jest cała.

Warszawa,  23.08.14
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Wzgórza  Udine

Jesienne złocą się drzewa 
na wzgórzach Udine,
przeplecione zielonych
pól mozaiką w ciemne
kropy drzew oliwnych
i pasiaste pola winnic.
Na każdym wzgórzu
stoją domy co wrosły
w zbocza, przysadziste,
spoglądające z góry
czujnymi oczami okien.
Od dna doliny rozpełzły 
się ku wzgórzom drogi,
jak niedbale rozrzucone
wstążki, wysadzane 
wyniosłymi cyprysami 
w soczystej zieleni, 
lub szeregami pinii, 
co jak żołnierze w szyku, 
parami karnie stoją.
Taki spokój wokół, więc 
niech życie na chwilę 
tu przystanie, by 
zaczerpnąć oddechu.

Udine, Włochy, 10.12.2011
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Zabawił się robaczek

Zabawił w mieście
raz robaczek, forsę
przepuścił, zastawił
kubraczek, i wraca
by leczyć kaca, lecz
do domu spora jest 
droga, a czasu szkoda,
więc do knajpy zawraca
robaczek, bo chyba 
w knajpie zostawił 
kubraczek i jeszcze
tupta mu po głowie,
że z kimś co do roboty
był po słowie, lecz z 
kim już nie pamięta,
lecz były to bliźnięta
bo identycznych dwu 
stało, identycznie
gadało, i już dogadać
się mieli, gdy zdarzył
się wypadek bo kelner
go kopnął w zadek,
więc lepiej zygzakiem
iść do domu, niż w
knajpie podpaść komu,
i wrócił robaczek
grzecznie do domu,
a co wcześniej było,
nie mówcie nikomu.

Warszawa,  4.01.15
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A ja w to wierzę

Grochem pragnień
moich i chciejstw
nadzieją malowanych,
garściami ciskam
w ścianę realności.
I pada groch od 
twardej odbity ściany.
Ile żarcia zmarnowałeś
głupolu, mówią realiści,
a ja piękno widzę,
w grochu rozrzucaniu,
i głęboko w to wierzę,
że grochowych ziaren
miliony, betonu 
skruszą skałę.

Warszawa, 16.07.2011
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***
Cisza
uderza dzwonem nadzieji.
Pustka
rozbrzmiewa hejnałem marzeń.
Ciemność
rozświetla błyskiem poranka.

Myśl biegnie dalej niż wzrok.
Dotykiem słów budzisz serce.
Tylko ono stanowi o istnieniu.

Nie odchodź poza świetlisty krąg.

Tam w bezkształtnej mowie
w wielkim chaosie
tworzy się Twoje jestestwo.

***

***
Pocałunkiem 
otwierasz zamknięte powieki
do rozkoszy

Dotykiem
budzisz serce do miłości

Myślą słoneczną
kształtujesz byt
do życia

Nawet wszechświat 
przy Tobie 
ma granice

***
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***
Różanym szeptem
rozpalasz tęsknotę 
Odległych gwiazd.

Tęczowym blaskiem oczu
kolorujesz świat.

A po drugiej stronie myśli
szarość…?
Spełnienie…?

Trafiony słonecznym promieniem
z otwartego serca
płyną krwawe płatki, wirujące na wietrze
szkarłatnym deszczem.
Coraz wyżej i wyżej
Aż do niebiańskich łąk.

Dotyk cudownej rozkoszy
budzi do życia

***

***
Każdy oddech
zastyga na granicy warg,
a spojrzenie
ucieka w głąb duszy, stajemy na brzegu.

Za nami lądy już przeszłe.
W mroku jasność przyciągająca.

Fale przypływu
zabiorą nas w dal.

Rozmyte w piasku
ślady stóp o niczym nie świadczą.

***
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***
Wędrując drogami niewidocznymi
za horyzontem ciągle odległym,
przystajesz patrząc
na słońce tonące w widnokręgu.

Czy tam dni także są bolesne,
a noce dają oddech myślom?

Więc dalej i dalej
dłoń chwyta słowa
i rzuca przed siebie.
wyrosną chlebem czy kąkolem?

A gdy strudzony, chylisz czoło
przed blaskiem, który gasi oczy
czekasz na ręce
unoszące w dalszą podróż

***

***
Kiedy uciekasz przed sobą
daj sercu odpocząć.

Na szarych konarach życia
wiatr gra pieśń nieznaną.
Wyłapane gwiazdy
rozświetlają bajecznie cienie.
Z chwil budujemy rzeczywistość.
Tylko czy złożone razem
stanowią całość?

***
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Krajobraz z koniem

Zagłębiam się w wąwóz
którego środkiem idzie koń
słońce na obłym zadzie połyskuje kolorem
wyłuskanych z łupin kasztanów,
a cień ukrywa głowę konia
odsłaniając tylko płową grzywę.
Będzie tak trwał niezmiennie,
kaprys artysty
zatrzymany w migawce aparatu.

Małe słońca

Małe słońca,
urodzone latem
w październiku zamieszkują korony drzew,
kolorowe lampiony.
Czerwienią, purpurą i złotem płoną do siebie
pod jesiennym niebem,
aż zdmuchnie je listopadowy wiatr.
Zamknięte w kryształowych koronkach szronu
połyskują srebrem;
uwolnione wiosną
zabłysną seledynową zielenią,
małe słońca.
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Na progu milczenia

W snach dotykam tajemnicy uczuć
mówię do ciebie
uchylając zasłony
utkanej z przejrzystej mgły,
dotknięciem lżejszym
niż lot motyla
łagodnie trącam
struny
doznań,
ubierając w słowa
moją miłość;
lecz gdy otwieram oczy
zatrzymuję się 
na progu milczenia

Noc we włoskim barze

Stolik rozchwiany
przedwczorajszy obrus,
wspomnienie alkoholowej biesiady
pod lampą muchy,
nie dają spać trzylatkowi na rękach rozczochranej matki
drzemiącej pod ścianą
z podkasaną spódnicą
basta krzyczy jej towarzysz,
do domu, połóż bachora spać
drugi mężczyzna uspokaja cicho, cicho, zostaw ją
upalna noc we włoski barze
z kieliszkiem brunello.
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Październik

Kocham ledwoświty jesienne
koty rozciągnięte
w ziewającym przebudzeniu
mgielne łąki
świerki czarne od nocy
i oprószone rosą jałowce;
podpatruję mrok w kątach ogrodu,
chłód wilgotny, z którego powracam
do domu, a moje zmysły
jak nasiąkająca masłem grzanka
chłoną ciepło kominka
i aromat herbaty

Po balu

Na niebie eukaliptusowym, eukaliptusowy księżyc
mroźną świeżość roztacza,
gwiazdy krążą jak pobalowe taksówki.
Cisza, noc płynie na wszystko obojętna.
Jeszcze jeden bal jeszcze jeden walc,
jak mgnienie niewarte uwagi.
Noc płynie
słucha dźwięków kosmosu, 
ponadczasowego tanga, 
do którego wystarczy sama sobie.
Stoimy na podjeździe
rozgrzani tańcem;
powoli cichnie w nas bal.
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Różnice

Człowiek się różni
rozmiarami próżni

***

W świecie w którym nie ma poezji
zastępuje ją dosłowność
mówią do dziecka
sprzątnij bałagan
chociaż
ono właśnie zrobiło z papierków śnieg;
w świecie, w którym nie ma poezji
słowa są po to, by ranić.

Widok z okna w Buccine

Niebo przed świtem
niezapisany kolorami ekran
codziennej prezentacji malarskiego szaleństwa
od wchodu cień różowości
wzmacnia seledyn i podświetla drzemiące chmury
falują pastelowe barwy z pogranicza tęczy
grając bezgłośną rapsodię poranka
białe obłoki gotowe wpłynąć na niebo
czekają znaku, wysokiego trelu porannego ptaka.
To mgnienie tylko, bo wszystko znika.
gdy pierwszy promień słońca
nawleka obłok po obłoku
i trafia w dolinę,
zieloną misę pełną porannej mgły.
Odchodzę od okna
unosząc w oczach prolog
nieciekawa zdyszanego spektaklu letniego dnia
bez antraktów.
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Wieczorne miasto

Wyciosane z niematerialnej przestrzeni
gęstniejącego wieczoru
jarzące otworami okien
obce olbrzymy
kamienne rzeczywistości,
nazywanej cywilizacją;
u ich stóp
spoglądam w niebo
zawieszone w próżni.
Na siódmym, ósmym, dziesiątym
przesuwają się cienie,
sylwetki uwięzione
w stadnej 
samotności, 
połączone
wspólnotą
stromego zsypu
śmietniska

Wisława

Płochliwa jak sarna
na granicy jawy i snu
przez Rynek idzie do ulubionej kawiarni
Przy stoliku nierzeczywistym
szara postać,
obca sprawom codziennym,
niedotykalna.
Twarz w cieniu, przy twarzy ręka z papierosem
z którego unosi się i wije
niebieskawy dymek zapomnienia
spoza niego spłoszone oczy
i nieśmiały uśmiech starszej pani
który mógłby być uśmiechem małej dziewczynki.

Wisławie Szymborskiej
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Jest taka noc

Jest taka noc 
gdy odchodzą poeci 
na miasto spada milczenie 
jakby wszystkie słowa 
pobiegły za nią, gdziekolwiek poszła 
i stanęły bezradnie - dzieci od których odwróciła się matka. 
Słowa, tworzywo i klucze poezji 
osierocone przez nią, zwinięte w srebrną przędzę myśli 
z których ona 
potrafiła dziergać proste ściegi, fantazyjne sploty, supły 
lub zamaszystą figę, pokazującą nachalnym admiratorom gdzie ich miejsce. 
W ciszy śnieżnego dnia 
czysto i przenikliwie krakowskim zrzędom na ironię 
wybrzmiał z wieży hejnał na życie całe 
„nic dwa razy się nie zdarza”...

Zima

Mruczenie kota, mrok poranny,  
za oknem śnieg 
i świerszcz w kominie 
to minie. 
Wieczór przy piecu z książką w dłoni 
błysk świecy w rubinowym winie 
to minie 
przepłyną ponad nami święta 
i drugi tysiąc lat upłynie, 
minie 
Aż słońce, złoty władca świata 
przywróci całą słodycz lata. 
A my leniwi, nasyceni 
urokiem lata, wonią ziemi 
w południe, 
na świerk zielony popatrzymy 
i całym sercem zatęsknimy, za grudniem. 



PROZA



92

Marek PAWLIKOWSKI

ZAMIEĆ – OPOWIADANIE Z CZASÓW  
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

(fragmenty)

Zdrastwujcie, Hipolicie Józefowiczu! Człowiek do którego skierowano te słowa, 
mężczyzna w średnim wieku, utykający na lewą nogę i wspierający się o la-
sce, drgnął i po chwili odkłonił się.  Przepraszam, Aleksandrze Mikołajewiczu, 
zamyśliłem się i.... -. Jest się o czym zamyślić, oj jest, perorował straszy jegomość 
nazwany imieniem i otczestwem  dwóch pierwszych władców Królestwa Kon-
gresowego. Zamieszki, zbiegowiska. Rząd, który toleruje zbiegowiska, jest zgubiony. 
A jeśli nie toleruje, to leje się krew. I znowu, pogrzeby, zbiegowiska, zamieszki. Te 
Msze za Ojczyznę, te śpiewy! Tutejszy proboszcz też je celebruje, za nic mając zakazy 
arcybiskupa Felińskiego! Cóż Pan o tym myśli? Pan jest Polak, rzymski katolik! Ale 
przecież nasz człowiek. Przelewał Pan krew za Świętą Rosję, tam, pod Sewastopolem. 
Najjaśniejszy Pan odznaczył pana orderem św.Jerzego! I cóż pan powie? Hipolit 
Cholewa, porucznik kawalerii, inwalida wojenny, ciężko ranny w czasie owej 
bitwy opisywanej w słynnym poemacie Tennysona,  kawaler orderu św. Jerzego, 
nie miał chęci na kontynuowania rozmowy. Jestem zmartwiony, tak jak i pan,  
Aleksandrze Mikołajewiczu. A zmartwiony był szczerze, choć zapewne z innych 
powodów. Myśli jego znowu pobiegły wstecz. Do czasów służby w rosyjskiej 
kawalerii, do rozmów ze swoim dowódcą, pułkownikiem Sorokinem. Polska 
była daleko, tysiące wiorst na zachód. Sorokin nie był polakożercą, Hipolita 
lubił i cenił. Ale w swoich poglądach był boleśnie szczery. Mawiał: Wasz pierw-
szy władca, Mieszko, popełnił tragiczny błąd, przyjmując chrześcijaństwo z Rzymu. 
Staliście się przez to zdrajcami Słowiańsczyzny. Wykopaliście przepaść między Wami 
a słowiańskimi narodami Wielkiej Rusi. A Zachód was nigdy nie przyjmie, nigdy nie 
uzna za równych sobie. (....) Jesteście bez szans.  Hipolit nie bardzo wiedział, co 
odpowiedzieć. Pomyślał, że ta przepaść, jeśli rzeczywiście została wykopana,  
która być może w przeszłości zatrzymała  pochód Rzeczypospolitej Dwojga 
Narodów na Wschód, dziś stanęła na drodze imperium carów, powodując, 
że połknięta Polska staje mu kością w gardle. I że tak będzie zawsze, dopóki 
imperium Jej nie wypluje, godząc się na Jej samodzielny byt. I jeszcze jedna 
myśl przebiegła mu przez głowę i wypowiedział ją głośno:  A wie Pan, puł-
kowniku, że nasz poeta Słowacki napisał wiersz o słowiańskim papieżu? Słowacki 
? Tak, słyszałem o nim. Ale słowiański papież, toż to czysta bzdura! To się nigdy 
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nie stanie! Pożegnawszy Aleksandra Mikołajewicza Szyszkina, emerytowa-
nego profesora rosyjskiego Gimnazjum, który nie wiadomo dlaczego obrał 
Szadek na miejsce swego zamieszkania, Hipolit oddalił się śpiesznie – na 
tyle, na ile pozwalała mu na to niesprawna noga. W domu zastał siedzą-
cych przy samowarze  swoją żonę Petronelę, zwaną z angielska Nelly, oraz 
jej młodszego brata Piotra, studenta warszawskiej Szkoły Głównej. Nelly 
była córką właściciela pobliskiego mająteczku i jej małżeństwo z  nieza-
możnym, niemłodym już i do tego inwalidą, uznawany był przez sąsiadów,  
a w duchu może i przez rodziców Nelly, za mezalians. Dziesięć lat przesłużonych 
w carskiej kawalerii też nie było dla patriotycznej rodziny atutem. Zupełnie 
nie wiadomo co Nelly widziała w Hipolicie, ale uparła się go poślubić  i już. 
A uparta była od maleńkości. Co nowego słychać w Warszawie, Piotrze?. Pytanie 
Hipolita nie było bynajmniej zdawkowe. Wiedział coś niecoś o powiązaniach 
Piotra z warszawską konspiracją. Wielopolski zarządził brankę. Ale Komitet 
Centralny Narodowy odpowiedział na to ogłaszając powstanie! Nareszcie! prawie 
wykrzyknął Piotr. Wiadomość ta zaniepokoiła Hipolita nie na żarty...  Cóż 
ty mówisz, Piotrze! To by była tragedia! Rzeź niewiniątek! Wielopolski i carskie 
władze chcą sprowokować wybuch, by go łatwiej zdusić! Któż to rozpoczyna walkę 
w zimie.... nie mając broni, nie mając wyszkolonych żołnierzy...” –To wszystko 
prawda, Hipolicie. Nie my wybraliśmy termin wybuchu. Ale pożaru, który teraz 
wybuchnął, nic już nie  powstrzyma...

***
Piotr miał rację. Wybuchu pożaru nikt już nie powstrzymał, choć wielu, 

z różnych powodów, tego gorąco pragnęło, z margrabią Wielopolskim na 
czele. Nie był to zresztą żaden szalejący żywioł, trawiący wszystko dookoła. 
Powstanie raczej przypominało pożar torfowiska. Wątłe płomyki, zgaszone 
w jednym miejscu, niespodziewanie pojawiały się w innym. Może by się to 
carskim sołdatom i polskim ugodowcom (bynajmniej nie działającym wspólnie 
i z tych samych motywów, lecz jednak w tym samym kierunku) udało, gdyby 
nie... Bismarck. Ten już w lutym wyprawił generała von Alvenslebena do Pe-
tersburga, by zaoferować pomoc Prus w zwalczaniu powstania. Siedemdziesiąt 
sześć lat później, w tym samym kierunku i w podobnym celu uda się inny 
niemiecki dyplomata – Joachim von Ribbentrop. Zbliżenie prusko-rosyjskie 
nie mogło nie zaniepokoić Napoleona III. Francja, a za jej namową Anglia 
uznały za stosowne interweniować w sprawie polskiej. Interweniować oczy-
wiście tylko na drodze dyplomatycznej, z góry wykluczając (jak wielokrotnie 
przedtem i potem)  jakąkolwiek  pomoc militarną. Ale to wystarczyło, by 
rozbudzić nadzieje i pożoga wybuchła na nowo, ze zdwojoną siłą. (...)

***
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W pochmurny lipcowy dzień mały stateczek pruł ołowiane fale  Bałtyku, 
biorąc kurs na wyspę Rugię. Na pustym pokładzie stał tęgi mężczyzna o po-
nurym wyrazie twarzy i palił cygaro, zatopiony w niewesołych myślach. Choć 
formalnie udawał się jedynie na urlop, wiedział dobrze, że urlop udzielony 
tak nagle, w tak bogatym w wydarzenia czasie, jest tak naprawdę dymisją. 
Więcej – jest wyrokiem cywilnej śmierci. Nie wróci już na swoje stanowisko, 
nie wróci nawet do kraju. Tak też będzie musiał dalej żyć, dla cara bezużytecz-
ny, dla rodaków obmierzły. Był świadom swojej klęski, odkąd padły pierwsze 
strzały powstania. Powstanie, mimo że ciągle trwa, a nawet się rozszerza, też 
jest skazane na klęskę. Co do tego nadal nie miał cienia wątpliwości. Ale ta 
pewność pogłębiała tylko jego dojmujący smutek. Aleksander margrabia 
Wielopolski wyrzucił niedopałek cygara w fale, westchnął i zszedł pod pokład.  

 ***  
Piotr sprawdził numer kamienicy. Zgadzał się. Podniósł wzrok ku oknu 

na pierwszym piętrze. Na parapecie stał wazon. To był znak, że mieszka-
nie jest bezpieczne. Piotr zagłębił się w  ciemną otchłań bramy  i szyb-
ko wszedł, a właściwie wbiegł po wytartych marmurowych schodach na 
pierwsze piętro. Zatrzymał się przed solidnymi, dębowymi drzwiami 
i zastukał mosiężną kołatką. Po chwili otworzyła mu drzwi dziewczyna.  
Ubrana w ciemną suknię, wysoka, o włosach blond z miedzianym połyskiem. 
Jestem Piotr Frankiewicz. Do Pana rejenta Nałęcza – Amelia Nałęczówna. Proszę 
zaczekać. Ojciec pana zaraz przyjmie – odpowiedziała dziewczyna. Za chwi-
lę poproszono Piotra do gabinetu, gdzie za masywnym biurkiem siedział 
szpakowaty, tęgi mężczyzna. Mecenas Nałęcz znał Piotra, nie musieli więc 
wymieniać żadnych haseł. Siadaj, Piotrze. Mam dla Ciebie ważne zadanie. Wy-
ciągnął z  szuflady biurka  dwie spore paczki  zaszyte w płótno. Tę przekażesz 
księdzu Kłapaczyńskiemu w Turku, to niedaleko od  domu Twoich rodziców. Księdza 
znasz i on zna dobrze Ciebie, nie potrzeba Ci więc żadnych haseł. A z tą trzeba 
będzie pojechać dalej, do samego generała Bosaka. Zaraz Ci wytłumaczę, gdzie go 
znaleźć. I zapamiętaj hasło: „Spotkaliśmy się w zeszłym roku u wód”. Teraz chodź, 
napijemy się razem herbaty i zjemy po kawałku placka ze śliwkami. Moją córkę, 
Amelię, chyba już poznałeś”.

***
Zamieć rozszalała się na dobre. Biały całun przesłonił figurki kozaków ści-

gających Piotra. Piotr z ulgą pomyślał, że także on jest dla nich niewidoczny. 
Koń Piotra zapadał się miejscami po brzuch w śniegu. Piotr zdał sobie sprawę, 
że prędzej, czy później jednak go dopadną. Zatrzymał konia, zeskoczył, odpiął 
skórzaną torbę z dokumentami, po czym klepnął zwierzę po zadzie. Koń 
ruszył przed siebie, uwolniony od ciężaru jeźdźca. Piotr nie miał wątpliwości, 
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że niezawodnie  powróci sam do stajni. Sam ruszył w bok, zacierając za sobą 
ślady w śniegu. Gdy oddalił się nieco od traktu, zaczął wygrzebywać jamę 
w śniegu i przycupnął w niej skulony. Kozacki patrol przeleciał nie zwracając 
na niego uwagi, podążając za śladami jego konia. Piotr tkwił dalej w śnieżnej 
jamie. Zdawał sobie sprawę, ze musi doczekać zmroku, że w jasny dzień nie ma 
szans dotrzeć do domu niezauważony. Zamieć rzeczywiście urwała się równie 
nagle, jak nadeszła. Na niebie zaświeciło blade, zimowe słońce. Piotr tkwił 
nadal, dygocąc z zimna, w swojej kryjówce. Wreszcie słońce zbliżyło się  do 
horyzontu, rozpalając niebo w krwawo-złocistą łunę. A potem zapadł mrok. 
Piotr wygramolił się ze swojej jamy i ruszył przed siebie. Mrok gęstniał, noc 
była bezksiężycowa. Szczękając zębami, Piotr brnął przez śnieg. Na szczęście 
usłyszał dalekie naszczekiwanie psów. To pozwalało mu zachować kierunek 
marszu. Szczekanie psów zmieniło swoją tonację, wyczuły już widocznie, że 
zbliża się ktoś im dobrze znany. W końcu Piotr dobrnął do dworu. Zastukał 
w drzwi. Drzwi otworzyły się i w kręgu światła zobaczył swego ojca i siostrę. 
Nagle światło zaczęło przygasać i Piotr poczuł, że osuwa się w ciemną otchłań. 
Gdy odzyskał przytomność, leżał już przebrany w czystą i suchą koszulę,  
w łóżku, przykryty piernatem. U boku siedziała Nelly z parującym kubkiem 
w ręku. Pij, Piotrusiu. To herbata z sokiem malinowym. To Cię rozgrzeje. Piotr wypił 
gorącą herbatę i zapadł w męczący sen. Gdy ponownie odzyskał świadomość, 
zobaczył znanego sobie doktora.  Doktor, z łysą  głową, w złoconych binoklach 
na nosie i drewnianym stetoskopem w ręku, kazał Piotrowi zdjąć koszulę, 
starannie go osłuchał i opukał, poczym powiedział do stojącej obok Nelly: 
Pneumonia, niestety. Ale organizm młody, miejmy nadzieję, że zwalczy chorobę. Tak 
się też stało. Ale zanim Piotr doszedł  całkiem do siebie, zaczął marudzić, że 
musi ruszać w drogę, że ma ważne zadanie. Nelly zbeształa go, a potem już 
poważnie powiedziała.  Jeśli koniecznie trzeba pojechać z tą przesyłką, to zrobię 
to ja sama, albo Hipolit. – Hipolit?! Carski oficer? Przecież on był przeciwny po-
wstaniu. „Sam powiedziałeś, Piotrusiu – był. Był przeciwny, to prawda. Ale skoro 
powstanie wybuchło, wszyscy jesteśmy za. Możesz Hipolitowi ufać tak samo jak mnie 
A że Hipolit był oficerem carskiej kawalerii? To lepiej. Nie będą go podejrzewać. 

***
Hipolit wsiadł do bryczki. Miał nią dojechać do najbliższej stacji dyliżansu, 

przesiąść się i ruszyć w dalszą drogę. Nelly stała na ganku, dopóki bryczka 
z Hipolitem nie znikła całkiem we mgle. Potem weszła do domu  i w sypialni 
uklękła przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (…) Autor przerwał 
pisanie i wstał od biurka. Otworzył drzwi do sypialni i spojrzał na ciemny 
obraz na jasnej ścianie. Przez moment wydawało mu się, że widzi w półmroku 
sylwetkę młodej kobiety w długiej, staromodnej sukni, klęczącą przed ikoną 
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Matki Boskiej. Ten obraz podobno prababka Petronela przywiozła z pielgrzymki 
na Jasną Górę, jeszcze przed rokiem 1863. I ciągle tu był, choć to było inne 
miasto, inny dom, inne mieszkanie. I inny świat, przez który przetoczyły się  
walce dwóch wojen światowych. Jedyny chyba przedmiot z domu Petroneli 
i Hipolita, który ocalał. A może raczej odwrotnie – może to ten obraz ocalił 
ich i kolejne pokolenia ich potomków (...)

Dyliżans zahamował gwałtownie. Szarpnięcie wyrwało Hipolita z drzemki. 
Usłyszał pokrzykiwania  Wszyscy wysiadać ! Przechodzić do budynku! Zrozumiał, 
że dyliżans został zatrzymany przez rosyjski patrol. Za chwilę znalazł się 
na zewnątrz i wraz z innymi pasażerami ruszył pod eskortą do pobliskiego 
budynku poczty. Mimo zimna poczuł pot  spływający po ciele. Pieniądze, 
pół biedy, można coś nakłamać – o sprzedaży koni bądź coś podobnego. Ale 
dokumenty? Jak się ich pozbyć? Wprawdzie zaszyte  w surdut, ale mogą 
je znaleźć.. Hipolit Józefowicz ? Pan żyje, panie poruczniku? – usłyszał nagle. 
Ławrow. Anton Siergiejewicz. Chorąży — ciągnął stojący na progu dowódca 
patrolu. Ławrow. Tak, poznaję, cóż za spotkanie — Zapraszam na herbatę, Hipolicie 
Józefowiczu, to trochę potrwa, zanim moi chłopcy wszystkich przeszukają. Ławrow 
wskazywał  drogę do jednego z mniejszych pokoi, gdzie na stole kipiał już 
samowar. Hipolit przypomniał sobie tamten poranek pod Sewastopolem, gdy 
na szczycie wzgórza podjechał do swego szwadronu. 

 Gaspadin lejtnant, chorąży Ławrow melduje szwadron gotowy do boju. Hipolit 
wyciągnął szablę i wskazał nią w dole, na zboczu wzgórza, gęsto wyrastające 
pióropusze białego dymu.

  Naprzód! Za mną! A ty, Ławrow, trzymaj się tuż za mną, ale nie waż się 
mnie wyprzedzać! Głośne „urra” galopującego szwadronu. Potem już tylko 
tętent, kurz, huk wybuchających pocisków. I nagła cisza i ciemność, które 
przerwały to wszystko. A potem przebudzenie z potwornym bólem w lazarecie.

 Nie widziałem pana porucznika od czasu naszej sławetnej szarży. Myślałem, 
że pan wtedy zginął. Ale, ale, proszę wskazać pański bagaż, nie będziemy przecież 
go  rozbebeszać.

 - Ależ proszę pełnić swoją powinność, Antonie Siergiejewiczu, służba nie drużba 
odrzekł Hipolit. W jego bagażu nie było nic podejrzanego. Ławrow jednak uparł 
się, by nie tykać się bagażu swego dawnego przełożonego. O osobistej rewizji 
oczywiście nie było nawet mowy. Wypiwszy herbatę i  z musu pogawędziwszy 
trochę, Hipolit ruszył  w dalszą drogę wraz z częścią pasażerów. Tych, którzy 
mieli mniej szczęścia niż on, patrol pod wodza chorążego Ławrowa zabrał ze 
sobą. Dwóch jeźdźców, w strojach myśliwskich zajechało drogę saniom. Jeden 
z nich, młodszy, trzymał sztucer w ręku. Drugi, starszy, zbliżył się do sań 
i  zapytał Hipolita: Dokąd to łaskawy pan podąża. – Jestem Hipolit Cholewa, 
jadę do Kruszewa. Jestem znajomym pana Kruszewskiego.– Ja pana nie znam, a to 
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ja jestem Kruszewski odparł starszy z jeźdźców. – Niemożliwe, spotkaliśmy się 
przecież w zeszłym roku u wód. To zdanie było hasłem, które Piotr przekazał 
Hipolitowi przed jego misją. Kruszewski milczał przez chwilę, po czym odparł: 
Rzeczywiście, byliśmy razem w Marienbadzie. To był odzew. Ruszyli w kierunku 
pobliskiego dworku. Na ganku Kruszewski  ponownie zwrócił się do Hipo-
lita. –Słucham  pana, panie… – Cholewa –  Z czym pan przybywa? – Mam pilną 
pocztę do generała Bosaka. – Dobrze, niech pan tu zaczeka. Kruszewski  zniknął 
za drzwiami, a po chwili wprowadził Hipolita do saloniku, w którym przy 
empirowym biurku siedział pochylony nad papierami mężczyzna. Hipolit 
domyślił się, że to generał  Bosak. Towarzysz Hipolita stanął na baczność 
i zameldował  Panie generale, łącznik z pocztą od Rządu Narodowego. Gdy męż-
czyzna przy biurku podniósł głowę, Hipolita ogarnęło zdumienie tak wielkie, 
że nie potrafił powstrzymać okrzyku: Pułkownik Hauke! Skąd pan tutaj... to 
pan jest generałem Bosakiem? – Pan mnie zna?... Ach tak, przypominam sobie. 
Cholewa. Porucznik Cholewa. Walczyliśmy razem na Kaukazie... Nazywałem się 
wtenczas Hauke. Ale teraz jestem Bosak... No, daj Pan, poruczniku, swoje papie-
ry. Gdy generał przeglądał dokumenty, Hipolit nie mógł nadziwić się, jak  
układają się ludzkie losy, jak zdumiewających i nieoczekiwanych wyborów 
dokonują  ludzie.... On, Hipolit Cholewa też był kiedyś carskim oficerem. 
Ale był płotką, a służbę podjął pod przymusem. Ale tamten był wszak synem 
carskiego generała. W swoim czasie adiutantem  Ministra Wojny Imperium. 
Później jednym z najbardziej obiecujących dowódców carskiej armii. A mimo 
to poświecił swój talent i doświadczenie, swoją karierę, a zapewnie też i życie, 
sprawie, która zdawała się z góry przegrana. I była z góry przegrana, choć 
tego Hipolit  w tym momencie jeszcze nie był świadomy. Generał odłożył 
papiery, mówiąc:  Dobrze, poruczniku. niech pan idzie odpocząć. Jutro rano do-
stanie pan papiery, które zawiezie pan do Dyktatora do Warszawy. Hipolit chciał 
odpowiedzieć, że jest posłańcem tylko przypadkowym, że jego misja jest już 
skończona. Ale zrozumiał, że tego powiedzieć nie może. Ani Nelly, ani Piotr 
tego by mu nie wybaczyli. I on także by sobie tego nie wybaczył. Odwrócił 
się na pięcie i wyszedł z pokoju.

***
Wazon był na swoim miejscu na parapecie. Piotr, uspokojony, szybkim 

krokiem pokonał sień i klatkę schodową. Zastukał w umówiony sposób 
do drzwi. Te otworzyły się nagle, i kilka ramion, niczym macki ogromnej 
ośmiornicy, pochwyciły go i wciągnęły do środka, prawie rzucając na posadzkę. 
Zrozumiał, ze znalazł się w pułapce. Policja założyła „kocioł’ w mieszkaniu 
rejenta Nałęcza. Wejść mógł tam każdy, ale wyjść – nikt. Jak to się stało, 
że umówiony sygnał bezpieczeństwa, wazon, stał na parapecie? Amelia 
zdążyła go zrzucić na ziemię, gdy do mieszkania wdarli się funkcjonariusze, 
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ale fatalnym zrządzeniem losu, wazon nie stłukł się. Nie na darmo ludowy 
przesąd mówi, że jak się coś tłucze, to na szczęście. Szef  tajniaków nie był 
głupi, od razu zorientował się o co chodzi i kazał go z powrotem umieścić  na 
parapecie. A Amelia zapłaciła za swoją desperacką próbę ratowania sytuacji 
podbitym okiem.

Mieszkanie rejenta Nałęcza powoli się zapełniało. Zjawiali się w nim 
krewni, znajomi, interesanci. Przynajmniej tak wyjaśniali swoje przybycie, 
a notariusz i jego córka to potwierdzali, nawet jeśli wiedzieli, ze rzeczywistość 
jest inna. Nie było gdzie spać. Jednej nocy Piotr leżał w poprzek szerokiego 
loża małżeńskiego państwa Nałęczów, mając po jednej stronie Amelię, a po 
drugiej chrapiącego tajniaka. Dłonie Piotra i Amelii zetknęły się. Dziewczyna 
nie cofnęła swej ręki. Przeciwnie, odwzajemniła uścisk. Tajniak wiercił się. 
Pistolet wysunął mu się zza paska. Piotr wziął go do ręki. Przez chwile roz-
ważał możliwość  użycia go. Ale nie wiedział nawet, czy pistolet był nabity, 
ponadto nie dałby rady sterroryzować kilku tajniaków rozmieszczonych 
w różnych częściach mieszkania. To byłaby  jatka, pogorszyłby tylko sytuację. 
Zrezygnowany odłożył broń na nocnym stoliku.

Zaczynało brakować jedzenia. Wysłano gosposię na zakupy, na które poszła 
w towarzystwie jednego ze smutnych panów. To wystarczyło, żeby wszyscy 
omijali mieszkanie rejenta  szerokim łukiem. Gdy przez parę dni nikt nowy 
się nie zjawiał, tajniacy dali za wygraną i zwinęli „kocioł”, całe towarzystwo 
przewożąc w zakrytych pojazdach do Cytadeli. Tam po kilku dniach część 
towarzystwa, w tym Amelię, zwolniono. Innych, w tym Piotra i rejenta 
Nałęcza, zatrzymano. Pobyt w celi przeciągnął się w przypadku Piotra  do 
1865-ego roku. Podejrzewano go, ale materialnych dowodów przestępstwa 
na szczęście nie było i wypuszczono go na wolność. Rejent Nałęcz miał mniej 
szczęścia.Wyrokiem Sądu Wojskowego został skazany na zesłanie do Wołogdy. 
Trafił tam także jeden z przyjaciół rejenta Nałęcza, literat, pan Apollo Ko-
rzeniowski. Towarzyszyła mu na zesłaniu, żona, pani Ewelina Korzeniowska 
z małym synkiem Konradkiem. Amelia również zamierzała towarzyszyć ojcu 
na zesłaniu, ale rejent  kategorycznie nie zgodził się na to. Zresztą serce miała 
rozdarte – Piotr, jej ukochany, ciągle jeszcze przebywał w Cytadeli.

***
Powstanie gasło. Dyktator Romuald Traugutt pojmany i stracony. Wszystkie 

większe oddziały rozbite. Generałowi Bosakowi  po rozbiciu jego korpusu  
udało się zbiec najpierw do Galicji, a potem dalej, do Drezna. Piotr ciągle 
uwięziony w Cytadeli. Hipolit powrócił do Szadku. Nie czyniłby tego ryzy-
kownego kroku, gdyby nie Nelly. Przechadzał się po ulicy, gdy natknął się 
na Aleksandra Mikołajewicza Szyszkina. Po wymianie ukłonów Rosjanin, 
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zawsze chętny do  rozmowy, powiedział: – Dawno Pana nie widziałem, Hipolicie 
Józefowiczu. Wiem, Pana żona mi mówiła, że odwiedzał Pan chorą matkę. Jak jej 
zdrowie? Lepiej? Bogu dzięki. I Bogu dzięki, w kraju już spokój. Na co była ta cała 
awantura? Jaki to miało sens? Aha, jakieś podejrzane typy pytały o Pana. Czy to 
prawda, że Pan przystał do powstania. Powiedziałem, że to wierutna bzdura. Hipolit 
coś burknął w podzięce, zapewniając, że oczywiście plotki na jego temat nie 
mają żadnego pokrycia. W jego myślach dźwięczało, jakby zwielokrotnione 
echem, pytanie Szyszkina: Jaki to miało sens? Nie potrafił sobie odpowiedzieć. 
To samo pytanie zadawało sobie wiele innych osób. Arcybiskup Feliński na 
wygnaniu, generał Hauke-Bosak w Dreźnie, Piotr w swojej więziennej celi. 
I wielu innych w późniejszych pokoleniach. Pytanie to zadawał sobie także 
autor,  siedzący przed komputerem i wystukujący te słowa. Morze krwi i łez. 
Tysiące poległych, rozstrzelanych, powieszonych, zesłanych na Sybir. Nazwa 
Królestwa Polskiego wymazana z mapy Europy, zdawało się, na zawsze. 
Zlikwidowano polskie szkoły, w tym Szkołę Główną Warszawską. Gdyby 
jednak nie Powstanie, czy Polacy sięgnęliby po niepodległość w listopadzie 
1918? A jeśli by nawet niepodległość, w tych okolicznościach niezwykłych, 
graniczących z cudem, sama spadła w ich ręce jak dojrzała gruszka z drzewa, 
czy chcieliby stanąć w jej obronie niespełna dwa lata później? Na zdrowy 
rozum Lenin, Trocki i Tuchaczewski mogli się spodziewać, że ich ofensywa 
wejdzie w ciało tej byłej prowincji Imperium jak nóż w masło. A spotkała ich, 
po początkowych sukcesach, przykra niespodzianka. Trzeba było na ćwierć 
wieku odłożyć plany podboju Europy.

Posłowie
Pierwowzorami bohaterów tej opowieści, Hipolita Cholewy i Piotra Frankiewicza, są moi 

pradziadkowie: Hipolit Pawlikowski (1827-1904)  i Piotr Jakubowicz (1836-1907), oraz 
moje prababki: Petronela z Frankiewiczów Pawlikowska (1841-1914) oraz Amelia z Nałęcz-
-Jarczewskich Jakubowiczowa (1840-1926). Piotr Jakubowicz  był uczestnikiem powstania 
styczniowego; pełnił funkcję sekretarza komisarza Rządu Narodowego na powiat turecki. 
Opisana tu historia ukrycia się przed kozakami w zaspie śniegu, opłacona ciężkim zapaleniem 
płuc, jest autentyczna i zachowała się w tradycji rodzinnej. Po powstaniu Piotr Jakubowicz 
przez kilka lat był więziony w Cytadeli Warszawskiej. Udział w powstaniu Hipolita Pawli-
kowskiego jest słabiej udokumentowany, informacja o tym zachowała się tylko w tradycji 
rodzinnej. W młodości wzięty przez carskie władze w „sołdaty”, uczestniczył w r. 1855 
w wojnie krymskiej, gdzie został ciężko ranny w bitwie pod Sewastopolem. Jako inwalida 
został zwolniony z wojska. Zapewne to inwalidztwo uniemożliwiało mu w czasie powstania 
walkę w polu. Opowieść ta jest jednak w znacznej mierze  fikcją literacką W rzeczywistości 
Piotr nie był bratem Petroneli; nie znał jeszcze Hipolita w czasie powstania, ślub ich dzieci 
– mojego dziadka Antoniego i mojej babci Marii z Jakubowiczów miał miejsce wiele lat 
później. Zmieniając częściowo im losy, uważałem także za celowe zmienić im nazwiska.
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Zbigniew KOSTRZEWA

ZABAWA  W  KSIĘDZA

Fragment sztuki której prapremiera odbyła się na scenie dramatu współczesnego 
w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 17 maja 2013 roku

PROBOSZCZ  Jutro jadę do kurii na definitywna rozmowę…będzie to 
rozmowa, tak naprawdę o naszym szczęściu… 

EWA O naszym szczęściu…Przecież jesteśmy szczęśliwi?...
PROBOSZCZ  Chcemy być szczęśliwi…Chcemy…
EWA Czyżby ktoś czyhał na nasze szczęście i chciał je nam odebrać?
PROBOSZCZ Kto wie? Może jest i ktoś taki?...Zresztą…
EWA Zresztą co?
PROBOSZCZ  Zresztą… co to jest szczęście? Niby wiemy…
EWA  Podoba mi się ta prosta, lapidarna, wręcz prymitywna definicja 

szczęścia, która mówi więcej niż wszystkie inne, te wydumane 
i przemądrzałe, co to silą się, jedna przez drugą, że niby tylko one 
jedne mówią prawdę…

PROBOSZCZ A  znasz taką?
EWA  Znam. Szczęście, to jest dobre samopoczucie non stop.. Jeśli czuję 

się szczęśliwa w każdej sytuacji, w każdej, zawsze i wszędzie, to co? 
Czy wtedy coś więcej jest mi do szczęścia potrzebne?

PROBOSZCZ Żeby to ocenić potrzebny jest jakiś punk odniesienia.
EWA Nie przyswajam, mów jaśniej.
PROBOSZCZ  Po prostu, czy szczęście da się jakoś zmierzyć? Albo przy-

najmniej obiektywnie odczuć, określić jego poziom…
EWA  A niby po co? Komu to do szczęścia potrzebne. Zmierzyć sobie ciśnie-

nie, albo poziom cholesterolu, albo się zważyć, to rozumiem, ale…
PROBOSZCZ Słyszałaś o paradoksie Easterlina?
EWA   Niestety, coraz częściej słyszę o różnych paradoksach, ale akurat 

o takim nie.
PROB OSZCZ Krótko, żeby cię nie zanudzać. Niejaki pan Kahneman, 

twórca ekonomii behawioralnej, noblista zresztą, badał setki tysięcy 
Amerykanów i wyszło mu, że tzw krzywa wzrostu szczęścia pnie 
się w górę wraz ze wzrostem zarobków. Jednym słowem pieniądze 
dają szczęście…Ale okazuje się, że… to nieprawda, bo wprawdzie 
wzrost zarobków tak, ale tylko…do pewnego poziomu…poziomu 
60 tysięcy dolarów rocznie
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EWA Zaraz, zaraz…to jest…15 tysięcy złotych miesięcznie…
PROBOSZCZ Jak ty genialnie liczysz…opanowałaś tę sztukę do perfekcji…
EWA  Nie tylko tę,…a sztukę miłości?(zalotnie się do niego przytula)…

sztukę kochania…
PROBOSZCZ To nie to samo…ars amandi…
EWA To szczegóły
PROBOSZCZ W szczegółach tkwi diabeł
EWA Tu masz rację…sztuka kochania to diabelska sztuka…
PROBOSZCZ   Ars amandi… Ale wracając do tych 15 tysięcy złotych 

miesięcznie - to kwota pułap…Kahneman po prostu do-
wiódł, że powyżej pewnego poziomu, wzrost dobrobytu nie 
przekłada się na wzrost zadowolenia, na wzrost szczęścia. 
I ten fenomen ekonomia nazywa paradoksem Easterlina.

EWA  No, ale te 15 tysięcy trzeba mieć…i wtedy pal sześć z jakimś 
tam paradoksem…

PROBOSZCZ  Otóż nie…do odczuwania szczęścia potrzebny jest jeszcze punkt  
odniesienia…

EWA Punkt odniesienia?…A co to takiego?
PROBOSZCZ Po prostu relacja do drugiego człowieka…
EWA Tylko proszę, bez filozofowania...A może nas masz na myśli?
PROBOSZCZ  Akurat nie nas…bez filozofowania. Przykład, już nie 

pamiętam gdzieś kiedyś zasłyszany-nowe bmw w garażu 
Kowalskiego daje szczęście, dopóki w garażu sąsiada Ma-
linowskiego stoi jakiś grat. Gdy Malinowski kupi sobie 
porsche, zabawa skończona. 

EWA  I to jest ten punkt odniesienia, tak? Teraz już rozumiem…to kiedy 
kupujesz swojej rajskiej bogini (zbliża się, zalotnie przytula) srebrnego 
rolls-royce,a 

PROBOSZCZ Ewa, daj pokój, ty naprawdę nic nie rozumiesz…
EWA  Ja dopiero teraz rozumiem, ze pieniądze dają szczęście, pod warun-

kiem, że się ma te 15 tysięcy miesięcznie…i rolls-royce,a…wtedy 
taka Malinowska niech sobie ma te swoje porsche, i tak to jej nic 
nie pomoże…Muszę ci powiedzieć, że genialny jest ten twój, no…

PROBOSZCZ Malinowski?
EWA Nie
PROBOSZCZ Kowalski?
EWA Nie,… ten ekonomista…
PROBOSZCZ  Kahneman… trzeba było tak od razu mówić…Ale co tam 

Kahneman i cały ten paradoks Easterlina… Szczęście to jest 
coś, czego żadnym paradoksem nie da się zdefiniować…
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EWA Szczęście to miłość
PROBOSZCZ  Miłość jest cnotą teologiczną…miłujemy Boga nade 

wszystko i bliźnich jak siebie samego…
EWA  Matka Teresa z Kalkuty poprawiła to przykazanie:- Miłuj bliźniego 

swego więcej (!) jak siebie samego…A ty?
PROBOSZCZ Jeśli „miłości bym nie miał…”
EWA To co?
PROBOSZCZ  „…byłbym niczym”- tak mówi Apostoł Paweł. 

„Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
- - - - - - - - - - - -  
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma”.

EWA  Słowa, słowa, słowa… głosicie miłość, a bywacie okrutni…Zresztą, 
daj sobie teraz pokój z tym katechizmem… Miłość cierpliwa jest, 
to prawda ale też tylko do czasu…Jutro w rozmowie z biskupem 
będziesz musiał jeszcze raz zdać z niej egzamin…

PROBOSZCZ  Zadzwonię, że jutro nie mogę i poproszę o przełożenie tej 
wizyty na po świętach…Wigilię i Boże Narodzenie chcę 
spędzić z tobą… chcę być z tobą, tak jak teraz…

EWA  Nie lękajcie się…„miłość wszystko przetrzyma”… Wierzę, że Nowy 
Rok będzie dla nas…

PROBOSZCZ  Bez futurologii i wróżenia z fusów…a propos, napijmy się 
kawy, mam ochotę

EWA  A ja na drinka, proszę, tylko koniecznie z grejpfrutem pomele 
Wyciemnienie, na scenie pokój na plebanii przystrojony  
kolorowymi balonikami i wstążkami confetti,  
stół wytwornie zastawiony, 
dyskretna muzyka, kameralny nastrój sylwestrowy.

PROBOSZCZ No to co, zbliża się północ, za chwilę pożegnamy Stary Rok…
EWA I powitamy Nowy…

Zegar wybija północ, strzela szampan 
PROBOSZCZ ( wznosi toast) Niech nam przyniesie szczęście na każdy dzień…
EWA Żebyśmy wreszcie byli razem daleko od tego grajdoła…
PROBOSZCZ Gdzie się tak spieszysz?
EWA Tu szczęśliwi nigdy nie będziemy…tu zawsze będziesz proboszczem…
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PROBOSZCZ  Ale ja już przecież nim nie jestem. Zresztą…wypijmy 
najpierw ten noworoczny toast (wypijają)

EWA  A dlaczego nie tłuczesz kieliszka ?(sama swój kielich rzuca na ziemię)  
Niech się spełni.

PROBOSZCZ  Nie bądź przesądna. Spełni się i bez tego szkła. Teraz tyl-
ko, co najwyżej, nie będziemy mogli przez to twoje szkło 
zatańczyć... ot i co dobrego narobiłaś? 

EWA  (wychodzi na środek sceny, narasta muzyka, zaczyna tańczyć solo, w trakcie 
tańca rozbiera się)

PROBOSZCZ (zakłopotany) Błagam, tylko nie rób striptizu
EWA  A  właśnie że będę. Ty mogłeś dzisiaj przed ołtarzem zdjąć szaty- 

ornat, komżę, stułę, sutannę, to ja też…
PROBOSZCZ  To była moja ostatnie msza… tak pożegnałem kapłaństwo 

i wiernych...
EWA  Ale ich wszystkich zatkało…Czegoś takiego jeszcze nasz grajdoł 

nie widział…
PROBOSZCZ I już więcej nie zobaczy.
EWA  Tylko ta stara dewota Michalikowa, co zawsze pierwsza klęczy przed 

ołtarzem, nie wytrzymała i zdążyła rzucić w ciebie torebką…
PROBOSZCZ  Jak kiedyś dewotka do palącego się na stosie Husa dorzuciła 

drwa… A on jej wtedy odpowiedział- „O sancta simplicitas”
EWA A co to znaczy?
PROBOSZCZ O święta naiwności.
EWA Trzeba było też jej tak odpalić…albo jeszcze gorzej…
PROBOSZCZ Ale przecież ona nie zna łaciny.
EWA Ale zna naszą polską łacinę…
PROBOSZCZ Ewa, daj już spokój 
EWA  No dobrze…ale zaraz, zaraz,… co ci wczoraj powiedział biskup, bo 

tego mi nie mówiłeś?
PROBOSZCZ Najpierw się ubierz…
EWA No dobrze, już dobrze, jak tak bardzo chcesz(ubiera się)
PROBOSZCZ  Powiem ci, ale nie dzisiaj…dzisiaj zatańczmy…Czy mogę 

panią prosić do walca?
Zaczynają tańczyć, z każdą chwilą z coraz większym zapamiętaniem, jakby 
ogarniał ich jakiś niepohamowany, szaleńczy, taneczny amok W pewnym momencie, 
nagle, Proboszcz zostawia Ewę, zatacza się, robi kilka nieskoordynowanych ruchów 
i pada na podłogę. Ewa podbiega, pochyla się nad nim. Wyciemnienie. Na scenie 
w inwalidzkim wózku siedzi Proboszcz, okryty pledem. Zaczyna mówić wolno, 
głosem, który najwyraźniej sprawia mu kłopot i trudności, robi przerwy, zmienia 
barwę i tonację, powtarza się jakby sobie wszystko przypominał.
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PROBOSZCZ 31 stycznia 2009roku przeżyłem udar mózgu. Niektórzy 
mówią zwyczajnie i po prostu- apopleksja- to może  brzmi groźniej, ale zna-
czy to samo. Straciłem przytomność i mowę, którą powoli odzyskałem, ale 
częściowy paraliż pozostał. Początkowo najgorzej przychodziło mi godzić się 
z utratą zdolności posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Ale i ojczysty 
język stał się dla mnie nagle niezrozumiały, tak zresztą jak i niemiecki, który 
znałem dość dobrze. Ponad dwa lata intensywnej pracy z różnymi specjalistami 
przyniosło efekty. A tak jeszcze niedawno nie potrafiłem powiedzieć słowa, 
utraciłem absolutna orientację w czasie i przestrzeni, nie wiedziałem co się 
wokół mnie dzieje, nie umiałem czytać i liczyć, nie potrafiłem sklecić proste-
go zdania, utraciłem umiejętność posługiwania się telefonem, komputerem, 
kalendarzem, nie potrafiłem przekręcić klucza w zamku, ani zapiąć suwaka 
w spodniach, itd., itp., etcetera… Dzisiaj jestem innym człowiekiem… Dzisiaj 
wszystkim, którzy zajęli się i moją reanimacją i moją rehabilitacją i opieką 
i troską  na każdy dzień i każdą noc, składam podziękowania i najserdeczniejszą 
wdzięczność za wszystko. Wszystkim…i Panu Bogu…też, Panu Bogu też, 
choć Go zdradziłem, ja…Judasz po apopleksji…A może… „Lepiej dlatego 
człowieka, gdyby się nie narodził…”?

A może lepiej, gdybym i ja…? Ale, czy miłosierny Bóg mógłby? Przecież 
Bóg nikogo nie przeznacza do piekła. Jan Paweł II powiedział: „Jeżeli nawet 
Bóg mówi o zdradzie Judasza: «lepiej dla tego człowieka, żeby się nie narodził», 
to również i to sformułowanie nie musi być rozumiane w sensie wiecznego 
potępienia”. Tak, tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy.

Judasz był chory na pieniądze i przede wszystkim dla nich zdradził swego 
Mistrza. Nie mógł się pogodzić, że kasę która trzymał wciąż była pusta, nie 
śmierdziała nawet jednym syklem, a on musiał obnosić się z nią po całej Ga-
lilei przez Samarę aż po Judeę. Nie mógł darować swemu Panu, że chodził, 
nauczał, uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych, że tłumom pomnożył chleb 
i ryby, a nie mógł mnożyć do kasy złota, sykli, talentów, drachm, czy choćby 
nędznych srebrników. Może i podziwiał Mistrza, ale nic z tego nie wynikało, 
gdzieś w zakamarkach duszy rodził się bunt i zemsta. Nie zbije przy Mistrzu 
fortuny… Musi go zdradzić…

(chwila przerwy) Ale każda zdrada to przede wszystkim zdrada samego sie-
bie, to sprzeniewierzenie się samemu sobie… Moja zdrada Boga jest też taką 
zdradą… Zrobiłem to dla Ewy i wciąż się pocieszam, że Bóg to wie, przecież 
musi wiedzieć, ze ją kocham i zrobiłem to tylko dla niej, że ta miłość przerosła 
wszystkie inne i że tej miłości nie zdradzę. I proszę Boga o przebaczenie ”…
bo w każdym sercu człowieka nie ma zdrady tak pełnej i całkowitej, żeby nie 
znalazło się miejsce na przebaczenie…” Dla Judasza i dla wszystkich innych 
Judaszy… (chwila przerwy) Przebaczyć… jakie to trudne… to tylko tak 
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łatwo powiedzieć… W naszej Modlitwie Pańskiej codziennie powtarzamy:  
„…i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…” 
Ale czy odpuszczamy? Konfesjonały i tapczany mogły by  o zdradzie i prze-
baczaniu powiedzieć chyba najwięcej…Nasłuchałem się tego wszystkiego, 
aż mi czasami uszy puchły…A teraz przyszedł i na mnie czas…Zdradziłem 
i sam zostałem zdradzony…Pamiętam ten wieczór…to było tak niedawno…
(słychać muzykę, coraz głośniejszą, jej natężenie wzrasta, staje się coraz bardziej 
intensywna i mocna, reflektory rzucają światło na Proboszcza siedzącego w wózku, 
który teraz zaczyna się poruszać na scenie jakby tańczył, najpierw spokojnie, wolno, 
w miarę upływu czasu coraz szybciej i coraz bardziej zapamiętale. Wchodzi Ewa. 
Muzyka cichnie)

EWA Co się tu dzieje? Czyś już zwariował i oszalał do reszty?
PROBOSZCZ  Ćwiczę, żeby jeszcze kiedyś z tobą zatańczyć wierzę w to, 

że mi się touda…że jeszcze stanę na swoich nogach…że 
zatańczymy…kazaczoka…

EWA  Nie wydurniaj się z tymi swoimi choreograficznymi marzeniami…
przecież to są najzwyklejsze w świecie wygłupy…głupie, durne ma-
rzenia…A w ogóle, co ty chcesz przez to pokazać?...Że niby jesteś 
taki twardziel, taki mocny facet, co to pokona wyroki losu…wyroki 
ostateczne, co zapadły raz na zawsze i nie ma już od nich żadnego 
odwołania, żadnej apelacji…chyba, że do… Sądu Ostatecznego…
(śmieje się cynicznie) A w ogóle to komu ty chcesz zaimponować, bo 
mnie chyba nie ?...Mnie nie potrzeba…

PROBOSZCZ (przerywa) Właśnie…
EWA Tylko nie mów mi, proszę, już nic o miłości, bo pęknę ze śmiechu…
PROBOSZCZ Pamiętasz…
EWA  (przerywa) Nic nie pamiętam i nic nie chcę pamiętać…Wiem, że 

jesteś przykuty do tego wózka i tak już zostaniesz do końca życia…
PROBOSZCZ  Ewa, o czym ty mówisz? 
EWA  O tym, o czym mówię. Jesteś kaleką i takim już będziesz …i daj już 

sobie święty spokój z jakimiś marzeniami…
PROBOSZCZ Kochanie, co ty mówisz?
EWA Mówię to co myślę.
PROBOSZCZ Chcesz powiedzieć…
EWA  Chcę powiedzieć po prostu i zwyczajnie, że cię nie kocham…rozu-

miesz, nie kocham…miałam ci to powiedzieć wcześniej…Zresztą…
ja cię nigdy nie kochałam…

PROBOSZCZ (podniesionym głosem)  Nieprawda. Powiedz, że to nieprawda! 
Powiedz!

EWA  Nigdy cię nie kochałam, nigdy, nigdy!...Nigdy…ty kuternogo…
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Wszyscy jesteśmy z Kłaja
                

Kłaj, wieś położona na skraju prastarej puszczy i od najdawniejszych cza-
sów z puszczą  związana. Pierwotna nazwa to Silva Clay, Las Kłaj (pierwsza 
wzmianka pochodzi z 1262 r.).  O wspólnocie pradziejów świadczy również  
administracyjny fenomen, pas kłajowskich łąk, Koryciny, znajdujących się po 
drugiej, północnej stronie puszczy – taka pozostawiona wielka  leśna polana. 
Zachował się charakterystyczny rozkład właścicieli działek – identyczny jak 
przed wiekami. Aby użytkować, kosić, zbierać, wozić  trzeba pokonywać  
13 – 15 km boru. Puszcza Niepołomicka, Silva Nepoloniensis to dopiero wiek 
XV. Miasta: Wieliczka i  Bochnia (saliny), Uście Solne, Niepołomice, Pusz-
cza Niepołomicka  i Kłaj były królewszczyznami. Kłajowscy kmiecie jako 
podwładni króla nigdy nie odrabiali pańszczyzny. W stosunku do otoczenia 
uważali się za coś lepszego. Wieś przez stulecia należała do kazimierzowskie-
go kościoła (1352) i parafii w Niepołomicach. Kłajanie lata całe chodzili do 
odległego o 8 – 10 km  kościoła i księdza do umierającego stamtąd wozili. 
Postanowienie o budowie własnego przyspieszył konflikt pomiędzy kłajow-
ską Drużyną Bartoszową, (o czym niżej), a wikariuszem Millerem, który 
członków tej patriotycznej organizacji gromił w myśl: „Oddaj Bogu co boskie, 
a cesarzowi co cesarskie” (odnosiło się to naturalnie do cesarza austriackiego 
Franciszka Józefa). Nieposłusznych karał – odmawiał ślubu przy głównym 
ołtarzu, a dawał tylko przy bocznym. Kłajanie się zbuntowali. Pojechali do 
Krakowa do konsystorza. Wikariusz musiał przeprosić. 

Drewniany własny kościółek zbudowali w 1914 r. Najpierw miał powstać 
wspólny z sąsiednim Targowiskiem. W realizacji tego zamiaru przeszkodził 
spór o miejsce, gdzie ma stanąć kościół  oraz  o nazwę parafii. Kłajanie nie 
zgadzali się na Targowisko, a tym samym nazwę.  Wspólna budowa upadła. 
Ostatecznie miejsce wyznaczył i kościółek konsekrował Ksiądz Arcybiskup 
Adama Sapiecha.

Ja – syn kolejarza. – Czyj żeś ty? – pytali. – Bolka – odpowiadałem, bo 
takie imię miał mój tata. I od razu wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Bolek 
chodził z dziadkami sypać kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach wznoszo-
ny  z okazji  600-tnej wiktorii nad Krzyżakami (w tym czasie w Krakowie 
stanął pomnik Jagiełły, ufundowany przez Paderewskiego). Ojciec był wśród 
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założycieli i należał do Drużyny Bartoszowej (1908-1914), powstałej jako 
pierwsza w powiecie bocheńskim.  Potem walczył na wojnie z bolszewikami. 

W Kłaju nie było obojętnych – każdy gdzieś należał albo występował 
przeciwko. I do gardła by skoczył, gdyby ktoś śmiał kwestionować jego 
patriotyzm. Wujek Władek – socjalista, ciotka Julia – Akcja Katolicka, ku-
zynka Marysia – Sodalicja Mariańska, jej brat Bronek związał się z endekami, 
a sołtys we wsi – ludowiec. W czasie okupacji hitlerowskiej Kłaj był silnym 
ośrodkiem ruchu oporu.

Wybudowana żelazna kolej wschód-zachód (wiek XIX) stworzyła wielu 
miejscowościom nowe  możliwości – otwierała okno na świat i dawała zaro-
bek. Potomkowie kmieci zostawali kolejarzami.  Kłaj zyskał  stację kolejową.  
Kraków, jego zabytki i kultura stanęły otworem.  W Kłaju powstaje koło 
kulturalno-oświatowe i wiejska biblioteka (1909). Wieś zaczęła się szybko 
rozwijać nabierając większego znaczenia, co Kłajanie chętnie okazywali otocze-
niu. Kolejarz to był ktoś! Ci drudzy nie mieli zamiaru pozostawać dłużnymi. 
Konduktorzy zatrzymujących się pociągów wołali:  „Miasto  Kłaj…”   Pamię-
tam z lat młodzieńczych śpiewane ówcześnie piosenki:  „Ja jestem kłajowski 
pan, / Dokoła kolegów mam. / Koledzy jak ściana, / Dziewczyna kochana, / Z którą 
się ożenić mam”. W tym miejscu anonimowemu  twórcy zabrakło konceptu, 
bo tu piosenka się kończy. Albo: Kłajowianie idą, / Kłajowianie stoją, / Bo się 
Kłajowianie / Nikogo nie boją. / Choćby wos tu było/Jak na dębie liści, / Musicie 
uciekać, / Kłajowianie przyszli. 

Można je śpiewać na okrągło i do woli. Tylko obecnie nikt nie urządza wesel 
z przyśpiewkami, a zabawy w remizie strażackiej mają zupełnie inny klimat.  

Kiedyś jako smarkacze liczyliśmy siwe konie, przejeżdżające przez wieś 
samochody albo murowane domy. Chodziło wyłącznie o murowane – akurat  
w tym kolejarska wieś wyprzedzała sąsiednie miejscowości. Oczywiście do 
rachunku nie doliczaliśmy siedmioklasowej szkoły, górującej nad całą okolicą.
Przyjeżdżałem tu i będę przyjeżdżał jak długo mych dni. Nie całowałem ziemi, 
kiedy wchodziłem, kiedy przekraczałem granice mych stron, choć  ogarniało 
wzruszenie. Doznawałem jedynego w swym rodzaju uczucia, jakie się prze-
żywa przekraczając próg własnego domu. I nigdy nie wracałem z pustymi 
rękami.  Zabierałem najlepszy na świecie humus, kłajowską ziemię, aby ją 
mieć u siebie w doniczkach. Kwiaty rosną na niej najlepiej i najpiękniej kwit-
ną. Przyjeżdżałem, żeby pooddychać kryształowo czystym powietrzem, aby  
rozkoszować się zapachami traw, ziół, kwiatów rozchodzących się wieczorną 
porą z błoni, łąk, z pól – inny wiosną, inny latem i jeszcze inny jesienią. Przy-
bywałem, żeby komuś uścisnąć dłoń, zagadać, uśmiechnąć się,   dowiedzieć 
kto w ostatnią niedzielę „spadł z ambony” (zapowiedzi), komu urodziło się 
dziecko, kogo pochowano. 
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Drogi…  Drogi działały jakby miały siłę magiczną.  Przyciągały, zatrzy-
mywały, nakazywały żeby nimi chodzić, spacerować jak najdłużej. Ileż to razy 
zamiast zdążać do zamierzonego celu zmieniałem trasę, omijałem skróty, wy-
godniejsze przejścia i wybierałem  dalsze. Wyglądało że pobłądziłem, zgubiłem 
kierunek. Aż dochodziłem do Grzybówki, Wądołów, Podlasu czy  przeciwnie 
do Gradowici (przysiółki). Podobnie z dróżkami polnymi,  wydeptanymi przej-
ściami. Czasem nachodzi człowieka taka chęć, że musi skręcić,  skierować się 
w  tę, a nie w inną ścieżkę. Jakby po to tutaj przybył, żeby zobaczyć czy aby 
ktoś jej znowu nie zastawił żerdzią, powbijał paliki, ułożył z gałęzi przeszkodę. 
A jeśli tak, to będę chciał przeszkodę sforsować, przekroczyć, przywrócić do 
pierwotnego stanu. Bo zawsze się tędy chodziło! No i oczywiście nie mógłbym 
odjechać bez udania się nad Rabę, rzeki dzieciństwa i lat młodzieńczych, która 
dotąd wylewała, niszczyła zasiewy, zabierała dobytek, dopóki nie zbudowano 
zapory w Dobczycach.   Są miejsca, które muszę odwiedzić, w których nie 
mogło by mnie nie być. To przede wszystkim cmentarz i grób matki, bo 
mogiła ojca znajduje się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muszę też 
być w Puszczy Niepołomickiej w uroczysku U Studni, aby zapalić znicz na 
zbiorowym grobie 49 żołnierzy 156 pułku Armii Kraków, Podhalańczyków,  
poległych 9 września 1939 r. Tu się ukryli z postanowieniem dalszej walki. 
O kryjówce niemieckiemu wojsku  doniósł Folksdeutch. Walczyli wręcz. 
Zginęli, bo  nie chcieli  się poddać, pójść do niewoli. 

Okupacja.  Puszcza Niepołomicka jak wiele miast i wsi  staje się miejscem 
nazistowskich zbrodni. Już 22 grudnia 1939 r.  zostają rozstrzelani: leśniczy 
z Baczkowa, chłop z Woli Zabierzowskiej i kobieta z Wolicy koło Niepołomic.  
W Kłaju na terenie starego tartaku powstaje nowoczesny kombinat. Rozpo-
czyna się prowadzona w szalonym tempie eksploatacja lasu. Wkrótce zabrakło 
grubego drzewa. Wycina się młode nie nadające się do wyrębu.  Puszczę od 
zagłady ratują partyzanci. W połowie  1943 r. tartak zostaje spalony. 

Zachodnia część puszczy - Kozie Górki. Tu Niemcy zamordowali 1000 osób, 
głównie Polaków i Żydów. Zginął również prezydent Krakowa dr Stanisław 
Klimecki. Byłem świadkiem. Widziałem ciężarówki z zakratowanymi drutem 
kolczasty okienkami, a w nich ludzkie dłonie. Słyszałem strzały. Zasadzone 
dla zatarcia śladów brzozy są obecnie dużymi drzewami.

To jest święta ziemia, to jest święty las.
Z mojej wsi  wyszło wielu inżynierów, lekarzy, prawników, ekonomistów, 

docentów, profesorów, nauczycieli… Wychowanek szkoły (obecnie z gimna-
zjum) przebywający w Holandii przekazał milion złotych na jej rozwój. Z tych 
funduszy powstał nowoczesny stadion lekkoatletyczny. 

Za każdym powrotem śledziłem, widziałem jak mój Kłaj się rozwija, jak 
rośnie, pięknieje. Gdzie nie spojrzeć wszędzie zadbane zagrody, liczne, duże, 
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obszerne, stylowo niejednolite domy. A każdy posiada metalowe, ozdobne, 
rzadziej drewniane ogrodzenie. Na krzyżówce powstało centrum  ze sklepami, 
przychodnią zdrowia,  apteką, urzędem gminnym i domem kultury. Na rynek 
zabrakło miejsca. Jakże nie wspomnieć, że fragment kompleksu gminnego 
znajduje się na moim rodowym kawałku pola. Przez kilka lat mieściła się tu 
księgarnia, a obecnie izba pamięci. Kłaj to wieś nowoczesna. I tylko ja coraz 
szybciej się wzruszam.  

Domy. Duże, małe, kryte czerwoną dachówką lub słomą (tych ostatnich 
już nie ma). Wszystkie okna zwrócone na południe – ku słońcu. W oknach  
pełno kwiatów, przeważnie mirtów. Mirty są dobre na każdą okazję: na wianek 
dla panny młodej, dla pana młodego, drużbów, druhen, dla przystępujących 
do pierwszej komunii świętej, na białą trumienkę przedwcześnie zmarłego 
dziecka. Kto się tutaj urodził, rósł, rozwijał – wie. Czuje! Tam przeszłość 
odległa,  ciężka i trwała, ruiny ostatnich wojen – tam potencja, kapitał dla 
przyszłości. Wiem. Znam. Wierzę. Polska cała. W razie potrzeby pójdą, po-
derwą się niejeden raz jeszcze i nie będą analizować, i nie będą doszukiwać 
się ukrytych celów, i nie będą żałować. Kochani, prawdziwi, nieodmienni 
od lat. Na dźwięk słów ojczyzna… naród… kraj… zdolni w każdej chwili 
rzucić dom, wieś rodzinną i lecieć w dym i ogień. Wyciągną ze skrzyni albo 
z kasety jakieś srebro, kosztowność przekazaną przez zapomnianego przodka, 
zdejmą z szyi łańcuszek, nawet ryngraf, pierścionek ślubny lub zaręczynowy, 
odepną kolczyki nieznanej wartości i złożą, aby ojczyznę ratować. Wrażliwi, 
wyczuleni, zdeterminowani, roniący łzy i rozdzierający szaty nad ojczyzny 
losami. Z uporem zakładający fundamenty, wznoszący jej gmach – i bez-
trosko igrający z lontem. Zdolni niestety, podnieść na nią rękę i postawić 
w trudnej sytuacji. Kochani, prawdziwi, nieodmienni od lat. Jak kształtować 
ten żar, aby w pewnym momencie w nim nie spłonąć. Kto sprowadzi z tej 
chybotliwej trampoliny emocji, na której od lat tłoczymy się i przepychamy. 
Kto dostatecznie wyjaśni, wytłumaczy, że prawdziwa miłość wymaga także 
zrozumienia, tolerancji a nie tylko przysięgi i demonstracji. Rejtany! Co drugi 
albo trzeci gotów jest paść i piersią zagrodzić drogę Targowiczanom. Nie 
starczy ich pod każde polskie drzwi.
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Z wizytą w Lidzbarku Warmińskim…

 Jest 5 sierpnia 2014 roku. Ważny dzień dla mnie i mojej żony. 47 lat 
temu w Kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu powiedzieliśmy sobie przed 
ołtarzem sakramentalne – tak. 

Chcemy więc, jak co roku, uczcić w sposób specjalny naszą rocznicę ślubu. 
Tym razem wybór padł na Lidzbark Warmiński. Dawno nie byliśmy w tam-
tych stronach, a internetowa oferta Hotelu Krasicki wydaje się być atrakcyjna. 

 Pogoda do jazdy dobra, drogi w większości „podrasowane” za unijne pie-
niądze, więc podróż mija szybko i bez większych przygód, nie licząc drobnego 
błądzenia w Warszawie.

 Do celu docieramy późnym popołudniem. Korzystając z nawigacji komór-
kowej bez trudu odnajdujemy słynny Hotel Krasicki. Przyznaję, że robi na 
nas wrażenie. Masywna sylwetka czternastowiecznego przedzamcza dawnej 
rezydencji Biskupów Warmińskich gustownie połączona z nowoczesną archi-
tekturą ze szkła i stali. (1)

 Nic dziwnego, że hotel Krasicki znalazł się w gronie laureatów prestiżo-
wej nagrody European Hotel Awards, co odczytujemy na wmurowanej przy 
wejściu tabliczce.

 Załatwiamy w recepcji formalności meldunkowe i dostajemy klucze do 
pokoju, który mieści się w tzw. skrzydle gotyckim obiektu. Jedziemy windą, 
a potem idziemy długim korytarzem mając świadomość, że wiele lat temu 
w tych samych murach gościli królowie: Zygmunt III Waza, Stanisław Lesz-
czyński, Karol XIII, car Paweł I Romanow oraz cesarz Napoleon Bonaparte, 
a przez lata mieszkał biskup Ignacy Krasicki. 

 Pokój obszerny, grube ściany z surowej cegły, niewielkie okno, ale za to 
z jakim widokiem!, wygodne, szerokie stylowe łoże, stylizowana stara szafa, 
biurko, stolik i fotele. Za to za drzwiami do łazienki pełna nowoczesność i luksus. 
Na kolację schodzimy do hotelowej restauracji, w której również patrzą na nas 
wieki. Niestety, jedzenia za dużo i za dobre. Trzeba się więc będzie dyscyplino-
wać. Na szczęście zbędne kalorie można spalić w czasie pływania w hotelowym 
basenie, z czego skrzętnie korzystamy. Mieści się on w gotyckich podziemiach, 
ma długość 18 m, szerokość 8 m i głębokość 1,4 m. Jakuzi, wygodne leżanki, 
sauna, łaźnia parowa, fińska - pozwalają na pełen relaks. Ściany pomieszcze-
nia basenowego ozdobione są mozaikami postaci mitologicznych, co stanowi 
dodatkową atrakcję. Samo wejście na basen ma w sobie też coś magicznego. 
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Przechodzi się krótkim korytarzem wykutym w skale, który rozszerza się w po-
mieszczenie z wygodnymi fotelami i stolikiem, na którym na spragnionych czeka 
dzbanek z wodą, plasterkami cytryny, limonki, pomarańczy i miętą. Kąpiel 
w basenie wspaniała, aż nie chce się wychodzić z wody. Zmęczeni pływaniem 
i wrażeniami szybko oddajemy się we władanie Morfeusza. 

 Następnego dnia budzi nas piękny słoneczny dzień. Żona korzysta z łazien-
ki, a ja włączam telewizor natrafiając na program poświęcony pielgrzymkom 
do Częstochowy. Podoba mi się szczególnie wypowiedź popularnego aktora, 
Tadeusza Chudeckiego, który jako wieloletni uczestnik tych niecodziennych 
marszów religijnych, bardzo je chwali, zwracając uwagę na ich stronę ducho-
wą. Przy okazji wyraża oburzenie z powodu artykułu pewnej dziennikarki 
(nazywając ją osobą nieodpowiedzialną) pism lewackich, która napisała, że 
podczas pielgrzymek dochodzi coraz częściej do gwałtów. Rzecz jasna, to część 
planowej działalności tzw. piątej władzy mającej na celu walkę z Kościołem i Bogiem 
– komentuję głośno tę rewelację pseudodziennikarki. 

 W planach na dzisiaj mamy spacer po mieście. Wcześniej zapoznaję się 
z jego historią. Lidzbark otrzymał prawa miejskie wcześnie, bo już w 1308 
roku. W latach 1350 – 1795 był siedzibą biskupów warmińskich, którzy za-
rządzali stąd Warmią, zarówno od strony duchownej, jak i świeckiej. Przez lata 
nosił nazwę Heilsberg. W drugiej połowie XIV wieku wraz z budową zamku 
nastąpił rozwój miasta: zbudowano ratusz, kościół, szpital oraz rurociągi, które 
służyły do 1904 roku. W 1807 roku pod Lidzbarkiem miała miejsce jedna 
z ważnych bitew napoleońskich. Odwiedziny Napoleona w tym czasie zostały 
upamiętnione na paryskim Łuku Triumfalnym. 

 Przez mostek na rzece Łynie docieramy do kościoła pw. św. Piotra i Pawła.(2)
 Z informacji umieszczonych w gablocie kościelnej dowiadujemy się, iż już 

w roku 1315 stała w tym miejscu drewniana bazylika. Na początku XV wieku 
została powiększona i dobudowano potężną 70-metrową drewnianą wieżę oraz 
kaplicę. Pierwotnie kościół był budowlą gotycką stanowiąca godne dopełnienie 
fortyfikacji miejskich; na przełomie XVI i XVII wieku został przebudowany 
na barokowy. Obecnie, po licznych przeróbkach, ponownie jest obiektem 
o przewadze cech gotyckich. Był świadkiem wielu wydarzeń historycznych: tu 
od XV do XVIII wieku odbyło się siedem synodów diecezjalnych. Modlili się 
w nim biskupi i ich urzędnicy, z najsławniejszym z nich Mikołajem Kopernikiem. 
Przylegającą do kościoła plebanię oddziela mur z figurami apostołów. Budzi 
zainteresowanie także dzwonnica i budynek dawnej szkoły z wieku XVIII oraz 
klasztor sióstr Katarzynek (funkcjonujący od XVI wieku). Idąc w stronę Placu 
Wolności w jednej z księgarń dokonujemy zakupu albumów regionalnych. Po 
drodze oglądamy mury obronne miasta pochodzące z początku XV wieku. 
Nieopodal murów natrafiamy na okazały kilkupiętrowy budynek z czerwonej 
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cegły, budzący podziw bogatym wystrojem elewacji, z interesującym od frontu 
trójkątnym szczytem zwieńczonym czworokątnymi wieżyczkami. To wybudo-
wany w latach 1901-1902 ratusz miejski, stanowiący obecnie siedzibę Domu 
Środowisk Twórczych.(3) 

 Potem przez zabytkową Wysoką Bramę (wspaniałą gotycką budowlę po-
chodzącą z XV wieku) docieramy do niezwykłego obiektu. Jak podają prze-
wodniki ten pokryty piaskową elewacją drewniany budynek stanowił niegdyś 
najwybitniejszy przykład architektury protestanckiej na Warmii. Wybudowany 
w latach 1818-1823 ze środków Fryderyka Wilhelma III podobno wg projektu 
samego Karola Fryderyka Schinkla służył przez lata jako kościół ewangelicki. Ta 
pseudoromańska bazylika jest aktualnie cerkwią prawosławną,(4); przystosowaną 
do sprawowania liturgii wschodniej; w środku posiada współczesny ikonostas. 

 W drodze powrotnej przystajemy na chwilę przed okazałą Galerią Sztuki 
Nowoczesnej, znajdującą się w budynku położonym nieopodal zamku. Teraz 
możemy go obejrzeć w całej okazałości. Stanowi rzeczywiście najwyższej klasy 
zabytek architektury gotyckiej. Posiada piękny wewnętrzny dziedziniec. Jego 
okazałe dwupoziomowe gotyckie krużganki (można na nich podziwiać wspa-
niałe freski z końca XIV wieku) powodują, iż Zamek Lidzbarski zwany jest 
Wawelem Północy. (5)

Wybudowany w II połowie XIV wieku został wzniesiony na wąskim półwyspie 
w miejscu połączenia rzek: Symsarny i Łyny. Budowę rozpoczął Jan I z Miśni 
w 1350 roku. Stanowił siedzibę biskupów warmińskich, z ostatnim Ignacym 
Krasickim, który przebywał na zamku od roku 1766. Opuścił Lidzbark po mia-
nowaniu go arcybiskupem gnieźnieńskim w 1795 roku i udał się do Skierniewic. 
Ten wybitny poeta Oświecenia, autor słynnych bajek znacznie przyczynił się 
do rozsławienia Lidzbarku, z zamku czyniąc książęcą rezydencję. Zgromadził 
ogromną kolekcję dzieł sztuki, znacznie rozbudowując bibliotekę zamkową. 

 We wnętrzu zamku mieści się obecnie oddział Olsztyńskiego Muzeum 
Warmińskiego.(6); Mamy okazję przekonać się osobiście, iż posiada bogate 
zbiory, m. in. dokumenty, pamiątki, ikonografie, obrazy i rzeźby z regionu. 
W Muzeum oglądamy kolekcję broni używanej w ciągu minionych lat przez 
gospodarzy zamku, eksponaty unikatowe stanowiące przegląd sztuki od śre-
dniowiecza do rokoka, a także (na najwyższych piętrach) niezwykłą ekspozycję 
polskiego malarstwa XX wieku (są nawet obrazy autorstwa samego Witkace-
go). W zbiorach muzeum znajduje się m.in. dokument II pokoju toruńskiego. 
Do zwiedzania udostępnione są m.in. sala audiencyjna, kapitularz, komnaty 
biskupie, refektarze. Sale posiadają oryginalne sklepienia gwiaździste oraz 
gotyckie i renesansowe portale. Wielki refektarz, niegdyś pełniący rolę Sali 
sądowej jest dodatkowo zdobiony frezem heraldycznym z herbami biskupów 
warmińskich, począwszy od pierwszego Anzelma (1250—1278), do obecnego 
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Wojciecha Ziemby. Na jednej ze ścian znajdujemy odkrywkę jednego z najstar-
szych malowideł z końca XIV wieku, którą jest średniowieczna polichromia 
przedstawiającą koronację Matki Boskiej. Wejście do kaplicy (7), zdobi herb 
kardynała Michała Radziejowskiego (1679-88), zaś jej wystrój z rokokową or-
namentacją ufundował biskup Adam Grabowski (1741-1766), o czym świadczy 
jego herb umieszczony obok organów. Opuszczamy zamek w przeświadczeniu 
o jego wielkiej wartości dla polskiej i światowej kultury. Zwiedzanie kończymy 
spacerem po dziedzińcu zamkowym. Mamy przed sobą okazałe Przedzamcze, 
stanowiące obecnie pomieszczenia naszego hotelu. Pośrodku dziedzińca stoi 
potężna bryła barokowego pomnika św. Katarzyny (8), ufundowanego przez 
bp. Grabowskiego, który także przebudował w stylu barokowym skrzydło 
wschodnie Przedzamcza. Naprzeciw niego, w skrzydle gotyckim rozpoznaje-
my okna naszego pokoju. Oba skrzydła są połączone specjalnym łącznikiem, 
w którego południowo-wschodnim narożniku wyrasta potężna baszta cylin-
dryczna z XVI wieku. Na koniec spaceru po obiektach zamkowych zaglądamy 
jeszcze do jego podziemnych kondygnacji, gdzie m.in. oglądamy unikatową 
salę tortur. Liczne piwnice zalegające podziemia zamku służyły niegdyś do 
przechowywania i składowania żywności, piwa, wina zaś przyziemne spełniały 
funkcje gospodarcze. Ten tak bogaty we wrażenia dzień kończymy degustacją 
zakupionego wcześniej czerwonego wina. 

 Kolejny dzień to oprócz wypoczynku na basenie, ponowny spacer po mia-
steczku. Tym razem udajemy się ulicą Mławską w kierunku południowym, do 
umieszczonego z dala od centrum miasteczka innego zabytkowego kościoła 
w Lidzbarku, do Kościoła Podwyższenia Krzyża, zwanego też Barokowym. 
Po drodze podziwiamy barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy zwany 
Oranżerią Krasickiego. Obiekt, obecnie remontowany, został wzniesiony 
w latach 1711-23 dla biskupa Teodora Potockiego, a rozbudowano go ok. 
1770 roku dla biskupa Ignacego Krasickiego, którego pomnik zdobi okoliczne 
ogrody. Ongiś był częścią tzw. ogrodów biskupich, wśród których mieściły się 
podobne pawilony ogrodowe i pałacyki pełniące w sposób naturalny funkcję 
letnich rezydencji. 

Po dłuższym spacerze przebudowywaną ulicą Wiejską docieramy do celu. 
Przed nami kamienna bryła kościoła Barokowego. Leży na obrzeżach Lidzbarku, 
tuż za nim tabliczka z nazwą sąsiadującej z miasteczkiem wioski Pilnik. Ciekawa 
jest historia powstania świątyni. Decyzję o jej budowie podjął biskup Andrzej 
Chryzostom Załuski (1698-1711) jako wotum dziękczynne za kres epidemii 
dżumy. Biskup chciał stworzyć sanktuarium dla drewnianego krzyża, który stał 
w tym miejscu. Początkowo postawiono kaplicę, którą zastąpiono za czasów 
biskupa Ignacego Krasickiego kościołem o obecnym wyglądzie. Projektodawcą 
tej świątyni był Ernest Mazur. Ukończono ją w roku 1789, o czym świadczy 



114 Maciej A. ZARĘBSKI

chorągiewka na szczycie świątyni, zaś barokowe wyposażenie pochodzi z roku 
1790. Kościół jest niewielki, ma wymiary 24 x 10 m i posiada dwuspadowy 
dach. Wewnątrz nad ołtarzem głównym dominuje obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Opuszczamy tę otoczoną murami kameralną świątynię mając 
przed oczyma postacie jej zasłużonych dla Kościoła budowniczych. W drodze 
powrotnej robimy ostatnie zakupy. 

Po krótkim wypoczynku udajemy się do zamkowej biblioteki. Korzystając 
z uprzejmości kierowniczki placówki, pani Beaty, docieramy na szczyt Wieży 
Zegarowej, gdzie z przylegającego tarasu podziwiamy i utrwalamy piękne widoki 
ziemi lidzbarskiej. Przez chwilę zatrzymujemy się w pomieszczeniu pełniącym 
rolę obserwatorium astronomicznego. Wyposażony w dwa potężne teleskopy 
budzi respekt. Następnie udajemy się do reprezentacyjnych sal hotelowych 
mających za patronów: biskupa Ignacego Krasickiego oraz Mikołaja Koperni-
ka. Po drodze podziwiamy oryginalne XVIII-wieczne dębowe schody. Po tym 
indywidualnym spacerze korzystam (już bez zmęczonej żony) z oryginalnych 
pomieszczeń w „Bibliotece Cafe”. Przeglądam zbiory biblioteczne i przez 
chwilę studiuję specjalną pozycję albumową, zatytułowaną „Poczet biskupów 
warmińskich”. Zredagowana przez Stanisława Achremczyka, wydana przez 
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, ukazała się 
w roku 2008. Korzystam z okazji czyniąc odręczne notatki. Z lektury tego 
wspaniale opracowanego albumu dowiaduję się, iż wśród ponad trzydziestu 
biskupów warmińskich rezydujących na zamku lidzbarskim byli m.in: Łukasz 
Watzenrode, u którego w latach 1504-1510 przebywał Mikołaj Kopernik, jego 
bratanek (wówczas korzystając ze zbiorów zamkowej biblioteki sporządził mapy 
Prus i Warmii), Jan Dantyszek, ulubieniec Bony. Kolejnymi byli: Stanisław 
Hozjusz, za którego „panowania” (lata 1551-79), powstała tradycja uroczystych 
wjazdów biskupów w granice Warmii (była to wieś Bałdy pod Olsztynem), 
Marcin Kromer, Teodor Potocki (specjalista od ogrodów okalających zamek). 
Niezwykle ważną datą dla zamku Lidzbarskiego było podpisanie 19 października 
1466 roku pokoju Toruńskiego. Od tego czasu biskupi warmińscy występowali 
jako poddani króla polskiego. Paweł Legendorf, ówczesny gospodarz zamku, 
był tym duchownym, który wywiódł kościół warmiński spod władzy zakonu 
krzyżackiego i wprowadził w granice Rzeczpospolitej. 

 Na pożegnanie z sympatyczną p. Beatą wręczam jej jedną ze swoich albu-
mowych książek podróżniczych, życząc dalszego rozwoju jej placówki i całego 
zespołu zamkowego. 

 Następnego dnia (już 8 sierpnia), zaraz po śniadaniu, żegnamy się z sym-
patycznym personelem hotelowym i wypoczęci, pełni wrażeń oraz pewnej 
wiedzy o dziejach Warmii, opuszczamy Lidzbark udając się w drogę powrotną 
do Zagnańska. Deszczowa pogoda powoduje, iż nie żal nam odjeżdżać. 
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Przypadek, którego nie zapomnę

Po ukończeniu czteroletnich studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku 
skierowany zostałem, na podstawie nakazu pracy, do Wojewódzkiej Przy-
chodni Specjalistycznej w Bydgoszczy w dziale Ruchomych Ambulansów 
Dentystycznych. Wyposażenie gabinetu, wraz z personelem, co trzy miesiące, 
przewożono samochodem dostawczym ze wsi do wsi na Kujawach, Kociewu 
i Kaszubach. Jako pomoc dentystyczna towarzyszyła mi niedawno poślubiona 
żona – Zofia. Oczekiwaliśmy potomka.

Latem 1957r. w drugim roku pracy, rozlokowaliśmy się w lekarzówce we 
wsi Czarże koło Chełmna nad Wisłą. Nasza wieś nie była zelektryfikowana. 
Gdy około południa nadciągnęła burza i zapadły ciemności żona zapaliła jedyne 
źródło światła gromnicę. Bezpośrednim powodem była trwoga, gdyż w komin 
naszego lokum uderzył piorun. Na szczęście dach, kryty papą, się nie zapalił. 
Wkrótce po tym do gabinetu wtargnęli mężczyzna i kobieta przemoknięci do 
przysłowiowej suchej nitki. Ona trzymając się za policzek powtarzała „panie 
lekarzu ratuj, bo ząb tak mnie boli, że wolałabym już rodzić niż znosić to 
cierpienie”. W chybotliwym płomyku gromnicy stwierdziłem u pacjentki 
ropne zapalenie ozębnej dolnego zęba mądrości. Przy pomocy podwójnej 
dawki środka znieczulającego wstrzykniętego w okolice nerwu żuchwowego 
udało mi się ból uśmierzyć. W tym niespodziewanie pacjentka rozchyliła 
uda, podkasała spódnicę, a ja ujrzałem wystającą z narządów rodnych główkę 
noworodka. Z dentysty przeobraziłem się w akuszera. Przy pomocy mojej 
ciężarnej żony odebrałem niezwykle szybki i łatwy poród, gdyż jak się okazało, 
było to jedenaste dziecko pacjentki – wieloródki. Usłyszawszy płacz dziecka, 
po nieodzownym klapsie, i odcięciu przez pomoc dentystyczną pępowiny, 
otuliłem dzieciątko w pieluchy stanowiące przydziałową wyprawkę dla naszej 
mającej się urodzić córeczki. W oczekiwaniu, na wezwaną telefonicznie karetkę 
pogotowia, pacjentka zwierzyła się, że wody płodowe odeszły z niej w czasie 
podróży na trzęsącej się, po bruku dwukółce, zwanej po kociewsku gokartem. 
Dokończenie zabiegu usunięcia zęba pozostawiłem dentyście szpitalnemu. 
Po tygodniu zostaliśmy, wraz z żoną, zaproszeni na chrzciny. Przy okazji 
zwrócono nam przydziałowe: barchanowe i gazowe pieluszki do ponownego 
użytku przez kolejnego, mającego się wkrótce urodzić, obywatela PRL-u.

Hubert Pobłocki 
Emerytowany lekarz – dentysta
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 „Ratować moja kobieta”... czyli marzenia lekarza hu-
manisty

To był upalny lipcowy dzień 1996 roku w służbie UNIFIL  (Międzyna-
rodowa Misja sił ONZ w Libanie płd.), w położonej na granicy z Izraelem 
bazie Naqoura, gdzie pełniłem  wówczas funkcję komendanta szpitala ONZ. 

Zwykle słoneczne bez żadnej chmurki niebo pokryło się małymi dymkami 
świetlnych flar wystrzeliwanych z izraelskich helikopterów, aby zmylić pociski 
przeciwlotnicze kierowane z libańskiej artylerii naziemnej. Z wielu niespraw-
dzonych, ale w takich przypadkach błyskawicznie szerzących się informacji 
wynikało, że izraelskie lotnictwo i artyleria  dalekiego zasięgu zbombardowała 
miasteczko Kana w płd. Libanie ( 12 km od znanego już w starożytności 
miasta i portu Tyr (obecnie Sur).  W tej miejscowości znajdował się również 
posterunek żołnierzy ONZ  z dalekiej azjatyckiej wyspy Fidżi. 

W czasie tej akcji, oprócz kilkudziesięciu zabitych cywili (w tym kobiet 
i dzieci) było wielu rannych Libańczyków oraz oficerowie i szeregowcy z ww. 
wyspy. 

Był to prawdopodobnie odwet za wystrzelenie z tego miejsca rakiety „ka-
tiusza” w kierunku Izraela. Wszystkie światowe media podawały na czołowych 
miejscach informacje o tych wydarzeniach. Może to nieskromnie zabrzmi, ale 
o działaniach polskiego szpitala ONZ miałem wówczas możliwość opowiedzieć 
przed kamerami  telewizji CNN.

A propos Kany w Libanie. Jest to odpowiednik miejscowości o tej samej 
nazwie położonej po stronie Izraela; Kany Galilejskiej. Niektórzy Libańczycy 
twierdzą, że ta starożytna Kana, w której Chrystus zamienił wodę w wino, 
leży na ich terytorium. Ale to zupełnie inna bajka.

  Doświadczeni „peacekeeperzy”, czyli wielokrotnie służący w służbie ONZ 
Polacy opowiadali tym „pierwszakom”, że organizacja Hezbollah, (nazywana 
też „Partią Boga”) walcząca o przywrócenie państwowości Palestyńczykom 
w walce z Izraelem posługuje się prymitywnymi wyrzutniami rakiet typu 
katiusza. Z kilku desek zbijają konstrukcję, coś w rodzaju rynny, ustawiają 
w kierunku Izraela i odpalają. Po odpaleniu cała załoga tego „komanda” wieje 
gdzie pieprz rośnie, byle dalej od miejsca wystrzelenia pocisku. Krążące cały 
czas Izraelskie samoloty typu „AWACS” i radary dalekiego zasięgu natych-
miast namierzają skąd wystartowała rakieta i w to miejsce w kilkadziesiąt 
sekund później spadają pociski artylerii rozmieszczone niedaleko granicy, 
a zasięg mają około 40 kilometrów z precyzją kilku metrów uderzenia w cel. 
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Z kwatery głównej dowodzenia siłami ONZ, w której  wówczas dowódcą 
był polski generał (St. W.) przyszło polecenie, aby szpital przygotowany był na 
przyjęcie wielu rannych. Polska, poza służbami kwatermistrzowskimi i saper-
skimi obsługiwała międzynarodowy kontyngent wojsk ONZ z ośmiu krajów 
świata w zakresie pomocy medycznej; ambulatoryjnej i szpitalnej. Czekaliśmy 
zatem na sygnał, aby być gotowym do tego rodzaju akcji w każdej chwili. 

Tuż obok naszego szpitala stacjonowała włoska jednostka helikopterowa, 
której zadaniem była ewakuacja chorych i rannych z międzynarodowych 
jednostek rozmieszczonych wzdłuż granicy Libanu Południowego z Izraelem 
oraz w niektórych przypadkach lotami do Hajfy.  Tam w izraelskim szpitalu 
specjalistycznym, z którym mieliśmy umowę, leczono skomplikowane przy-
padki w zakresie którym w warunkach polowych nie można było udzielić. 

Bardzo na ogół przystojni i sympatyczni włoscy piloci mieli ogromne powo-
dzenie wśród żeńskiej załogi szpitala, co nie ukrywam, było czasem przedmio-
tem zazdrości a nawet oburzenia męskiej części zespołu. Ale na ogół stosunki  
z Włochami były bardzo poprawne, sympatyczne a nawet przyjacielskie.

 Zachwycaliśmy się szczególnie robioną przez nich „pastą”, czyli makaronem 
z pomidorami i parmezanem. Zapach smażonych godzinami na małym ogniu 
pomidorów i gotowe dania podczas koleżeńskich spotkań pieściły od czasu do 
czasu nasze podniebienia w sposób szczególny mimo, że na naszą kuchnię nie 
narzekaliśmy. Była smaczna, pożywna urozmaicona  i często przypominała 
nam typowe polskie „smaki”. W zwyczaju było przygotowywanie większej 
ilości jedzenia, dla żołnierzy służbowo jeżdżących po obszarze będącym pod 
ochrona wojsk ONZ i przywożącym do szpitala zaopatrzenie. Bywało, że 
żołnierzy tych trzeba  było przenocować, kiedy zarządzone alarmy nie po-
zwalały na swobodne przemieszczanie się w strefie. Było to niebezpieczne, 
bo narażało pojazdy i ludzi na ostrzał Izraelczyków, którzy nie patyczkowali 
się i ostrzeliwali każdy ruszający się obiekt, na obserwowanym terenie nie 
posiadający zezwolenia podczas alarmów bojowych. 

—Tak wygląda współczesna wojna — odezwał się ordynator chirurgii 
obserwując dymki flar i nagłe zwroty w powietrzu manewrujących maszyn.

— To znaczy, tak to wygląda z naszej perspektywy — obserwujących — 
dodał. 

Ale jeśli znajdziesz się w miejscu gdzie rozrywa się pocisk lub wybucha 
bomba, to jest to tragedia i na ogół nie ma co zbierać. I nie martw się zbyt 
mocno — powtórzył widząc moją niepewną minę. 

Jak masz być zabity to nie będziesz wiedział kiedy. Rzecz polega na tym, 
że „katiusze” (a tylko te nam w obozie zagrażają, kiedy przypadkowo by tu 
spadły) mają szybkość większą od dźwięku. W momencie, kiedy usłyszysz 
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taki przeraźliwy gwizd – szum, jakby śmiech szakala, to znaczy, że niebez-
pieczeństwo minęło. Rakieta już przeleciała kilkaset metrów przed ciebie 
i uderzy w inne miejsce. 

Nie minęło kilka godzin od tej rozmowy a „śmiech szakala” przeleciał nad 
szpitalnymi budynkami i po chwili usłyszeliśmy huk rozbitego magazynu 
z materiałami budowlanymi, usytuowanego kilkaset metrów na południe 
od nas. Na szczęście była to niedziela i nikt z pracujących tam ludzi nie 
przebywał. Obyło się, zatem bez ofiar. 

—Panie komendancie... Panie komendancie— usłyszałem niespokojny 
okrzyk. Ze schronu, w którym mieściła się komórka łączności wyskoczył 
pełniący służbę sierżant.

—Jest rozkaz dowódcy, aby wysłać dwie karetki z lekarzami i pielęgniarkami 
do Tyru. Są tam uchodźcy ze zbombardowanej Kany. Przebywają w naszej 
bazie ONZ. 

Tyr ( Sur) jest miastem położonym blisko granicy z Izraelem. Jest to słynny 
port z czasów starożytnych, w którym zachował się do dziś słynny zabytek 
„Łuk Triumfalny Aleksandra Wielkiego”, zbudowany na cześć macedońskiego 
wodza, który zdobył to miasto metodą zasypania grobli kamieniami, jako 
że port wówczas był wyspą położoną blisko lądu. Poza tym znajduje się tam 
chętnie odwiedzany i dobrze zachowany hipodrom, gdzie prawdopodobnie 
kręcono słynne sceny wyścigu rydwanów w filmie Ben Hur.

—Trzeba pokazać światu, że Polacy udzielają pomocy humanitarnej — 
stwierdził w rozmowie telefonicznej dowódca.

—To sukinkoty — wyrwało mi się często używane tu określenie. Ostrze-
lanie posterunku ONZ jest niezgodne z Konwencją Genewską i umowami 
międzynarodowymi. 

— Co sobie ci Izraelczycy wyobrażają?
— To było przypadkowe. Poza tym Fidżijczycy prawdopodobnie nie 

podpisali konwencji. Zatem wg prawa międzynarodowego nie są stroną. 
Dlatego pozwalają sobie na takie posunięcia — wtrącił (Krzysiek Ch.) — 
jeden z anestezjologów, wysportowany młody lekarz, któremu jak twierdzili 
koledzy ciągle za mało było wydarzeń, które pompują adrenalinę do krwi. 

Krzysiek, jeśli tylko zaistniała sytuacja, w której należało startować w nie-
bezpieczne rejony strefy zgłaszał się pierwszy na ochotnika. Nawet generał 
(St W.) nie krył  ogromnego zaniepokojenia, kiedy Krzysiek opowiadał,  jak 
na stalowej lince z włoskiego helikoptera wciągał na pokład rannego Nor-
wega przypadkowo postrzelonego z izraelskiego czołgu.  Ordynator chirurgii 
(Mirek B), zachował na pamiątkę dowód rzeczowy; plastikową  „strzałkę” 
wypreparowaną z mięśni tego rannego.
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— Nie wiem czy to nie zakazana broń. W pocisku takich strzałek jest 
kilkaset i mogą razić wiele osób po jednym trafieniu w okolicy gdzie spadnie.

— Izraelczycy twierdzą, że to właśnie broń humanitarna — dodał inter-
nista — stojący obok, do tej pory nie komentujący rozmowy.

Kiedy prowadziliśmy ten niekonwencjonalny dialog, dwa włoskie helikop-
tery dały znać drogą radiową, że lecą z rannymi do szpitala.

„Medevac”... „Medevac” ( czyli ogłoszenie ewakuacji medycznej) rozległo 
się chrapliwe wołanie w głośnikach.

— Jak mogę wysyłać karetki do Tyru, kiedy mogą być konieczne na miejscu 
— denerwowałem się na decyzję dowódcy. 

Ale na wojnie się nie dyskutuje. Rozkaz trzeba wykonać. Natychmiast 
znaleźli się ochotnicy a cała reszta załogi przygotowywała się na przyjęcie 
rannych. Tak pokiereszowanych ludzi nie widziałem nigdy przedtem i nie 
chciałbym widzieć kiedykolwiek. Poza żołnierzami z Fidżi helikopterem 
przybyła również śliczna, typowej Libańskiej urody dziewczynka w wieku 
14 lat, której wybuch „ zdmuchnął” mięśnie pośladków. Odsłonięte kości 
miednicy i kości krzyżowej wyglądały przerażająco nawet dla doświadczo-
nego chirurga. Podobnych, straszliwych widoków poszarpanych ran różnych 
okolic ciała było więcej, prawie u wszystkich ewakuowanych. Wśród rannych, 
którzy przylecieli drugim helikopterem wyróżniał się przystojny, dobrze 
zbudowany typowej arabskiej urody osobnik, któremu szrapnel zmiażdżył 
lewą nogę poniżej kolana. 

Pogruchotane kości, mięśnie i naczynia w strzępach były kompletnie poroz-
rywane. Całość wisiała na skrawkach skóry, więc chirurgom pozostała tylko 
amputacja i zabezpieczenie krwawiącego, tylko na czas ewakuacji helikopterem 
zaopatrzonego kikuta. Dziwiłem się tylko przerażeniu arabskiego tłumacza 
zatrudnionego w szpitalu, który pomagał prowadzić wywiad z rannym słabo 
znającym angielski.  Tłumacz, kiedy usłyszał nazwisko „przystojniaka” zrobił 
się szary na twarzy i zamilkł na chwilę.

— Nie informujcie o nim nikogo; łącznie z dowódcą kontyngentu — wy-
szeptał po chwili... może być podsłuch a to niebezpieczne. Jest to bliski członek 
rodziny dowódcy Hezbollahu— kontynuował widząc moją zdumioną minę. 
Gdyby  dowiedzieli się o nim Żydzi, zbombardują nawet szpital nie licząc się 
z konwencją  i międzynarodowym skandalem — powiedział.

Oczywiście nie wierzyłem tym słowom. Izraelczycy to przecież cywilizowany 
naród, ale na wszelki wypadek nazwisk rannych cywili nie podawaliśmy w tym 
dniu. Zgodnie z zaleceniem i zwyczajami w naszym szpitalu, miejscowych 
chorych i rannych po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej odsyłaliśmy do 
najbliższych szpitali libańskich.
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W krótkim przedziale czasowym, bo w około 15 minut w UNIFIL-HO-
SPITAL znalazło się 14 poszkodowanych ze zbombardowanej Libańskiej 
Kany. Z tego trzech wymagało natychmiastowej operacji. Reszta musiała 
czekać, bo na jednej sali operacyjnej  i stole chirurgicznym w ambulatorium 
pracowały dwa zespoły zabiegowe. 

Operacje trwały bez przerwy prawie dwanaście godzin. Cała załoga była 
mniej lub więcej zaangażowana, jeśli nie medycznie to zabezpieczając jedzenie, 
napoje czy wspierając psychicznie zespoły operujące.

Ale ten dzień, który pamiętam ze szczegółami do dziś, nie był zapamiętany 
z racji nb. po raz pierwszy oglądanych tak straszliwych ran i groźby bombar-
dowania szpitala  z powodu obecności członka rodziny dowódcy Hezbollachu. 
Wieczorem, kiedy już prawie wszyscy ewakuowani zostali zaopatrzeni a ja 
opracowywałem szczegółowy raport  dla dowódcy o przebiegu dnia, zdarzyła 
się inna zupełnie wyjątkowa sytuacja. 

Do ogrodzonego wysokim betonowym płotem  obozu ONZ na terenie 
którego usytuowany był szpital, do oddalonej ok. jednego kilometra bramy 
podjechał stary mercedes, z którego wyskoczył przerażony Libańczyk z okrzy-
kiem „ Allach Akbar”,  i „Ratować moja kobieta”!!!.  Skąd znał takie polskie 
słowa nie ustaliłem, ale wielu Libańczyków Palestyńczyków czy Egipcjan, 
którzy stykali się choćby tylko z turystami potrafiło wymówić kilka polskich 
zdań z doskonałym akcentem. A szczególnie łatwo przyswajali sobie nasze 
przekleństwa.  A „Allah Akbar” tłumaczy się jako: „ Bóg jest jeden”, „Bóg 
jest miłością”, „ Bóg jest wielki”, i może wyrażać zachwyt, emocje itd. 

Za panowania Kadafiego był to tytuł  hymnu Libijskiego.
Ale wracam do słów „ Ratujcie moja kobieta.”. Wartownik pełniący służbę 

na posterunku  szybko zorientował się, o co chodzi, a biegający i pokrzyku-
jący Arab zmusił go do niestandardowego zachowania i ominięcia procedur. 
Tym bardziej, kiedy ujrzał młodą kobietę z wykrzywioną z bólu twarzą 
i dużym brzuchem.

Boże, przecież ona rodzi — wykrzyknął— naturalnie po polsku! 
U Araba wywołało to okrzyk Yes, Yes, Yes, jak po latach zrobił to w innej 

sytuacji niezbyt udany polski premier K.M.  Natychmiast wbrew wszelkim 
obowiązującym przepisom wpuścił samochód na teren obozu krzycząc... Go!!! 
Go... Go...  to hospital... co Libańczyk bezzwłocznie uczynił.

Jedzie rodząca Libanka. Samochodem. To mercedes...kolor szary... wpu-
ściłem ich bez zgody. Zawiadom lekarzy. To pilne — krzyczał telefonicznie 
do dyżurnego w szpitalu.

Zespoły chirurgów i pielęgniarek na szczęście już po zaopatrzeniu ciężko 
rannych zbiegły się do ambulatorium, gdzie na stole zabiegowym błyskawicznie 
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przystąpiono do odbierania porodu. Następował on bardzo szybko, ale był 
sprawnie odebrany mimo, że w załodze szpitalnej nie było lekarza ginekologa 
i położnej. Na widok pojawiającego się dziecka, mimo stresu i głębokiego 
zmęczenia wśród personelu medycznego, szczególnie wśród pielęgniarek 
zapanowało radosne podniecenie.

— Jest. Jest dziewczynka — wykrzyknął lekarz odbierający poród.
— Będzie następne dziecko, to ciąża bliźniacza — dodał z przejęciem.
Po chwili na świat, nad którym kilka godzin wcześniej latały śmiercionośne 

maszyny latające i pociski rakietowe, z pierwszym krzykiem oddechu wdarło 
się nowe życie. 

— Druga dziewczynka— powtórzył z przejęciem.
Dla mnie, ojca również dziewczynek, już dorosłych bliźniaczek, z których 

jedna przebywała w tym samym  czasie w Naqourze, jako sekretarka szefa 
służby zdrowia UNIFILU, było to niesłychanie stresujące i emocjonujące wy-
darzenie.

Następnego dnia rano na codziennej odprawie z załogą szpitala podsumo-
wałem wszystko; chyba trochę poetycko i refleksyjnie: 

— Jest coś optymistycznego w tym — powiedziałem — że podczas wza-
jemnego niszczenia się dwóch Narodów pochodzących z tej samej rodziny, 
w dwa tysiące lat od pierwszego cudu sprawionego przez Chrystusa, w Li-
bańskiej wiosce Naqoura, pod flagą ONZ,  w polskim szpitalu polowym... 
narodziło się nowe życie.  Może ten fakt w tym zakątku ziemi, gdzie trzy 
monoteistyczne religie świata łączą się w jakby centralny punkt ziemi, stanie 
się światełkiem nadziei w morzu nienawiści  i posieje ziarno zgody zamiast 
codziennych żniw zabijania. 

***
Po 17 latach od tych wydarzeń, myślenie o świecie bez wojen pozostaje 

jednak, tylko naiwnym marzeniem lekarza humanisty.
Gdynia sierpień 2013-08-29

AUTOR:
Były Komendant UNIFIL-Hospital
Kmdr rez. lek med. Zbigniew Jabłoński
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Aldona KRAUS

Rozmowa o przyjaźni. 

Późnym wieczorem wróciłam do domu. Na progu siedział rudy kot. 
Popatrzył na mnie przez ułamek sekundy, bursztynowo - zielonymi śle-

piami, które powoli zasłonił powiekami. Wlepiłam w niego zdumione oczy.
 – Niemożliwe? - Myśli pędziły jedne za drugimi. – Nieprawdopodobne, 

żeby to był On ! Kot Marka – Profesora, Prezesa Unii Polskich Pisarzy Le-
karzy? Czy koty maja dar bilokacji?

–  A mają, mają, od zawsze i wszystkie – (Na dodatek rudzielec czytał 
moje myśli). 

–  Tak, to ja, Baltazar, ten od rozmów z Markiem, moim i twoim przy-
jacielem. Baltazar D, z tysięcy rysunków Ryśka Żaby, z naszej paczki. 

–  Dlatego od razu wiedziałam, że to ty, choć o bilokacji z Łodzi do Warszawy 
nic, a nic Marek nie pisał w Rozmowach z Tobą, Baltazarze... 

– A nie pisał. 
– To zapewne Marek nic nie wie twoich zdolnościach? 
– Nie wie. Właśnie teraz ucina sobie drzemkę - wymruczał Baltazar. 

Gdy to mówił, z całą pewnością wiedziałam, że jest i tu, i tu. Przeciągnął się 
i kontynuował - Koty wymagają więcej snu niż ludzie, ale kiedy nie śpimy… 
U ciebie jestem po raz drugi. Miałem przyjemność poznać wtedy tylko twoją 
Prążkę D. A u Żaby byłem wielokrotnie – pozowałem mu.

 – Prążka D – jaka D? Nasza kocica ma co prawda już dwadzieścia cztery 
lata, ale żeby tak jak ty przy imieniu masz D – ona ma też to - D. 

 – Nie wiedziałaś. Oboje pochodzimy z Galilei. Tak jak przede mną było 
499 Baltazarów, tak i przed nią 499 Prążek. My oboje pochodzimy i należymy 
do rodów bardzo starożytnych.

 Tak. Jej pra … spotkała się w Nazarecie z moim praprzodkiem, w domu 
cieśli Yusefa. Palili się do siebie. Niestety nic nie wyszło z mariażu między 
nimi. Niezgodność charakterów. Dowiedziałem się o tym z odnalezionego 
nareszcie naszego manuskryptu. Był ukryty, sprytnie ukryty, w klasztorze 
świętej Katarzyny i gdyby nie atak os, leżał by sobie tam jeszcze całe wieki. 

 – Atak os? – zapytałam. 
– A tak, żądliły i żądliły zakonników. Nawet klasztornym kotom nie 

przepuściły. Zaradzili braciszkowie pszczelarze i pewnego dnia wykurzono 
je. Kokony zerwano. Jeden niecelnie wrzucony do ognia, porwały myszy, na 
gniazdo dla jednej z nich, oczekującej potomstwa. Strasznie jej było niewy-
godnie, nawet głośno narzekała, że coś w kokonie szeleści, ale myślano, że 
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to tylko ciążowe fanaberie. Dopiero gdy wpadła w histerię, zdenerwowany 
przyszły ojciec wyrzucił kokon. 

Upadł tuż koło wybitego sprzeczką ze snu jednego z Baltazarów, znanego 
niestety ze zbieractwa. On też usłyszał ten dziwny szelest i przed schowaniem 
znaleziska do kufra, obejrzał je dokładnie. Co się wtedy działo! – To skarb! - 
darł się na cały klasztor. Z nim wrzaskliwie miauczały inne koty. Mysz zaczęła 
nawet przedwcześnie rodzić. Nasz zbieracz pęczniał z dumy i teraz już nie 
ma takiej siły, która uwolni go od jego manii.

 – My, koty o imieniu Baltazar nade wszystko cenimy sobie spokój, ale. 
gnany pierwszym, tym najstraszniejszym stopniem ciekawości, tam też byłem. 

 – To jak możesz bilokować, i to dziś, w tak groźnym, głośnym, wojującym 
świecie, i to bez wiedzy Marka? 

 – Robię to tylko wtedy, kiedy on śpi. Bożenka, jego żona nakryła mnie, 
ale pokazałem jej i moją bilokację i lewitację i hipnozę. Tę ostatnią na Marku. 
I oto jestem tutaj.

 – Ale dlaczego u mnie, w Aninie?
 – Pokrótce opowiem – Telefonowałaś do Marka tuż przed Anińskim Świętem 

księdza Jana Twardowskiego. Aldonko - powiedział do ciebie - Nastawiam 
telefon na głośno mówiący odbiór, a do Bożenki wołał - Słuchaj, słuchaj nasza 
koleżanka, przyjaciółka z Warszawy dzwoni i zaprasza.

 – Zastanowiło to mnie. Tyle rozmów przeprowadziliśmy z Markiem, 
o podstawowych, decydujących o życiu sprawach. Wiemy, że się przyjaź-
nimy, lubimy, kochamy. O miłości - to rozumiem. Tyle już lat szepce o niej 
z Bożenką, że … O przyjaźni… Wiemy, że ona jest nasza, więc o niej też nie 
mówimy. A tu Marek woła i to na cały dom, i to w czasie mego pierwszego 
snu - dzwoni przyjaciółka…

 – Pytałem go o tę, przyjaźń z tobą, bo znam inne osoby, które darzymy 
z Markiem tym uczuciem, a ciebie jeszcze nie poznałem. Czy istnieje przyjaźń 
na odległość? 

 – Zapewniam cię, że przyjaźń i miłość istnieją mimo oddalenia, zapra-
cowania, zaczytania, mimo pędu tego świata i tego w naszym życiu. I one. 
i nadzieja, i wiara są ponad wszystkim. - Marek mówił tak samo. Jakbyście 
się umówili.

 – Nie umawialiśmy się, ale przyjaciele nadają zawsze na tej samej fali, na 
przykład Kubuś Puchatek i Krzyś, Mały Książę i róża...

 – Ej, umówiliście się, on nawet podał mi te same przykłady. W dodatku 
na pewno, tak, jak on, zapiszesz naszą rozmowę. 

- Niech ci będzie! Cieszę się, że znasz, tak jak my, takich prawdziwych 
Przyjaciół, przez duże P, nawet mimo dzielącej ich odległości. A co do zapisania 
rozmowy, to już ją w głowie zapisuję, by potem przelać na papier.
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Baltazar podniósł na mnie oczy, w których czytałam zawieszone pytanie, 
na które natychmiast w sercu znalazłam odpowiedź – Przyjaźń z Tobą, ależ 
tak. Kiedy przeczytałam Marka książeczkę – Rozmowy z Baltazarem – zawsze 
myślałam o Marku i o tobie jak o moich przyjaciołach.

 – Powiem ci co o przyjaźni mówił, mój przyjaciel, wielki poeta i kapłan 
Ksiądz Jan Twardowski – przyjaźń tak dobra, bo nie dostaje bzika – gdy to 
wypowiedziałam kot spokojny dotychczas, zaczął się tak wiercić, że pomy-
ślałam – Gdzie on wstąpił po drodze do mnie. U nas nie ma pcheł.

 – Nigdzie nie wstąpiłem, ale gniecie mnie jedno pytanie. 
 – Och żebyś od niego nie dostał nagniotka – pytaj! W przyjaźni… 
 – Więc pytam, ja Baltazar: Czy będę twoim przyjacielem i wtedy, gdy ci 

wyznam, że czasami bzikuję. I to, jeszcze na całego choc lubię tylko spokój, 
nie hałasowanie, huk, walenie, ryki. 

– Baltazarze! Oczywiście – że będziesz!
 – No bo widzisz, zbliżają się Święta i nowy, kolejny rok. Prążka, kiedy 

czekaliśmy na ciebie, zaprosiła mnie do was. Powiedziała – Do moich w tym 
czasie przybywa Światło Betlejemskie i… ten twój i nasz maleńki Yeszua – 
Król Świata. Witamy Go, a po dzieleniu się opłatkiem, po życzeniach, po 
kolędach, ja mówię, śpiewam, a wszyscy grają na wszystkim – poza nerwami. 
Wtedy zakładamy barankowe czapki, korony wianki, turbany, cuchy, anielskie 
skrzydła i włosy, wąsy i brody i bijemy w moździerz, kolędujemy. I oczywiście 
jemy smakołyki, oglądamy prezenty, nawet sypiemy brokatem… I tak jest 
do Sylwestra, do Trzech Króli, i aż do Matki Boskiej Gromnicznej.

 – Baltazarze, przyjacielu… Przerwał mi. 
 – Pragnę waszej przyjaźni, ale… czy stracę ją gdy nie przybędę i spędzę 

spokojne Święta i Sylwestra z Markiem i Bożenką… Do Dzieciątka, do sta-
jenki pójdziemy w Łodzi, wtedy gdy już przewalą te tłumy odwiedzających. 

W Sylwestra włożę do uszu sylwestrowe stopery… Ojej! Miałem o nich 
nawet nie miauknąć. To tegoroczny prezent od Marka, ale czy można cokol-
wiek schować przed kotem? 

 – Jakie one są, powiedz – przerwałam 
– Podejrzałem już prezenty. W tym roku kupił mi stosowne na ten dzień 

– brokatowe. No, to jak będzie? Mogę nie przyjeżdżać?
 – Zapomniałeś o przyjaźni na odległość.
– Rzeczywiście! Ale ze mnie gapa! – Zamiauczał z uśmiechem – Tak się 

cieszę, że ona i na odległość istnieje. 

Anin 25 listopada 2014 
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Zbigniew DOMOSŁAWSKI

Polskie ślady wielowiekowej przeszłości Cieplic zdroju

Pragnąc również uratować od zapomnienia minione dzieje i uzupełnić 
słabszą może wiedzę czytelników o przeszłości, obrałem sobie za cel w spo-
sób popularny sprostać potrzebie uzupełnienia naszej wiedzy o przeszłości. 
Bowiem Cieplice Śląskie Zdrój, dziś już włączone do Jeleniej Góry, są dla 
Dolnego Śląska jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk. Cieplice mogą 
wylegitymować się przeszłością nie tylko polską, ale również czeską i niemiecką 
w swych bogatych dziejach. Stąd można mówić o ich: wielokulturowości, 
wielonarodowej przeszłości, i to za tym idzie i wieloreligijności.

A w historii medycyny wsławiły się wielosetną działalnością jako uzdrowiska. 
Niezależnie od przynależności państwowej Polacy, szczególnie arystokracja 
dość licznie nawiedzali o uzdrowisko, zwłaszcza, że wyprzedzało ono późniejsze 
polskie uzdrowiska z Krynicą oraz Szczawnicą na czele. Polacy stanowili tu 
dość znaczny odsetek znakomitych gości. Przebywali tu znani i cenieni pisarze 
i artyści, nie mówiąc już o zasobnej arystokracji z Poznańskiego, które przez cały 
wiek XIX należało do Niemiec. Upamiętnieniem tego faktu, chyba jedynym 
z najlepszych są „Listy ze śląskich wód”, które z czasopism i pamiętników 
XIX-wiecznych wybrał i opracował Andrzej Zieliński. Monografię wydal 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź. Znajdujemy tam szeroko też uwzględnione korespondencje z Cieplic 
Zdroju, gdzie przebywali na kuracji m.in. Izabela Czartoryska, Wincenty Pol 
i inni. Wspomnieć też należy o dość licznych przewodnikach w języku pol-
skim, spośród których wybija się wznawiany ostatnio „Warmbrunn i okolice 
jego” w 3 obrazach zebranych z 12 wycieczek przez pielgrzymkę w Sudetach 
Rozalię Saulsową, Wrocław 1850 r. wielokrotnie wznawianą.

Artykuł tegoż autora zasługuje we fragmentach na przytoczenie i oczy-
wiście na bliższą znajomość... Jesteśmy tedy w Warmbrunnie (Cieplicch) 
wśród pięknej górskiej okolicy i widok z kąpielowej galerii na pasmo Gór 
Olbrzymich, które Czesi Karkonoszami nazywają. Cieplice warmbruńskie 
odkryli już w XIII wieku myśliwi i już w owych czasach postawiono tu małą 
drewnianą kapliczkę świętego Jana Chrzciciela przy źródle. W wieku XIII 
osadzili i nadali tu Schaffgotsche OO Cystersów. Ci zakonnicy, zajmujący 
się rolą i przepowiadaniem Słowa Bożego, mieli pieczę nad źródłem i około 
chorych. Na miejscu dawnej kaplicy stanął okazały kościół, który dziś jest 
farą warnburyńską, a małe pustelnicze mieszkania zakonników zmieniły się 



126 Zbigniew DOMOSŁAWSKI

w gmach klasztorny. Po zajęciu Śląska prze Fryderyka II zniesiono klasztory, 
udało się szczęśliwym trafem rodzinie Schaffgotschów uratować w majątkach 
swoich fundusze religijne na rzecz Katolickiego Kościoła i ocalić zbiory tylu 
wieków, które odtąd są wyłączną własnością ich rodziny. Do starszej historii 
Śląska jest biblioteka Schaffgotsche złożona w klasztorze Cystersów, tym czym 
Zakład Ossolińskich dla historii przeszłości całej Polski. 50000 dzieł posiada ten 
księgozbiór prócz wielkiej liczby rękopisów. Zajmuje on górne piętra gmachu. 
Korytarzami dochodzi się dookoła gmachu do których przylegają sale książka-
mi zapełnione, familijna zbrojownia i zbiory mineralogiczne. Mineralogiczny 
zbiór jest systematycznie ułożony i bardzo bogaty, szczególnie co do oddział 
kryształów nadzwyczajnej piękności. Zbrojownia jest umieszczona na osobnym 
sklepieniu, które potem urządzono. Pośrodku zbrojowni stoi stół starożytny, 
stołkami z XVI wieku otoczony, a na nim leży pamiętnik, gdzie zapisują 
notatki podróżni zwiedzający ten zakład. Na dwóch przeciwległych ścianach 
znajdują się olejne obrazy i chorągwiami zdobne dwa drzewa genealogiczne, 
jedno rodziny Schaffgotschów, a drugie rodu Piastów. Wycieczki na Śnieżkę 
słynnego czeskiego uczonego Jana Ewangelisty Purkyniego (1787–1869) 
pioniera w dziedzinie eksperymentalnej fizjologii podówczas profesora fi-
zjologii na uniwersytecie we Wrocławiu z Kornelem Ujejskim (1823–1897) 
poetą i publicystą oraz Wincentym Polem (1807–1872) poetą, prozaikiem, 
geografem – są na ogół często wspominane i przypomnienia nie wymagają.
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Renata PALIGA

List do córki

Lato 1912 roku
Moja mała, śliczna Córeczko. Piszę list, który być może nigdy do Ciebie nie 

dotrze. Życie nauczyło mnie, że lęki czasami przekraczają dobry los, z którym 
przyszliśmy na świat. Staje się innym niż podarowany w chwili urodzenia. 
Filozofia jest nauką mądrości, ale tak jak światło łatwo ulega rozproszeniu 
i ginie w meandrach rzeczy nieistotnych – w ogólnym rozrachunku staje się 
bez znaczenia...

Wiem. To słowa nie odpowiednie dla małego dziecka, mam nadzieję jednak, 
że zostaną przekazane we właściwym czasie. Liczę za zrozumienie Twoich 
opiekunów. Muszę wyjechać. Nie robię tego z chęci porzucenia Ciebie. Nie! 
Nie mam wyboru. Tak jest urządzony świat, że kobieta za wolność słowa, 
myśli, uczucia – musi czymś zapłacić. Kocham Ciebie mocno Zosiu i mam 
nadzieję, że Dobry Bóg pozwoli mi jeszcze wziąć w ramiona moją córeczkę. 
Pamiętaj o jego przykazaniach. Są najważniejsze. Ludzie pobożni żyją spo-
kojnie, nie błądzą na manowce. Chciałam, starałam się tak żyć.

Grzech łatwo usprawiedliwić. Zawsze można odnaleźć podparte logiką 
wytłumaczenie, gdy pragnienia duszy, ciała, chęć zniewolenia drugiego 
człowieka, pchają nas w inną stronę niż Boże Słowo.

Słuchaj opiekunów i ucz się. Obiecano mi, że otrzymasz możliwość edukacji, 
jeśli będziesz miała ku niej zamiłowanie. Nauka to dla kobiety niezależność. 
Mam nadzieję, że będziesz dorastać w łaskawszych dla naszej płci czasach.

Może kiedyś spotkamy się w Paryżu? Pragnę zatopić się w pracy i poszu-
kiwaniu ludzi, którzy oddychają takim jak ja gorącym powietrzem. Wierzę 
w postęp, który nastąpi i zamierzam swoim życiem przyczynić się do zmia-
ny świata.

Pozostawiam przy Twoje główce prezent. To Anioł. Należał do mojej Mat-
ki. Kiedy byłam małą dziewczynką, otulona szalami w oknie wyczekiwałam 
pierwszej gwiazdki w Wigilię.

Wieszałam na choince Anioła i rozpoczynano Wieczerzę.
Pozostaję przy Tobie myślami i proszę Dobrego Boga by skrzyżował jeszcze 

nasze drogi. Będę co wieczór modliła się o Twoje szczęście i zdrowie.
Mama
P.S. Słowa kieruję do W.P.Pana
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Bardzo proszę, błagam przekaż jej te sowa. Niech nie zaginą. Opuszczenie 
dziecka jest wystarczającą karą...Skazuję się dobrowolnie na nieistnienie w jej 
życiu na Twoją prośbę...

Nie zabieram z sobą nic prócz paru książek, szala od mojej Matki, sukien. 
Biżuterię, którą od W.Pana otrzymałam – pozostawiam Zosi.

List i pismo rozwodowe proszę przesłać do mojej ciotki w Paryżu. Tam 
zatrzymam się dopóki nie znajdę miejsca i adresu.

Dbaj o nią. Nie okazuj niechęci, jeśli okaże się do mnie podobna. Błagam 
o pozwolenie spotkania jeszcze z moim dzieckiem...

Jadwiga.

Jesień 1946 roku
Zabrali mi Ciebie. Przyjechała prostacka kobieta z PCK i wyszarpała 

z ramion. Chyba płakałaś, nie pamiętam...
Nic nie zostało z dawnego życia. Dwór ocalał w dobrym stanie, paru okien 

wybitych i spalonej stajni nie liczę. Wczoraj wyniosłam moje drobiazgi z pokoi 
i musiałam pozwolić na spisywanie mebli i przedmiotów.

Teraz dom przodków nie jest już moim domem. Stał się dobrem narodowym. 
Jak dobrze, że Ojciec tego nie dożył. Bluźnię, wybacz Boże, ale na prawdę 
dobrze. Wlekli ciało całe we krwi. Patrzył na mnie, rzęził coś niezrozumiale, 
charczał. Nawet ciągnące konie płakały nad nim.

Mnie oszczędzili bo podobno jestem szalona. Ciebie oszczędzili, bo stałaś 
się właśnie wtedy. Panienka nie ma rozumu – krzyczała Niania. Zabili ją 
strzałem w środek czoła. Ona rozum miała.

Wytłukli cała porcelanę. Żałuję tylko tego anioła podarowanego przez 
Matkę. Pamiętam to doskonale, chociaż ojciec krzyczał na mnie ilekroć o niej 
mówiłam. Krzyczał i bił po twarzy, krzyczał i bił.

Chciałam zamienić Ciebie na anioła z choinki, ale śmiali się tylko i po-
kazywali brudnymi okrwawionymi dłońmi kółka na czole, kazali tańczyć. 
Ja śmiałam się i podnosiłam spódnicę. Myślałam, że oddadzą. Jedyną rzecz 
w domu którą kochałam.

Wdeptali anioła w ziemię ciężkimi butami, a ja czułam pękające szklane 
serce. Drapałam poranionymi palcami w ziemi pełnej słońca i śniegu aby 
znaleźć chociaż cząstkę skrzydeł, ramion. Obok leżał Ojciec, nie czułam jak 
ujeżdżano mnie raz za razem, raz za razem. Szukałam porcelanowej główki 
w śniegu. Chciałam pochować w grobie za szybką jak wiosenne pisklęta. Takie 
grobki sypałam później kilka razy  i płakałam nad nimi, grzebiąc poronione 
części swego ciała i okruchy szkła.

Anioł pachniał. Pamiętam. Dziwnym zapachem mojego dzieciństwa. Ciszą 
i szelestem rozwiewanych firan w otwartych oknach, zapachem fajki i smakiem 
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cukierka oklejonego tytoniem. Znajdowałam go w przepastnych kieszeniach 
marynarek Ojca, kiedy wracał do domu i otwierał na powitanie ramiona.

Może wróci do domu skoro oddałam Ciebie? Pojawi na drodze roztrwo-
nionej pod kopytami koni? Zwykłe gliniane barachło z jarmarcznej choinki 
ukradło mi duszę.

Zeszyt zakopię w ziemi razem z zebranym gruzem i resztkami szkła. Może 
ktoś znajdzie. Przeczyta, zapłacze nad mym losem? Kiedyś..

I jeszcze płatki kwiatów. Ot. Pogrzeb tego co zdechło. Nie wiem dokąd 
pójdę. Podobno zrobią w moim domu szkołę dla dzieci. Na fortepianie który 
prhal z Paryża jako spadek po nieznanej ciotce, będzie bębniła zgraja bacho-
rów ze wsi. Do portretów już strzelali. Szli przez dwór, strzelali do portretów 
i wszyscy mogli być twoimi ojcami. Książki sami spaliliśmy zimą. Na co komu 
teraz mądrość świata, który przeminął...

Dobrze, że Ojciec tego nie dożył. Jestem wolna, biedna, parlewufrąse, może 
ktoś mi da pracę. Niech was wszystkich piekło pochłonie za moją krzywdę.

Czerwiec 1967 telegram

Załatwiłam w moim domu dziecka stop mamy córkę stop należy się większe 
mieszkanie stop załatwiaj stop będę w czwartek stop.

Wrzesień 2013

Mam groby co roku. W balkonowych skrzynkach pełnych pelargonii. 
Wiszą nad przestrzeniami, nad sinymi woalami, które otulają ramiona we 
wrześniowe poranki. Może dla tych żałobnych kwiatów pielęgnowanych co 
roku w ciszy i samotności nie mogę sprzedać tego domu?

Trwam otoczona aniołami. Powietrze rozbrzmiewa requiem Mozarta zamiast 
dziecięcym szczebiotem. Twój ojciec wyrzucił jedyne zdjęcie potwierdzające, 
że nie byłaś jedynie pobożnym życzeniem, istniałaś na prawdę. Czarno biało 
szare, szumiące USG, wyrzucił do śmieci. Ja zanurzona w cierpieniu nie 
zadbałam o to, by nie zniszczono Ciebie. Stałaś się odpadem medycznym. 
Zdjęcie wygrzebałam z kosza i trzymałam jeszcze długo w biurku, między 
dokumentami pacjentów. Ciebie nie zdołałam wygrzebać. Nie zdążyłam 
pogrzebać ani pożegnać. A wszystko to dla mojego dobra.

Porównywałam niemowlęta kołysane w matczynych ramionach, przynoszone 
do mnie jak w koszyku ofiarnym. Odmierzałam czas patrząc na rozwój dzieci.

Miałabyś dzisiaj jedenaście lat. Czasami już nie wierzę, że umierałaś we 
mnie dzień po dniu. Nie czuję już palącej rozpaczy.
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Zabłąkany anioł zabrał mi duszę, dawno temu. Nie chciał być ze mną, nie 
chciał być we mnie. Opuszczali mnie wszyscy, których kochałam. Nawet nie 
chciałaś wzmocnić moich gałęzi...

Czasami widzę – trzymam za rękę małą dziewczynkę i kłócę o codzienne 
sprawy, ale to tylko moja wyobraźnia. Oddycham wtedy głęboko. Nigdy 
nie jkupię dziewczęcej sukienki, nie przytulę, nie skarcę, nie pobłogosławię 
przed ślubem, nie...

Najbardziej żałuję, że nie mam grobu. Postawiłabym na nim figurę z anio-
łem. Płakałabym nad białym krzyżem co roku z pobielonej betonowej ramy. 
Byłoby Twoje miejsce za ziemi. Kojec dla duszy niespełnionej matki.

Przesiąknięta ciszą zapadam się w nią coraz mocniej. Szukam w nauce, 
chociaż gubię poczucie sensu, skoro moje istnienie jest bez znaczenia.

Od wielu lat nad moim biurkiem wisi Anioł. Gliniany aniołek z choinki. 
Nie pamiętam kiedy pojawił się w moim życiu. Może dostałam go od Matki? 
Chciałbym coś zmienić, wyjechać. Do Rzymu, Paryża?

Kończę na dziś... wrzesień. Zabarwiły się jarzębiny, pelargonie w skrzyn-
kach coraz dojrzalsze..

Córeczko moja, dziecko... Pomóż mi zmienić los. Boję się, że za jakiś czas, 
nie będę zapalała po zmroku światła...
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Przypadki

Nie byłoby mnie na świecie, gdyby moja babka nie poroniła. A stało się 
to w Wielką  Sobotę 1929 roku, kiedy zdejmowała z pieca gar ze świąteczną 
szynką. 

Wędlina przez całą noc stygła nabierając  smaku i koniecznej soczystości, 
ale Święcone w sąsiedztwie odbyło się bez niej i bez innych wytworów kuli-
narnego talentu gospodyni.

Marysiu, trzeba było na mnie poczekać! – utyskiwał mój przyszły dziadek 
w każdą z kolejnych Wielkich Sobót aż do roku 1933 włącznie, bo moja 
matka urodziła się w maju tego właśnie roku.

Nieco ponad sześć lat później dziadka co rusz przeganiały z szosy pod 
Brzezinami niemieckie karabiny i wycie samolotów. Spragniony napił się 
wody z przydrożnego rowu i, jak to się mawiało, popsuł sobie brzuch na 
lata. Dotarł  nad Zbrucz tu i ówdzie znacząc swój odwrót aż do spotkania 
z Sowietami. A tak już było blisko do mostu w Zaleszczykach… Powitalny 
komiśniak, gliniasty jak niewypalona cegła, spadł żołnierzom pod nogi zrzu-
cony na ziemię z gruzowików. Po nim znowu bóle brzucha i wiatry. Potem na 
długi czas przejęli ich Niemcy.

Owocem dziadkowego powrotu z niewoli był syn. Ale i jego nie byłoby na 
świecie, gdyby nie nagła potrzeba popsutego wcześniej brzucha, która tym 
razem szczęśliwie dała o sobie  znać  podczas alianckiego nalotu gdzieś na 
północy Niemiec. Wróciwszy z wygódki dziadek znalazł pod swoją zrujnowaną 
pryczą niewybuch bomby. Tak to wrześniowa sraczka z roku 1939 pozwoliła 
zachować jedno życie  i dać drugie w kilka lat później.

Nie byłoby mnie na świecie, gdyby mój przyszły ojciec choć raz nie zdjął 
w porę czapki i nie zszedł z chodnika mijając żandarma pod płotem łódzkiego 
getta. A chodził na tajne komplety z zeszytami za pazuchą – pewna reedukacja, 
a może i śmierć na Przemysłowej, bo nie było po drodze chwili na dziecięcą 
beztroskę ani na przypadkowe zagapienie. Jedna spóźniona reakcja i miałby 
kogo jakiś Hoppe wlec za kołnierz jesionki.

I nie byłoby mnie na świecie, gdyby moja matka nie poroniła, każde 
bowiem pierwsze jej żywo urodzone dziecko musiało być ostatnim. Nie 
miejsce tu jednak i nie czas na przedłużenie tej krótkiej w zamyśle opowieści 
o historię choroby.
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*   *   *
W starym szkockim rodzie Burnettów pojawił się nie lada problem. Lady 

Burnett była w ciąży i do samego jej końca nie wiedziano, czy urodzi chłopca 
czy dziewczynkę. Nawet najbardziej znany ultrasonografista Edynburga, dr 
Kowalski, nie potrafił określić płci dziecka i to na dzień przed terminem porodu. 
A nie da się przecież powiedzieć, że było ono już w łonie matki wstydliwe, 
wycofane lub kryło się po kątach, przepraszam – po rogach macicy. Wręcz 
przeciwnie, wykonało stosowny zwrot i zamierzało nacierać główką do przodu. 

Przyszły ojciec był szczególnie zaniepokojony, na pytania żony odpowiadał 
więc lakonicznie, a nawet opryskliwie.

– Jeśli będzie chłopiec, jak mu damy na imię?
– Makbet…
– A dziewczynce?
– Lady Makbet!
– Dobrze, że mieszkamy w Szkocji; czy chłopiec, czy dziewczynka, i tak 

będzie chodzić w spódniczce – powiedziała pojednawczo. Poślemy je do sz-
koły z internatem, oczywiście nie do Hogwartu – drogo i przereklamowane 
przez tę Angielkę.

– Wiesz, czego ja się boję, wiesz, czego się boję?! – pytał zdenerwowany 
mąż – że ono w ogóle nie będzie miało płci, tylko gender. A wszystko przez 
te twoje feministyczne pogadanki o rolach społecznych!

No takich wyrzutów i do tego wyrażonych w tak licznych słowach lady 
Burnett nie słyszała od początku małżeństwa, to jest od lat piętnastu. Ale 
zrozummy i sir Burnetta: był bardzo zajęty – miał po przodkach rozległą po-
siadłość, polował i doglądał pasterzy owiec i bydła, rzecz jasna rasy szkockiej. 
Pewnego razu ubiegłej jesieni spadł z konia i złamał nogę pod kolanem. Leżąc 
w gipsie przeczytał Kochanka Lady Chatterley i przeląkł się, bo i on zatrudniał 
w posiadłości leśniczego. Błyskawicznie dorósł do ojcostwa, posadził na sobie 
doglądającą go żonę… i już. Zmarnowało się przy tym trochę herbaty i mleka, 
bo lady Burnett nie zdołała utrzymać  tacy, ale wybaczył jej wielkodusznie 
i nie musiała oddawać ani pensa. 

– Skoro mam być ojcem, to albo syna – dziedzica, albo córki – posażnej 
i dającej nadzieje na koligacje – perorował dalej. Chłopiec powinien nosić 
spódniczkę, pilnować majątku, polować, pić szkocką z członkami klanu, palić 
cygara i mieć dzieci – zapędził się cokolwiek, rozemocjonowany. Dziewczyn-
ka… dziewczynka ma robić to samo z wyjątkiem picia, palenia i polowania 
– przypadkiem stworzył prawo 3p, ang. DSH, ale zorientował się, że nie jest 
to wielkie odkrycie.
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Lady Burnett przez chwilę była z męża dumna – z tym przemówieniem 
spokojnie mógłby trafić do Izby Lordów, nie takie bajdy tam opowiadano, 
jak w każdym zresztą parlamencie. Z drugiej strony poczuła się jak w behind–
the–wall i darkcity, a mieszkali przecież na zamku.

– A mnie nie przeszkadza, że będzie gender, byle było zdrowe – powied-
ziała. O! Może nawet mieć takie imię! Gender Burnett of Leys… Prawie jak 
Ginger Rogers – była taka aktorka!

I zaczęła rodzić z czystym sumieniem. 
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Góral idzie do nieba
W hołdzie Pielgrzymowi

Kwietniowy był wieczór, gdy drogą do nieba, oparty na lasce, szedł powoli 
góral w białej sutannie. Słońce już się ku zachodowi mając, pilnie baczyło, by 
pod stopy pielgrzyma słać złote promienie znaczące drogę pod górę.

Z każdym krokiem prostowały się plecy pod białą sutanną, a głowa podno-
siła, zda się każdy metr  ujmował ciężaru przeżytych lat. Gdy już miał zamiar 
zanurzyć się w chmury zebrane na zachodzie, stanął góral wyprostowany 
i uśmiechnięte oczy obrócił w stronę oddalonego szczytu, na którym błyszczał 
w słońcu krzyż. Pobłogosławił Giewont i całą krainę aż do morza, rozłożył 
ręce jakby objąć chciał swoją ziemię po raz ostatni. Jeszcze chwilę słuchał 
dźwięku dzwonu z wawelskiego wzgórza i zniknął w chmurach.

W niebie ruch panował okrutny. Ustawiały się anielskie chóry, a wszyscy 
patriarchowie uczynili szpaler aż do bożego tronu. Nie byle kogo mieli witać.

Święty Piotr otworzył bramy niebios i stał na progu wypatrując pielgrzy-
ma. Pierwszy będzie go witał, więc suknię odświętną przywdział i w myśli 
postarzał mowę, która tylko namiestnikowi Zbawiciela należy się według 
niebiańskiego zwyczaju.

Pan Bóg zasiadł na tronie i dobrotliwie uśmiechnięty czekał aż biała postać 
zbliży się po paradnym dywanie przeprowadzana anielskimi śpiewy.

Góral stanął u progu. Święty Piotr nabrał tchu, podniosły się ręce cheru-
binów – dyrygentów, szpaler zastygł w oczekiwaniu... Nagle szmer przeleciał 
niebiosa. Chór zamarł z otwartymi ustami.

Oto pielgrzym poklepał po ramieniu Świętego Piotra, na paradny dywan 
ani spojrzał i ściskając w ręku mały przedmiot, raźnym krokiem ruszył w tłum 
aniołów i zbawionych duszyczek. Rozstępowali się przed nim zdumieni, a z 
tyłu biegł, nie mogąc nadążyć, stary Piotr i małe aniołki skubały białą sutannę, 
wołając, że tron Boży stoi w innej stronie nieba.

Bystre oczy pielgrzyma wkrótce odnalazły poszukiwane miejsce. Na posła-
niu z puszystej chmurki, nic sobie nie robiąc z uroczystych przygotowań spał 
Głuchy Święty, patron od deszczu. Stary był i nie chciało mu się z innymi do 
chóru stawać, a że nie dosłyszał i śpiewać nie umiał, dano mu spokój.

Gość pochylił się nad śpiącym i budząc go zawołał – Hej! A potem wsunął 
coś do niesłyszącego ucha. I nagle odmieniło się oblicze deszczowego patrona. 
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Usłyszał głosy anielskie, szum wiatru, usłyszał też co do niego mówi uśmiech-
nięty człowiek w białej sutannie: nie będziesz mi mojej ojczyzny zalewać 
deszczem w czas sianokosów, ani rozpędzać procesji w dzień Bożego Ciała. Nie 
będziesz przeganiać żniwiarzy z pola. Posłuchaj co mówi do ciebie Pan Bóg. 
I usłyszał głuchy święty – Idź gdzie proszą, idź gdzie proszą. A dotychczas 
myślał, że ma iść gdzie koszą.

Zaśmiał się stary patron od deszczu, poprawił otrzymany od górala apa-
rat słuchowy, uśmiechnął się zdyszany św. Piotr, wesołość ogarnęła niebo, 
a pielgrzym spokojnie wyruszył do tronu pańskiego po paradnym dywanie. 
Anielskie chóry mogły zacząć swoje pieśni.

Pan Bóg śmiał się również i obiecał, że od tej pory procesje spokojnie będą 
chodzić i nie dosięgnie ich ulewa.

Droga do Pruszkowa

Walenie kolbami w drzwi i ton komendy nie budził wątpliwości: schnell, 
schneller, heraus. Wychodzili wszyscy i stawali stłoczeni w sklepionej bramie 
domu, popędzani ostro brzmiącym krzykiem w znienawidzonej mowie.

Trzeba było czekać na wyjście, bo ulicą płynęła rzeka ludzi. Milczeli, ści-
skając w ręku torebki, pakunki, związane naprędce, bez sensu, nie wiadomo 
co: kromka chleba, poduszka, ciepła chustka, szczeniak dopiero urodzony. 
Dziewczynka jakaś płakała głośno i rozpaczliwie, powtarzając: już tu nie 
wrócimy, już tu nie wrócimy... Ludziom zrobiło się straszno.

-Pani uspokoi to dziecko – zawołał ktoś. Na próżno. Matka nie zareagowała, 
zapatrzona w swoją rozpacz i lęk. Może nie miała w zwyczaju tulić dziecka, 
może jej strach był tak samo wielki. Wreszcie ruszyli, wciskając się w ciągnący 
tłum i szli wszyscy z pochylonymi głowami, Raszyńską w stronę Grójeckiej, 
a potem na Zieleniak. Każdy starał się iść najbliżej środka i pochylał głowę, 
jakby wszyscy chcieli zapamiętać kostkę, którą wybrukowana była jezdnia.

Czasem w pobliżu budził się krzyk, wtedy podnosiły się oczy i kierowały 
na bok, na postacie pijanych barbarzyńców, których szerokie, czerwone 
warze i nabiegłe krwią oczy miały im się śnić do końca życia. Coraz, któryś 
z chodnikowych oprawców, rozstawionych gęsto na całej trasie zanurzał 
bagnet w płynącą rzekę, wtedy zrywał się płacz, tłumiony strzałem. I znowu 
zapadała cisza.

W okolicach Zieleniaka tłum stanął. Od czoła rozdzielano kobiety od 
mężczyzn, dzieci. Odbierano zwierzęta, lalki, poduszki, butelki.
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Trzeba było okazywać dokumenty. Mój ojciec, urodzony na Ukrainie, jak 
wielu mieszkających tam Polaków, w kenkarcie miał wpisany kraj urodzenia 
Rosja. Razem z innymi skierowano go na prawo. Po dłuższych pertraktacjach 
pozwolono rodzinom dołączyć do nich. Ruszyły dwie gromady ludzi, różnymi 
drogami wśród płaczu i nawoływań. Nikt nie wiedział, która gromada idzie 
na zatracenie, a która ku dalszej poniewierce.

Po godzinie marszu wszyscy spotkaliśmy się na małej podmiejskiej stacyjce 
gdzie załadowano nas do pociągu. Ruszyliśmy w stronę Pruszkowa.

A potem było już tylko gorzej.

Wigilia w stajence

Zima 1944 roku była śnieżna i bardzo mroźna. Po Powstaniu Warszawskim, 
wysiedleniu, ucieczce z obozu i tułaczce, późną jesienią znaleźliśmy schronienie 
w Iłży. Przyjaciel mojego ojca, muzyk Filharmonii Warszawskiej, ukrywający 
się na plebani u swojego brata, proboszcza – umieścił nas u niezamożnych 
gospodarzy, mieszkających na skraju miasteczka. Zajmowali mały, dwuizbowy 
domek po prawej stronie sklepionej bramy, wiodącej na brukowane podwórko 
obejścia. Po drugiej stronie bramy było wejście do niewielkiego pomieszczenia, 
wygrodzonego ze stajni. Od żłobu i konia oddzielone było nieheblowanymi 
deskami. Przez szpary czuć było zapach stajni, mdlący siana i ostry końskiego 
moczu. Tam zamieszkaliśmy: mama, tata, babcia i ja.

Ogrzewać nas miało jedynie ciepło końskiego oddechu i parującej słomy. 
Gospodyni przyniosła sienniki i dwie stare pierzyny. Z Warszawy nie wynie-
śliśmy nic.

Jako uciekinierzy z obozu nie mogliśmy zameldować się, a więc dostać 
kartek na chleb. Naszym jedynym pożywieniem była wodnista zupa, rozda-
wana na rynku w miasteczku przez RGO, czyli Radę Główną Opiekuńczą, 
wraz z kawałkiem czarnego, kwaśnego chleba, tzw. komiśniaka. Chodziliśmy 
po tę zupę obydwie, babcia i ja, bowiem rodzicom niebezpiecznie było się 
pokazywać. Obcy dorośli zwracali uwagę Niemców, którzy zabawiali się 
polowaniem na Warszawiaków.

Nadeszło Boże Narodzenie. Nie pamiętam już jakim sposobem mama 
zdobyła pół kilograma twardej wołowiny, którą ugotowała z kawałkami 
przemarzniętych jarzyn, kupionych od baby na iłżańskim targu za obrączkę 
babi, zaszytą w pasku od żakietu.
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Tata w patyków zrobił choinkę, a mama wycięła z białego papieru koszyczki, 
w które zamiast orzechów lub cukierków włożyła kamyczki dla obciążenia. 
Na gałązkach z patyków rozłożyła watę, wyproszoną w aptece. Choinka była 
biała, przytulony do jej czubka papierowy aniołek polatywał w migoczącym 
świetle świecy, jakby obiecywał cud. W maleńkim okienku, głęboko osadzonym 
w grubym murze stajni mrugał księżyc, a noc wydawała się czarodziejska.

I cud się zdarzył. W drzwiach stanęła gospodyni zapraszając na wigilię. 
Poszliśmy trochę onieśmieleni, na drugą stronę sieni, a kiedy stanęliśmy 
w drzwiach zabrakło nam tchu ze wzruszenia. Naprzeciwko wejścia jaśniało 
świeczkami choinkowe drzewko, a na stole piętrzyło się jedzenie, dużo jedzenia, 
a przede wszystkim było ciepło. Kaflowy piec promieniał w kącie wyszorowanej 
do białości izby. Mogłam zdjąć ze siebie ciężkie i znoszone paletko, zrobione 
przez babcię ze starego koca, a ręce i nogi powoli przestawały boleć z zimna.

Nie pamiętam czy coś jadłam, wiem, że ojciec bronił mi jedzenia, bojąc 
się o wygłodniały żołądek. Gospodyni obiecywała, że zapakuje mi wszystko 
”na potem”. Usiłowałam nie spać, aby jak najdłużej zachować w oczach 
widok rozświetlonej choinki i uczucie ciepła. Drzemałam jednak, a kiedy się 
budziłam słyszałam kolędy śpiewane przez wszystkich.

Pamiętam, że wracaliśmy do naszego przystajennego pokoiku rozgrzani 
i nasyceni, nie tylko jedzeniem. Wiele jeszcze przeżyliśmy w Iłży, tam doczeka-
liśmy się wyzwolenia, zaprzyjaźniliśmy się serdecznie z naszymi gospodarzami 
i doznaliśmy od nich wiele dobrego.

W każdą wigilię wracam wspomnieniem do tej wojennej, która tak sym-
bolicznie zaczęła się w stajni.

Gorycz tamtych dni miesza się ze słodyczą dobrych wspomnień i znowu 
czuję ciepło promieniujące ze starego kaflowego pieca i dobrego uśmiechu 
zgromadzonych wokół stołu ludzi. Od tamtej chwili wiem również, że dobroć 
i bezinteresowna pomoc są blaskiem i bogactwem naszego życia.

Życzę Wam wszystkim aby nigdy nie zdarzyły się w Waszym życiu wojen-
ne wigilie, ale życzę również aby spotkały Was zdarzenia, w których dobroć 
i ciepło łagodzą spory i tępią ostrze wszelkich agresji. Nie ma nic piękniejszego 
nad uśmiech dobroci.
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Zdzisław GAJDA

Z cyklu: „memuarki”

Ludzie, którym udało się przeżyć pogrom, katastrofę, trzęsienie ziemi 
odczuwają radość z ocalenia. Ale przychodzi pytanie:

Dlaczego to nie ja?
Przeżyłem to sam, po śmierci rówieśników, kolegów-żydów w czasie wojny. 

Holokaust obszedł się z nami nierówno, ale doświadczyliśmy go wszyscy. 
Nauka nazwała ten stan zespołem stresu pourazowego. Nie łatwo z niego 

wyjść. Myślę, że czegoś podobnego doświadczać muszą ludzie z próbówki.
 - Żyję, to dobrze, ale moje życie jest okupione śmiercią siostry lub brata, 

sióstr lub braci, śmiercią mojego rodzeństwa. Dlaczego?
    

*

            O dialogu duchowieństwa z laikatem
                   – doświadczenia własne –

–  Raz duchowny zapytał mnie z całą powagą swego urzędu. Pytanie to  
brzmiało:

–  Czy masz wolną i nieprzymuszoną wolę wziąć sobie tu obecną itd. 
Odpowiedziałem:

– Tak!
I nigdy więcej o nic mnie nie pytano.

*

Dałem studentom do napisania temat: Cholera w Krakowie.
Zaczęli pisać: Pani profesor Iksińska – Ypsylonowa urodziła się siłami 

natury w okolicach Krakowa, w roku Panu Bogu tylko wiadomym...
Zmieniłem temat: piszcie o dżumie.
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*
Otwarcie Nowej Galerii Muzeum Narodowego przy al. 3-go Maja. Sztuka 

XX wieku. Zatem fotografia również. Nie jestem tym zaskoczony. Akt kobiecy, 
dlaczego nie? Naga dziewczyna w pozycji leżącej, od tyłu, jak u Tycjana, jak 
u Velazqueza i tylu innych mistrzów włoskich i nie włoskich. Wzrok przebiega 
po wygięciu kręgosłupa, po wypukłościach ramion, bioder, pośladków. Piękno 
natury dostrzeżone przez mistrzów dłuta i pędzla od starożytności poprzez 
renesans, barok, po współczesnego artystę dysponującego innymi środkami 
wyrazu niż tamci. Nic dziwnego. Ale...

Ale nagle dostrzega moje oko, że dziewczyna ma ugięte kolano, przez co 
odsłania – nie wiedzieć po co – najintymniejszą część swojego ciała. Jak to 
nazwać? Srom? To pojęcie anatomiczne, ginekologiczne, położnicze, a do dzieła 
sztuki pasuje jak pięść do nosa. Mistrz obiektywu przeszedł samego siebie. 
Nie zdobył by się na to Botticeli, na co zdobył się krakowski mistrz kamery. 
Odsłania przed widzem to, co każdy student medycyny znajduje w atlasie 
anatomicznym (jeśli tylko) już na pierwszym roku studiów. Do dziś umiem 
nazwać te detale po łacinie. Ale dopiero mistrz dostarczył mi ponad- lub lepiej 
poza- artystycznych emocji. Innym dostarczają je pisma porno. 

Wreszcie znajduję właściwe słowo:
  U Czartoryskich – „DAMA Z GRONOSTAJEM”
  W Nowej Galerii - „DAMA  z cipką”
Brawo organizatorzy! To jest osiągnięcie!
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Ryszard ŻABA

Sprawozdanie z udziału w Kongresie UMEM- 2014, 
Międzynarodowej Organizacji Lekarzy Piszących, któ-
ry odbył się w dniach 24.09 do 28.09.2014 w Norym-
bergii, Niemcy.

  Na Zaproszenie Prezydenta Światowej Unii Lekarzy Piszących- Dr Haral-
da Rauchfussa oraz Sekretarz UMEM Dr Francoise Verrey Bass /Szwajcaria/ 
wziąłem udział w Kongresie UMEM 2014 – Norymberga.

  Udział w Kongresie jest wyróżnieniem, obowiązkiem oraz możliwością 
poniesienia wydatków związanych z udziałem w spotkaniach z lekarzami 
z całego świata.

Dla mało odpornych kolegów lekarzy piszących z Europy Środkowej ogrom-
nym stresem jest porównanie zarobków lekarzy zachodnich i wschodnich, co 
utrudnia im dotarcie na Międzynarodowe Spotkania, bo Ilorazy Inteligencji 
i zdolności twórczego pisania i opisywania lekarze mają podobne, na wszyst-
kich kontynentach świata.

 Jak zawsze wszyscy uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni przez Sekre-
tarz Generalną UMEM Francoise Verrey Bass /Szwajcaria/ do Restauracji” 
Kopernicus” w Norymbergii, gdzie w powietrzu i w „Karcie dań” zawarte są 
czynniki polskości, Wielki Polak - Kopernik i dzisiejsza codzienność; polskie 
pierogi, bigos, sałatka jarzynowa i Tyskie. Taki drobiazg na marginesie wiel-
kiego spotkania ludzi twórczych, opisujących swoje spotkania lekarskie i nie 
lekarskie, to miłe, że organizatorzy czują, że każdy lekarz gdzieś mieszka, 
i skądś przyjeżdża. Zebranych gości Kongresu wita Serdecznie Prezydent 
UMEM Harald Rauchfuss, a zarazem organizator spotkania. Zjechali się przed-
stawiciele narodowych organizacji Lekarzy Piszących z Portugali, Szwajcarii, 
Francji, Czech, Ekwadoru, Polski i Niemiec. Prezydent przedstawia program 
Kongresu: spotkania i dyskusje na temat” Humanizm w świecie technologi” 
Co jest gorszą wizją- Ludzie jak maszyny myślący, czy Maszyny myślące jak 
Ludzie? Temat ogromnie interesujący, prowokujący do myślenia, inspirujący. 
Tak rozmawiać, dyskutować i snuć przypuszczenia biegnące w przyszłość można 
by godzinami, dniami,tygodniami... Więc zadany temat jest bardzo inspirujący 
i twórczy, wypełni każdemu cały wolny czas... spotkania w Norymberdze.

  Jestem zaproszony na Kongres Lekarzy, jadę do Norymbergi jako Polak 
z podskórnym niepokojem, z komórkami mózgowymi napełnionymi historią 
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Niemiec i Polski. Jadę do gniazda III Rzeszy i rodzącej się partii narodowoso-
cjalistycznej, do miejsca jej wielkich zjazdów i rodzących się tam nieludzkich 
pomysłów na ludzkie życie, zabijanie myśli, marzeń i istnienia. To tam odbył 
się proces zbrodniarzy wojennych i ich  sądzenie  przez ludzi po dwu stro-
nach barykady zwanej życiem. Dzisiaj Norymbergia to miasto nowoczesne, 
jedno z najatrakcyjniejszych miast niemieckich, to miasto o wielu twarzach, 
ze średniowiecznym centrum, z zabudową typowo germańską, kościołami, 
placami i domami ze spadzistymi  dachami, zdobieniami i charakterystycznymi 
poddaszami, odbudowanymi po II wojnie światowej. Norymberga w 40% 
została zburzona przez naloty bombowe aliantów w 1945 roku. Zwiedzając 
starówkę wchodzimy do odbudowanego po wojnie ewangelickiego kościoła 
św. Sebalda. Świątynia zbudowana w stylu romańsko-gotyckim, ogromna, 
bogata z potężnym mosiężnym grobowcem św. Sebalda. Kościół potężny, 
dwie strzeliste wierze i wnętrze bogate z mistrzowskimi rzeźbami i obrazami 
świętych. Witraż zaprojektowany przez Albrechta Direra. I co za zaskoczenie. 
Obok gotyckiego relikwiarzu św. Sebalda odnajduję mały ołtarz-pomnik 
-POKOJU z Krzyżem, Das Nagelkreuz von Coventry, stworzony w 1999r. 
Ja w 1990 roku byłem w Nowej Katedrze  odbudowanej po wojnie, i w tej 
części Starej Katedry zniszczonej przez niemieckie naloty dywanowe w 1940 
roku w akcji zwanej „Blitz”. Z gwoździ pochodzących z więźby dachowej 
zrujnowanej Katedry wykonano ponad 160 krzyży / po niemiecku nazwanych 
Nagelkreuz. Krzyże te jako symbol pojednania i pokoju przekazano do wielu 
kościołów w Niemczech.

Zwiedziliśmy również pracownię malarską i dom rodzinny Albrechta Direra 
oraz Rothenberg i Neustadt an der Aisch. Utworów poetyckich słuchaliśmy 
i oceniali podczas spotkań w średniowiecznych restauracjach i gospodach. 
Mury i wspomnienia oraz pamięć nasiąknięta setkami lat, byli uczestnicy 
dawnych spotkań nieprzeciętni, mistrzowie w swoich zawodach, a dzisiaj 
myśli współczesne o jutro zatroskane. Przedstawiłem dwa utwory; „Okna 
wstawię w me marzenia” oraz „Koronkowa robota” w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim oraz polskim.

Kongres przebiegał w serdecznej atmosferze. Gorące i przyjazne przyjęcie 
przez gospodarzy oraz osobiste przez Prezydenta UMEM Dr Haralda Rauch-
fussa. Pozostaną przemyślenia i pytania co jest najważniejsze w życiu i od czego 
zależą zachowania ludzkie na przestrzeni wieków. Historia i teraźniejszość. 
Jaki mają wpływ genialni ludzie na losy innych ludzi. Czy geniusz i głupota 
oraz rozpacz to też składniki ludzkiego życia na przestrzeni wieków.
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