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„[…] tylko praca nad rozwojem własnego talentu, cierpliwość i wytrwałość w dochodzeniu do celu może z czasem przynieść 
odpowiednie rezultaty. Podkreślam to przy różnych okazjach, ponieważ wielu początkujących twórców pióra, wyobraża sobie, że dobra 
literatura powstaje bez specjalnego wysiłku intelektualnego.” – Marian Yoph-Żabiński („Wieści Polickie” – 2007 r.). 
 
 

O pracy wolontariackiej… 
Każda grupa literacka marzy o własnym czasopiśmie. List. 
 
 

Każdy jubileusz, mały czy duży, jest powodem satysfakcji, bo świadczy o dokonaniach utrwalonych w czasie. Jest to także moment na 
refleksję. Na przypomnienie sukcesów czy porażek, osiągnięć czy zaniechań. Dotyczy to zarówno jubilatów osobowych jak i przedmio-
towych. Do czego zmierzam...? 

Od wielu lat pisarze ze szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich współpracują z polickim Regionalnym Stowarzyszeniem 
Literacko-Artystycznym. Były to różne działania, wspólne jurorowanie w konkursach, spotkania literackie w Szczecinie i Policach, wymiana 
doświadczeń, wspólne wydania antologii czy almanachów, wspólne biesiady, jubileusze pisarzy czy wigilie. I jeszcze jedna niwa łączy te dwa 
środowiska kulturotwórcze naszych miast, oprócz ludzi... Jest to czasopismo: „Pegaz Policki”, dodatek kulturalny do „Wieści Polickich”. 

Każda grupa literacka marzy o własnym czasopiśmie, gdzie mogłaby publikować swoich autorów, wypowiadać się o ich twórczości, in-
formować o wydarzeniach literacko-kulturalnych środowiska, ale obecnie jest to niełatwe przedsięwzięcie, o czym wiedzą i mówią z goryczą 
szczecińscy pisarze. Okazało się, że policcy mają więcej szczęścia, bo od kilku lat mogą współpracować z lokalną gazetą, właśnie z „Wieścia-
mi Polickimi” i dołączać swoją wkładkę literacką. Od razu na wstępie przyznaję się, iż początki „Pegaza” są mi nieznane, nie wiem kto i kiedy,     
z jakiego powodu i z czyją pomocą, powołał dodatek kulturalny do istnienia. Może właśnie rozmowy jubileuszowe wypełnią lukę mojej 
niewiedzy. 

Wiem, że przez kilka lat redagował „Pegaza Polickiego” Stanisław Rapior wraz ze swoim kolegium, a od ponad roku przejął jego 
obowiązki Adam W. Siedlecki i nadał swój osobisty ton wydawanej gazecie, utrzymując jej artystyczny charakter. Już Stanisław Rapior 
zapraszał na łamy pisma szczecińskich pisarzy, najczęściej poetów, którzy mogli prezentować swoje wiersze, odpowiadające sezonowym 
tematom. Niektórzy włączali się i na łamach „Pegaza” publikowali swoje teksty. Była to jednak współpraca okazjonalna, nad czym ubolewał 
redaktor naczelny. 

Nowy redaktor, Adam W. Siedlecki poszedł nieco dalej z inicjatywą, gdy starał się pozyskać autorów tekstów dla kolejnych wydań pisma. 
Zaproponował patronat ZLP szczecińskiego oddziału, mobilizując w ten sposób oba środowiska twórcze i zacieśniając ich współpracę, nie 
tylko na łamach gazety. Tak jak to Adam potrafi, podszedł do swojej pracy redaktora pragmatycznie i systematycznie, ale przede wszystkim 
archiwistycznie. Pozyskał dla „Pegaza Polickiego” numer ISNN, sankcjonując go prawnie w grupie wydawnictw, odtworzył (własnym 
sumptem) kolejne niezarchiwizowane numery, usystematyzował działy i tematy. Czy przez to zachęcił autorów do współredagowania 
pisma? Nie... Zdumiewa mnie sytuacja, bo na spotkaniach związkowych czy to ZLP czy też RSL-A wciąż się mówi o niedostatku informacji, o nie-
możności wypowiadaniu się na łamach gazet, o marzeniach o własnym czasopiśmie, ale jak przychodzi co do czego, jest możliwość 
zaistnienia, czy to wierszem, czy to prozą, recenzją czy esejem, wywiadem czy grafiką... na zgłoszony przez redakcję temat... i wtedy ... cisza. 
Nieliczni, zresztą wciąż ci sami autorzy, przysyłają teksty. Reszta... spuśćmy wstydliwie zasłonę milczenia... 

Inną równie wstydliwą sprawą jest dystrybucja gazety z dodatkiem literackim... nawet sami autorzy nie są zainteresowani... Kto tak 
naprawdę wiernie czyta literacki dodatek do „Wieści Polickich”? Zastanawiał się nad tym zażenowany Staś Rapior, były redaktor naczelny 
„Pegaza Polickiego”, teraz z goryczą o tym nadmienia Adam W. Siedlecki. 

Nieco minorowe te moje refleksje jubileuszowe... Miało być z laudacją na setne wydanie numeru „Pegaza”, a tymczasem jest krytycznie... 
Jednak należy też powiedzieć coś pozytywnego... chociażby o zaangażowaniu i profesjonalizmie obu redaktorów, dzięki którym może ten 

jubileusz setnego numeru się odbyć... Już choćby fakt liczbowy – setny egzemplarz... świadczy o wieloletniej pracy zespołu redakcyjnego...       
o pracy wolontariackiej, w której liczą się dla wydających przede wszystkim chęci utrwalenia i przeniesienia w czasie z teraźniejszości do 
przyszłości tych wszystkich wydarzeń i aktów twórczych z nazwiskami ich autorów, by zachować to wszystko od zapomnienia. 

Czegóż można życzyć redaktorom i współredaktorom „Pegaza Polickiego” w jego setnym numerze? Otóż, po pierwsze, aby się nie 
zniechęcali; po drugie, aby mieli wciąż oryginalne pomysły na tematy i ich artystyczne kreacje; po trzecie, aby znajdowali serdeczne 
zainteresowanie tak wśród tworzących: malujących, rzeźbiących, komponujących, piszących jak i czytających, tak aby „Pegaz” był 
prawdziwie gazetą Parnasu; po czwarte, aby konstruktywnie układała im się współpraca z samą gazetą – „Wieściami Polickimi”, aby 
redakcja nie doświadczała trudności formalnych, proceduralnych czy finansowych; po piąte, żeby cieszyli się dobrym zdrowiem i samo-
poczuciem, zachęcającym do tej charytatywnej pracy; po szóste, aby czerpali z tejże pracy satysfakcję, z efektów swojego działania, które 
jest dostrzegane przede wszystkim przez adresatów „Pegaza Polickiego”, dla których to wszystko jest czynione. Niech zainteresowanie 
będzie przynajmniej proporcjonalne tyleż do starania wydających, co piszących i czytających gazetę. 

Życzeń można wyrażać wiele, ze swojej strony pragnę jednak przede wszystkim podziękować najserdeczniej i z całego serca w imieniu 
oddziału szczecińskich pisarzy ZLP, wszystkim tym, którzy z tak wielkim przekonaniem wierzą w słuszność utrzymywania pisma, i zape-
wniania mu publicystycznego bytu na profesjonalnym poziomie, dziękuję więc, Staszkowi Rapiorowi, za stworzenie tak mocnej konstrukcji 
pod ten byt, Adamowi Siedleckiemu, że miał odwagę, siłę i chęć podjąć się tej arcytrudnej roli redaktora wiodącego, który dosiadł policko-
szczecińskiego Pegaza, wreszcie dziękuję grupie współpracującej, wspierającej te wysiłki, bo dzięki nim, może wciąż istnieć „Pegaz Policki”: 
Helenie Pilarskiej, żonie red. nacz. Annie Siedleckiej, prof. Anieli Książek-Szczepanikowej, Cecylii Judek, Jolancie Tobole, Zbigniewowi 
Jahnzowi, Barbarze T. Dominiczak, Leszkowi Dembkowi, Krystynie Woźniak, Władysławowi Łazuce, Elżbiecie Chadzinikolau, Tadeuszowi 
Buraczewskiemu, Zbigniewowi Szyrwielowi, Marzenie Rafacz, Lucynie Kwoszcz, Annie Słowińskiej, Janowi Maturze, Wiesławowi Gawłowi, 
Andrzejowi Markowi i wszystkim, którzy nadsyłali swoją twórczość. 

Szczecin, 12.08.2014 r. 

Róża Czerniawska-Karcz 
Prezes ZLP Oddział w Szczecinie 
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Zmagania młodych prozaików… 
Czyli fragmenty opowiadań laureatów VI powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży 

„O Prawo Jazdy na Pegazie”. 
 
 

 
 

KLASY GIMNAZJALNE 
 
 

Magdalena Szymankowska 
Uczennica klasy 1, Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wyróżnienie. 
 

Światło 
(fragment) 
 

Przez ostatnie trzy lata moje życie bardzo się zmieniło. Gdy miałem czternaście lat, straciłem matkę, jedyną bliską mi 
osobę. Ciemna szosa, pijany kierowca i śmierć niewinnej kobiety. Gdy słyszałem o tego typu wypadkach samochodowych, 
zazwyczaj nie robiło to na mnie większego wrażenia, lecz nie tym razem. 

Tylko raz rozmawiałem z ojcem o tym zdarzeniu, w dniu wypadku. Potem już nigdy nie powrócił do tego tematu, choć 
długo na to czekałem. Kiedy próbowałem wspominać mamę, on od razu mnie uciszał i zmieniał temat. Wtedy tego nie 
rozumiałem. Wszystko stało się jasne, gdy pół roku po zdarzeniu ojciec przyprowadził do domu młodą „koleżankę z pra-
cy”. Chciał wymazać moją mamę, a jego żonę, z pamięci. Może po to, aby rozpocząć nowe życie? 

Po śmierci matki zamknąłem się w sobie. Wystarczał mi mój pokój z opuszczonymi roletami i jej zdjęciem. Uśmiechała 
się na nim i przytulała do serca niemowlę, którym wtedy byłem. Już wcześniej zdjęcie to stało u mnie w pokoju, lecz nie na 
honorowym miejscu. Na mojej szafce kładłem tylko najważniejsze rzeczy, takie jak płyty czy puchary otrzymane za różne 
osiągnięcia sportowe. Zdjęcie mamy stało pośrodku. Codziennie, gdy się budziłem, witała mnie swoim uśmiechem. Nie 
wiem, czy poprawiało to moje samopoczucie, ale nie chciałem o niej zapomnieć. Ola (dziewczyna taty) zamieszkała z nami 
krótko po tym, gdy skończyłem piętnaście lat. Nie przypadliśmy sobie do gustu. Byłem na nią zły i było to po mnie widać. 
Ojciec denerwował się z tego powodu, ale nie przejmowałem się tym. Oby jakoś dotrwać do osiemnastki. Został jeszcze 
jedynie rok. Niestety, ten czas się strasznie dłuży. 

Gdy ostatnio wszedłem do domu, usłyszałem krzyki dobiegające z salonu. 
– Nie rozumiesz? Tak dłużej być nie może! Przecież on już jest samodzielny! […] 

 

 
 

Alicja Duda 
Uczennica klasy 1, Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wyróżnienie. 
 

Odrobina Bordowych Róż 
(fragment) 
 

Przychodzi. Zabiera ze sobą uśmiechy, spojrzenia, ciepło. Niczego nieświadoma wywołuje to, o co ty starasz się od po-
czątku swojego życia. Oskubuje cię do cna, niewinnie się przy tym uśmiechając. Zostawia cię z rozmazanym światem i prze-
rażającą pustką w głowie i w sercu, która w mgnieniu oka zaczyna cię pożerać. Zjada kawałek po kawałku, a ty nawet nie 
próbujesz się bronić. Wiedziałeś przecież, że kiedyś to i tak nastąpi. Czekasz. Zawieszasz wzrok gdzieś w oddali, patrząc na 
jeden nieruchomy punkt. Próbujesz przestać istnieć, zamykasz się, tworzysz niewidzialną barierę, która z założenia ma cię 
chronić przed wszelkim brudem panującym w zewnętrznym świecie. Jednak słowo jest silniejsze. Przebija się przez twoją 
tarczę i w mgnieniu oka bariera pęka jak bańka mydlana. Okrutne słowa brzęczą ci w uszach. Pytanie, na które nie znasz 
odpowiedzi, jak zimna morska fala zalewa cię z kilku stron. Nie daje za wygraną, unosi się w powietrzu, a ty dokładnie 
wyczuwasz w nim odrażającą obojętność. W jednej sekundzie „wracasz do świata żywych” i usilnie próbujesz zebrać 
myśli, by odpowiedzieć na natrętny głos powtarzający: „Co się stało?” Wiesz, co musisz powiedzieć, by ją zadowolić. „Nic 
się nie stało”– rzucasz z udawaną radością w głosie. Spoglądasz w ślepia swojej prześladowczyni, która od jakiegoś czasu 
wpatruje się w ciebie swoimi dużymi, ciemnymi oczami, usilnie próbując podtrzymać nic niewartą rozmowę. […] 
 

 
 

Emilia Skrzypiec 
Uczennica klasy 1n, Gimnazjum nr 32 w Szczecinie. Wyróżnienie. 
 

Jeden dzień w parku 
(fragment) 
 

Był zwykły, słoneczny, poniedziałkowy poranek, a ja – ławka – jak zawsze, od 10 lat, stałam sobie w parku pod 
ogromną wierzbą i obserwowałam świat. 

Wszyscy myślą, że jestem tylko kawałkiem drewna, na którym można usiąść, a ja wiem więcej niż oni. Pierwsza tego 
dnia usiadła na mnie znajoma starsza pani. Przychodzi do parku o stałej porze i zawsze ma ze sobą ziarna, którymi karmi 
gołębie. Dawniej widywałam ją w towarzystwie starszego, sympatycznego pana… Wyglądali na szczęśliwych i zako-
chanych w sobie. Zawsze ma pogodny wyraz twarzy, jednak w jej oczach dostrzegam ogromny smutek. Szkoda, że nie 
umiem mówić, bo chętnie posłuchałabym, co jej leży na sercu. Jeszcze chwilę posiedziała i poszła w stronę najbliższej 
cukierni. […] 
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Joanna Słowińska 
Uczennica klasy 1, Gimnazjum nr 6 w Policach. Wyróżnienie. 
 

Jak we śnie 
(fragment) 
 

Chociaż oczy mam zamknięte, częściowo oślepia mnie światło. Nie wiem jakie jest jego źródło. Jasność, jaka mnie 
otacza, sugeruje, że jest już południe. Otwieram oczy. Chwilę zajmuje mi zorientowanie się, gdzie jestem. Nie kojarzę tego 
miejsca, nie wiem jak się w nim znalazłam. Leżę na metalowym łóżku. Wokół mnie roi się od różnego rodzaju sprzętów, 
których zastosowania nie potrafię określić. Nagle do pokoju wchodzi kobieta. Chwilę obserwuje ciągle zmieniające się 
wykresy po drugiej stronie pomieszczenia. Zachowuje się cicho. Najwyraźniej nie chce mnie obudzić, ale zauważa, że już 
nie śpię, więc znów wychodzi na korytarz i woła: „Pani doktor, obudziła się!” – i na powrót zostaję sama. Po chwili jednak 
zjawia się lekarka i cicho zamyka za sobą drzwi. Siada w nogach mojego łóżka. Wygląda na zdenerwowaną. Po kilku 
minutach oczekiwania tracę nadzieję, że się odezwie. 

– Gdzie ja jestem? – pytam, nie mogąc wytrzymać milczenia, choć wydaje mi się, że to pytanie może zabrzmieć głupio. 
Kobieta staje się jeszcze bardziej zdenerwowana, choć z jej twarzy można odczytać, że w jakimś stopniu się tego 
spodziewała. Nie odpowiada od razu. Najwyraźniej zastanawia się nad odpowiedzią i starannie dobiera słowa. 
– Jesteśmy w szpitalu. […] 
 

 
 

Katarzyna Mazurak 
Uczennica klasy 1n, Gimnazjum nr 32 w Szczecinie. II nagroda. 
 

Madeline 
(fragment) 
 

Jestem Madeline, mam czternaście lat i niedawno umarł mój brat bliźniak. Przynajmniej tak sądzą wszyscy dookoła. Bo 
ja wiem, że żyje. Czuję go. Zwariowałam? Mama mówi, że mam schizofrenię. To znaczy, nie mówi mi tego wprost, ale 
słyszałam jak kilka razy wspominała o tym w rozmowie z psychiatrą. Od śmierci Tomasa wszyscy traktują mnie 
protekcjonalnie, albo jakbym miała pięć lat. To bywa irytujące, zwłaszcza, że ja wcale nie czuję się źle, nie potrzebuję 
wsparcia ani żadnych kondolencji. Tom żyje. Często słyszę jego głos, jego idiotyczne uwagi i docinki, zupełnie, jakby stał 
obok albo raczej jakby siedział w mojej głowie, patrząc moimi oczyma i przeżywając to, co ja. Czasem myślę, że może 
naprawdę jestem chora i tylko wydaje mi się, że mój brat wciąż jest ze mną. Ale wtedy on odzywa się tym swoim 
irytującym głosem, mówiąc: „Ja miałbym być zmyślony? Siostra, wiesz, bez obrazy, ale ty nie mogłabyś wymyślić takiego 
przystojniaka jak ja”, albo coś równie głupiego. Mam ochotę go wtedy walnąć, ale przypominam sobie, że nie ma go tu,        
a przynajmniej ciałem. 

Mój brat zginął w pożarze jakiejś opuszczonej knajpki nad rzeką, w najgorszej części miasta, gdzie zostaniesz pobity 
tylko za to, że masz czyste buty. Nikt nie wie, co Tom tam robił, ale kilka osób widziało, jak wchodzi do budynku. Nie udało 
się ustalić, co było przyczyną pożaru, ale znaleziono tam ciało, a raczej resztki ciała nastoletniego chłopca. Na szczęście nie 
musiałam na nie patrzeć. 

Mama całkiem dobrze się trzyma, chociaż wiem, że jest jej trudno. Przeżyła już śmierć naszego taty, żołnierza, ale to 
przecież ryzyko zawodowe. Kiedy Tom umarł, nie była na to przygotowana. Żal mi jej, ale częściej jeszcze bardziej 
denerwuje mnie ten wszechobecny smutek, bo tylko ja wiem, że jest bezpodstawny. 

Tego dnia szłyśmy do fryzjera. Mama uważała, że zmiana otoczenia pozwoli nam „uwolnić się od przeszłości i iść 
naprzód”, więc w domu trwał remont, a zmiana fryzury także miała nam pomóc. Niezbyt podobał mi się ten pomysł, ale 
nauczyłam się, że w tych sprawach lepiej po prostu się zgadzać i udawać, że chcę wyjść z choroby. Nie chciałam. 
Chciałam znaleźć brata i zrobić mu niezłą awanturę za to całe zamieszanie, a jego głos w mojej głowie był naszym 
jedynym kontaktem. […] 
 
 

 
 

KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 

Kamil Kanciała 
Uczeń klasy 4a, Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. Wyróżnienie. 
 

Moja planeta 
(fragment) 
 

Rozdział 1 
Zabawa na podwórku 
 

Mam na imię Kamil i mam 11 lat. Mieszkam wraz z moją mamą i rodzeństwem w dość spokojnej okolicy. Kiedy 
wyglądam przez balkon, widzę na wzniesieniu rząd domków jednorodzinnych, odgrodzonych płotem oraz naszą 
podwórkową bazę. Na wiosnę, gdy czasem budzę się w nocy, słyszę za oknem śpiew ptaków oraz głośny rechot żab w sta-
wie u sąsiada. Obecnie jest wczesna wiosna, więc nad ranem budzą mnie swoimi rozmowami ptaki. Na szczęście nie 
słychać jeszcze żab, które czasem tak się rozwydrzają, że nie można spać spokojnie. 

Wróciłem właśnie ze szkoły i chętnie pograłbym na komputerze, ale mama goni mnie do odrabiania lekcji. Słychać 
dzwonek do drzwi. […] 
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Monika Jaskuła 
Uczennica klasy 6a, Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. III nagroda. 
 

Przeznaczenie 
(fragment) 
 

Destiny. Mam na imię Destiny – przeznaczenie. Moja mama wymyśliła to imię. Mówiła, że tak wyjątkowe imię pasuje do 
wyjątkowej dziewczynki. Być może miała rację. Mama zmarła, gdy miałam 9 lat. Jechała na rowerze do swojej siostry i kot 
wyskoczył jej na drogę. Przewróciła się i przejechał ją samochód. Był to dla mnie wielkie wydarzenie, wszystko od tamtej 
pory się zmieniło. Bardzo mi jej brakuje, a codziennie zdarza się coś, o czym chciałabym jej powiedzieć. 

Na szczęście mam jeszcze tatę i siostrę. Siostra – Margaret jest ode mnie dwa lata starsza, ma osiemnaście lat. Nie uczy się, 
ponieważ musi pracować, by utrzymać dom. Wraz z tatą prowadzi piekarnię. Tata jest dobrym człowiekiem. Pracuje od rana 
do nocy w pocie czoła. Po śmierci mamy stał się inny. Wcześniej, tryskał energią na prawo i lewo, dzielił się szczęściem ze 
wszystkimi, a teraz… Teraz to całkiem inna osoba. To zdarzenie wyssało z niego całe szczęście, całą radość i chęć do życia. 

Codziennie podczas śniadania i kolacji modlimy się za mamę. Bardzo trudno jest nam się powstrzymać od łez. Tacie 
udaje się to lepiej niż nam, choć na początku płakał jak dziecko. Nie ma co się dziwić. […] 
 

 
 

Marta Dziarkowska 
Uczennica klasy 6, Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie. II nagroda. 
 

Neroxa 
(fragment) 
 

Młody Richard Wayne, przystojny brunet z jednodniowym zarostem na twarzy, wysiadł z taksówki i spojrzał na budynek, 
w którym miał teraz mieszkać. Dwupiętrowy, o ciemnych ścianach zewnętrznych, tylko z paroma oknami bez szyb i z jednym 
drzewem w ogródku, wyróżniał się pośród innych, wesołych chateczek na ulicy Wiązów. – Mówią, że tu straszy… – we-
stchnął taksówkarz, który go tu przywiózł. Był siwiejącym panem w średnim wieku, z lekką nadwagą i z wielkim wąsem pod 
jeszcze większym nosem. Z niewiadomych powodów bardzo pilnował, aby daszek jego starej czapki zasłaniał mu lewe oko. 

– To dlatego, że Freddy Krueger chętnie by tu zamieszkał? – uśmiechnął się kpiąco Richard. Taksówkarz bez słowa ruszył 
z piskiem opon i po chwili nie było go już widać. Chłopak pokręcił głową z dezaprobatą. Nie wierzył ani w duchy, ani w inne 
potwory. Richard pociągnął po nierównym podjeździe swoją małą walizkę na kółkach, wyjął klucze z kieszeni, z trudem 
otworzył nimi zardzewiały zamek i powoli uchylił skrzypiące drzwi. […] 
 

 
 

Mateusz Płocha 
Uczeń klasy 5b, Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. I nagroda. 
 

Z dziennika starszego kapitana Antoniego Orłowskiego 
(fragment) 
 

13.05.2018 r., godzina 13:30, Wietnam. 
 

Dzisiejszego poranka o godzinie 6:45 otrzymałem email od dowódcy. Nie była to radosna wiadomość. Po ostatnich 
walkach mieliśmy nadzieję na trochę spokoju… ale jak zwykle były to tylko nadzieje. Dostaliśmy rozkaz wykonania misji 
„Orły w szpitalu”. Celem zadania było unieszkodliwienie (ale nie zabicie) dowódcy wietnamskich terrorystów, którzy napa-
dali na szpitale i porywali, a czasem nawet zabijali lekarzy. Obecnie zamachowcy przejęli szpital Czerwonego Smoka w Ryżu. 
 

Nasza misja została podzielona na pięć zadań. 
1. Unieszkodliwić grupę terrorystyczną. 
2. Odbić zakładników. 
3. Zlokalizować i rozbroić bombę. 
4. Zabezpieczyć szpital Czerwonego Smoka w Ryżu. 
5. Pojmać przywódcę terrorystów Huan Wun Jon. 

 

Plan był trudny i ryzykowny. Martwiłem się nie o siebie, ale o moją drużynę, bo nie zdążyli jeszcze wypocząć po ostatnich 
zadaniach. Szczególnie Aleksander (pseudonim Burza), bo to on nadal walczył z zakażeniem krwi po ostatniej akcji. […] 

Wybór fragmentów opowiadań: Anna Słowińska. Opracowanie: Adam W. Siedlecki. 
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