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***

twój zamek z piasku słoneczny
nadziewany muszelkami

piórko mewy powiewa triumfalnie

fale milczą przyglądają się tylko
nie mają chęci napocząć

tej imponującej budowli

jeszcze niedawno szumiały z trwogą
gdy twój anioł stróż zagapił się
na słońce połyskujące na dnie

i zgubił cię

Dariusz Staniszewski

***

upał przydeptuje ziemię

zieleń zarasta pustynią i ciszą

Ikar nie dosięga słońca

nawet biedronka chowa się

w rękawie twojej koszuli

czy cokolwiek powstrzyma niebo

przed wybuchem
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Stacja Na Stronie

Pochodzę z rodziny kolejarzy, poczynając od moje-
go pradziadka, który budował kolej warszawsko-
wiedeńską, dziadka, który po II wojnie światowej 

odbudowywał kolej na terenach ziem odzyskanych, a 
skończywszy na moim ojcu, który pracował w zakładach 
naprawy taboru w Szczecinku i w Łodzi. Wychowywałem 
się u dziadków mieszkających na stacji kolejowej w Drzo-
nowie (woj. zachodniopomorskie) - od dziecka podziwia-
łem pociągi, przejeżdżające przez stację. Zawodowo nie 
zajmuję się kolejnictwem, ale pozostała mi pasja foto-
grafowania stacji kolejowych w całej Polsce, pasja, któ-
rą zaraziłem swoją dziewczynę, obecnie już żonę. Poni-
żej przedstawiam, Drodzy Czytelnicy, impresje kolejowe, 
powstałe z materiałów, jakie udało nam się zgromadzić 
przez lata naszych wypraw.

Przemysław Król

Stacja kolejowa Gawrony jest położona na linii kolejowej numer 16, 54,2 kilometra od początkowej stacji Łódź 
Widzew.  Bezpośrednio do przystanku kolejowego nie prowadzi żadna asfaltowa droga. Jedyny dojazd, jaki 
wiedzie do peronu, to szutrowa droga, która na szczęście jest w miarę utwardzona.  Przy stacji nie ma problemu 

z zaparkowaniem samochodu, nie ma co prawda dedykowanego parkingu, ale można zostawić samochód na pobo-
czu dość szerokiej, szutrowej drogi.
Bezpośrednio w pobliżu stacji jest dużo zieleni. Przystanek kolejowy na całości długości peronu nie posiada żadnego 
zadaszenia, więc pasażerowie nie mają się gdzie schronić przed deszczem. Kiedyś była tu mijanka kolejowa - świad-
czą o tym słupy po trakcji elektrycznej - rozebrano ją wiele lat temu, podzieliła los semaforów i budynku dróżnika.   
Na stacji Gawrony zatrzymuje się wiele pociągów, zarówno pospiesznych, jak i towarowych. Najdłuższa relacja to 
pociąg do Torunia, czyli około 128km. Jest sporo połączeń z Kutnem, Łodzią Kaliską, jeden pociąg zabiera podróż-
nych do Sieradza.   

Gawrony

Ola i Przemek Królowie - autorzy Stacji Na Stronie
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Stacja Na Stronie
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Wakacyjne
Oko kamienia widzi więcej.

Bo ogląda nasze stopy.

Morze jest jak kameleon.
Każdego dnia zmienia skórę.

Drzewo na wydmie powyginane przez 
wiatr ma nieludzki kształt.

Zachód słońca
Nasze cienie rosną. Są coraz dłuższe i dłuższe.
Stajemy się olbrzymami.

Kamień nie jest fotogeniczny.

Poznawanie świata zacznę od ziarenka piasku,
które przez przypadek przydreptało za mną

do domu.

Nie opiszesz wszystkich kamieni, kamyków,
kamyczków, które spotkałeś po drodze.
To one mają lepszą pamięć.

Czy biedronka siedmiokropka jest bardziej szczęśliwa 
niż biedronka dwukropka? A może one nie umieją liczyć.

Koniczyna galopuje przez łąkę. 
W jej grzywie mieszkają trzmiele.

Spróbuj złapać cień jaskółki. Czasem wydaje mi się, że
jest on szybszy od jej skrzydeł.

Każde mrowisko to inny świat. Choć wszystkie
wyglądają identycznie.

Magdalena Cybulska

Wiersze 
wakacyjne
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Latający dywan

Chohlik Heli
Poniedziałek, piątek, czy niedziela,
Balonikiem z helem bawiła się Hela.
Ów balon zwał się Chochlik.
Jaki z niego był psotnik!
Tańczył z latawcem w polu,
Szalał w szkole w holu,
Zdmuchnął z chochli zupę, wpadł w zboże
I wyfrunął z Heli rąk nad morze!
Hela cały tydzień szlochała.
Wtem wiadomość taką otrzymała:
- Halo, kapitan Hol mówi. Wiesz, Helu,
Holuję twego Chochlika aż z Helu!
- Co tam robił, Holu? - Ach, Helu,
Hulał z wiatrem na mewy weselu!

***

Wśród miesięcy wielkie poruszenie

Jak co roku czas rozpocząć akcję

Lipiec wnet zapuści w dół swój promyk

I wyruszą dzieci na wakacje

Kołyszą się ze słońcem już huśtawki

I kolory rozsypują góry, lasy

Dzieci ciepłym latem otulone

Wrócą we wrześniu do swojej klasy

Ale teraz jeszcze każde z nich serdecznie

Podziękuje za ten rok jak z dobrej bajki

Nie zapomni o swoich nauczycielach

Z tej klasy - niezapominajki 

D.Staniszewski

Rys. Piotrek Staniszewski (lat 8)



Strony nieponumerowane

„Dla Niej”
Oto Ona 
Co dzień wita uśmiechem 
Oto Ona 
Pocałuje na pociechę 
Oto Ona 
Bezbronna tak i maleńka 
Ona 
Niech złego świata się nie lęka 
Ma mnie 
I stanę na głowie 
by dobry z Niej wyrósł człowiek 
_____ 
 
Czasami.... 
Gdy do serca się przytuli 
Spojrzy w oczy 
Powie “mami” 
Czuję... 
Że odnalazłam sens życia 
______ 
 
„Rozterki Matki”
Choć łobuziak z niej jest niezły 
Guzy nowe ciągle ma 
To ciekawa jest wszystkiego 
Otaczającego świata 
Więc nie martwię się guzami 
“Do wesela się zagoi” 
Ja uzbrajam się w cierpliwość 
A Ona - niech sobie broi 
______ 

„Codzienność Matki”
Co dzień rano budzę się z myślą, 
Że życie sens by straciło 
Że blasku by tyle nie miało 
Gdyby kruszynki mi nie dało 
 
I co dzień rano dziękuję z serca życiu 
Że szczęście mi daje na talerzyku 
Na śniadanie, obiad i kolację 
I tak myślę nawet, gdy ona już zaśnie 

Oliwka

Dla mojej Kruszynki

napisał w wierszu niemiecki poeta Dirk Becker. Był on 
jednym z uczestników dwudniowego polsko - niemiec-
kiego spotkania literackiego, które odbyło się 18 i 19 
maja b.r. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycz-
nych w Łodzi. Z niemieckiego landu Schleswig - Holste-
in przyjechało do Łodzi 11 poetów i prozaików. Z nasze-
go regionu zaprezentowali swoją twórczość Lilla Latus 
i Tomasz Pohl ze Zduńskiej Woli, Daniela Zajączkowska 
i Krystyna Stołecka z Łodzi, Magdalena Forusińska z 
Bełchatowa, Ireneusz Ziętek ze Zgierza oraz członko-
wie sieradzkiego Koła Literackiego “Anima”: Agniesz-
ka Jarzębowska, Anna Michalska, Katarzyna Jeznach, 
Alicja Królewicz oraz niżej podpisana. Bardzo podobał 
się występ sieradzkiego barda Zbigniewa Paprockiego, 
który grał i śpiewał skomponowane przez siebie utwo-
ry po polsku i po niemiecku. Współorganizatorem spo-
tkania ze strony niemieckiej był Reinhard Grossmann.  
   Jako współorganizatorka spotkania ze strony polskiej 
zaproponowałam nieocenionej dr Małgorzacie Półroli z 
Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii 
Uniwersytetu Łódzkiego przekład wierszy tych poetów 
z regionu łódzkiego, których sama cenię najbardziej. 
Była to niezwykle udana impreza, przełamują-
ca lody i stereotypy. Myślę, że nasza współpraca 
będzie kontynuowana. Prawdopodobnie w przy-
szłym roku pojedziemy z tygodniową wizytą do Nie-
miec. Być może ukaże się też dwujęzyczna antolo-
gia utworów prezentowanych na łódzkim spotkaniu. 

Maria Duszka 

LITERATURA 
WYMAZUJE GRANICE

Foto: Józef Gorzelańczyk 
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Przedostatnia

Żabelka  (słowotwórstwo)

Nie smutkaj się łzawo
żabelko zielona
pluskostaw mroczny
wpław dziś pokonasz.

Siądziesz na zielonym
liliowodnym liściu
i królewicz z bajkosnu
łapkę twą uściśnie

Na twym zielonoliczku
złoży cmok ust namiętnych,
do kumkorechotu w trawie
z tobą nader chętny.

Zmienisz się w człowiecznicę
i królewną staniesz
na trawiotkim kobiercu
z rosoperłą w wianie.

Zwycięży żabelka zielona
czaromarownicę,
zamieszka w snozamku
z lubokrólewiczem.

MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA 
 
rozmawialiśmy 
 
o kilka kroków od nas 
zatrzymał się mały 
może czteroletni chłopiec 
w żółto-granatowej kurtce 
 
powiedział patrząc na ciebie 
prawie pięćdziesięcioletniego mężczyznę: 
“chodź tu” 
 
nie przerwaliśmy rozmowy 
 
po chwili chłopiec stanowczo powtórzył: 
“chodź tu” 
 
“dlaczego ma do ciebie iść” 
spytałeś 
 
“bo ja mam tylko mamę...”

Maria Duszkaredaguje Jolanta Miśkiewicz 
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Dzieci są świetnymi, szczerymi odbiorcami sztuki, ale też same potrafią 
wymyślać nieprawdopodobne rzeczy. Moja córka jest osóbką bardzo 
twórczą i dowcipną. W wieku 14-17 lat miała istne napady satyrycznej 
weny. Kiedyś tak sobie rzuciłam pytanie: “Ciekawe skąd mi się wzięło 
takie kabaretowe dziecko?...” Na to ona: “Mam ci tłumaczyć skąd się 
biorą dzieci!?” 

HISTORYJKI DUSZKI 2

Maria Duszka



Comic Fantasy

Miał dziwne przeczucie, że już tu nie wróci. Łódź 
powoli odbijała od brzegu, przestrzeń wypełniała się pluskiem. 
Nad falami unosiła się poranna mgła. Obrócił się jeszcze raz 
w kierunku wyspy. Cisza owijała ją zielonym szalem. Znikający 
powoli ląd wydawał mu się taki majestatyczny. Zarysy wzgórz 
stawały się coraz mniej wyraźne dla wzroku podróżnika. Czy 
on odpływał z wyspy, czy to ona od niego odpływała? Ostatnio 
nie sypiał dobrze, śniły mu się drapieżne smoki i zmarli. Tym 
ostatnim często w swoim życiu patrzył prosto w oczy. Nie bał 
się ich, bo to przecież żywi - ci co zostają - są naprawdę 
niebezpieczni. Trup już nikogo nie otruje, nie wbije noża w plecy, 
nie wywiezie na bagna a potem tam zostawi. Z takimi historiami 
miał często do czynienia. Czasem, gdy nie potrafimy rozwiązać 
pewnych zagadek, najlepiej jest uciec jak najdalej i pozwolić, 
aby same się rozwiązały-to było jego motto. Postępując zgodnie 
ze swoją dewizą, tak właśnie uczynił. Nie opuszczał go jednak 
dziwny niepokój... Powinien poprzedniego dnia wypić herbatkę 
z melisy, jednak jego przyboczny alchemik wyjechał kilka dni 
wcześniej, zabrał ze sobą przenośne laboratorium, naczynia 
do destylacji, a także imbryczek do parzenia herbaty. 

Zdjął kaptur, chciał poczuć wiatr na policzkach. Wyjął 
z posiwiałej brody żółty listek - nie wiadomo, kiedy się w 
nią zaplątał. Weźmie go ze sobą na pamiątkę. Pach! Poczuł 
silne uderzenie w tył głowy. To był jakiś tępy przedmiot. Lecz 
akurat teraz nie przychodziło mu na myśl, jaki. Jednak ktoś z 
jego doświadczeniem powinien to wiedzieć. Świat zawirował 
i zniknął. Jeszcze raz otworzył oczy, niebo płynęło spokojnie, 
jakby nic się nie stało. A przecież oni tutaj wiązali mu ręce i 
nogi.

- Za burtę z nim – usłyszał. Zobaczył nad sobą znajomą 
twarz, a więc to tak... - pomyślał i nie zdążył dokończyć zdania, 
gdyż zimna woda dostała mu się do ust. Chyba tonął. Nie 
podejrzewał, że zakończy życie tak, jak jego klienci, którym w 
dostaniu się na tamten świat zawsze pomagał ktoś z dalszego 
lub bliższego otoczenia. 

Żółty listek unosił się na wodzie. Może wiatr zlituje się 
nad nim i zabierze z powrotem na wyspę. Listek wybrał się w 
podróż z niewłaściwą osobą. 

Tego dnia nasz bohater spotkał się po drugiej stronie 
z bogami, przyjęli go ciepło. Może odbyło się to za wcześnie, 
a może za późno. Przecież nawet oni nie mogą pewnych 
wydarzeń przewidzieć. Pewnie i dla nich było to zaskoczeniem. 
Jego biedne ciało leżało gdzieś na dnie morza, a dusza suszyła 
stopy przed kominkiem. Został zamordowany i to z zimną krwią, 
fakt ten nie ulegał wątpliwości. Jawił mu się jednak jeden plus 
całej tej sytuacji, wreszcie rozwiązał swoją zagadkę, przez 
którą tak długo cierpiał na bezsenność. Miał też nadzieję, że 
jego asystentka, która zajmowała się telepatią, odnajdzie go 
w zaświatach. Musiał przecież przekazać jej bardzo ważną 
informację. Czekał na jakiś sygnał od Filipenduli. Posiedzi 
sobie, poduma, już nigdzie nie spieszył się, bo i nie miał dokąd 
uciec z tego raju. Przy odrobinie szczęścia jakiś czarodziej go 
z tego wyciągnie, oczywiście za odpowiednią opłatą. Bogowie 
pewnie nie zauważą jego chwilowej nieobecności, są przecież 
zawsze zajęci ważniejszymi sprawami. Na przykład ostatnio 
Babcia Epidemia „wybiła” całą wieś, nie oszczędziła starych, 
jak i młodych i oto w ten sposób przyczyniła się do wystąpienia 
za kilka lat w Krainie Złotego Buka niżu demograficznego. 
Bogowie niestety nie mieli miejsca w niebie dla tak wielu dusz, 
więc część z nich wylądowała w czyśćcu. A kilka nawet w piekle, 
choć na ziemi nikomu niczego złego nie uczyniły.

Usunięcie głównego bohatera na początku 
opowiadania - to może nie za dobre rozwiązanie, ale w tym 
wypadku było ono naprawdę konieczne. Czytelnik zresztą sam 
to zrozumie. Świat bez naszego bohatera nie przestanie się 
przecież kręcić wokół swojej osi, jego miejsce zajmie zapewne 
ktoś inny. Może młodszy i przystojniejszy.

Wróćmy zatem do początku. Końce na ogół są 
nieciekawe, za dużo w nich przemocy i krzyku ofiar. 

Za życia był krasnoludem i prywatnym detektywem... 

(c.d.n.)

Hodowca 
smoków 
Magdalena Cybulska

odc. 1


