
 
 

Długa Szlachecka  
 

 
 

A o Długiej dodam, że owa i obok Długa Kościelna to najbardziej starożytne 
miejscowości w tym rejonie. Oczywiście nic tu się ciekawego nie ostało, bo tędy 
zawsze Moskal chodził... ale był tu najstarszy w tej części Mazowsza drewniany 
modrzewiowy barokowy kościółek, który przetrwał w całości wszystkie zawie-
ruchy historyczne, a tymczasem, jak się tu tylko co sprowadziliśmy, jakieś ło-
buzy w 2000 r. podpaliły kościół i to tak skutecznie, że ostała się tylko dzwon-
nica i kaplica obok. Myślę, że go najpierw obrabowano, bo były tam dość sta-
reńkie rzeczy. Dziś w tym miejscu już stoi kościół, ale murowany – tyle że 
kształtem przypomina tamten. (GS) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

DOM własny 
 

To co inni z dziada pradziada posiadają 
tobie nawet w głowie nie zaistniało 

jako cel do zrealizowania 
czy idea do wymyślenia 

czy marzenie do o nim zapomnienia 
choć tylko o tym marzyć chciałaś 
dom własny którego nie miałaś 

nie kąt nie mieszkanie do wynajęcia 
z przydziału z meldunku na meldunek 

taki dom własny co prawdziwy 
przestrzeń własna oczami do objęcia 

lek na cały świata frasunek 
gdzie czas może płynąć leniwie 
lub zatrzymać tobie na ratunek 
schron gdzie cała się zawierasz 

nawet gdy drzwi do swego domu 
kołkiem nie zapierasz nikomu 

wraz z domem twierdzę stanowisz 
i bliscy gdy razem z tobą czy obok 
o dom własny o przystań ci chodzi 

a jeśli kochasz wędrować dookoła świata 
to przynajmniej jak ptaki masz dokąd powracać 

 
Dobiegłaś w końcu do z marzeń przystani 
małej skromnej niechaj nawet nie ciasnej 

na włościach osiadłaś o pani własnych 
i jesteś uwięziona tym miejscem na amen 

cała się zaprzedałaś tym drzewom i ścianom 
dusza twa zaklęta we wnętrzach tu i teraz lata 

po tej drewnianej z bali zbudowanej chacie 
po ogrodu i lasu dzikich twych zakątkach 

i nawet gdy cię nie będzie będzie latać po latach 
w niewidzialne zaplątana niebytu nici wątki 

 
[Grażyna Sygowska, 22 czerwca 2017] 

 
 



 
 

widok zachodniego nieba 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 


