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kazała się właśnie pierwsza, obszerna antologia firmowana przez Literacką pkp-jazdę, oraz wydawnictwo Komograf. Książka w formacie b5: Letni expres poetycki to zbiór firmowany przez 70-ciu
autorów, którzy poprzez poezję, prozę oraz fotografię w pełni oddają to, czym jest dzisiaj kolej.
Jest tu miejsce na filozofię podróży, spojrzenie na erę parowozów. Jest też miejsce na subtelny zapis tego,
co może się wydarzyć w… „pociągu do tego kogoś”. Wśród wierszy nie brakuje refleksji, czy spojrzenia na
traumatyczne wypadki z żelaznych szlaków. Poezja, połączona z fotografią, daje rzetelny obraz nie tylko
polskiej kolei - swoje utwory nadesłali również goście z zagranicy. Warto tu wymienić czeskiego kierownika
pociągów osobowych, czy Hiszpana, który przesiada się do pociągu z Warszawy. Również rodacy, rozsiani
po świecie, nadesłali swoje wiersze i zdjęcia ilustrujące lokalną kolej. Letni expres poetycki, mimochodem, stał
się jak orient expres i dotrze do takich zakątków, jak Belgia, Rzym, Szkocja oraz Dania. Prawie 300 różnorodnych wierszy jest zatem doskonałą lekturą do jakiejkolwiek dalekiej podróży odbytej właśnie pociągiem, jest
okazją do świętowania lata i najlepszych swoich wspomnień.
Patronami
medialnymi
antologii są: Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Warszawska Kolej
Dojazdowa, Wars S.A.,
Polskie
Stowarzyszenie
Miłośników Kolei, Nowosądeckie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei, Klub
Sympatyków Kolei we
Wrocławiu, Stowarzyszenie Rozwoju Kolei Górnego Śląska, Kolejwizja,
portal i czasopismo Na
Stronie oraz portal Kuźnia
Literacka. Więcej o książce, autorach - na stronie:
literacka.pkp-jazda.pl. pg
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Opowieść Na Stronie
Roma Jegor

Lusterko z Łodzi
Ł

ódź! Boże, jak ja na to czekałam. Zapuszczałam włosy, piłowałam paznokcie, dobierałam sukienkę, jakby to
miał być bal Kopciuszka. Dla mnie, dziewczyny z małego
miasteczka, wyjazd do Łodzi był jak wyprawa do Hollywood. Tam, na dworcu Łódź Fabryczna, czekał na mnie
mój ukochany z krzywym zgryzem i czerwonym goździkiem.
Wyznaliśmy sobie miłość jeszcze podczas mojej imprezy
komunijnej. Miał całe trzy lata więcej, przystojnego tatusia
inżyniera i piękną mamę, która mnie uwielbiała. Najpiękniejsza była w obłoku swojego jasnego futerka, z cieniutkim papierosem w dłoni. A ON! Ach, miał taki szelmowski uśmiech ( i chude ramiona). Był moim przyszywanym
kuzynem, bo nasze mamy przyjaźniły się od szkolnych lat.
Mieszkał w wielkim trzypokojowym mieszkaniu, w bloku,
w mieście Łodzi!
To do NIEGO jechałam szlakiem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na pierwszą w życiu zabawę sylwestrową prosto
z dusznego, zgryźliwego zaścianka, gdzie wszystkie okna
mają oczy, a krótkie uliczki każą chodzić prosto, zgodnie
z biciem kościelnych dzwonów. Jechałam do Miasta Łodzi
ze swojego zadupia, z rodzinnego domku po babci, nigdy
nieotynkowanego, z pokoju z kuchnią i ogródkiem, zasypanym zimą po czubki krzewów agrestów. Ze sławojką w podwórku, co prawda od roku już nieużywaną, ale zawsze...
Czułam się dorosła i prawie piękna. Ba, przez krótką chwilę przemknęła mi nawet myśl o przyszłych studiach w łódzkiej filmówce, wspaniałych rolach, afiszach, dumnych rodzicach i zazdrosnych koleżankach. O moim wspaniałym życiu
w Łodzi - z mężem Andrzejem.
A potem wpadłam w bezdenną rozpacz, gdy przypomniałam sobie, że w rodzinie Andrzeja chodziło się do teatru.
Boże! Spraw, żeby nie zaprosili mnie do teatru!!!! Przecież
nie mam odpowiedniej sukienki! Ta sylwestrowa szmatka za
nic nie mogła uchodzić za właściwą w takim szlachetnym
miejscu, jak teatr!
Bóg się zlitował. Ten Sylwester okazał się zwykłą prywatką.
Ale co tam! Dla mnie i tak było to wszystko wspaniałe. Ulice, bloki, światła w oknach - jak tajemniczy alfabet, znaki
dla podróżnych, którzy kierują się ich wołaniem. Nawet wyziębione, półślepe tramwajowe wagoniki i śniegowa szara
plucha, zupełnie jak z filmów z Cybulskim.
Po miejsku tańczyliśmy przy adapterze Bambino, po miejsku
jedliśmy serowe koreczki i piliśmy rosyjskiego szampana,
a zamiast noworocznych fajerwerków dziewczyny paliły
zimne ognie, a chłopcy układali na szynach zapałki. Strzelały błękitnymi iskrami, kiedy przejeżdżał po nich tramwaj.
Było cudownie.
Jednak, po tamtej sylwestrowej nocy, odkochaliśmy się trochę z Andrzejkiem. Fajerwerki na szynach nie pokrywały
się z letnim podnieceniem podczas naszych niezręcznych
2

NA STRONIE • GAZETA TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY I PRZYJACIÓŁ

uścisków, które zmieniły się w końcu w łagodne braterskie
czułości, przytulanie dla dodania sobie wzajemnie animuszu
i porozumienie bardziej dusz, niż ciał. No cóż. Trochę wyrośliśmy od czasu „komunijnych” zaklęć. Na pamiątkę dostałam lusterko w posrebrzanej ramce…
Za to po Sylwestrze zaczął do mnie pisywać kolega
Andrzeja - Tomek.
To chyba w takich chłopcach kochają się dziewczyny na
złość matkom. Dziś powiedziałabym, że wyglądał przy
szczypiorkowatym Andrzejku jak młody Leonardo Di Caprio. Bez zbytniego zaangażowania w skończenie szkoły
liczył na szybkie zatrudnienie i własne szybkie pieniądze.
Nie miał tatusia inżyniera ani w ogóle żadnego innego.
Jego łagodna mama była robotnicą w fabryce włókienniczej. Zamiast tatusia miał kilkanaście lat starszą siostrę,
bardzo energiczną, która też była „włókniarką” i czasem
usiłowała przywoływać go do porządku.
Kiedy zaczynałam drugą klasę liceum, on zaczął „wojsko”.
Pisał piękne listy o tęsknocie i miłości, a ja zapewniałam, że
też tęsknię. I śniły mi się nasze zaręczyny na dworcu Łódź
Fabryczna i podróż poślubna tramwajem.
Po roku Tomek przestał pisać, a tatuś Andrzeja porzucił rodzinę dla żony swojego najlepszego przyjaciela. Zrobiło
się nieprzyjemnie i Andrzej, tuż przed maturą, w ramach
protestu, uciekł ze szkoły prosto w ramiona małej, chudziutkiej jak wróbelek dziewczyny, pochodzącej z wioski pod
Łodzią. Uczyła się jeszcze w przyfabrycznej szkole i wiązała swoje chude przeznaczenie z motkami nici, które rozplątywała w swojej fabryce. Chłopcy czule nazywali ją i jej
koleżanki „Szpulkami”.
Kiedy Szpulka szybko okazała się być w ciąży, pojechałam
na ślub Andrzeja.
Wiozłam dla młodej pary kryształowy wazon tą naszą Koleją Warszawsko-Wiedeńską. W niemiłosiernym ścisku, na
stojąco, przez strasznie długie godziny. I myślałam, że szkoda jednak, że nie kupiłam im obrusa albo srebrnej ramki
na zdjęcie ślubne i że szkoda, że to Hollywood tak daleko.
Podświadomie na dworcu Łódź Fabryczna wyglądałam Tomasza. Ale nie było nikogo.
Na ślubie też mój Leonardo Di Caprio się nie pojawił.
- Pije. – powiedziała Szpulka mocno już wydęta.
- Ma powody. – powiedział Andrzejek podając jej poduszkę pod plecy.
- Ale żeby tak stale pić? – Szpulka była zniesmaczona.
- Też byś tak piła, gdybyś się dowiedziała, że twoja siostra
jest twoją mamusią.
Hollywood! Cholera! Biedny Tomasz.
Kryształ się Szpulce spodobał, choć ciężki był niemiłosiernie.
Prawie jak rozczarowanie synem widoczne u wujkainżyniera, wyzierające z każdego wydęcia ust i z każdej

Opowieść Na Stronie
jego wypielęgnowanej zmarszczki. Prawie jak wielkie łzy
ciotki, mające uchodzić za matczyne wzruszenie. Ona już
przeczuwała wszystkimi zmysłami Andrzejowe Himalaje.
Po ślubie młodzi dostali to piękne mieszkanie rodziców Andrzeja, bo tatuś zamieszkał z żoną przyjaciela, a mamusia
przeprowadziła się do mikroskopijnej jak listek kawalerki
nieopodal, robiąc miejsce następnym pokoleniom.
Mieszkanie niewiele się zmieniło. Panna młoda wniosła do
niego tylko czar osobisty małego wróbelka i różową szminkę. Szafy za to pozbyły się dystyngowanych garniturów
i wyjściowych garsonek wiszących równiutko, zamieniając
uporządkowaną stabilizację na góry dziecięcych pieluch,
ubranek, bucików, kocyków i plastikowych zabawek, na
nerwowy chaos, na stosy nieuprasowanych koszul, spodni
i góry prania.
Młodzi kochali się bardzo - do drugiego dziecka, po czym
Szpulka obrosła w jedwabne pończochy i wyrzuciła Andrzejka z mieszkania po rodzicach. Schronił się u jakiejś
wdowy z trójką dzieci.
Razem pracowali na trzy zmiany. On kończył jeszcze zaocznie technikum, sam niezbyt zdając sobie sprawę z tego,
czego się uczy, ale zacisnął zęby, bo w fabryce u Szpulek
mówili, że kiedy skończy, to go przyjmą „na majstra” i może
umożliwią studia. Przestaliśmy pisać i dzwonić. Każdego
z nas inne miasto połknęło i jadło. Czasem na słodko, czasem na wytrawnie, czasem na słono. Normalnie.
Kiedy przyjechałam do Łodzi na swoją pierwszą delegację,
miasto wydawało się jeszcze większe i piękniejsze. Och, tylko w moim grajdołku nic się nie zmieniło. Tu fabryki otwierały radośnie ramiona przed handlowcami ze Śląska, którzy
kontraktowali materiały, odzież, firany i dywany dla sklepów górniczych, płacąc twardą walutą wysupłaną przez
Ministerstwo Górnictwa. Witaj Hollywood! Jesteś moje!
Dzieci Andrzeja chodziły już do szkoły. Podobno miały łobuzerskie uśmiechy tatusia i chude ramionka.
Jego piękna matka przyjęła mnie z radością. Teraz była
chorą, cierpiącą kobietą. Nie wychodziła na krok ze swojej maciupeńkiej jak znaczek kawalerki i żyła skromniutko
za równie malutką rentę. Rozpromieniła się na widok tulipanów. Siedziała na wózku i miała skomplikowany system
uchwytów meblowych pomontowany w kuchni i łazience,
w miejscach, gdzie wózkiem nie mogła się przecisnąć.
- To Andrzejek. On taki jest opiekuńczy i sprytny. Tylko czasu wiecznie nie ma. Te jego zmiany… Szkoda, że nie udało mu się z tymi studiami. Wiesz, Szpulka się z nami nie
kontaktuje, ale dalej mieszka z dziećmi w tamtym mieszkaniu. To dobrze, bo jak dzieciaki idą do szkoły - przechodzą pod moimi oknami. Czasem mam szczęście i widzę
stąd moje słoneczka nawet dwa razy dziennie. Podobno są bardzo zdolne. A co u ciebie, kochana? Nie macie
jeszcze dzieci? W końcu będą... No, ale za to masz już
brataniczkę. Rodzice się cieszą. Twoja mama w listach zawsze o niej opowiada: że byli razem nad morzem albo
na lodach… Ja nie wyjeżdżam, wiesz… Zawsze wam
zazdrościłam tego babcinego domku. Zobacz, jak miałabym teraz ogródek – mogłabym wychodzić na słońce…

A na wiśnie to może i wnuki by przyszły…
Nie zostałam na noc. Zresztą i tak nie było tam miejsca.
Na nic. Nawet na moje spuchnięte nagle gardło. Uściskałam
ciotkę i uciekłam ostatnim tramwajem. Nie goniły mnie śmiechy i zapałczane fajerwerki, tylko widok jej żył wymalowanych na nieruchomych nogach, jak niebieskie kwiaty. Później
biegłam przez pół miasta oślepiona, zachłyśnięta światłem
ulic i wystaw. Hollywood. Takie piękne. Gdzie do niego naszemu grajdołkowi, w którym zlikwidowali teraz nawet kino
i dom kultury. Naszemu bezpiecznemu, leniwemu grajdołkowi…już bez Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i nawet bez
tamtej stacji kolejowej.
Wczoraj dowiedziałam się, że burzą dworzec Łódź Fabryczna. Gruzy i pył pochłoną do końca moje szczenięce
zakochania, czerwone goździki, pierwszą noc sylwestrową,
cudną zimową pluchę, mokre buty, pocałunki, fajerwerki, lusterko w posrebrzanej ramce. I Szpulki, i chłopaków,
i wszystkie odciśnięte we mnie skomplikowane wzory tego
miasta, prawie jak Hollywood.

MOJE CHIMERYKI
Pewien chłop z Lipiec poszedł za miedzę,
W Roku Tuwima nie mógł usiedzieć.
Tu i tam stukał, pukał,
Aż siadł w Domku Dróżnika,
Gdzie duch Reymonta zjawia się i znika.
Lipce Reymontowskie – miejsce akcji
„Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta. W Domku Dróżnika przebywał pisarz
w latach 1888-1891. Rok 2013 jest oficjalnie
Rokiem Tuwima.

Na lepsze widoki miał chęć Wit z Płyćwi,
Wlazł więc na dach, by tam sobie tkwić. Wit
Ściągnął gwiazdkę z nieba,
Wychuchał jak trzeba,
Gwiazdka Wita z Płyćwi inne przyćmi.

(dst)
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Prezentacje poetyckie

Tadeusz Lira-Śliwa
Filozofia dla amatorów
                         Pamięci Kartezjusza
Rzeka. Czuły
most.
- Przejść ?
Zawrócić ?
Brzytwa płynie
pod prąd.

Pani Przyszłość
po zmianie
czasu
wysyła
maile
bez treści
bez tropów
zachowuje
formę
Kosmiczne wybryki
nic podrywa ość
meta kocha fizykę

Filozofia dla amatorów (2)
Nicość kłóci się
Z Bogiem –
Kto będzie
Górą ?
Nie wiemy –
Siedzimy
w Dołku

Przed puentą świtu
- twoje płatki liter
obejmują mój przecinek
Łabędzi szyk
obłoki Walentego
załącznik parku
kruszysz biel serca

Filozofia dla amatorów (3)
I dalej nie wiem
Co jest grane
Filozof puścił plotkę
I już dyskusja na poziomie
Można rozprostować nogi

Wolność
Nie otwierasz
listów

Złoty jeleń (zapach piwa)
Skrzypek ciągnie stary motyw

Nie podnosisz
Słuchawki –

Pani Przeszłość

Cisza nuci
piosenkę

zaćmiona
co było ?
co chciałam?
roztargniona
za górą
za metaforą

4
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O dalekiej
wyspie
Wybór
        Pamięci Zbigniewa Herberta
„Moja dusza
odmawia pociechy
wiedzy”

Prezentacje poetyckie

moje wiersze
- moja Walia

Mistrz powtarza
zaklęcia
Uderza patykiem
w deskę –
Chciał być łowcą
Piękna

moja Penelopa  
Piramida

odłożyła do szafy
sukienki
falbanki
strój karnawałowy

            Musi być ktoś...
            Rafał Wojaczek
Poeta pisze A
Bóg patrzy
Z wierzchołka
Zet

nienagość okrywa
uśmiechem

Świat otwarty

wciąż prutym i tkanym na nowo

Wchodzi
Pan

12.02.2013

Skrzypią
Gwiazdy

Iza Ostrzeniewska
MOJE CHIMERYKI
Gdy pan Wawrzyniec, mieszkaniec Łęczna
Wychodził z domu, to z dumy pęczniał.
W lesie do jednego drzewa
Cmokał, tulił się i śpiewał,
Bo to drzewo w Łęcznie dla siebie miał wyłącznie.

Rzekła Ksenia do Mirka ze wsi Popielawy:
„Tyś miławy i owszem, lecz wejść ci musi w nawyk
Prawienie komplementów,
Bo nie mam argumentu,
By pójść z tobą w gości - nie chcę się złościć.”

(dst)
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Prezentacje poetyckie
moto hot erotyki
Izabeli Moniki Bill
Rubaszne auto

W aucie

gładko uczesana lakierem maska
opatrzona mądrymi oczami reflektorów
dołeczki świateł przeciwmgielnych
a pod tajemniczym uśmiechem zderzaka
świat części spragnionych miłości
wystarczy tylko przekręcić kluczyk
a tysiące trybików zacznie taniec godowy
setki części szaleńczo zawspółżyje ze sobą
cylindry rozchylą się ochoczo
w stronę rozrządnych głowic
tłoki zaczną przesuwać się
w górę i w dół w górę i w dół
kilka tysięcy suwów na minutę
rozpala wolę prędkości
układ smarowania rozprowadza olejowe lubrykanty
suwy sprężania i ssania wymieniają zalotnie spojrzenia
silnik spręża się ekstatycznie z podniecenia
czeka niecierpliwie na wytrysk z gorącego paliwa
poci się i drży w oczekiwaniu
moment obrotowy nadchodzi
zaraz osiągnie samozapłon szczęścia
rozpłynie się życiodajny płyn
po ciele
tupot 150 tysięcy koni ucichnie
a konserwatywny układ chłodzenia
i wstrzemięźliwy układ hamowania
zaczną się panoszyć z triumfem

Flakonik jej perfum
rozlał się zapachem
na tapicerkę
wsiąkając w materiał
trwałym atramentem
Złożyła mu autograf
zapisany jego dłonią
Jej wiersz wzbił się
razem z niespokojnymi
ptakami pocałunków
Niepisaną przysięgą
złączonych w ekstazie dłoni
które tworzą i czują
poezję zakazanej miłości
Kiedy poczuła
drżenie silnika
poprosiła raz jeszcze
żeby policzył groszki
na jej sukience
Nie odmówił
Teraz drżała tylko ona

Renault Laguna
niemy spowiednik myśli
które układam pośladkami
na kolanach skórzanego fotela
rozciera chłód serca
kołysanką silnika
zamyka mój oddech
na szybie kiedy
usta zgubione w tłoku miasta
tłuką się w korku
pustką ubraną w ludzką skórę
pod palcami kierownica
miękko wchodzi w dłonie
słowa toczą się
pod powiekami kół
kocha nie kocha
do domu za daleko
opowieść opon niesie się
z każdym kilometrem
cel znany nieznany
samotność rozpala pęd ucieczki
od odpiętego pasa bezpieczeństwa
na fotelu pasażera
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Moje Kangoo
budzi mnie w środku nocy
mruczenie mechanicznego kota
podgląd przez okno
ogromnymi reflektorami oczu
wie że nie śpię
pragnie bliskości
urzeka mnie wyglądem
sierść błyszczy mu się we mgle
jak krople rosy na pajęczynie
namaszcza się światłem ulicy
niepokorny jak sierpniowa burza
gna ogier hartowany blachą i stalą
trzyma mnie w masywnie zbudowanych ramionach
mam nim nasycone całe ciało
jak zawsze było głośno
nie lubimy ciszy
szybko i elegancko
na przednim siedzeniu
on wie jak rozgrzać wnętrze
muszę go czasem poskramiać
rozumie że musi pohamować swój głód
by nie zmiażdżyć mnie swoim ciałem
żeby jego żelazne serce
nie stygło na moich zimnych kolanach
żebyśmy czuli się razem bezpieczni
kiedy siedzimy wtuleni w siebie
na dworze cykają świerszcze
brak tylko latarni jak świece
ciepłego asfaltu pościeli
i palców zaciskanych w ekstazie

Podróż Na Stronie
O celebrytach i najlepszych przyjaciołach kobiety
czyli Amsterdam II

Tekst i zdjęcia Agnieszka Jarzębowska

K

to lubi podróżować
i zwiedzać, zawsze znajdzie coś ciekawego, nawet
jeśli kolejny raz odwiedza ten
sam kraj, to samo miasto.
Dziś Amsterdam w drugiej
odsłonie.
Pełen turystów,
muzeów, interesujący. Na
początek trochę uśmiechu,
czyli muzeum figur woskowych Madame Tussaud.
Celebryci na wyciągnięcie
ręki. Do wyboru, do koloru, stosownie do wieku
i zainteresowań. Fotka ze
znanym sportowcem, politykiem, koronowaną głową,
aktorem z pierwszych stron
kolorowych
magazynów,
malarzem – proszę bardzo
– Marylin Monroe, Angelina
Jolie, Brad Pitt, David Beckham, Bob Marley, Księżna
Diana, Madonna, Pablo Picasso, Barack Obama. A może któryś z Bondów: Sean Connery, Pierce Brosnan
czy Daniel Craig. Albo zdjęcie z piratem, czy wyciągniętym z przeszłości
łowcą szczurów, albo... Naprawdę, jest
z kogo wybrać.
Oczywiście znani ludzie, jak wiadomo,
doskonale wybierają pozy do zdjęć,
i tu jest nie inaczej. Można się przysiąść, złapać za szklankę, zaśpiewać
razem albo czule zajrzeć w oczy. Warunek jest jeden, dobre nastawienie
i chęć zabawy, a także zapomnienie

w muzealnym sklepie

widok na plac Dam
na chwilę o cenie biletu (nie jest najniższa). Muzeum w Amsterdamie jest filią
londyńskiego, podobno nie ustępuje
mu w ilości i jakości prezentowanych
postaci. Z jednego z okien fantastyczny widok na główny plac Amsterdamu
- Plac Dam.
Na koniec można w muzealnym sklepiku za kilkanaście euro nabyć na
własny użytek figurkę Oscara. Po powrocie w domowe pielesze wystarczy
rozwinąć czerwony dywan i uruchomić
wyobraźnię.
W wyobraźni może się zdarzyć
wszystko. Ale to zostawmy sobie na
czas po powrocie
do domu. Teraz
propozycja odwiedzenia kolejnego
muzeum.
Bilety stosunkowo
niedrogie a muzeum
niezbyt
oblegane. Zdarza się, że u Van
Gogha proponują sprzedaż wiązaną, wtedy jest
jeszcze taniej.
M u z e u m
diamentów jest

malutkie (znajduje się w pobliżu
Rijksmuseum), ale jeśli ktoś chciałby je
zwiedzić, to na pewno sporo się dowie.
Warunek: trzeba znać języki, najlepiej
holenderski, no może być angielski.
Tym, którzy nie znają, pozostaje
patrzenie i własny komentarz.
Trzeba wiedzieć, że Amsterdam był
niemal 400 lat najważniejszym obok
Antwerpii centrum obróbki diamentów
w świecie, a ich szlifowanie zaczęło
się tutaj już w XVI wieku. W muzeum
obejrzymy film o tym, skąd się wzięły
diamenty, dlaczego są tak kosztowne
i jaką drogę muszą przejść, aby stać
się piękną ozdobą kobiecej szyi, dłoni,
czy uszu. Każde oko ucieszy wystawa koron i klejnotów, niektóre z nich są
naprawdę oryginalne. Możemy także
obejrzeć fragmenty filmów i piosenek
o cennym kruszcu, które wyświetlane
są w pomieszczeniu wyłożonym lustrami w taki sposób, że człowiek czuje się
jakby był w środku kamienia.
Wstęp wolny jest do kilku amsterdamskich szlifierni diamentów. Oczywiście
jest to forma zachęty do zakupu precjozów. Tym, którzy nie mają na to
ochoty albo środków, pozostaną miłe
wspomnienia z pobytu wśród najlepszych przyjaciół kobiety.
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Podróż Na Stronie

dla koronowanych głów

rodzaje szlifów
8
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egzotyczne korony

Podróż Na Stronie
z Marylin Monroe

filmowo

na młodzieżową nutę

ktoś mi wyciął numer

w niezwykłym towarzystwie
ROK 6 NR 2 (20) • LATO 2013
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Stacja Na Stronie
tekst i zdjęcia: Przemysław Król

W

Łodzi, na Olechowie, znajduje się Centralny Zakład naprawy taboru kolejowego spółki PKP Cargo. Nie
jest to typowa stacja kolejowa ani przystanek, ale jest to jedno z ważniejszych miejsc obsługi ruchu kolejowego w województwie łódzkim. Zakład składa się z części administracyjno-biurowej, hali naprawy lokomotyw oraz kilku mniejszych magazynów. Ważnym elementem sterowania ruchem jest nastawnia „Łódź Olechów
ŁOC”. To właśnie między innymi z tego miejsca kieruje się ruchem pociągów. Zakład Centralny naprawy taboru
w Łodzi składa się z bardzo dużej liczby torów postojowych, na których oczekują na naprawę (bądź są już po
naprawie) lokomotywy przeróżnych typów od SM30 przez SM42 i ST44 po ET41. Jednak największą liczbę lokomotyw oczekujących stanowią elektrowozy rodziny ET22. To właśnie popularne „byki” stanowią podstawowy
środek transportu przewoźnika towarowego, jakim jest PKP Cargo. W obrębie zakładu znajduje się też stary
budynek - prawdopodobnie w czasach swojej świetności pełnił on funkcję nastawni lub też był to budynek magazynowy. Jest też dawna wieża wodna, która w obecnych czasach znalazła nowe zastosowanie. Mianowicie
obecnie pełni rolę masztu antenowego, do którego zamocowanych jest kilkanaście nadajników różnego typu.

C

o jeszcze jest godnego uwagi… Łódź jest miastem, które raczej nie jest kojarzone mocno z koleją. O wiele bardziej z koleją związane są pobliskie Koluszki. Jednak Łódź ma drobną przewagę nad Koluszkami.
W Łodzi właśnie, na terenie zakładu PKP Cargo, usytuowany jest piękny zabytkowy parowóz Pt47 – 1. Parowóz powstał w 1948 i służył nieprzerwanie do roku 1987. Potocznie zwany „petetką” jest niewątpliwie jedną
z łódzkich atrakcji kolejowych. Czasami w odniesieniu do tej zabytkowej lokomotywy można też spotkać jakże
celne określenie: „łódzka perła”.

Łódź Zakład Centralny

10
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Stacja Na Stronie

Koleją
po Mazowszu
P

iotr Goszczycki niedawno wydał w Dalekobieżnej serii
wydawniczej grupy poetyckiej WARS
książkę Doba na Mazowszu. Jest to projekt, który wymagał
bardzo wielu przygotowań, analiz i bardzo łatwo mógł się
nie powieść. Wystarczyło, aby któryś z czternastu pociągów miał opóźnienie. Chociaż wydaje się to nierealne, ale
pan Piotr udowodnił, że w ciągu doby można przejechać
na bilecie tzw. dobowym kosztującym trzydzieści złotych aż
tysiąc kilometrów! Piotr Goszczycki nie tylko podróżował
pociągami Kolei Mazowieckich, ale również pisał, czego
efektem jest książka zawierająca i kronikę podróży, i wiersze, prozę, kryminał czy wzruszający list do śp. mamy. W
książce czytelnik przeczyta również spostrzeżenia o zmieniających się warunkach kolejnictwa przed I wojną światową czy fragment dramatu dziejącego się oczywiście w
pociągu, gdzie jedną z ról gra kobieta w ciąży.
Jerzy Granowski we wstępie do książki pisze: „Czytając tę
bogatą w treść książkę nie wydaje się nam, że akcja toczy
się w przeciągu dwudziestu czterech godzin, lecz 150 lat.”
Jednak Granowski do końca nie wierzył, że Goszczycki odważy się na takie szaleństwo, aby ze wszystkimi detalami
opracować plan wyprawy i wyjechać. Samo przeczytanie
wstępu, a także kilku pierwszych rozdziałów prowokuje,
aby wyjechać pociągiem dokądkolwiek!
Cała przygoda rozpoczęła się na dworcu Warszawa Wileńska, pół godziny po północy, później pan Piotr odwiedził
Tłuszcz, Siedlce, Czeremchę, Skierniewice, Radom, Skarżysko-Kamienną, Dęblin oraz Piastów. Każda rzecz, nawet ta,
która wydaje się mało istotna, jest w książce bardzo skrupulatnie i ciekawie opisana; poszukiwanie kawy na stacji
czy podziwianie nieczynnej linii kolejowej prowadzącej do
obozu zagłady w Treblince. Autor często rozmawiał z maszynistami, dzięki którym dowiadywał się wielu ciekawych
rzeczy na temat danego pociągu lub stacji i oczywiście ze
wszystkim dzieli się z czytelnikiem. W książce znajdziemy
nawet projekcję snu, który przydarzył się autorowi podczas
krótkiej drzemki w pociągu. Być może komuś nie będzie
się podobało, że Goszczycki, opisując Mazowsze, sięga po
różne techniki literackie, ale właśnie dzięki temu książka
nie jest nudna, można poznać wiele ciekawostek, dowiedzieć się o tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka przez
okno pociągu. W rozdziale „Relacja z wyścigu w polskim
radio” autor pisze: Na horyzoncie słychać już gwizd. Nadciąga pociąg wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej z Karczewa.
Już za chwilę, już za moment rozpocznie się zwyczajny bieg,
wystartują uczniowie, ważna klasa robotnicza i wszelkiej maści gospodynie jadące do stolicy Polski, do wielkiego miasta,
jakim jest Warszawa. Korzystając z tego, że planowy pociąg
nadjedzie za dwie minuty, chciałbym słuchaczom powiedzieć,
że mamy dziś 15 grudnia 1937 r. Na dworze trzyma lekki
12
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mrozek -5oC, a dziś mija pierwsza rocznica elektryfikacji kolejki z Warszawy do naszego pięknego
Otwocka.
Podróż udała się, co wynika z powstałej podczas niej książki, a zapewne zostały też wspaniałe wspomnienia. Ostatni pociąg jeszcze chwilę
stał w nadziei, że jednak zdecyduję się ponownie
wsiąść do niego i kontynuować podróż. Nie teraz,
nie mogę. (...) To był ostatni pociąg tej podróży.
Poczułem ulgę oraz dumę.
Książka jest nietypowa, ponieważ formalnie jest relacją z podróży, mimo to czyta się ją szybko i widać, że autor ma lekkie
pióro. Jest ciekawa, zawiera wiele zwrotów akcji. Po przeczytaniu każdego rozdziału chciałam wiedzieć, jak dalej potoczy
się podróż i co jeszcze opisał w książce autor. Jej lektura wprawiała mnie momentami w szok i zadziwienie, ale też powodowała uśmiech i zaskakiwała opisanymi historiami.
Polecam ją każdemu, kto jest zainteresowany tym, jak
wygląda wielogodzinna podróż po Mazowszu, myślę też
że Doba na Mazowszu zachęci niejednego czytelnika do
wybierania się w jakiekolwiek podróże pociągami.

Kamila Marta Zawadzka

Piotr Goszczycki „Doba na Mazowszu”; Wyd.: Komograf;
Warszawa 2012

Strony nieponumerowane
W CIENIU BŁĘDNYCH SKAŁ
u schyłku lata
w cieniu
Błędnych Skał
ślubu udzielił im
kanonik kos
wrzało wokół
od miłosnych godów
trzmieli motyli ważek
tańczących
nad głowami
bezdomnych kochanków
pod złotem miłorzębu
dywan z tamaryszku
był ich miodowym łożem
grzechy odpuszczał dzięcioł
stukając dziobem
w bukowy konfesjonał
gwiezdne migotki słońca
malowały tylko dla nich
złote freski
na ścianach
ukrytej platońskiej jaskini
gdy stali
na łukowym mostku
migotki słońca
tylko dla nich malowały złociste freski
w lustrze wody
odbijali się jak mimowie
pragnący wykrzyczeć swą miłość
i było tak bosko
zagubić się w błędnych skałach
bez wyjścia!
i było tak smutno
patrzeć
na odlatujące niebem żurawie
z kluczem do domu
za siódma górą
za siódmą rzeką

Danuta Hasiak

niezbędnik bibliotekarza
zspu.republika.pl

2. Rajd samochodowy Prefo

Z

abawka skierowana do miłośników pisku opon
i emocji towarzyszących wyścigom samochodowym - to system „Autorennbahn” - produkowany,
podobnie jak wiele innych zabawek politechnicznych, we wspominanych już zakładach
Prefo.

Lato dobiega końca. Najdalsze wakacyjne wyjazdy zakończyły się szczęśliwymi
powrotami. Komputerowe rajdy samochodowe zostały wygrane, a pokonani
rywale chowają się wstydliwie po kątach twardego dysku. Wirtualne życie
mafiozów przeciwnych frakcji dawno skończyło się w smutnych okolicznościach.
Odbiorniki telewizyjne straszą z kolei powtórkami polskich telenowel. Co zatem
zaproponować młodszemu pokoleniu w tym niezmiernie trudnym jesiennym
okresie? Bibliotekarze zapewne zakrzykną: książki! Klub Starych Dobrych Czasów
ma inne, nie mniej ciekawe propozycje.

W

obec dostrzegalnego przesytu najnowszymi technologiami, które roztaczają
przed nami uroki wirtualnych światów, proponujemy wyprawę w przeszłość, do świata
zapomnianych zabawek politechnicznych drugiej połowy XX wieku.

1. Kolejka elektryczna z NRD

N

iezwykle atrakcyjna zabawka politechniczna
- zminiaturyzowana kolej - wytwarzana była
w Niemieckiej Republice Demokratycznej przez Volkseigener Betrieb Piko. Od
niewielkich zestawów zawierających
uproszczoną lokomotywkę, wagoniki
i parę odcinków torów - po skomplikowane układy stacji i bocznic, budowane
przez pasjonatów modelarstwa - urok
miniaturowych pociągów przemierzających przestrzenie dywanów i parkietów był dla
wielu osób nieodparty. Czy zatem zachowało się
na strychu pudło z lekko spatynowanymi torami?
Zalecamy sprawdzić.

foto 1.
zestaw Piko Junior, lata ‘70 - ‘80 XX wieku

W

zależności od zasobów rodziny i aktualnej dostępności, zestaw podstawowy
mógł zawierać nawet rozjazdy, umożliwiające
budowę stacji lub mijanki dla dwóch pociągów.

foto 3. Autorennbahn
lata ‘70 - ‘80 XX wieku

S

Jeśli rozjazdów brak, można spróbować uzupełnić zabawkę na jednym z portali aukcyjnych
- gdzie elementy do starych systemów kolejek
bywają wciąż dostępne. Nie zrażajmy się tutaj,
powszechnym wśród modelarzy mniemaniem,
że bez wydania kilku tysięcy złotych nie warto
wcale zabawy pociągami zaczynać.

amochodziki poruszają się po autostradzie składanej z odcinków. Prowadzone są poprzez trzpień
osadzony w rowku wykonanym w nawierzchni,
a zasilanie zbierają dzięki metalowym ślizgaczom.
Polecamy tę zabawkę serdecznie, przypominając jednocześnie kilka ogólnych zasad rządzących światem
starych zabawek politechnicznych.

Z

• przygotowując zabawkę do działania, starannie
i ostrożnie montujemy elementy składowe
• do ewentualnych napraw używamy narzędzi
dostosowanych rozmiarem do modeli,
• w przypadku niepowodzeinia w uruchomieniu,
nie tłuczemy pięściami, lecz korzystając ze schematu staramy się zlokalizować usterkę,
• po zakończonej zabawie składamy ostrożnie elementy do pudełek i chronimy je przed kurzem
• nigdy nie pozwalamy bawić się dzieciom, które są
bardzo nieostrożne i na pewno wszystko popsują.

wrotnice pokazane na poniższym rysunku
nie wymagają

foto 2. zwrotnice
przestawiane ręcznie, Volkseigener Betrieb Prefo

żadnego dodatkowego zasilania. Jest to zaleta dla
młodszych użytkowników kolejki. Dla czytelników,
których - dajmy na to - wujek był znajomym kierownika sklepu Centralnej Składnicy Harcerskiej,
dzięki czemu weszli w posiadanie rozjazdów
sterowanych elektromagnetycznie, poniżej przypominamy, jak dokonać połączeń elektrycznych.
Redakcja czuje się w obowiązku zaznaczyć, że
zabawa kolejkami starego typu wymaga wiele
cierpliwości i odrobiny tzw. „smykałki”.

3. Kino w domu - rzutnik pod kocem

G

dyby pociecha mimo tylu propozycji bezekranowych rozrywek nadal domagała się
wrażeń medialnych - proponujemy powrót do
klisz z rysowanymi bajkami.

foto 4.
rzutnik „ania” i jedna klatka filmu - lata ‘80 XX wieku

R

schemat 1.
napęd elektromagnetyczny rozjazdu
styki A, A1, A2 - sterowanie akcesoriami
styki R, 1, 2 - sterowanie solenoidem

edakcja ma nadzieję, że groźba jesiennej
nudy została oddalona - przynajmniej do
następnego wydania czasopisma „Na Stronie”.

Dąbrowski T.: Miniaturowe kolejnictwo.
Warszawa: WKiŁ, 1979

Tomasz Kochelski
(Klub Starych Dobrych Czasów)

Przedostatnia

bibliotekarz w kuchni
Ciasto maślane
Składniki:

1 kostka masła
20 łyżek cukru
6 jajek
20 łyżek mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 jabłko
Przepis: bardzo miękkie masło i cukier mieszamy mikserem
dodajemy jajka, mąkę i proszek do pieczenia, mieszamy mikserem.
Ciasto wylewamy do okrągłej blachy wysmarowanej tłuszczem.
Cienkie plastry jabłka układamy według gustu, wciskając delikatnie w ciasto.
Pieczemy 40 min. w nagrzanym piekarniku do 180 oC.
Polecam, Dorota Jankowska

*** kuchnia do rymu ***
Pulpety

Zawijaki

Mówią, żem w kuchni też szalona proszę, osądźcie sami
i żeby zbadać tę sprawę, zróbcie
pulpety z kapustą i rodzynkami.

Gdy ma przyjść ten jedyny
zawijaki robię – trudna rada,
choć jemu zazwyczaj coś wypada
i ja razem z sunią je zjadam.

Śmieją się ze mnie ludzie,
że kiedy przepis zgubię
dokładam do wszystkiego rodzynki,
a ja je po prostu lubię.

Pierś z kurczaka, czy wołowina,
mogą być ze schabu kotlety
rozłożone jeden obok drugiego,
a każdy solidnie ubity.

Ugotujcie startą białą kapustę
z cukrem, solą, pieprzem, jarzynką,
pod koniec gotowania
wciśnijcie soku z cytryny krzynkę.

Posypię soli i pieprzu,
rozmarynu, majeranku trochę
niech on palce oblizuje
i spróbuje mnie nie kochać!

Mielone przygotujcie jak na kotlety,
nie potrzeba przy tym wiele uwagi:
bułka, jajko, cebula, sól, pieprz
i koniecznie trochę maggi.

Kładę plasterek słoninki,
kiszonego ogórka, cebuli,
robię zgrabny pakunek,
nitką nie zapomnę otulić.

Dorzućcie odsączona kapustę wtedy sos wyjdzie jak ta lala!
Trochę pomidorowego przecieru
i nie trzeba dopieprzać, dosalać.

Do wrzątku w dużym garnku
sól, pieprz, majeranku troszeczkę
skórkę od chleba skrojona w kostkę
i cebulę w drobną kosteczkę.

Na wrzący sos wrzucić kulki,
przykręcić gaz odrobinę,
popróbować, pogotować
i dorzucić garść rodzynek.

Obtoczone w mące i obsmażone
zawijaki wrzucam do gara,
gotuję do miękkości i...
i niepotrzebnie się staram....

Zasmażka do sosu – raz, dwa,
śmietaną z lekka zabielone
i pulpety są palce lizać, bo ja
tylko w miłości jestem szalona!

Bo jemu znów coś wypadło,
więc ja je zjadam i tyję,
z moją sunią się dzieląc
niech też trochę użyje....

***
Zachęcona, by słuchać
przytuliła do ucha
każdą nutę najmniejszą
przyczepioną do wiersza.
W słowach siła i w nutach.
Słucha pan, pani słucha.
W myśli lekkich podmuchach
pan do pani przybiega,
pani panu ulega.
Tak te nuty i słowa
zakręciły im w głowach.
Do dziś czar ten nie prysnął.
Pan ślad w duszy odcisnął.
Teraz apel do wszystkich:
- Dbajcie o swe odciski.

Agnieszka Jarzębowska

Jolanta Miśkiewicz
ROK 6 NR 2 (20) • LATO 2013
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Comic Fantasy

Hodowca
smoków

T

ego dnia ustalono, że hodowca został zamordowany
nożem kuchennym, a oprawca, pozorując wypadek,
umieścił jego ciało w odciśniętej w glinie smoczej łapie. To musiało być jego pierwsze morderstwo. Profesjonaliści tak nie postępowali. Na dodatek dusza hodowcy nie
dawała oznak życia. Filipendula nie mogła nawiązać z nią
kontaktu. Wypróbowała wszystkie swoje sztuczki. Najpierw
cichutko pukała w bramę raju, potem coraz głośniej, w końcu przedstawiła się jako anioł stróż hodowcy. Jeśli takowego w ogóle hodowca miał. Następnie zajrzała na chwilę do
czyśćca i piekła, bo może tam nasz biedak przez pomyłkę
został wysłany, jak wiemy to się zdarza. Jednak żona zapewniała ją, że jej mąż musi być w niebie, gdyż do grzeszników to on na pewno nie należał. Filipendula czekała na
duszę hodowcy pod jedną, jak i pod drugą bramą, niestety
bez rezultatu. Po zmroku odwiedziła wszystkie kapliczki na
wyspie, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że dusza hodowcy pod którąś z nich prostuje nogi. Było tam wiele mniej
lub bardziej smutnych istot, ale hodowcy nie znaleziono.
Filipendula nie znała przypadku, aby dusza wyparowała.
To było nieprawdopodobne. Dusza, która to potrafi, może
przecież zaburzyć kruchą harmonię Krainy Złotego Buka.
Istnieje bowiem równowaga między martwymi a żywymi,
między magią a tym, co racjonalne. Jeśli ulegnie ona zniszczeniu, cała kraina zostanie wchłonięta przez białą dziurę,
choć co to jest - jeszcze dokładnie nie wiadomo.
Zaczęto szczegółowe przesłuchania od czarodzieja nieudacznika. Niestety, ten miał alibi. Tej nocy, kiedy popełniono morderstwo, akurat umówił się na randkę z córką
hodowcy w karczmie pod „Jadowitą Żmiją”. Miał jednak
słabą głowę i po dwóch piwach usnął pod stołem. Córka
hodowcy była świadkiem. Pozbawiona partnera do hulanki
przyłączyła się do siedmiu krasnoludów, którzy akurat byli
na wycieczce na wyspie. Poskarżyła się też im, że jej przyszły narzeczony, a może i mąż zasnął snem sprawiedliwego
i nic nie może go dobudzić, nawet pocałunek. Widocznie
miał piękne sny.
Mieszkańcy wyspy szeptali między sobą, że córka hodowcy
pewnie cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Często rozmawiała z kamieniami, drzewami, wiatrem. Mówiła, że słyszy
głosy, co było bardzo niepokojące, gdyż nawet czarodzieje
nie słyszeli głosów. Miejscowy guślarz orzekł, że jest zdrowa, gdyż prawie każdy na tej wyspie z „czymś” rozmawiał.
Tu panowała wszechobecna magia. Niektórzy rozmawiają sami ze sobą i wtedy dopiero rozpoczyna się problem.
Ostatnio w sadzie u jednego z gospodarzy córka hodowcy
dyskutowała z jabłoniami na temat niesprzyjającej aury.
Pewne mądre osoby sądziły, że nawet ziarenko piasku
posiada dar mowy. Tylko trzeba bardzo cicho się zachowywać, aby je usłyszeć. Jedynie wybrańcom udawała się
ta sztuka. Hodowca uważał, że jego córka jest poliglotką.
Przynajmniej ktoś w tej rodzinie był genialny. Reszta niestety należała do zwykłych zjadaczy chleba.

odc. 4
Magdalena Cybulska
Jak się okazało, syn hodowcy - Cyrenus, to zupełnie odrębna i warta opisania historia. Podobnie jak tatuś, miał się
zająć hodowlą smoków, jednak wybrał profesję włóczęgi
i poszukiwacza przygód. Wyspa była dla niego za mała,
ten kawałek lądu nie odpowiadał jego ambicjom, postanowił żeglować po rozległych oceanach i morzach, odwiedzać nieznane krainy i odległe państwa. Na początku było
cudownie, jego skóra nabrała brązowego zabarwienia,
oglądał wspaniałe zachody słońca, widział gatunki smoków, o których smokolog nawet nie śnił podczas nudnych
wykładów na uczelni. Odkrywał nowe smaki i zapachy,
gdyż wiemy, że w trakcie egzotycznych podróży dobre
jedzenie też jest bardzo ważne. Po kilkuletniej tułaczce
stwierdził jednak, że musi wrócić do domu, gdyż podczas
swych wędrówek nie znalazł tego, czego szukał. Wielkiego
skarbu i księżniczki o jasnych włosach i białej jak mleko skórze - pomyślał Tussilago. Wszyscy za czymś biegniemy, ale
większość z nas się potyka i upada nosem w ziemię. Potem
jak już otrzepiemy się, dochodzimy do wniosku, że nie było
warto. Pewnie kilka złapanych chorób tropikalnych, nieznanych jeszcze nauce, zmieniło jego spojrzenie na świat - tym
razem pomyślał alchemik. Cyrenus postanowił wreszcie po
raz pierwszy w swoim życiu zarobić samodzielnie trochę
pieniędzy i w tym celu zapragnął opisać swoje doświadczenia i przygody. Książki podróżnicze przecież znakomicie
się sprzedają. Jednak nie wiedział, że wydawcy w Krainie
Złotego Buka, nie chcieli rozmawiać z bliżej nieznanym nikomu autorem. Woleli podróżników, którzy byli już sławni,
a najlepiej takich, którzy zaginęli bez wieści podczas swych
wypraw lub zjadł ich krokodyl i nie mieli jakichkolwiek roszczeń, co do praw autorskich. Dobry autor książki podróżniczej to martwy autor. Przynajmniej stanowił przykład, że
lepiej siedzieć w domu i nie opuszczać swojego bezpiecznego podwórka.
Tussilago uważnie przyjrzał się chłopakowi, jego twarz już
kiedyś widział, ale nie mógł przypomnieć sobie dokładnie, gdzie to było. Widocznie pamięć u krasnoludów jest
dobra, ale krótka. Poligonusowi syn hodowcy także wydał
się znajomy, może spotkali się wcześniej w jakieś karczmie
w Kamienistej Dolinie. Może chłopak był poszukiwany za
jakieś przestępstwo. Należało to dokładnie sprawdzić. Filipendula raczej nie interesowała się włóczęgami i poszukiwaczami przygód, wolała mężczyzn, którzy mieli bardziej
dochodowe zajęcie. Chociaż po śmierci ojca Cyrenus stał
się znakomitym kandydatem na męża. Przy takiej pozycji
i majątku zapewne szybko znajdzie narzeczoną.
Drugi czarodziej był bardziej interesujący niż pierwszy nieudacznik. Na pierwszy rzut oka było widać, że wiedział jak
się posługiwać magią. W jego gestach, ruchach, sposobie
mówienia, było coś takiego, że wszyscy spuszczali głowę
i karnie słuchali. Często podróżował na stały ląd, latając na
Kolczaku bojowym… (c.d.n.)

