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Jurorzy
XXXII Międzynarodowego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej:

Wanda Chotomska – Wasza Ulubiona Poetka;
dr Marianna Borawska – literaturoznawca;
dr Anna Wiech – literaturoznawca;
Jolanta Nitkowska-Węglarz – pisarka, dziennikarka;
dr Barbara Kosmowska – pisarka, literaturoznawca;
Maria Pietryka-Małkiewicz – polonistka;
Anna Czerny-Marecka – polonistka, dziennikarka;
Izabela Drużba – polonistka;
Katarzyna Duda – polonistka;
Małgorzata Lenart – polonistka;
Elżbieta Musznicka – nauczycielka kształcenia zintegrowanego;
prof. dr hab. Zbigniew Zielonka – pisarz, historyk literatury;
Tadeusz Martychewicz – dziennikarz;
Jerzy Fryckowski – poeta, polonista;
Marcin Greczuk – poeta, polonista;
Jan Wild – historyk;
Grzegorz Chwieduk – polonista, poeta;
Paweł Duda – znawca literatury fantasy, autor ilustracji do komiksów.
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To już 32 lata literackiej przygody w Słupsku
Kiedy przestaje wystarczać mi zwyczajna rozmowa
moje pióro krzyczy!
Pojawia się wiersz – przestrzeń pomiędzy słowami,
wypełniam nią to co ważne, nieodgadnione i nienazwane.
W niej jak ptak poruszam się pewnie.
Niepewność kroku, milczenie i żal
pozostawiam za oknami
na zabieganych ulicach miasta.
Ja nie tylko chcę,
ale muszę pisać wiersze.
Bez nich płonę jak papierowy ptak…
Wiktoria Pawlak
II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, klasa II

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, istniejący
od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez Szkołę
Podstawową nr 4 w Słupsku, a po reformie oświaty – Gimnazjum nr 2,
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezydenta Miasta Słupska, Województwa Pomorskiego oraz wielu
sponsorów.
Zaangażowanie
współorganizatora
–
„Soroptimist
International” Klub w Słupsku, która w roku 2008 rozpropagowała ideę
konkursu wśród środowisk polonijnych, spowodowało rozszerzenie jego
zasięgu na międzynarodowy. Główne cele konkursu to od lat: inspirowanie
zainteresowań literackich, czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni,
wrażliwości, podkreślanie i promowanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci
i młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich w języku
polskim, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej
troski. 32 lata jego istnienia zaowocowało wydaniem 25 książek
z wierszami i opowiadaniami laureatów i wyróżnionych. Ogromne
zainteresowanie konkursem potwierdza liczba około 7000 zestawów
utworów literackich nadsyłanych co roku z ponad 400 szkół podstawowych
i gimnazjów z całej Polski i innych państw. Społecznie pracującymi
jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy
naukowi, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem znanej poetki
i przyjaciółki konkursu – pani Wandy Chotomskiej, według której jest
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to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym
talentom literackim i promująca dziecięcą twórczość.
Na XXXII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
Gimnazjalnej nadesłano 5976 zestawów wierszy i opowiadań z 401 szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów i techników z całej Polski, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Nagrodzone utwory literackie zostały
opublikowane w 25. już książce pokonkursowej „Krzyk pióra”, która
będzie wręczona młodym literatom podczas konkursowej gali 23 maja
2016 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, przy ul. Jana Pawła II
w Słupsku. Piękny, trafnie oddający emocje Waszej tegorocznej poezji
i prozy tytuł tomiku, który stał się mottem 32. edycji konkursu,
zawdzięczamy laureatce – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w
Głogowie – Wiktorii Pawlak. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak trudnym
zadaniem był wybór tytułu, to obejrzyjcie dokładnie okładkę książki te piękne cytaty z Waszych wierszy to nasze propozycje zatytułowania
książki. „Krzyk pióra” wygrał, bo chyba najpełniej oddaje przesłanie
nagrodzonych wierszy i opowiadań.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisja jurorów w składzie:
Wanda Chotomska – Wasza Ulubiona Poetka – przewodnicząca jury;
dr Marianna Borawska – literaturoznawca;
dr Anna Wiech – literaturoznawca;
Jolanta Nitkowska-Węglarz – pisarka, dziennikarka;
dr Barbara Kosmowska – pisarka, literaturoznawca;
Maria Pietryka–Małkiewicz – polonistka, koordynatorka konkursu;
Anna Czerny-Marecka – polonistka, dziennikarka;
Izabela Drużba – polonistka;
Katarzyna Duda – polonistka;
Małgorzata Lenart – polonistka, redaktor Wydawnictwa „Lenart”;
Elżbieta Musznicka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego;
prof. dr hab. Zbigniew Zielonka – pisarz, historyk literatury;
Tadeusz Martychewicz – dziennikarz;
Jerzy Fryckowski – poeta, polonista; prezes Słupskiego Oddziału ZLP;
Marcin Greczuk – poeta, polonista,
Jan Wild – historyk, dyrektor Zespołu Szkół w Kobylnicy;
Paweł Duda – znawca literatury fantasy, autor ilustracji do komiksów;
Grzegorz Chwieduk – polonista, poeta

uznając za zasadnicze kryteria: oryginalności tekstu, literackości
pomysłu i ujawnionego talentu autora, wyłoniła 97 Laureatów ze szkół
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polskich i 23 ze szkół polonijnych, wyróżniła zaś 231 uczniów z naszego
kraju i 43 polonijnych – w czterech grupach wiekowych:
• klasy I – IV szkoły podstawowej,
• klasy V – VI szkoły podstawowej,
• klasy I – III gimnazjum
• klasy I – III szkół ponadgimnazjalnych
w kategoriach: poezja i proza oraz 5 w kategorii „Wiersze malowane”.
Wspaniali Młodzi Literaci – autorzy „Krzyku pióra”!
Wieloletnia przygoda z poezją i prozą daje nam – jurorom
i organizatorom – możliwość poznania Waszego świata i talentu, Wam
oferuje szansę wypowiedzenia, wyrażenia siebie poprzez piękny, literacki
język, budzi też zainteresowanie literaturą i zachęca do twórczego,
związanego z rozwojem osobowości, opartego na doskonaleniu się
i szacunku dla innych – modelu życia. Dowartościowuje, odkrywa,
promuje wrażliwość, talent literacki młodego pokolenia, daje szansę
zaistnienia w polskiej literaturze. Wydana w każdej edycji książka
z wyróżnionymi tekstami jest nie tylko piękną nagrodą, lecz również
materiałem edukacyjnym w innowacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą
w szkołach, w domach kultury i bibliotekach. Możecie być dumni, że
Wasze wiersze i proza „występują” na wielu konkursach
recytatorskich, wybrane i artystycznie zaprezentowane przez
utalentowanych aktorsko rówieśników.
Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie!
To dzięki Wam, pochylającym się nad utalentowanym literacko
dzieckiem, realizującym szeroko pojętą funkcję kulturalną i kulturotwórczą
szkoły, służącą kształtowaniu umiejętności odbioru wartości kulturalnych
oraz ich tworzeniu – mógł zaistnieć i rozwinąć się nasz konkurs, obejmując
swym zasięgiem szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika w całej
Polsce, USA, Berlinie, na Litwie i w Turcji. Dziękujemy im z całego serca,
szczególnie gorąco nauczycielom polonijnym – pani Dorocie Andrace,
szefowej Centrali Polskich Szkół Wschodniego Wybrzeża w USA, pani
Renacie Jujce, która dziesięć lat temu rozpropagowała go w Ameryce,
paniom – Małgorzacie Kulasek-Olszewski i Ewie Kampes, które
zainicjowały literacką zabawę w Niemczech. Opracowywane i wdrażane
przez Was – Koleżanki i Koledzy – programy warsztatów literackich,
cyklicznych spotkań poetyckich, prowadzenie licznych konkursów na
wiersz, opowiadanie, limeryk, próbę dramatyczną, recenzję, organizacja
spotkań autorskich z wybitnymi pisarzami i krytykami literackimi – są
działaniami służącymi rozwijaniu wrażliwości artystycznej dzieci
i młodzieży.
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Miejską, wojewódzką, następnie ogólnopolską i międzynarodową
rangę konkursu zawdzięczamy wspaniałej młodzieży zainspirowanej do
pracy literackiej i odkrywania swojego talentu właśnie przez Was –
rozwijających, wspierających, dodających młodzieży skrzydeł – Rodziców
i Nauczycieli. To dzięki Waszej pracy 32 lata istnienia konkursu odbierają
rację bytu obiegowej opinii, że zdominowani przez telewizję i Internet
młodzi Polacy stracili wrażliwość na słowo pisane. Natomiast ogromną
popularność słupska literacka zabawa zawdzięcza na pewno wielkiej
przyjaciółce twórczości Waszych podopiecznych – wybitnej pisarce
i Honorowej Obywatelce Miasta Słupska – Wandzie Chotomskiej,
według której jest to największa w kraju impreza kulturalna
poświęcona młodym talentom literackim. Bardzo uszczęśliwiły nas
słowa Pani Wandy: „Cieszę się, że coraz więcej dzieciaków i młodzieży
bierze w naszym konkursie udział. Że dzielą się z nami swoimi
myślami. Że nam ufają. Wierzą, że im pomożemy.
Bo przecież duzi są na świecie po to, żeby mali mogli uwierzyć
w siebie, że oni też dużo mogą.”
Dzięki pani Wandzie, która pełni funkcję przewodniczącej komisji
jurorów, przedsięwzięcie nasze uznawane jest w polskich szkołach jako
bardzo ważne w promowaniu literackiej twórczości dziecięcej
i młodzieżowej. Dotychczas zorganizowane konkursy były bardzo wysoko
ocenione przez uczestników, o czym świadczą liczne, niezwykle ciepłe
i wzruszające listy od młodych literatów, ich nauczycieli, rodziców
i opiekunów.
Czy z poezji się wyrasta? – zapytała sześć lat temu autorka
sugestywnego wiersza, oddającego prawdę o historii naszego konkursu –
Sandra Brońska z Krakowa.
Nasze doświadczenia mówią, że nie. Na szczęście. I nawet jeśli
młodzież ma wątpliwości, który kierunek poprowadzi ją do szczęścia – to
jej wrażliwość, talent i wiedza na pewno wskażą ten właściwy. A jeśli
wydając w przyszłości swój własny tomik poezji lub powieść, zechcą nas
obdarzyć egzemplarzem autorskim, sprawią nam wielką radość, jaką
czujemy, otrzymując i czytając książki naszych, już dorosłych, dawnych
laureatów.
Trzydziestodwuletnia historia Konkursu zaowocowała wydaniem 25
książek z wierszami i opowiadaniami nagrodzonych dzieci i młodzieży:
• „Powiew z jaworowych drzew” – z wybranymi wierszami z lat 1985 –
1991
• „Nieposłuszny groszek” – 1993
• „Tylko zapukaj” – 1994
• „W Bąblandii” – 1995
• „Tyle miejsc, tyle chwil” – 1996
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Dziękuję, że jesteś” – 1997
„Konfitury ze słońca” – 1998
„Liczę na skrzydła” – 1999
„Taniec z jednorożcem” – 2000
„Ubranie dla smutku” – 2001
„Obłok w piórniku” – 2002
„Zaczepił się świat” – 2003
„Pękła struna na niebie” – 2004
„Promyki w walizkach zamknięte” – 2005
„W magicznej przestrzeni” – 2006
„Gdzie mieszkają poeci” – 2007
„Oglądam świat słowami” – 2008
„Na dworcu wyobraźni” – 2009
„Pióro na jeden wiersz” – 2010
„Wiatr ma w kieszeniach miliard skrzypiec” – 2011
„Potrzebuję czułości świata” – 2012
„Poprowadź mnie przez zielone ogrody” – 2013
„Piórem poznaję siebie” – 2014
„Portret ze słów” – 2015
„Krzyk pióra”– 2016

Nagradzaliśmy młodych literatów za autentyzm, dobre pióro,
szczerość. Najwyżej ocenialiśmy wiersze i opowiadania wynikające z ich
osobistych przeżyć, które mówią o nich samych, ich doznaniach,
radościach i buncie, są prawdziwe i dynamiczne, uczuciem i młodzieńczym
wdziękiem poruszają czytelnika. Przeczytajcie i przemyślcie cenne uwagi
jurorów zamieszczone w tej książce. Weźcie do serca słowa pisarki Jolanty
Nitkowskiej-Węglarz, że „Ten konkurs nie jest po to, by promować pisanie
ładnych wypracowań, ale po to, by nie zgubić prawdziwych talentów
literackich. Własna twórczość to nie jest byle co – to coś cennego, co warto
dostrzegać i wspierać... Bądźcie kotami, które nie oglądając się na nikogo,
idą tam, gdzie wiedzie instynkt i wyobraźnia”. „Otwórzcie się także na
wielki skarbiec literatury, bo to w nim znajdziecie najwięcej odpowiedzi na
pytanie: jak pisać? Sięgajcie z wielką pokorą po arcydzieła. To one Was
uskrzydlą i wskażą kierunek” – zachęca autorka świetnych powieści dla
młodzieży – Barbara Kosmowska. I jeszcze ważna prawda poety Jerzego
Fryckowskiego o autorach przejmujących wierszy – „A o poetów trzeba
dbać, najlżejsze przeziębienie czy odrobina braku wiary może okazać się
śmiertelna. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wyczerpujące fizycznie
jest pisanie wierszy.” Do autorów polonijnych swój ciepły komentarz
skierowała Marianna Borawska.
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A teraz – tradycyjnie – kilka kamyczków do ogródka. Zakładamy
odpowiedzialność i uczciwość wszystkich autorów oraz nauczycieli
i rodziców firmujących swoim nazwiskiem i pieczęcią szkoły wysyłane na
konkurs wiersze i opowiadania. Niestety – nigdy nie mamy całkowitej
pewności, że nie chcąc skrzywdzić utalentowanego literacko dziecka – nie
nagradzamy autora dopuszczającego się plagiatu. Nasza kilkumiesięczna
praca jurorska przypomina niekiedy działania agencji detektywistycznej.
Pamiętajcie, że każdy nieuczciwy uczestnik konkursu kładzie cień na
ocenie pozostałych, pięknych i oryginalnych tekstów.
Według jurorki Anny Wiech wiersze uczniów klas I – III szkół
podstawowych wymykają się najbardziej kryteriom oceny, bo te szczere,
wiarygodne nie zawsze dorastają poziomem do tych, które korzystały
z przyjacielskiego „pogotowia poetyckiego”, chociaż nie da się udowodnić
plagiatu. Mamy nadzieję, że nasze konsultacje z nauczycielem opiekunem
są w pełni wiarygodne.
W tegorocznej edycji konkursu w młodszej grupie wiekowej szkół
podstawowych zachwyciły nas radosne, urokliwe, pełne humoru wiersze:
Amelki Piaseckiej – „Baran buc”, rewelacyjny „dzieciowy” wiersz Oli
Sameli o prawie do „dzieciowego” życia „Gadanie”: „To moje życie
ludzie. Moje – dzieciowe. Po co tu tyle waszego gadania?”
Wzruszyły nas – śliczne „Zaproszenie” Natalii Pokrywy z miłością –
wspaniałym gościem w każdym domu i pełne ciepła utwory o magii Świąt
Bożego Narodzenia.
I nawet oklepana jesień jest jakaś taka pachnąca świeżością,
„konfiturami, miodem, szarlotką” w wierszu Mai Siemińskiej, a czyż nie
może rozczulić problem dorastania w wierszu czwartoklasistki Igi
Borkowskiej:
„Dorastam?
A ciągle jeszcze majonez w głowie.
Uwaga!
Z drogi śledzie!
Nie ma czasu do stracenia!
Muszę przecież zdążyć pobyć jeszcze dzieckiem.”
Jest jeszcze nasza ubiegłoroczna perełka, bujająca w obłokach
autorka lekkich jak piórko wierszy – Julia Drąg, obecnie trzecioklasistka,
która to podczas konkursowej gali w maju 2015 r., na tekturce po ciastku,
w teatralnej ciemności, popełniła dwa wiersze.
Wszyscy jurorzy, szczególnie zaś Pani Wanda Chotomska,
zauważamy z radością Wasze uśmiechnięte, przekorne, dowcipne wiersze
– takie jak Leny Ciesielskiej „Czajnik”, co ostatni wydał oddech, czy też
zabawny, z mądrym przesłaniem wiersz Ani Kotowicz, która
w „marzeniach o własnej ogromnej śmieciarce” chce „posprzątać świat,
bo… bałagan na niebie, na ziemi, bałagan w mojej głowie i w sercu”.
14

Jednak już starsi uczniowie szkół podstawowych nie tylko radością
żyją. Ich bezpieczny dotąd świat ma już widoczne rysy. Pojawiają się bunt
i ból. Przejmuje obraz inności w wierszu Ewy Bohdan – „Niczyj”:
„upatrzyli, bo inaczej wyglądasz, bo masz wodorosty na głowie”.
Dorastanie w wierszach gimnazjalistów i licealistów to świadomość
świata, „który okrada cicho, zostawiając łupiny żalu”. Bardzo sugestywny
jest wiersz Wiktorii Pawlak „nie chcę wyrastać z tej radości, z warkoczy,
uśmiechów, zachwytu”.
Piękna jest i identyczna w głębi wyrazu, zarówno u młodszaków, jak
i starszaków, miłość do zwierząt – „Czekam na powrót mojego psa”,
o wierności psich przyjaciół, o charakternych kotach – panach i władcach
domowych ognisk.
Zachwyciły i wzruszyły nas ogromnym ładunkiem emocjonalnym
pojawiające się wiersze o odchodzeniu ukochanych bliskich, o śmierci,
z którą trudno się pogodzić, bo zabiera babcie, dziadków, którzy byli
zawsze i zawsze dawali bezwzględną miłość i poczucie bezpieczeństwa.
Od dawna istniejący w utworach młodzieży temat spełniania przez dzieci
marzeń rodziców pięknie ujęła nasza podwójna laureatka, bo i w poezji, i w
prozie – Julia Perzyńska-Wydrych w „Marzeniu o mnie w sukience
z trawy, o mnie stojącej na scenie i nagrodzonej za wiersz”. No i spełniło
się.
Tegoroczna miłość naszych starszych laureatów, oprócz motyli
i liryzmu w poetyckim pragnieniu układania „Jedynemu” „poduszek ze
słów”, ma też „zapach i błoto naniesione do duszy”. Miłości we wszystkich
barwach i odcieniach jest mnóstwo. To wszak przywilej młodości.
Tym przywilejem jest też bunt i walka z przeciwnościami losu – „Idę
dalej, na przekór groźnej burzy, na przekór prześmiewcom, zaciskam
wargi, … w garści trzymam swój los” – mówi w jednym z kilkunastu
swoich dojrzałych wierszy Oliwa Gierszewska.
A świadomość swojego miejsca we wszechświecie poetycko ujęła
Michalina Lehman – „ja miedziany grosik miliardera szeleszczę cichutko
w kieszeni stwórcy” – w wierszu „Panika.” Na tegoroczny konkurs młodzi
literaci przysłali wiele wierszy i opowiadań będących próbami rozmowy,
dyskusji z Bogiem. Bardzo głębokimi nierzadko, szczególnie w pięknym
wierszu Magdy Komudzińskiej – „Moja pierwsza wierszomodlitwa”.
Tegoroczną prozę naszych autorów profesjonalnie puentują
w „Krzyku pióra” pisarki Jolanta Nitkowska-Węglarz i Barbara
Kosmowska. 32. edycja konkursu jest rokiem świetnych, przejmujących,
krzyczących opowiadań.
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To wiemy już od lat, że w literatura młodych twórców wyraziście
portretuje naszą rzeczywistość. Dzieci i młodzież są doskonałymi
obserwatorami postrzegającymi niesprawiedliwość, nietolerancję, przemoc,
obłudę i wszystko, co dorośli pragną przed nimi ukryć. Piszą bolesne
teksty. Kryzys więzi rodzinnych, samotność i brak czasu rodziców to ciągle
„żelazny temat”, który nadal włada wyobraźnią młodych twórców. Wiele
opowiadań to teksty o nastawieniu moralnym, filozoficznym, z dominującą
tęsknotą za przyjaznym domem rodzinnym, miłością, bezpieczeństwem, za
szkołą bez przemocy wśród rówieśników i zrozumieniem, empatią
nauczycieli.
W grupie najmłodszych literatów, dzieci klas I – IV szkoły
podstawowej, dominuje nadal świat baśniowy. To zasługa nauczycieli, że
pielęgnują w dzieciach tęsknotę do świata baśni, potrafią nauczyć trudnej
sztuki jej tworzenia i umiłowania własnego, najbliższego regionu, bo
baśnie te małej ojczyźnie są poświęcone. Urzekły nas bardzo „Jezioro
z łez”, „Boże Pole”, baśnie artystycznie wyjaśniające nazwy miejscowości,
baśnie o walce aniołów z diabłami, utwory o bezinteresownej pomocy –
„Na jednym z portali”, o pasjonującej grze w szachy, sympatyczne
opowiadania najmłodszych z zabawnym pazurem detektywistycznym,
opowiadania o dążeniu i spełnianiu marzeń własną pracą i pasją, o miłości
do czytania książek, o prośbach do Mikołaja. Miłość do mam, babć –
przepiękna „Bunia” i dziadków, podziw dla taty to kolejne stałe tematy
opowiadań najmłodszych uczestników konkursu. Uczniowie szkół
podstawowych z głęboką wrażliwością postrzegają samotność i odtrącenie
starszych ludzi przez dobrze sytuowane i brylujące w świecie dzieci,
którym rodzice poświęcili całe życie. Wzruszająca „Nadzieja pani Zofii”
ukazuje córkę, która znalazła czas dla mamy po jej śmierci – „odtąd
przyjeżdżała co niedzielę, pamiętała, że mama już nie żyje”. Wrażliwe
dzieci swoje szczere uczucia do zwierząt konfrontują z okrucieństwem
dorosłych i bardzo to przeżywają. Zastanawiające, może nawet
przerażające nas, dorosłych, jest zaistnienie – już w prozie
czwartoklasistów – przemocy w Internecie. I to przemocy rówieśniczej!
W utworach uczniów starszych i młodzieży gimnazjalnej, oprócz
zakochanych nastolatek, nadal najwidoczniejsze jest – wołanie o miłość,
przyjaźń, akceptację, ratunek. Młodzi literaci próbują w swoich utworach
wyrazić złe, ciemne emocje, które przeżywają, wchodząc w świat
dorosłych lub tylko go obserwując. Smutne, deprecjonujące nawet sens
wiary, porządku świata i wpajanych od dziecka wartości.
Może właśnie literackie, pełne krzyku, słowo jest próbą terapii?
W tym roku młodzież olśniła nas perełkami prozatorskimi
o przyjaźni i jej wielkiej wartości, o jej poszukiwaniu i poświęceniu dla
przyjaciela. Kilka interesujących, napisanych z „literackim pazurem”
16

opowiadań to wstrząsające teksty o anoreksji – świetna „Ana”,
uzależnieniu od komputera i Internetu, kiedy świat wirtualny wymyka się
spod kontroli i zaczyna rządzić psychiką młodego człowieka. Głęboka
psychologicznie proza gimnazjalistów: „Wigilijny cud” o szczęściu
każdego dnia darowanego ludziom nieuleczalnie chorym, antywojenny
„Danny”, który „nie rozumiał, po co dziurawią innych ludzi dla własnego
kraju”. Poruszające „Czy to mnie szukasz?” o blogowej komunikacji,
przyjaźni, anoreksji, rasizmie, walce o akceptację rówieśników
i uzależnionych od alkoholu rodziców i „Jeden dzień” z pijącą stale matką
i braku zrozumienia przez rówieśników i nauczycieli w szkole. Świetne
„Zło nieprzewidziane” i opowiadanie o solidarności z uchodźcami i idei
wolontariatu – „Miłość rodzi miłość.”
Mocnych wrażeń dostarczyła nam lektura prozy licealistów –
o antysemityzmie w „Źle urodzonym artyście”, o drastycznych
następstwach eksperymentów człowieka pragnącego dorównać Bogu
w bardzo dobrym „Wmyślwstąpieniu”, w opowiadaniach mówiących
o zaufaniu i próbach jego odzyskania i rewelacyjnym spotkaniu
zaściankowości, nowoczesności i zwyczajnej, ludzkiej miłości w „Niech
się modlą” oraz błyskotliwa żonglerka słowna w „Erozji”.
Nadal też piszą starsi uczniowie o autoagresji, o niemal modzie na
zadawanie sobie bólu. Narkotyki to kolejny ważny problem dostrzegany
przez młodzież. Jest też w tegorocznej poezji i prozie zainteresowanie
bieżącą polityką i historią – problem uchodźców w różnych odsłonach,
II wojna światowa ukazana poprzez pryzmat przeżyć, które nawet po latach
łączą ludzi. W wielu opowiadaniach dominuje temat chorób i śmierci
bliskich. Młodzież piórem próbuje oswoić dramatyczne i traumatyczne
przeżycia. Coraz częściej szuka bliskości z Bogiem jako najmądrzejszym
partnerem rozmowy. Cierpliwym, tolerancyjnym, potrafiącym zrozumieć
emocje nastolatka.
Nadesłane utwory młodych twórców ze szkół zagranicznych cenimy
szczególnie ze względu na wielki wkład pracy podczas posługiwania się
polszczyzną. W wierszach i opowiadaniach dzieci i młodzieży polonijnej –
szczególnie tej z USA i Litwy, pojawia się nadal piękny, wzruszający,
nieco dla nas archaiczny patriotyzm, tęsknota i idealizowanie
pozostawionej Ojczyzny. To także wspomnienia edukacyjnych wycieczek
młodych Amerykanów po Polsce. „Konia z rzędem” uczniowi polskiej
szkoły, który potrafiłby powiedzieć coś o bitwie pod Wizną, nie mówiąc
już o napisaniu opowiadania… Jest też w prozie polonijnej świetne
spotkanie z królem Łokietkiem, zainteresowanym Ameryką tak, jak
amerykańscy uczniowie nim, zaintrygowało nas również tajne nauczanie
w „Kolejnym dniu tej przeklętej wojny”. Jest walka ze śmiercią i chorobą
w „Pułapce”, jest też wzruszająca miłość do mamy w opowiadaniu „Świat
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wyznaczają ludzie, których spotykamy”, są przemyślane teksty o dzieleniu
się z innymi ludźmi, o walce ze śmiercią i chorobą. Jest w nich wszystko,
co ważne dla młodych ludzi na całym świecie. Nasze uznanie i podziw
wzbudziło mądre i głęboko patriotyczne nauczanie młodzieży polonijnej –
zarówno w sobotnich szkołach, jak i w domach – wychowywanej w
poczuciu dumy z ojczyzny swoich przodków. I chęci poznawania jej
historii. A niekłamany zachwyt swoim miejscem zamieszkania – Nowym
Jorkiem, Wilnem, Berlinem i Los Angeles – mógłby nas – Polaków –
czegoś ważnego nauczyć.
Wszystkie, przekonujące nas swoją prawdą wiersze i opowiadania
zasłużyły na uznanie. Powtarzamy to podczas każdej uroczystości
podsumowania konkursu – Najpiękniej piszecie o tym, co sami
przeżywacie, co wynieśliście z domu i co rozumiecie.
Dziękujemy uczestnikom konkursu, że tak wzruszająco pragną
ubierać z rana wiersz i nie chcą z tych wierszy wyrastać. Życzymy
Wam pudełka marzeń i wielu słoików szczęścia. Szeleszczcie cichutko
w kieszeni Stwórcy. Jak pragniecie. Przytulajcie świat słowami,
tańczcie na opuszkach marzeń, miejcie prawo błądzić po planszy
uczuć, witajcie jutro z duszą motyla, niech Wasz Tristan czeka przy
telefonie. A skoro daliście się nam nieco odczytać – nie miejcie za złe
przyjemności wypożyczenia Waszych słów!
Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom utalentowanych
literacko dzieci i młodzieży, które sięgają po pióro – by swój świat oswoić,
uchwycić, zapisać, poznać, „przegadać” z dorosłymi, ukazać nam jego
blaski i cienie. Bo nie zawsze je widzimy!
Oglądając świat przeżyć naszych laureatów, wzruszamy się
i radujemy nieprzeciętnie dojrzałymi i przewrotnymi słowami Joanny
Gidzińskiej: „A co, gdybym była Platonem, Kolumbem, Bachem?... Na
szczęście wyróżnia mnie moja przeciętność”. Przecież jest „mnóstwo
w świecie ludzi z fiołkiem w głowie i na głowie, zasypiających z nosem
w powieści i budzących się z nogami w butach, uzależnionych od słodyczy
i snu. Szczęściarzy…”
Dedykujemy je wszystkim Czytelnikom naszej książki,
szczęściarzom, nieprzeciętnym przeciętnym, wrażliwcom, rozpieszczającym marzenia, siedzącym w parku w towarzystwie liści, z wodorostami
na głowie, a kiedy nie wystarczy zwyczajna rozmowa – niech Wasze pióro
krzyczy!
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Życzymy z całego serca, by w Waszym „kalendarzu marzeń” były
zawsze wolne terminy, a Wasz talent ułatwiał „spętanie słów piórem na
papierze” bądź też pomagał „opuszkami palców zgarniać litery”. I miejcie
nadal „słowa pełne słów, głowę pełną zepsutych myśli i kubek w świnki”.
I przekonanie Żaklin Lehmann, że nie jest Waszą winą,
„Że słońce nie wzejdzie
w środku nocy,
a jabłka nie dojrzewają w styczniu.
Że w górach
jest pod górkę,
a miłość
nie trwa wiecznie”.
Do zobaczenia za rok.
Piękną Słupską Wiosną.
Maria Pietryka-Małkiewicz
koordynator konkursu,
Jolanta Wiśniewska
dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słupsku
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Kiedy krzyczą pióra
W tym roku najbardziej jestem zadowolony z wysokiego poziomu
wierszy najstarszych laureatów. Niby to banał, ale nie zawsze tak było.
O czym krzyczą tegoroczne pióra? Czy nadal jest to pieśń pełna smutku,
załamania, upadku pod murem bezsilności? Jak patrzą na świat ci, którzy
za kilka lat będą decydować o losie naszego kraju. Tak, będą decydować,
pod warunkiem, że zostaną, że nie okaleczą swojej wrażliwości
obietnicami przedwyborczymi, nie polegną w urzędach pracy i w kolejkach
do lekarza z głupim katarem. A o poetów trzeba dbać, najlżejsze
przeziębienie czy odrobina braku wiary może okazać się śmiertelna.
Zachwycam się tytułowym wierszem:
(…) Ja nie tylko chcę,
ale muszę pisać wiersze.
Bez nich płonę jak papierowy ptak.(…)
wyznaje podmiot liryczny z utworu Wiktorii Pawlak z II LO w Głogowie.
Znakomita poznańska poetka Helena Gordziej pisała o skazaniu na
dożywocie wiersza. Tu mamy całopalenie. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę, jak wyczerpujące fizycznie jest pisanie wierszy. To całkowite
oddanie się temu, co było na początku, SŁOWU. W poezji nie można
udawać. Kto tak robi, jest tylko chwilowym oszustem. Piszę chwilowym,
bo prawda szybko wychodzi na jaw. A prawda w pisaniu jest
najważniejsza.
Jest tylko jeden warunek:
piórem krzyczę, dotykam prawdy,
puentuje swoje liryczne wyznanie Wiktoria.
Mistrzowskim skrótem myślowym popisuje się Małgorzata
Maciejewska z III LO we Wrocławiu. Jej haiku są naprawdę rewelacyjne,
a krótki wiersz „Pielgrzymka” to tylko 8 słów, ale rozbity na 6 wersów
tworzy anagram MÓJ BUT. Wydawałoby się, że o pielgrzymce, o drodze
do Chrystusa trzeba długo i na kolanach. A tu siedemnastolatka pokazuje
inną drogę. I znów się nasuwa słowo PRAWDA.
Młodość to także miłość. Zawsze uważałem, że na pisanie o Bogu,
o bólu i cierpieniu przyjdzie jeszcze czas wraz z życiowym
doświadczeniem. Z wielką przyjemnością czytam erotyk Izabeli
Pawłowskiej z Liceum w Kole. To miniatura warta przytoczenia w całości:
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bądź bardziej
bo chłód idzie nocami
bo czasem świat jest zły i smutny
bądź bardziej
kiedy zachodzi słońce i mrok zalewa miasta
i bądź bardziej kiedy milczę
tak dużo chcę wtedy mówić
Kiedy wszystko zawodzi, jest jeszcze nadzieja i wiara w drugiego
człowieka. I tak powinno być w tym pięknym katolickim kraju, w którym
brakuje nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale także tak prostego gestu,
jak przebaczenie.
Może właśnie dlatego autorka tytułowego wiersza tego almanachu
pisze w drugim nagrodzonym utworze, że nie chce wyrastać
z zawstydzenia? Nie chce także wyrastać:
z wiary w rzekę, która
płynie ze skały. Świat odziera do kości,
wyjaławia ogrody. (…)
To bardzo mądra deklaracja.
Poczytajmy, jak na wiarę patrzą w swoich wierszach Michalina
Lehman z II LO w Głogowie, Magdalena Komudzińska z LO w Kole.
Powtarzające się nazwiska, szkoły są dowodem na ciężką i owocną pracę
nauczycieli, dla których najważniejszy jest ten dojrzewający człowiek, nad
którym trzeba przystanąć i wskazać drogę.
Doroczne, uroczyste wręczanie nagród laureatom staje się
spotkaniem Przyjaciół i dobrych znajomych. Kto za kilka lat będzie nadal
krzyczał swoim piórem i zachwycał nas talentem, pokaże niezawodny czas.
Wierzę, że nie jest to krzyk ostatni.
Jerzy Fryckowski
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Bądź kotem, który idzie własną drogą
Jeżeli masz w ręku tę książkę i czytasz ten tekst, to znaczy, że
dotarłeś do drabiny sukcesu – jesteś laureatem lub zdobyłeś wyróżnienie!
Ten konkurs nie jest po to, by promować pisanie ładnych wypracowań, ale
po to, by nie zgubić prawdziwych talentów literackich. Własna twórczość
to nie jest byle co– to coś cennego, co warto dostrzegać i wspierać! Krótka
i znakomita definicja Mihaly Csikszentmihalyi szybko wyjaśni, co to
właściwie jest ta TWÓRCZOŚĆ: „stworzenie czegoś prawdziwie nowego,
co jest wystarczająco cenne, by stać się częścią kultury”. Czy może to
dotyczyć także dzieci? Ależ oczywiście! Talent to dar, który może się
objawić w każdym wieku. Jesteś przekonany, że dostałeś go od losu? Więc
pisz, nie marnuj tej szansy! Ale takich jak ty, jest wielu. Oni też dostali
szansę.
Musisz mnie zatem przekonać, że mam wybrać właśnie Ciebie!
Obok Ciebie jest jeszcze sześć tysięcy konkurentów. Dlaczego mam
wybrać Ciebie? Co stworzyłeś nowego? Odpowiedz sobie na to pytanie.
Ale najpierw wyobraź sobie, że piszesz nie dla Twojej nauczycielki
polskiego, a dla mnie – nieznanego jurora. Każdy z nas jurorów ma sporo
lat na karku i tysiące przeczytanych książek w głowie.
W literaturze już wszystko było – miłość, śmierć, odrzucenie,
tragedia i radość… Skoro już wszystko było, to po co ludzie piszą? Ano po
to, by podzielić się z innymi światem własnej wyobraźni –
niepowtarzalnym, jedynym, oryginalnym. To talent pozwala ten świat
w sobie odnaleźć i zamknąć go w słowach.
Jeżeli masz swój własny świat w wyobraźni – pokaż mi go! Nie
zainteresujesz mnie historią spisaną z gry komputerowej, cudzej książki
czy filmu. Nie uwierzę Ci, gdy raczysz mnie nieprawdziwymi emocjami.
Ale przeczytam z uwagą o tym, co szczere, autentyczne, bolesne,
nieprzyjemne, piękne, dobre… O tym, co Ciebie porusza, co nie jest Ci
obojętne, co Cię drażni, złości, co kochasz, podziwiasz, z czego jesteś
dumny, czego się wstydzisz, czego nienawidzisz.
Emocje Twojego wymyślonego czy prawdziwego świata muszą
do mnie dotrzeć, byśmy osiągnęli porozumienie! Porozumienie autora
z czytelnikiem.
Tego porozumienia nie stworzy opowiadanie typu „jestem liściem,
kroplą, deszczem, psem, kotem czy drzewem”, bo ono Twojego świata
nawet nie dotyka. Takie próby zawsze kojarzą mi się z psem przebranym
w śpiochy i wożonym przez stuknięte paniusie w wózku. Sztuczny twór,
sztuczne emocje. Ty swoją prawdę musisz opowiedzieć sam! Musisz się
trochę napracować! Możliwości masz mnóstwo! O kilku tu wspomnę.
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Zawsze potrafią zatrzymać moją uwagę teksty, w których pojawia się
pasja. Czasem towarzyszy ona ujawnianiu szkolnych niesprawiedliwości,
czasem jest kanwą kryminalnej opowieści, najczęściej jednak widać jej
obecność w życiu piszących. Czy można napisać interesujący tekst
o meczu piłki nożnej czy turnieju szachowym? Można! Dowodów mam
bez liku! Młodzi autorzy piszą o fascynującym świecie zmagań człowieka
z samym sobą, o uczciwości, drodze do celu, o porażkach i smaku sukcesu.
Piszą o swoim świecie, w którym rządzi taniec, piłka, rower, łyżwy, karate,
szachy, konie… Nic w tym świecie nie jest łatwe i proste, nic nie ma za
darmo. Droga na szczyt naszpikowana jest przygodami i trudnościami.
Pasjonaci są prawie zawsze znakomitymi obserwatorami rzeczywistości
i potrafią zatrzymać uwagę czytelnika na tym, co w ich świecie
najważniejsze – uczciwej rywalizacji, umiejętności przegrywania
i podnoszenia się z poniesionej porażki, przeżywaniu chwili zwycięstwa. Ja
im z wielką życzliwością kibicuję!
Podczas tegorocznego konkursu trafiło mi się jednego wieczoru mieć
przed oczami baśnie. Przeczytałam jedną, drugą, trzecią i kolejne…
Zdziwiło mnie, że wszystkie mają podobną konstrukcję, określiłabym ją
słowem – modelowa. Odłożyłam na bok inne teksty i skupiłam się na tych
baśniach. Były bardzo dojrzałe, świetnie skonstruowane i bez żadnych
wątków zbytecznych, co jest ogromną sztuką w tego typu tekstach.
Wszystkie te baśnie łączył wątek dumy autorów z niezwykłego miejsca,
w jakim żyją. Przypuszczałam, że mam do czynienia z wielką ingerencją
dorosłych, więc poprosiłam organizatorów o sprawdzenie autentyczności
i samodzielności piszących. I co się okazało? Otóż, do jednej klasy trafiła
gromada wyjątkowo utalentowanych literacko dzieciaków, a ich
nauczycielka zakasała rękawy i zaczęła im stawiać coraz trudniejsze
zadania do wykonania. Najpierw autorzy wymyślili, co chcą przekazać
czytelnikowi, jaką prawdę mają mu do zakomunikowania, potem
wymyślali bohaterów i fabułę, wreszcie tworzyli konkretne plany utworów
i na końcu pomysły spisali na papierze.
W tym zatem przypadku wszystkim autorom przyświecał ten sam cel
– musieli przekonać czytelnika, że piszą o miejscu niezwykłym. Drugą
bardzo ważną, o ile nie najważniejszą, sprawą było przedstawienie
własnej prawdy, systemu wartości, tego, co dobre, co naganne, co piękne,
co brzydkie… w jednym spójnym wątku. Dlaczego to było możliwe? Ano
dlatego, że plan tekstu nie pozwalał na żadne skoki w boki, eliminował
niepotrzebne postacie, kładł tamę pustosłowiu, odsuwał od piszącego
pokusę pisania dla samego pisania – bez celu, jaki trzeba słowami
osiągnąć. Nie ma bowiem niczego gorszego, niż przegadane teksty! We
mnie takie, nieuzasadnione gadulstwo wywołuje natychmiastową senność.
dzięki planowi i wytyczonemu celowi mogli się autorzy popisać wielką
dyscypliną słowa, która zawsze leży u źródeł dobrze napisanego utworu.
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Reasumując. Autorzy baśni osiągnęli cel – zaciekawili mnie wymyślonymi
przez siebie historiami, konstrukcją tekstów – przemyślaną – od zasad
głównej narracji, po szczegóły tła czy konkretnych dialogów. Potrafili
pokazać emocje bohaterów i zmusić mnie do ich zaakceptowania. Pokazali
mi, co dla nich jest ważne, co ma dla danej społeczności wartość
nadrzędną, a co jest złe i musi być ukarane.
Prace nad tekstami widać było z daleka. Świadome tworzenie to coś
więcej, niż tylko przepisywanie tego, co się ulęgło w wyobraźni. Zawsze
po drugiej stronie stołu autor musi widzieć czytelnika. Zasady , o których
tu wspomniałam pasują z takim samym powodzeniem do opowiadania
kryminalnego, jak i do baśni o smokach. Dlatego, że pisze się dla kogoś
i w jakimś celu.
Dyscypliną słowa potrafili się w tym roku także wykazać liczni
autorzy opowiadający historie rodzinne z przeszłości. Miałam tu do
czynienia z bardzo udanymi próbami dziennikarskimi, bowiem najpierw
piszący musieli przeszukać archiwa rodzinne i przepytać babcie, ciocie
i rodziców, a potem dokonywali wyboru wątków. Nie wszystko bowiem,
co pojawia się w wyobraźni powinno znaleźć się w utworze. O tym niestety
piszący często zapominają , ładując do tekstów wszystko, co im ślina na
język przyniesie. Sztuka rezygnacji jest trudna, jednak konieczna, by
czytelnik nie umarł ze znudzenia.
Kiedy zaczynałam pracę w dziennikarskim zawodzie, mój wspaniały
redaktor naczelny dał mi dwie rady, które przez 40 lat nie straciły
aktualności. Pierwsza – pisz tak, jak chciałbyś czytać. A druga – jeżeli 10
pierwszych zdań nie zainteresowało czytelnika, wyrzuć tekst do kosza! Co
to oznacza? Ano tyle, że nad tekstem trzeba pracować! Nie wolno autorowi
poprzestać na bezkrytycznym samouwielbieniu. Odłożenie pióra nie
oznacza końca pracy. Po drugiej stronie biurka siedzi czytelnik, czyli ja –
obcy juror. Nie możesz iść na łatwiznę, bo jak mnie przekonasz, że
zasługujesz na laury?
Nad tekstem koniecznie trzeba posiedzieć, kilkakrotnie przeczytać,
poprawiać, zmieniać, wyrzucać, dodawać…
Utwór, jak mówią pisarze – „musi się uleżeć”. Z dystansu lepiej
widać wszystkie potknięcia i fałszywe tony. Dla pociechy dodam, że
noblista Władysław Reymont scenę wesela Boryny w „Chłopach”
poprawiał kilkadziesiąt razy i nie był zadowolony z efektu. Obraz
w wyobraźni trudno bowiem przełożyć na słowa, ale wysiłek włożony
w poprawianie i dopieszczanie zawsze wychodzi i autorowi i utworowi na
dobre.
O błędach to już nawet nie wspomnę, bo spalić ze wstydu powinien
się ten, kto taki okaleczony tekst na konkurs wysyła!
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Zatrzymałam się na dłużej przy tekstach „fabularnych”, ale wypada
rzec słów kilka o zabawach literackich i tzw. prozie poetyckiej, gatunku
ginącym w epoce sms-ów i pozbawionych przymiotników komunikatów.
Z wielką przyjemnością czytałam tekst licealisty, który znakomicie
bawił się słowami, opisując tak prozaiczną czynność jak siedzenie na lekcji
z otwartymi oczami. Niebywałe poczucie humoru i ironiczna
spostrzegawczość zapowiadają przyszłego autora (być może) kabaretu.
Z ciekawością czekam na ciąg dalszy. Napisać tekst śmieszny jest
niebywale trudno. Polacy są strasznymi smutasami! Niestety, teksty dzieci
ten nurt jeszcze bardziej pogłębiają. Jęczeć potrafią wszyscy, śmiać się
nieliczni. Śmiech jest towarem deficytowym! A szkoda. Świat byłby mniej
ponury, gdybyśmy się częściej śmiali…
Proza poetycka jakby jest dziś w wielkim odwrocie. Niewielu
autorów wybiera ten rodzaj zmagania ze słowem. Być może trudno jest
zobaczyć poezję w zwyczajnym, otaczającym nas świecie. Nielicznym ten
dar został jednak dany, więc trzeba go rozwijać, chuchać i dmuchać. Mogę
tylko zachęcić do próbowania i smakowania…
Nieustannie natomiast zachęcam wszystkich do wędrówki własnymi
drogami i penetrowania własnego świata wyobraźni. Bądźcie kotami, które
nie oglądając się na nikogo idą tam, gdzie wiedzie instynkt i wyobraźnia.
Pierwszy szczebel drabiny macie już za sobą. A teraz bierz się młody
człowieku do roboty – wspinaj się wyżej! Ale rób to świadomie
i cierpliwie. Sukces na Ciebie czeka!
A osiągnięcia szczytów literackich wszystkim laureatom, z całego
serca,
życzy nieco starsza koleżanka po piórze,
Jolanta Nitkowska-Węglarz
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Kochani młodzi Autorzy
Jeszcze teraz mam głowę pełną Waszych strof i dialogów. Zagościli
w niej na stałe stworzeni przez Was bohaterowie, nieutuleni w swych
pierwszych rozpaczach i wczesnych łzach. We wzruszeniach
i delikatnościach, o jakie trudno podejrzewać młodych, na ogół
zbuntowanych ludzi. Jedno jest więc pewne. Nikt z Was nie znalazł się tu
przypadkiem. Nikt nie przyszedł zaledwie z ciekawości i nie uchylił drzwi
sztuki tylko po to, by z nią poobcować.
Zagościliście w pięknym pokonkursowym tomie, bo drogowskazem
do literackiego celu była Wasza wrażliwość i umiejętność opowiedzenia
świata. A jak wiadomo, miejscem szczególnym, przyjaznym poetom
i prozaikom jest zawsze kolejna edycja słupskiego konkursu literackich
talentów.
I kiedy już poznaliście swe niezwykłe umiejętności zachwycania
słowem dorosłych znawców literatury, kiedy macie wszelkie powody, by
poczuć spełnienie i satysfakcję, pojawiam się ja, by wtargnąć w Wasz
dobry nastrój z ważną wieścią: cieszę się sukcesem każdego z Was,
daliście mi wiele czytelniczej radości. Ale teraz już nie od jurorów, a od
Was samych zależy, co zrobicie z tak pięknie rozpoczętą przygodą. Bo
pisanie to nieustanna praca oswajania myśli, to poszukiwanie wciąż
nowego, wciąż ciekawszego języka, którym szanujący się twórca określa
siebie i świat. Każdy autor, nawet ten uznany i okrzyknięty mistrzem, wie,
że nigdy nie kończy się wyprawa po nowe, wciąż ważniejsze, mądrzejsze
i piękniej podane czytelnikom słowa. Znajdźcie więc w sobie dość siły, by
być gotowymi na kolejne wyzwania, na krytykę, która bywa Waszym
sojusznikiem, jeśli jest mądra i zasadna. Otwórzcie się także na wielki
skarbiec literatury, bo to w nim znajdziecie najwięcej odpowiedzi na
pytanie: jak pisać? Sięgajcie z wielką pokorą po arcydzieła. To one Was
uskrzydlą i wskażą kierunek. To one napełnią Was miłością, magią
i wyobraźnią. I może wówczas nadejdzie taki dzień, gdy będziecie gotowi
zapomnieć o pokorze czy dobrej radzie. Takiego dnia, Dnia Triumfu
Własnych Myśli zamkniętych w tomie wierszy lub w książce,
najserdeczniej Wam życzę.
A skoro wspomniałam o konstruktywnej krytyce, pozwólcie, że na
marginesie osobistego zachwytu odnotuję i te mniej zachwycające,
a powtarzające się niedoskonałości.
Laureatów konkursu w najstarszej grupie wiekowej byłoby zapewne
więcej, a i ci, którzy nimi zostali, mieliby prawo do większej satysfakcji,
gdyby autorzy prac nie kierowali się myślą, że do sukcesu zbliży ich ilość
stron, nie ich piękna treść. Pisać rzetelnie, to dać czytelnikowi taką
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opowieść, która zaczyna się i kończy w sposób oczywisty. Tendencja do
„ględactwa”, jak się okazuje, bywa nie tylko domeną rodziców. Nie lubię
także wypowiedzi, w których twórcy prowadzą intelektualne „gierki”
z jurorami. Nie dla nas piszecie swe teksty! Dobra literatura nie patrzy na
wiek i wszelkie „opłacalności”, dlatego jest dobra. Drażnią mnie także
prace „dęte” i niepotrzebnie przeintelektualizowane. Nie bogate
i „wypasione” słownictwo stanowi o wartości tekstu, a sposób, w jaki
współgrają w nim wszystkie artystyczne elementy. Nawet koncept
i zaskoczenie mają większą wartość literacką niż sztuczny szum dorosłych
monologów, które działają na wyobraźnię z siłą dobrej tabletki nasennej,
a nie o taki efekt przecież chodzi. Pamiętajcie ‒ nuda zabija wszystko
i wygra z najbardziej upartym czytelnikiem… Ufam więc pracom
szczerym, pomysłowym i nie nachalnym w sposobie docierania do
oczekiwań odbiorców. Bo tylko takie teksty naprawdę żyją w ich pamięci.
Minęło już sporo czasu od chwili, gdy oceniłam tegoroczne, konkursowe
plony, a mogłabym ze szczegółami opowiedzieć wrażenia, jakie
pozostawiła we mnie historia rodziny Wrońskich czy dylematy bohatera
zastanawiającego się nad Wmyślwstąpieniem. Dziękuję autorom za ich
świetną prozę.
Kilka próśb i sugestii kieruję także do młodszych autorów prozy.
Wiem, jak czarny i ponury potrafi wydawać się świat pokoleniu
wrażliwców przeżywających często bardzo samotnie pierwsze dramaty
i rozczarowania. Mimo to namawiałabym Was serdecznie, aby dostrzegać
także piękno i kolory, które otaczają nawet największych malkontentów.
Gdybyście brnęli jako czytelnicy przez wszystkie czarne tunele, stworzone
z własnych słów i wyobraźni, wypatrywalibyście, podobnie jak ja, choćby
małego światełka będącego dowodem na istnienie lepszego świata.
Alkoholizm, anoreksja, problemy rodzinne… Do tego schematu
nieszczęść, rzeczywiście istniejących w Waszej przestrzeni, najchętniej
dopisujecie śmierć. Ona jest w tekstach wszechobecna, choć w szczęśliwej
większości przypadków nie występuje z aż taką częstotliwością w realnym
życiu. Błagam! Dajcie szansę swoim bohaterom! Nie wysyłajcie ich
w nieskończoność do grobów, poradni psychologicznych i więzień!
Pamiętajcie też, że wywołanie literackich wzruszeń wcale nie wymaga
„mocnych scen” i jednoznacznych rozwiązań, tylko Waszej wrażliwości
w dostrzeganiu zwyczajnego smutku i zwyczajnej dobroci, Waszej
niezgody na zło, Waszych uczuć, którymi tak niezwykle potraficie nasycić
opisy osobistych doznań i wymyślonych krain.
A za tegoroczne krainy wrażliwości jeszcze raz Wam dziękuję. Będą
we mnie rosły. Będą mnie czyniły bogatszą i uważniejszą.
Basia Kosmowska
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ABY BARDZIEJ ROZUMIEĆ ŚWIAT
Wasza daleka, a bliska wszystkim poezja.
„Powiedz mi a zapomnę,
pokaż a zapamiętam,
pozwól mi działać a zrozumiem”
(Konfucjusz)
Inicjowanie twórczości młodzieży traktujemy jako ważną formę
działalności badawczej, gdy młody autor staje przed określonym
problemem, który chce nazwać, zmierzyć się z nim, „wyrzucić z siebie”, bo
uwiera, „wykrzyczeć” niegodzenie się na coś albo wyrazić swoją radość,
miłość, jaką odczuwa wobec najbliższych, do otoczenia, w którym wzrasta,
do ukochanych zwierząt. Pisanie może być więc sposobem na rozwiązanie
ważnych problemów lub ich złagodzenie, gdy dziecko szuka
najtrafniejszych sposobów wyrażenia tego, co czuje, a także znaczącą
formą działania na rzecz lepszego świata poprzez formułowanie odczuć
i ocen zjawisk, z którymi się styka na co dzień.
O czym mówią nam Młodzi Autorzy, nasi Laureaci i Wyróżnieni
w XXXII Konkursie, zamieszkali w Berlinie, na Litwie, w USA? Jest
rzeczą charakterystyczną, że znaczna liczba wierszy zarówno wśród
najmłodszych, jak gimnazjalistów i licealistów w centrum uwagi w tym
rozpędzonym świecie stawia rodzinę, znaczenie swojego ciepłego,
bezpiecznego domu i najbliższych.
Pięknie formułujecie wyrazy wdzięczności dla ukochanych mam za
ich trud, uśmiech, wyrozumiałość: „Moja mama już od rana biega cała
roześmiana”, dogadzająca, lecząca, przygotowująca smakołyki, o czym
pisze P. Grazda z Brooklynu i Kacper Jucha z tejże szkoły im.
Konopnickiej, jak również A. Romanowska z Rudomina na Litwie,
N. Rzeszutko z Sienkiewicza na Brooklynie i R. Wojtkiewicz z Kiwiszek
na Litwie. Ojcowie rzadko bywają tematem wierszy, mniej czasu
poświęcają dzieciom, ale jeśli się pojawiają to są bohaterami szczególnie
dla chłopców jak pisze K. Gołąbek.
Na wyjątkową uwagę zasługują przepiękne teksty poświęcone
dziadkom, pełne wyrazów miłości i wdzięczności za cierpliwość,
serdeczność, ciepło, którym obdarowywali: „...On nie był zwyczajny, jego
ciepłe niebieskie oczy patrzyły na mnie... gdy trzymał moje ręce w swoich
pomarszczonych dłoniach czułam się dobrze i bezpiecznie”. Równie
emocjonalnie o swoich relacjach z dziadkiem pisze M. Kobeszko
z Brooklynu. Szczególne miejsce w życiu młodych zajmują również
babcie, ich wspomnienia wiążą się z zapachem i smakiem przysmaków, np.
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konfitur (I. Kubis), racuchów, ale też z wyrozumiałością (K. Paluch).
Prawdziwie poetyckie widzenie babci w sposób niezwykle twórczy
prezentuje W. Krzak, której babcia kojarzy się z Polską, wakacjami,
wtuleniem się w ciepłe ramiona. Autorka pięknie maluje obraz babci wśród
drzew owocowych i bliskich jej przedmiotów. Widać tu próbę twórczego
wykorzystania języka, gdy pyta: „Jak namalować babci wnętrze?”
Podobnie jak w poprzednich latach, nie brakuje tekstów łączących
elementy wyobraźni poetyckiej, emocjonalno-patriotycznej i refleksyjnej
o spotkaniach z Polską – wiersz „Twój znak” J. Krzyształowicz czy
„Ferry” A. Czajkowskiej opisujący to ważne miejsce na ziemi, gdzie
spełniają się sny. Charakter wręcz metapoetycki posiada przepiękny wiersz
K. Herman z Rudomina na Litwie pt. „Pamięć”. Niezwykłe efekty osiąga
tu Laureatka dzięki połączeniu wyobraźni poetyckiej, naukowej,
językowej, gdy „Fakt brat Pamięci nie wszystko zapisał na kartach
historii”. Po mistrzowsku wręcz operuje fikcją literacką i inwencją
językową w połączeniu z brzmieniową strukturą słowną A. Kurowska ze
Szkoły im. Syrokomli w Wilnie, która stawia pytania sięgające istoty
naszego życia: wolności latania, padania, egoizmu, duszy, sumienia.
Przykładem twórczego wykorzystania języka jest także piękny liryk
D. Wincel „Me wczesne Wilno” z w/w szkoły. Wrażenie robią świeże
metafory „obudzone miasto”, „rozpisana witryna”, „Kościół wznosi swe
wieże do nieba. Modli się”. Ta sama autorka niezwykle dorośle apeluje
o potrzebę przekazywania najbliższym tego, czego od nich oczekujemy
w wierszu „Niezwlekanie”. Oto przedstawiciele pokolenia zwanego
społecznością netgeneracji uświadamiają nam konieczność wyraźnego
komunikowania otoczeniu potrzeb zarówno osobistych, jak i tych
o wymiarze społecznym – pisała o tym również sugestywnie
G. Kisielewski z Manchester.
Na szczególną uwagę zasługuje także wiersz 12-letniej Nadi
Wiśniewskiej z Kathrina-Heinroth-Grandschule będący ostrzeżeniem
przed szaleństwem „rozpędzonego świata”, w którym „biegnie, pędzi,
spieszy się życie. Moje myśli. A ja obok... Po co biegnę? Po co pędzę?,
a może w tym czasie mija mnie uśmiech mamy... Słowa babci... Łza mojej
siostry”. I jaką wspaniałą refleksją kończy Autorka – „Czy warto? Jutro
wstanę inaczej”. Czyż to nie pouczające spostrzeżenie dla ludzkości
XXI wieku.
W 1050. rocznicę Chrztu w Polsce nie zabrakło tekstów, które
prezentują tradycje chrześcijańskie związane z obchodzonymi świętami
Bożego Narodzenia, a są bliskie i ważne wszędzie tam, gdzie mieszkają
Polacy. P. Grazda z Brooklynu z dziecięcym wzruszeniem wymienia
bożenarodzeniowe zwyczaje i niepowtarzalną atmosferę tych dni,
D. Wincel wykorzystuje twórczo motyw aniołów, a wielkość J. P. II i Jego
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odczuwalną bliskość opisują sugestywnie W. Krzak z Brooklynu i Nicole
Bialy z tejże szkoły.
A ponadto piszecie o tym, jacy jesteście WY – nastolatki szalone,
czadowe, ekstrawaganckie... zwyczajne, fajne, jak dynamicznie ujmuje to
Laura Gosturani z Berlina, gustujące w modzie Blue Jeans –
A. Czajkowska z Brooklynu, mające swoje wizje przyszłości, swoje pasje,
np. do tańca, który wyzwala z ograniczeń – J. Krzyształowicz.
Znaczenie pisania w rozwijaniu twórczego wykorzystania języka
widoczne jest w stosowaniu skrótów, miniatur poetyckich, symbolicznych
określeń, np. w utworach W. Sekula z Robert-Jungk-Oberschule Barlin.
Drodzy Twórcy, aby nadsyłane na Konkurs wiersze były coraz
lepsze, konieczna jest zawsze oprócz pomysłu, natchnienia także praca nad
tekstem. Ważne jest ćwiczenie wyobraźni, szukanie skojarzeń do tego, co
chcesz napisać, a także kilkakrotne odczytanie treści, aby skorygować co
dobrze, trafnie sformułowane, a co należy inaczej powiedzieć, może
zmienić rym, melodyjność, nastrój, zweryfikować, czy oddaje moje
odczucia.
No i do kolejnego spotkania z Waszą poezją, która jest dla mnie
nieustannym odkrywaniem nowych ,Waszych światów, w jakich żyjecie.
Marianna Borawska
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IGA BORKOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, klasa IV

[A może to już ten czas...]
A może to już ten czas,
gdy mały człowiek zaczyna dojrzewać?
Serce kołacze...
W głowie się nie mieści,
o każdej godzinie, na różne sposoby
rosną mi ręce, rosną mi nogi,
wyczuwam początek problemów.
Dorastam?
A ciągle jeszcze majonez w głowie.
Uwaga!
Z drogi śledzie!
Nie ma czasu do stracenia!
Muszę przecież zdążyć pobyć jeszcze dzieckiem.
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JULIA DRĄG
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym, klasa III

Bujanie w obłokach
Czasem bujam w obłokach,
wskakuję na chmurę i gnam
z wiatrem nad światem.
Myślę i piszę wiersze
pawim piórem,
maczanym w słonych łzach deszczu.
Rymowane, lekkie jak pióro
lub białe jak chmura – wiersze.

Wierszem malowane
Gdy leżę w łóżku,
oglądam cienie tańczące
jakiś cichy walc.
Potem śnią mi się sny,
jak wyobraźnia kolorowe.
Czasem jak chmury
opłakują los swój,
albo jak chmury burzowe
co ze złości piorunami walą,
ale zawsze wierszem malowane.
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ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, klasa IV

[Na marginesie dnia...]
Na marginesie dnia,
w samotności wieczoru
człowiek troszkę dziczeje.
Spójrz na mnie, cała ja.
Taka niedoskonała.
W kapeluszu marzeń skradam się po swoje.
Nie lubię niczego udawać
i bez przerwy popełniam błędy.
Stoję na długich chudych nogach.
Na szczycie.
Wszystko lśni.
Nieobliczalny Wzór w rozkwicie,
to cała ja.
Zadanie z milionem niewiadomych.

35

LAUREACI – POEZJA
GRUPA WIEKOWA – KLASY I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KORNELIA MIKRUT
Szkoła Podstawowa w Jaśle, klasa II

Mała chmurka
Jestem małą chmurką.
Pływam po błękitnym niebie.
Spotykam inne wesołe chmurki.
Robimy wtedy różne ciekawe rzeczy.
Zasłaniamy słońce,
gdy kwiatom jest za gorąco.
Podlewamy uprawy,
które rosną na polach.
Dolewamy wody do rzek i jezior.
Czasem zmyjemy kurze z chodników i ulic.
Gdy jesteśmy w nastroju do żartów,
to łączymy się w wielką burzową chmurę.
Straszymy dzieci bawiące się nad jeziorem.
Ale to tylko taka zabawa.
Za chwilkę się rozłączamy.
Znów jesteśmy niewinnymi,
białymi chmurkami,
Suniemy po słonecznym niebie.
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KINGA OWARZANY
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, klasa III

Małe haiku
Kolorowe liście na drodze
rozwiewa wiatr
pędzących samochodów.
Siedem kolorów tęczy
w wiosenne popołudnie
jak sweter mojej mamy.
Zima w pełni,
śnieg na drodze.
Korek!
Letni skwar.
Plaża przepełniona.
Czas na obiad!
samotna ławka
między złotymi drzewami
wiewiórka
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AMELIA PIASECKA
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, klasa IV

Baran buc
Jest we mnie rogata dusza.
Tupie nogą i obgryza paznokcie.
Zupełnie niedoskonała,
a jednak nie pozwolę jej odejść.
Z rogami mogę więcej, lepiej, dalej.
W trudnych chwilach elegancki bunt.
I baran – buc! w szare smuteczki.
Zaczaruję świat.
Włączę szczęście jak lampy na mojej ulicy.
I wszystko będzie w porządku.
I wszystko na swoim miejscu.
W lustrze uśmiech szeroki od różka do różka.
A gdyby co...?
To baran buc!
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NATALIA POKRYWA
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, klasa IV

Zaproszenie
Zaprosiłam dziś
do mojego domu Miłość.
Z ciekawości...
Tak wiele już o niej słyszałam.
Przyszła.
Cicha i skromna.
Przepiękna, uśmiechnięta, przyjacielska.
Przyniosła radość, szczęście, uśmiech.
Wprowadziła spokój.
Przemieniła nasze życie.
Otworzyła nasze serca.
Dała nam tak wiele.
Nie chciała nic w zamian.
Chcę, aby została na zawsze!
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ALEKSANDRA SAMELA
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, klasa IV

Gadanie
Skaczę po kałużach w niebieskich kaloszach!
A ludzie gadają.
Wiszę na trzepaku i kręcę fikołki.
A ludzie gadają.
Na drewnianym pomoście chwytam wędką ryby.
Ludzie łapią się za głowę i łypią oczami.
I gadają.
Tyle słów.
Tyle gadania.
„Kto to widział?”,
„Dziewczyna i ryby!”,
„Cała mokra sukienka!”.
To moje życie, ludzie.
Moje – dzieciowe.
Po co tu tyle waszego gadania?
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MAJA SIEMIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, klasa IV

Zapachy jesieni
W ogrodach rudej jesieni
snuje się mgła.
Zimnym oddechem usypia kwiaty,
ucisza wierzchołki drzew.
Ciemna noc bez obłoków,
tym razem dłuższa,
otula szczelnym szalem przyrodę,
usypia krzyczące ptactwo
wśród nagich gałęzi.
Noc. Słyszysz?
To wiatr zawodzi pośród drzew.
Nie bój się jesieni,
przecież jest taka złota...
Pachnie konfiturami, miodem, szarlotką.
Niech trwa!
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EWA BOHDAN
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Butterfly School” w Toruniu, klasa V

Niczyj
wszystkie godziny tak samo wykluczone
upatrzyli bo inaczej wyglądasz
bo masz wodorosty na głowie
rzeczy przybrudzone podarte
inna muzyka zbyt mało słów śmiech który boli
przerwy blade jak widmo ospały wzrok donikąd
beznadziejnie skurczony w sobie
każdy powód ich nastrój wyrobione rytuały
zaszczuli odizolowani nazwali przybłędą odebrali
twój szept ich szantaż roztrząsanie wszystkich gestów
zejść z drogi upokorzonym już za mało
na spokój trzeba zasłużyć
ich śliskie szyderstwo
po co budzą postrach wśród wszystkich
dla matek o ojców liderzy osobowości ze stali
oni z tego wyrosną sam sobie jest winny
żałosne wymówki puste jak dłonie
nie ma usprawiedliwienia
jestem słaba więc jak ratować
szukanie rozwiązania
odrzucenie lęków i krzyk
dosyć milczenia przemocy poniżenia
nie macie prawa więc
czas przerwać tę nierówną walkę
koniec ucieczek stanę przy tobie nie obok
nie cofnę całego zła ale pomogę odzyskać ci siebie
bo inaczej przegram
współwinna
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Ona
jak ważne to jest słowo
jak nowe odkrycie
tęsknota ściskająca serce
bo przecież byłaś
miłością i pamięcią
źle mi było bez nieba ramion
zabranych czy odebranych
w głowie pustka i wielkie nie wiem
dziś spotykam Cię na nowo
jesteś inna tłumaczysz słuchasz
bardzo żałujesz próbujesz ocalić
to co w środku ciebie i mnie
pielęgnujmy to powiększajmy
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LENA CIESIELSKA
Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy, klasa VI

Już odchodzisz
Już odchodzisz
Jeszcze stoi kubek z gorącą herbatą
Rozgrzewając imbirem z malinami
Jeszcze rozłożona książka przykuwa me oczy
Jeszcze twój włos zaplątany w grzebieniu
O połamanych zębach
Jeszcze czuję tytoniowy dym na firankach
Jeszcze pachnie tobą szpitalna piżama
Jeszcze plik rachunków spiętych gumką leży w szufladzie
Jeszcze wlepia we mnie oczy twój czworonożny przyjaciel
Nie potrafi znaleźć ciebie
Z każdym dzwonkiem jeszcze patrzy ufnie w obcą przestrzeń
Spogląda mi w oczy
Wskakuje na kolana
Jeszcze wierzy w twój powrót
Jeszcze... ma nadzieję
w obcą przestrzeń
Spogląda mi w oczy
Wskakuje na kolana
Jeszcze wierzy w twój powrót
Jeszcze... ma nadzieję
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Czajnik
Stał na kuchennym piecyku
Czerwony pękaty radośnie wygwizdując kanony i senne sonaty
Czasem uchylał kapelusza nerwowo postukując metalowym cylindrem
Unosił w górę nos cichutko posapując
Burczał gwizdał i bulgotał nosowo
Był zły że go lekceważę kiedy dźwięcznie podgwizdywał
Lubił świeżą wodę mały płomień ognia
Miękki ręcznik który go czule dotykał
Nie daj Boże go zostawić pełnego na ogniu
Krzyczał wiercił się strumienie wody tracił
Wzywał drżał i dymek pary wypluwał
Kiedy przyszłam spóźniona zmieszana
Ostatni oddech wydał...
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ANTONIA DOŚPIAŁ
Szkoła Podstawowa w Ruścu, klasa V

Drzewo
widzę je
stoi tam gdzie zawsze
lubię patrzeć
na jego korę
łuszczącą się jak skóra
ciekawe czy lubi tu być
i co myśli o tych wszystkich ludziach
przy fontannie
targane wiatrem
znów czeka na wiosnę
tak jak ja

Uw a g a
Znowu jestem w tarapatach,
nie wiem, co powie mama
i co na to tata.
Niebo poszarzało, pewnie zacznie padać,
kot na mnie dziwnie patrzy;
on wie, że coś przeskrobałam.
Powiedzieć?
Przecież nie chciałam...
Czy to moja wina,
że mam tyle rozterek
przez ten mój...
– jak mu tam –
charakterek!
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Ołówek
Szukam wszędzie
ulubionego ołówka.
Trochę obgryziony,
nie za długi, zielony.
Tak, nie mam ich
w domu wiele,
ale ten jest wyjątkowy.
Gdy nim piszę,
słowa same przychodzą mi do głowy.
A teraz myśli mam jałowe...
Ołówku, ratuj moją głowę!
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DARIA GIERSZEWSKA
Szkoła Podstawowa w Baninie, klasa V

Spotkanie
to było bardzo dziwne
siedziałam w parku w towarzystwie liści
szeleściły głośniej od moich marzeń
nagle
przybrały ludzką postać
sto ubrań sto myśli sto twarzy
zawirowało w alejce
starszy pan w okularach i kapeluszu
całujący gwiazdę
spojrzał mi w oczy
poprosił o uśmiech
i wtedy zaśmiał się
cały świat
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WERONIKA KONIECZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach,
klasa VI szkoły podstawowej

[W kalendarzu marzeń...]
W kalendarzu marzeń
nie ma już wolnych terminów,
A ból goni mnie coraz szybciej.
Rozmyślam,
czy przystanąć na przystanku „Rzeczywistość”.
A może brnąć nieustannie do celu,
by szczęście zaczęło napełniać me życie,
a kalendarz marzeń nigdy się nie wypełnił...
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ANNA KOTOWICZ
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, klasa V

[Marzę o własnej ogromnej śmieciarce...]
Marzę o własnej ogromnej śmieciarce
Takiej która brudy odbiera w terminie
W każdy wtorek – papierowe marzenia
W każdą środę – szklane wspomnienia
A w czwartek – plastikową tandetę
Marzę o śmieciarce
Chcę posprzątać świat... bo
Bałagan na niebie
Bałagan na ziemi
Bałagan w mojej głowie
I bałagan w sercu
Marzę o śmieciarce
O własnej śmieciarce
Odkładam od przedwczoraj na nowy lśniący wóz
I kupię
I posprzątam
I jeździć będę bez prawa jazdy
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PAULINA KOZŁOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach, klasa VI

Boże Narodzenie
Smukłe sosny
ubrane w lodowe girlandy
spoglądają nerwowo w górę.
Zwierzęta spieszą się,
mknąc
po puchowych pierzynach.
Wiatr
stroi skrzypce
do wieczornego koncertu.
Mały zając
wpatrzony w okna błękitu
wysuwa głowę zza drzewa
Wielkie oczekiwanie
jest w każdej gałązce,
w każdym płatku śniegu.
Zapada zmrok,
a z nim rośnie
Radość.
Mała gwiazda
nadziei
rozpoczyna leśne kolędowanie.
ON znów
narodził się w chłodzie,
wśród zwierząt
i pieśni całej natury.
ON znów
narodził się
tutaj,
gdzie najbliżej do Boga
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JAKUB LESZCZYŃSKI
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie, klasa V

Zaczarowana szafa
Otwarte drzwi szafy ubraniowej zapraszają do wejścia.
Do głębi szafy przez otwarte okno wdziera się słońce.
Mimo słońca i wiszących ciepłych kurtek, jest zimno.
Przecież to zima! Nie ma śniegu, ale Gwiazdor przyjedzie rowerem.
W zaczarowanej szafie będą zaczarowane prezenty.
Lubię szafę...

Domowe ZOO
Okno, a przy oknie kot na parapecie
Przez szybę spogląda: jak pięknie na świecie.
Pies mocno zmęczony z podwórka wrócił szybko.
Leżąc na podłodze, przyglądał się rybkom.
Chomik załadował ziarenkami pyszczek.
Miło, choć za oknem zimny wicher świszcze.

Fotel
Zapraszają krzesła przy stole,
A ja i tak miękki fotel wolę,
Bo drogi przyjacielu,
Siedząc w takim fotelu,
Spod przymkniętych powiek
Widać jak dobrze ma się człowiek.
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MARIANNA STYCZEŃ
Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, klasa VI

Moja paleta
Moje uczucia to jak paleta barw malarza,
Czasem siwy smutek,
A bywa też, że biskupia radość ogarnia mnie całą.
To gama kolorów w moim sercu,
W mojej głowie.
Od szarych smutków do tych najbardziej rdzawych radości.
Od popadania w skrajny purpurowy gniew do szczerej malinowej sympatii.
Od szafranowego przewrażliwienia do pełnej amarantu wrażliwości.
Od antracytowej rozpaczy do szkarłatnego szczęścia.
Jestem perłowo sprawiedliwa i alabastrowo zmotywowana
Do zrobienia czegoś pistacjowo dobrego.
Jestem sycona karmazynową miłością, która wszystko oświetli.
Jestem koralowo pomocna i lazurowo wspieram.
Jestem pełna szmaragdowej wiary, że można i się uda.
Jestem grafitowo silna. Pomaga mi to otworzyć me szafirowe oczy.
Pobudzić lawendowe zmysły.
Uwolnić ametystowe marzenia.
Pokochać swoje bursztynowe słabości.
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JAN BAZYLEWICZ
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach, klasa I gimnazjum

Oczekiwanie
Czekam na powrót mojego psa,
Który uciekł kilka dni temu.
Deszcz jest jego przyjacielem,
Wskazuje mu drogę do domu.
Oczekuję go bardziej niż dnia urodzin.
Czekam na powrót mojego psa,
Który wiernie był przy mnie,
Cieszył duszę,
Rozweselał beznadziejne dni rozpaczy,
Czuwał w nocy nad spokojnym snem.
Czekam na powrót mojego psa,
Który podawał niesfornie łapkę,
Który lizał łzy, by mnie pocieszyć,
Który czekał zawsze stęskniony
Na mój powrót.
Czekam na powrót mojego psa...
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JOANNA GIDZIŃSKA
Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, klasa II

[Zacznę klasycznie...]
Zacznę klasycznie.
Co, gdybym była Platonem?
Taka mądra,
ale oskarżana o „bezbożność”
i zmarła na wygnaniu
ze 170 książkami –
encyklopedią ówczesnej wiedzy?
A może Kolumb?
Tak, to był gość!
Dumnie zamknęłabym średniowiecze,
Odkrywając nowy ląd, lecz...
Wyzionęłabym pewnie ducha
na jakiejś starej, cuchnącej łajbie,
wykończona szkorbutem.
A Bach?
Byłabym cudownym dzieckiem (a nie jestem?)
ze skrzypcami w małym palcu
i organami w serdecznym.
Miałabym 20–cioro dzieci,
mistrzowskie opanowanie kontrapunktu
w 800 godnych uwagi
utworach muzycznych,
ale głucha...
(...)
Na szczęście...
Wyróżnia mnie moja przeciętność.
Przecież mnóstwo w świecie ludzi
z fiołkiem w głowie i na głowie,
zasypiających z nosem w powieści
i budzących się z nogami w butach,
uzależnionych od słodyczy i snu.
Szczęściarzy...
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ALICJA GRZYB
Gimnazjum nr 77 w Warszawie, klasa III

Prawda
przymierzam maski
tragiczne z oczami pełnymi łez
komediowe które nie przestają się śmiać
groźne przed którymi trzeba uciekać
zamyślone ciągle pogrążone w dumaniu
zakładam nowe twarze
chociaż mam ich już wiele
nie poznaję siebie w lustrze

Marzenie
na białej kartce papieru
chcę stworzyć papierowe miasta
wybrukować ulice pod atramentowym niebem
jednym pociągnięciem pióra
powiedzieć „dzień dobry”
przechodniom chodników spod stalówki
to przywilej pisarzy
więcej niż tylko zwiedzać
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ŻAKLIN LEHMANN
Zespół Szkół w Otorowie, klasa III gimnazjum

Nie moja wina
Przykro mi,
że latem
nie spadnie dla ciebie śnieg.
Że słońce nie wzejdzie
w środku nocy,
a jabłka nie dojrzewają w styczniu.
Że w górach
jest pod górkę,
a miłość
nie trwa wiecznie.
Że nie wymorduję
wszystkich biedronek,
więc dalej będziesz się bała.
Że życie jest zbyt krótkie,
by wystarczyło mnie dla każdego.
Że nie ma przyjaciół
na zawsze.
Przepraszam,
że nie mogę tego
zmienić dla ciebie.
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Sad end
wyszedłeś
wybiegłeś
wylazłeś
Trzaskając drzwiami
krusząc serce
wpuszczając zimno
robiąc przeciąg
ujednolicając myśli
zwilżając oczy
został mi po tobie
tylko zapach
i błoto
zaniesione do mojej duszy
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JULIA PERZYŃSKA-WYDRYCH
Gimnazjum nr 29 w Szczecinie, klasa I

Mamo
mamo
ja rozumiem
ja wiem
ja chętnie spełnię
twoje kolejne marzenie
o mnie w sukience z trawy
o mnie we włosach z fal morskich
o mnie w butach z gwiazd
o mnie stojącej na scenie
i nagrodzonej za wiersz
ale musiałabym go najpierw napisać
wiersz tak prosto z serca
a nie umiem
nie potrafię i nie chcę

59

LAUREACI – POEZJA
GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM

MAGDALENA SOBIERAJSKA
Gimnazjum nr 3 w Słupsku, klasa III

Tak tęsknię
zostawiłaś mnie
nawet nie zapytałaś
czy tego chcę
odeszłaś tak jak stałaś
cicho
nie uchyliłaś drzwi
by powiedzieć żegnaj
pozostał pusty fotel
i szklanka do połowy pełna
nierozwiązana krzyżówka
i setki moich pytań
dlaczego?
zdjęcia obejrzę raz jeszcze
tu mała tam większa
a to z wczoraj urodzinowe
tak tęsknię

Na chwilę zakochani
Zakochani.
Na nieboskłonie uczuć
jak gwiazda lśni twoje imię.
Idziemy przez życie.
Na łąkach deszczu łza,
na polnej drodze kwiat,
kaczeńcom patrzymy prosto w oczy.
Spójrz!
To my za kilka lat.
To nasz alfabet zmarszczek,
kreski ust w uśmiechu
i strumyki żyłek,
i włosy już siwe.
Odwracasz się,
spuszczasz wzrok i odchodzisz.
Ta wspólna chwila
to tylko ślad po locie motyla.
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IGA STASIAK
Gimnazjum nr 29 w Krakowie, klasa I

Pejzaż zimowy
Moje okno wychodzi na ogród,
w białą przestrzeń w czasie zimowym.
Na powietrze skrzące się od mrozu,
w kulę słońca z ciepłem zdławionym.
Moje okno wychodzi na życie,
które cicho porusza skrzydłami.
Na gałęzi w lodowej skorupie
przycupnęło z innymi ptakami.
Moje okno wychodzi na szarość,
co otula zeschłe trawy i liście,
co szarą dłonią – tak dla zabawy –
tworzy wzory na szybach siarczyście.

[Nitka pajęcza...]
Nitka pajęcza
jak srebrna mgła o świcie
to moja dusza.

[Globus na biurku...]
Globus na biurku
Biorę go w swoje ręce
Okrążę dziś świat
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SARA CYGLICKA
I Liceum w Toruniu, klasa I

W mojej głowie
W mojej głowie
wyszedłeś wcześnie do pracy
bezszelestnie zamknąłeś drzwi
Nie mogłam cię zobaczyć
po prostu się spieszyłeś
czy może to ja się spóźniłam
Nie myślałam o której wrócisz
w ogóle o tobie nie myślałam
przecież gdzieś tam jesteś
Wieczorem nie wróciłeś
a ja zaczęłam myśleć
kto komu spóźnił się
powiedzieć: kocham cię
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OLIWIA GIERSZEWSKA
XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, klasa I

Ballottee
leciutko
jak baletnica
tańczę na opuszkach marzeń
pas de caractere
lodem skuwa się
jezioro łabędzie
upadek boli
chłód przeszywa serce
to a solo
rzeczywistość zagłusza budzik
ciężkie powieki
nie chcą się odlepić
piżama utkana z dreszczy
przypomina
nakazuje ubrać się
w cierpliwość
nowego dnia

Z rana
na środek czystej kartki
opuszkami
zgarniam litery
wskazującym palcem
mieszam
myśli
spółgłoski
samogłoski
wołają o sens
to takie zabawne
i proste
ubierać z rana wiersz
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Przeciwności
rozpieszczam marzenia
(dojrzałe jak na początkującą licealistkę)
grubym pędzlem maluję radość
to nic że kończą się kolory
słonymi łzami
zacieram ślady niepewności
idę środkiem morza
fale chcą zajrzeć w moją duszę
a wiatr porwać nową sukienkę
okrutne błyskawice daremnie straszą
zamykam oczy
idę dalej
na przekór groźnej burzy
na przekór prześmiewcom
zaciskam wargi
zdzieram do krwi kolana
o kamieniste chwile
w garści
trzymam swój los
ulewa w końcu ustanie
a ja
będę na drugim brzegu
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MAGDALENA KOMUDZIŃSKA
Liceum Ogólnokształcące w Kole, klasa II

Pierwsza wierszomodlitwa
Boże
choć zapominam codziennie przelać
kilku słów modlitwy
na rachunek mojego zbawienia
choć nie płacę składek
na niebieską emeryturę
choć na zapowiedź wizyty księdza
wzywam imienia Twego nadaremno
choć proszę o dużo
a dziękuję mało
choć często nie wiem którą drogę wskazać
gdy pytają jak trafić do Ciebie
bądź zawsze tak
jak Jesteś
gdy przestaję w to wierzyć

[Mam słowa...]
mam słowa
pełne słów
głowę pełną
zepsutych myśli
mam kubek w świnki
i dwie pary oczu
a nadal nie widzę
po co
więc mam tylko
puste słowa
próżnię w głowie
świnki w kubek
oślepłam
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Jedyny
z moich słów układam Ci poduszki
wymiętoszone koce wymieniam
na miętowe pościele
wszystkie moje strachy
lęki
potworki
chcą się tulić do Ciebie
z moich uśmiechów buduję Ci baldachim
nawet słońcu nie pozwolę
całować Twoich powiek
otwierasz oczy
jesteś
wszystkie moje strachy
lęki
potworki
znikają
chcę się tulić do Ciebie

66

LAUREACI – POEZJA
GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

MICHALINA LEHMAN
II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, klasa II

Tristan czeka przy telefonie
tchnęłaś wiatr
w żagiel twego głosu
biały błysk dźwięku
dryfującego na falach radiowych
zapatrzony weń
czekam aż usłyszę
jak na horyzoncie wyrasta
biały żagiel

Panika!!!
ja miedziany grosik Miliardera
szeleszczę cichutko w kieszeni Stwórcy
czasami drze mnie na kawałki jak stary paragon
a czasem wyjmuje mnie z płaszcza
i trzymając na dłoni pokazuje mi Świat
wtedy zawsze nawiedza mnie
Pani Ka
na szczęście nie mieści się do kieszeni
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MAŁGORZATA MACIEJEWSKA
Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu, klasa I

[ofiary losu...]
ofiary losu
w lewym rozwiązane sznurowadło
dziura w prawym

[bezruch na oknem...]
bezruch za oknem
nagle czarny gawron
jak wojenny myśliwiec

[pierwszy śnieg...]
pierwszy śnieg
dumna śnieżynka topnieje
na mojej rękawiczce

[kura mówi ko...]
kura mówi ko
cham mówi dobra
noc do jaj

Pielgrzymka
Miłość w
Ów dzień
Jezu
Bardzo
Ubrudzony
Trampek
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MACIEJ MODZELEWSKI
Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach, klasa I

Lustra
Przeglądam się w twoich oczach,
raz widzę uśmiechniętego chłopaka
z iskierkami w oczach,
potem smutnego i zgarbionego,
pojedynczego, który odchodzi w dal.
Przeglądam się w wierszach:
lustro ze słów
odbija kogoś smutnego trochę i wrażliwego,
jak z moich marzeń i snów.
Przeglądam się w rodzinnym zdjęciu
stojącym na komodzie.
Znowu urosłem.
Zmądrzałem?
Przeglądam się...
Sam jeszcze nie wiem w czym.
Widzę wiele, wiele różnych twarzy,
Nie jestem narcyzem.
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Poszukiwanie
Zebrać słowa w naręcza myśli
jak wrotycze, rumianki i chabry,
pełzające podnieść
do rangi herbacianych róż w literackim salonie,
gdzie kanapy obite pluszem,
herbata paruje zawijasami i rozpachnia powietrze,
a złoty kurz patynuje dostojną przestrzeń.
Słowa – klucze zebrane w pęki
podzwaniają, chełpią się muzycznością,
otwierają garsoniery i buduary,
dźwięczą kurantami,
szumem wiatru,
prostotą i namiętnością.
Zebrać słowa – niech pofruną jak latawce,
które czasem zrywają się z uwięzi,
grają w przestworzach;
słowa zakręcone, wirujące,
nieposkromione,
niedzisiejsze,
takie, które tylko w górze się spotyka.
Spętać słowa piórem na papierze,
przytulone jak groszki w strączku zielonym jeszcze,
słowa katedralne,
witrażowe,
przezroczyste,
moje własne – drżące, z odrobiną boskiego błękitu.
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WIKTORIA PAWLAK
II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, klasa II

Krzyk pióra
Kiedy przestaje wystarczać mi zwyczajna rozmowa
moje pióro krzyczy!
Pojawia się wiersz – przestrzeń pomiędzy słowami,
wypełniam nią to, co ważne, nieodgadnione i nienazwane.
W niej jak ptak poruszam się pewnie.
Niepewność kroku, milczenie i żal
pozostawiam za oknami
na zabieganych ulicach miasta.
Ja nie tylko chcę,
ale muszę pisać wiersze.
Bez nich płonę jak papierowy ptak.
Powoli prostuję palce i wszystko,
absolutnie wszystko staje się możliwe.
Jest tylko jeden warunek:
piórem krzyczę, dotykam prawdy,
słowem czułym
buduję most radości życia.
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Nie chcę wyrastać
Nie chcę wyrastać z tej radości,
z warkoczy uśmiechów, zachwytu
nad rusałką pawikiem ucztującym
nad zgniłą gruszką. Nie, nie chcę wyrastać
ze wzruszeń, gdy pachnący bez
na stole i nowa sukienka.
Nie chcę wyrastać z zawstydzenia,
z huśtawek emocji, z poruszeń ptasich
skrzydeł, które mogą wywołać wichurę.
Nie chcę wyrastać z wiary w rzekę, która
płynie ze skały. Świat odziera do kości,
wyjaławia ogrody. Nie chcę wyrastać!
Nie, nie chcę wyrastać z tych wierszy,
z zapachu kartek i snów na wpół
spełnionych. Gdy oczy zamykam, czas
rozlewa słońce na pustyniach. Jestem
kroplą. Świat okrada cicho, zostawia
łupiny żalu. Nie chcę wyrastać!
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IZABELA PAWŁOWSKA
Liceum Ogólnokształcące w Kole, klasa II

[Bądź bardziej...]
bądź bardziej
bo chłód idzie nocami
bo czasem świat jest zły i smutny
bądź bardziej
kiedy zachodzi słońce i mrok zalewa miasta
i bądź bardziej kiedy milczę
tak dużo chcę wtedy mówić

[A ja jestem...]
a ja jestem
ciągłymi niedorysowaniami na swoim ciele
zawieszonymi w pół uśmiechami
przerwanymi słowami na końcu języka
i minutami ciszy
a ja się równam
niedobudzonym porankom i obrazom spod powiek
wstrzymanym krokom w ostatniej chwili
kawom rozlanym na spodnie
bo ja jestem
za miastem gdzie tęsknoty przybierają na sile
gdzie jaskółki krążą przy horyzontach
gdzie echo odbija nocne szepty
gdzie zachody przypominają straty
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BARBARA SOBIERAJSKA
Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Słupsku, klasa II

Ściana
Wybudowaliśmy ją
między sobą
z niedomówień
i uszczypliwości
zlepiliśmy z pytań
na które zabrakło
odpowiedzi
otynkowaliśmy
unikaniem siebie
a na koniec
pokryliśmy farbą
wściekłości i nienawiści
wyrosła
z nieskutecznych dążeń
z braku uniesień
z przegranej namiętności.
Które z nas
odnajdzie taran
niszczący ten mur?

Mądrości Kubusia Puchatka
Nawet wtedy gdy będziesz musiał odejść
zaczekam na Ciebie
będę wspominać tylko dobre dni
tych gorszych przecież nie było
To nic wielkiego, posiedzę
jeszcze raz przeglądnę to pudełko
ze starymi zdjęciami
i to ze starymi kartkami z podróży.
Przywiozłeś wtedy Kubusia Puchatka.
Uczyłeś mnie, że
„kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś
nigdy nie znika”
Więc czekam
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JULIA SZCZESNOWSKA
I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie, klasa I

W papierowej szafie
ubieram myśli w słowa
kompletuję emocje
wycinam gesty
starannie kroję zdanie
materializuję parajęzyk
w dodatki
wyszukuję najlepsze głoski
z których wymówię sukienkę
powinna być
dobrze dopasowana
nawlekam kilka wyrazów
na czerwoną nitkę języka
nadaję im subtelne brzmienie
ucinam zdanie w pół słowa
wprowadzam kilka poprawek
dopinam wszystko
na ostatni guzik
wisi w szafie
na wieszaku nastroju
obok innej wyrafinowanej
z patetyczną broszką
smutnej z wycięciem żalu
każda na inną okazję
w papierowej szafie
wylewają skrajne emocje
czarna z trzykropkiem na ramieniu
pozostaje bez odpowiedzi
biała reaguje
na ważne pytania
zielona stawiając kropki
nadzieją łączy jedno z drugim
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Face to face
stoję z tobą twarzą w twarz
smutek który zawisł kroplami na rzęsach
staram się wysuszyć ciepłem oddechu
by dostrzec twoje zatroskane oczy
znowu masz na sobie ten sweter w kropki
jest taki stary zniszczony przetarty
widzisz? tam nad łokciem
wiem ludzie też się kaleczą
lubię się tobie przyglądać
twoja cierpliwa spokojna twarz
zmieniona doświadczeniem
zawsze była dla mnie zagadką
ukrywasz zmęczenie opierając się o fotel
mówią że masz takie stare pomarszczone ręce
nie wiem ja widzę tylko kruche
spracowane dłonie
dotykam twojej twarzy
nie czuję jej ciepła
jest taka gładka
papier matowy format A4
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Autorami „wierszy malowanych” są dzieci niezwykłe, bardzo
wrażliwe i zarazem bardzo nieśmiałe, które w sprzyjających warunkach
ujawniają talent artystyczny.
„Wiersze malowane”, mające swoje stałe już miejsce w ukazującym
się tomiku poezji, odzwierciedlają całe bogactwo uczuć wewnętrznych
dziecka. Mają one umysły niezwykłe, a ich wyobraźnia, w sprzyjających
warunkach, bywa niesamowita i bogata.
Zajęcia terapeutyczne, prowadzone na lekcjach języka polskiego,
pozwalają pomóc dzieciom odkryć w nich to, co najlepsze i to, co jest
często w nich głęboko ukryte.
W procesie tworzenia wierszy moi podopieczni uświadamiają sobie,
że poezja tkwi w nich samych. Daje im to poczucie własnej wartości.
Wypowiedzi naszych uczniów są coraz bardziej śmiałe, a dzieci
coraz chętniej wyrażają swoje uczucia, nie tylko w formie pisemnej.
Poezja tkwi niemal w każdym człowieku. Ważne, aby uświadomić to
naszym uczniom. Temu służą zajęcia terapeutyczne, które od wielu lat
prowadzę podczas zajęć języka polskiego.
Różnorodna jest tematyka wierszy i cała gama uczuć w nich
wyrażona.
„Zwykła dziewczynka” zajadająca watę cukrową i „silna kobieta”
podnosząca się po upadku to tylko wstęp do uczuć wyrażonych
w wierszach naszych podopiecznych.
Jest też „zwykły – niezwykły tata” – marzenie każdego dziecka.
Ale cieszy bardzo, że jest „śmiech, zabawa, psoty” i „umorusane
ręce”. Bo tak powinno wyglądać dzieciństwo.

Marta Kulhawik
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MARIUSZ BIAŁKOWSKI
SOSW w Słupsku, klasa II gimnazjum

Taki jestem
Taki jestem
Roztrzepany, zaganiany
Nie usiedzę w jednym miejscu.
Biegam, krzyczę,
szukam przygód wciąż na nowo.
Nie ustoję, nie usiądę
Próbuję dogonić moje życie.

NATALIA KUŁAGA
SOSW w Słupsku, klasa II gimnazjum

Moja mama
Czasem wesoła, czasem smutna
Jak to mama.
Nie jest jej łatwo
Ale ma mnie
Dom, praca, życie
Nie jest jej łatwo
Uśmiecha się do mnie przez łzy.
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ALEKSANDRA ŁUKOMSKA
SOSW w Słupsku, klasa II gimnazjum

Wakacje na wsi
Plaża, słońce, plaża?
Nie...
To nie dla mnie
Moje są wakacje u dziadka!
Lwy, tygrysy, słonie?
Nie...
Karmiłam świnie, krówki, króliki
To są moje wakacje
To jest moje życie.

Dziewczynka
Zwykła dziewczynka to JA
Radość, śmiech, zabawa w berka
I lody na patyku
I wciąż umorusane ręce
Roześmiana buzia.
Radość, śmiech, zabawa w chowanego
I wata cukrowa
Moje podwórko
Zwykłe, niezwykłe podwórko.
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SYLWIA SADŁOWSKA
SOSW w Słupsku, klasa II gimnazjum

Zwykły tata
Mój tata jest najlepszy na świecie.
To nie jest zwykły tata.
Lubi porządek, czystość i spokój.
Mój tata jest najlepszy na świecie.
To nie jest zwykły tata.
Nie krzyczy, nie denerwuje się.
Mój tata jest najlepszy na świecie.
To nie jest zwykły tata.
Kocha mnie nawet jak jestem niegrzeczna.

Książki
Każda książka ma swój świat
Lubię podglądać te światy
Smoki, które można pogłaskać
Olbrzymy, które nikogo nie dziwią
Żaba, która po pocałunku zamienia się w księcia
Tajemnica każdej kartki...
Straszna, zabawna, ale zawsze ciekawa.

Komputerowe szaleństwo
Byłam wszędzie
Zwiedziłam cały świat
Pokonałam góry
Pływałam w morzach i oceanach
Głaskałam lwy i tygrysy
Leciałam samolotem
Naprawdę
Przecież mam komputer
Myszka była moim przewodnikiem.
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JÓZEFA TANDEK
SOSW w Słupsku, klasa II gimnazjum

Czekam
Stoję w oknie
Podwórko, trzepak, śmietnik
I te wielkie, głodne oczy
patrzące w moją stronę.
Nie odwróciłam wzroku
Podałam rękę dziewczynce
Nakarmiłam
Teraz stoję w oknie
I czekam...

Boję się
Upadłam już wiele razy
Płakałam, ale wstałam...
Upadłam już wiele razy
Płakałam
Nie wstałam...
Bałam się
Dlaczego?
Nie wiem
Jestem przecież silna.
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Mała – duża dziewczynka
Gdzie jest ta mała dziewczynka?
Psotka, śmieszka, rozrabiara
Hałaśliwa i nieznośna
Szukam jej każdego dnia
Jeszcze śpi?
Jeszcze nie idzie do szkoły?
Już wstała?
Już poszła?
Odeszła...
Obudziłam się, spojrzałam w lustro
To JA
Spokojna, rozsądna,
pełna lęku, oczekiwań.
Nie ma już beztroski
Czekam na moje życie.
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MATYLDA BABIŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie, klasa II

Czekoladowe spotkanie
Pewnej mikołajowej nocy obudziłam się i zobaczyłam Mikołaja,
który wyjada mi czekoladę z kalendarza adwentowego. Popatrzył na mnie,
a ja zamiast się na niego też popatrzeć, to schowałam głowę pod kołdrę
i tylko usłyszałam „Przepraszam” – powiedziane nieśmiałym głosem. Gdy
wysunęłam głowę ponownie, Mikołaj nadal tam był. Odważyłam się
zapytać:
– Co robisz z moimi czekoladkami? – odpowiedział: – Jem je, a co?
– Chyba wiesz Mikołaju, że ich się nie je naraz, tylko jedną dziennie.
To kalendarz adwentowy.
– Tak, wiem.
– A nie wyglądasz, jakbyś wiedział! – krzyknęłam niezadowolona.
– Ale są takie pyszne! Sama spróbuj.
Skusiłam się i zaczęliśmy je jeść razem. Były pyszne.
– Może rozpakujesz też prezenty? – wyszeptał.
– Acha, ciekawe, co mi przyniosłeś! – odpowiedziałam i zabrałam
się za rozpakowywanie prezentów. Bawiliśmy się super. Nie pamiętam,
kiedy zasnęłam.
Gdy się rano obudziłam, leżałam na łóżku wśród prezentów.
Mikołaja nie było. Wtedy do pokoju weszła mama i złapała się za głowę.
– Efedio! Czy ty zjadłaś w nocy czekoladowego mikołaja? Jesteś
cała w czekoladzie!
Rozejrzałam się dookoła. Na ziemi obok leżał papierek po
czekoladowym Mikołaju. Czy Mikołaj mi się śnił, czy był naprawdę. Nie
wiem, ale był przepyszny!
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SZYMON BORUCKI
Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku, klasa I

Pomocnicy z alfabetu
Pewnego zimowego dnia, w południe, literka C poszła przed ratusz
posłuchać hejnału. Była tam pierwszy raz, bo nigdy wcześniej nie miała
czasu, a dzisiaj, czyli w piątek, miała wolne. Ciekawiło ją, jak brzmi hejnał
miasta, w którym mieszkała. Kiedy dotarła na miejsce, okazało się, że na
placu przed ratuszem jest mnóstwo innych literek. Tego dnia przyszły
pojeździć na łyżwach, bo było tam duże lodowisko, którego otwarcie
zaplanowano właśnie na piątkowe południe.
Kiedy skończył się hejnał, literka C postanowiła skorzystać z okazji
i również poszła na łyżwy. W czasie, gdy przygotowywała się do jazdy, na
lodzie przewróciła się litera O i bardzo bolała ją noga. Siedziała tak
i płakała, a nikt nie zwracał na nią uwagi. C podjechała do niej i pomogła
jej wstać. Upewniła się też, że nowa znajoma nie potrzebuje pomocy
lekarza. Dalej jeździły już razem. Świetnie się bawiły: opowiadały sobie
żarciki, tańczyły razem na lodzie. Szybko się zaprzyjaźniły. Zrobiło się
późno i literki musiały wracać do swoich domów. Umówiły się, że
w niedzielę spotkają się u O i pobawią się na śniegu. Niestety, w niedzielę
przyszła odwilż i bardzo padał deszcz. Literka O przyjechała więc po C
samochodem i zabrała ją do siebie, przecież bawić się można nie tylko na
podwórku... Do literki O przyjechała jej siostra bliźniaczka – też O, która
postanowiła zrobić siostrze niespodziankę. Było więc o jedną literkę więcej
do zabawy. Ciepło i deszcz sprawiły, że śnieg się rozpuścił i i przyjaciółki
nie mogły bawić się na dworze, ale umilały sobie czas grając w monopol
i pijąc ciepłą herbatę.
Aż tu nagle literka C zobaczyła, że w ogrodzie, na gałęzi drzewa
siedzi gil. Więc przyjaciółki wzięły lornetkę, ubrały się ciepło i wyszły do
ogrodu, żeby z bliska przyjrzeć się gilowi. Literki nie wiedziały, że to nie
był gil, tylko okrutna litera X. Nie lubiła innych liter alfabetu, ale akurat O
i C nie lubiła najbardziej. Kiedy bliźniaki O oraz C wyszły do ogrodu,
X przy pomocy zaklęcia (bo X była też czarodziejem) zamroziła je.
Zamrożone literki stały tak, nie mogąc się ruszyć i było im bardzo zimno.
Od tego momentu na świecie: w książkach, gazetach, uczniowskich
zeszytach, zaczęły znikać litery O i C, a ludzie nie potrafili przeczytać ani
napisać słów bez tych liter. Na szczęście niedaleko przechodziły P i M.
Z daleka zobaczyły jakieś lodowe rzeźby, przynajmniej tak im się zdawało.
Postanowiły podejść bliżej i obejrzeć je sobie, bo bardzo lubiły podziwiać
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dzieła zrobione z lodu i śniegu. Kiedy się zorientowały, że potrzebna jest
pomoc, podbiegły najszybciej jak umiały. Nie wiedziały, jak pomóc
zamrożonym, bo przecież nie znały żadnych czarów, więc bardzo mocno
przytuliły unieruchomione litery. Okazało się, że miały tak gorące serca, że
czary rzucone przez złowrogie X przestały działać. Na świecie,
w książkach i zeszytach znów nastał ład i porządek. Literki O i C zaprosiły
nowych przyjaciół na gorącą czekoladę. Kiedy siedziały razem i popijały ją
sobie, M wpadła na pomysł, że razem mogą utworzyć wyjątkowe słowo.
Okazało się, że jest ich akurat tyle, by powstało słowo POMOC.
Od tego momentu cała piątka wędruje po świecie, a każdy, kto jest
w potrzebie, może na nie liczyć. Może i Tobie przyda się kiedyś znajomość
tych liter?
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RITA BUJALSKA
Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego w Krakowie, klasa IV

Risa i tajemnica bransoletki
Fragment
(...)
– Dobrze. Po pierwsze, sejf mógł obrabować również mężczyzna, nie
tylko kobieta. Po drugie, jak można się włamać do sejfu, no jak? Po trzecie,
nawet jeżeli kobieta ukradła bransoletkę, to pewnie i tak by ją trzymała
gdzieś w domu czy w jakiejś tajnej skrytce, zamiast paradować z nią po
ulicy pełnej policjantów – mówiła Risa.
– Na mężczyzn mamy inny sposób. Powiem ci w komendzie, jeżeli
nasz komisarz zgodzi się, byś nam pomagała w rozwiązaniu tej zagadki. Na
drugie pytanie nie odpowiem ci zupełnie. Może ktoś zainstalował kamery,
a one nagrały, jak ktoś wstukuje kod i sejf się otwiera? Albo to był jakiś
przyjaciel rodziny księżnej? Dokładnie nikt tego poza złodziejem nie wie.
A odpowiedź na trzecie pytanie jest taka: kobieta nie musi nosić
bransoletki. A ta osoba na pewno będzie chciała odwrócić uwagę od siebie.
Złodziej może rozumować tak jak ty: o założę bransoletkę i będzie, że ja po
prostu noszę bransoletki, ale tej nie ukradłam. Ale wcale tak nie jest. Nie
skreślamy jednakże innych osób, które nie noszą bransoletek. Każdy może
być złodziejem. W policji trzeba myśleć na różne sposoby i nie eliminować
nawet przyjaciół swoich i właścicieli skradzionych rzeczy. Nasza akcja
składa się z kilku faz. Faza numer jeden – to, co teraz robimy, czyli
sprawdzamy bransoletki, faza druga – powiem ci ją na komendzie, faza
trzecia to ustawienie kamer na wszystkich granicach miasta. Możliwe, że
będzie coś jeszcze, ale nie wiadomo. Może znajdziemy sprawcę do tego
czasu – udzielił długiej i wyczerpującej odpowiedzi pan Krzysztof.
– Aha – Risa kiwnęła głową. (...)
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NIKOLA FOJUT
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, klasa IV

[Dawno, dawno temu...]
Dawno, dawno temu mieszkańcy miasteczka, które leży w zakolu
rzeki Wierzycy, opowiadali, że raz do roku w samo południe na
znajdującym się przy bramie miasta wzgórzu, pojawia się tajemnicza
mężczyzny postać na białym koniu. Staje na wzgórzu, dumnie spogląda na
miast i znika tak samo szybko, jak się wcześniej pojawiła. Według krążącej
legendy uratowałam ludzi od śmierci. A było to tak.
Pewnego dnia życie w miasteczku toczyło się jak zwykle i nic nie
zapowiadało szczególnych wydarzeń. Mieszkańcy miasta jak co dzień
wykonywali swoje obowiązki. Nagle na niebie pojawiły się czarne chmury,
zaczął wiać porwisty wiatr, a towarzyszący mu wrzask wystraszył nawet
najodważniejszych. Ludzie z przerażeniem przed nieznanym porzucili
swoje obowiązki i skryli się w swoich domach. Nikt nie zauważył, że na
ziemi pojawił się diabeł w ludzkiej postaci. Zwał się Belzebub. Zamieszkał
na obrzeżach miasta i rzucił na jego mieszkańców czar.
Odtąd wszyscy byli mu posłuszni i robili, co im rozkaże. Z dnia na
dzień stali się wobec siebie niemili, wszyscy się z sobą kłócili. Diabeł
wykorzystywał ludzi, by dla niego kradli i robili same złe uczynki. Z tych
właśnie uczynków czerpał swoją moc. Był coraz potężniejszy
i potężniejszy. Mijały lata, a sytuacja w mieście była coraz gorsza. Zła
sława z czasem rozeszła się po okolicy, nawet licznie przybywający tu
wcześniej kupcy zaczęli omijać miejsce nad Wierzycą. Nic w tym jednak
dziwnego. Pszczelarze sprzedawali im miód, który tracił swą słodycz,
młynarze źle mielili zboże, a ryby nie nadawały się do jedzenia.
Niemiłe wieści dotarły do pewnego mężczyzny, który mieszał
niedaleko i czuł sentyment do mieszkańców miasteczka.
Pewnego
wiosennego ranka pojawił się on w złym mieście. Gdy zobaczył na własne
oczy, co tam się dzieje, postanowił pomoc ludziom. Był synem kowala
z sąsiedniego miasteczka. W przeszłości popełnił kilka błędów, których
bardzo się wstydził. Uznał, że nadszedł czas, by odpokutować za swoje
grzechy. Lecz zadanie okazało się być wielkim poświęceniem. By
uratować ludzi przed złymi mocami, musiał poświęcić własne życie.
Mężczyzna był człowiekiem honorowym i dla dobra ludzi był w stanie się
poświęcić. Tak też uczynił. Wyzwał Belzebuba na pojedynek. Ten, nie
wiedząc o tym, że jego rywal chce uratować ludzi, zgodził się. Podczas
walki diabeł przebił mieczem serce bohatera. Gdy się cieszył ze swojego
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zwycięstwa, nie zauważył, że chmury rozstąpiły się i wyłoniło się zza nich
jasne światło. Boleśnie przeszyło ono diabła, który skulił się i zniknął ze
strasznym skowytem. W jednej chwili zły czar prysł i ludzie zostali
uwolnieni od złych mocy.
Gdy zobaczyli martwego mężczyznę, zrozumieli, że to on ich
uratował. Z wielkimi honorami pochowali go na wzgórzu. Od tej pory co
roku na tym właśnie wzgórzu pojawia się duch mężczyzny na białym
koniu. Pozostał z ludźmi, by chronić ich przed złem, na wypadek, gdyby
Belzebub powrócił.
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JULIA GRACZ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, klasa IV

Czarci Padołek
Dawno, dawno temu, kiedy to Starogard nie był jeszcze dużym
miastem, tylko małą wsią leżącą w zakolu Wierzycy, nad brzegiem rzeki
stało kilka chałup. Jej mieszkańcy łowili ryby w Wierzycy, a że rzeka była
bogata w różne gatunki ryb, rybacy mieli dobre połowy i może nie żyli
w bogactwie, ale za to głód nie zaglądał do ich domów. Wierzyli, że
szczęście nie będzie omijało ich domostw, dopóki oni będą omijali zakole
rzeki, w którym nurt biegł bardzo szybko, a prądy goniły fale ze zdwojoną
siłą. Miejsce to cieszyło się złą sławą i nie bez powodu zwano je Czarcim
Padołkiem.
W zakolu rzeki mieszkał Franek. Młody był to rybak, dopiero co
ożenił się z piękną Marianną, a w ich domu pojawił się synek Kajtek.
Franek był szczęśliwy. Po całodziennym trudzie zazwyczaj siadywał
z rodziną na ławce pod chałupą i odpoczywając, patrzył na zakole rzeki
ginące w okolicach Czarciego Padołka.
Pewnego dnia dostrzegł w tym miejscu samotną łódź. Wydawało mu
się to dziwne, bo nurt rzeki przybierał w tym miejscu na sile, a łódź stała
spokojnie na tafli rzeki i pozwalała rybakowi wyciągać z rzecznych
odmętów ciężką od nadmiaru ryb rzek. Tę sama łódź Franek dostrzegł
kolejnego wieczoru, kolejnego i kolejnego. Wtedy w jego głowie
zakiełkowała myśl, że i on popłynie zarzucić sieci w okolicy Czarciego
Padołka.
Jak postanowił, tak zrobił. Rankiem wziął sieć, wsiadł do łodzi
i skierował łódź ku zakolu Wierzycy. Kiedy zarzucił sieć, w ułamku
sekundy zerwał się silny wiatr i wody rzeki wzburzyły się. Fale zalewały
łódź Franka. Kiedy podniósł głowę, ujrzał niedaleko znajomą łódź i rybaka,
który patrzył na niego kpiąco. Łódź stała spokojnie, kiedy Frankowym
czółnem miotały wściekłe fale. Nagle twarz rybaka stała się czerwona,
jego palce zakrzywiły się, a na czarnej czuprynie pojawiły się rogi. Franek
zrozumiał, że w Czarcim Padołku naprawdę mieszkają diabły, a on sam dał
się im przechytrzyć. Diabeł zaśmiał się przeraźliwie i krzyknął:
– Wygrałem! Teraz zabiorę, co moje! A ty możesz rybaczyć na
moim łowisku do woli!
Franek usłyszał rozpaczliwy głos Marianny i płacz Kajtka. Mieszały
się one z diabelskim śmiechem.

93

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – KLASY I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nagle wszystko ucichło. Łódź przestała się kołysać i Franek przez
chwilę pomyślał, że to tylko zły sen. Rozejrzał się trwożliwie wokoło
i szybko zwinął sieci, które tym razem były wyjątkowo wypełnione
rybami. Szybko wrócił do swej chaty, ale nie zastał w niej ani Marianny,
ani Kajtka. Długo ich szukał. Dni, miesiące i lata. Postarzał się, przestał
rybaczyć, zaniedbał swoje gospodarstwo. Pewnego dnia sam zniknął bez
śladu. Mówią, że utopił się z żalu i rozpaczy. Podobno czasami siada na
kamieniu w zakolu rzeki i wypatruje swojej ukochanej rodziny, którą
stracił, chcąc przechytrzyć diabła. A wtedy w Czarcim Padołku rozlega się
szatański śmiech, który Wierzyca niesie ze swoimi wodami w stronę
Wisły.
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MAKSYMILIAN HALAS
Szkoła Podstawowa w Wicku, klasa II

O tym, jak Jakub Jakuba zobaczył
Podczas prac archeologicznych, prowadzonych w XX w. przy
kościele św. Jakuba w Lęborku, znaleziono dwa tajemnicze szkielety.
Wiele osób próbowało odpowiedzieć na pytanie: do kogo mogły one
należeć?
Aby zbliżyć się do rozwiązania tej zagadki, musimy sięgnąć do
czasów potopu szwedzkiego, a więc do wieku XVII. Szwedzi chcieli
przejąć Lauenburg, ale Polacy pod dowództwem Jakuba Wejhera
przeciwstawili się im. Na naszych ziemiach toczyły się liczne walki.
Szczególnym atakom ze strony najeźdźcy poddawany był powstały w XIV
w. kościół św. Jakuba. Walczyli o niego nie tylko żołnierze, ale też cała
społeczność miejska.
Stare księgi podają, że pewnego razu, mniej więcej w połowie wieku
XVII, Szwedzi postanowili zdobyć świątynię podstępem. W nocy,
w przebraniach zakonników, podkradli się pod kościelne mury. Nie
wiedzieli, że w tym samym czasie starosta ziemi lęborskiej, Jakub Wejher,
oraz jego bratanek, Wawrzyniec, czuwali na modlitwie przed ołtarzem.
Gdy szwedzcy żołnierze wtargnęli do środka, starosta zerwał się z klęczek
i stoczył pojedynek z atakującym go Szwedem. W pewnej chwili Jakub
potknął się i przewrócił. Broń wypadła mu z ręki. Niewiele brakowało,
a zginąłby, gdyby nie Wawrzyniec. Skoczył i zasłonił stryja własnym
ciałem. Żołnierz bezlitośnie przeszył go mieczem. Jakub znieruchomiał.
Nie miał siły, by ruszyć się i sięgnąć po broń. „Święty Jakubie, patronie
mój, dopomóż” – szepnął. Nagle jasno zrobiło się w świątyni. Starosta
zobaczył postać młodego, brodatego mężczyzny, z laską zakończoną
muszlą, który jakby z obrazu nad ołtarzem zszedł i zbliżył się do Wejhera.
Wyciągnął ku niemu rękę, a w starostę siły nowe wstąpiły. Podniósł się,
sięgnął po broń i pokonał Szweda. Tajemniczego mężczyzny nigdzie już
nie było.
Starosta lęborski ocalał. Przyrzekł bronić kościoła i miasta do końca
życia. Wszystkim później opowiadał, że święty Jakub, patron jego
i świątyni, pomógł mu w potrzebie
Najeźdźcy zza morza postanowili zemścić się na mieszkańcach
Lauenburga. Wycofując się z miasta, spalili farę. Nie wiedzieli, że starosta
Wejher kazał pochować pod kościołem nie tylko Wawrzyńca, ale też
szwedzkiego żołnierza.
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To właśnie ich szkielety, po wielu, wielu latach, odnaleziono
w kościelnych podziemiach.
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PAULINA IWANOWICZ
Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku, klasa III

W poszukiwaniu najpiękniejszego dnia… w szkole
Fragment
(...) Były normalne lekcje. Na przerwie poszłam z koleżankami do
biblioteki i wypożyczyłam książkę „Mój niesforny szczeniak”. Usiadłam
na krześle w czytelni i zaczęłam ją czytać. Tak mnie zaciekawiła, że nie
usłyszałam dzwonka na lekcje i wystraszona pobiegłam do klasy. Na
szczęście Pani Wychowawczyni nie zwróciła mi uwagi, bo była zajęta.
Z trudem skupiałam się na lekcji, bo myślami wciąż byłam przy książce
i z niecierpliwością czekałam na kolejną przerwę. Kiedy nareszcie
zadzwonił dzwonek, wybiegłam z klasy i popędziłam do czytelni.
Czytałam całą przerwę i udało mi się tym razem nie spóźnić na lekcję. Na
religii nie wytrzymałam. Niesforny szczeniak z książki utknął ze swoją
panią Elą i jej bratem Maksem w jaskini, która zapełniała się wodą.
Musiałam wiedzieć, czy uda mu się wyjść. Nagle zadzwonił dzwonek na
przerwę, a ja zupełnie nie wiedziałam, co robiliśmy na lekcji, bo przecież
czytałam! Kiedy wróciłam do domu zamiast, jak zwykle odrabiać lekcje,
usiadłam i znów czytałam książkę. Kiedy skończyłam czytać, olśniło mnie.
Zrozumiałam, o co chodziło rodzicom. Mówili mi, że czytanie to
przyjemność. Od tego dnia pokochałam czytanie! Miałam ochotę pobiec do
szkoły i wypożyczyć kolejną książkę, ale tego nie zrobiłam.
Mój najlepszy dzień w szkole to nie klasowa wycieczka, to nie
wyjście do teatru, nie zabawa z koleżankami, to dzień, w którym
pokochałam czytanie. (...)
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ALEKSANDRA JOŃCA
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, klasa IV

Wszystko ma swoje dobre strony
Fragment
(...) Następnego dnia cały czas myślałam o wizycie jeża. Ciekawa
byłam, po co zaglądał do nory lisa. Postanowiłam, że jeszcze tego samego
dnia znowu wybiorę się do lasu. Niestety, pogoda tym razem nie dopisała.
Moją wędrówkę utrudniał porywisty wiatr i gałązki spadające z drzew.
Około południa byłam na miejscu. Jeża jeszcze nie było, ale postanowiłam
na niego poczekać. Ukryłam się w zaroślach i obserwowałam wejście do
jamy lisa. Po długim czasie oczekiwania jeż przyszedł pod norę. Wtedy
wyszłam na drogę.
– Kto tu jest? – zapytałam.
Jeż się przestraszył i ukrył się w mchu.
– To ja, Mrówka.
Podeszłam bliżej do jeża, a on przestraszony patrzył na mnie.
– Chcę wiedzieć, dlaczego ciągle tu przychodzisz? Martwię się
o Ciebie.
Jeż długo milczał, aż nagle rzekł:
– Ty tego nie zrozumiesz. Nigdy tak się nie czułaś. Jest mi smutno.
Przychodzę tu patrzeć, jak bawią się małe liski. Spójrz, jakie są rozkoszne.
Mają cudownie miękkie futerko… Też chciałbym mieć takie, ale to
niemożliwe. Mam tylko ostre kolce – zrezygnowany westchnął i dodał: –
tak bardzo im zazdroszczę.
– Słuchaj uważnie. Jeśli nawet jeże nie są miłe w dotyku, to wcale
nie oznacza, że są gorsze! – powiedziałam zdecydowanie.
Nagle pojawiły się dwa łosie. Kierowały się w kierunku lisiej nory.
Przerażona głośno krzyknęłam. Cała lisia rodzina uciekła, a wystraszony
jeż zwinął się w kulkę. Łosie delikatnie powąchały jeża i z rozczarowaniem
zmieniły kierunek. Wtedy jeż uśmiechnął się, bo zrozumiał, że chociaż nie
ma miękkiego futerka, to nie musi się obawiać innych zwierząt.
– Dziękuję Ci! Od dziś jestem dumny, że mam kolce.
Po całym dniu wędrówki byłam bardzo zmęczona i postanowiłam
wrócić już do domu.
– Tak, ciężkie życie Mrówki nie jest najgorsze – powiedziałam sobie
w duchu.
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SZYMON KLEJNY
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, klasa IV

Rozmowa Anioła z Diabłem
Całkiem niedawno, ale jednak w odległym czasie, na rozdrożu dróg
wiodących do Krakowa spotkali się Anioł z Diabłem. Obydwaj szli po
duszę młynarza mieszkającego w pobliżu tego miasta. Anioł na widok
Diabła zatrzymał się i zawołał:
– Hej Diable, a co ty tutaj robisz?
Diabeł odrzekł:
– Nic ci do tego.
– Już ja wiem, czego chcesz. Ani mi się waż, brać się za duszę tego
biedaka we młynie.
– Tak ona moja, jak i twoja – odparł Diabeł.
– Nie dla ciebie ona. Ten człowiek z natury był dobry.
– Może i był dobry, ale miał też coś za skórą, co do mnie należało.
– A co masz na myśli?
– Nie wszystko się świeci, co jest złote. Znalazłem kilka uczynków,
które dają mi prawo do walki o tę duszę.
– Mówisz walki, Diable, więc powalczymy.
– A co masz na myśli Aniele?
– Stańmy na tym rozdrożu i liczmy, ilu ludzi w ciągu godziny
pójdzie w moją stronę, a ilu w twoją. Wygrany bierze duszę.
– Zgoda, ale pamiętaj, to ty wpadłeś na ten pomysł. Żebyś tego nie
żałował.
– Już dobra, dobra czarny czarcie.
Anioł stanął na drodze i jego szata zalśniła. Diabeł zaś rozłożył się
na drodze i położył wokół siebie mnóstwo sakiewek pełnych pieniędzy.
Zbliżył się pierwszy podróżny. Najpierw zobaczył Anioła, bo
w promieniach słońca lśniła jego szata niczym brylanty. Potem dostrzegł
Diabła i sakiewki. Stanął, myślał i stwierdził, że pójdzie drogą jasności.
I tak kolejni przechodnie wybierali drogę Anioła. Diabeł nie mógł tego
zrozumieć i rzekł do Anioła:
– Powiedz, dlaczego wybierają twoją drogę, skoro to u mnie jest
bogactwo.
Anioł na to:
– Bogactwo Diable, to nie wszystko. Młynarz również nie był
bogaty, ale za to dobry. Ty Diable, już uciekaj i nie wchodź mi więcej
w drogę.
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– Oj Aniele, doczekasz się jeszcze – odrzekł Diabeł i zniknął.
I tak Anioł wygrał duszę młynarza. Zabrał ją do nieba, gdzie po dziś
dzień przebywa.
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MARTA KRYGER
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim klasa IV

Boże Pole
Dawno, dawno temu nad brzegiem Wdy gospodarował Roch.
Odziedziczył po rodzicach niewielki kawałek ziemi, która nie była zbyt
urodzajna i mimo ciężkiej pracy Rocha dawała niewielkie plony. Miał więc
Roch spore zmartwienie, gdyż w jego podupadającej chacie na skraju lasu
czekała na niego liczna rodzina. Roch był bowiem ojcem sześciu synów
i sześciu córek. Biedni to byli ludzie i chociaż głód nieraz zaglądał im do
oczu, nigdy nie przestawali ciężko pracować i powierzać swojego losu
w ręce Boga.
Mijały dni, miesiące i lata. Dzieci rosły i potrzeby stawały się coraz
większe. Roch podejmował coraz większe wysiłki. Pracował na swojej roli,
która dawała coraz mniejsze plony, dlatego zarzucał też sieci na Wdzie,
a gdy tylko mógł, najmował się do pomocy młynarzowi w pobliskim
młynie. Zgarbił się, opadł z sił i mimo iż był jeszcze w młodym wieku,
przypominał starego mężczyznę. Przestał się uśmiechać, a gdy patrzył na
swoje dzieci, smutek przeszywał jego serce.
Pewnego dnia wieczorem bezradny Roch wyszedł w pole. Spojrzał
na zboże, które powoli dojrzewało i po raz kolejny nie zapowiadało
bogatych zbiorów. Roch upadł na kolana i gorzko zapłakał nad swym
losem. Nagle usłyszał, że ktoś wypowiada jego imię. Rozejrzał się wokoło,
ale nikogo nie zobaczył. Wtedy znów odezwał się głos, który na wskroś
przeszył ciało Rocha:
– Nad czym płaczesz, Rochu? Nad tymi kilkoma ziarnami zboża?
Toż te nędzne plony nie warte są twoich łez! Spal je!
Roch rozejrzał się w popłochu, ale nadal nikogo nie widział,
a świdrujący jego głowę diabelski rechot powtarzał:
– Spal je! Spal je! Spal je!
Roch wyciągnął ręce z zapałką przed siebie i już miał ją rzucić
w suche zboże, gdy nagle zdmuchnął ją, ukląkł i przeżegnał się pobożnie.
W żarliwej modlitwie krzyknął jeszcze:
– Odejdź szatanie! Te plony są biedne, ale zbiorę je. Bóg nie opuści
ani mnie, ani moich dzieci.
Wówczas stała się rzecz dziwna. Diabelski rechot w jednej chwili
ucichł. Mimo późnej pory niebo pojaśniało, a przed obliczem Rocha
pojawił się anioł, który rzekł spokojnym głosem:
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– Rochu! Twoje poświęcenie jest godne najwyższej pochwały,
a twoja wiara zostanie nagrodzona.
Po tych słowach zbliżył się do chłopa, dotknął jego głowy, po czym
zniknął, a Roch poczuł ogromną ulgę. Wrócił do domu i po raz pierwszy od
dłuższego czasu zasnął spokojnie.
Jakież wielkie było jego zdumienie, gdy następnego dnia wybrał się
na swój zagonek. Jego oczom ukazało się dorodne zboże z kłosami tak
ciężkimi, że aż uginały się pod bogactwem ziarna. Bóg sowicie nagrodził
niezłomną postawę Rocha. Jego pole dawało teraz obfite plony i pod dach
Rochowej chałupy zagościł w końcu dostatek. A miejsce, w którym Roch
ujrzał anioła, do dzisiaj nazywa się Bożym Polem.
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OLIWIA ŁAKOMICKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim , klasa IV

Jezioro z łez
Niedaleko Starogardu Gd., w głębokich lasach, ukryło się niewielkie
jezioro. Ci, którzy je widzieli, powtarzają, że nigdy dotąd nie spotkali wody
o tak niespotykanej barwie, krystalicznie czystej, nieskalanej jak łza. Na
Kociewiu od dawna mówią, że to jezioro powstało z ludzkich łez
i przypomina o pewnej nieszczęśliwej historii.
Dawno temu niedaleko grodu nad rzeką Wierzycą żył bogaty
młynarz Stanisław. Nieźle mu się wiodło. Jego młyn był jedynym młynem
w okolicy, a że i młynarz pracował uczciwie, gospodarze gromadnie
przybywali do niego i mieląc tu swoje zboże, pomnażali dobrobyt
młynarza. Stanisław żył dostatnio i nie martwił się perspektywą utraty
zarobku.
Jego prawdziwym szczęściem była jednak jego córka Małgorzata,
która była niezwykle urodziwa, a po śmierci matki zaradnie prowadziła
dom i dbała o obejście. Sława o pięknej i gospodarnej córce młynarza
rozeszła się po okolicy, dlatego niejeden gospodarski i kupiecki syn
zabiegał o jej względy. Nikt jednak nie odpowiadał wygórowanym
wymaganiom młynarza. Marzył mu się zięć bogaty, pracowity i urodziwy.
Rozglądał się w tłumie zalotników i przebierał w nich jak w ulęgałkach.
Zapomniał jednak przy tym, żeby zapytać o zdanie samą Małgorzatę, która
była zbyt skromna i cicha, by wyznać ojcu skrywaną głęboko w sercu
prawdę.
Serce Małgorzaty było już bowiem zajęte. Pokochała
z wzajemnością Jana, pracowitego, ale bardzo biednego gospodarza
z pobliskiej wsi. Jan odziedziczył po rodzicach niewielki skrawek mało
urodzajnego poletka w środku lasu. Na piaszczystej ziemi plony były
niewielkie i ledwo pozwalały na utrzymanie biednego gospodarstwa. Jan
i Małgorzata spotykali się ukradkiem w zakolu Wierzycy, ukryci przed
zawistnym spojrzeniem młynarza. Marzyli o wspólnym życiu, ale
doskonale wiedzieli, że ojciec Małgorzaty nie pozwoli na ich ślub.
Pewnego dnia ich tajemnica wyszła na jaw. Stanisław dowiedział się
o schadzkach, na które wymykała się jego ukochana córka, i wpadł
w straszliwy gniew. Zamknął nieposłuszną córkę w młynie, a jej
ukochanego Jana bezlitośnie przepędził ze wsi. Nieszczęśliwa Małgorzata
najpierw błagała ojca o litość, później zaś, gdy zobaczyła, że nie przekona
go, usiadła w kącie swojej izby i gorzko zapłakała nad swoim losem.
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Łzy dziewczyny popłynęły szerokim strumieniem w las. Były tak
szczere, przepełnione niespełnioną miłością i bólem po stracie ukochanego,
że każda z nich stawała się wielką falą. Powoli zatopiły najpierw
niszczejące gospodarstwo Jana, a potem pochłonęły bogaty młyn,
zabierając ze sobą dumę i pychę bogatego młynarza.
Od tamtej pory na polanie w lesie możemy się przeglądać
w krystalicznym jak łza jeziorze. Na pamiątkę łez wylanych przez
nieszczęśliwą Małgorzatę nazywa się je Jeziorem Płaczewskim.
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HANNA ŁUSZKIEWICZ
Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku, klasa III

Jak sójka za morze
Dzień zaczął się jak każdy. Wstałam wcześnie i jak co dzień
szykowałam się do szkoły. Najpierw szybka poranna toaleta – zanim
wstanie moja starsza siostra. Potem śniadanie – może mama zdąży
usmażyć omlety? Udało się – były pyszne! Gdy się ubierałam, usłyszałam
pukanie, a potem jakiś trzask czy huk. Po chwili znowu ktoś zapukał, więc
pobiegłam do przedpokoju. Przy drzwiach nikogo ani niczego nie było.
Ktoś próbuje mnie nastraszyć – pomyślałam. Przyszło mi do głowy, że
mógł to być mój brat – on zawsze lubi żartować. Nie dam się nabrać!
Ubieram się. Zaraz czas do szkoły. Po lekcjach, kiedy ochłonę, powiem
mamie i tacie, co się wydarzyło rankiem. Zresztą to nic ważnego.
Zbiegłam na dół i wtedy, przez okno w salonie, zobaczyłam leżącego
na tarasie ptaszka. Dziadku – zawołałam. Zobacz! Otworzyliśmy drzwi
prowadzące na taras i do ogrodu. Na twardych zimnych kaflach leżał mały,
szaro-niebieski ptaszek. Próbował wstać. Chyba trochę się nas bał. Jednak
mały niezdara nie mógł uciec. Musiał biedactwo wypaść z gniazda i trochę
się poturbował. Chciał stanąć na nóżkach. Unosił skrzydełka i nawet
stroszył piórka. Wszystko na nic. Trzeba mu było pomóc. Ale jak?
– Ty idź do szkoły – powiedział dziadek. – My z babcią się nim
zajmiemy. A kiedy wrócisz, razem pomyślimy, co zrobić z biednym
pisklątkiem.
W szkole nie mogłam usiedzieć. Lekcje strasznie mi się dłużyły.
W ogóle nie mogłam się skupić. A tu jeszcze kartkówka z matematyki! Jak
wytrzymać tyle godzin? Chyba wszystkim koleżankom i kolegom
opowiedziałam, co się stało rano. Wreszcie zadzwonił ostatni dzwonek.
W szatni czekał na mnie tata. Super niespodzianka, będę szybciej w domu!
– I co dziadku, jak się czuje ptaszek? Babciu, co z nim zrobiliście –
wołałam już od samych drzwi. Dziadek pokazał mi gniazdo uwite na
jednym z drzew w naszym ogrodzie. Maluch musiał wypaść właśnie
z niego. Wokół gniazda latały dwa dorosłe szaro-niebieskie ptaki, które
wyglądały na mocno zaniepokojone. Sprawa była jasna: pisklę wypadło
sójkom z gniazda. Było ono jednak wysoko na drzewie. Zdecydowanie za
wysoko, żeby ktoś z nas mógł malucha włożyć tam z powrotem. Co teraz?
Będziemy musieli zaopiekować się ptaszkiem. Po ogrodzie kręcą się
czasem koty – trzeba będzie na nie uważać.
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Uwiliśmy z dziadkiem nowe gniazdko z trawy, liści i gałązek.
Położyliśmy je na ziemi i ogrodziliśmy drewnianym płotkiem. Dorosłe
ptaki będą mogły tu dotrzeć, a kotom na pewno nie będzie łatwo. Może
mały będzie miał szczęście? Mam nadzieję, że wydobrzeje i wyrośnie
z niego piękny zdrowy ptak. Może nawet wybierze się za morze?
Tak się cieszę, że go znaleźliśmy i że możemy mu pomóc!
Dziś sobota, nie trzeba się rano spieszyć. Mamy wolne od szkoły,
a porządki zrobiliśmy już wczoraj wieczorem. Jest ósma rano, a w całym
domu panuje jeszcze cisza. – Nie wstaję – pomyślałam. – Poczytam.
Wczoraj wieczorem położyłam na podłodze przy łóżku moją ukochaną
„Pollyannę”. Zajrzę do niej jeszcze raz.
Wtem, zupełnie niespodziewanie, usłyszałam ciche, jakby nieśmiałe
stukanie w okno. Ulewa – wykluczone, przecież jest pogodnie i na dworze
świeci słońce. Wichura – też nie, na drzewach za oknem gałązki nawet nie
drgną. – No więc kto to albo co to może być – pomyślałam.
To nasza sójka! Minęły już ze dwa lub trzy miesiące, odkąd
znaleźliśmy pisklę w ogrodzie. Opiekowaliśmy się nią przez jakiś czas,
a potem, gdy nabrała sił, zniknęła.
A dziś wróciła! Kochany ptaszek! Taka jestem szczęśliwa.
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AMELIA MARCZAK
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, klasa IV

Baśń o dwóch siostrach z krainy Wielkich Gór
W dalekiej krainie Wielkich Gór mieszkały w starej chacie razem
z rodzicami dwie siostry: ciemnowłosa Gertruda i blondwłosa Rozalia.
Pewnego dnia wybrały się nad jezioro, które znajdowało się
nieopodal wielkiej góry za chatą. Siostry lubiły tam chodzić i zbierać zioła
oraz kwiaty, z których potem plotły piękne wianki. Rozalia zbierała
kaczeńce nad samym brzegiem jeziora, gdy nagle, ku jej zdumieniu,
pojawiła się postać. Wynurzyła się niespodziewanie z odmętów wody.
Była to piękna, młoda kobieta. Rozalia przestraszyła się i czym
prędzej pobiegła po starszą siostrę. Gertruda zdziwiona przerażoną miną
Rozalii, zapytała, co się stało. Młodsza z sióstr, nie mogąc wydusić z siebie
ani słowa, chwyciła siostrę za rękę i pociągnęła w stronę jeziora. Zjawa
dalej przechadzała się brzegiem.
Miała na sobie niebieską sukienkę ze zwiewnego materiału, a na jej
szyi błyszczał niewyobrażalnie piękny kryształ w kształcie serca. Gertruda,
widząc tę piękność, zamarła z wrażenia i szybko wyjąknęła siostrze, że to
legendarna Królowa Górskich Jezior. Tysiące lat temu, aby ocalić górskie
jeziora, wypłakała wszystkie swoje łzy i zamieszkała w jednym z nich.
Kryształ, który nosiła na szyi, błyszczał, gdy wody były bezpieczne, a gdy
miała nastać susza, tracił swoje magiczne właściwości, by ponownie być
zwykłym kamieniem.
Królowa zobaczyła dziewczynki i poprosiła, aby podeszły bliżej.
Spojrzała na nie łagodnym, ale przenikliwym wzrokiem i powiedziała :
– Witajcie dziewczynki, codziennie od lat obserwuję was i wiem, że
jesteście dobrymi ludźmi. Kiedyś byłam człowiekiem, ale w zamian za
ratowanie jezior oddałam swoje człowieczeństwo, wypłakując łzy.
Opowiadała swoją niesamowitą historię, a siostry słuchały uważnie.
Na koniec Królowa dodała:
– Możecie prosić mnie, o co chcecie, a ja spełnię wasze żądania.
– Ja bym chciała mieszkać w pełnym przepychu i bogactwa pałacu,
pięknie śpiewać i tańczyć – powiedziała rozmarzona Gertruda.
– A ja poproszę cię Królowo o zdrowie dla rodziców, żeby byli
szczęśliwi – oznajmiła Rozalia.
– Wasze życzenia zostaną spełnione – powiedziała Królowa
i zniknęła w wodzie.
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Każda z sióstr otrzymała to, o co prosiła. Ale czy prośba o te
życzenia wyszła im na dobre?
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IGA MRÓZ
Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, klasa IV

Historia o ,,innych”
W pewnej szkole, pół kilometra stąd, jakiś tydzień temu, wydarzyło
się coś, co odmieniło klasę 3c. Zaczęło się normalnie. W klasie pojawił się
nowy uczeń, który nazywał się Michał. Wszyscy od razu uznali go za świra
z powodu jego ubrania:
– Hi, hi – śmiała się Kasia – Ta rękawiczka wygląda jak szczur!
– Moja mama nie pozwoliłaby mi w takim stroju nawet wejść do
kuchni, a co dopiero wyjść z domu – mówił kpiąco Marek.
Myślałam, że gorzej już nie może wyglądać, kiedy przyszedł
w czapce, która wyglądała jak zielona skóra lisa – twierdziła Łucja.
Naprawdę!
Cała klasa miała jeden temat rozmów. Powtarzał się na przerwach,
w drodze z lekcji do domu, na boisku szkolnym, w szkolnych szatniach
przed WF, a nawet szeptem na lekcjach i w bibliotece. W końcu jedna
osoba się przełamała. Była to Sara.
– Dlaczego nie chcecie rozmawiać na przykład o sporcie?! –
denerwowała się. – Mam dość obgadywania jednej osoby z powodu ciasnej
koszuli!
– Dlatego, że ta koszula jest dziwna – wyjaśniła spokojnie Kasia. –
A ta rękawiczka mimo wszystko wygląda jak szczur.
– Jak go chcesz bronić, to mu pomóż! – wykrzyknęła Łucja. – Ja nie
zamierzam pomagać komuś, kto chodzi w poplamionych dżinsach!
Sara była załamana. Z chłopakami nie było lepiej. Zwykle, gdy
pojawiał się ktoś nowy, przyjmowali go do klubu piłkarskiego lub
komputerowego i cieszyli się z nowego chłopaka w klasie, bo dziewczyn
było więcej.
– On jest dziwny! – wrzeszczał Tymek.
– Skąd wiesz? – pytała Sara. – Nie rozmawiałeś z nim przecież.
– Nikt z nim nie rozmawiał – poparł kolegę Marek. – To jest
odpowiedni powód.
– Właśnie – odparł Piotrek. – Sama z nim rozmawiaj!
Sara usiadła na ławce koło boiska. Nie mogła powstrzymać łez.
– Co się stało? – Sara usłyszała czyjś głos.
Był to Michał. Jego wygląd był rzeczywiście trochę niepokojący:
ciasna koszulka z naszytym godłem szkoły, które wyglądało, jakby ktoś
próbował je zdrapać z koszulki, poplamione sokiem marchewkowym
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dżinsy i o trzy rozmiary za duże adidasy. Szczurzej rękawiczki nie miał
dziś na sobie.
– Nie, nic – powiedziała Sara. – Jak tam u ciebie?
– Nędznie – odparł Michał. – Miałem nadzieję, że będzie inaczej niż
wcześniej. Nikt oprócz ciebie i kilku nauczycieli ze mną nie rozmawiał. To
trudne.
Gawędzili tak dłuższą chwilę. Sarze przyszedł do głowy pewien
pomysł.
– Co powiesz na lekką metamorfozę? – wykrzyknęła odkrywczo
Sara. – Skoro nikt nie chce poznać twojego charakteru, może pomożemy
im wyglądem?
– Dobry pomysł – odparł Michał. – Ale skąd weźmiemy ubrania
i inne rzeczy?
– Zostaw to mnie.
– Jutro, po szkole. Ok?
– Ok.
Tak się właśnie stało. Sara widziała, jak jej koleżanki bawią się na
podwórku szkolnym. Kiedyś podbiegłaby do nich, a teraz miała misję do
spełnienia.
Bawili się świetnie, przymierzając w sklepie różne ubrania. Sara na
tym nie straciła, bo znalazła nowy sweter z nadrukiem lisa. Zakupy się
udały. Michał nie chodził do szkoły w nowych ubraniach, bo on i Sara nie
chcieli zdradzać planu metamorfozy Michała.
W końcu po kilku dniach po konsultacjach z dyrektorką szkoły
ustalili, że dzień 12 października będzie dniem ,,innych”.
Michał przyszedł do szkoły w nowym ubraniu, a Sara w skarpetkach
nie do pary. Zwrócili uwagę swoim wyglądem. Było w tym dniu dużo
atrakcji i okazji do rozmów na temat „innych”. W szkolnym sklepiku
pojawiły się różne rzeczy z nadrukowanym hasłem: ,,Inni to też ludzie”.
Następnego dnia każda osoba w klasie 3c miała jakiś gadżet z tym hasłem.
W kolejnych miesiącach parę razy do klasy dołączała nowa osoba,
która była ,,inna”. Każdą przyjęli z otwartymi ramionami! Sara i Michał
zmienili nastawienie klasy do ,,innych”. Może uda im się zmienić coś
jeszcze?
Ale czy coś jeszcze zmienili, to już zupełnie inna historia…
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MAGDALENA OKSIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, klasa IV

Spełnione marzenie
Fragment
(...) Aplauz publiczności, oklaski, wrzawa. Tylko tyle dochodziło do
moich uszu. Dalej trzymałam się punktów programu. Zrobiłam już
wszystkie trudne skoki, pozostała jeszcze przeplatanka tyłem, kroki po
kole, piruet. Niebawem koniec. Dużo trudnych elementów.
Na szczęście miałam dobre przygotowanie. Od sześciu lat
uczęszczałam na balet, który rozwinął moje zdolności taneczne,
wykształcił poczucie rytmu oraz pozwolił „panować” nad ciałem,
koordynacją ruchów.
Ostatnie takty muzyki brzmią znajomo i swojsko, szpagat na lodzie,
skłon głowy oraz wyciągnięcie rąk ku górze kończy mój występ.
Jestem potwornie zmęczona, ale i szczęśliwa. Program wykonałam
perfekcyjnie. Występ wyczerpał mnie jednak całkowicie, toteż z trudem
oddychałam. Byłam oszołomiona. Jednak radość i szczęście górowały nad
innymi odczuciami. Głośne brawa, skandowanie mojego imienia, bukieciki
kwiatów wręczane przez dzieci, przepiękne maskotki rzucane w moją
stronę wyrażały podziękowania publiczności. Zebrałam wszystko
niezręcznie i udałam się wzdłuż bandy do wyjścia. Pomachałam kolejny
raz swobodnie ręką, kolejny raz się ukłoniłam. Pozdrowienia i całusy.
Założyłam ochraniacze i już jestem pod skrzydłami trenera. Teraz
zbieram od niego gratulacje, uściski, ciepłe słowa, które dodają mi otuchy.
Przypomina mi ojca. Czule całuje mnie w czoło, poklepuje po ramieniu,
otula ciepłym szalem, trzyma mocno za rękę. Rozumiemy się bez słów,
mamy ze sobą bardzo dobry kontakt.
– Spisałaś się na medal! – śmieje się zadowolony i ukazuje rząd
równiutkich, białych zębów. – To był fantastyczny występ! – dodaje
dumnie.
– Też mi się tak wydaje – odparłam radosnym głosem.
Byliśmy jednak ogromnie zdenerwowani, czekaliśmy w milczeniu na
werdykt jury. Wydawało mi się, że trwa to w nieskończoność.
Niespokojnie patrzyłam na świetlną tablicę, ściskałam rękę trenera, dreszcz
emocji przechodził mi po plecach. Byliśmy jak w hipnozie. Sędziowie
przekładali kartki, liczyli punkty. Interesowały nas obie noty: za wartość
techniczną i wrażenie artystyczne, ale szczególnie ta druga była cenna, bo
tu mogłam pokonać swoje rywalki.
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Wreszcie są – mam cztery najwyższe lokaty!!!
Mam kwalifikację, osiągnęłam swój cel!(...)
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ALICJA PIĄTAK
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce, klasa III

Wakacje Rózi
Fragment
(...)
– Byłem wtedy prawie nastolatkiem. Pewnego dnia przyszedł do nas
kolega z klasy… – zaczął dziadek.
– Ale dziadku, jak to do nas?– zapytałam zaciekawiona, ponieważ
nie wiedziałam, kto jeszcze mógł przebywać z dziadkiem.
– Nas, bo przecież był jeszcze dziadek bliźniaków – wyjaśnił mi
dziadek Stefcio.
– No i jak przyszedł, zapytał nas, czy chcemy z nim łowić ryby
w stawku za garażami. My zgodziliśmy się, po czym dopytaliśmy, gdzie on
ma wędki. A on na to, że zrobimy sobie te wędki z kijów i sznurka, który
przyniósł wraz z haczykami, które mieliśmy zaczepić na końcu tego
sznurka. Tak więc wzięliśmy się do roboty. Jak skończyliśmy, to poszliśmy
nad stawek. Ryby nie chciały jednak brać. Wówczas wpadłem na świetny
pomysł, jednak później przekonałem się, że nie był on tak dobry, jak mi się
wydawało. Zapytałem kolegów: „Ej chłopaki. Wam też ryby nie chcą
brać?”. „Tak! – odpowiedzieli równocześnie. „Mam świetny pomysł.
Chodźcie za mną”– namawiałem ich i jak najszybciej pobiegliśmy
w kierunku domu. Tam zdjąłem firanki i czym prędzej pognałem do
kolegów, którzy czekali przed domem. Założyliśmy firankę na dwie wędki
i zaczęliśmy łowić ryby. No i oczywiście w ten sposób udało się złapać
bardzo dużo ryb. Potem szybko powiesiliśmy firankę i zaczęliśmy
rozdzielać ryby. Każdy z nas wziął swoją część i poszedł w stronę swojego
domu. Niestety, po drodze natknęliśmy się na gospodynię domu, od której
potajemnie wziąłem firanki. Była bardzo zła. Nie wiedziałem, skąd tak
szybko się dowiedziała o niecodziennym wykorzystaniu firanki. Nasz
kolega poszedł do domu, ponieważ tak mu kazała gospodyni, a my
musieliśmy z nią zostać. „No dobra, który z was to zrobił!?” – zapytała
gospodyni, która była naprawdę zła. „To on!” – wykrzyczał mój kuzyn.
„Nie, to on!” – protestowałem, wskazując na niego. „Cisza!” –
wykrzyknęła gospodyni, nie chcąc dłużej wysłuchiwać naszej kłótni. „Tym
razem wam daruję” – powiedziała łagodnym głosem, a my odetchnęliśmy
z ulgą. I to już koniec opowieści. Firanki, niestety, nie nadawały się do
użycia nawet po kilku praniach – dodał dziadek, spoglądając na okno.(...)
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ZUZANNA RASZEJA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, klasa IV

Kamień
Dawno, dawno temu za górami, za lasami w domku pod lasem
mieszkała uboga rodzinka, taka, jakich wiele żyło wówczas na Kociewiu.
Jej dom był drewniany i niewielki, ale w zupełności im wystarczał.
Wszyscy członkowie rodziny dbali o niego i o obejście, dlatego starannie
go ogrodzili drewnianym płotem.
Niedaleko ogrodzenia, przy potężnym dębie, stał duży kamień. Leżał
tam od niepamiętnych czasów. Z dziada pradziada powtarzano, że ów
kamień nie jest takim zwyczajnym kamieniem, podobno posiadał
czarodziejską moc. Wszyscy, którzy mieszkali blisko niego, wierzyli, że
ten kamień daje szczęście ich domowi i sprawia, że ich rodziny się kochają.
I rzeczywiście. Wszyscy, którzy mieszkali w tej niewielkiej leśnej osadzie
kochali się i szanowali, a w ich domach, niezależnie od przeciwności losu,
panowała zgoda i szczęście.
W moc wielkiego kamienia wierzyły także leśne zwierzęta.
Szczególnie mocno pilnowały go wilki, których nikt w lesie nie lubił.
Jednak magiczny kamień sprawiał, że kto je pokochał, zyskiwał szansę na
spełnienie swoich najskrytszych nawet marzeń. Z tego też powodu w jego
pobliżu zawsze można było spotkać wilki, które krążyły wokół domostw,
ale nikomu nie robiły krzywdy. Mimo tego wszyscy unikali podchodzenia
w jego pobliże, ponieważ nie chcieli ryzykować spotkania z wilkami.
W małej chałupinie wydarzyło się nieszczęście. Ojciec podczas
zimowego wyrębu drzewa został tak nieszczęśliwie przygnieciony
drzewem, że zginął na miejscu. Zostawił pogrążoną w ogromnej rozpaczy
żonę i dwójkę małych dzieci. Bieda zapanowała w tym domu. Matka coraz
częściej nie miała co włożyć do garnka, a zima nie chciała się skończyć i o
pożywienie było bardzo trudno. Jednak zawsze pamiętała o tym, żeby
resztki jedzenia zostawić za ogrodzeniem domu, aby pożywiły się nimi
głodne wilki.
Pewnego mroźnego, ale słonecznego dnia wyszła z dziećmi do lasu,
aby nazbierać chrustu. Pogrążyła się w czarnych myślach o przyszłości
swojej rodziny i nawet nie zauważyła, kiedy znalazła się blisko kamienia.
Nagle przed sobą ujrzała wilcze ślepia i ugięły się pod nią nogi. Wilk
jednak tylko spojrzał na nią i w jednej chwili zniknął. Zdumiona kobieta
popatrzyła w miejsce, w którym jeszcze przed chwilą widziała wilcze
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ślepia. Teraz stał tam worek. Kobieta zajrzała do niego i zdumiała się
jeszcze bardziej, bowiem wypełniony był on po brzegi złotymi monetami.
Teraz nie było już biedy i głodu w chałupie wdowy. Gospodarowała
ona otrzymanymi pieniędzmi bardzo oszczędnie, dlatego jej dzieciom
niczego nie brakowało. Pamiętała też o leśnych wilkach. Dokarmiała je
zimą i broniła ich gniazd przed myśliwymi. Uratowały życie jej rodzinie,
bo im zaufała. Tej wielkiej tajemnicy do dziś strzeże magiczny kamień.
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JAN RYMARZ
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce, klasa IV

Baśń o Józku marzycielu
Dawno, dawno temu w małej wsi był sobie chłopiec o imieniu Józef.
Jego marzeniem było otrzymać piłkę. Lecz jego rodzina należała do
biednych i nie było ich stać na piłkę. Ledwo wystarczało im na
wyżywienie. Pewnego razu przyjechał do wsi ojciec chrzestny chłopca.
Gdy dowiedział się o jego marzeniach, dał mu bardzo starą kartę
z piłkarzem. Był to Pele. Ojciec chrzestny powiedział chłopcu, żeby ją
włożył pod poduszkę i żeby pomyślał o swoich marzeniach. Chłopiec tak
też uczynił, przed snem światło w pokoju pojaśniało, pojawiła się dobra
wróżka. Była to Anna Connel, założycielka klubu piłkarskiego Manchester
City. Powiedziała chłopcu, że spełni jego trzy życzenia pod warunkiem, że
chłopiec będzie najlepszy w tym, co robi.
Pierwszym życzeniem była oczywiście piłka. Wróżka powiedziała,
że chłopiec ma być najlepszy w nauce. Józek uczył się w każdej wolnej
chwili, aż w końcu w noc świętego Mikołaja dostał piłkę. Wtedy wróżka
pojawiła się po raz drugi. Chłopiec zapragnął zostać piłkarzem i grać
w prawdziwej drużynie. Wróżka powiedziała, że tak się stanie, gdy będzie
on najlepszy w drużynie podwórkowej. Trenował pięć razy ciężej niż
pozostali zawodnicy, aż któregoś dnia na boisku podwórkowym zauważył
go trener. Szukał młodych talentów. Przyjął go do swojej drużyny. Trener
przekonał rodziców, by pojechał do miasta. Wiele lat później, gdy grał
w seniorach, wróżka przyszła po raz trzeci. Powiedziała, że przyszedł czas
na ostatnie życzenie. Józef wyjaśnił wróżce, że chciałby pojechać na
mundial. Anna Connel powiedziała, że tak się stanie, gdy będzie pracował
dziesięć razy ciężej. Chłopiec przychodził najwcześniej i wychodził
najpóźniej z treningów, często zostawał na dodatkowe zajęcia. Pomagał
trenerowi uczyć młodych piłkarzy. Mijały lata, a chłopiec grał coraz lepiej,
aż sięgnął po mistrzostwo kraju. Wtedy zauważył go selekcjoner i powołał
go do reprezentacji.
Chłopiec nie tylko pojechał na mundial, ale i strzelił decydującego
gola w finale i został mistrzem świata. Nagrodę wręczał mu Pele,
widniejący na karcie, którą dostał od ojca chrzestnego. Kiedy Pele wręczał
Józkowi medal, Anna Connel siedziała na trybunie VIP i biła brawo. W ten
sposób marzenia poparte ciężką pracą spełniają się.
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JULIA SIENKIEWICZ
Szkoła Podstawowa „Butterfly School” w Toruniu, klasa IV

Pokonać Tablicę (Niemiłych) Twarzy
Fragment
Zaraz po lekcjach Michał wyszedł ze szkoły. Miał ochotę zrobić to
wcześniej… i zrobiłby to, gdyby nie jego przyjaciel na śmierć i życie –
Tomek. On powiedział coś takiego, co bardzo ucieszyło Michała… Ojej,
ale ja przecież nie napisałam, co w ogóle zaszło!
Zacznę od początku:
Pierwsza lekcja zaczęła się normalnie. Było odpytywanie z polaka.
Michał uczył się, jak zawsze, i był przygotowany, jak myślał, na szóstkę.
Kiedy za trzecim razem uniósł rękę do odpowiedzi, po klasie przeszedł
szmer: „kujon”. Najgłośniej szepnął Piotr. Normalne. Napisałam
„normalne”, bo dla Michała to było normalne. Chłopak już się tym nie
przejmował.
Za to nauczyciel, pan Kubicki, przejął się tym, ale w inny sposób.
– Dość – krzyknął – co to za rozmowy na lekcji? Dzienniczki proszę!
Od ciebie też, Adasiu – wskazał Michała – dostaniesz szóstkę.
– Ja jestem Michał, prze pana – poprawił go chłopiec.
– Ah, no tak, wybacz Michasiu. Wyjdźcie już na przerwę –
powiedział nauczyciel.
I to właśnie na przerwie zdarzyło się TO.
Michał i Tomek rozmawiali. Piotr i jego koledzy również. Z ich
strony korytarza rozlegał się szyderczy śmiech. Po chwili wyszli na środek
korytarza i zaczęli krzyczeć:
– Michał z szóstej A to kujon, nie umie się dobrze bawić, jego plan
dnia to tylko nauka, on nie wie, co to telefon! – krzyczeli.
Michał i Tomek wpatrywali się w tę krzyczącą grupę szeroko
otwartymi oczami. Michał był taki zły, taki zły, że słów brakuje. Był też
straszliwie zawstydzony.
Chyba nie był ich wrogiem!? A jeśli tak, to dlaczego?
Lecz na odchodne powiedział tylko:
– Ja wiem, co to telefon i nawet go mam!
– Możliwe, ale tylko stacjonarny!
– Śmiejcie się, śmiejcie, ale wiedzcie, że śmieje się ten, co się śmieje
ostatni! – odciął się Tomek.
Odeszli do drugiej części szkoły. Tomek odezwał się pokrzepiająco:
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– Nie przejmuj się, to wszystko nieprawda, wszystko z zazdrości.
Przecież dobrze się uczysz i co w tym złego? Będziesz miał świadectwo
z paskiem. Oni też by chcieli i dlatego tak robią – powiedział.
– Masz rację – uśmiechnął się Michał.
Tomek zawsze wiedział, co powiedzieć. Ale to nie było najgorsze
tego dnia… Kiedy Michał wrócił do domu, zjadł obiad i otworzył swoje
konto na Facebooku.
To był duży błąd… Zobaczył tam ohydne, rzucające się w oczy
wpisy na jego temat.
Kto je opublikował? Tego można się było domyślić. Piotr! Piotr
i jego paczka! W tych wpisach było to samo, co Piotr mówił w szkole.
Wszystko o tym telefonie i o tym, że nie umie robić nic innego, tylko
się uczyć. Każdy ze szkoły, kto miał Facebooka, mógł to sobie przeczytać.
Michał już wiedział, że jutro w szkole nie będzie fajnie.
Szybko napisał do Tomka SMS-a:
„Tomek, otwórz swoje konto na Facebooku i zobacz, czy nikt nic
nieprzyjemnego na Twój temat nie wpisał.”
Odpowiedź przyszła po chwili:
„Tak, wszystko, co Piotr mówił w szkole. I to, że mój przyjaciel jest
kretynem.”
„U mnie tak samo” – odpisał Michał.
„Co z tym zrobimy?” – zapytał Tomek.
„Na razie nic” – odpowiedział Michał.
Reszta tygodnia jakoś minęła. Jednak zewsząd można było słyszeć
pogardliwe śmieszki i zobaczyć takież spojrzenia.
W poniedziałek Piotra nie było w szkole, we wtorek tak samo,
w środę chłopacy z jego paczki zaczęli się niepokoić i zapytali panią
wychowawczynię, co się z nim dzieje?
Pani powiedziała, że Piotr mocno zachorował i zapytała, czy ktoś
mógłby mu przynosić lekcje.
Nikt się nie zgłosił. Nikt nie chciał się zarazić, a wszyscy wiedzieli,
że Piotr mieszka na wsi, pięć kilometrów od miasta i nie ma jak tam
dojechać. Żadna przyjemność w takich odwiedzinach.
– Mój drogi – zwróciła się nauczycielka do Michała – mieszkasz na
obrzeżach miasta. Masz blisko do Piotra. Czy nie mógłbyś zanosić mu
lekcji dwa lub trzy razy w tygodniu?
– Yyyy… – Michał szukał wykrętu, ale jakoś nic mu nie
przychodziło do głowy. Powiedział więc:
– Tak, psze pani…. Mam cały tydzień wolny…
– To świetnie, Michale – ucieszyła się nauczycielka – zacznij proszę
już dziś.
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Po lekcjach Michał zadzwonił do swojej mamy i powiedział, że
wróci później, bo pomaga koledze w lekcjach. Autobusem pojechał na
przystanek końcowy i skierował się kilometrową drogą w stronę domu
Piotra. Nacisnął dzwonek u drzwi. Otworzyła mama Piotra.
– Witaj Michale, Piotruś czeka w pokoju.
Gdy Michał wszedł do pokoju Piotra, chłopak przywitał go słowami:
– Dlaczego ty?!
– A dlaczego nie ja? – odparł Michał.
– Przecież wyrządziłem ci tyle nieprzyjemności…
– To co?
– Moi koledzy mnie wystawili, a ty nie.
– Cała przyjemność po mojej stronie. Zabierajmy się do polaka.
Pomogę ci.
– Dzięki…(...)
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EMILIA SKOCZEK
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, klasa IV

Diabelskie sztuczki
Dawno, dawno temu w małej wiosce Krąg mieszkało niewielu ludzi.
Mimo tego żyło im się tu dobrze, wszyscy się doskonale znali i byli dla
siebie bardzo życzliwi. Nikomu nie robili krzywdy i starali się, by wszyscy
mieszkańcy byli szczęśliwi. Uprawiali swoje pola, chowali bydło, a w
wolnych chwilach zbierali się w swoich chałupach i grali w kamienne
kapele lub śpiewali kociewskie frantówki przy ognisku.
Niedaleko Kręga, za nurtami Wierzycy, była wieś Płaczewo.
W okolicy źle mówiono o jej mieszkańcach, jednak mieli oni gołębie serce
i jak nikt inny wykazywali się pracowitością. Również upodobali sobie grę
w kapele i spędzali cały wolny czas na rzutach kamieniami. Wieść o tym
dotarła w końcu do mieszkańców Kręga i strasznie ich oburzyła. To oni
chcieli być mistrzami kapeli!
Mieszkańcy Kręga i Płaczewa zaczęli z sobą rywalizować. Grali
w kapele tak długo i z taką zaciętością, że zapomnieli o bożym świecie.
Zaniedbali obowiązki, opuścili się w pracy, ich gospodarstwa podupadały,
a pola zamieniały się w ugory. Tylko dwaj rybacy, Jacek z Płaczewa
i Janek z Kręga, nie oddali się szaleńczej grze. Brali co prawda kamienie
w ręce i rzucali w ustawiony stożek, ale tylko wówczas, gdy mieli na to
czas i kiedy przypływali z Wierzycy z pełnymi sieciami.
Cieszył się diabeł w piekle, kiedy obserwował zawiść płaczewiaków
i mieszkańców Kręga. O to mu przecież chodziło! Byłby prawdziwie
szczęśliwy, gdyby nie dwaj uparci rybacy, którzy co rano wypływali na
rzekę i zarzucali na niej sieci. Obserwował z ukrycia ich nieustający zapał,
a ze zdenerwowania obgryzał długie pazury i czerwieniał na diabelskiej
twarzy. Pewnego dnia wpadł w prawdziwą furię! Zakręcił mocno swoim
długim ogonem i w jednej chwili nad Wierzycą zerwała się ogromna
wichura, jakiej mieszkańcy nadwierzyczańskich okolic jeszcze nie widzieli.
Zrywała dachy z domów, porozrzucała kamienie do gry w kapele, łamała
nawet najpotężniejsze drzewa. W końcu rozzłoszczony diabeł chwycił
rzekę i pokręcił jej bieg. Wtedy uspokoił się, spojrzał na swoje dzieło
i zadowolony zniknął w głębi ziemi.
A nad Wierzycą nic już nie było takie jak wcześniej. Mieszkańcy
Płaczewa i Kręga długo naprawiali szkody wyrządzone przez diabelską
wichurę. Nie mieli już czasu na co dzień grać w kapele, więc robili to tylko
od święta. Od tamtej pory Wierzyca przemierza okolice Starogardu krętą
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ścieżką i ciągle musi zmieniać swój bieg. A miejsce, w którym diabeł
złościł się, kiedy obserwował pracowitych rybaków, do dzisiaj zwie się
Piekiełkami
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MAŁGORZATA SZTABNIK
Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku, klasa IV

Przypadki Natalii
Fragment
(...) Wieczorem, kiedy pielęgniarki pogasiły światła w pokojach,
Natalka nie mogła długo zasnąć. Nagle usłyszała, jak jej koleżanka
rozmawia po cichu przez telefon. Było dziwne, że rozmawia zupełnie
normalnie, po polsku, a nie łamaną angielszczyzną. Niechcący podsłuchała.
– Cześć. To ja. Słyszysz? Ukryłam się w szpitalu. Szukają mnie, a tu
mnie nie znajdą. Ani policja, ani matka. Nikomu nic nie mów. Będę
kończyć, pa!
Natalka przestraszyła się. Kim jest ta tajemnicza Alicja? Pewnie
wcale nie nazywa się Alicja ani Patrycia. O co w tym wszystkim chodzi?
Do rana nie zasnęła wcale.
Następnego dnia postanowiła wyjaśnić tajemnicę koleżanki. Kiedy
tamta poszła wziąć poranny prysznic, Natalka wzięła z szafki komórkę
koleżanki i napisała sms: „Jestem w szpitalu, przyjedź po mnie”. Wysłała
pod numer o nazwie „MATKA”. Bała się, że koleżanka dowie się o tym
sms-ie, więc szybko go usunęła, a potem schowała się pod kołdrą
i udawała, że śpi.
Tuż po obiedzie w szpitalu rozpętała się prawdziwa afera. Na oddział
wpadła jakaś kobieta, która biegała od pokoju do pokoju i z wielkim
krzykiem szukała swojej córki. Kiedy weszła do sali nr 13, nie mogła
uwierzyć. Znalazła swoją córkę! Alicja omal nie spadła z łóżka.
– Mama??? Co ty tu robisz? Jak mnie znalazłaś?? – zapytała
zszokowana.
– Zwyczajnie, przeczytałam twój sms, no i jestem! Wszyscy cię
szukają, nawet policja!
– Nie wysyłałam żadnego sms-a! Kto mógł mi coś takiego zrobić!? –
krzyknęła z wściekłością dziewczyna. – Już wiem, to ta wstrętna Natala!
Już ja ci pokażę!
Rzuciła się na nią z poduszką i zaczęła dusić! Natalka ledwo mogła
złapać oddech!
– Ratunku! – krzyknęła, tracąc siły…
Do sali wpadły wszystkie pielęgniarki, lekarze, ochrona i policja.
W ostatniej chwili odciągnęli Alicję od Natalki i wyprowadzili z sali
nr 13.(...)
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ZUZANNA TURSKA
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, klasa IV

Rozmowa diabła z aniołem
Osiem tysięcy metrów nad poziomem morza…
– Czego znowu chcesz? – spytał anioł.
– Ubić mały interesik – odpowiedział diabeł, a jego szatańskie ślepia
zapłonęły złowrogo.
Anioł, domyślając się zamiarów diabła, dostał gęsiej skórki,
wiedział, że koleżka z piekła rodem ma znów jakiś niecny plan. Zanim
świetlista postać się obejrzała, już zdążyła stracić diabła z pola widzenia.
– A miał być taki boski dzień – westchnął anioł i skierował swe
kroki najpierw do niebiańskiej sypialni, później do białego salonu, ale
czarta nigdzie nie było. Nagle usłyszał straszny HUK!
– To z anielskiej sali koncertowej – domyślił się, a kiedy stanął
w progu, zobaczył popsute instrumenty, a cała sala pomazana była czarną
farbą.
– Czemu to zrobiłeś? – spytał anioł ze łzami w oczach.
– Hi, hi, hi, czyż teraz nie jest cudnie? – odpowiedział złowrogim
głosem diabeł. – Te wasze jasne kolory źle na mnie wpływają. Nie ma to
jak podwójna warstwa czarnej farby. Na szczęście zbliża się czarna czerń
nocy, a ja nareszcie będę mógł się oddać najczarniejszym myślom…
– W czarnych barwach to ja widzę swoją przyszłość, jak nas zaraz tu
znajdzie któryś z archaniołów! Do rzeczy! O co ci chodzi?!
– Spokojnie… Oto ja – czarna plama twoich źrenic – przybywam tu,
aby złożyć propozycję…
– Niech zgadnę, pewnie nie do odrzucenia!
– Tak się składa, że planujemy dać w nocy mały koncercik, a nie ma
to jak akustyka waszych anielskich sal. Wpadniemy we trzech: Złośnik,
Buc i ja. Mamy ochotę, żeby usłyszał nas cały świat!
– To niemożliwe! Żądasz zbyt wiele – załamał się anioł.
– Nie wysłuchałeś, co mam do zaoferowania w zamian. Słyszałem,
że ostatnio opiekowałeś się małym chłopcem, Kacperkiem, który skończył
już sześć lat i zakończył mu się okres ochronny ze strony aniołów
pierwszego szczebla. Zanim przydzielą chłopcu kolejnego opiekuna, minie
trochę czasu, a przecież nie chcielibyśmy, żeby po drodze coś złego mu się
przydarzyło, PRAWDA???
– Jesteś okrutny. Wiesz, że za pakt z diabłem stracę skrzydła?
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– No cóż. My w piekle słyniemy przecież z czarnych charakterów.
To jak? Robimy interesik?
Tej nocy pioruny rozrywały niebo, a huk był tak ogromny, że szyby
drżały w oknach. Wiatr zrywał gałęzie z drzew, odgłosy dudnienia
i świstów wprawiały w przerażenie...
– Mamo, boję się!
– To tylko burza synku. Śpij Kacperku, jesteś bezpieczny, na pewno
jakiś dobry duszek czuwa teraz nad tobą i sprawi, że przyśni ci się coś
pięknego.
W tym samym czasie jeden z aniołów stracił skrzydła…

124

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – KLASY I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ADAM WÓJTOWICZ
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, klasa IV

Edukacyjne wakacje Wojtka
Fragment
(...) Autobus mknął w dół krętymi górskimi drogami. Nagle wszyscy
poczuliśmy silny wstrząs, któremu towarzyszył złowrogo brzmiący dźwięk.
Nawet odważny Pan Michał miał strach w oczach. „Co się stało?” –
pomyślałem, patrząc na mamę i tatę, którzy też byli przestraszeni. Nagle
poczułem chłód taki jak w jaskini, bo okazało się, że autobus zatrzymał się
na samym skraju jezdni, za którą znajdowała się głęboka przepaść.
Autobus uległ poważnej awarii, tracąc możliwość dalszej jazdy. Sytuacja
była trudna, a nawet powiedziałbym ekstremalna. Z jednej strony przepaść,
z drugiej góra, a przed nami długa kręta powrotna droga do Zakopanego
i popsuty autobus.
Pan Michał w trosce o nasze bezpieczeństwo zaproponował pieszą
wędrówkę górskim szlakiem do słowackiego miasteczka, z którego miał
nas odebrać sprawny autobus. Wyruszyliśmy w drogę. Pogoda była piękna,
upalna i nic nie zapowiadało dramatycznych wydarzeń. Przewodnik
obiecywał łatwą i bezpieczną drogę do pięknego miasteczka, ale okazało
się, że to była najniebezpieczniejsza wyprawa, jaką przeżyłem. Nagle, gdy
byliśmy na zboczu góry, uderzył grom. Wydawało się, że to tuż obok nas.
Przeszył nas strach. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie. Ktoś zadał pytanie:
„Co teraz robić?” Jedna z dziewczynek zaczęła płakać. Pan Michał
zamyślił się. Po chwili przerażony stwierdził: „Mamy dwa wyjścia,
idziemy dalej lub wracamy do autobusu”. Uczestnicy wycieczki nie mogli
dojść do porozumienia. Lunął deszcz, nikt nie zdążył wyjąć płaszczy
przeciwdeszczowych, widoczność była zerowa, buty pełne wody,
a grzmoty nasilały się, były coraz bliżej. Wszyscy stracili nadzieję, że
wszystko dobrze się skończy. Nikt na propozycję przewodnika już nie
zdążył odpowiedzieć. Odruchowo ruszyliśmy biegiem po zboczu góry,
w dół szosy. Zza zakrętu wyłaniała się drewniana wiata turystyczna – nasza
nadzieja. Biegnąc w wodzie po kostki, po kamieniach, gałęziach,
przeskakując przez zwalone pnie drzew, dotarliśmy do drewnianej wiaty
turystycznej mokrzy, ale cali. Burza ustała. Tak nagle, jak nagle pojawiła
się. Pod wiatą spędziliśmy kilka godzin. Zaczęło robić się ciemno i zimno.
Czekaliśmy na sprawny, nowy autobus, który miał nas zabrać do
Zakopanego. Autobus przyjechał. Jadąc, myślałem o przygodach tego
wyjątkowego dnia.
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Tamten dzień nauczył mnie jednego: w górach trudno jest
przewidzieć pogodę i trzeba być przygotowanym na każdą sytuację.
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JAKUB GÓRALSKI, PAWEŁ WÓJCIK
Szkoła Podstawowa nr 90 w Krakowie, klasa IV

Smocze jajo
Fragment
Cześć, jestem Wojtek i mam dziesięć lat. W krainie, w której
mieszkam, żyjemy w zgodzie ze smokami. Z niektórymi z nich nawet się
przyjaźnię. Właśnie wczoraj byłem u mojego najbliższego przyjaciela –
smoka o imieniu Rewos. Idąc do jamy Rewosa, w lesie ujrzałem
strażników, którzy najwyraźniej czegoś pilnowali. Dotarłem do mojego
smoczego przyjaciela i zapytałem go, czego mogą strzec strażnicy? Ten zaś
opowiedział mi pewną historię, którą również z wami chciałbym się
podzielić.
– Krążą słuchy, iż strażnicy pilnują wejścia do skarbca, w którym
podobno starożytni Egipcjanie schowali smocze jako jakiegoś nieznanego
gatunku – powiedział Rewos.
– Ciekawe, dlaczego oni tylko pilnują wejścia, zamiast szukać jaja
w skarbcu? – zapytałem.
– Dostali taki rozkaz od swojego władcy Grejtrika, który sam chciał
jako pierwszy wejść do skarbca w poszukiwaniu jaja – odpowiedział
Rewos.
– To dziwne, ale po co ryzykuje życie? Przecież władcy są
najważniejsi, nie powinni ryzykować.
– Po pierwsze: Kto będzie pilnował wszystkich wejść do skarbca
jeśli wejdą strażnicy? A po drugie: Władca raczej chce obejrzeć jajo jako
pierwszy!
Wróciłem ostrożnie do swojego domu, cały czas nie mogąc przestać
myśleć o historii tajemniczego jaja.
Nazajutrz wstałem i chciałem powiedzieć bratu o tym, co mówił
Rewos, ale wiedziałem, że mnie wyśmieje. Poszedłem więc sam w miejsce,
gdzie wczoraj kręcili się strażnicy. Chciałem sprawdzić, czy wydarzyło się
coś nowego, ale strażnicy powiedzieli, że nie ma wstępu do skarbca ani
informacji o jaju. Zaniepokojony ich słowami, poszedłem znowu
odwiedzić mojego smoczego przyjaciela.
– Rewosie, ta historia nie daje mi spokoju. W jaki sposób
moglibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczym jaju?
– Prawdopodobnie jest takie jedno przejście z tyłu skarbca, ale jest
ono wąskie, nieprzyjemne i czyha tam dużo pułapek rozstawionych jeszcze
przez starożytnych Egipcjan.
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– Mnie to nie straszne, przeżywałem już straszniejsze przygody –
powiedziałem odważnie, pełen nadziei na kolejną przygodę.
– Super! Nie zapomnij więc wziąć ze sobą tobołka. I weź kanapki
z dżemem na prowiant!
– Jasne, a o której godzinie wyruszamy?
– Jutro o ósmej, do zobaczenia!(...)
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GRUPA WIEKOWA – KLASY V – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KAJETAN ADRYJANEK
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku klasa V

Cebula
Pewnego dnia do kuchni przybyło nowe warzywo, Cebula. Ponieważ
kuchnia była całkiem zwyczajną kuchnią XXI wieku, a jej własnością nie
cieszył się młody adwokat, stołujący się zwykle ma mieście, nowi jej
mieszkańcy nie przybywali za sprawą służących w koszykach pełnych
różności z miejskiego targu, tylko wyskakiwali prosto z supermarketowych
plastikowych siatek. Jak przystało na prawdziwych współczesnych
mieszkańców, byli aroganccy, pyszni i legitymizowali się krótkimi
terminami przydatności do spożycia.
Prym wśród tego całego zbiegowiska wiódł Pomarańcza, który był
dowcipny, wyluzowany jak typowy południowiec i zawsze ze wszystkich
żartował, a najbardziej z karłowatego Jabłka, że jest niskie. Nestorem
wśród wszystkich był dziadek Cytryna, który opowiadał małym owocom
straszne historie o śmiercionośnej zamrażarce. Statusem dziecięcia cieszył
się zaś Pianka, którego płci de facto nikt nie odgadł. Kochał cały świat,
między innymi szczeniaczki i swoją mamę, Jednorożca. Gruszka, zawsze
miły, jako najlepszy przyjaciel Pomarańczy, trzymał jego stronę,
a Grapefruit udawał, że wszystko, co robią pozostali, jest beznadziejne
i dziecinne, choć w głębi duszy kipiał wrażliwością i wzruszał się,
oglądając brazylijskie telenowele. Najbardziej tajemniczą postacią była
Męczennica Jadalna, której roli nikt nie mógł rozgryźć.
Wszyscy w kuchni byli zaskoczeni widokiem nowego sąsiada,
ponieważ nigdy nie widzieli kogoś takiego jak on.
– Hej, granat, granat! – krzyknął Pomarańcza, siląc się na dowcip.
– Nie jestem granatem, idioto, jestem Cebulą – powiedział nowy
sąsiad, niezbyt uprzejmie, zdradzając braki w wychowaniu. – A ty, czym
jesteś piłko golfowa? – zaatakował bez pardonu.
– Wyglądasz jak granat, lecz jesteś żółty – odpowiedział godnie
Pomarańcza, niezadowolony z arogancji przybysza, którego od razu
oświecił: – Nie jestem piłką golfową, tylko Pomarańczą.
– Oj, przepraszam, czym jest ta pomarańczowa piłka golfowa? –
spytał drwiąco Cebula, szukając bezskutecznie podziwu w oczach
pozostałych.
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– Ja na twoim miejscu nie robiłbym sobie żartów z Pomarańczy –
ostrzegł Gruszka, udzielając nowemu wartościowej rady.
– Przecież ta piłeczka golfowa nie może mi nic zrobić – powiedział
już mniej pewnie gość, rozeznając się, kto faktycznie rządzi w jego nowym
miejscu pobytu. – Prawda? – potrzebował potwierdzenia.
– Hej, Cebula, hej, Cebula! – krzyczał Pomarańcza z pozycji
prawdziwie królewskiej – z blatu najbardziej oddalonego od kuchenki.
– Co, o co ci chodzi? – rzekł ze znudzeniem Cebula, nie próbując
z nikim nawiązać kontaktu.
– Nóż! – wrzasnął Pomarańcza.
Wśród ogólnego niepokoju na Cebulę spadło ostrze, przecinając go
na pół. Akurat teraz musiał zadziałać Nóż, rzadko aktywny w kuchni
u młodego adwokata. Czasem całe pokolenie mieszkańców wymarło,
kończąc w koszu na śmieci, a Nóż nie wychylił czubka ostrza z szuflady.
Tego dnia nowy arogancki przybysz nie miał okazji wyrobić się wśród
przyjaciół Pomarańczy, ręce zabrały przeciętego Cebulę i wrzuciły go na
patelnię.
– Polubiłem go – szepnął Pomarańcza do Gruszki.
– Ja też. Biedaczek – podsumował smutno Gruszka.
Odtąd w kuchni było spokojnie do czasu, aż nie nadszedł następny
dzień.
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MARTA BATEJKO
Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, klasa VI

Na jednym z portali...
Fragment
(...)
– Słuchaj. Mamy problem, o tym już wie wiele osób – zaczęłam
niepewnie, bo nie wiedziałam, jak mu o tym powiedzieć.
– Jak to? Jak to się stało? – spytał Adam. – Przecież z nikim się nie
spotykam i nie chwalę.
– Znalazłam coś na profilu Mileny – powiedziałam. – Wysyłam ci
zrzut ekranu.
– Ok, już czytam...
– Powiedz, jak ona mogła zrobić coś takiego?! – spytał Adam po
przeczytaniu tekstu.
– Jak chcesz, to mogę jutro załatwić sprawę z naszą
wychowawczynią i będzie dobrze – odpowiedziałam.
– Jejciu, jak ja ci dziękuję – powiedział Adam. – Cieszę się, że mi
pomożesz.
– Żadem problem, ale weź się w garść. Proszę! – zakończyłam.
Adam poprosił mnie później, żeby wpłynąć na Milenę, a nawet
zmusić ją, żeby to usunęła z sieci. Zrobiłam to, poprosiłam (oczywiście w
formie elektronicznej) Milenę, ale potwornie się bałam, bo Milena jako
jedna z niewielu osób w mojej klasie szanowała mnie, mimo tego, że
interesowałam się II wojną światową. Nie chciałam stracić jedynej bratniej
duszy, ale pomoc Adamowi była ważniejsza. A poza tym nie podobało mi
się to, co zrobiła. Bałam się, że Milena mogłaby się domyślić, kto do niej
napisał, mimo że zaznaczyłam, żeby pytanie było anonimowe i mogłabym
znowu zyskać miano „kabla”. Okropne!!! Tak się czułam, jakbym robiła
coś złego! Później rozmawiałam na ten temat z rodzicami. Mama
stwierdziła, że nawet należałoby zgłosić tę sprawę na policję. Ulżyło mi.
Tata tak samo stwierdził, więc zrobiło mi się lekko na sercu. Raczej Adam
jest na tyle porządnym człowiekiem, że nie kradłby, jego rodzina również,
więc nie wolno tak ludzi publicznie traktować... osądzać, szkalować.
A poza tym co to obcych ludzi interesuje?! Zresztą na pewno przy ich
pomocy Milena nie uzyska odpowiedzi na swoje pytanie, więc po co
wypisywać takie rzeczy. Chciała błysnąć w Internecie? Zaistnieć czyimś
kosztem?
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Następnego dnia zgłosiłam wyskok Mileny naszej wychowawczyni,
a ona przekierowała mnie do pani psycholog, bo tam jest komputer i można
wszystko przeczytać, sprawdzić i od razu załatwić. Jednak pani psycholog
była zajęta inną sprawą, więc powiedziała, żebym przyszła za godzinę. Nie
zniechęciłam się. Zrobiłam tak, jak ona prosiła. Na szczęście nie musiałam
mówić, o co konkretnie chodzi, pani już wszystko wiedziała. Od razu
usiadłam do komputera, żeby znaleźć dowód na to, co zrobiła Milena. I tak
tego szukałam, szukałam..., że się nie doszukałam, bo Milena widocznie
usunęła konto z tej strony. „Ale przecież mam zrzut ekranu na komórce
i mogę to pokazać!” – pomyślałam i od razu powiedziałam o tym
w gabinecie. Pani psycholog zgodziła się i odesłała mnie na piętro, gdzie
mieliśmy lekcję, po Milenę, by z nią wszystko wyjaśnić. Kiedy dzwonek
zadzwonił i weszliśmy do klasy, obejrzałam się za siebie, czy już wróciła.
Jednak jej nie było. Po jakiś 15 minutach przyszła zapłakana. Nie do końca
wiedziałam, czy dobrze zrobiłam. Przecież sprawiłam jej tym przykrość,
skoro płakała, a nie było to moim celem. Chociaż... Jakby nie spojrzeć,
Milena, moim zdaniem, musi ponieść konsekwencje swoich czynów
i powinna wiedzieć, że źle zrobiła.
Później próbowałam jakoś ukryć mój udział w tej sprawie, aby
dziewczyny z mojej klasy nie dowiedziały się o tym, co zrobiłam dla
Adama i nie mówiły, że za takie czyny stracę przyjaciół. Może jeszcze
połączą mnie w parę z Adamem? Udało się! Do pewnego czasu nikt nie
wiedział o sprawie, tylko zainteresowane osoby. Wieczorem wysłałam pani
wychowawczyni ten zrzut ekranu.
Cieszę się, że pani pochwaliła mnie przed tatą na zebraniu
z rodzicami, ale jednak ja do dzisiaj czuję, że źle zrobiłam. Źle się z tym
czuję. Czy to zawsze jest takie trudne? Czułam, że powinnam zareagować,
że nie można tego zostawić, a potem miałam jakby poczucie winy, bałam
się wykluczenia, nazwania mnie kablem lub donosicielem...
Dobrze, że mam to za sobą! Najbardziej cieszę się z tego, że rodzice
Mileny i Adama pogodzili się, a Milena usunęła konto z tego portalu
i straciła ponad 100 obserwatorów. Zawsze coś! Mam nadzieję, że ma
nauczkę na przyszłość, że takich rzeczy się nie robi.
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WERONIKA BIELEJ
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu, klasa VI

Wojna sąsiedzka
Wojna jest to konflikt i użycie przemocy, najczęściej o charakterze
zbrojnym pomiędzy państwami, narodami, plemionami lub grupami
etnicznymi… ta jednak była inna…
W małej wiosce położonej wśród pięknych jezior i lasów toczyła się
cicha wojna pomiędzy dwoma sąsiadami. Ciągle były pomiędzy nimi
jakieś spory, jeden drugiemu doskwierał, dokuczał. Bardzo się nie lubili.
Rodzina pana Włodzimierza mieszkała w tej wiosce, można powiedzieć, od
zawsze. Jego dziad, pradziad i inni przodkowie tutaj mieszkali, mieli
piękny dom z dużym ogrodem i sadem owocowym. Natomiast sąsiad za
płotem sprzedał swój dom i pojawił się nowy właściciel. Pierwszy spór
powstał, gdy się okazało, że płot pana Włodzimierza stoi częściowo na
działce sąsiada. Później sąsiad chciał, żeby pan Włodzimierz pościnał
niektóre gałęzie drzew owocowych, bo zachodzą na jego działkę, a jeszcze
później przeszkadzało mu, że pies za głośno szczeka. Pan Włodzimierz
z poprzednim sąsiadem nigdy się nie kłócił i starał się też i teraz załagodzić
wszystkie sprawy, jednak sąsiad chciał koniecznie, aby płot był
przestawiony, gałęzie podcięte, a pies uciszony. I w ten sposób zaczął się
konflikt między nimi. Najpierw ktoś otruł psa, a później próbował otruć
kota. Pan Włodzimierz chciał porozmawiać z sąsiadem, ale ten wyparł się
wszystkiego... Cóż było robić. Podciął gałęzie drzew, a płotu nie
przestawił, bo uważał, że sąsiad nie ma racji. Przez jakiś czas był spokój,
ale nie na długo, bo którejś nocy ktoś pokaleczył drzewa owocowe,
poniszczył rosnące na nich owoce. Poszkodowany zgłosił sprawę na
policję, lecz sprawca był trudny do wykrycia. W samochodzie pana
Włodzimierza zostały przebite opony i połamane lusterka. Poranna
rozmowa z sąsiadem nic nie dała. Pan Włodzimierz chciał żyć w zgodzie
z sąsiadem, jednak ten robił wszystko na złość. Urządzał głośne i do późna
imprezy w ogrodzie, zastawiał wjazd swoim samochodem i buntował ludzi
ze wsi przeciwko niemu. Pan Włodzimierz zaczął obawiać się
o bezpieczeństwo swojej rodziny, zamontował więc kamery na swojej
posesji, dzięki czemu udało się zapobiec prawdziwej tragedii. Przyłapał…
No właśnie – kogo? Nie, nie sąsiada! Okazało się, że to stara Karolakowa
chciała wygonić z posesji obu sąsiadów, by móc kupić ich piękne domy
z ogrodami po korzystnej cenie. Od dawna próbowała je przejąć. Cóż.
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Trafiła tam, gdzie trafić powinna, a sąsiedzi żyją w małej wiosce położonej
wśród pięknych jezior i lasów w zgodzie do dziś…
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ZUZANNA BIKOWSKA
Szkoła Podstawowa w Wicku, klasa VI

Tajemnica lęborskiej ulicy
Dawno, dawno temu, gdy Lębork nazywał się jeszcze Lauenburg,
rozpoczęto budowę nowej ulicy. Nazwano ją po niemiecku: Straβe der
alten Stadt (ul. Starego Miasta), ponieważ miasto należało wtedy do
zakonu krzyżackiego. Jej pomysłodawcą był Ruttger von Emmerich,
burmistrz. Gdy dokończono budowę, ludzie z całego miasta zaczęli się
zjeżdżać, aby obejrzeć nowe miejsce i zastanawiali się, czy można tu
zamieszkać.
Po miesiącu do burmistrza zaczęło się zgłaszać wielu mieszkańców,
aby go poprosić o zgodę na budowę domów. Tydzień później cała ulica
była już zajęta, a chętnych nie brakowało. Burmistrz był zadowolony i miał
nadzieję, że nowa ulica przyniesie duże zyski. Nie mylił się. Gdy zaczęły
pojawiać się pierwsze domy, von Emmerich musiał się zastanawiać nad
wysokością czynszu, który i tak był już bardzo wysoki. Im więcej
powstawało domów, tym bardziej bogacił się burmistrz. W końcu miał już
tyle pieniędzy, że postanowił wybudować dla siebie zamek na końcu ulicy.
Chciał w nim zamieszkać i władać miastem. Gdy zaniósł plany
architektom, oni namawiali go do rezygnacji z tego pomysłu, twierdząc, że
szkoda pieniędzy. Burmistrz jednak był uparty i kazał brać się im do
roboty. Budowlańcy, nic nie mówiąc, zaczęli budować. Mężczyzna często
szydził z biednych, którzy błąkali się po ulicy. Niektórych nawet
przeganiał. Twierdził bowiem, że przynoszą hańbę jego miastu. Po pół
roku zamek powstał, a burmistrz od razu się do niego wprowadził. Na
początku wszystko było dobrze, lecz zmieniło się to pewnej bardzo
mroźnej nocy.
Burmistrz poszedł spać. Długo nie mógł zasnąć, ale w końcu mu się
udało. Miał bardzo dziwny sen. Był w nieznanej, leśnej krainie. Postanowił
ją poznać, więc ruszył. Trafił na rozwidlenie dróg: jedna prowadziła
w lewo, a druga w prawo. Bez zastanowienia skręcił w tę pierwszą. Nie
szedł długo, gdy zaczęło się ściemniać. Zobaczył wilka. Przerażony, zaczął
biec. Po chwili spotkał kolejnego i tak jeszcze sześć. Wtedy jeden z nich
zabrał głos i powiedział mu, że nie nadaje się na tę posadę, że nie dba o
swoich mieszkańców, że zależy mu tylko na pieniądzach i nie raczył
podarować ich nadmiaru biednym, tylko postanowił zrobić coś dla siebie
i dla swoich potrzeb. Inne wilki parsknęły śmiechem, zaczęły wytykać go
pazurami i wyć. Zebrała się reszta zwierząt, krzyczących: ,,Skąpiec,
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skąpiec!”. Załamany burmistrz próbował uciec, lecz był otoczony. Gdy
jedno ze zwierząt próbowało na niego skoczyć, padł na ziemię i… obudził
się.
Co sił w nogach pobiegł do budowlańców, aby rozbudowali zamek.
Budowla powiększyła się i to bardzo. Burmistrz nazwał dobudowaną część
zamku HILFE für die ARMEN, czyli: „Pomoc biednym”. Wszyscy, którzy
jej potrzebowali, znajdowali ją właśnie tam. Grupka biednych podeszła do
burmistrza i obwieściła, że o to im właśnie chodziło. Zaczęli się śmiać.
Mężczyzna wiedział, że gdzieś już słyszał ten śmiech. Przypomniało
mu się to w nocy, gdy znów nie mógł zasnąć. Wtedy wiedział już, że
słyszał go, gdy znalazł się w lesie. Pobiegł szybko do tamtej części zamku,
gdzie ich spotkał, ale znalazł tylko karteczkę z napisem: ,,Ze skąpca,
w dobrego człowieka” i odcisk łapy. Gdy to przeczytał, myślał, że jest
z nim coś nie tak. Zamknął się przed ludźmi. Zmarł w swojej połowie
zamku. Na jego cześć wybudowano fontannę z ośmioma żabkami. Ich
liczba symbolizowała osiem wilków, które spotkał wtedy w lesie.
Wybudowali ją robotnicy, którzy zajmowali się także budową zamku. Ich
też było ośmiu.
Zbieg okoliczności? Nie sądzę. W miejscu pierwszej połowy zamku,
zamieszkiwanej kiedyś przez burmistrza, powstał Bank PKO, w którym
straszy duch von Emmericha. Tam, gdzie znajdowała się druga połowa
zamku, obecnie stoją bloki. W nich natomiast raz na jakiś czas słychać
wycie wilków i stukanie młotkiem. Fontanna stoi tam, gdzie stała. Miasto
zmieniło nazwę na Lębork, a ulicę nazwano ulicą Staromiejską.
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OLA CICHY
Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Sopocie, klasa VI

Trudna chwila z życia Daisy Johnson
Fragment
(...) To miał być zwykły dzień w pracy, kolejne badania nad lekiem,
którego nie da się zrobić. Wiedziałam, że nie mogę się poddać. To byłoby
niesamowite odkrycie naukowe. Weszłam do laboratorium, siadłam na
krześle i zaczęłam się zastanawiać, co zrobiłam źle, co przegapiłam. Nagle
ktoś wszedł do pomieszczenia.
– Nadal męczysz się nad tym lekiem? – zapytał doktor Phil. To był
mój współpracownik, codziennie rano pytał o to samo.
– Tak, ale dziś mi się uda – odpowiedziałam.
– Skąd ta pewność? – zapytał doktor.
– Mam swoje sposoby – powiedziałam z przekonaniem.
Phil usiadł, nie pytając o nic, i wziął się do roboty.
Oprócz tego, że jestem chemikiem, jestem także hakerem, więc, aby
znaleźć na temat raka coś więcej niż wiem, włamałam się do rządowego
systemu i ukradłam tajne akta o groźnych chorobach. Okazało się, że
istnieje lek na raka, nawet podano jego skład, jednak nie został
wyprodukowany. Nie wiadomo z jakiego powodu. Musiałam się tego
dowiedzieć. Resztę dnia spędziłam na zdobywaniu wiedzy o podanych
w składzie substancjach. Pod koniec dnia wróciłam do domu,
zastanawiając się, czy ktoś wie o moim zhakowaniu rządowego systemu.
Zjadłam kolację, umyłam się i poszłam spać.
Następnego dnia weszłam do laboratorium, w środku był już Phil,
a obok niego stało dwóch rządowych agentów. Weszłam do pomieszczenia
niepewnie (w końcu zhakowałam ich system), a mężczyźni poprosili, abym
poszła z nimi. Zgodziłam się, przecież, jeślibym z nimi nie poszła,
zabraliby mnie siłą. Szliśmy dość długo przez kręte korytarze, jeden agent
za mną, a drugi przede mną. Byłam pewna, że chodzi o wykradzione akta.
Jednak, gdy weszliśmy do tajnego pomieszczenia, osoba w nim siedząca
zaczęła mnie chwalić. Nie wiedziałam, dlaczego.
– Gratuluję! Dokonała pani niemożliwego – stwierdziła osoba.
– A co dokładnie? – dopytałam.
– Włamała się pani do rządowego systemu, przecież to jest
praktycznie niemożliwe do zrobienia – powiedział mężczyzna.
– Czyli już wiecie – powiedziałam ze skruchą.
– Wiemy od samego początku – odpowiedzieli agenci za mną.
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– Jesteśmy pod wrażeniem tego, co pani dokonała, jednak musimy
panią poinformować o tymczasowym zamknięciu pani w rządowej celi –
powiedział agent, zakładając mi kajdanki na ręce. Wiedziałam, że mnie tam
w końcu zaprowadzą.
Wróciłam do rzeczywistości, siedzę w celi i mam tylko nadzieję, że
w końcu mnie stąd zabiorą. Po paru godzinach siedzenia w zimnej celi do
środka wszedł umięśniony ochroniarz i zabrał mnie ze sobą. Przeszliśmy
do dużego pokoju wypełnionego najważniejszymi agentami. Powiedzieli,
że nie zamkną mnie w więzieniu, jeżeli powiem im, jak dostałam się do
rządowego systemu i jeżeli przeniosę się do działu informatycznego
z chemicznego. Zgodziłam się, przecież nie chciałam siedzieć w więzieniu.
Po paru miesiącach pracy w dziale informatycznym nadal nie wiem,
dlaczego nie zostałam w więzieniu, a najbardziej intryguje mnie, co
przeszkodziło rządowi Ameryki w wyprodukowaniu leku na raka.
Dlaczego nie chcieli go ujawnić?
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MAGDALENA CYRA
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie, klasa VI

Magiczna szachownica
Fragment
(...) Odkryłam, że jestem w ogromnej, wyłożonej biało-czarnymi
kafelkami sali, a obok mnie stoi wielki, jakby ulepiony z masy perłowej,
goniec. Po mojej prawej stronie znajdowała się bierka oznaczająca króla,
z piękną złotą koroną, a przede mną był pionek. Wiadomym było, że
między nimi musi stać hetman, nie było go tam jednak. Na jego miejscu
znajdowałam się ja. „Czyli jestem hetmanem, tak?” – pomyślałam.
Ponieważ pionki były dużo niższe ode mnie, mogłam spokojnie zobaczyć,
co jest dalej, a było na co popatrzeć. Na drugim końcu sali stała armia
czarnych bierek. Piękne i mroczne. Spokojnie stojące wojsko wyglądające,
jakby było wykute z czarnego onyksu. Wtem usłyszałam stuknięcie,
a zaraz po nim cykanie zegara. Gra się zaczęła. Pion stojący przed królem
ruszył. Potem kolejny stukot i tykanie. Czarny pionek też ruszył, naprzeciw
białemu. Ten nie mógł się ruszyć, więc inny ruszył do przodu, na środek
sali, a raczej szachownicy. Potem ruszył majestatyczny, czarny skoczek,
gotowy zbić piona. Ten jednak ruszył dalej, zatrzymując się koło
mrocznego konia bez jeźdźca. Mógł go zbić w każdej chwili, jednak ten,
czując zagrożenie, cofnął się. Nasz poszedł kolejne pole do przodu.
Popełnił błąd. Teraz „czarni” mogą go zbić i tak też zrobili. Jeden z ich
pionów nacisnął kafelkę pod białym, który wpadł w przepaść. To była
jednak dopiero przygrywka do prawdziwej walki. Była ona okropna
i wyjątkowo okrutna. W tej ciszy i zimnie, kiedy nikt nie zastanawiał się
nad niczym - jeden ruch i spadasz w otchłań śmierci, czarnej i obojętnej jak
nic innego, co istnieje. Nieraz to ja musiałam wykonać ruch, czasem nawet
zsyłając armię przeciwnika prosto w jej paszczę. Dopiero wtedy zdałam
sobie sprawę z tego, że szachy to gra mądra, ale też bezlitosna. Trzeba
mieć chłodny umysł i wybierać ruchy z rozwagą, inaczej cię zbiją, nie
słuchając żadnych błagań i próśb. W końcu szachownica opustoszała.
Zostałam tylko ja, król, jedna wieża, jeden goniec i cztery pionki,
a z czarnej armii zaledwie król, dwie wieże, goniec i dwa pionki. Mieliśmy
szansę wygrać, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie – jeden zły ruch i po
tobie. Gra pomału dobiegała końca. Nasze szanse były coraz większe, choć
armia czarnych walczyła dzielnie, broniąc swojego króla. Wtem w mojej
głowie zrodził się pewien pomysł. Kiedy był nasz ruch, ostrożnie
przeszłam na drugą stronę sali, robiąc szacha „czarnym”. Król uciekł pole
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niżej, jednak wieża ruszyła z pomocą. Czarny goniec zablokował ją i wtedy
dzielne pionki ruszyły do boju, za wszelką cenę próbując dostać się na
koniec szachownicy. Tam był klucz do naszego zwycięstwa. Cena tego
posunięcia była jednak ogromna. Do celu udało się dotrzeć tylko jednemu
pionowi. Zauważyłam wtedy, że król przeciwników jest w idealnej pozycji
do mata. Nowy hetman też to zauważył i przesunął się na odpowiednią
pozycję. W chwili, gdy dotknął kafelki, wszystko zniknęło i znów
siedziałam na drewnianym krześle naprzeciw szeroko uśmiechającej się
pani.
– Świetnie sobie poradziłaś! – wykrzyknęła szczęśliwa. – To była
wspaniała gra - dodała, składając szachy do pudełka. Ja wzięłam plecak
i wyszłam, żegnając się z nią wcześniej i dziękując za pochwałę. „Tak, to
była naprawdę wspaniała gra” – pomyślałam.
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EWA CZUPRYNIAK
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie, klasa VI

W rodzeństwie siła
Fragment
(...) Tym razem Ewa wróciła do domu, w którym rodzeństwo nad
wyraz zgodnie bawiło się w piknik. Wprawdzie doprowadziło pokój do
stanu, określanego przez mamę mianem Sodomy i Gomory, ale
w powietrzu czuć było siłę zgody i współpracy. Ewa przyjęła z ulgą ten
stan. Bardzo potrzebowała spokoju, aby w ciągu kilku godzin wykonać
niełatwe zadanie z przyrody. Przygotowała blok milimetrowy, tusz
kreślarski, rylec. Wyliczyła w odpowiedniej skali proporcje kontynentu
afrykańskiego i drżącą dłonią narysowała pierwszą kreskę. Z pokoju
nieopodal dobiegały głosy zgodnej zabawy. Ewa cieszyła się, ale
niepokoiła zarazem. Doskonale wiedziała bowiem, że tak cudowny stan nie
będzie trwał wiecznie, zostanie przerwany w najmniej sprzyjającym
momencie. Po krótkich rozmyślaniach rysowała dalej. Praca była żmudna,
ale wyłaniające się kolejno kontury Afryki dawały Ewie wiele satysfakcji.
Kiedy Ewa skończyła pracę, zegar wybił 16:00. Szóstoklasistka
pękała z dumy, gdy patrzyła na swoje misternie wykonane dzieło. Udało jej
się narysować Afrykę kreską o równej szerokości, co nie jest łatwe, gdy
nanosi się rylcem tusz na kartkę. Poza tym rodzeństwo jej nie
przeszkadzało. Idealnie! Poczuła jednak, że odzywa się w niej niecierpiąca
zwłoki fizjologia. Ewa, nieświadoma konsekwencji impulsywnej decyzji,
pozostawiła bez opieki swoje dzieło do wyschnięcia. Po wyjściu z łazienki
poszła do kuchni coś zjeść. Przestała kontrolować poczynania rodzeństwa,
które na jej zgubę postanowiło powiększyć terytorium zabawy.
Po kwadransie Ewa weszła do pokoju z zamiarem spakowania pracy.
Z daleka zauważyła, że coś jest nie tak z jej dziełem. I wtedy to zobaczyła!
Namalowanego zielonym flamastrem dinozaura! Na jej pracy! Nie musiała
wszczynać śledztwa, żeby znaleźć sprawcę, znała go jak zły szeląg.
Ciemne chmury z błyskawicami zawisły nad Ewą, jej mózg intensywnie
pracował, przywołując z pamięci najgorsze, poznane z różnych źródeł
tortury, jakimi zamierzała poddać brata. Z wściekłością na twarzy ruszyła
w stronę niesfornego sześciolatka, ale mama wyczuła, co się święci,
i stanęła jej na drodze.
– Dlaczego to zrobiłeś? – wycedziła Ewa przez zęby.
– Taki kiepski był twój lysunek – rozbrajająco odpowiedział malec,
na wszelki wypadek zachowując odpowiednią odległość, poza zasięgiem
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rąk wściekłej siostry. – Cały calny. Zielony dinozaul baldzo tu pasuje –
dodał po chwili.
Krew w Ewie wrzała. Skoro nie można go poddać wymyślnym
średniowiecznym torturom, to niech by chociaż kuksańca oberwał, żeby
pojął, że zrobił coś bardzo niewłaściwego. Mama objęła Ewę, uspokoiła,
obiecała porozmawiać z brzdącem. Szóstoklasistka zaś ochłonęła po
świeżo przebytym kataklizmie i z pokorą zabrała się ponownie za
rysowanie mapy Afryki rylcem, czarnym tuszem kreślarskim, na kartce
z bloku milimetrowego formatu A4.
Kiedy Ewa kończyła swoje kolejne dzieło, do pokoju wszedł brat.
Sam. Z kubkiem. Ewa zmierzyła wzrokiem niespodziewanego gościa.
– Zlobiłem ci helbatkę – odezwał się sześciolatek. – Twoja ulubiona,
pomalańcowa.(...)
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JULIA GOSŁAWSKA
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu, klasa VI

Maja, Eliza i święta
Hej, jestem Maja, mam trzynaście lat. Pochodzę z zamożnej rodziny.
Mój tata prowadzi jedną z największych korporacji w Warszawie, a mama
jest szanowanym lekarzem. Co roku spędzamy wakacje i ferie za granicą,
lecz w tym roku było trochę inaczej. Lipiec spędziliśmy razem w Grecji,
a w sierpniu ja zostałam u babci na wsi, by rodzice mogli spędzić czas sami
na Hawajach. Pierwszy raz byłam u babci i pierwszy raz na wiosce. Nie
zdawałam sobie sprawy z tego, jak te wakacje odmienią moje życie
i poglądy na różne sytuacje.
Pierwszy tydzień właściwie uczyłam się spędzać czas sama ze sobą,
drugi był pełen wrażeń i emocji – doiłam krowy, jeździłam konno,
biegałam po polach, uczyłam się rozpoznawać różne gatunki kwiatów. W
drugiej połowie sierpnia poznałam Elizę. Przyjechała na wakacje do
sąsiadów mojej babci. Znałam tylko jej imię, nie wiedziałam, skąd
pochodzi i kim są dla niej ci sąsiedzi, ale w tym momencie ta wiedza nie
była mi do niczego potrzebna. Mijały kolejne dni, a ja cały swój wolny
czas spędzałam z nową koleżanką. Sama dziwiłam się sobie, że potrafiłam
zaprzyjaźnić się z kimś uboższym ode mnie, co było widoczne gołym
okiem, ale było w niej coś takiego, że cały czas miałam chęć z nią
przebywać. W Warszawie to by było nie do pomyślenia. Mijały dni,
wakacje dobiegały końca. Podczas rozstania z Elizą zaproponowałam jej,
by gdy przyjedzie do domu, zaprosiła mnie na czacie, ponieważ wtedy
mogłybyśmy utrzymywać stały kontakt. Niestety, odparła, że nie posiada
w domu dostępu do Internetu. Wtedy powiedziałam, by dała mi chociaż
swój numer telefonu, bo wtedy mogłabym do niej dzwonić. Telefonu też
nie posiadała. Zrobiło mi się głupio, więc pożegnałam się z nią i wróciłam
jeszcze na chwilę do babci. Wtedy wpadłam na pewien pomysł –
wyjeżdżając, oddałam Elizie swój nowy telefon i powiedziałam: „Gdy
zechcesz powiedzieć mi, kim jesteś i gdzie mieszkasz, to zadzwoń, pa”.
Minęło kilka miesięcy. W Wigilię, gdy akurat kłóciłam się
z rodzicami, bo nie dostałam prezentów, o jakich marzyłam, tylko jakieś
głupie narty i opłacony kolejny kurs językowy, zadzwonił telefon. To była
Eliza. Przeprosiła, że tak długo nie dzwoniła, ale musiała sobie wszystko
przemyśleć i znaleźć odwagę, by powiedzieć mi prawdę o sobie. Okazało
się, że jest sierotą i mieszka w Domu Dziecka we Wrocławiu, że bardzo
chciałaby się spotkać, ale będzie to możliwe dopiero w wakacje, gdy może
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wyjechać do znajomych na wieś lub gdybym to ja do niej przyjechała. Te
słowa zmieniły moje życie. Zaczęłam szanować to, co mam, doceniać
rodziców i to, jak wiele dla mnie robią. Elizie wysłałam drobny świąteczny
prezent, a w styczniu wybieramy się z rodzicami do sierocińca we
Wrocławiu…

[Cześć, nazywam się Alicja...]
Cześć, nazywam się Alicja, mam 14 lat, kręcone blond włosy i rudo
piwne oczy. Mam też ksywkę „Łaciata”. Dlaczego akurat „Łaciata”?
Ponieważ kiedyś, na przedstawieniu w szkole podstawowej, przebrałam się
za krowę, zamiast za grecką boginię Atenę. Pochodzę z zamożnej rodziny,
na pozór niczego mi nie brakuje. Mam najdroższe obuwie oraz firmowe
ubrania, gosposię, która zawozi i odbiera mnie ze szkoły, przygotowuje mi
pyszne śniadania, obiady, kolacje. „Ale mi przecież i tak wiecznie czegoś
brakuje” – tak mówi moja ciągle zajęta matka. Owszem, brakuje mi jej
i taty. Kiedyś spędzali ze mną wiele czasu, ale teraz, gdy ich firma
rozkwitła, nie mają go dla mnie wcale i wyręczają się gosposią. Co prawda
lubię gosposię Halinkę, gdyż jest dla mnie jak babcia, ale brakuje mi
w domu mamy.
Pewnego dnia, gdy szykowałam się do szkoły, dokładnie przyjrzałam
się sobie i pomyślałam: „Może ona nie chce spędzać ze mną czasu, bo
jestem za gruba i wstydzi się ze mną pokazywać?” I od tego dnia
postanowiłam, że przestanę jeść. Co prawda już byłam jedną
z najszczuplejszych osób w klasie, ale i tak nie zniechęcił mnie ten fakt od
odrzucania pysznych dań Halinki. Do szkoły kupowałam sobie bezcukrowy
jogurt i butelkę wody mineralnej. Na moje szczęście zaczyna się zima,
czyli mam pretekst, żeby ubierać grubsze ubrania, by od razu nie było
widać, jak bardzo schudłam… I w ten oto sposób popadłam w anoreksję.
Ciągle wydawało mi się, że jestem zbyt gruba na to, by mama
zaakceptowała mnie i chciała przebywać w moim towarzystwie. To trwało
kilka miesięcy. Późną wiosną, w jakiś słoneczny, ciepły dzień, gdy
ubierałam się do szkoły, do mojego pokoju weszła Halina. Wystarczyło, by
spojrzała na mnie i już wiedziała, co się dzieje. Poinformowała o tym
moich rodziców, którzy zabrali mnie do szpitala, a później do psychologa.
Okazało się, że mało co nie zrujnowałam swojego organizmu i życia.
Podjęłam się leczenia z ogromną pomocą rodziców i pani Halinki – mojego
anioła stróża. Wszystko idzie ku lepszemu. Są w życiu sytuacje, które
wielu ludziom otwierają oczy na to, co ważne…
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WERONIKA KAPCZYŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku, klasa VI

Nadzieja pani Zofii
Usłyszała pukanie do drzwi. Długo czekała. Może wreszcie córka
przyjechała ją odwiedzić. Robiła karierę, dużo pracowała. Dzwoniła
w niedzielę, jak jej się przypomniało, że matka jeszcze żyje.
A mama czekała, miała wrażenie, że mijają całe wieki.
Zamiast ukochanej córki, przychodziła opiekunka. Pani Zofia
uśmiechała się ciepło, a spod przezroczystych szkiełek spoglądały
smutne, przerażone oczy.
– Jesteś taka śliczna jak moja Ania. Masz malinowe usta i takie
bystre oczy. Nawet włosy masz jak Anulka. Kochana moja, tęskniłam.
Dobrze, że przyjechałaś. – Nie jesteś głodna? Szybko bym coś upichciła.
– Pani Zosiu, to ja. Zaraz się panią zajmę. Coś poczytamy.
Pogadamy. Ania na razie nie przyjedzie. Ma dużo ważnych spotkań,
wyjazdów.
To nie miało tak wyglądać! Opiekunka miała się pojawiać tylko
przez tydzień, robić zakupy, sprzątać, zaprowadzić do lekarza. Przychodzi
do pani Zofii drugi rok. Sprząta, karmi, gotuje, czyta, zmyśla, kłamie,
udaje…
W domu zostawia ukochaną córeczkę. Tak bardzo nie chciałaby,
żeby mała ją kiedyś tak potraktowała. Nie może patrzeć na cierpienie
starszej pani.
Do tej pory nie wiedziała, że samotność boli, że nie można jeść, że
człowiek się dławi, dusi. Często słyszała: „nie odchodź”. Pani Zosia chciała
ofiarować jej wszystko, co miała, za towarzystwo, za chwilę rozmowy.
– Wróciłaś? To dobrze. Już myślałam, że nie przyjdziesz. – Źle się
poczułam, musiałam zadzwonić, bałam się.
– Co się dzieje? Pani Zosiu, przecież godzinkę temu wychodziłam
i wszystko był w porządku? Musiałam zostawić córcię, żeby do pani
przyjść. Ma jutro sprawdzian, sporo lekcji do odrobienia.
Zapadła cisza, której starsza pani nie znosiła.
– Niech pani nie płacze, chwilkę zostanę, a jutro przyjdę na dłużej.
Dopiero po takich zapewnieniach pani Zosia uspakajała się, robiła
rumiankową herbatę, siadała w ulubionym fotelu i tępo spoglądała w stronę
ulicy.
Każde pukanie listonosza czy sąsiadki napawało ją nową nadzieją.
Może wreszcie Ania…
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Poświęciła jej całe swoje życie. Oszczędzała, by jedynaczkę
wykształcić. Chciała dla niej lepszego losu. Marzenia się spełniły. Córka
robiła zawrotną karierę.
– Nie tak ją wychowałam. Mam żal, nie potrafię zrozumieć, jak
można tak starą matkę... Żeby nawet nie zajrzeć!
Pewnego dnia Ania przyjechała. Przywiozła białe chryzantemy,
piękne znicze i udała się w stronę cmentarza.
Odtąd przyjeżdżała co niedzielę, pamiętała, że mama już nie żyje…
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ALICJA KOCEMBA
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, klasa VI

Prawdziwa historia
Podczas kolacji wigilijnej, gdy wszyscy wspólnie zasiadamy do
stołu, zapada długa cisza. Następnie słucham, jak mama opowiada
o niezwykłym wydarzeniu. W końcu dotarło do mnie to, że historia tak
chętnie opowiadana jest prawdziwa i dotyczy mojej najbliższej rodziny.
Tym bardziej jestem wzruszona i będę opowiadać ją swoim dzieciom
i wnukom. Taka będzie nasza tradycja wigilijna. O prawdziwej
i niezwykłej przygodzie, którą przeżyła moja prababcia Waleria, chętnie
napiszę.
Urodziła się w 1911 roku. Pod koniec II wojny światowej mieszkała
w małej miejscowości wraz z moim pradziadkiem i dziećmi. Żyli
skromnie, ale radzili sobie tak jak większość rodzin w tym trudnym
okresie. Byli dobrymi ludźmi. Pewnego słonecznego dnia, idąc przez las,
prababcia zobaczyła wiklinowy kosz, stojący blisko starego dębu.
W środku leżało malutkie dziecko i kartka z napisem: „Proszę, zaopiekuj
się mną”. Niespokojnie rozejrzała się, ale w pobliżu nikogo nie zauważyła.
Chyba ktoś wiedział, że będzie tędy szła i nie przejdzie obojętnie obok
pozostawionego dziecka. Kosz zabrała do domu, w którym czekała moja
babcia i jej rodzeństwo. Pradziadkowie zaopiekowali się dziewczynką
i nazwali imieniem Monika. Rosła i była wspaniałym prezentem dla reszty
rodzeństwa. Najbardziej zżyła się z moją babcią Sabiną. Wspólne zabawy,
rozmowy potrafiły trwać wiecznie. Któregoś niedzielnego popołudnia do
drzwi zapukała kobieta. Przywitała się i zapytała, czy może wejść do
środka, bo chce porozmawiać. Oczywiście gościa zaproszono. Nieznajoma
powiedziała, że jest matką porzuconego dziecka. Musiała tak zrobić, aby
uratować dziewczynkę, która umarłaby z głodu, gdyby została
w rodzinnym domu. Kobieta sama była bardzo chora i przymierała z głodu.
Podrzucenie dziecka było jedynym rozwiązaniem. Wiedziała, że jest
w dobrych rękach i jest kochane. Teraz przybywa i chce z całego serca za
wszystko podziękować. Obie kobiety zapłakały. Prababcia Waleria
zawołała Monikę i powiedziała spokojnym i czułym głosem, że w końcu
może poznać swoją prawdziwą mamę, na którą czekała tyle lat.
Dziewczynka przytuliła się do obu kobiet i krzyknęła, że cieszy się, że ma
dwie matki. Od samego początku wiedziała o całej historii i miała nadzieję,
że jej prawdziwa rodzina kiedyś ją odnajdzie.
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Moja przybrana ciocia żyje i gdy słyszy tę opowieść, wzrusza się do
łez, jak my wszyscy. Teraz wspólnie zasiadamy przy rodzinnym stole
podczas kolacji wigilijnej i wszystko wspominamy. Szkoda, że nie ma już
wśród nas moich pradziadków, ale gdyby usłyszeli, jak bardzo pamiętamy
o tym ważnym wydarzeniu, byliby z nas dumni.
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MARTYNA MAĆKIEWICZ
Szkoła Podstawowa w Słomnikach, klasa VI

Wróżka od spraw przyziemnych
Fragment
(...)
– Dzień dobry! Przyszłam odebrać Zosię, bo pani Regina nie może –
powiedziała Malwina do kobiety, która najwyraźniej pracowała
w świetlicy. W tym momencie uświadomiła sobie, że przecież nie ma
zgody na odebranie dziecka. Pamiętała, że kiedy ona spędzała popołudnia
w świetlicy, panie pozwalały odebrać dziecko tylko osobom, które
posiadały pisemne upoważnienie rodziców… – Porażka – pomyślała, ale
w tym momencie opiekunka uśmiechnęła się do niej i powiedziała:
– Ty pewnie jesteś Malwina?! – i nie czekając na odpowiedź
zaskoczonej dziewczyny, dodała: – Skoro przyszłaś po Zosię, to znaczy, że
z panią Reginą musiało stać się coś niedobrego… Mówiła nam, że jeśli
sama nie będzie w stanie zaopiekować się wnuczką, to poprosi „młodą
wróżkę” Malwinę. Śmiałyśmy się z tej „wróżki”, ale najwyraźniej ma cię
za osobę niezwykłą…
Malwina podeszła do Zosi.
– Cześć Zosiu!
– Cześć… – odparła dziewczynka. – A gdzie babcia Regina?
– Nie mogła przyjść. Źle się poczuła i pojechała do szpitala, ale nie
martw się. Wszystko będzie w porządku! A teraz zbieraj się i chodźmy do
domu!
Zosia z niechęcią podniosła się z krzesła i włożyła kurtkę. Malwina
dobrze wiedziała, jak bardzo denerwujące może być przerywanie, kiedy
ktoś czyta, zwłaszcza, gdy jest to coś ciekawego…
Obydwie dziewczyny wyszły ze szkoły.
– Ale ta szkoła jest brzydka! – stwierdziła Zosia.
– Straszne depresyjna… Przydałaby się jej zmiana kolorystyki!
Z ponurego beżu na różowy, żółty, niebieski… – odpowiedziała Malwina.
– No właśnie! Ale pewnie nigdy taka nie będzie…
– Nieprawda! Bo ja jestem „tajną wróżką”. Ale nie możesz o tym
nikomu powiedzieć! Rzućmy więc zaklęcie: „Żółty lub różowy, byle nie
beżowy”! – wyrecytowała Malwina, mając nadzieję, że poprawi humor
Zosi. Tak się też stało. Zosia zachichotała pod nosem i pierwszy raz tego
dnia uśmiechnęła się.
– Lubisz pomidorową? – zapytała Malwina.
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– Lubię – odpowiedziała Zosia. – A co?
– Jak wrócimy do domu… to pójdziemy do mnie i zjemy obiad. Ok?
– Ok!
Dziewczyny wkrótce dotarły do domu Malwiny. Od razu dogadały
się. Połączyła je jakaś wyjątkowa nić porozumienia. Po obiedzie Malwina
pomogła odrobić Zosi lekcje:
– Co my tu mamy…? Aha! Dwa razy dwa to?
– Cztery!
– Bardzo ładnie! Pisz. A…. co stało się z twoim plecakiem? –
Malwina dopiero teraz zobaczyła zakurzony plecak z dziurą
i Dzwoneczkiem.
– A… Nic ważnego – odparła smutno dziewczynka.
– Zosiu – Malwina kucnęła przed Zosią i spojrzała jej w oczy. – Co
się stało?
– Mam w klasie takie dwie wredne dziewczyny. Ciągle śmiały się ze
mnie, bo wszystkie dziewczynki mają torebki z Violettą, tylko ja nie. Więc
potargały mi go.
– Oj… Mam dla ciebie niespodziankę!
– Co? Jaką?!
–„Niespodziewaną niespodziankę”! Z racji tego, że jestem wróżką,
nie mogę dopuścić, żeby twój plecak miał dziurę! „Torebka z Violettą
koniecznie musi być, plecaka z dziurą nie potrzebujemy dziś”! Załatwimy
to rano.
Zosia zachichotała.
– Jest już po osiemnastej! Musimy iść po moje ubrania do domu
babci. Masz klucze?
– Oczywiście. Poczekaj tutaj. Ja pójdę – powiedziała Malwina
Dziewczyna weszła do domu pani Reginy. Znalazła pokój Zosi
i szafę z ubraniami, z której wyjęła kilka rzeczy i włożyła je do walizki.
Szybko wróciła do domu, bo zdawała sobie sprawę z tego, że Zosia nie
może długo zostawać sama. Pewnie była zmęczona po całym dniu
i powinna położyć się spać…
Następnego dnia była sobota. Malwina obudziła się o 9:00. Miała
nadzieję, że z babcią Zosi wszystko będzie w porządku. Chwilę później
obudziła się jej mała podopieczna..
– Cześć! – przywitała się Zosia stojąca w drzwiach. – A gdzie twoi
rodzice?
– W pracy. Wczoraj wrócili do domu około północy, a dzisiaj rano
pojechali znowu.
– Nigdy ich nie ma w domu?
– Są, a raczej bywają…Mają strasznie dużo pracy w firmie. To taki
„gorący okres”, ale jak tylko się skończy, na pewno gdzieś wyjedziemy…
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Tylko, że ja już to znam. Teraz jeden „gorący okres”, a po nim następny
i następny…Ale cóż? Nie mam aż takiej magicznej mocy, żeby to
zmienić… No, dosyć już użalania się. Masz ochotę na płatki z mlekiem?
– Jasne!(...)
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JAKUB MICZEK
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, klasa VI

B u n ia
Mieszkam na północy Polski, na Kociewiu. To piękne miejsce.
Nigdzie nie cieszy oczu tyle lasów, nigdzie indziej tak pięknie nie szumią
łany zbóż i nigdzie indziej nie ma tak wspaniałych ludzi. A najwspanialsza
jest moja rodzina. Mieszkam z mamą, ale mam wyjątkowych dziadków,
ciocie, wujków i kuzynów. Spotykamy się często w naszym rodzinnym
domu w Warlubiu. Do niedawna mieszkała też z nami Bunia.
Odeszła od nas niedawno. Cichutko i niespodziewanie. Moja
prababcia. Moja Bunia. Brakuje mi jej. Dobrze pamiętam nasze wspólne
śniadanka, bieganie po schodach, bajki na dobranoc czy jej cichy śpiew
podczas obierania dla mnie jabłka. Czuję jeszcze dotyk jej spracowanych
dłoni i widzę te jej błękitne oczy. Czasami mam wrażenie, że wejdę do
domu moich dziadków i znowu zobaczę ją w kuchni przy stole i, po raz nie
wiem już który zrobimy razem to, czego mi bardzo brakuje. Upieczemy
chleb.
Pamiętam, gdy Bunia niosła z komórki gliniany dzbanuszek. Nigdy
nie pozwalała mi go brać w ręce. Mówiła, że on ma duszę. Teraz, gdy stoi
pusty na półce, zaglądam do niego i szukam i tej duszy, i mojej Buni.
Kiedy był nim zakwas, Bunia delikatnie mościła mu gniazdko z mąki
i wlewała go tam, coś do niego mówiąc. Potem zagniatała z niego ciasto,
przykrywała je specjalną białą ścierką i zostawiała w misce na stole.
I wtedy się zaczynało! Ciasto sobie rosło, a my popijaliśmy sobie herbatkę
lipową i Bunia mi opowiadała o tym wszystkim, czego nawet moja mama
nie wiedziała. O tym, jak pradziadek Jan walczył w partyzantce
z Niemcami. O tym, jak kiedyś żniwowano. O tym, jak diabeł chciał
zniszczyć kościół w Lalkowych. O tym, jak babcia Marysia chodziła do
szkoły. O tym, jak zbudowano pałac w Rynkówce. O tym, jak chodziła na
pielgrzymki do Piaseczna. O tym, jak po wsi chodziły gwizduchy. To były
najpiękniejsze opowieści. Dzisiaj wiem, że Bunia była prawdziwą
Kociewianką i o naszym Kociewiu wiedziała wszystko – więcej niż babcia
Marysia i wszystkie książki, jakie stoją na półkach w moim domu.
Kiedy my sobie rozmawialiśmy, ciasto rosło jak szalone. Widocznie
ono też lubiło opowieści Buni. Bunia sypała do niego mąkę, ale tylko taką,
którą dziadek przywoził z młyna. Dodawała do ciasta mleka od krowy
pana sołtysa i gniotła placek. Przewracała go na bok i znowu gniotła. I tak
wiele razy, aż zmęczyło się ciasto i ona. Przykrywała je wtedy ścierką
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i oboje odpoczywali, a ja zdzierałem liście z kapusty. Bunia rozkładała je
na blasze i na każdym z nich układała bochenek chleba. A potem otwierała
drzwi piekarnika i czekaliśmy, aż się upiecze. Stopniowo po całym domu
unosił się aromat chlebowego ciasta, jeden z najpiękniejszych dla mnie
zapachów. Bunia brała mnie na kolana, siadaliśmy naprzeciw piecowego
okienka i obserwowaliśmy, jak chleb staje się większy i ciemniejszy. Bunia
oplatała ręce różańcem i cicho szepcząc modlitwę, przekładała jego
paciorki. Dzisiaj ja je przekładam, bo dała mi go krótko przed swoją
śmiercią.
Jadłem już w swoim życiu niejeden chleb. Ale żaden nie smakował
tak, jak chleb Buni. Tylko jego skórka chrupała pod zębami tak jak trzeba,
tylko on miał wyjątkowy zapach, tylko on smakował bez niczego na
wierzchu. Miał też swoją historię. Szkoda, że nigdy go już nie zjem i nie
usłyszę już żadnej rodzinnej historii, ale cieszę się, że Bunia zdążyła mi
pokazać, jak się piecze chleb i tyle opowiedzieć. Kiedy będę starszy, też go
zrobię i opowiem swoim dzieciom te piękne historie, które od niej
usłyszałem. Ale przede wszystkim pokazała mi, że mieszkam w cudownym
miejscu. Pewnie dlatego w ludowym stroju tańczę w kociewskim zespole
folklorystycznym i mówię naszą gwarą kociewską. Jestem dumny z tego,
że jestem Kociewiakiem!
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WIOLA MIKLIS
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu, klasa VI

[Cześć, jestem Ola...]
Fragment
(...) Wszystko się zaczęło od przeprowadzki do dużego miasta.
Wiecie – nowa szkoła, nauczyciele, koledzy. Moich przyjaciół zostawiłam
w rodzinnej wsi. Rodzicom zachciało się życia w mieście. Byłam
przeciwna, ale oczywiście moje zdanie się nie liczyło. Wyjechaliśmy do
Krakowa. Mama tłumaczyła, że ojciec tu dostał lepiej płatną pracę i dlatego
musieliśmy wyjechać. Według mnie stara praca taty też była dobra, więc
po co to wszystko?
Matka zapisała mnie do szkoły znajdującej się niedaleko domu.
Pierwszy dzień w nowej szkole to był prawdziwy koszmar. Nikogo nie
znasz, wszyscy na ciebie dziwnie patrzą, śmieją się, nie wiadomo z czego,
obmawiają, a najgorszy jest moment, kiedy nauczyciel bierze cię na środek
klasy i wszystkim przedstawia. Nie wiesz, jak zareagować i co powiedzieć,
więc robisz się cała czerwona. Na każdej przerwie wszystkie oczy były
skierowane na mnie. Po szkole poczułam wielką ulgę, choć następne dni
były jeszcze gorsze.
Kaśka, która była ode mnie o rok starsza, bardzo się mnie uczepiła.
Na początku ją ignorowałam, ale później nie dało się już tego robić. Śmiała
się ze mnie, poniżała przy wszystkich, zabierała pieniądze i kazała odrabiać
swoje prace domowe. Oczywiście, nie miałam innego wyjścia, musiałam to
robić, choć nie byłam z tego dumna. Bałam się jej. Nie wiem, dlaczego aż
tak się bałam. Robiłam, co mogłam, a mimo to z dnia na dzień było jeszcze
gorzej. Nie mówiłam o tym nikomu, nie mówiłam, bo się bałam. Kaśka
mówiła, że jestem pokraką, ze wsi i do niczego się nie nadaję. Wmawiała
mi to tak długo, że w końcu jej uwierzyłam. Naprawdę myślałam, że jestem
idiotką i do niczego się nie nadaję. Byłam smutna, ciągle chodziłam
przybita i straciłam chęć do życia. Uznałam, że skoro jestem tak
beznadziejna i nikomu niepotrzebna, to po co mam żyć? Wróciłam do
domu. Mamy i taty jak zwykle nie było, więc wykorzystałam okazję.
Napisałam do rodziców liścik, że ich kocham, ale nie mam po co żyć.
Wzięłam jakieś tabletki, które mama trzymała w szafce i zasnęłam…
Obudziłam się w szpitalu. Nade mną siedzieli mama i tata, trzymali mnie
za rękę i płakali. W szpitalu zostałam jeszcze kilkanaście dni. Po powrocie
do domu mama zapytała mnie w obecności psychologa, dlaczego to
zrobiłam. Wtedy wszystko jej opowiedziałam. Rodzice wnieśli sprawę do
154

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – KLASY V – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
sądu. Kaśka? Nie wiem, co z nią. Okazało się jednak, że nie mnie jedną tak
poniżała. Siedzi w poprawczaku albo ma kuratora, najważniejsze, że już jej
nie widuję. Rodzice postanowili, że wracamy na wieś.
Teraz wiem, że to, co zrobiłam, było głupie i że wszystkim na mnie
zależy. Gdybym mogła cofnąć czas, o swoich problemach wcześniej
powiedziałabym rodzicom. A wy? Czy o nich mówicie?

[Jestem Joanna, mam 50 lat...]
Jestem Joanna, mam 50 lat. Choć II wojna skończyła się 14 lat temu,
chciałabym opowiedzieć moją historię z tego okresu. Wojna rozpoczęła się
1 września 1939 roku. Miałam wtedy 30 lat. Mam córkę i miałam też męża,
ale zginął w czasie walk. Gdy mąż wyjechał na front, zostałam sama
z Kasią. Miała wtedy 10 lat, więc była już dużą dziewczynką.
Mieszkałyśmy w małym domku w lesie na odludziu. Na początku co
tydzień przychodził do nas pewien mężczyzna i przynosił nam jedzenie
i picie, ale z czasem było coraz gorzej – przychodził co dwa, trzy, cztery
tygodnie, a później przestał przychodzić wcale. Brakowało nam jedzenia
i picia. Od czasu do czasu szłam do oddalonej o kilka kilometrów wioski,
żebrząc o kawałek chleba lub kartofle. Pewnego dnia na ulicy w wiosce
spotkałam moją siostrę. Zachowywała się dziwnie, nim zdołałam
cokolwiek powiedzieć, ona uciekła. Cztery dni później zbombardowano
nasz dom. Przeniosłam się z córką do szwagierce. Była wredną kobietą, ale
innego wyjścia nie widziałam. Nie pozwalała nam wychodzić z pokoju i z
wielkiej łaski dawała kawałek chleba. Któregoś dnia po prostu wyrzuciła
nas z domu. Nie wiedziałam, co zrobić, gdzie tym razem się udać. Wtedy
przypomniało mi się, że mam jeszcze daleką ciotkę. Czy żyje? Czy zdołam
ją odnaleźć? Udało się. Gdy zapukałam do jej drzwi, otworzyła je,
uśmiechnęła się i wpuściła nas do domu. Miała ładny dom z dużymi
oknami, białymi ścianami, czysty i zadbany. Powiedziała, że mogę u niej
zostać, jak długo będę chciała. W 1941 roku postanowiłam pojechać do
swojej siostry i wyjaśnić jej dziwne zachowanie, do jakiego doszło podczas
naszego ostatniego spotkania. Tym razem przyjęła nas z otwartymi
ramionami. Powiedziała, że nie mogła mi wcześniej udzielić schronienia
ani jakiejkolwiek pomocy, dlatego wolała uciec, by się nie tłumaczyć.
Klara mieszkała na parterze niewielkiego domu. Pod szafą miała wejście
do schronu. Któregoś dnia Niemcy zbombardowali miasto. Razem z Klarą
i Kasią schowałyśmy się w schronie. Udało nam się przeżyć. Nazajutrz
Niemcy zaczęli przeszukiwać dom, całe dwa dni spędziłyśmy pod ziemią.
Rano postanowiłyśmy wyjść. Wtedy na klatce schodowej usłyszałam płacz
dziecka. Zobaczyłam niemowlę. Do jego ręki przytwierdzona była kartka
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z napisem: „od jakiegoś czasu cię obserwuję i wiem, że będziesz dobrą
zastępczą mamą dla mojego synka. Gdybym przeżyła wojnę, nazywam się
Małgorzata Waltz. Teraz mam 20 lat i kiedyś mieszkałam w Warszawie.
Gdybym nie przeżyła, powiedz Jasiowi, że bardzo go kocham”. Nie
wiedziałam, co zrobić, bo nie byłam teraz gotowa na drugie dziecko, ale
przyjęłam je i miałam zamiar opiekować się nim jak najlepiej. Minął
kolejny rok, a wojna nadal trwała. Jasiek miał już roczek i pomału stawiał
pierwsze kroki. Kasia bardzo go polubiła i nie mogła nacieszyć się bratem.
Często brała go na ręce lub opowiadała bajki. W 1945 roku wojna się
zakończyła. Długo szukałam biologicznej mamy Jasia, ale bez skutku. Po
jakimś czasie dowiedziałam się, że zginęła w obozie zagłady. Jaś wie, że
nie jestem jego biologiczną mamą, ale bardzo mnie kocha. Często
opowiadam mu o wszystkich ludziach, którzy pomogli nam przetrwać
wojnę i dożyć dni, kiedy możemy być prawdziwą, choć trochę posklejaną
rodziną.
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KINGA PIETRUSIAK
Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, klasa V

Rycerski bój
Fragment
(...) Na ten sygnał Zocha ruszyła jak torpeda. Widziałam tylko
unoszącą się pianę, ponieważ pędziła jak szalona. Wyprzedziła wszystkich,
dogoniła Maję i wtedy właśnie spojrzała na koleżankę. Spojrzała jeszcze
raz i wtedy zorientowałam się, że zauważyła coś dziwnego, co ją
zaniepokoiło. Podążyłam za jej wzrokiem. Maja dławiła się wodą,
a wcześniej nikt tego nie dostrzegł, nawet ja. Tylko Zocha w spienionej
wodzie zobaczyła, że Maja jakby szamoce się, płynąc. Zocha, która była
bardzo blisko zwycięstwa, zatrzymała się przy koleżance i dała w ten
sposób znak dorosłym, że Mai potrzebna jest pomoc.
Zaraz zrobił się ruch, zresztą akurat zawodnicy dopłynęli już
i podawano czasy. – Pomocy ! – krzyczała Zocha. – Maja się topi!
– Już dobrze – uspokajali ją wszyscy, bo Maję wyciągnięto na brzeg,
a Zocha nadal wszystko przeżywała. W ogóle nie myślała o zawodach,
wynikach. Chyba zapomniała, gdzie jest. Przestraszyła się, że koleżance
mogłoby się coś stać. Pomyślałam: „Jak to cudownie być dzieckiem, takim
szczerym, naturalnym, otwartym na potrzeby innych.”
Wszyscy byli zdziwieni postawą Zosi. Przecież mogła wygrać swoje
pierwsze zawody! Tyle osób na nią liczyło i przyszło oglądać. Potem miały
być lody i rodzinny spacer do palmiarni. Gliwicka palmiarnia jest taka
piękna! Zocha szykowała się na te przyjemności od tygodni…, ale pomogła
koleżance i gdy trzeba było już iść do domu, dotarło do niej, że nie będzie
nagrody. Wytłumaczyliśmy jej, że nagroda jak najbardziej jej się należy.
Dziewczynka była zdziwiona, że uważają ją za „bohaterkę” i że te
planowane przyjemności nie przepadną jednak. Przecież nie dopłynęła do
końca, nie wygrała… Nie rozumiała, o co nam chodzi, gdy chwaliliśmy ją,
ściskaliśmy… Nawet panowie sędziowie przyszli z gratulacjami, czego
Zocha nie umiała pojąć. Uważała, że to, co zrobiła, nie miało nic
wspólnego ze sportem. A przecież miało! Musiałam jej to pomału
wytłumaczyć, że to najważniejsze w sporcie – zasada fair play, troska
o drugiego człowieka. A właściwie nie tylko w sporcie. Czym jest wygrana
przy ludzkim życiu? Czy można się z niej cieszyć? Bardzo dobrze postąpiła
i chciałam, żeby tę lekcję zapamiętała na całe życie, że warto być dobrym,
warto pomagać innym.(...)
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Błędy życiowe
Fragment
(...) Następnego dnia mój kolega dziwnie się zachowywał. Nie chciał
z nikim rozmawiać. Był ubrany ponuro. Miał założony kaptur i głowę
spuszczoną cały dzień w dół. Gdy go pytałam, co się dzieje – nie
odpowiadał albo uciekał. Zauważyłam, że opuścił się z nauce i często nie
ma go w szkole. Zachowywał się tak przez miesiąc. Pewnego dnia przyszła
do mnie koleżanka. Jej zachowanie także mnie zdziwiło.
– Hej, czy wiesz, co się dzieje z Adamem? – zapytałam.
– Pewnie znowu się wypłakał swojej mamusi.
– Co? Nie rozumiem.
– Nic nie wiesz?! Naprawdę?
– A co mam wiedzieć?
– Bo ja, Dominik, Ania i Beata powiedzieliśmy mu, że jest synusiem
mamusi i że jest nikim. Tak dla jaj, wiesz? A potem Dominikowi upadł
plecak przez Adama i zaczęli się bić.
Nie chciałam więcej tego słuchać. Zadzwonił dzwonek. Mogłam
więc iść do domu.
W drodze do niego zobaczyłam Adama, jak siedzi na przystanku.
Usiadłam koło niego.
– Cześć – powiedziałam. – Co się dzieje? Słyszałam o bójce
z Dominikiem, ale myślę, że chodzi o coś więcej.
– Co ty możesz wiedzieć? Czy byłaś kiedyś upokorzona tak, że
wszyscy myśleli, że jesteś nikim? Nie znali twojej historii, ale i tak dla nich
byłaś zerem?
– Tak. Wiem, jak to jest. Myślisz, że jesteś nikomu niepotrzebny.
Nie chcesz żyć. Masz cały czas oczy we łzach. Nikomu nie chcesz nic
mówić, bo boisz się, że się z ciebie będzie śmiać.
– Patrz – mówiąc to, zdjął kaptur i zobaczyła jego oko.
– Co się stało?
– Dominik ze swoimi kolegami znowu mnie pobili. Biją mnie cały
czas. Nie chcę chodzić do szkoły, bo następnego dnia znowu tak
wyglądam.
Gdy skończył mówić, poszłam wyrzucić gumę do kosza. Zza krzaka
widziałam, jak zbliża się Dominik ze swoją bandą. Nie mogłam nic zrobić.
Na moich oczach pobili Adama! Próbowałam podejść, lecz nie chciałam
dostać. Bardzo mi wstyd i żałuję tego, co zrobiłam, a właściwie tego, czego
nie zrobiłam. Wewnątrz mnie załączyła się blokada, tak zwana
„bezsilność”. Nie mogłam, nie chciałam mu pomóc.
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Wróciłam autobusem do domu. Adam ani razu się do mnie nie
odezwał, ani ja nie chciałam zaczynać rozmowy. Cały czas o tym
myślałam. O rozmowie jego mamy z nauczycielką, o mojej rozmowie
z Kasią i o Adamie. Dominik, Kasia i ta cała reszta chcieli się z kogoś
ponabijać, ale nie w pełni świadomi – zranili go. Taką wielką krzywdę mu
wyrządzili. Ja nie byłam od nich lepsza. Nie pomogłam mu w ogóle. Muszę
wziąć się w garść i pogadać z Dominikiem. Już się go nie boję.(...)
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KRYSTIAN SINORADZKI
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu, klasa VI

[Na warszawskim Bemowie...]
Na warszawskim Bemowie, razem z mamą, mieszka Tomek –
siedemnastoletni chłopak, zwykle ubrany w jasne dżinsowe rurki,
zamszowe buty za kostkę, T-shirt z logo jego ulubionego zespołu
i rozpinany sweter. Tomek jeździ do szkoły na drugi koniec Warszawy,
najczęściej tramwajem lub autobusem. Dobrze się uczy, ale nie lubi
przebywać w szkole, ponieważ jego rówieśnicy nie bardzo go lubią. Jest
raczej samotnikiem, wyróżnia się z tłumu – tam, gdzie wszystkich jest
pełno, tam go brak, i na odwrót. Najchętniej siedziałby w swoim pokoju
i nic nie robił lub włóczyłby się po Warszawie całe noce. Tak wyglądało
jego życie do niedawna, aż jego koledzy z klasy, a zarazem „dresy”
z osiedla, zaczęli go nękać. Wytrzymywał tę sytuację przez około pół roku,
aż w końcu postawił się im, ale walka z łobuzami nie wyszła mu na dobre.
Adrian i Kuba, tak się nazywali oprawcy, zaczęli go szantażować – albo
przyniesie kasę, albo znów mu się oberwie. Musiał im płacić przy każdej
okazji. Chcieli ciągle więcej i więcej, lecz jego portfel to przecież nie
studnia bez dna. Po jakimś czasie skończyły się pieniądze, wtedy rozpętało
się piekło. Któregoś dnia miał się spotkać z Adrianem i Kubą na osiedlu.
– Masz pieniądze? – krzyknął Adrian.
– Nie mam, ale jak tylko wyciągnę coś od matki, to obiecuję, że wam
dam – tłumaczył się Tomek.
– Jak to nie masz? – zdenerwował się Kuba.
– Przecież powiedziałem, że jak będę miał, to wam dam –
powiedział wystraszony Tomek.
– Masz tydzień, aby załatwić kasę – powiedzieli chłopcy, odchodząc
w stronę centrum.
Minęło kilka dni, a Tomek nadal nie miał pieniędzy. Postanowił, że
nie pójdzie w umówione miejsce, jednak bez spotkania się nie obeszło.
Adrian i Kuba złapali go, gdy wracał ze szkoły do domu. Pobili
i powiedzieli, że ma im wkrótce coś zapłacić, bo znów dostanie. Bójkę
zobaczyła dziewczyna z osiedla – Anka – dość niska, o czarnych włosach
z różowymi pasemkami. Ubrana była w czarną sukienkę i wysokie glany.
Miała bardzo dużo kolczyków. Gdy Adrian i Kuba odeszli od Tomka, ona
podbiegła do niego i zapytała:
– Hej, nic ci nie jest?
– Chyba przeżyję – odpowiedział żartobliwie Tomek.
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– Jak masz na imię?
– Tomek, a ty?
– Anna, ale wszyscy mówią na mnie Jessie.
– Okay, to chyba już się poznaliśmy? – zaśmiał się chłopak.
– Może gdzieś pójdziemy? – zaproponowała Ania.
– Bardzo bym chciał, ale źle się czuję.
– W sumie nie dziwię się po tym, co się stało…
– Przecież możemy pójść gdzieś razem jutro?
– Dobrze, jutro o 19 spotkajmy się przy tym sklepie – Ania pokazała
palcem osiedlowy „spożywczak”.
– To co? Jesteśmy umówieni?
– Dla mnie super, do jutra!
– Na razie.
Tomek poczuł coś do Ani, to było coś więcej niż chęć przyjaźni
z nią. Myślał o niej całą drogę do domu, nie wiedział jednak, czy ona
odwzajemnia jego uczucia. Gdy przyszedł do domu, mama zapytała:
– Boże, skąd te siniaki? Co się stało? Jak to się stało?
– To nic takiego, mamo.
– Kto ci to zrobił? Trzeba z tym iść na policję!
– O, nie. Tylko nie na policję!
– Dlaczego?
– Oj mamo, poboli, poboli i przestanie, a oni się w końcu odczepią.
– No dobrze, niech ci będzie, nikomu nie powiem, a teraz idź już
lepiej spać.
– Tak, tak, wiem mamo.
Następnego dnia Tomek wstał rano i pojechał do szkoły. Na lekcjach
nie mógł się skupić, bo ciągle myślał o Ani. Po szkole szybko pojechał do
domu, odrobił lekcje i poszedł na spotkanie z nią. Czekał przy sklepie
bardzo długo.
– Hej – zawołał.
– „Siema”!
– Czekałem na ciebie.
– Przepraszam, że się spóźniłam, ale matka miała problem, że chcę
wyjść z „chaty”.
– Rozumiem, nic się nie stało. Gdzie idziemy?
– Może nad Wisłę?
– Mnie pasuje, chodźmy.
Po dotarciu nad rzekę usiedli na ławce, wtedy Tomka kompletnie
„zamurowało”
– Co ty robisz? – zapytał zdziwiony
– A co? Nie widać? Odprężam się.
– Paląc trawę?!
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– Tak, a co?
– To niedozwolone w naszym kraju!
– Co z tego, lubię życie na krawędzi, zresztą sam powinieneś
spróbować.
– Nie boisz się, że złapie cię policja?
– „Cieniak” Teraz się nie dziwię, że chłopaki ciągle cię leją. Jesteś
tchórzem. To co? Zapalisz? Spróbujesz?
– Dobrze, ale tylko ten raz… Super… Jak mi dobrze… U kogo kupię
tego więcej?
– U mojego sąsiada. Mieszka na czwartym piętrze.
Tomkowi spodobały się narkotyki. Brał ich coraz więcej
i mocniejsze. Jego mama niczego nie podejrzewała, dopóki nie znaleziono
go w szkolnej toalecie nieprzytomnego, ze strzykawką wbitą w rękę. Od
razu zabrano go do szpitala, niestety za późno. Dwa dni później zmarł…
przedawkował.
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JAN SZAFRAN
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, klasa VI

Wielka pasja
Fragment
(...) Po powrocie oczywiście byliśmy ciekawi, jak poszło Kasi na
mistrzostwach. Okazało się, że zajęła 9. miejsce. Nie była to super
wiadomość, bo liczyła na co najmniej trzecie. Dziewczyna była zmęczona
i przygnębiona, choć nasze egipskie prezenty trochę poprawiły jej humor.
Wieczorem zrobiliśmy grilla i zadowoleni zajadaliśmy się
kiełbaskami. Oczywiście nie zabrakło wspomnień z wakacyjnej wyprawy.
Oglądaliśmy zdjęcia, które zrobił tata, i było dużo śmiechu. Wtedy Kasia
opowiedziała nam o mistrzostwach. Okazało się, że przeszła tam ogromną
„szkołę życia”. Na zgrupowanie pojechali w siedem osób. Między innymi
była Julka, za którą dzieci nie przepadały. Wszystkim bardzo zależało, aby
pokazać się z jak najlepszej strony, trenowali do sześć razy dziennie. Był to
ogromny wysiłek.
Dwa dni przed mistrzostwami okazało się, że Julka złapała jelitówkę.
Miała też wysoką temperaturę, bo 39 stopni. Zaraziła przy tym wszystkich.
Trener był załamany. Tyle wysiłku, treningów i nerwów, a tu jeszcze ta
choroba. Niestety, nie było szans, aby w ogóle wystartować w zawodach.
Kasia powiedziała nam, że wtedy płakała całą noc. Czuła się taka samotna
i nieszczęśliwa, że tak bardzo brakowało jej mamy, taty i nawet Maćka,
z którym cały czas się kłóciła. Zawsze w trudnych sytuacjach mogła liczyć
na rodzinę. A teraz była sama, a oni daleko. Nie chciała im psuć
wymarzonych wakacji. Ból był o tyle większy, że nie pojechała do Egiptu,
chociaż bardzo chciała. Postawiła na zgrupowanie i mistrzostwa. Nie
wszystko jednak można było przewidzieć. Nie wyszły jej mistrzostwa
i wakacje.
Długo myślałem o tym, co się wtedy wydarzyło. To jest sport.
Sportowcy wiedzą, że, aby coś osiągnąć, trzeba z siebie dać bardzo dużo.
Treningi, treningi i treningi, a okazuje się, że to jednak nie wszystko.
Dodatkowo trzeba mieć dużo szczęścia. Poświęcenie oraz częste
wyrzeczenia nie zawsze dają wyczekiwane efekty. To właśnie jest pasja,
wewnętrzna motywacja, która nie zawsze gwarantuje sukces. Na szczęście
Kasia się nie poddała i dziś mogę oglądać jej wyczyny na kolejnych
mistrzostwach. Pewnie nawet się nie domyśla, że tamte wakacje i jej
samozaparcie tak wiele dały do myślenia. Przestałem tak łatwo oceniać
sportowców, gdy nie zdobywają medali. Wiem, jak bardzo można
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skrzywdzić człowieka, który wszystkiego sobie odmawia, pochopną
krytyką, gdy samemu leży się w tym czasie na egzotycznej plaży. Gdybyż
to mogli zrozumieć internetowi hejterzy!...
Kadrowicze wszystkich dyscyplin – podziwiam was, nawet gdy
wracacie z 9. miejscem!
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JUSTYNA SZMIGIEL
Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku, klasa VI

Niedoceniona pomoc
Fragment
(...) W drodze do komnaty, w której przebywał lekarz, nieznajomy
bardzo dziwnie się zachowywał. Zaczął się jąkać i nie patrzył królowi
w oczy, gdy ten coś do niego mówił, a na dodatek próbował po kryjomu
zabrać trochę jedzenia, gdy przechodzili przez kuchnię. Jednak monarcha
nie zwracał na to uwagi. Uważał, że wszyscy ludzie żyjący na ziemi są
dobrzy, a gdy ktoś próbował mu powiedzieć, że tak nie jest, oburzał się
i nie zgadzał się z tym. Gdy następnego dnia władca chciał pójść do
nieznajomego mu przybysza, przeraził się, wchodząc do komnaty. Na
pięknym mahoniowym łóżku leżało dużo jedzenia: owoce, warzywa,
ciastka i wiele innych rzeczy. Na złoto-brązowej narzucie widać było dość
dużych rozmiarów plamy po soku jabłkowym i porzeczkowym. Podłogę
przykrywał dywan z papierków po truflach ze śliwkami. Korzystający
z gościnności króla człowiek siedział sobie wygodnie na fotelu, zajadając
się winogronami.
– Co tu się dzieje?! – krzyknął król nieco zdenerwowany.
– Panie, wybacz mi, proszę, to, że ośmieliłem się pobrudzić tę jakże
piękną narzutę, ale w nocy byłem taki głodny i spragniony, że musiałem
coś zjeść i...
– Co to ma znaczyć, że byłeś głodny?! Przecież wczoraj na kolację
zjadłeś całego indyka, pozostawiając tylko kości! – monarcha już był zły
nie na żarty.
– Panie, błagam, pozwól mi to wytłumaczyć...
– Nie chcę słuchać twoich tłumaczeń! Wynoś się stąd, ale już!
– Ale...
– POWIEDZIAŁEM WYNOŚ SIĘ! – król tak głośno to powiedział,
że aż zatrzęsły się pięknie zdobione, oprawione w skórę książki
w kredensie.
– Zobaczysz, pożałujesz jeszcze tego! – odpowiedział biedak, po
czym wyszedł, trzaskając drzwiami, zostawiając w komnacie
zdenerwowanego władcę.
Po tej jakże nieprzyjemnej rozmowie król nie chciał z nikim
rozmawiać. Stracił również apetyt. Czuł się oszukany i okradziony przez
nieznajomego. Na dodatek w nocy dręczyły go koszmary. Śniło mu się, że
przybysz powraca do pałacu i kradnie kolejne rzeczy. Przez następnych
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parę dni monarcha nie mógł się skupić na wykonywaniu zajęć. Dopiero
siódmego dnia otrząsnął się z dręczących go myśli i postanowił wybrać się
do miasta. Po kilku godzinach stał już na głównym placu, a wokół niego
zgromadzeni byli wszyscy mieszkańcy. Gdy nastała cisza, król rzekł:
– Witajcie moi mili. Jak wiecie, już za tydzień będzie kwiecień. Czy
pamiętacie, co jest takiego niezwykłego w tym miesiącu?
– KONKURS NA NAJLEPSZEGO MIESZKAŃCA! –
odpowiedzieli chórem mieszczanie.
– No właśnie. Ale w tym roku trzeba będzie wykazać się swoimi
wszystkimi umiejętnościami! – odparł król, a potem dodał:
– Zadanie będzie polegało na odnalezieniu i przyprowadzeniu do
mnie pewnego człowieka. – Król szczegółowo opisał wygląd mężczyzny
oraz wyjaśnił mieszkańcom, dlaczego akurat tego człowieka mają
odszukać.
– Co za wyrachowany człowiek! Okradł naszego dobrego króla! –
krzyczeli pełni nienawiści ludzie.(...)
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KACPER ZAWISZA
Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach, klasa VI

Jak zostałem bratem…
Chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat
pewnego dnia w życiu, który wywarł na mnie szczególne wrażenie. Był to
jeden z tych momentów, o jakich mówi się często: „przełomowy”,
„niepowtarzalny”, „jedyny w swoim rodzaju”…
Ale zacznę od początku…
Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, mimo że minęło już dwa
lata. Miałem wtedy dziesięć lat, a moim największym marzeniem było
mieć rodzeństwo. Często rozmawiałem o tym z rodzicami, ale wydawało
mi się, że moje prośby nie przynoszą skutku. Mama ciągle zabiegana
i zaniepokojona codziennymi sprawami i tata… z reguły w pracy, często
zmęczony i zniecierpliwiony. W takiej sytuacji nie myśli się
o powiększeniu rodziny.
A jednak marzenia się spełniły… Było to 13 maja 2013 roku. Wtedy
urodziła się moja siostra, której daliśmy na imię Nikola. Był to szczególny
dzień w życiu mojej rodziny. Mama od rana źle się czuła i tata zawiózł ją
do szpitala. Tego dnia jak zwykle poszedłem do szkoły, ale nie byłem
w stanie skupić się na lekcjach, myślałem tylko o tym, co dzieje się
z mamą i Maleństwem. Zaniepokojony biegłem ze szkoły do domu, gdzie
powitała mnie uśmiechnięta babcia, oznajmiając tę najpiękniejszą ze
wszystkich wiadomość: „Masz siostrę!”. Tak bardzo ucieszyłem się z tej
wiadomości! Niepokój gdzieś się ulotnił, a ja poczułem się niezwykle
szczęśliwy.
Po południu wybraliśmy się z tatą do szpitala, bo byłem bardzo
ciekawy, jak wygląda moja Siostra. Ale na miejscu okazało się, że nie
mogę wejść na salę, gdzie leży moja mama z Siostrzyczką. Zrobiło mi się
bardzo przykro… Siedziałem ze zwieszoną głową na korytarzu, gdy
podeszła do mnie jedna z pielęgniarek i powiedziała, że ma dla mnie
niespodziankę. Stałem na korytarzu zdziwiony i zupełnie nie wiedziałem,
o co chodzi. W pewnym momencie pielęgniarka zawołała mnie do dużych,
szklanych drzwi. Stała tam mama i trzymała na rękach małą Nikolkę. Była
owinięta w kocyk i bardzo malutka, widać, że potrzebowała rodzinnego
ciepła i opieki. Pamiętam, że tego dnia pomyślałem sobie: „Kiedy ten
Maluszek zacznie mówić, chodzić, bawić się ze mną?”
Czas jednak upływa bardzo szybko. Dziś Nikola ma dwa lata i nie
jest już takim niewinnym Maleństwem. Często mi dokucza, płaczem
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wymusza niektóre rzeczy, zabiera szkolne przybory, zostawione przeze
mnie nie tam, gdzie być powinny i… No i sami domyślacie się, co się
z nimi dzieje w jej maleńkich, ale niezwykle zwinnych rączkach. Pomimo
tego bardzo ją kocham i dzień, w którym się urodziła, jest najpiękniejszym
dniem w moim życiu. Ta niewielka, często dokuczliwa Istotka stała się
oczkiem w głowie całej naszej rodziny, a dla mnie najukochańszą Siostrą,
spełnieniem moich marzeń.
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GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM

JULIA FUDALA
Gimnazjum nr 7 w Koszalinie, klasa III

Krótka historia o tym, jak muzyka łączy ludzi
Fragment
Siedziałem na tylnej kanapie w samochodzie moich rodziców,
z głową opartą o szybę, za którą lało jak z cebra. A może to niebo płakało?
I wtedy zobaczyłem kogoś. To była dziewczyna z zielonymi,
pięknymi, ale też smutnymi oczami. Siedziała w aucie stojącym obok.
Zadawałem sobie miliony pytań: czy ona też tak okropnie się czuła? Co
robiła w samochodzie na zatłoczonej drodze? Może wyjeżdżała? A może
gdzieś się wprowadzała? Nie wiem. Ale czułem jakąś więź, jakby to ona
była tym, czego mi brakowało. Jakby wypełniła pustkę, o której istnieniu
nie wiedziałem. Dziewczyna też na mnie patrzyła. Nagle odwróciła wzrok.
Nie wiedziałem, czy jeszcze się zobaczymy. Nieznajoma rzuciła czar.
Pierwszy dzień w nowej szkole. Znacie to uczucie? Kiedy w małym
mieście znają się wszyscy, a ty jak ostatni dureń włączasz się w ich życie
i wchodzisz w nie z buciorami.
Właśnie tak się czułem. Ale, jak to ja, włożyłem maskę
niepoprawnego optymisty. Może nie z uśmiechem, za to pewny siebie
szedłem przez szkolny korytarz, nie zwracając uwagi na wścibskie
spojrzenia uczniów. Znalazłem swoją szafkę, tylko co z tego? Nie
wiedziałem, gdzie jest sala chemiczna.
Szukając klasy, nagle wpadłem na kogoś niewiele niższego od
siebie. To była brunetka o zielonych oczach patrząca na mnie ze złością.
Gdyby wzrok mógł zabijać, pewnie właśnie trwałby mój pogrzeb. Mówiła
coś, ale zupełnie nie wiedziałem co, bo wpatrywałem się w nią
oszołomiony. Znałem te oczy.
– Gapisz się – zwróciła mi uwagę.
– Och – wydukałem, reflektując się po chwili. – Wybacz.
– Uważaj następnym razem – warknęła, poprawiając włosy, po czym
odeszła szybko w przeciwną stronę.
Następnym razem?
Starając się pozbierać myśli, szedłem dalej, aż moim oczom ukazały
się drzwi z napisem „Chemia” i numerkiem 237.
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Kilka dni później czułem się w szkole trochę pewniej. Znalazłem
nawet kumpla, co trochę mnie zdziwiło, bo nie byłem szczególnie
towarzyski. Ale Calum Hood był okej.
– Sherlock robi dzisiaj kartkówkę? – spytał znajomy Caluma, Luke.
Rozmawiali o nauczycielu historii, jednak nie przywiązywałem większej
uwagi do ich słów. Byłem za bardzo zajęty dziubaniem nieświeżych frytek
plastikowym widelcem.
Oprócz Caluma poznałem też Lucasa i Michaela. Razem tworzyli
paczkę, do której dołączyłem.
– Hej, Ashton, no nie? – podniosłem wzrok znad talerza na kogoś,
kto dosiadł się do naszego stolika. Była to ostatnia osoba, którą bym o to
podejrzewał, a mianowicie dziewczyna z samochodu. Na imię miała
Wendy, a przynajmniej tak mi powiedziano.
– Mam do ciebie sprawę.
– Jaką? – starałem się grać opanowanego.
Zamiast mi odpowiedzieć, usadowiła się wygodniej. Zrzuciła torbę
z ramienia, po czym odpakowała słomkę z folii i wcisnęła ją w otwór
w kartonowym pudełku z sokiem.
– Słyszałam, że grasz na perkusji – popatrzyła na mnie pewna siebie,
jakby nie dopuszczała do siebie faktu, że mogę zaprzeczyć.
– Tak – pokiwałem głową. – O co chodzi?
– Cóż, mój zespół poszukuje perkusisty – wzruszyła ramionami,
uśmiechając się tajemniczo. – Do zobaczenia na próbie.
Na blacie położyła kartkę wyrwaną z zeszytu, zapisaną drobnym
pismem, po czym odeszła.
– No, stary – Mike poklepał mnie po plecy, a na jego twarzy widniał
głupi uśmieszek.
– No co? – rzuciłem mu ostrzegawcze spojrzenie, na które uniósł
ręce do góry. – To tylko jedno popołudnie – mój wzrok spoczął na skrawku
papieru. Zapisano tam godzinę, dzień i adres. Miałem się stawić
w czwartek, chyba w czyimś domu.(...)
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URSZULA GOŁKOWSKA
Gimnazjum w Brynku, klasa III

Oto Jakub
Fragment
HALO!
Jestem Kuba. Mam rok i 4 miesiące. Nie myślcie, że nie umiem
mówić. Ten problem komunikacji między nami wgląda tak: ja muszę się
uczyć waszego języka, ale wy mojego to już nie chcecie. Może i lepiej…
Kiedyś pewna pani podeszła do wózka i zaczęła coś mówić po mojemu.
Nie wiem, co chciała powiedzieć, ale zrozumiałem „mięsny jeż”. Posłałem
jej spojrzenie pt. „Kobieto, co ty mówisz?”, lecz ona paplała dalej o jakiejś
ciotce, którą rozjechał traktor. Ludzie! Przecież nawet ja wiem, że traktory
są od orania, a nie od rozjeżdżania zbędnych krewnych.
Tak więc, wracając do mojego domu, to oprócz mnie mieszkają
w nim: tata, mama, brat, siostra i brat, ale o nich więcej opowiem kiedyś.
A ja w wolnym czasie (to znaczy, kiedy rodzice mi pozwolą) śpiewam, jem
i pływam… w wannie oczywiście.
Jak wyglądam? No, jestem takim bobasem, nie takim jak wszystkie,
bo każdy maluch jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Mam dwie ręce, dwie
nogi, dwa zęby i oczy w kolorze nieba. Ostatnio odkryłem, że z głowy
wystają mi takie zakręcone owale. Mama się śmieje i mówi, że to uszy.
To tyle na początek.
Z rodziną i „hejhejami” w tle
Cześć Ludzie! Nie wiem, jak tam u Was po wakacjach, ale u mnie
niespecjalnie. Moje rodzeństwo poszło do szkoły i, jeśli Wy wracacie do
domu w takim stanie, jak oni, to szczerze współczuję.
Benjamin, jak przychodzi, to nic nie mówi, tylko się do mnie
uśmiecha jak „zombio-siedemnastolatek”. On jest fajny, tylko trochę zbyt
nerwowy. Fajny, bo gra ze mną w grę LEGO na tablecie, ogląda filmy
z autami, które co chwilę robią „bam!” i razem wyżeramy płatki
śniadaniowe, kiedy mama nie patrzy. Ale czasami, jak robi zadanie, to się
robi strasznie wybuchowy i niewdzięczny. Kiedyś, jak pisał ciąg szóstek
i trójek (więcej nazw cyfr nie znam), ja stwierdziłem, że mu trochę
urozmaicę tę kartkę i narysowałem kolorowymi długopisami piękne autko,
w autku „hejhej” (to takie ludzko podobne żółte coś, co trzyma kierownicę
i robi „Hej! Hej!”), a nad tym wszystkim dinozaura, który chce go zjeść.
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Wiecie, co zrobił Benjamin?! Wściekł się i zaczął na mnie krzyczeć, że mu
zniszczyłem projekt na matematykę! Ja nie rozumiem, dlaczego szóstki
i trójki są ładniejsze niż „hejhej” i dinozaur? Nie dość, że niewdzięcznik, to
jeszcze i bezguście.
Co innego Judyta. Ta to ma talent do rysowania, od niej uczyłem się,
jak malować „hejheje”. Judyta, oprócz sztuki, interesuje się literaturą i jak
chce mnie „uspać”, to bierze taką strasznie grubą książkę i mi czyta. Ja nie
wiem, co za matoł ją pisał, ale ona jest zupełnie nie po polskiemu. Moja
siostra w ogóle tak nie uważa i mówi, że kocha Mickiewicza. To dziwne,
bo wydawało mi się, iż ona jest dziewczyną Jeremiego, który co chwilę do
nas wpada, ale kobiety są zmienne, tak zwane humanistki też.
Może warto by też było wspomnieć o naszych rodzicach, bo nie
wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje, że oni mają wpływ na nasze
wychowanie, a nie tylko rodzeństwo. Mój tata jest wysoki prawie jak
drzewo i chudy prawie jak Benjamin. Często mnie podrzuca – hop! – do
góry. Mama się denerwuje i mówi tacie, jak on tak może, że jest potwornie
nieodpowiedzialny. A potem tata stwierdza: „Tak, synu, to bardzo
niebezpieczne”, po czym znowu mnie podrzuca.
No i jest oczywiście mama. Na ogół jest miła i spokojna, ale jak
o szóstej rano musi obudzić, nakarmić, ubrać i odprawić całe stado
Normanów, Anglosasów, Wizygotów i Ostrogotów (Wandalów jeszcze
u nas nie spotkano) do szkoły i pracy, to zamienia się w Kleopatrę,
Boudikę i Katarzynę II naraz. Mama ma dziwny zwyczaj biegania
i śledzenia mnie przez cały czas. Teraz jej trochę przeszło, ale jak byłem
młodszy, to na przykład zasłaniała przede mną rogi stołu albo zbierała
wszelkie lego z podłogi. Co ona myślała? Że je zjem?
Członek tej radosnej i szalonej grupki zwanej rodziną. Mój ulubiony
„Hejhej – Ryś”.
Dziadzie i łaaa
Moja mama wróciła do pracy. Wróciła rok temu, ale do tej pory nie
napisałem Wam, co od roku robię ja, kiedy jej nie ma. Niestety, rodzice nie
pozwalają mi zostać samemu w domu i na przykład zjeść wszystkie
cukierki na raz albo zalać łazienkę wodą, żebym zobaczył, czy lampa umie
pływać. Oni wymyślili, że będę od rana do poobiedzia u babci i dziadzia.
Babcia to mama mojej mamy, a dziadzia – tata mojej mamy. Tak, wiem, że
to skomplikowane, sam się w tym gubię. „Dziadzie” mieszkają w dużym
domu, w którym jest bardzo fajnie. Mają kuchnię i łazienkę, i piwnicę,
i mnóstwo pokojów, i komputer, i „chachy”, i „łaaa”. Już objaśniam
i tłumaczę. Kuchnia jest wyjątkowa, bo w niej mieszkają kartofelki.
W porze „przedobiedzia” babcia wyciąga kartofelki z ich domku w torbie,
bierze też garnek i pudełko. Ja podaję babci „fuj” kartofelki, ona ściąga
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z nich skórę i podaje mi je, a ja je wrzucam do garnka. To jest naprawdę
świetna zabawa! Łazienka „dziadziów” to miejsce, gdzie się myje „fuj”
rączki mydłem, w którym pływają rybki. Dziadzia mówi, że one są
sztuczne, bo namalowane, ale ja mu nie wierzę. Jak by były namalowane,
to by się zmyły mydłem, w którym mieszkają, nie? Piwnica. Też mam
w domu piwnicę, ale byłem w niej tylko dwa razy, bo tata i Benjamin mają
tam porozkładane swoje zabawki i mama nie pozwala mnie tam zabierać.
Ale piwnica dziadzi to coś zupełnie innego! W tej piwnicy śpi „wengieln”.
„Wengieln” jest czarny, „brudliwy” i bardzo fajny. Kiedyś, jak
wychodziliśmy z dziadziem z piwnicy, a akurat Judyta przyjechała do
babci, to moja kochana siostra stwierdziła, że mógłbym reklamować pastę
do butów. Ja nie wiem, co ma jedno do drugiego, ale Judyta mówi czasami
od rzeczy. Kiedyś powiedziała, że „właściwości pierwiastków
chemicznych uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej,
zmieniają się w sposób okresowy.” Szalona, prawda? Kolejną fajną rzeczą,
którą mają „dziadzie”, a której nie mamy my, to „chachy”. To takie ładne
kawałki drewna. Jest na przykład „icha’, amen z krzyżem na górze i „kól”–
ten drugi wysoki. Gram czasem z dziadziem w „chachy” i nasza gra ma
ustalone, jasne reguły, natomiast, kiedy Benjamin gra, to ja nie wiem, jak
dziadzia wytrzymuje ten chaos, który panuje na stole do „chachów”.
„Łaaa” jest wielki, zielony i robi „łaaa”, przynajmniej ja tak myślę.
Benjamin mówił, że one żyły dawno temu w triasie, jurze i kredzie, ale
przecież one żyją ciągle jak mój zielony „łaaa”. Oprócz tych wszystkich
fajnych rzeczy robimy z dziadziami inne, też fajne. W porze obiadu
oglądam z babcią „Misia Uszatka”, „Żwirka i Muchomorka” albo „Świnkę
Peppę”. Gramy też z babcią w taką grę: ja przemycam łyżeczki z szuflady
do kieszonki w moim małym krzesełku, a potem, jak nie widzę, to babcia
je wkłada z powrotem do szuflady. Śmieszne. Bawimy się aż do
„poobiedzia”, bo potem przyjeżdża mama i bierze mnie do domu. Czasami
wpada też Benjamin albo Judyta. Opracowałem kiedyś plan, żeby przebrać
się za ninję i ukryć się wśród „wengielna”, żeby przenocować u dziadziów
i zobaczyć, czy nocą „łaaa” ożywa.(...)
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JULIANNA GRYSIEWICZ
Gimnazjum w Czerwieńsku, klasa I

Moc zaufania
Fragment
Historia powinna się zacząć od „pewnego razu”. Moja się nie
zacznie. To wszystko trwa do teraz. Jestem Nadia. Zwyczajne, słowiańskie
imię dla piętnastolatki. Miesiąc temu przeprowadziłam się z mamą do
Pniew – niewielkiego miasteczka w Wielkopolsce. Właściwie nie wiem,
czy mi się tu podoba. Wiem za to, że na pewno będzie lepiej niż kiedyś.
Nie ma już osób, które mnie skrzywdziły.
Chodzę do trzeciej klasy gimnazjum. W Pniewach jest tylko jedno.
Uczę się tu całkiem niedługo, ale zdążyłam już zaobserwować, jak to
właściwie jest w mojej szkole. Nie zauważałam tylu rzeczy kiedyś. Byłam
wtedy zajęta chodzeniem na zakupy z przyjaciółkami, plotkowaniem,
przesiadywaniem na Facebooku i podrywaniem chłopaków. Już nie jest tak
samo.
Zacznijmy od pierwszego dnia w nowej szkole. W czasie
przeprowadzki obiecałam sobie jedno – „Nie dopuszczę do siebie nikogo.
Nie chcę mieć nikogo, na kim mi będzie zależeć.” Aby spełnić obietnicę,
pomyślałam, że najlepszym sposobem będzie odpychający wygląd. Tak,
czarne, wyzywające ubrania, mocny makijaż. To jest to. I nie myliłam się.
Już po wejściu na pierwszą lekcję do klasy, mojej nowej, „bardzo
koleżeńskiej i zgranej” (jak to określiła pani dyrektor) klasy, zostałam
obrzucona pogardliwymi spojrzeniami dziewczyn oraz zawiedzionymi
kolegów, którzy najwyraźniej liczyli na to, że ich nowa koleżanka z klasy
będzie piękną blondynką, o ślicznych niebieskich oczach, idealnych
kształtach, ubraną markowo, zabawną, miłą, trochę romantyczną (myślę, że
tak większość chłopaków wyobraża sobie swój ideał dziewczyny). Chyba
nie spodziewali się aż takiego zaprzeczenia ich wyobrażeń, ale jakoś mało
się tym przejęłam. I tak od tego czasu było każdego dnia, na każdej lekcji,
każdej przerwie. Nikt nie próbował mnie poznać, zagadać. Było tak jak
chciałam, świetnie, oby dało się tak przetrwać do końca roku.(...)
W równoległej klasie jest pewien chłopak. Ma na imię Oskar. Leci
na niego większość dziewczyn za szkoły. Mnie też się podoba. Na
szczęście i tak skończę zapewne na obserwowaniu z daleka jego i innych
dziewczyn, które próbują do niego zagadać. Wydaje się być bardzo
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pewnym siebie i dobrze wiedzieć, że jest obiektem zainteresowania. Pozory
często mylą, więc może zaryzykuję. Nie wiem sama.
Po powrocie do domu, przeglądając Facebooka, ciągle zastanawiam
się, czy napisać. Jest dostępny. Otwieram chat, piszę „hej”. Cóż za
elokwencja. Szybko wylogowuję się. W szkole dostrzegam jego przelotne
spojrzenia. Nie wiem właściwie, co mogą oznaczać.
Po paru godzinach ze strachem loguję się do społeczności. Jest
wiadomość od niego – „Cześć :>”. Jestem szczęśliwa, bo spodziewałam się
„po co do mnie piszesz?” albo braku odpowiedzi. Odpisuję, nadal dość
niepewnie, ale z czasem jest co raz lepiej. Prowadzimy zwykłą, przyjemną
rozmowę jak znajomy ze znajomym, oczywiście w Internecie.
– Wydajesz się być kimś, kto raczej woli nie mieć znajomych
i trzymać wszystkich na duży dystans
– Bo tak jest w rzeczywistości, więc pomyślałam, że chociaż
w Internecie mogę spróbować coś zmienić :)
– Dlaczego trzymasz się tak daleko?
– Nie chcę o tym rozmawiać.
Codziennie któreś z nas zaczyna rozmowę. Na początek było to
podstawowe „Jak tam?” i takie różne, ale z dnia na dzień coraz lepiej się
poznajemy. Nie jest takim „Kenem”, jak mi się wydawało.
W Internecie chyba wszyscy są inni niż na co dzień. Nigdy bym się
nie domyśliła, że na przykład Ada z 2C, która przerwy spędza zazwyczaj
w towarzystwie swojego telefonu, ma mnóstwo przyjaciół spoza naszego
miasta i jest bardzo rozpoznawalna na Facebooku. Dostaje dużo like’ów
i komentarzy pod zdjęciami, ma wielu znajomych i wiele osób, które ją
obserwują. Albo taka Dominika z 3D. Nie wiedziałam, że jeździ konno
i bardzo często wspiera różne fundacje dla zwierząt. Jej cała tablica
aktualności jest w postach, w których apeluje o wsparcie. Wiele ludzi ze
szkoły swoją prawdziwą osobowość pokazuje tylko w Internecie.
W szkole z Oskarem unikamy się raczej. Chyba wolę z nim nie
rozmawiać. Wyrobiłam już sobie opinię „tej strasznej, co unika
wszystkich” i dziwne by było, gdybym nagle zaczęła rozmawiać z takim
popularnym chłopakiem jak on. Poza tym boję się. Poznaliśmy się tak
dobrze, że nie wiem, czy bym go nie zawiodła moją nieśmiałością w realu.
– Właściwie nigdy nie mówiłeś, czym się interesujesz. Piszę, licząc na
to, że dowiem się czegoś ciekawego.
– Rysuję. Robię to w wolnym czasie. Nic specjalnego.
– Wyślesz mi parę rysunków? Chciałabym zobaczyć, bo na pewno są
świetne :D
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Oskar wysyła mi kilka swoich „niespecjalnych” obrazków. Są
niesamowite. Ma talent. Zastanawiam się, dlaczego nikomu nie mówi
o swojej pasji.
– Są świetne! Masz naprawdę talent.
– Przesadzasz. Robię to tylko od czasu do czasu, dla przyjemności, to
mój sposób na pozbycie się emocji. Właściwie tylko ty to wiesz.
„Ufa mi!”– myślę z radością.(...)
Dziś idę na spotkanie z Oskarem. Bardzo się denerwuję. Nie mam
żadnych tematów rozmowy i prawdopodobnie będę się jąkać albo nic nie
powiem, jak zawsze. Jeju, dlaczego ja się na to zgodziłam. W prawdziwym
świecie nie mogę wpisać w Google hasła „tematy do rozmowy”. Dochodzi
już 16:30, a ja się nawet nie ubrałam. Hmm, może ubiorę się inaczej niż
zwykle. Nawet nie wiem, czy mam inne ubrania oprócz czarnych krótkich
spódniczek i sukienek, poszukam… Może mój image, nieprzypominający
tej dziewczyny, którą widzi w szkole, coś zmieni. Ubieram więc mój
ulubiony zielony t-shirt, którego nigdy nie zakładam do szkoły, rurki,
trampki, włosy czeszę wysoko, maluję się lekko i wychodzę. Stoi tam
i czeka na mnie. Nie zauważył mnie. Boję się iść, ale przecież nie mogę
wyjść na takiego tchórza. Podchodzę.
– Cześć – witam się cicho.
– Cześć, nie poznałem cię, świetnie wyglądasz – odpowiada
z uśmiechem.
– Dziękuję. Idziemy gdzieś czy zostajemy w parku? – pytam, bo za
bardzo nie wiem, co innego mam powiedzieć.
– Zostańmy tutaj, chciałbym trochę z tobą porozmawiać –
odpowiada.
Na początku rozmowa jest sztuczna, ale z minuty na minutę robi się
coraz luźniej. Rozmawiamy swobodniej. Po parku wybraliśmy się na gofry.
Było świetnie. Przełamałam się.
Od tego dnia spotykaliśmy się parę razy w tygodniu. Zaufałam mu.
Pierwszy raz komukolwiek od dawna.

176

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM

ALICJA GRZYB
Gimnazjum nr 77 w Warszawie, klasa III

Legenda o orle i psie
Kiedy Słońce stworzył świat, nie było na nim żywego stworzenia,
żaden odgłos nie mącił ciszy, jaka panowała pod nieskończonym niebem.
Powierzchnię ziemi pokrywał jedynie pył, unoszony przez podmuchy
wiatru. A wtedy Słońce schylił się i uformował z niego rośliny i zwierzęta.
Stworzył drzewa, trawy, kwiaty, konie, lwy, sarny, psy, wilki, ryby
i wszystkie ich rodzaje, a ponieważ lądy stały się dzięki nim żywe i głośne,
stworzył również orły, kruki, sroki, mewy, wrony, jastrzębie i wszystkie
ptaki, a potem pozwolił im wzbijać się w niebo, żeby i ono stało się
zamieszkałe. Tak minął dzień, a po nim nastała pierwsza noc stworzonego
świata.
Lecz kiedy nastał poranek, jeden z psów spojrzał w górę i dostrzegł
cień orła lecącego pomiędzy chmurami. Zapragnął wtedy tak jak on móc
odrywać się od ziemi. Poprosił więc Słońce:
– Pozwól mi latać tak, jak nauczyłeś tego ptaki. Chciałbym tak jak
one, móc czuć dotyk chmur unoszonych przez wiatr po twoim niebie.
Usłyszał jednak taką odpowiedź:
– Każde stworzenie powinno żyć zgodnie ze swoją naturą. Dlaczego
pragniesz czegoś, co jest dla ciebie tak obce? Stworzyłem cię, byś chodził
po ziemi. Jesteś wierny i posłuszny. Tymczasem orzeł, którego widziałeś,
jest niepokorny i samotny, a dzięki temu umie wzbijać się w niebo.
Jesteście zbyt odmienni, abym mógł dać ci to, o co mnie prosisz.
Lecz pies dalej błagał go i zaklinał tak długo, dopóki zmęczony jego
słowami Słońce nie zgodził się.
– Mogę dać ci pióra – powiedział – ale pamiętaj, że nie dorównasz
dzięki nim ptakom.
Schylił się i doczepił do boków zwierzęcia długie lotki. Pies poruszył
nimi, a one ułożyły się w kształt skrzydeł. Jednak kiedy spróbował oderwać
się od ziemi, okazało się, że były zbyt słabe, aby udźwignąć jego ciężar.
Mimo to nie poddał się. Kiedy dostrzegł przelatujące stado mew, zapytał
ptaki, w jaki sposób najłatwiej jest im wzbijać się w niebo.
– Nad morzem! Nad morzem! – odpowiedziały mu chórem. – Wiatr
unosi nas, kiedy tylko rozpościeramy skrzydła. Tak! Nad morzem! Nad
morzem! – a potem wciąż krzycząc, poleciały dalej.
Pies pobiegł ich śladem. Zaprowadziły go nad wysokie klify, pod
którymi spienione fale rozbijały się o stromy brzeg. Przyglądał się, jak
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sylwetki ptaków malały, unoszone coraz wyżej i wyżej przez morską
bryzę. Tak bardzo chciał móc lecieć razem z nimi!
Stanął na szczycie skały i zeskoczył w dół, ale choć rozpostarł
skrzydła, nie uniósł się w górę. Jego łapy, sierść i ogon zostały stworzone
do chodzenia po ziemi i nie mogły pomóc mu w powietrzu. Choć starał się,
jak tylko potrafił, podmuchy wiatru tak długo rzucały nim na wszystkie
strony, dopóki jeden z nich nie strącił go na skały.
Gdy nastał wieczór, fale wyrzuciły ciało psa na brzeg. Słońce patrzył
na to zasmucony losem zwierzęcia, któremu dał życie. Postanowił wtedy
upamiętnić jego marzenia.
Z morskiego piasku uformował jeszcze jedną istotę. Dał jej dłonie
i stopy, które pozwalały poruszać się po ziemi, a żeby znalazła się również
bliżej nieba, nauczył ją chodzić na dwóch nogach.
Kiedy skończył, ujął w swe dłonie duszę psa i tchnął ją w ciało. Tak
powstał człowiek, który potrafił być zarówno wierny i posłuszny, jak
i niepokorny i samotny, a nade wszystko kochał patrzeć w niebo i nie bał
się snuć nawet najbardziej nierealnych marzeń. I taki właśnie pozostał do
dzisiaj.
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JULIA KALINOWSKA
Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce, klasa III

Wigilijny cud
Fragmenty
Coraz większe płatki mokrego śniegu spadają na przednią szybę
samochodu taty, a my już od pół godziny tkwimy w korku. Jakiś wypadek
na trasie spowodowany niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Weronika w kółko wierci się w foteliku i jęczy coś pod nosem. Rodzice
próbują robić dobrą minę do złej gry; przynajmniej mama, bo w końcu
jedziemy do jej młodszego brata.
Ja sama niezbyt chętnie wsiadałam do auta. Pomijając fakt, że byłam
umówiona z przyjaciółmi, po prostu nie marzyła mi się 5-godzinna podróż
w dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Trzeba za to przyznać, że nie
widziałam się z ciocią i wujkiem prawie pół roku, więc nie mogę się
doczekać, kiedy w końcu będziemy na miejscu.
Opady nasilają się, a my wciąż stoimy. Weronika mówi sama do
siebie cichym głosem, aż w końcu zamyka oczy i głowa opada jej na bok.
Po nie wiadomo jak długim czasie, w końcu ruszamy w dalszą drogę.
Drobna rączka czteroletniej siostry obija się o oparcie fotela przy
zakrętach, choć nasza prędkość jest naprawdę niewielka. Próbuję
rozwiązać jakąś krzyżówkę, ale robi się ciemno. Zresztą oczy mi się kleją.
Postanawiam więc na chwilę się zdrzemnąć.
Budzę się około godziny 21.00 i zastanawiam się, dlaczego wciąż
jedziemy. Mama tłumaczy, że źle skręciliśmy trzydzieści kilometrów temu
i z tego powodu będziemy na miejscu dopiero około północy. Jest mi
okropnie niewygodnie, ale dzisiejszego dnia już i tak trochę ponarzekałam,
więc z powrotem kładę głowę na oparciu fotela.
Jesteśmy na miejscu o 23.40. Gdy tylko samochód zatrzymuje się na
podjeździe, drzwi domu otwierają się. Stoi w nich zaspana ciocia. Gdy
podchodzę bliżej, by ją przytulić, wydaje mi się, że ma podkrążone,
zmęczone oczy. Myślę sobie: przecież to nie ona jechała tu cały dzień!
Ciesząc się jednak, że w końcu dotarliśmy, udaję się do pokoju, w którym
zawsze śpię, pośpiesznie przebieram się w piżamę i kładę do łóżka,
odkładając powitanie z wujkiem na jutrzejszy dzień.
Jakiś urywany dźwięk dociera do moich uszu. Przez chwilę leżę
z zamkniętymi oczami, lecz odgłos nie cichnie, więc decyduję się je
otworzyć i sprawdzić, co wyrwało mnie ze snu. Na początku zauważam, że
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tata siedzi przy moim łóżku, patrząc przed siebie nieobecnym wzrokiem.
Przez krótki moment zdaje się nie zauważać mojego poruszenia.
Przyglądam się jego twarzy i nagle w mojej głowie pojawia się dziwne
wrażenie, że stało się coś bardzo złego. Równocześnie zdaję sobie sprawę,
że to, co mnie obudziło, to płacz mojej mamy dochodzący z sąsiedniego
pokoju. Chcę pójść tam i dowiedzieć się, o co chodzi, ale z za pleców
słyszę szept mojego taty:
– Nie idź tam, Kinga – jemu chyba też zbiera się na płacz.
– Możesz mi opowiedzieć, co się stało?
Nie odpowiada, tylko wbija wzrok w ścianę, jakby chciał wywiercić
w niej dziurę. Pytam więc znowu:
– Dlaczego masz taką minę? Tato, święta! Wiem, że jechaliśmy dość
długo, ale...
– Kinga, o czym ty w ogóle mówisz? Przywitałaś się wczoraj
z wujkiem?
– Nie.
– Nic dziwnego.
– Jejku, przepraszam, byłam już zmęczona i…
– Nie chodzi o to – przerywa mi, a ja wyczuwam w jego głosie nieco
większy smutek.
– Więc proszę, powiedz, o co.
– Bo widzisz, Kiniu... nie przywitałaś się z nim, bo jego tutaj po
prostu nie ma – przerywa, by nabrać powietrza i mówi dalej. – Wujek jest
w szpitalu. Dwa miesiące temu wykryto u niego białaczkę.
Czuję się, jakby ściany miały zaraz runąć na mnie i na tatę, który
wygaduje takie bzdury. Przecież to nie może być prawda! Pół roku temu
wszystko było w porządku, przynajmniej... Dlaczego ciocia niczego nam
nie powiedziała, kiedy zapraszała nas na święta?! Akurat wujek, mój
kochany wujek, opowiadający miliony żartów przy każdej okazji,
największy entuzjasta rodzinnych rozgrywek siatkówki, człowiek
uwielbiający dalekie podróże, chłonący życie najbardziej, jak się da?
Przecież to jakieś brednie! Na pewno nie on, ktoś pomylił wyniki
w szpitalu albo cioci się przyśniło... Głos taty sprowadza mnie na ziemię:
– Hej, zobaczysz, że będzie dobrze. Wielkanoc spędzimy wszyscy
razem, nie na oddziale – mówi, widząc łzę spływającą po moim policzku.
Próbuję sobie wyobrazić to spotkanie na wiosnę, ale przez to już po chwili
zanoszę się płaczem.(...)
– Oddział onkologii i hematologii, 2. piętro. Tamtym korytarzem
w lewo, po schodach na górę. Później druga sala po lewej stronie –
objaśnia młoda kobieta siedząca w recepcji przystrojonej błyszczącymi
łańcuchami. Po tonie jej głosu można wywnioskować, że wolałaby być we
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własnym domu niż w szpitalu okręgowym. Ciocia dziękuje za instrukcję
i udajemy się w wyznaczonym kierunku, oczywiście w foliowych workach
nałożonych na buty. Pachnie tu lekami, środkami do dezynfekcji i czymś
jeszcze, ale nie jestem pewna, czy to ludzki strach ma właśnie taki
zapach.(...)
Wtedy przypominam sobie o czymś dość ważnym, co najwyraźniej
wyleciało mi z głowy przez całe to dzisiejsze zamieszanie i przybicie.
Rzeczywiście, jutro Boże Narodzenie, więc powinniśmy być szczęśliwi.
Czy to aż takie trudne?(...)
Najbardziej dziwi mnie fakt, że to właśnie pacjenci szpitala są
najbardziej rozpromienieni – tak jakby patrzenie na wigilijny stół
i słuchanie po raz kolejny o narodzinach Chrystusa było największym
szczęściem, jakie mogło ich spotkać. Kilka osób odwiedzających ma
poważne miny, a ich spojrzenia zapatrzone są w jakiś odległy punkt. Za to
radosne uśmiechy goszczą na twarzach tych, którzy prawdopodobnie są
w trakcie skomplikowanego leczenia, tkwią tu samotni od dłuższego czasu
lub żyją z myślą, że każdy dzień może być ich ostatnim. W końcu wujek
trafił do specjalistycznego szpitala, w którym przebywa wiele osób
o trudnych przypadkach medycznych. Oni, którzy mają najwięcej
powodów do zmartwień spośród wszystkich tu obecnych, aż jaśnieją
z dumy, że znów przeżywają Boże Narodzenie.
Z zamyślenia wyrywa mnie mama podająca mi opłatek. Czytanie
dobiegło końca, teraz czas na życzenia. Mama zwraca się do mnie czułym
głosem:
– Córciu, chcę, abyś urosła na wspaniałą, mądrą osobę. Niech nigdy
w życiu nie zdarzy ci się żadna krzywda, a każdy dzień będzie dla ciebie
radosny, byś mogła bez przerwy się uśmiechać. I oczywiście słuchaj mamy
i taty! – mówi ze śmiechem. Później ja składam życzenia, przytulamy się
i łamiemy opłatkiem. I tak z każdym członkiem rodziny. Na końcu
podchodzę do wujka, który opiera się o krzesło i oddycha powoli.
Zatrzymuje na mnie wzrok i na powrót się uśmiecha, a ja zastanawiam się,
co mi wypada powiedzieć. Spoglądam mu prosto w oczy i zaczynam:
– Wujku, życzę ci, aby życie było dla ciebie trochę bardziej łaskawe.
Żebyśmy w wakacje zagrali w siatkówkę, żebyś nas odwiedził z ciocią
i abyś pojechał do Hiszpanii, tak jak chciałeś. Żeby kolejne dni nie były dla
ciebie walką z chorobą. Abyś nas nie musiał zostawić – głos mi się
załamuje – bo bez ciebie nic nie będzie takie samo. Zostaniesz z nami
i będzie dobrze, obiecujesz? – i zaczynam płakać. Wujek marszczy czoło
i mówi:
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– Kochana, nie martw się, co będzie ze mną. Wiesz, lekarze dają mi
60 – 70 procent szans na przeżycie. Staram się o tym nie myśleć. To
nieprawda, że człowiek musi podejmować walkę z każdym kolejnym
dniem. Zrozumiałem to dopiero, gdy rozpoznano u mnie leukemię. To
zależy tylko od nas samych, nie od jakiejś choroby, nawału pracy czy
braku czasu. Kiedy codziennie się budzisz, cieszysz się, że został ci dany
jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna szansa. Możesz skakać z radości i
dziękować Bogu, że żyjesz. Ale ilu ludzi naprawdę tak robi? Są tacy,
którzy „umierają za życia”. Nie widzą niczego nadzwyczajnego w tym, że
mogą w każdej chwili zrobić… cokolwiek tylko zechcą. Chciałbym, żebyś
ani na chwilę tak nie pomyślała. I życzę ci tego z całego serca.
Chyba zaczynam powoli rozumieć.
Patrzę na moje ręce. Nigdy nie myślałam o zdrowiu jako czymś
niezwykłym; może dlatego, bo wcześniej nie zetknęłam się z jego brakiem.
Dożycie sędziwego wieku wydawało się być czymś naturalnym.
A jednak... kolejny raz rozglądam się po sali, patrzę na tych biednych,
schorowanych, a jednak szczęśliwych ludzi. Skąd u nich to zadowolenie?
W uszach dźwięczy mi płacz dziecka. Wydaje mi się, że podczas łamania
opłatkiem pojawił się tu ktoś bardzo długo wyczekiwany. Może nie
w pokoju, ale w naszych sercach. Może jednak cuda się zdarzają. (...)
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KAROLINA ŁOSKO
Gimnazjum nr 5 w Słupsku, klasa I

Maska szczęścia
Fragmenty
Dziś znów pokłóciłam się z bratem. Po raz kolejny doprowadził
mnie do szału swoim nieznośnym, niesfornym zachowaniem. W pewnym
momencie miałam ochotę powiedzieć mu, jak bardzo mam go dość, ale
wtedy przypomniałam sobie, jak właściwie się tu znalazł. W ułamku
sekundy uleciała ze mnie cała złość i zaczęłam wspominać moment, gdy
ten maluch zagościł w życiu mojej rodziny. Historia jego pojawienia się
w naszym domu wcale nie jest taka oczywista. Jednak, żeby to
opowiedzieć, trzeba cofnąć się kilka lat wstecz…
Już na początku nasza droga była trudna. Niezwykle wyboista i pełna
zakrętów oraz ślepych uliczek. Na skrzyżowaniach nie było
drogowskazów, które mogłyby wskazać nam właściwy kierunek. Gdy
miałam cztery lata, na świat przyszła moja siostra, Iza. Stała się oczkiem
w głowie całej rodziny, również moim. Było idealnie, jednak nigdy nie
może tak być od początku do końca. Zawsze musi się coś zepsuć i zawsze
w najpiękniejszym momencie. Tak już skonstruowany jest ten świat…
Po roku okazało się, że Iza ma raka. To był nowotwór złośliwy
mózgu. Cały świat nagle stanął w miejscu, a nasze życie zmieniło się
diametralnie. Operacje, chemioterapie i naświetlania stały się dla mnie –
niespełna sześcioletniej dziewczynki – oczywistym tematem codziennych
rozmów. Potrafiłam nawet opowiadać paniom w przedszkolu, co to jest
dojście centralne. Długie leczenie w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie i wiele łez wylanych w poduszkę… Musiałam wtedy
dorosnąć – to był błyskawiczny kurs dojrzewania. Często słyszałam, że jak
na swój wiek jestem niezwykle poważna i dojrzała. Mieszkałam raz
u jednych dziadków, raz u drugich, jednak nigdy nie zwątpiłam w to, że
mam najlepszą rodzinę na świecie, chociaż zwykle mamy i taty nie było
w domu, bo byli z siostrą w klinice. Prawie co tydzień jeździłam z tatą do
Warszawy. Mama z Izą miały „przepustki” na weekendy
i pomieszkiwaliśmy w mieszkaniu udostępnionym przez ciocię. Razem
zwiedzaliśmy to piękne miasto. Jeździliśmy do zoo, do Łazienek
Królewskich, na wystawy lub po prostu na zakupy do centrów handlowych.
Mimo niezwykle trudnej sytuacji, spędzaliśmy razem miło czas, Może
rzadko byliśmy w komplecie w domu, jednak nie ominęły mnie uroki
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dzieciństwa. Nawet Wróżka Zębuszka o mnie nie zapomniała. Ten czas
wiele wniósł do mojego życia, choć zmienił je zasadniczo.(...)
W marcu Iza umarła! Tak po prostu, cicho… Nie, jak opisują to
w książkach, ale tak normalnie, jakby zasnęła mocnym snem… To był
niewątpliwie najtrudniejszy dla mnie i dla mojej rodziny okres w życiu.
Wtedy przekonałam się, że największym szczęściem, dobrem i gwarantem
spokoju, jest zdrowie. To od niego właściwie wszystko zależy.
Po kilku latach od śmierci mojej siostry rodzice postanowili
adoptować dziecko. Chcieli stworzyć „prawdziwą rodzinę” dla jakiegoś
malucha, by dać mu poczucie bezpieczeństwa, dom i – co najważniejsze –
bezgraniczną miłość. Gdy zapytali mnie o zdanie, natychmiast się
zgodziłam. Byłam niesamowicie szczęśliwa. Pragnęłam mieć jeszcze
rodzeństwo, chociaż już jakiś czas temu przestałam wierzyć, że to się
jeszcze może zdarzyć. Rodzice nastawili mnie bardzo pozytywnie do
nowej sytuacji, chociaż nie ukrywali, że trochę to potrwa. W końcu, ile
razy słyszy się w telewizji o pracy i działaniach ośrodków adopcyjnych, że
procedury trwają nawet latami? Nieco mnie to zmartwiło, ale starałam się
być dobrej myśli. Chciałam już mieć brata lub siostrę w domu. Rodzice
pojechali do ośrodka adopcyjnego w lutym. Opowiadali mi po pierwszej
wizycie, że poznali tam niesamowitych ludzi. Wszyscy byli bardzo mili
i serdeczni, ale jednocześnie bardzo profesjonalni i kompetentni. Często
rozmawialiśmy o tym, co nas czeka, że przed nami jeszcze długa droga.
Szkolenie, wiele rozmów, a później oczekiwanie na ten upragniony telefon.
Czekało nas wiele wyzwań, nadzieja, niepewność i nawet obawa.
Uświadomiono nas oczywiście, że taka decyzja to ogromna
odpowiedzialność, takie dziecko ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń
i trzeba będzie pomóc mu oswoić się z nową sytuacją. Czas nam się bardzo
dłużył. Miałam wrażenie, że minęła cała wieczność. Czasami mieliśmy
chwile zwątpienia, zastanawialiśmy się, czy damy radę, ale myśl o tym, że
kiedyś zjawi się maleństwo, sprawiała, że wszelkie wątpliwości ulatywały.
Rodzice w międzyczasie odbyli kurs, który musi przejść każda starająca się
o dziecko rodzina, wypełnili mnóstwo różnych dokumentów. Podczas
szkolenia pracownicy ośrodka adopcyjnego przygotowali mamę i tatę do
sprawowania opieki nad ich przyszłym dzieckiem, do tego, jak zapewnić
trwałą więź w rodzinie czy jak radzić sobie z problemami malucha. Coraz
bardziej się niecierpliwiłam, oczekując na rodzeństwo. Przygotowano nas
na to, że adopcja nie jest tym samym, co rodzicielstwo biologiczne, że jest
dużo trudniej. Uświadomiono, że często trafia się na dzieci z trudną
przeszłością, że na początku jest bardzo ciężko, a budowanie więzi
z dzieckiem adopcyjnym wymaga czasu. Zastanawialiśmy się, jak to
będzie, gdy nasza rodzina już się powiększy.(...)

184

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM

ALEKSANDRA MAJORCZYK
Gimnazjum w Czerwieńsku, klasa I

Jeden dzień
Fragment
(...) Znowu przypomniałam sobie ten dzień…
Nacisnęłam klamkę i pchnęłam drzwi wejściowe. Skrzywiłam się,
kiedy w przedpokoju poczułam znajomą woń. Zdjęłam buty i ruszyłam
w głąb mieszkania. W pokoju na starym, sprężynowym łóżku leżała mama.
Po podłodze walało się kilka pustych butelek.
– Och, jesteś już! – rzuciła niewyraźnie. – Posprzątaj tu. Bałagan
jest – mruknęła.
– Mamuś, obiecałaś –powiedziałam z rozczarowaniem.
– Ale co? – przyłożyła szyjkę butelki do ust i wzięła duży łyk.
– Nie wiem, czy pamiętasz, ale twoja córka kończy dziś piętnaście lat
– powstrzymywałam się od podniesienia głosu. – I prosiła cię, żebyś
chociaż w ten dzień nie piła – wyrwałam jej piwo z ręki. Poszłam do kuchni
i wylałam zawartość do zlewu.
– Co ty wyprawiasz?! – stanęła rozzłoszczona w progu.
– Dbam o twoje zdrowie. Ogarnij się w końcu – zdenerwowana
warknęłam.
– Nie pozwalaj sobie smarkulo! – krzyknęła. – To ja tu zarabiam, to
ja ci daję dach nad głową i jedzenie! Najchętniej wywaliłabym cię stąd!
Mam tylko kłopoty przez ciebie!
– Daj spokój! Jesteś pijana, nie wiesz, co mówisz! – krzyknęłam,
powstrzymując się od płaczu. Szybkim krokiem ruszyłam w stronę drzwi.
Chcąc dać upust złości, z całej siły nimi trzasnęłam.
Może to dlatego nie mam przyjaciół. Boję się zawierać znajomości.
Myślę, że jeżeli ktoś dowie się o mojej sytuacji, może rozpowiedzieć to po
szkole i będzie jeszcze gorzej niż teraz. To nie tak, że jestem gnębiona,
raczej boję się, że tak się może stać. Na razie na swój temat słyszę tylko
plotki, najczęściej o moim wyglądzie lub jakieś pojedyncze obraźliwe
teksty. Myślą, że nie słyszę, jak komentują moje brudne trampki czy starą
bluzę. Ale uodporniłam się na to.
Usiadłam w ławce. Wyciągnęłam z plecaka potrzebne rzeczy
i oparłam głowę na łokciu, tępo wpatrując się w tablicę. Matematyka.
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Kompletnie nie rozumiałam tego przedmiotu. Nauczycielka starała się mi
pomóc, zostawała ze mną na zajęciach wyrównawczych, ale to nic nie
dawało. Dzisiaj mieliśmy na dodatek zastępstwo z panią Marszałek –
największą „kosą” w szkole. Kiedy weszła do klasy, wszystkie rozmowy
ucichły.
Przepisywałam działania z tablicy do zeszytu, starając się zrozumieć
sens zapisanego ciągu liczb. Zmarszczyłam brwi, gdy w długopisie, którym
pisałam, najprawdopodobniej skończył się tusz. Przeszukałam mój piórnik,
ale okazało się, że nie mam nawet ołówka. Niepewnie odwróciłam się za
siebie.
– Pożyczyłabyś mi długopis? – zapytałam cicho.
– Tobie? – Kaśka parsknęła śmiechem. – W życiu – uśmiechnęła się
kpiąco.
– Aneta! – na podniesiony głos nauczycielki gwałtownie się
odwróciłam. – Co to za rozmowy? Proszę, powiedz mi, jaka jest
odpowiedź?
– Ja, proszę pani... uhm... nie zdążyłam – język mi się plątał.
– Czyli mam rozumieć, że nie obliczyłaś wyniku? – surowo na mnie
patrzyła. – W nagrodę rozwiążesz zadanie trzecie ze strony sto piątej, na
tablicy.
Wolnym krokiem podeszłam do tablicy, ściskając w dłoni
podręcznik. Stanęłam przodem do klasy, wszyscy się na mnie gapili.
Przełknęłam głośno ślinę i słabym głosem przeczytałam treść zadania.
Chwyciłam białą kredę do ręki i zaczęłam pisać obliczenia. Moja ręka
zawisła w powietrzu, kiedy uświadomiłam sobie, że nie mam pojęcia, co
dalej mam policzyć.
– No dalej, nie mamy całego dnia – ponaglała mnie nauczycielka.
– Ale ja proszę pani... – zawiesiłam się – ja nie wiem.
– Jak to nie wiesz? Aneta, przecież to było w pierwszej klasie! –
powiedziała oburzona.
– Ja wiem proszę pani, po prostu... – głos zaczął mi drżeć.
– Siadaj! Proszę, Dawid dokończ zadanie za koleżankę. Aneta,
dostajesz jedynkę.
Wróciłam do ławki. Za sobą usłyszałam jedynie, jak Dawid mruczy
cicho: „ona nie jest moją koleżanką”. Ze szklanymi oczami usiadłam na
krześle i opuściłam głowę, chcąc ukryć się za włosami.(...)
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JULIA PATERCZYK
Gimnazjum w Śremie, klasa III

Da n n y
Fragmenty
Danny nigdy nie zabił człowieka.
Kiedy był mały, chodził z mamą do kościoła. W kościele siedzieli
w twardych, drewnianych ławkach i słuchali, co mówi do nich Pan Bóg.
Pan Bóg mówił mu wtedy, że należy kochać każdego człowieka. I nie
wolno zabijać. To Danny zapamiętał najlepiej. Potem uczyli się w szkole
dziesięciu przykazań. Siostra mówiła, że piąte jest najważniejsze.
A potem poszedł do wojska i powiedzieli mu, że w zabijaniu nie ma
nic złego.
Danny nic z tego nie rozumiał.
Kiedyś podzielił się wątpliwościami z sierżantem Vincentem.
Sierżant Vincent powiedział mu wtedy, że jest dzieciakiem, a dzieciak nie
musi wszystkiego rozumieć.
Zanim wyjechali na front, musieli odbyć kilkumiesięczne ćwiczenia.
Kapitan Evans uczył ich, jak się strzela, jak dźgnąć nożem, żeby zabić, jak
się rzuca granatami. Codziennie wstawali o piątej rano, biegali kilka
kilometrów, uczyli się, jak zabijać jednych i jak ratować przed śmiercią
drugich. Kapitan Evans krzyczał na nich i bił, kiedy nie wykonywali
poleceń.
Danny nic z tego nie rozumiał.(...)
Danny nie rozumiał, jak pomoże Ameryce, dziurawiąc ludzi.
– Dlaczego Amerykanie zabijają Niemców?
Siedział na niskim murku i palił papierosa. To był dobry,
amerykański papieros, lepszy niż to niemieckie siano. Tak przynajmniej
mówili koledzy. Pytanie zadał młody Niemiec. Miał blond włosy
i niebieskie oczy. Siedział na murku obok Danny'ego.
– Niemcy są źli. Porywają Żydów i palą nimi w piecach.
Chłopak nie odpowiedział. Zastanawiał się przez chwilę.
– Ja palę drewnem, nie Żydami.
Danny wzruszył ramionami i zaciągnął się.
– W takim razie Amerykanie zabijają Niemców, bo Niemcy zabijają
Żydów?
– Zabijanie jest złe. Nie wolno tego robić.
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– To dlaczego wy to robicie? – spytał młody Niemiec.
Danny znów wzruszył ramionami
– Kapitan Vincent mówi, że czasem trzeba zabijać dla pokoju.
– Nie istnieje coś takiego jak zabijanie dla pokoju.
Danny spojrzał na niego. Młody Niemiec był smutny. Danny też był
smutny.
– Wiesz, ja tego wszystkiego nie rozumiem – powiedział Danny.
– Ja też tego nie rozumiem – powiedział młody Niemiec.
Siedzieli w ciszy na zimnym murku, wpatrując się w ruiny.
Danny poczęstował Niemca papierosem. Amerykanom nie wolno
było częstować Niemców amerykańskimi papierosami.
Leżał na trawie, uwalony błotem. Jakiś Niemiec zobaczył go
ukrytego za drzewem i zrobił mu dziurę w brzuchu. Dziura była dość duża
i szybko wypływała przez nią krew. Im więcej krwi wypłynęło, tym
bardziej chciało mu się spać. Zastanawiał się, czy ten Niemiec, co zrobił
mu dziurę w brzuchu, chciał pomóc swojemu krajowi.
Nie rozumiał, po co ludzie dziurawią innych ludzi dla swojego
kraju.(...)
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JULIA PERZYŃSKA-WYDRYCH
Gimnazjum nr 29 w Szczecinie, klasa I

Czy to mnie szukasz?
Fragmenty
– Isla, kolacja!
Takie zdanie blondynka słyszała każdego dnia. Za każdym razem,
zaciskając z całej siły powieki, stawała wtedy na wadze. Musiała jednak
otworzyć oczy, a potem spojrzeć na wyświetlaną liczbę. Dzisiaj było to
38,7 kg. Coraz lepiej. Już tylko niecałe 2 kilo, a potem pójdzie z górki. Isla
chciała schudnąć. Pragnęła tego z całych sił. Musiała schudnąć.
Odkąd natrafiła na Pro-Anę (profesjonalna anoreksja), wszystko
stało się łatwiejsze. Zeszła z wagi i nasunęła na stopy futerkowe kapciuszki
z króliczkami. Odetchnęła głęboko, wiążąc włosy czarną gumką. Ruszyła
na dół, do kuchni.
Isla chciała schudnąć. Isla chciała być piękna, aby ktoś wreszcie ją
pokochał.
– Sylas, przynieś mi wódkę!
Takie zdanie szatyn słyszał co tydzień. Za każdym razem, zaciskając
z całej siły powieki, przysiadał wtedy na łóżku równie marnym, co reszta
jego pokoju. Musiał jednak otworzyć oczy, a potem iść do kuchni po
butelkę dla ojca. Wyjął z lodówki ostatnią sztukę. Sylas chciał w końcu
mieć spokój.
Odkąd jego matka zmarła, wszystko zmieniło się na gorsze.
Niepewnie ruszył do salonu. Tata będzie pijany, czy dopiero ma zamiar się
upić? Ledwo przekroczył próg pokoju, a już został pchnięty na ziemię.
Szkło, które wyrwał mu starszy mężczyzna, zostało roztrzaskane na głowie
chłopaka.
Sylas chciał, aby ktoś go uratował. Sylas chciał, aby ktoś podał mu
pomocną dłoń i zaakceptował go takim, jakim jest.
– Laurena, wyjdź z tego pokoju!
Takie zdanie brunetka słyszała co miesiąc. Za każdym razem,
zaciskając z całej siły powieki, podkręcała wtedy głośniki w laptopie.
Musiała jednak otworzyć oczy, a potem kontynuować swoją nędzną
egzystencję. Sięgnęła po telefon, jednak był wyładowany. Laurena chciała
poszukać ładowarki, ale jednocześnie nic się jej nie chciało.
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Odkąd zamknęła się w pokoju, wszystko stało się ciekawsze.
Wcześniej nigdy nie zwracała uwagi na to, ile brudu zalegało za szafami.
Wcześniej nigdy nie zwracała uwagi na to, w jaki sposób muchy
przedostawały się do domu. Teraz wiedziała.
Laurena myślała, że ma już wszystko i niczego więcej nie
pragnęła.(...)
15 czerwca, 21:08
Autor: Seraphine
Pisząc ten post, okropnie się wahałam. Nie znam was, drodzy
czytelnicy. O ile są jeszcze jacyś czytelnicy… Mniejsza z tym. Skoro już
postanowiłam, to muszę…
Dzisiaj opowiem wam moją historię z Aną. Rok temu, przy 168 cm
wzrostu, ważyłam 78 kg. Przed wuefem wstydziłam się przebierać przy
dziewczynach z klasy. Wszystkie były bardzo chude! Najgorzej było, gdy
zaczęły mówić, ile ważą. Najgrubsza miała 52 kg. Parę dni potem nie
uniknęłam pytania o moją wagę. Gdy cała czerwona rozglądałam się,
chcąc uniknąć odpowiedzi, one zaczęły sobie ze mnie żartować. Jasne,
miałam nadwagę… ale nie ważyłam 100 kilo! Przez 365 dni w roku…
o każdej porze dnia… godzinie… słyszałam ich komentarze. Z czasem
postanowiłam coś z tym zrobić. Miałam dość płakania w poduszkę!
Postanowiłam wyciąć tłuszcz z mojego ciała. Dosłownie. Chciałam się tego
pozbyć w jak najszybszy sposób.
Potem poznałam Anę. Anoreksja nie była moim najlepszym wyborem.
Jednakże ciało, które aktualnie mam, jest moim najlepszym wynikiem.
33 kg przy 168 cm wzrostu.
Już niewiele mi brakuje do bycia piękną.
Rena pisze:
Nasze historie różnią się od siebie. Pomimo tego bardzo Ci
współczuję. Powiedziałabym, że wiem, co czujesz, ale tak nie jest. Owszem
– ja też cierpiałam.
W gimnazjum byłam aspołeczna. Żartowali sobie ze mnie i dogryzali
na każdym kroku, ale zbytnio się tym nie przejmowałam. Przyjmowałam
wszystko z obojętnością. Jednak gdy wyzwiska zamieniły się w ciosy,
przestałam być obojętna. Parę razy wyszarpałam jakieś głupie
blondyneczki za włosy. Należało się im, bo były dla mnie okropne. Każdego
dnia rozważałam wbiegnięcie pod jakieś auto. Każdego dnia płakałam jak
dziecko, bo pragnęłam mieć przyjaciółkę.
Pewnego razu jedna tzw. koleżanka podłożyła mi nogę na schodach.
Spadłam, a wszystkie zaczęły się śmiać. I nagle… BUM! Pojawił się przede
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mną mój Książę, którego tak długo wyczekiwałam. Pomógł mi wstać
i powiedział, żebym się nimi nie przejmowała.
Zaprzyjaźniliśmy się. Dziewczyny już mniej mi dogryzały, ale…
pewnego dnia jedna powiedziała, że jestem żałosna, że on tylko się nade
mną lituje. Że tak naprawdę on się ze mnie śmieje. No i co ja zrobiłam?
Najzwyczajniej w świecie rzuciłam się na nią. Krzyczałam. Bardzo
krzyczałam. I zaczęłam płakać. Jej koleżanki najpierw się z tego śmiały.
Ona też się śmiała. Jednak gdy kopnęłam ją z całej siły w brzuch,
zorientowały się, że przesadziły. Widziały, jak bardzo byłam
zdenerwowana. A ja nadal krzyczałam. Że ja też żyję. Że ja też jestem
człowiekiem. Że chcę mieć przyjaciół. Że nie potrzebuję wrogów. Że nie
zasługuję na obelgi. Że nie jestem żałosna. Że nie jestem gburem. Że nie
jestem jakimś emo. Że ich słowa mnie ranią. Że naprawdę ich nienawidzę.
Że zniszczyły mi dwa lata życia. Że… on naprawdę mnie lubi. Gdy w końcu
przestałam krzyczeć, na miejsce dotarła pani pedagog. Gapie ją zawołali.
A gdy przyszła moja wychowawczyni, na miejsce dotarł ON. Dziewczyny
znowu zaczęły się śmiać. Wyglądałam okropnie. Zresztą podobno zawsze
wyglądałam okropnie. A wtedy on też zaczął się śmiać. Uciekłam, pomimo
tego, że nauczycielki próbowały mnie zatrzymać.
Tego wieczoru moja mama odebrała telefon z wiadomością, że
jestem agresywna i bez powodu pobiłam jedną z koleżanek. Nikt ani
słowem nie wspomniał o tym, że one mi dokuczały. Że zrobiły z mojego
życia piekło. Nikt o tym nagle nie pamiętał. A skoro nikt nie pamiętał, to ja
też zapomniałam. Potwierdziłam mamie, że zrobiłam to ot tak, bez powodu.
Nie miałam zamiaru być takim potworem jak one. Nawet jeżeli mój Książę
okazał się być cały czas po ich stronie… ja nie chciałam zniszczyć
niczyjego życia.
Od tamtego czasu nie wychodzę z pokoju.
Obie byłyśmy wyśmiane – chyba to upodabnia nasze historie do
siebie.
Lyss pisze:
Spodziewałem się czegoś w stylu: ważyłam 50 kilo i nie mieściłam się
w ulubione portki, a tu taka historia… Współczuję Ci, Seraphine. A po
przeczytaniu komentarza Reny nabrałem współczucia do kolejnej tego dnia
osoby. Anorektyczka i hikikomori (osoba niewychodząca z domu). Brakuje
tylko mnie. ;)
Skoro i tak nikt mnie nie rozpozna, to nic nie szkodzi, bym podzielił
się z wami moją historią.
Może chociaż trochę podniosę was na duchu. Może zrozumiecie, że
mogłybyście mieć gorzej, a teraz jest cudownie. Zacznę od tego, że gdy
byłem mały, umarła moja mama. Wszystko się posypało. Ojciec popadł
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w alkoholizm. Na początku krzyczał, że mam zostawić go w spokoju.
Ja wtedy szedłem do pokoju, uczyłem się, grałem w coś na komputerze
i kładłem się spać. Tak było do gimnazjum.
Gdy byłem w pierwszej klasie, ojciec mnie uderzył. Znowu na mnie
krzyczał. Krzyczał jeszcze więcej niż kiedyś. Mówił, że jestem śmieciem.
Mówił, że nie powinienem się urodzić. Mówił, że jestem jego najgorszym
błędem.(...)
Z mojej historii to tak naprawdę tyle. Od tamtego czasu
systematycznie przyjmuję ciosy i zastanawiam się, z którego mostu
najlepiej byłoby skoczyć… ale jestem tego rodzaju chłopakiem, który woli
zdechnąć w męczarniach niż stchórzyć. Nie poddam się. Ojciec mnie nie
złamie. Będę żył, bo wiem, że gdzieś na świecie jest osoba, która mnie
szuka. Moje znajome z Internetu, jak pewnie zauważyłyście, można mieć
gorzej od was, więc się nie poddawajcie.
Liczę na to, że Seraphine pokona Anę, a Rena wyjdzie z pokoju, bo
świat jest naprawdę piękny.
Isla, Sylas i Laurena nigdy się nie spotkali.
Isla prowadziła bloga. Codziennie jadła maksymalnie dwie bułki
i jajecznicę, jeżeli ktoś (czyli mama) wepchnął się w jej plany. Poza tym
piła wodę. Piła dużo wody. I żuła gumę. Żuła dużo gumy. Guma pozwalała
jej zapomnieć o głodzie.
Isla nie była jedyną na świecie dziewczyną z anoreksją. Nie była
jedyną dziewczyną marzącą o księciu na białym rumaku. Nie była jedyną
dziewczyną z bliznami i śladami po tłuszczu na ciele. Nie była
niezwyczajna. Kiedyś sobie była. A co dzieje się z nią teraz? Nie wiadomo.
Może zabiła ją anoreksja siedząca w jej głowie.
Sylas codziennie przeglądał różne blogi. Głównie krytykował. Chciał
zmotywować ludzi, aby zrobili coś porządnego ze swoim życiem. Chciał,
aby ktoś wykorzystał życie, które jemu zatruł ojciec.
Sylas nie był jedynym na świecie chłopakiem bitym w domu. Nie był
jedynym chłopakiem bez mamy. Nie był jedynym chłopakiem z siniakami
i rozcięciami. Nie był niezwyczajny. Kiedyś sobie był. A co dzieje się
z nim teraz? Nie wiadomo. Może zabił go ojciec siedzący z butelką na
kanapie.
Laurena całe dnie siedziała przed laptopem. Grała, pisała, czytała.
Laurena nie była jedynym na świecie człowiekiem niewychodzącym
z domu. Nie była jedynym człowiekiem, którego kiedyś porzuciła
ukochana osoba. Nie była jedynym człowiekiem bez przyjaciół. Nie była
niezwyczajna. Kiedyś sobie była. A co dzieje się z nią teraz? Nie wiadomo.
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Zagryzając wargi, zamknęłam bloga Seraphiny. Przeczytałam już
wszystkie posty. W końcu śledziłam to wszystko na bieżąco. Chwilę potem
wyłączyłam także komputer i zaczęłam bujać się na krześle. Współczułam
tym ludziom. Oni cierpieli tak jak ja. Cierpieli nawet bardziej niż ja.
Wyszłam z pokoju i narzuciłam na siebie płaszcz. Zacisnęłam z całej siły
powieki, opierając się ramieniem o ścianę. Może lepiej będzie, jeżeli
zostanę w domu? Przecież nie chcę, żeby znowu na ulicy ktoś oblał mnie
mlekiem, krzycząc, że jestem czarnuchem i może dzięki temu się wybielę.
A zresztą, co mnie to obchodzi? Idę do sklepu. Chcę jeść.
Nie mam zamiaru głodować.
Nie mam zamiaru znosić wyzwisk.
Nadeszła pora na wyjście z domu.
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PAWEŁ SZCZEPAŃSKI
Społeczne Gimnazjum STO, w Słupsku, klasa I

Inaczej niż myśleliśmy
Fragmenty
Słyszę charakterystyczny dźwięk starego, mosiężnego dzwonu.
Wstaję jak co dzień o 6:30. Zaraz po ubraniu się idę razem z innymi na
śniadanie. Po chwili na moim talerzu pojawia się jedno jajko, kromka
chleba i ćwiartka pomidora. Znajduję wolne miejsce przy długim ciągu
zbitych desek szumnie zwanych stołem. Razem z resztą znajdujących się tu
ludzi w milczeniu jem posiłek, po czym idę do pracy.
Brzmi jak opis życia w III świecie? Albo w jednym z łagodniejszych
łagrów? Nic z tych rzeczy. W zasadzie razem z resztą moich towarzyszy
jesteśmy jednymi ze szczęśliwszych ludzi w tym świecie. Świecie,
w którym niedobitki ludzkości walczą o to, by nie zginąć od razu. Bo
śmierć, nie tylko pojedynczych ludzi, ale całej ludzkości, jest tylko kwestią
niezbyt długiego czasu.
Apokalipsa zombie. Brzmi jak kiepski żart? Cóż, też tak uważam.
A jednak...
24 maja 2016 roku został zapamiętany jako początek końca
panowania homo sapiens na planecie Ziemi. Wszystkie media zaczęły
wtedy nadawać tę samą wiadomość: „Naukowcy UE przebywający na
terenie Afryki środkowej odkryli bardzo niepokojące zjawisko. Zombie...”
Dalej już nikt nie słuchał. Kolejna ważna data – 16 września 2018 roku. Te
stwory (nazwijmy je umownie „zombie”) docierają do Grecji, Włoch,
Hiszpanii i innych państw południowej Europy. Wybucha ogromne
zamieszanie. Co prawda NATO i Rosja próbują stawiać opór, ale wróg jest
w małych grupach nieuchwytny, a tylko w takich się porusza.
To tyle w ramach wstępu. Teraz mamy 4 października 2035 roku
i próbujemy przetrwać w sporym, 500–osobowym obozie. Ja, jako że
ukończyłem studia medyczne z wyróżnieniem, a potem przez piętnaście lat
świetnie dawałem sobie radę w szpitalach, jestem szefem tutejszej grupki
ośmiu lekarzy. Oprócz nich mamy dwudziestu ludzi odpowiadających za
wyżywienie, ok. stu „strażników” (to akurat dość zmienna liczba), z czego
trzydziestu regularnie odbywa patrole konne, dwoje „zarządców” (coś jak
dwóch królów spartańskich), troje księży, stu dwudziestu robotników
i grupkę naukowców (siedem osób).
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Ostatnio patrole odkryły małe siedlisko stworów i dziś idą tam z w
celu raczej wiadomym. Obiecali mi, że jeśli któryś z nich zdechnie bez
poszatkowania (mało prawdopodobne), to mi go przyniosą na sekcję. Być
może dowiemy się, dlaczego one w ogóle istnieją? Niektórzy uważają, że
to jakiś wirus, ale moim zdaniem to mało prawdopodobne. No bo niby jak
zmiana DNA komórki ma ją ożywić? Poza tym wirus nie stworzy impulsu
elektrycznego i nie poruszy serca.
Godz. 16:30. W zasadzie nie mieliśmy dziś za wiele do roboty.
Dziwne, można by pomyśleć, że te, praktycznie gnijące potwory, będą
źródłem zarazy. Cóż, teraz czekamy na powrót naszej „małej armii”, jak
niektórzy określają naszych (jak sami siebie nazywają) „eksterminatorów”.
W tym momencie rozmyślania przerywają mi okrzyki radości, turkot kół
prowizorycznych wozów i cichy szum silników. Typowe odgłosy
towarzyszące powrotowi wielkich zwycięzców. Ruszam powoli
w kierunku głównej bramy osady. W końcu ktoś musi opatrzyć
rannych.(...)
Następnego dnia, zaraz po skończonej pracy, ruszyłem do
laboratorium. Już od progu zakrzyknąłem radosnym tonem:
– Czy z naszego małego eksperymentu się coś wykluło?
– A i owszem – odrzekł mi nie mniej radosnym tonem Sławomir. –
Zresztą, sam zobacz!
W tym momencie, gestem kogoś otwierającego show, wskazał na
kilka próbówek. Po bliższych oględzinach przekonałem się, iż w każdej
(a były cztery) znajduje się niewielkie, gładkie, jasnożółte jajko.
– „Sadzimy” je już dzisiaj, czy trzeba jeszcze poczekać? –
zapytałem.
– Im szybciej, tym lepiej, a dzień dzisiejszy się jeszcze nie skończył!
– faktycznie, była dopiero 16:10.
Pół godziny później jaja były już zasadzone, a ja cierpliwie
wysłuchiwałem wywodu jednego z naukowców, z którego wynikało, że
potrzeba bardzo dużo bardzo skomplikowanych obliczeń, żeby się
dowiedzieć, iż trupy będą już opanowane przez vermis moribundus za trzy
dni, a doświadczenia będzie można zacząć za tydzień.
TYDZIEŃ PÓŹNIEJ
Nasze eksperymenty na zombie zaczęły się od dręczenia jednego
z nich substancjami chemicznymi. Trzy dni wcześniej, na podstawie
dokładnej analizy martwych robali ustaliliśmy, że prawdopodobnie są one
wrażliwe na wszelkie neurotoksyny (wstrząs anafilaktyczny), niestety, na
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razie żadną nie dysponujemy, więc trujemy je arszenikiem i dwutlenkiem
węgla.
Dziś w pracy (około godziny 11:20) zaskoczyły mnie i moich
współpracowników bliżej nieokreślone okrzyki, dobiegające z okolic
głównego wejścia do naszego obozu.
– Zostańcie tutaj, ja pójdę zobaczyć, co się dzieje – szybko
powiedziałem do moich podwładnych i nie czekając na ich reakcję,
wybiegłem przez drzwi frontowe naszego miejsca pracy.
Im bardziej zbliżałem się do bramy, tym głośniejsze były krzyki (nie
chodzi o to, że słyszałem je coraz lepiej, naprawdę przybierały na sile),
kiedy stanąłem obok Eryka, byłem tak zdyszany, że potrzebowałem trzech
minut na ochłonięcie. Po upływie tego czasu zorientowałem się, iż sytuacja
przedstawia się tak:
Przed bramą stoi spora (na oko ok. czterdziestu osób) grupa ludzi.
Przed nimi stoi ktoś, najwyraźniej przywódca, i przemawia do nas zza
palisady. Po chwili zorientowałem się, że język, którym posługuje się ów
osobnik, to... rosyjski. Nie bardzo rozumiałem, co mówił, ale wnioskując
z jego miny i tonu, najwyraźniej miało to wzniosły i uroczysty charakter.
W tym momencie Eryk rzekł do stojącego obok niego człowieka (który
najwyraźniej robił za tłumacza) te oto słowa:
– Co on tam gada?
– Nie mam pojęcia – odrzekł tamten – mówi szybko i z polsko–
ukraińsko–ruskim akcentem!
– To mu powiedz, żeby gadał do nas po polsku!
– No dobrze...
Zaraz potem wydał z siebie kilka odgłosów, które mogły być mową,
ale równie wcale nie musiały. W reakcji na to tamten „mówca” zamilkł
z zaskoczeniem, wręcz szokiem wymalowanym na twarzy. Wyglądał przy
tym tak komicznie, że ledwo dusiłem w sobie chichot. Cóż, sądząc po
licznych parsknięciach, nie wszystkim udała się ta sztuka. Po dłuższej
chwili Rosjanin doszedł do siebie i zaczął mówić do nas.
– Towarzysze Polacy! Dziś nie krępują nas już więzy
kapitalistycznej propagandy, próbujemy wspólnie przywrócić należny
szacunek ustrojowi komunistycznemu i jego twórcy towarzyszowi
Leninowi!
Po prostu mnie wmurowało. Zresztą nie tylko mnie. Kiedy się już
otrząsnąłem, nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać, czy też złapać za
kałacha i zniszczyć zło w zarodku. Sądząc z min ludzi (duża część jeszcze
pamiętała PRL, a reszta znała to zło z podręczników do historii i opowieści
rodziców oraz dziadków), większość z nich przychylała się do tej trzeciej
opcji. Pierwszy z szoku otrząsnął się Eryk.
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– Masz pan razem ze swoimi kompanami zjeżdżać mi z zasięgu
wzroku, ale już! – groźba była poparta niezawodną strzelbą.
Wszyscy komuniści stanęli jak wryci. Po chwili ich przywódca
chciał jeszcze coś powiedzieć, ale od tego błędnego pomysłu (byłby on
ostatni w jego życiu) odwiodło go kilkadziesiąt wycelowanych weń luf.
Prawdopodobnie jeszcze długo by tak stali, ale prawie wszyscy
potraktowali ich jako ruchome tarcze strzelnicze do rzutu najcięższą
i najtwardszą (a czasem i najobrzydliwszą) rzeczą, jaka była pod ręką.
Bardzo szybko się wycofali, my po paru chwilach wróciliśmy do swoich
zajęć. No cóż, niech słuchają głosu ludu.(...)
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WERONIKA TIRAK
Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce, klasa III

Miłość rodzi miłość
Fragment
Jestem Klaudia, mam 18 lat. Mieszkam w małej miejscowości na
południu Polski, w Zwardoniu. Do naszej miejscowości za kilka dni ma
przyjechać czterdziestu pięciu uciekinierów z Syrii – w sumie kilka rodzin.
Mieszkańcy mówią otwarcie, że nie są zadowoleni z tej sytuacji, są
wystraszeni i źli z powodu osiedlenia tu obcych i nawet nie ukrywają tego.
Nie chcą, aby mieszkali oni w naszej miejscowości.
Nasza szkoła oraz kilka innych sąsiednich szkół ma pomagać na
zasadach wolontariatu uchodźcom, którzy będą mieszkać niedaleko
szkolnego budynku w mieszkaniach komunalnych. Wolontariusze mają
wspierać ich w zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu, oprowadzać po
miejscowości, zapoznać ich z polską tradycją, kulturą i językiem. Pani
Gabrysia – moja nauczycielka matematyki – poprosiła mnie, żebym się
zastanowiła, czy nie chcę zostać wolontariuszką na rzecz syryjskich
uchodźców. Jednak ja początkowo nawet nie wzięłam tego pod rozwagę.
Gdy to wszystko usłyszałam, przestraszyłam się trochę, ponieważ to byli
obcy ludzie, do tego w naszym środowisku panowała o nich nieciekawa
opinia. A ja miałabym z nimi spędzać połowę mojego wolnego czasu.
Z zamyślenia wyrwał mnie czyjś krzyk. To była Magda.
– Cześć Magda, co się stało?
– Zapisałam nas u pani Gabrysi na wolontariat. Właśnie przed
chwilą, gdy stała przed pokojem nauczycielskim. Zostały dwa ostatnie
miejsca!
– Zwariowałaś?!
– Może zwariowałam, ale co nam szkodzi? Pomóżmy im.
– Dobrze, ale miej świadomość tego, że trochę się boję, po tym
wszystkim, co ludzie gadają o uchodźcach.
– Klaudia! Myślisz, że ja nie?
– Skoro nas zapisałaś, no to chyba się nie boisz!
– Boję, ale chce im pomóc – Magda podeszła do mnie bliżej, po
czym przytuliła mnie serdecznie.
– Dobrze, przekonałaś mnie. Kiedy oni przyjeżdżają?
– Jutro – uśmiechnęła się i poszła.
Wyszłam ze szkoły i poszłam prosto do domu. Po drodze musiałam
wszystko jeszcze raz sobie przemyśleć.
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Następnego dnia w szkole pani Gabrysia poinformowała nas, że
w tych mieszkaniach komunalnych blisko naszej szkoły zatrzyma się około
dwudziestu pięciu uchodźców, a po drugiej stronie miejscowości –
dwudziestu kolejnych.
Wolontariuszami w naszej szkole zostało dziewięć osób. W składzie
tej dziewiątki byłam ja i Magda.
– Przepraszam, gdzie mamy czekać na ich autobus? – zapytałam
panią Gabrysię, która od rana chodziła zdenerwowana, czy wszystko
dobrze załatwiła i czy może nam powierzyć tak odpowiedzialne zadanie.
– Idźcie na przystanek i tam czekajcie.
Spełniliśmy polecenie nauczycielki. Dochodząc do przystanku, nagle
zobaczyliśmy wielu ludzi, którzy zebrali się w tym samym miejscu, ale nie
z tym samym solidarnym nastawieniem, co my.
– Boję się – poinformowała mnie cicho Magda. A ja wcale nie
czułam się lepiej, miałam duszę na ramieniu… Nie wiedziałam, jak mam
postępować, jak zareagują ludzie na ich widok. Czy oni w ogóle będą
chcieli się z nami dogadać?
– Zobaczycie wszyscy, że z tych uchodźców nic dobrego nie
wyniknie! – ktoś krzyknął.
– Właśnie! To są darmozjady! – zaczęła wykrzykiwać duża grupa
miejscowych, którzy nie zauważyli, że autobus już podjechał i że zaczęli
z niego wysiadać ludzie.
Zamarłyśmy z Magdą, gdy na własne oczy zobaczyłyśmy
uchodźców, z kolei oni opuszczali autobus ze wzrokiem wbitym w ziemię.
Nie dziwiłam się im, bo mimo tego, że nie znali perfekcyjnie polskiego, na
pewno domyślali się po tonie głosów grupy krzykaczy, że nie są tu mile
widziani.
– Brudasy! Złodzieje! Będą kłopoty! – wołało zgromadzenie
wzburzonych manifestantów.
Zaprowadziliśmy uchodźców do mieszkań komunalnych, gdzie
rozpakowali swój dorobek. Podziękowali nam po angielsku, bo tylko
w tym języku na razie mogliśmy się dogadać. Byli zagubieni, wyalienowali
i zastraszeni, odczuwszy ogólną niechęć środowiska społecznego, do
którego przybyli.
Następnego dnia po lekcjach poszłyśmy z Magdą do mieszkań
komunalnych, aby zaprosić ich nowych mieszkańców do naszej szkoły.
– Good morning... – nieśmiało zagadnęła Magda. Miała niewielkie
problemy z nauką języka angielskiego, więc nie była pewna tego, czy
poprawnie sformułuje swoją wypowiedź.
Zapukałyśmy po kolei do wszystkich drzwi i w języku angielsku
zapraszałam Syryjczyków do naszej szkoły na pierwsze lekcje języka
polskiego. Przyszli prawie wszyscy. Przez kilka pierwszych godzin zajęć
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naszym zadaniem było zapamiętanie imion naszych „podopiecznych”
i uczenie ich prostych zwrotów po polsku. Wszyscy wolontariusze wkładali
w swoje zadania wszystkie swe siły. Ja także bardzo się starałam dogadać
z przybyszami i czegoś więcej się o nich dowiedzieć. Wszyscy oni okazali
się syryjskimi chrześcijanami, którzy salwowali się ucieczką przed
prześladowaniami i śmiercią. Gdy opowiadali o sobie i o terrorze, którego
doświadczyli w swym ojczystym kraju, na ich twarzach malowały się
ogromny ból, strach i rozgoryczenie, a nam wolontariuszom ściskały się
z żalu serca.
Rhamed Yd Bay-Alik był pierwszym chłopakiem, z którym
rozmawiałam. On także był ofiarą prześladowań. Nie stracił jednak pogody
ducha, a teraz, gdy on i jego rodzina byli już bezpieczni, z optymizmem
spoglądał w przyszłość.
Rhamed uśmiechał się do mnie promiennie jak do nikogo innego.
Minęło kilka tygodni. Wraz z Magdą nadal przychodziłyśmy do
Syryjczyków codziennie. Część ich imion już pamiętałyśmy i duża grupa
osób otworzyła się przed nami.
Przede wszystkim my pomagałyśmy im, ale oni również pomagali
nam, a zwłaszcza mnie, jak się później okazało. Uczyli się pilnie i z dużym
zaangażowaniem języka naszego kraju, naszej kultury i tradycji. Widać
było, że zaczęli się integrować z innymi mieszkańcami Zwardonia. Bardzo
się starali nawiązywać dobre relacje, w końcu przestali się bać. Część
z nich została przyjęta do pracy mimo tego, że nie władali świetnie
językiem polskim, jednak byli bardzo pracowici i szybko się uczyli.
Społeczeństwo, które nie akceptowało tych ludzi i traktowało ich tylko jako
„brudnych i złych uchodźców”, powolutku zmieniało o nich zdanie. Nic
złego przez przybyszy się nie stało, więc ludzie, którzy zaocznie, w oparciu
o stereotypy wydali na nich wyrok, zaczęli ich przepraszać, a nawet
pomagać.
W szkole, jak co tydzień, trwały zajęcia z języka polskiego dla
uchodźców, na które przyszłam, żeby ich pouczyć. Stanęłam przy biurku,
wyciągając potrzebne notatki.
– O czym tak myślisz? – zapytał mnie jakiś głos, przez który ciarki
przeszły mi po plecach.
– O niczym – odpowiedziałam, obracając się w stronę mówiącego.
To był on – Rhamed Yd Bay-Alik – to o nim ciągle myślałam…
– Jesteś jakaś zamyślona, wszystko okay? – zapytał z wahaniem.
– Tak, okay – odpowiedziałam, nie mogąc nic więcej z siebie
wydusić, kompletnie nie wiedząc, dlaczego.
W trakcie zajęć podeszliśmy do stolika, na którym rozłożyłam
przeznaczone dla niego kartki z zadaniami z gramatyki. Ćwiczyliśmy kilka
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godzin, coraz lepiej mu szło. W pewnym momencie w mojej głowie
pojawiła się myśl, że jestem z niego bardzo dumna.
Wszystkich nas wolontariuszy bardzo cieszyło to, że nasi syryjscy
przyjaciele szybko się uczą, lubią i szanują nasze tradycje oraz kulturę,
a nasze wspólne wysiłki przyspieszają aklimatyzację uchodźców.
W połowie listopada poszłam na spotkanie wolontariatu, by ustalić
projekt wspólnych, międzynarodowych Mikołajek w szkole, które miały
jeszcze bardziej zasymilować uchodźców z resztą społeczeństwa. Oprócz
Mikołajek planowaliśmy wspólne obchody Bożego Narodzenia i kilka
innych programów przybliżających Syryjczykom polskie tradycje
świąteczne. Nauczyli się oni, że na stole podczas Wigilii w Polsce ma być
dwanaście potraw, że dzielimy się opłatkiem i że musi być choinka.
Wszystko to podobało im się i cieszyli się, że będą mogli przeżyć te święta
razem z nami.
Gdy wypisywałam imię Rhamed Yd Bay-Alik na prezencie,
z inicjałów jego imienia powstało słowa „RYBA” – skojarzyło mi się to
z symbolem chrześcijan.
Przez te kilkanaście tygodni między mną a Rybą – tak go nazwałam
– wytworzyło się coś w rodzaju przyjaźni. Czułam się tak, jakbyśmy znali
się od zawsze. Dużo czasu spędzaliśmy razem, rozumieliśmy się bez słów.
On opowiedział mi dużo o sobie i o tym, co przeżył w swojej ojczyźnie.
Cieszyłam się z każdej chwili spędzonej w jego towarzystwie, z każdej
wspólnej lekcji. Nie wszyscy wolontariusze poświęcali się jednak z takim
oddaniem i zaangażowaniem jak ja. Niektórzy nawet zrezygnowali, gdyż
ich słomiany zapał minął.
Z kolei moja przyjaciółka Magda nadal miała problemy
z komunikacją z powodu swojej słabej angielszczyzny i to stłumiło w niej
początkowy entuzjazm.(...)
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ANNA TUZIAK
Gimnazjum w Ustce, klasa III

Zło nieprzewidziane
Fragmenty
Jesteś zwykłą puszką po napoju stojącą na biurku. Od innych nie
różnisz się niemal niczym…
Teraz nie masz już swej zawartości i niechybnie znikniesz w otchłani
kosza. Zresztą jest on twoim odwiecznym przyjacielem. Trafiasz doń pod
koniec każdego swego żywota. Ktoś cię do niego wrzuca, zawiązuje worek
na śmieci i wynosi do śmietnika lub, rzadziej, wrzuca do zsypu. Wówczas
zjeżdżasz powoli w dół razem z innymi niepotrzebnymi rzeczami. Prawdę
mówiąc, bardzo to lubisz, czujesz się jak dziecko na zjeżdżalni. A, właśnie,
dziecko. Człowiek. Nienawidzisz ludzi… Następnie wpadacie wszyscy
razem do kontenera. Rankiem przyjeżdża śmieciarka i transportuje was na
wysypisko – wielkie, cuchnące resztkami jedzenia. Leżysz tam kilka
tygodni, czasami miesięcy, po czym trafiasz do segregacji. Zostajesz
przetopiona i ponownie stajesz się… puszką. W fabryce zostaje w ciebie
wlany napój, trafiasz do sklepu, ktoś cię kupuje, opróżnia i… cała ta
cudowna, porywająca historia zaczyna się od nowa…
Jednak od dwóch tygodni w twoim istnieniu nic się nie zmienia.
Znajdujesz się ciągle w tym samym miejscu, a resztka Coca Coli gnije
w tobie, wydając obrzydliwy, aczkolwiek słabo wyczuwalny odór. Czujesz
się okropnie, nuda staje się wprost nieznośna. Chciałabyś, żeby wydarzyło
się coś niezwykłego. Nie pogardziłabyś również zwykłym wyrzuceniem.
Słyszysz, jak młodsza siostra właściciela pokoju, w którym
przebywasz, chodzi po mieszkaniu i, być może, zbiera śmieci. Chciałabyś
żeby tak było. Ach, śmieci, odrzutki, niepotrzebne rzeczy… Za każdym
razem, gdy myślisz, że jesteś czymś takim, czujesz złość, zastanawiasz się,
dlaczego spotyka cię taki parszywy los, dlaczego nie możesz być pięknym,
użytecznym przedmiotem, w posiadanie którego chciałby wchodzić każdy,
a przynajmniej większość ludzi? Na przykład takim ferrari… Przecież tak
samo jak ty jest metalowe, a jednak podchodzi się doń zgoła inaczej.
Dziewczyna wchodzi po cichu do pokoju, rozgląda się. Nagle
chwyta i ogląda ciebie, puszkę. Wyraźnie czujesz ciepło jej drobnej dłoni.
„No, prędzej wrzuć mnie do tego wora!” – myślisz. Jednak ona tego nie
robi, widocznie wpadła na inny pomysł. Zabiera cię do łazienki i myje pod
rozkosznym strumieniem ciepłej wody. Wyciera dokładnie, kolistymi
ruchami, a z wnętrza wytrząsa pozostały w tobie płyn. Zanosi cię do innego
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pomieszczenia i delikatnie, starannie odcina górną część. Wlewa w ciebie
gorącą herbatę… Za gorącą, o wiele za gorącą! Czujesz, jak parzy cię coraz
bardziej i bardziej, jak wrzątek ogarnia całe twoje jestestwo, ale… nie
jesteś w stanie nic zrobić. Człowiek, ta okropna istota krzywdzi cię, a ty
możesz tylko biernie to znosić! Ot, los martwego przedmiotu! A może
raczej takiego, któremu wydaje się, że jest martwy?...
Młoda kobieta podnosi cię swoją niewielką dłonią. Powoli…
Delikatnie przytyka do kształtnych, karminowych ust. Czujesz każdy jej
oddech i każdy ruch znajdującej się w tobie herbaty z cytryną osłodzonej
niewielką ilością cukru brzozowego. Słyszysz ciche, subtelne siorbnięcie
i… siarczyste przekleństwo.
Ha, a jednak, ta cudowna herbatka okazała się zbyt ciepła nie tylko
dla ciebie! Dziewczyna odstawia cię na biurko wściekłym, zamaszystym
ruchem i biegnie do łazienki ochłodzić poparzony język. Tracisz
równowagę, upadasz, a twoja zawartość zalewa cały blat i spływa wartkimi
kaskadami na podłogę okrytą bladozielonym dywanem.
Rozgrywają się sceny dantejskie, pokrzywdzona panna wraca na
„miejsce zbrodni” z furią i upiornie cuchnącą ścierką. Podnosi cię
czubkami wypielęgnowanych palców do góry, upuszcza, klnie. Wciąż
jeszcze nie ostygłaś dostatecznie. Twoja dręczycielka miota się jak ryba
w sieci. Odbiega, podbiega, raz po raz rzucając wulgaryzmami i rozmaicie
cię wyzywając. Po kilku piekielnych chwilach trafiasz do kosza…
Śmieciarka jedzie powoli, miarowo kołysząc się na boki. Każdy jej
ruch, najmniejszy nawet, sprawia, że ocierają się od ciebie inne
przedmioty. Skórka od banana, kapsel, kawałek rozbitej szklanki, gnijący
piernik… to twoi najbliżsi sąsiedzi. Nikt z was nie ma ochoty na rozmowę,
ale milczenie staje się wprost nieznośne. Masz nieodparte wrażenie, że nie
ma tak naprawdę nikogo, kto zrozumiałby absurd twojego istnienia, ten
przerażający bezsens bycia puszką. Chociaż, teoretycznie, wszystkich
obecnych w śmieciarce ludzie traktują w podobny sposób…
Gdy trafiasz na wysypisko, zostajesz oddzielona od swoich
dotychczasowych towarzyszy. Tym razem obok ciebie leży pet.
Spoglądacie na siebie nawzajem, jednak żadne z was nie ma odwagi
przemówić…
– Skąd jesteś? – pyta wreszcie on, niepewnym, cichym, jakby
zmieszanym głosem.
– Ze starego biurka… – odpowiadasz nieśmiało.
Pet wzdycha ze zrozumieniem. Zamyśla się, a ty nie wiesz, co
właściwie powinnaś w tym momencie zrobić. Kontynuować swoją
odpowiedź? Poczekać aż on się ocknie?... Na szczęście twój nowy znajomy
w porę wybawia cię z kłopotliwej sytuacji.

203

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
– Ja, jak każdy papieros, pochodzę z małego pudełeczka, w którym
byłem z moimi dziewiętnastoma braćmi – przerywa, spogląda na ciebie,
sprawdza czy słuchasz. – Przede mną w pety zamieniło się ośmiu z nich.
Wypalił nas nastolatek, zupełnie młody chłopak. Bardzo mi go było żal,
wiesz? Nie powinien był tego robić, bądź co bądź jesteśmy przecież
trujący…
– Ale to on decyduje o swoim życiu – wtrącasz.
– No, niby tak, ale głupi jest jeszcze, rozumiesz przecież…
– Zazdroszczę ci! – stwierdzasz stanowczo.
– Czego? – dziwi się twój nowy znajomy.
– Jak to czego?! Ty chociaż masz możliwość zemsty na ludziach,
stworzeniach, przez które nasze życie jest tak podłe! – wybuchasz.
– Ale zabicie kogoś, to nie jest rozwiązanie! Nie powinnaś tak
mówić! – oponuje Pet.
– Niby dlaczego? – pytasz, będąc jednakowoż absolutnie pewna
swoich racji.(...)
– Skąd jesteście? – pytasz.
– Z pewnej brytyjskiej wytwórni amunicji – odpiera jeden z nich
krótko, będąc wyraźnie roztargnionym.
Wszyscy mają świadomość, iż zostaną niebawem użyci. Do ciebie
również zaczyna to docierać. Ciekawe, kogo przyjdzie ci pozbawić życia?
Docieracie na miejsce, komandosi wyskakują z radiowozu i biegną.
Czujesz każdy kolejny krok niosącego cię mężczyzny. Rozpoczyna się
strzelanina. Was, nabojów, ubywa w zatrważającym tempie. Słychać
niespokojne głosy, płacz, krzyk… nadchodzi twoja kolej. Mkniesz przed
siebie, prując powietrze z zawrotną szybkością. Spoglądasz przed siebie.
Lecisz wprost na starszą kobietę! Wygląda na wyjątkowo schorowaną
i zmęczoną, jednak w ciemnych, zapadniętych oczach kołaczą się jeszcze
resztki nadziei na spokojną i szczęśliwą jesień życia. Za twoją sprawą
jednak traci szansę na realizację ostatniego marzenia. Pozbawiasz ją życia
utykając w sercu, które kochało mnóstwo osób, było tak wielkie i szczere.
Trzeci pocisk zostaje zakupiony przez pewien walijski sklep,
zajmujący się sprzedażą sprzętu do polowań. Trafiasz w ręce myśliwego,
który zabiera cię ze sobą na łowy. Zagłębiacie się coraz bardziej i bardziej
w mroczny las. Zwierzęta nie ukazują się przez dłuższy czas, z powodu
strachu przed ludźmi. Nagle psy zaczynają wściekle ujadać! Wyrywają się
tak, że nie sposób ich upilnować. Mężczyzna mierzy w pięknego jelenia,
po czym zostajesz wystrzelony z rewolweru. Wiesz już, że przez ciebie
zginie niewinne zwierzę. Trafiasz między jego oczy. Wokół rozlega się
pełen bólu ryk…
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Czwarty z twoich fragmentów znajduje się w schronisku dla
bezdomnych psów. Tylko nieliczne z nich znajdują domy, a pozostałe… no
cóż. Na którymś z nich niechybnie będziesz miał okazję się wyżyć. Jednak
ty wcale tego nie chcesz, gdy tylko pomyślisz o tym, co wydarzy się za
twoją sprawą, wolałbyś przestać istnieć. Niestety, przykry dzień nadchodzi,
ginie przez ciebie szczenna suczka …
Twoje cztery fragmenty, pomimo iż przez kilka lat przebywały
w bardzo oddalonych od siebie zakątkach kuli ziemskiej, trafiły do tej
samej huty. Jednego dnia. Zostały przetopione i ponownie stałaś się
puszką. W twoim wnętrzu jak gdyby nigdy nic chlupocze napój
brzoskwiniowy… Bez przerwy rozpamiętujesz, ile zła wyrządziłaś
światu… Najgorsza jest dla ciebie świadomość, że po części sama tego
chciałaś. Nie przewidziałaś możliwości innego potoczenia się spraw.
Niestety, przez całe wieki będziesz cierpieć męki, pozostając niewielkim,
metalowym opakowaniem na napoje.
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BARBARA WOJTASZEK
Gimnazjum w Czerwieńsku, klasa I

An a
Fragmenty
(...) Byłam zwykłą dziewczyną. Czasami nawet nie rozumiałam tych
ciągłych uwag na temat mojej wagi. Wydawało mi się, że 53 kilogramy –
przy moim wzroście i w moim wieku – to normalne. Jasne, w szkole były
dziewczyny szczuplejsze ode mnie. Chociażby Zośka. Zawsze się
zastanawiałam, jak taka drobna osóbka może być takim wulkanem energii.
Ale złośliwości narastały. Zrozumiałam, że mam problem. Zaczęłam się
inaczej ubierać, zazdrościłam szczupłym dziewczynom. Moja waga stała
się prawdziwą zmorą. O niczym innym nie potrafiłam myśleć. Nie
umiałam sobie z tym poradzić. Aż do pewnego dnia.
Gdy schowałam się zapłakana w szatni, podeszła do mnie jedna
z tych chudszych dziewczyn, Asia.
– Hej! Nie przejmuj się nimi. Też tak kiedyś miałam. – Spojrzałam
na nią z niedowierzaniem. „Jak ona mogła mieć te same problemy co ja?”
– Naprawdę! Wystarczy trochę wiary w siebie i swoje możliwości –
oznajmiła zdecydowanie.
Nadal nie rozumiałam.
– Spójrz! – wskazała na czerwoną bransoletkę z metalowym
motylkiem. –To jest symbol Any.
Zerknęłam na nią pytająco.
– Anoreksja, kochana.
– Anoreksja? – przeraziłam się. „Nie, to chyba nie jest dobre
rozwiązanie” – pomyślałam.
– Nie bój się. Każdy ma na początku wątpliwości – powiedziała,
jakby czytając mi w myślach. – Poszukaj w Internecie opinii dziewcząt
z aną i wtedy zdecydujesz. Jak coś – zawsze możesz się do mnie zwrócić.
– Hm.. Jasne, dziękuję – nie wiedziałam, jak się zachować.
– Nie ma sprawy, mam nadzieję, że zostaniesz motylkiem – rzuciła
na koniec.
„Motylkiem? O czym ona mówi?”
Po powrocie do domu, rzeczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłam
było wyszukanie w Google hasła „anoreksja” .(...)
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– Na śniadanie zjadłam kanapkę z szynką i wypiłam herbatę
z cytryną – powiedziałam z dumą Asi. Dawno nie jadłam tak małego
śniadania.
– Z szynką?! Wiesz, ile to ma kalorii? A herbatę słodziłaś?
– Dwie łyżeczki…
– Ana nie toleruje jedzenia. Pamiętaj, jedzenie to twój wróg. Jeżeli
chodzi o mięso – większość anorektyczek to wegetarianki, ty też powinnaś.
– Co? To znaczy, że nie będę mogła jeść kurczaka mojej mamy?
Albo wątróbki? Nie dam rady! – spojrzałam na nią ze strachem.
– Chcesz być piękna? – zapytała.
Pokiwałam twierdząco głową.
– To musisz cierpieć. Nie ma nic za darmo. A i zapisuj sobie
wszystko, co zjadłaś w jakimś zeszycie. Możesz tam pisać też komentarze
o twoim wyglądzie. Uwierz, pomaga – uśmiechnęła się do mnie ciepło.
Odwzajemniłam uśmiech i odeszłam, ale nie byłabym sobą, gdybym
na kogoś nie wpadła.
– Ej, gruba! Uważaj, jak chodzisz! – krzyknęła dziewczyna, którą
przypadkiem staranowałam. – Jeszcze zarażę się „tłuszczem”. – Wszyscy
zebrani na korytarzu wybuchnęli śmiechem. Powstrzymując łzy, zabrałam
plecak i wybiegłam ze szkoły. „Jeszcze zobaczą. Będę piękna i szczupła.
To ja się z nich będę jeszcze naśmiewać. Ana mi pomoże.”
Bransoletkę zaczęłam nosić po roku z Aną. Schudłam 15
kilogramów. Ale patrząc w lustro, nadal widziałam tę sama grubą i tłustą
dziewczynę. Czytałam artykuły promujące anoreksję i sama prowadziłam
bloga o mojej przygodzie z Aną. Z moją dawną przyjaciółką Zosią nie
chciałam utrzymywać kontaktu, chociaż zaczepiała mnie nieraz na
korytarzu. Nie mogłam jej znieść zwłaszcza po sytuacji kilka miesięcy
temu.
Jak co dzień moje drugie śniadanie oddałam bezdomnemu psu,
krążącemu zawsze koło szkoły. Tego dnia miałam wyjątkowo zły humor.
Mama miała na późniejszą godzinę do pracy i przypilnowała mnie ze
śniadaniem. Musiałam zjeść kanapkę z czekoladą! Tyle kalorii… Nawet
nie miałam jak później tego zwymiotować, bo cały czas mnie
obserwowała. Gdy tylko dotarłam do szkoły, od razu pobiegłam do toalety,
gdzie wszystko zwróciłam. Przepłukałam usta. Chciałam już wyjść
z łazienki, ale zatrzymał mnie znajomy głos.
– Lena! – w głosie Zośki brzmiał wyraźny wyrzut. – Jak możesz!?
Byłam przekonana, że jestem sama w łazience.
– Jak widać mogę. Moje życie i radzę ci się do niego nie mieszać –
warknęłam rozzłoszczona.
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– Proszę, nie rób tego. Jesteś za chuda. Boję się o ciebie… Chcę
moją przyjaciółkę Lenę, która zawsze chodziła z głową w chmurach
i opowiadała mi o wszystkim. Która mi ufała. Proszę. Wierzę, że jest
jeszcze w tobie moja dawna Lena... – głos się jej załamał.
– Najwidoczniej nie ma – powiedziałam stanowczo i przybrałam
najbardziej obojętny wyraz twarzy, jaki potrafiłam. – Ona już nie wróci.
I odeszłam.
„Izolacja – tylko ja i Ana” – powtarzałam sobie w myślach.
Wszystko, co mówiła Lena, to kłamstwo. Nie wierzyłam, że się
o mnie martwi. Jak mogła chcieć mnie odciąć od mojej jedynej
i najprawdziwszej przyjaciółki – Any? Wiem, że nie można na mnie
patrzeć. Jestem za gruba. Dlatego wiedziałam, że jest fałszywa. Przecież to
ona była chuda. Nie chciała, żebym była szczuplejsza od niej. Zwykła
egoistka.
Czasami spotykałam się z Aśką, ale z nią też nie chciałam
rozmawiać. Gdy patrzyłam na jej szczupłą sylwetkę, byłam zła
i jednocześnie zazdrosna, że ja takiej nie mam. Po konfrontacjach z nią
najczęściej głodziłam się przez następne dni, chcąc osiągnąć perfekcję.
„Głodówka – szczyt wytrzymałości”.(...)
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DOMINIKA CIEPLAK
Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju

Źle urodzony artysta
Poszukiwałem prawdy życia. Zapisywałem swoje myśli na
poszarzałym papierze, który zaprzeczał dacie w kalendarzu, bo on taki
doświadczony przez czas, a ja taki młody i nic niewiedzący. Stawiałem
kreski, kropki, przecinki, a potem wszystko skreślałem. Na boku
znaczyłem ślimaczki i kwiatki. Pisałem o wojnie, miłości, parującej
herbacie i zaćmieniach słońca. Zebrałem już pokaźny plik kartek pokrytych
czarnym atramentem. Nagle zaczynały przemykać przez szparę
w drzwiczkach szafki, jakby krzyczały, abym je wypuścił, dał pooddychać
moim powietrzem. Moje wiersze błagały mnie o dowód istnienia życia,
o którym pisałem. „Lato '39” domagało się usłyszeć historię mojego
dziadka, a „Portret” koniecznie chciał wiedzieć, o kogo chodzi.
Uległem. Odważyłem się i wstukałem w klawiaturę komputera jeden
z wielu swoich wierszy. Ten akurat napisałem w drodze ze szkoły i mówił
o kierowcy autobusu, który nigdy nie był dzieckiem albo zapomniał, że
kiedykolwiek nim był, ponieważ tak bardzo nienawidził maluchów.
Odzew na wiersz był pozytywny. Ludzie szybko odkryli, że ich
kierowcy również urodzili się jako dorośli. Dodałem więc wiersz o różach,
bo kto nie lubi kwiatów, które tak bardzo bronią się przed ścięciem? Od
tamtego dnia byłem geniuszem, który nie potrzebował okularów, by
widzieć to, co niewidzialne.
Gdzieś w połowie mojej twórczości odezwał się niejaki znajomy
i napisał: „możeś anonimowy, ale nadal Żyd”. Ktoś zażądał wyjaśnień,
więc mu je dałem. Powiedziałem, że pochodzę z rodziny żydowskiej, bo
dziadek był Żydem. Cisza. Ludziom się odwidziało – już nie byłem mądry
ani spostrzegawczy. Nie miałem w sobie iskry artystycznej, a jedynie
Gwiazdę Dawida na rękawie.
Może lepiej, gdyby wiersz pozostał szary jak papier, na którym był
napisany. Może lepiej, gdybym nie posłuchał krzyków mojej twórczości. Ja
widziałem świat inaczej – oni widzieli mnie inaczej. Według nich to ja
byłem ślepy na rzeczywistość. Ja natomiast twierdzę, że to oni porzucili
swoje okulary, kiedy szli oglądać świat.
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To wszystko nieważne, bo już zamknąłem w szafce swoją
indywidualność spisaną na szarym papierze otrzymanym od dziadka
z wiersza „Lato '39”.
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DANIEL KOZŁOWSKI
I Liceum Ogólnokształcące w Koninie, klasa I

Wmyślwstąpienie
Fragment
Profesor Hendel co chwilę spoglądał z niepokojem na Dawida, jakby
bał się, że jego kości pękną, a skóra pod wpływem słońca oddzieli się od
ciała. Siedzieli na tarasie Instytutu ds. Emulacji i Transcendencji, popijali
kawę i rozmawiali.
– Doprawdy, jak to możliwe, że zapomniano o tobie – westchnął
profesor, kręcąc głową. – W tamtych czasach o hibernacji wiele się
mówiło, potem jednak stracono nią zainteresowanie. Hibernacja stała się
passé. Ludzie płacili za wybudzanie swoich matek, żon, ojców, mężów –
tutaj zawiesił się na moment, chrząknął, rozumiejąc, jak mógł to odebrać
Dawid. Szybko jednak zamaskował zmieszanie uśmiechem: – Budynek
instytutu został zaadaptowany do swojej roli niedawno. Gdyby nie
renowacja kanalizacji, pewnie nigdy byśmy nie znaleźli twojej kapsuły
w podziemiach. Możesz to uznać za cud. Siedemdziesiąt lat byłeś uśpiony
i zmartwychwstałeś! Z powrotem wyszedłeś na świat.
Świat, który Dawid ujrzał, okazał się inny, niż zapewniano
w reklamach. Obiecywano, że, wróciwszy po długim śnie, „będzie można
zacząć prząść swą pajęczynę życia od początku”. Zamiast tego Dawid
zobaczył opustoszałe budynki i stare auta przejeżdżające ulicami.
– Pewnie liczyłeś, że lepiej to będzie wyglądać – profesor Hendel
dostrzegł jego minę. – Myślisz, że ja chciałem inaczej? Byłem
powszechnie znanym, cenionym naukowcem. Brałem udział przy wielu
projektach, odebrałem kilkanaście grantów, stałem przed setkami kamer.
Właśnie miałem budować dom. Miałem żonę. Planowaliśmy dziecko.
– I co się stało?
Profesor upił łyk kawy.
– W tym czasie równolegle prowadzone były dwa różne
eksperymenty. Tak się złożyło, że prawie jednocześnie zostały też
opublikowane wyniki. Pierwsza z nich mówiła o nano–botach, które
wszczepione do ciała mogą spowolnić proces starzenia o kilkadziesiąt lat.
Małe, niewidoczne ludzkim okiem roboty funkcjonują w naszym ciele
i podtrzymują nas przy życiu. Piękna sprawa. Jednak pojawiła się również
druga opcja: naukowcom udało się oddzielić świadomość od ciała dzięki
transferowi umysłu.
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– Czyli Kartezjusz się mylił – rzucił Dawid, na co profesor
odpowiedział uśmiechem. I mówił dalej:
– I to był prawdziwy hit. Możliwość istnienia w świecie, a także we
wszechświecie, gdyż ci ludzie nie byliby, nie są, ograniczeni ludzką
powłoką, możliwość istnienia bez chorób, bez starości i to za stosunkowo
niską cenę: minimalna opłata i pozbycie się ciała, które i tak do niczego nie
byłoby potrzebne. Wielu się skusiło. Każdy chciał osiągnąć
nieśmiertelność. Wmyślwstąpienie… prawie jak zbawienie, prawda?
Z Ziemi zniknęło osiemdziesiąt procent populacji.
– I co się z nimi teraz dzieje?
– Z tymi, którzy wmyślwstąpili? Wiemy, że żyją, choć nie mogą się
z nami porozumieć. Istnieją obok, a jednak we własnym świecie. Kolejny
krok w ewolucji, tylko że tym razem to my jesteśmy panami doboru
naturalnego. Nadal mamy przypadki ludzi, którzy zmieniają zdanie. Kusi
ich perspektywa nieśmiertelności. I wmyślwstępują. Dlatego przyrost
naturalny jest ujemny.
– To zrozumiałe. Każdy chce dorównać Bogu. Móc istnieć tak jak
On, wszędzie, ale bez upływu czasu. To kusząca przyszłość.
– Tak… Może. Mam jednak wrażenie, że będąc samą myślą, nie
można wiele zdziałać.
Profesor umilkł i teraz to Dawid musiał wyciągać go z zadumy.
– Chciał pan o czymś ze mną porozmawiać – przypomniał. – Wątpię,
żeby chodziło panu tylko o opowiedzenie mi tej historii. Zresztą znam ją
już dobrze. W trakcie rehabilitacji wiele się dowiedziałem – rzeczywiście,
w szpitalu słyszał już to wszystko i tylko z grzeczności teraz przysłuchiwał
się profesorowi.
– Cóż, tak naprawdę chciałem ci opowiedzieć to wszystko osobiście,
jakoże to ja kontrolowałem twoje wybudzanie, chciałem ci to powiedzieć
i przekonać cię, żebyś przemyślał swoją decyzję.
– Więc już pan wie?
– Owszem – profesor skinął głową – doszły mnie słuchy, że
planujesz wmyślwstąpić.
– Niestety, to nic nie da. Już zdecydowałem. Nie chcę żyć na świecie
bez przyszłości. Przespałem siedemdziesiąt lat dla lepszego jutra.
Obudziłem się w koszmarze, gdzie podstarzała społeczność bawi się
w ratowanie nieratowalnego. Na marne. Tylko w taki sposób będę mógł
osiągnąć to, czego pragnąłem. Dobre życie. W spokoju, bez cierpienia, bez
strachu.
– Moja żona nie chciała poddać się ani wmyślwstąpieniu, ani
zabiegowi wszczepienia nano – powiedział Hendel. – Odeszła ode mnie.
Mieliśmy wtedy sześćdziesiąt lat, po pięciu latach dostałem wiadomość, że

212

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
umarła na nowotwór mózgu, ale do ostatniej chwili nie zgodziła się na
żaden zabieg, nawet na nano–boty, które usunęłyby guza. Powiedziała, że
prędzej woli zdechnąć. Taka już była. Tradycjonalistka.
Zaśmiał się sztucznie, lecz zaraz spoważniał. Spojrzał na Dawida.
– Teraz wiem, o co jej chodziło. Na szczęście za kilkanaście lat także
umrę. Nano-boty w końcu przestaną działać, a nie ma już pieniędzy, żeby
wyprodukować kolejne. A ty obudziłeś się po tak długim czasie, by zaraz
przeistoczyć się w pyłek. Mam propozycję. Kilkaset kilometrów stąd
powstała mała społeczność, hipisi, którzy chcieli przed śmiercią pogodzić
się z naturą. W większości są to staruszkowie, niektórzy dobijający setki,
którzy nie poddali się żadnemu zabiegowi. Chciałbym, żebyś pojechał tam,
pomieszkał. Kilka miesięcy, nie więcej. Może zmienisz decyzję.
Zobaczysz, co tracisz.
– Dlaczego miałbym to zrobić?
Profesor upił ostatni łyk kawy i z brzękiem odstawił filiżankę na
stolik. Zamyślił się, po czym zwrócił wzrok na Dawida. Odezwał się:
– Wiesz, że gdyby nie moja szybka reakcja zaraz po odłączeniu cię
od hibernatora, pewnie byś zmarł tam w kapsule? Może więc zrób to dla
mnie? – spytał. – Ciebie to nic nie kosztuje, mnie pozwoli zachować czyste
sumienie.(...)
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JAN KOŻUSZEK
XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, klasa II

Erozja
Jakiś czas temu – będzie tego, ja wiem, z tydzień – no, może dwa –
w każdym razie niedawno, położyłem się na łóżku, zamiast, jak zwykle,
głową w stronę regału z książkami – na odwrót. Nie był to może proces
decyzyjny tak szybki – przedtem conocnym rytuałem dłuższą chwilę
wypróbowywałem różne kombinacje poduszka–głowa–poduszka, czasem
zaś tylko poduszka–głowa, bo jedna z moich poduszek zdaje się
powodować u mnie katar. Tak też i tej nocy kilkakrotnie wstawałem,
podchodziłem do biurka i opróżniałem noc w białą chusteczkę higieniczną,
podczas gdy palce moich stóp drapały lekko stopami szorstką fakturę
dywanu.
Po jednej z takich właśnie wypraw transdywanowych, gdy
przybijałem już z powrotem do bezpiecznego łóżka, znikąd, jakby pojawiła
się w mojej głowie nagła żądza położenia się na nim tyłem do przodu czy
może raczej dołem do przodu, choć nie przodem w dół. Dość, że na
przekór utartym w jednoosobowym społeczeństwie mojego pokoju
zwyczajom, nogi moje zwrócone były ku książkom, głowa zaś – ku
drzwiom, otwartym zresztą na resztę pogrążonego już we śnie mieszkania.
Właściwie już gdy przekładałem z jednej strony na drugą milszą
z moich dwóch poduszek, jęła mnie palić od środka gwałtowna ciekawość:
jakież będą skutki takiego gwałtownego złamania tradycji? Jakież zmiany
dalekosiężne spowoduje wydarzenie tak doniosłe jak zmiana kierunku snu?
Owoż zrazu, wbrew mym rozpalonym oczekiwaniom, żadnych
zmian konkretnych dojrzeć mi się nie udało. Oczami otwartymi widziałem
regał z książkami, z nowego co prawda kąta, ten sam jednak co zawsze,
kontrapunktowany wysokimi, białymi drzwiami szafy z ubraniami. Oczy
zamknięte dostarczyły większego jeszcze rozczarowania, ciemność za nimi
bowiem tak samo była ciemna i nieprzenikniona jak każdej poprzedniej
nocy. Znużony tym brakiem wyczekiwanych rewolucji, stopniowo
opadłem w sen i tylko ostatnim ułamkiem spojrzenia zauważyłem, że pod
szufladą regału zaklinowała się stara piłeczka do tenisa, a jej zakurzoną
żółć noc, niby stary telewizor, zamieniła w szarość.
Ranek kolejnego dnia nadszedł zdecydowanie zbyt szybko, bez
zbędnych ceregieli, wchodząc mi z butami w sen, rozrywając go tysiącem
ech budzika, i już nie było marzeń sennych, i już nie było lotu i piękna
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i spokoju i odpoczynku, a tylko „dzyńdzyń, dzyńdzyń, dzyńdzyńdzuń”,
ścigające wściekłą obławą resztki rozgromionych wojsk nocnych. Moja
ręka, tknięta litością dla tak bezlitośnie mordowanych, sięgnęła czym
prędzej ku źródłu, ku budzikowi, z którego wciąż wylewały się
nieprzerwanym strumieniem czarne legiony wrażych dźwięków. Gdy ta
powódź wreszcie ustała, sen próbował ponownie objąć mnie we władanie –
za późno jednak, szkód nie dało się już odwrócić. Poruszone tym nagłym
dzyńdzynieniem zaświergotały i zabrzęczały elektrody mojego mózgu
i rozległo się w całym organizmie głuche huczenie rozpalanych pieców
węglowodanowych, gdy nowa zmiana dorzucała do nich paliwa.
Przemknęły impulsy od czubka mojej głowy do krańców palców u stóp,
lawirując i krążąc tak, że przebudzenie, choć nieuchronne, nie następowało
równomiernie i prawa moja łydka wręcz wyrywała się do drogi, podczas
gdy barki uważały, że należy im się jeszcze pięć minut. Do wtóru ostatnich
dzyńdzyń, dzyńdzyń drgnęli petenci w poczekalniach układu nerwowego,
otworzyły się okienka, wypito pierwsze łyki kawy i pomknęły wzdłuż
telegrafów dendrytowoaksonowych w górę meldunki o głodzie,
zdrętwieniu, pragnieniu, ponocnym posmaku w ustach i chłodzie
w stopach, i o swędzeniu na plecach, i o niewygodnym ułożeniu kolana,
i znów o głodzie. Odkaszlnąłem, przeciągnąłem się, zmusiłem barki do
pracy – i, przegłosowany, wstałem.
Wówczas dopiero w pełni zdałem sobie sprawę z nietypowego
mojego ułożenia, przypominając sobie nagłym przebłyskiem wydarzenia
ostatniej nocy i ich doniosły brak konsekwencji. Zastanawiałem się nad
nim, wciągając ubranie i aż do płatków dolałem mleka zimnego, nie zaś,
jak zwykle, lekko podgrzanego. Również to nie wywołało co prawda
jakichkolwiek poważnych skutków, ale też po tym eksperymencie niczego
wielkiego się nie spodziewałem, bo rutyna śniadania nie jest we mnie tak
ugruntowana jak rutyna spania i często jem inaczej, jeśli nie coś zupełnie
innego niż płatki kilku rodzajów z lekko podgrzanym mlekiem –
wystarczy, że zabraknie płatków. Tego dnia mleka nie podgrzałem,
głównie jednak po to, aby myśl, którą kontemplowałem, nie zginęła
w ciągu dnia pod naporem innych, aby ją to zimne mleko ucementowało,
utwierdziło w miejscu, ustawiło dziobem do nadciągającej fali, jaką co
dzień jest szkoła. Tak tedy zjadłszy i dokładnie wyszczotkowawszy zęby,
a także założywszy buty, po raz kolejny się przeciągnąwszy, z łóżka
plecak, a z biurka jeszcze trochę papierów chwyciwszy, i jeszcze parę
innych „wszy i łszy”, wyszedłem z mieszkania. Dla zabawy raczej niż
w ramach poważnego eksperymentu zszedłem najpierw jedno piętro
schodami, dopiero resztę drogi na poziom ziemi pokonując windą. Znów
bez efektu, trudno było jednak oczekiwać efektów od czegoś tak
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banalnego, skoro nawet zmiana kierunku snu nic szczególnego do tej pory
nie spowodowała.(...)
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NINA PAŚNIEWSKA
Klub Literacki „Pegazik” MDK „Iskra” w Pile, klasa III szkoły
ponadgimnazjalnej

Niech się modlą
Wszyscy się tu znali, nikt jednak nie mówił: „wieś”, choć to tylko
ulicówka była, na cztery kilometry się ciągnęła, a kościół, brzydki, cały
w poczerniałym drewnie wyznaczał jej środek. Prawie nikt do niego nie
chodził prócz Wrońskiej, ona co czwartek tam litanię za syna odmawiała,
bo grzech ciężki popełnił – rozwiódł się. Nieważne, że z alkoholiczką,
która biła ich córkę, to nie ma znaczenia, w końcu mówimy o rozwodzie,
zbrodni, on przez kler jest już wyklęty, temu Wrońska co czwartek litanię
i zdrowaśkę, żeby chociaż do tego czyśćca trafił; i żeby wnuczka jak matka
nie była, nie Gabrysia, to takie grzeczne dziecko, ona nigdy alkoholu, dam
tu proboszczowi kopertę, niech się proboszcz ze mną modli.
I tylko starą Wrońską widzi proboszcz w kościele, gdyby ta jej
wnuczka tak gorliwie się modliła jak babcia za ojca; dziewczę
niewdzięczne, pewnie sobie życie zmarnuje jak matka, niech Wrońska
zacznie prosić Boga o to, aby i ona pić nie zaczęła i pacierz sobie
przypomniała. Proboszcz w intencji młodzieży klęka, byleby tylko do
Domu Bożego zajrzała, a nie w zakłamane kabały i buddyzmy wierzyła.
Nic tylko na tym Orliku czasem sobie piłkę z dwa razy kopną, a tak to tam
piją wieczorami, nawet się z tym nie kryją, ale w sumie to nie mają gdzie,
Bozia wszystko widzi, wszystko i wszystkich, tych degeneratów też, a w
szczególności wnuczkę Wrońskiej, niech się Bozia ze mną modli.
I gdy tylko klęknie proboszcz obok Wrońskiej, Gabrysia plecak
pełen piwa Maćkowi podaje, żeby poniósł, mają sześć butelek, trzy litry,
a ich tam ośmiu będzie, to wystarczająco. Gabrysia nie chce filmu urywać,
lubi swój film, szczególnie, odkąd tylko z ojcem mieszka, nowych
siniaków nie ma, już się nie boi odezwać, zawalić testu w szkole, czekać,
aż matka wróci do domu i zacznie na nią drzeć ryj o byle co, tym bardziej,
że ojciec kryzys przeżywa, ona też w kryzysie, tak sobie kryzysują
wspólnie wieczorami czasem przy lampce szampana, bo wino niedobre,
wino to zgniłe drożdże, a im już wystarczy, że ich dusze i uczucia lekko
zdążyły przegnić. Mister Wroński wie, że córka wypije też z kolegami, ale
cóż, matka piła i biła, on zdradził, a szkoła gnoi – czasem po prostu trzeba.
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A ja chyba dobrym dzieckiem jestem w miarę, ale nie człowiekiem,
grzeszę myślą bardziej czasem niż ci zbrodniarze, zgubiłam też drogę do
domu, na pewno nie szło się na ukos, niech się tata ze mną modli.
I tylko czeka Wroński, aż córka wróci już do domu, dziewiąta
dochodzi, godzina młoda w każdy dzień prócz czwartku, po którym piątek
i szkoła. Poczeka jeszcze te pół godziny Wroński, w końcu nie może być
zaborczy, Gabrysia już prawie siedemnaście lat ma i nowych kolegów,
byleby żaden jej ponownie nie skrzywdził, jak tamten; byleby już żadna
matka jej nie uderzyła, bylebym z jej nową macochą pod pantoflem nie żył,
jak ja tak mogłem dać małą i siebie tak bić, godność swą i męstwo przez to
straciłem; zaopiekuję się teraz Gabrysią, zadbam o nas to i honor
odzyskam, w końcu Mister Wroński, międzynarodowa korporacja, tak,
witamy, tylko niech jeszcze Niebo mieszkanie za dobre pieniądze ześle,
a nie my wciąż w tym starym domostwie wiejskim, bo żal sprzedać, bo
pamiątka rodzinna. Do tego Anioła, Anielicę o szczerym spojrzeniu i z
ciepłem w sercu zamiast promili we krwi, tylko taką jedną dobrą, och,
Gabrysiu, dobrze, że jesteś, czemu się o ściany opierasz i zataczasz, o nie,
znowu, ja nie pozwolę, żebyś i ty w tę rzekę wskoczyła; nie krzyczę, chodź
tu, Gabrysiu, niech się córka ze mną o Anielicę jedną tylko dla nas
pomodli.
Pianie kura nigdy jej nie budziło, nie mogło, choć w środku pola
szczerego leżał jej dom i och, musiała zawsze sama, zawsze na rowerze te
lasy, łąki, nieobsiane pola pokonywać czy deszcz, czy słońce, bo nikogo
nigdy do małej przysługi podwiezienia nie było. Gabrysia psy zawsze
słyszała, trzy swoje wielkie wilczury, które szczekały, tak dziko szczekały
co ranek, aby im miski znów napełnić, że aż ona słyszała tę modlitwę
błagalną u siebie na poddaszu. Deski domu zawsze ją zdradzały, swoim
skrzypieniem zawsze obwieszczały wszystkim, że ona już wstała, że
schodzi na dół i mija po drodze pokój babki, i garderobę, bo stara Wrońska
kiedyś to stroje szyła do tańca zespołów i teatralnych grup. Później mijała
pokój, gdzie sypiał Mister Wroński, jej ojciec, tak bardzo, bardzo
międzynarodowy pośród pospolitego gminu. Jego nigdy nie było, kiedy
Gabrysia wstawała, on zawsze już tam gdzieś hen, za górami, za lasami,
w korporacji od świtu harował.
Gabrysia otworzyła drzwi, drzwi tak stare, że pamiętające jeszcze
czasy, gdy na tej wsi kwitło życie, a młodzież jeszcze do kościoła
zaglądała, nawet częściej niż od czasu do czasu. Wzięła miski, wzięła je
i napełniła, a psy rzuciły się do nich, wygłodniałe. A Gabrysia popatrzyła
przed siebie, na pole, bo dopiero świt wstawał, dopiero przed siódmą rano
było i ten twór natury, mgłą przez ludzi nazywany, zasnuwał wielkie pole,
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kiedyś jej pole, a teraz pole jakiegoś wielmożnego pana, któremu ojciec te
hektary ziemi z dziada pradziada dziedziczone sprzedał.
Nostalgia wiała z każdej strony, bo to pole, ach! to pole właśnie było
jej polem rodzinnym, na którym jej dziadek wszystko wysiewał: i proso,
i żyto, i kukurydzę nawet i ona pamięta, jak wśród kukurydzianych liści
uciekała przed matką, byleby jak najdalej od bólu, i mała była, i nikt jej
w tym gąszczu roślinnym nie mógł dostrzec. A ona biegła, biegła co sił i
tchu, a bieg ten był jej pacierzem wysłuchiwanym zawsze przez Anioła, bo
matka nigdy jej nie dogoniła, i mała Gabrysieńka mogła mieć choć chwilę
życia dla siebie, chwilę zostawiającą ślady w postaci obtarć, szram
zadanych przez liście i liczne robaczki, które osiadały na jej włosach.
I po czym Gabrysia miała teraz biegać? Ojciec chciał się dorobić,
więc pole sprzedał jakiemuś koncernowi, bez pytania Gabrysi, czy może
tak bezkarnie rozrządzać jedynymi wesołymi chwilami jej dzieciństwa.
I coś tknęło Gabrysię, jakiś zły duch, żeby tak jak stała, boso i w lekkiej
piżamie, ostatni raz przejść się tym zmarniałym polem, tą ziemią
zapomnianą, od której człowiek się odwrócił, zanim ktoś nowy postawi
wokół niej płot lub pastucha. Przed siebie powoli kroczyć zaczęła, nie
pamiętając, gdzie się pole kończy a gdzie zaczyna i co krył który jego
zakątek, i tylko niech Anioł Stróż ma ją w opiece, gdy idzie tak na oślep,
byleby pogodzić się z utraconym pięknem, byleby pożegnać się
z dzieciństwem swoim.
Krokiem ciężkim idzie Wrońska do sklepu, który jako jedyny
szyldem w wiosce zaprasza, i odbiera kremówkę zamówioną przedwczoraj,
i chleb jakiś, chleb polski tradycyjny kupuje, ażeby go znakiem krzyża
poświęcić, i zjeść na śniadanie. Wrońska po zakupy do miasta nie lubi
jeździć, tam jest jej źle, tam jest jej od spalin duszno, ona z tą wsią całe
życie zżyta i to w nią korzenie wpuściła, to w niej wykwitła jak kasztany na
jesień. Tutaj wszystko, co miłe, zapamiętała: i po polu bieganie, i małą
szkołę, do której codziennie kilka kilometrów szła, i Józka, co ją wziął do
tańca na któryś dożynkach, i dom, który Józek wybudował, a w którym
wciąż mieszka i do śmierci swej mieszkać będzie.
Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Włączyła
polskie radio, wyjęła dwa talerze nie do pary i zaczęła przygotowywać
śniadanie. Cieszyła się, że stara wieś jeszcze nie zanikła; że wciąż
kupowała mleko od sąsiadki, a po masło szła cztery domy dalej, do
Nowaków. Że nie musiała wszystkiego kupować w sklepie, byle szybko,
byle taniej, byleby. Czasem wracała do lat swojej młodości, kiedy to nie
było nawet czym dojechać do miasta w zimie. Kiedy to ślizgali się na
zamarzniętym stawie. Opowieści jej matki o dziedziczce jeziorka, która
była najpiękniejszą ze wszystkich panien i której ryby kradli, kiedy plony
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nie były tak owocne, ażeby przeżyć do następnej wiosny. Wszystko to
wydawało się Wrońskiej takie piękne, takie proste, takie Boskie, że serce
jej truchlało z niemocy, iż nie dane jej było urodzić się wcześniej
i zakosztować smaku prawdziwego życia.
Wrońska, w przypływie radości i smutku, wstała i zaczęła przerzucać
albumy ze starymi zdjęciami, ale och! jak starymi, przedwojennymi jeszcze
czasem, z pogrzebów, kiedy to wszyscy wesoło uśmiechali się, a na środku,
między nimi, nieboszczyk biedny leżał spokojnie i pozował, pozował do
swojego ostatniego obrazu na ziemi. I Wrońska nawet suknie w garderobie
znalazła, co w nich tańcowała, i suknie jej ulubione, ludowe, pełne kolorów
i splotów słowiańskich, i chusty, i swój czepek z oczepin, cały biały, od
kurzu zbrązowiały. I łzy napłynęły do jej oczu, łzy goryczy, że to już nie
wróci, że ona umiera i wraz z nią umiera wieś ta, ta ulicóweczka, w której
nikt już nie tańczy, tylko piłkę kopie na Orliku, i nikt już, nikt z nią do
kościoła, do miejsca jej chrzcin, bierzmowania i ślubu z nią nie chce
chodzić, i niech tylko Anioł Stróż ma serce Wrońskiej w opiece, żeby z
żalu tylko nie pękło przedwcześnie.
I tak minął czas starej Wrońskiej aż do obiadu, aż do godzin
popołudniowych, i nagle widzi, że Gabrysi nie było, nie ma i chyba nie
będzie w domu, że ubrania jej leżą, plecak do szkoły też, tak samo jak
dokumenty na autobus i Chryste Panie, co się stało! I nie wie Wrońska, czy
do kościoła ma biec, czy do syna dzwonić.
Mister Wroński telefon od matki odebrał akurat, gdy z firmy
wychodził, i krew go zmroziła, i rzucił się do samochodu, i wypluwać
sobie zaczął, że gdyby w mieście mieszkali, to nic takiego by się nie stało,
bo by Gabrysia po ulicach rozświetlonych mogła chodzić, a nie błąkać się
po lasach nieznanych. I klnął, i klnął Wroński niemiłosiernie na siebie
i świat cały, i postanowił być wszędzie: w szkole, w sklepie, u kolegów
Gabrysi, byleby ją znaleźć, żeby przed nocą jeszcze do domu wróciła.
Jedzie Wroński, ale jej nigdzie nie ma, nigdzie, i cholera jasna,
dlaczego jej nigdzie nie ma! Nie wie, co złego zrobił, że jego Gabrysi
nigdzie nie ma, i zajeżdża pod dom, przed którym Wrońska siedzi, a zza
którego psy ujadają, i widzi, że Wrońska z proboszczem stoi i rozmawia,
i że sąsiedzi się zebrali lub zza firanek wyglądają.
Gdzie ona, gdzie ona, krzyczy Wroński, gdy matka mu się na szyję
rzuca, a ksiądz zaczyna niespiesznie różaniec wyciągać. Nieliczne lampy
wzdłuż ulicy dają nikłe światło, a za domami, za domami ani jednej
żarówki, ani jednej latarni, ciemność głucha i gęsta ciemność,
i prawdopodobnie to w tej ciemności, tej ciemności pierwotnej jest
Gabrysia. Ci ludzie nawykli już do ciemności, bo ona im od zawsze
towarzyszy, lecz nowe pokolenie bać się jej powoli zaczyna. Psy ujadają
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niemiłosiernie, a Wroński matkę od siebie odsuwa, i wsiada ponownie do
samochodu, mówiąc, że jedzie, że jedzie w pole jej szukać, na co Nowak,
że jedzie z nim, żeby sam nie był, żeby głupot nie narobił. Odpalono więc
silnik i metal auta rozdarł od tak dawna niezmąconą niczym powierzchnię
pola za domem Wrońskich. Światła długie, długa droga, ich dwóch w aucie
i mrok, mrok dookoła, ani jednej żywej duszy, a nikłe domy jaśnieją coraz
dalej. W takich chwilach dla Wrońskiego nie ma Bozi; nie ma Bozi, którą
matka mu do głowy wtłaczała, którą mu kazała wyssać ze swoim mlekiem,
bo to niepodobne, aby Bozia kogokolwiek na takie nerwy i cierpienia
skazywała.
Jechali długo. Jadą długo, a jej wciąż nie ma, nie ma Gabrysieńki,
i och, dobry Panie, za co Ty i kogo tym wszystkim pokarałeś; czemu
karzesz Wrońskiego, i tak już odstającego od reszty. Musiał skręcić, bo
prosto zaczynało się pole Wawrzyniaka, zaorane, więc jechać po nim nie
mógł. Nie mógł też znieść tego, och, dlaczego akurat on! Noc coraz
ciemniejsza, noc coraz dłuższa, a dusza i ciało dziewczyny błądzą! Wysiadł
Wroński z samochodu i Nowak razem z nim, i latarki z bagażnika wzięli,
aby przejść się w las, w pole, w tę ciemność nieprzebraną, by dziewczę
młode z jej uścisku wyrwać. Wroński w lewo, Nowak w prawo. Idzie
ojciec i idzie, i nic; nie ma, ziemia jałowa! Plonów wydać nie chce
i dziewczęcia też! Cały słodki żywot dla siebie zabrała i nie puszcza, nie
oddaje! Minuty mijają, Wroński szuka, szuka i na skraj pola podchodzi,
i widzi stodołę starą, w której dawniej to i krowy, i świnie, i nawet konie
mieli, i matka jego na tych koniach prawie jak szlachcianka jeździła.
A teraz wszystko to zmarniało, zmarniało tak, jak i Wroński teraz marnieje!
Stodoła wielka, stodoła straszna, stodoła stara. Wroński obchodzi ją
i widzi, że drzwi są niedomknięte, i myśli, że to niemożliwe, ale może
jednak, może warto wejść i spróbować. I wchodzi do niej, i czuje, czuje
zapach ledwo zapamiętany, taki niemiły, łechcący wspomnienia z lat
dzieciństwa, jak to ojciec obok w oborze krowy doił, a on wiedział, że nie
chce tak jak on raz za jedno wymię, raz za drugie, tylko do książek, do
świata i do kariery. W stodole wszystko znane, bez zwierząt, bez życia,
a siano, siano raz w miarę świeże, a raz zgniłe i widzi, bo świeci latarką raz
tu, raz tam i woła, woła Gabrysię po imieniu.
Promień sztucznego światła, sztucznego jak ten świat, w którym
Mister Wroński pracuje, pada na włosy rozrzucone, na ciało na resztkach
siana leżące, miarowo i wolno oddychające, chyba śpiące. Podbiega ojciec
i czuje ulgę w sercu wielką i bezgraniczną, bo to Gabrysia leży, leży i oczy
ma zamknięte, od płaczu podpuchnięte i gęsią skórkę od zimna. Bierze
ojciec córkę na ręce, nie chcąc jej budzić i wynosi ze stodoły, i krzyczy do
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Nowaka, że jest, że znalazł, że skarb odnaleziony. Wracają do domu i nic
innego się nie liczy, nic naprawdę, gdy tak przez łąki, pola, lasy wracają.
I niech się Anioł Stróż za nich modli.

222

LAUREACI – PROZA
GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

KONSTANCJA SZAREK
I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, klasa III

[I tylko klnę soczyście...]
I tylko klnę soczyście w głowie językiem desperacji, a słowo
zarezerwowane do nazywania pań lekkich obyczajów góruje
w statystykach mojej myśli. W myśli tylko, głośno nie mogę przecież, no
bo jak to to tak to to jak? W ich oczach łagodna jestem, najwyżej trochę
rozchwiana, ale nigdy wulgarna! O nie. Wulgarna nigdy. Ja wzorowa
uczennica, ja efektywna pracownica, ja matka dzieci, matka siebie, matka
podwładnych i zachowań niewytłumaczalnych. To właśnie ja teraz krzyczę
namiętnie, jak ta matka u Witkacego:
O Boooożee!
Choć już w Boga nie wierzę.
Może dopiero, a nie „już”. „Już” to ja mogę wyjść, zrobić, iść. Bo
codziennie „już idę”, „już biegnę”, „już lecę”, a tak naprawdę w rozsypce
wtedy jeszcze jestem i tylko mówić tak muszę, by uspokoić coś, kogoś
niecoś. Choć ten „ktoś niecoś” w gruncie rzeczy wie o mej rozsypce, ale
udaje sam przed sobą, przede mną i znów sobą, że prawdę mówię, bo takie
kłamstwa to tam nic. Dla niego nic, ale dla mnie może coś jednak. W tej
kompilacji dwóch słówek, z czego jedno to „już”, kryje się jeszcze np.
śniadania trochę albo ubranie. Albo w ogóle wstanie, gdy telefon od
rozmówcy właśnie zbudzi. Bo i tak się zdarza.
Ale dziś akurat wstałam sama z siebie.
Wstałam więc i ani herbaty nie zaparzam, ani kawy nie robię, ani
życia właściwego nie wyjmuję z szuflady. Pół godziny snuję się po domu.
Bez wyrazu. Ja bez wyrazu. Dom jakiś charakter ma, pozostałości jeszcze,
zdjęcia z dzieciństwa czy inne skazy na stole. Albo resztki zapachów. Tych
najbardziej intensywnych. W głowie, w duszy, w słowie. W rzeczywistości
już dawno zniknęły. Ulatniały się powoli, a całkowicie odeszły, kiedy
zniknął jej szal.
Jeszcze kilka lat temu mogłam go dotknąć. Całego w pozycji
dynamicznej, zawieszonego na ciele, owijającego szyję swoją delikatnością
i potraktowanego ulubionymi perfumami. Wtedy należał tylko do niej. Był
jej w każdym calu.
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Potem chwila, przeziębienie. Nagle szpital, uzdrowienie. Z nadziei.
Z pewności świata, niezwracania uwagi, wymówek, nieokazywania emocji.
Chwila. Nie ma jej. Materialnie zniknęła.
Zamilkłam i podniosłam głowę, bo zaczęło mnie drażnić spoglądanie
na zegarek.
Wróciłam do rzeczywistości.
To bardzo ciekawe, co pani mówi, ale musimy zakończyć rozmowę.
Omówimy to następnym razem. Za dzisiejszą wizytę 100 złotych. Leki
zgodnie z ostatnimi zaleceniami.
I wyszłam, żal popijając wodą.
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Tak daleko,
a blisko
Nagrodzone utwory
dzieci i młodzieży polonijnej

225

226

Laureaci
Poezja
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PATRYCJA GRAZDA
Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej, Brooklyn, NY, USA, klasa IV

Moja mama
Moja mama już od rana
biega cała roześmiana.
„Wstawaj śpiochu! – mama woła,
bo już na śniadanie pora.
Jak co rano dzień wesoły,
potem szybko już do szkoły.
Ja się uczę i rachuję,
mama sprząta i gotuje.
Prasowanie i składanie
to codzienne jej zadanie.
„Witaj mamo! Jestem głodna.
Co dobrego dziś na obiad?”
A dziś same smakołyki,
moje ulubione naleśniki.
Ten wiersz, mamo, jest dla Ciebie,
bo ja z Tobą mam jak w niebie.
Ty mi pomagasz, leczysz, wychowujesz
i zawsze właściwą drogę wskazujesz.
Jesteś zawsze przy mym boku
przez wszystkie dni w całym roku.
Za Twoją ciężką pracę i wielkie serce
składam Ci moją miłość w podzięce.
Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham
najbardziej na świecie
i drugiej takiej Mamy jak moja
nigdzie nie znajdziecie.
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Świąteczny czas
Boże Narodzenie to świąteczny czas,
pachnąca choinka już wita nas.
Bombki, prezenty, światełek blask,
wszyscy czekają na ten świąteczny czas.
Pierwsza gwiazdka jest na niebie,
już Wigilii nadszedł czas.
Wszyscy mili są dla siebie,
wszelkie zmartwienia poszły w las.
Dzisiaj Pan Jezus się narodził,
całemu światu niespodziankę zrobił.
Trzej Królowie witają Pana
i z darami padają przed nim na kolana.
Aniołowie w niebie Jezusowi kolędują
i wszystkim na świecie życzenia winszują.
Pokoju i miłości w Nowym Roku
i niech szczęście Wam sprzyja na każdym kroku.
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ETHAN KOLATA
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA,
klasa II

Zima
Zima, zima,
nie ma śniegu,
a ja lubię biały świat.
Wpadać w zaspy,
lepić kule
i z Filipem śmiać się, śmiać.
Trochę śniegu naprószyło.
Dachy były białe już,
nie starczyło na bałwana,
bo stopiło się do rana.

IZABELA KUBIS
Polska Szkoła im. M. Konopnickiej, Brooklyn, NY, USA, klasa IV

Konfitury
Mojej babci konfitury,
według naszej receptury,
najwspanialsze są na świecie,
wierzyć śmiało mi możecie.
Truskawkowe, porzeczkowe,
słodkie, pyszne, wyborowe.
Morelowe i wiśniowe –
te dopiero są bombowe.
Na zły humor, na choroby,
już sprawdzone to sposoby,
zjeść troszeczkę, choć łyżeczkę
mojej babci konfitury.
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JULIA LIS
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA,
klasa II

Koń
Koń to najpiękniejsze zwierzę na świecie,
ma piękne oczy i włosy na grzbiecie.
Jego ogon powiewa na wietrze,
gdy biega po łące i płoszy zające,
które ciągle czeka na spełnienie.

Robaczki
Robaczki są jak szlaczki,
małe, ruszające się i pełzające.
W ziemi, w wodzie i w drzewie,
gdzie się nie obejrzysz, tam patrzą na ciebie.
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KONRAD PALUCH
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA,
klasa II

Moja babcia
Moja babcia jest kochana,
uśmiechnięta już od rana.
Piecze placki i racuchy
i nie skrzywdzi nawet muchy.
Moja babcia czeka na mnie,
da całusa i pochwali.
A jak spsocę, tak niechcący...
wcale na mnie się nie złości.

Kotek
W moim pokoju na parapecie
mój kotek Fidi siedzi
zimą i w lecie.
Sierść nastroszona i wielkie oczy,
z ptaszkami bawi się
wciąż i droczy.
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GABRIELA KISIELEWSKI
Akademia Języka Polskiego, Manchester, NJ, USA, klasa VI

Przekład

Plastikowe butelki
Są wszędzie, wylewają się z koszy na śmieci,
coraz liczniejsze, rzadko przetwarzane
plastikowe butelki – jak niechciane dzieci,
leżą i czekają na inne wyrzucane.
Przetwórz mnie – mówią – a stanę się czymś innym,
karmnikiem dla ptaków, może częścią buta,
który poniesie daleko. A może czymś niewinnym?
Wężem, który daje wodę i niczego nie szuka?
Ja stałam się ławką – a park moim domem,
kochają mnie w nocy i w dzień uwielbiają
spacerowicze i ci, co biegają...
Jestem szczęśliwa i z dumy płonę.
Przetwarzaj, podpowiadam, i chodźcie za nami.
Śmieci nie muszą być już śmieciami...
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JULIA KRZYSZTAŁOWICZ
Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Kazimierza, Brooklyn, NY, USA, klasa VI

Twój znak
Ląduję na ziemi mej ojczyzny, mego kraju.
Boże, czuję się jak w raju.
Czuję się bardziej polskim patriotą.
Krajobrazy tego kraju w moich oczach lśnią jak złoto.
Zbliżyłam się do mojej mamy,
która spoglądając w moją twarz, spytała:
– Więc kim jesteś?
– Polak mały!
– Jaki znak Twój?
– Orzeł biały.
Uśmiechnęła się i uścisnęła mnie za rękę
i wyruszyliśmy na spotkanie z Polską.

Taniec
Dzięki niemu wchodzę w inny świat.
Dźwiękami otwieram do niego drzwi.
I wyzwalam się z ograniczeń.
Poddaję się emocjom.
Każdy ruch jest jak wyraz,
z którego buduję zdania,
by stworzyć moją opowieść.
Zaklętą w obrotach i wyskokach.
I czuję jedność z tym, co słyszę,
z tym, co czuję
i z tym, co tworzę.
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ALICJA CZAJKOWSKA
Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Kazimierza, Brooklyn, NY, USA, klasa VIII

Ferry
Pomarańczowy statek z niebieskim kominem
Wśród białych, kłębiących się dymów na wodzie
Wynurza się z mgły gęstej, wiszącej
Niby kotara, za którą Manhattan i most
I widzę następne gotowe do drogi
Tam w porcie wśród czarnych, spienionych fal
I ten ich kolor słoneczny, soczysty
Ciepły i lekki wyłania się z chmur
A mój już dobija do portu
Do portu Manhattan Ferry
Tego na małej, wielkiej wysepce
Miejscu, gdzie spełniają się sny
Czy to możliwe?
Czy osiągalne?
Niejeden statek Hudson przepłynie
Mijając dumną Statuę of Liberty
A ja się zbudzę i powiem „to już?!?!”
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Blue Jeans
Najmodniejszy
Najmocniejszy
Najwytrwalszy
A nie wiem, czy wiecie,
że tego sezonu jeans króluje na świecie!
Lubię to!
Tak trzymać!
Wreszcie!
To właśnie te spodnie, spódnice dziś modne są wszędzie
I w sklepach
i w szkołach
I na wybiegach
Kiedyś tylko roboczy, dzisiaj na topie
I tak powraca ciągle i stale
I myślę sobie, że coś wymyślę
Nowe fasony i wzory
I tak próbuję, dumam i kombinuję
Szkicuję, maluję i projektuję
Może już wkrótce, może niedługo
znajdzie nabywcę Alicja’s project
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KAMILA HERMAN
Gimnazjum im. F. Ruszczyca, Rudomino, Litwa, klasa IX

Pamięć
Wilno to miasto pod chmurami.
Patrzę na uliczkę, co biegnie w dół,
A nad nią i nade mną dach chmur.
Chmury się kłębią i zwijają.
Niczym pierzaste nimfy odsłaniają
obrazki z dawnych lat.
Mickiewicz, Słowacki...
Chodzili ulicami, snując plany na życie,
Dzieląc się dotkliwym smutkiem
i momentami radości.
Swą niespełnioną miłość, zawiedzione nadzieje
powierzyli miastu i chmurom.
Pamięć nadal żyje.
Chroni się ona w murach tego miasta,
które wiedzą wszystko,
bo Fakt, brat Pamięci,
nie wszystko zapisał na kartach historii.
Domy, ulice, niemi świadkowie
niezapisanych historii, niedopowiedzianych słów,
desperackich czynów.
Ach! Gdyby tak przemówili...
Miasto milczy,
A nad nim i nade mną
niebo w berecie z chmur na bakier.
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CLAUDIA PLONSKA
Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, NY,
USA, klasa VII

To co najpiękniejsze
Czy bawiliście się kiedyś,
gdy byliście całkiem mali
w odgadywanie kształtów
widocznych na polskim niebie?
Jest to najpiękniejsza zabawa
podczas letnich wizyt w Polsce.
Gdy babcia nakazywała
zbierać krwawnik dla kurczątek.
Wówczas z dzieciakami
leżeliśmy na miedzy.
A każdy z nas spostrzegał
co innego na niebie.
Były obłoki pierzaste
i bardziej uporządkowane.
Były całkiem białe,
a czasami całkiem szare.
Tworzyliśmy obrazy
jak z najpiękniejszych bajek.
Były księżniczki i wilki
i książę, i białe rumaki.
Najpiękniejsze jednak było,
gdy za mrugnięciem oka
obraz małego księcia
zmieniał się w groźnego smoka.
Babcia długo czekała
na krwawnik dla kurczątek.
A my leżeliśmy na miedzy
wśród pachnących traw
i pszczółek brzęczących.
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MAGDALENA KOBESZKO
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA,
klasa XI

Do zobaczenia
Gdy słońce ogrzewa twarz,
a gęsia skórka pokrywa ramiona.
Gdy zapach trawy miesza się
ze słodkim zapachem kwiatów,
wtedy błyskają wspomnienia.
Jeśli słucham uważnie,
słyszę ciche uderzenia
spadających jabłek z drzewa
i ręce, które je zbierają,
ręce starszego mężczyzny,
który stał na drabinie.
Ale On nie był zwyczajny.
Jego ciepłe niebieskie oczy
patrzyły na mnie,
a jego serdeczny uśmiech
sprawiał, że ja też się śmiałam.
Miał najgłośniejszy śmiech,
szorstki, ale w pewien sposób miły
i trzymał moje ręce
w swoich pomarszczonych dłoniach,
czułam się dobrze i bezpiecznie.
Ale nadchodzi taki czas,
powiedzenia sobie – do widzenia.
Odszedłeś w swoim własnym czasie.
I gdy już ciebie nie ma z nami,
to tęsknię za Tobą.
A gdy już opuściłeś nas,
opuściłeś to życie,
to wiedz, że zawsze będę cię kochać
i zostaniesz w mym sercu i mej pamięci.
Do zobaczenia, Dziadziu!
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ANETA KUROWSKA
Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Litwa, klasa XI

Pytania
A wiecie...
Całkiem nie potrzebuję skrzydeł, aby latać.
Dlaczego?
Bo najpierw muszę nauczyć się padać.
Kiedy?
Wtedy, gdy egoizm przekracza granice.
Jakie?
Te, za którymi serce zaczyna mocniej bić.
Serce?
No właśnie. Serce.
Serce?
Serce... No to, które jest z tobą w wolności i męce.
Serce?
Tak, które jak fala bije coraz mocniej lub słabiej.
Serce?
Posiadaczka duszy. Tak wolnej i naiwnej.
Dusza?
Która wypełnia każdą część naszego ciała.
I bez pytań.
Bo dusza... to niby pestka – ważna, ale mała.
Potrzebna każdemu.
Lecz nie przez każdego uznawana.
Bo właśnie ona jest kierowniczką sumienia.
Niestety, tylko przez umysł zostaje ciągle porywana.
Umysł, który każe podać cudzemu rękę.
Raczej rączkę. Tę drobniutką, chłodniutką...
Skazując ją na mękę.
Długotrwale. Bez skutku.
Rękę?
Znów pytanie? Tak. Tę zgrabną i chłodną.
Ale dlaczego?
Ponieważ posiadacze chłodnych rąk
Zazwyczaj duszę mają ciepłą.
Można to twierdzenie uważać za błąd,
Lecz nigdy duszę nie czynić błędną.
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A więc dusza?
Tak. Nic więcej.
Dusza?
Przekazywana poprzez chłodne ręce.
A skrzydła?
Nie musimy posiadać skrzydeł, aby latać.
Ale...
Potrzebna jest dusza, z którą niestrasznie padać.
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DOMINIKA WINCEL
Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Litwa, klasa XI

Me wczesne Wilno
Obudzone miasto
Liści szmer
I tu i tam oddalony ptaków śpiew
Mokre dróżki
Na gałązce sikorka w takt podskakuje
Samolot
Kilka samochodów
Idzie małymi kroczkami samotna babcia
Mijam jezdnię
Widzę rozpisaną witrynę
Dobrą myśl wyczytuję
Uśmiech na mojej twarzy
Kościół wznosi swe wieże do nieba
Modli się
Podnoszę oczy wzwyż
Fontanna
O moje Wilno
Kocham Cię

Niezwlekanie
Gdy kogoś mocno kochasz – powiedz mu o tym
Gdy za kimś mocno tęsknisz – napisz mu
Gdy chcesz kogoś przytulić – przytul
Gdy kogoś obok Ci brak – zadzwoń
Gdy Twa dusza potrzebuje spokoju – wznieś oczy do Ojca Naszego
Gdy rozumiesz że nie możesz żyć bez bliskiej osoby
– nie zwlekaj spiesz do niej
Nie róbmy z siebie męczenników dla szczęścia
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Cierpienie aniołów
Siedzą tak, jakby byli zakuci w łańcuchy,
wolni są, ale nie mogą się poruszyć.
Zakuci w grube łańcuchy życia,
aniołowie nie mogą się poruszyć.
Z każdym ruchem,
łańcuch grzechów coraz bardziej wżyna się
w ich przeźroczyste ciało, delikatne skrzydła.
Zakrwawieni cali.
Ale nadal próbują się podnieść.
Próbują zbliżyć się do siebie.
Ostatnie, bolesne chwile, przynoszą im małą radość.
Jak boleśnie jest patrzeć na spadanie dwóch pięknych postaci.
Wszystko oddałabym, by je uratować i pozwolić żyć.
Nie mogę. Nie jestem aniołem.
Powinnam pozwolić im odejść.
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JULIA BRZYZEK
Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Garfield, NJ, USA, klasa V

Magiczny Kot
Dawno, dawno temu żył sobie magiczny kot o imieniu Puszek.
Poszedł on w świat i szukał ludzi o dobrym sercu. Jeśli człowiek był dobry
i dbał o kota, to Puszek ofiarował mu magiczne życzenie. Jeśli osoba nie
opiekowała się dobrze kotem, to on odchodził. Gdy sobie tak wędrował,
spotkał Zosię. Oboje udali się do domu dziewczynki. Pierwszego dnia
dobrze się bawili, lecz następnego dnia Zosia zapomniała o nim. Kotek
odszedł smutny do następnego domu. Tym razem zastał chłopca o imieniu
Tomek. Kotek pomyślał sobie, że odda Tomkowi jedno życzenie. Jednak
okazało się, że Tomek też nie miał czasu dla kotka.
Po tygodniu pobytu u Tomka kotek odszedł bardzo smutny
i zawiedziony, myśląc, że nie znajdzie nikogo o dobrym sercu. Szedł tak
w słońcu przez długi czas. W końcu zmęczony zasnął. Obudził go miły
głos. Gdy otworzył oczy, zobaczył przed sobą uśmiechnięta dziewczynkę.
Była to Julia. Zaczęli się razem bawić. Tak im było dobrze i wesoło, że nie
zauważyli, jak minął dzień. Puszek zrozumiał, że Julia jest tą osobą, z którą
będzie mu dobrze. Julia nigdy nie zapomniała o nim. Puszek był bardzo
wdzięczny, dlatego ciągle obdarowywał ją swoimi życzeniami. Były to
drobne życzenia, ale sprawiały radość dziewczynce. Raz Julia poprosiła
o nowe ubrania dla siebie. Następnym razem o zabawki dla Puszka. Bardzo
się cieszyła, kiedy mogła rozdawać jedzenie dla biednych.
Julia nauczyła się od swojego kotka, że spełniając nawet małe
życzenia, można komuś sprawić radość. Bo nie jest ważne to, co mamy, ale
to, czy umiemy się dzielić z innymi.
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ALICJA CZAJKOWSKA
Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii MB Częstochowskiej i Św.
Kazimierza, Brooklyn, NY USA, klasa VIII

Pułapka
Mam czternaście lat i Nicole ma czternaście lat. Wszystko potoczyło
się bardzo szybko. We wrześniu zaczęłam naukę w nowej szkole – high
school. Poznałam nowe koleżanki i kolegów, szybko odnalazłam się
w nowym otoczeniu.
Poznałam też Nicole – sympatyczną dziewczynę o pięknych
wyrazistych oczach i długich czarnych włosach.
Pewnego grudniowego popołudnia rozmawiałyśmy wspólnie
z koleżankami o mało ważnych rzeczach, gdy nagle rozległ się krzyk: „Nie
wierzę! Jak to? To niemożliwe!”
Nicole i białaczka?!
Właśnie wtedy dowiedziałyśmy się, jak straszną diagnozę postawili
lekarze.
Rozpłakałam się i nie mogłam wydusić słowa. Czarne myśli kłębiły
się w mojej głowie. Wiem, że była w szpitalu, jeszcze wcześniej jesienią,
często chorowała, ale wydawało się nam, że to zwykłe osłabienia, jakieś
badania, testy... nic groźnego.
Myślałyśmy tylko o Niej. Dlaczego?
Nicole rozpoczęła straszną walkę – walkę ze śmiercią.
Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, że ktoś z moich bliskich może
odejść, odejść na zawsze. Wiem że zegar wciąż goni do przodu, nie
możemy go cofnąć ani zatrzymać.
Ale proszę, proszę nie teraz!
Nicole wciąż walczy!
Wysłała zdjęcie. Blondynka? Jak to?
Po chwili już wiemy. „Zawsze chciałam mieć jasne włosy. Mama nie
pozwoliła. Teraz to już nie ma znaczenia, bo przecież chemia, wypadną,
a ja przez chwilę spełnię swoje marzenie.”
Nicole wciąż walczy!
Następne zdjęcie. Z chusteczką na głowie i tylko te piękne smutny
oczy...
Nicole wciąż walczy!
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Jest lepiej, uśmiechnięta, balony, maskotki i duże serce...
Chciałoby się powiedzieć – życie jest piękne, pełne niespodzianek!
Ale też nieprzewidywalne, niesprawiedliwe, pełne pułapek.
Nicole wciąż walczy!
Lekarze mówią: „Zrobiliśmy wszystko, trzeba czekać!” Ale jak
długo, jak długo można nie dać się złapać?!
Nicole wciąż walczy!
Wierzy w to, że od śmierci silniejsza jest wiara i miłość. I uśmiecha
się częściej. Nabiera sił i wciąż walczy!
„Moje życie wisi na włosku” – mówi. I po chwili żartuje: – „którego
nie mam, ale wierzę że wkrótce odrosną.”
Nicole wciąż walczy!
Czas mija i zegar wciąż tyka...
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ANETA KOMOLIUBIO
Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie, klasa I

Świat wyznaczają ludzie, których spotykam
Fragmenty
Opowiem historię, jaka mi się wydarzyła pięć lat temu, wtedy
właśnie spotkałam człowieka, który nauczył mnie kochać i cenić to, co się
ma.
Nazywam się Emma. Chyba jestem trudnym nastolatkiem, tak
przynajmniej mówią o mnie złośliwi. Mieszkam z mamą, bo ojciec,
usłyszawszy o ciąży swojej ukochanej, zaginął bez śladu. Do tej pory się
jeszcze nie objawił, ale gdyby tak się stało, to bym zdarła z niego skórę za
zniszczone dzieciństwo.(...)
– Emmo, skończ już z tymi zabawami, proszę cię.
– Inko, ty mnie urodziłaś, dzięki ci za to, ale całe życie nie będę
twoim maleństwem. Jestem dorosła!
– Jesteś dorosła? To przynajmniej idź do szkoły!
– Po co mi to? Zostanę DJ.
– Jutro pójdziesz do szkoły ze mną!
– Nie! Nigdy!
Wbiegłam do swego pokoju, wzięłam kurtkę i uciekłam z domu.
Stara nie zareagowała. Co jakiś czas uciekam z domu, ale teraz już nie
wrócę. Siedzę na pustym peronie stacji kolejowej i zastanawiam się
intensywnie, gdzie by tu spędzić noc. Jest ciemno, zaczyna padać i robi się
jakoś nieprzyjemnie. Podchodzi do mnie jakaś kobieta i pyta, dlaczego tu
jestem sama o tak późnej porze. Milczę, bo nie chcę gadać.
– Na pewno uciekłaś z domu, w twoim wieku też taka byłam.
– Co pani o tym wie?! Niech pani idzie tam, gdzie szła!
– Kochanie, chodź ze mną, przynajmniej będziesz miała dach nad
głową na dzisiaj.
Nie chciałam iść, ale i nie chciałam siedzieć tutaj. Piłyśmy herbatę,
kiedy ona zaczęła opowiadać swoją historię:
– Miałam wtedy tyle lat, co ty teraz, nie wiem, z kim pokłóciłaś się.
Ja często kłóciłam się z mamą. Nie chodziłam do szkoły, noce spędzałam
na zabawie w jakimś towarzystwie, byle nie w domu…. Pewnego razu tak
jak ty uciekłam z domu i siedziałam na ławce parkowej w nocy. Myślałam
o wszystkim. Nad ranem wróciłam do domu, chciałam przeprosić mamę
i się zmienić. Weszłam do pokoju, radośnie wołając: mamo! Mama leżała
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na podłodze, była już zimna. Wpadłam w panikę, a potem ogarnęła mnie
rozpacz. To była moja wina! Krzyczałam wtedy ze sto razy: „Mamusiu
kochana, obudź się! Nie śpij już! Noc się skończyła! Ja jestem tutaj, przy
tobie, na zawsze…”
Gdy tylko starsza pani skończyła, zerwałam się i pędem pobiegłam
do domu. Ze łzami w oczach wkroczyłam do pokoju mamy.
– Mamo! Kocham Cię…
Wtedy po raz pierwszy od lat nazwałam mamę mamą, nie Inką, nie
starą. Ja zdążyłam na czas, teraz nigdy nie zostawię mamy. Kocham ją
i cenię jak nigdy. Miałam szczęście, że spotkałam właściwego człowieka
we właściwym czasie, który mi wyjaśnił znaną dobrze prawdę: przyjaciół
możesz mieć wielu, mamę tylko jedną.
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ANGELIKA LUCIA
Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie, Niemcy, klasa IX

Przeznaczenie
Fragmenty
(...) Mężczyzna ubrany w czarny płaszcz stał w deszczu na
opustoszałej ulicy. Jego czarne włosy utraciły swoją objętość, a po jego
utrudzonej twarzy, na której pojawiły się pierwsze bruzdy, spływały
kropelki deszczu.
Czarne chmury zupełnie jak życie mężczyzny płakały nad jego
osobą. Osobą, która była tak nieszczęśliwa i niedoceniona, iż trudno było
uwierzyć, że to geniusz. Malarski geniusz.
Stał tam, bo nie miał już sił, by walczyć. Prze większość swego życia
próbował przetrwać, osiągnąć jakikolwiek sukces, zmienić świat i ludzi.
Jednak dziś zrezygnował ze wszystkich swoich marzeń.
Otaczały go szare budynki. Były martwe jak on w tej chwili. Ulica
zdawała się nie mieć końca, a okna starych kamienic zostały wypełnione
pustką. Za nimi tyle historii się wydarzyło, a teraz nikt już tu nawet nie
śnił. Nie widział żadnej żywej duszy, która mogłaby zapytać, czy dobrze
się czuje. Tego właściwie potrzebował: ręki, która zaoferowałby pomoc.
Jednak, znając ludzi, żaden nie zatrzymałby się, uznając go za szaleńca.
Nikt nie zauważyłby go i minął, zostawiając sam na sam z problemami.
W jego głowie kłębiła się jedna myśl. Wszyscy geniusze byli
najbardziej doceniani po śmierci. Jeśli skończy z tym dziś, może jutro ktoś
zauważy jego obrazy. Szczerze, sukcesu nie pragnął aż tak bardzo. Chciał
jedynie kogoś, kto kupiłby choć jeden obraz. Przynajmniej nie musiałby
głodować czy kolejny raz żebrać o jedzenie. Próbował walczyć z samym
sobą. Nie chciał umierać. Może miał już czterdzieści lat, ale nadal posiadał
marzenia. Po prostu nie potrafił wytrzymać okrucieństwa ludzi, którzy
wzięli mu wszystko. Wiarę, nadzieję, rodzinę. Czasami śmierć nie jest aż
taka zła, jak się wydaje. Czasami gorszą rzeczą jest odebranie wszystkiego,
co napędza daną osobę do walki, a później pozostawienie jej przy życiu...
Na drugim końcu ulicy zobaczył piękną postać. Miała długie blond
włosy. Otaczała ją niebieska poświata. Czyżby to był Anioł? A może całe
jego życie zostało wypełnione tak czarnymi wspomnieniami, że Śmierć
była jak wybawienie? Widział, jak się zbliża. Uśmiechnął się. Pojedyncza
łza spłynęła mu po policzku. Przyłożył pistolet do głowy. Poczuł jedynie
czyjąś rękę na ramieniu, ale było już za późno. Zdążył pociągnąć za
spust...(...)
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– Mówiłam, że dopóki pan żyje, jest jeszcze nadzieja – Rose
uśmiechnęła się do Amadi szeroko.
To była jego pierwsza wystawa. Zakończyła się sukcesem, którego
nikt się nie spodziewał. Ci, którzy przyszli, zachwalali jego obrazy i chcieli
je wykupić. Pojawili się też chętni na następny raz. Malarz również się
uśmiechał. Nie był tak szczęśliwy od bardzo dawna. Właściwie zapomniał,
jak wygląda uśmiech na jego twarzy.
– Mam ochotę uczcić ten sukces goframi – powiedział.
– To pański dzień. Mogę poczekać, jeśli pan zechce – zaoferowała
dziewczyna.
Malarz wyszedł z budynku jako najszczęśliwszy człowiek na Ziemi.
Mówią, że szczęścia nie można kupić za pieniądze. Mylą się. Za pieniądze
można kupić od człowieka coś, dzięki czemu osiągnie sukces, który
czasami jest jedną z wielu rzeczy potrzebnych do szczęścia. Ponad pół roku
ciągle malował. Jego ręka prawie nie odrywała się od płótna. Jednak warto
było ciężko pracować, by doczekać się takiego dnia. Jego kolor skóry nadal
był problemem, ale Rose i piękno obrazów sprawiali, że ludzie zapominali
o jego inności.
Amadi zaczął przechodzić przez ulicę, kiedy zza zakrętu wypadł
najnowszy rodzaj Bentleya. Jechał tak szybko, że nie zdążył zahamować.
Uderzył w mężczyznę z całym impetem. Jego ciało wylądowało parę
metrów dalej, a głowa uderzyła o krawężnik.
Rose wyszła na ulicę, słysząc zamieszanie. Zobaczyła ludzi
stojących nad czyimś ciałem. Podeszła bliżej.
– Nie żyje – usłyszała głos lekarza.
Tłum rozsunął się. Kiedy zobaczyła resztę, poczuła, jak coś ściska ją
za gardło. To był Amadi. Umarł. I tym razem nie mogła nic zrobić, bo jak
cała reszta ludzkości, ten genialny malarz od chwili poczęcia zmierzał ku
swojemu przeznaczeniu, ku zimnemu uściskowi Śmierci.
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DORIAN MAKARSKI
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki, Garfield, NJ,
USA, klasa VII

Kolejny dzień tej przeklętej wojny
Fragment
Kolejny dzień tej przeklętej wojny. Nade mną słychać przelatujące
samoloty, a ja leżę pod łóżkiem w piwnicy cały zlany zimnym potem,
modląc się, żeby bomba ominęła naszą kamienicę. Wojna trwa dopiero
kilka miesięcy, a ja mam wrażenie, jakby minęło już kilka lat. Gdy
człowiek żyje w ciągłym strachu, to czas biegnie inaczej. Każdy w tym
kraju chyba zastanawia się, czy to się kiedyś skończy, czy będzie jeszcze
szansa żyć normalnie, takim prostym ludzkim życiem jak dawniej. Zanim
Ruscy przystąpili do wojny, łudziłem się, że może jakimś cudem damy
radę oprzeć się hitlerowskiemu najeźdźcy, ale gdy dołączył się Stalin, to
uznałem, że może nas uratować tylko cud.
Może takim cudem są właśnie ludzie, którzy próbują żyć dawnym
życiem , pomimo tych wszystkich okropieństw, jakie zgotowali nam
okupanci. Taka jest moja nauczycielka. Od niedawna uczęszczam na tajne
komplety do pani Zofii Zdanowskiej. Uczymy się języka polskiego,
czytamy polską literaturę, a co drugie zajęcia mamy lekcje historii,
matematyki i nauk przyrodniczych.
Na zajęcia chodzimy zawsze pojedynczo i o różnym czasie. Staramy
się, żeby nikt nie zauważył, że w domu pani Zdanowskiej jest „szkoła”.
Dzisiaj mieliśmy omawiać „Potop” Henryka Sienkiewicza. Bardzo
polubiłem tę książkę, ponieważ postacie w niej są takie żywe, a polscy
wojownicy silniejsi od ich nieprzyjaciół.
Alarm właśnie ucichł, wszędzie śmierdzi dymem, a ludzie na ulicy
krzyczą i płaczą. Ile razy już to przechodziłem. Czuję w sobie strach, że,
gdy wyjrzę na ulicę, zastanę tylko gruzy i ciała znajomych. Ktoś biegnie po
schodach i mnie woła. To Józek, mój kolega z osiedla. Wrzeszczy, że
kamienica, w której mieściła się nasza szkoła, jest zniszczona. Na szczęście
okazuje się, że nie ma rannych.
Dochodzimy z Józkiem do wniosku, że tak nie może być, że musimy
znaleźć nowe miejsce, gdzie będziemy mogli się uczyć. Ruszamy na
poszukiwania wraz z dwoma innymi uczniami. Miasto jest w opłakanym
stanie. Wszędzie zgliszcza, gruzy, a to, co jeszcze stoi, wygląda jakby
miało zaraz runąć. Dziwnym trafem nasze osiedle ucierpiało najmniej
i można tu jeszcze mieszkać. Józkowi przypomniała się rodzina polskich
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Żydów, o której słyszał od taty, że udało się im uciec do Stanów
Zjednoczonych, zanim hitlerowcy zaczęli robić łapanki. Mieszkali w
kamienicy przy końcu ulicy. Całkiem możliwe, że nadal stoi pusta.
Nasze przewidywania się nie sprawdziły. Na miejscu okazało się, że
ktoś jednak tam mieszka. Był to starszy człowiek, który stracił nogę
podczas bombardowań. Wyglądał na wyczerpanego. Gdy zaoferowaliśmy
mu pomoc w zamian za miejsce dla naszej szkoły, bardzo się rozpromienił
i wzruszył. Przed wojną sam był nauczycielem sztuki w jednym
z warszawskich gimnazjów. Bardzo lubił swoją pracę i uczniów, ale gdy
nadeszła wojna i stracił nogę, nie mógł już pełnić swoich obowiązków.(...)
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ZUZANNA MAZIARZ
Polska Szkoła Sobotnia przy parafii św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY,
USA, klasa VII
Przekład

Krótka historia o kimś o imieniu Zaine
Fragmenty
Wszystko zaczęło się, kiedy dostał nową torbę na książki na kółkach.
Była dosyć duża, jak walizka. I czarna. On zawsze nosił czerń. „Po prostu
pasuje do mojej cery” – tłumaczył zawsze, uśmiechając się oczami. Oczy
Zaine’a były niebieskie, a skóra dziwnie blada.
W dzień, kiedy poszedł do szkoły ze swoją nową torbą, Zaine toczył
ją za sobą z cichą dumą, jakby była najcenniejszą rzeczą na świecie. Jego
dwójka przyjaciół – jedynych, jakich tu miał – uśmiechnęło się na ten
widok ciepło. Reszta klasy nie uśmiechała się jednak. Zaine czuł na sobie
ich kpiące spojrzenia, pełzanie jadowitych szeptów. Świat zaciskał się
wokół niego, zabierając całe powietrze.
Zaine i jego przyjaciele chroniący go przed światem z każdej strony
szli korytarzem na zajęcia z francuskiego. Dyskutowali o ostatnim teście…
a raczej o swej absolutnej pewności, że na pewno go oblali. Zaine chciał się
zaśmiać, ale nagle poczuł kopnięcie na swej torbie. Westchnął, ale
postanowił to zignorować – próbując dalej rozmawiać z przyjaciółmi.
Wtedy dogonił go czyjś głos:
– Hejka, Zaine…super torba. Uciekasz przed czymś?
Zaine wstrzymał oddech i odwrócił się powoli.(...)
Gdy go kopali, czuł mdląco słodkawy posmak krwi w ustach. Oczy
zaczęły zachodzić mgiełką łez, ale udało mu się je zepchnąć gdzieś w głąb
siebie, w jakieś miejsce, o którym nawet nie wiedział, że istnieje. Mógł
jeszcze widzieć, dopóki patrzył na szybko gęstniejący tłum innych
uczniów, podekscytowanych niespodziewaną atrakcją w tak nudny dzień.
I na swych jedynych przyjaciół, którzy też patrzyli. I tylko patrzyli.
Gdy wypluwał krew wśród coraz głośniejszych kpin i nawoływań do
ukarania „dziwadła”, zauważył Ją, Katelyn…dziewczynę, w której był
zakochany. Wpatrywała się w niego, a jej spojrzenie wydawało się mieć
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głos, rozczarowany głos, który mówił: „No dlaczego nic nie robisz? Zrób
coś”.
Jakby z zewnątrz obserwował, jak nauczyciele odciągali od niego
napastników. Mówili coś do niego, ale słyszał tylko swój ból i ten głos.
Zrób coś.
Coś kazało mu biec i posłuchał. Mijał korytarze, drzwi wyjściowe,
podwórko szkolne… coraz gęstsze krople deszczu, które mieszały się
z łzami. Zrób coś. Po chwili, gdy był pewien, że jest już sam… zatrzymał
się i powoli, z wdzięcznością spojrzał w niebo. Chociaż tyle mogę zrobić,
pomyślał. Udawać, że to nie łzy.
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NICOLE MISTEREK
Polska Szkoła, Clifton, NJ, USA, klasa VIII
Przekład

Raz jak smutek, dwa jak strach, trzy jak tęsknota,
cztery jak euforia
Odzyskiwanie przytomności okazało się najlepszym uczuciem,
którego do tej pory nie zaznałam. Najlepszym, na jakie w ogóle mogłam
liczyć w tej chwili…
Nie miałam pojęcia, gdzie jestem. Ani jak się tu dostałam. Jedyna
rzecz, której byłam pewna, to to, że w mojej głowie zamieszkało tornado
pytań, z których każde zjadało kolejne… więc jak miałam na nie
odpowiedzieć?
Po chwili oswajania ciemności postanowiłam w końcu otworzyć
oczy. Zanim jednak mi się to udało – uderzył we mnie intensywny zapach,
a chwilę później: ogłuszający hałas. Jedną (drżącą) dłonią zakryłam nos…
przy pomocy drugiej odepchnęłam się do pozycji siedzącej. I poczułam na
niej wilgoć.
Świat – jeszcze niewyraźny – zaczął się skupiać na mojej ręce.
A potem stanął, tak jak mój oddech. Tylko serce zaczęło panicznie
wyrywać się z piersi. Zobaczyło to, co ja: zakrwawione dłonie. Usłyszałam
swój własny krzyk, piskliwie obcy, jak przerażone zwierzątko.
Podniosłam się jak najszybciej, wywołując dodatkową falę bólu,
która przeszyła mnie na wskroś. Wciąż jednak widziałam tylko swoją
własną krew.
Zmusiłam się do spojrzenia przed siebie – i jak przez mgłę
zobaczyłam dwa światła. W zmieszaniu, a może desperacji, zdecydowałam
się iść w kierunku tego jaśniejszego.
I szłam, a ten spacer wydawał się trwać wieki… tym bardziej, że nie
znałam okolic. Gdzie jest bezpiecznie? Gdzie mogę zginąć? Po okresie,
który wydawał się być godziną, odwróciłam się, by ocenić, jakie postępy
poczyniłam. Wtedy moje serce znów na chwilę przestało bić. „To
niemożliwe” – pomyślałam. Byłam zaledwie kilka centymetrów od
platformy, na której się obudziłam. Platformy, która mnie tu powitała i była
do tej pory jedynym towarzyszem. Krzyknęłam, tym razem bardziej
świadomie, mając za nic to, czy przywołam jakieś niebezpieczeństwo.
Skupiłam się na swojej panice i ta dała mi siłę, by biec w kierunku
drugiego światła, nie tak jasnego. Czułam ostry, pulsujący ból, do którego
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za chwilę dołączyło zmęczenie… ale nie obchodziło mnie to. Ważny był
tylko ten bieg.
Nagle poczułam, jak moja stopa o coś zahacza i potknęłam się o
jakiś korzeń czy gałąź zanurzoną w czerwonej wodzie, przez którą się
przeprawiałam… wpadłam do niej z impetem, zanurzając się od razu.
Czerwień stała się całym światem. Światem, który nie chciał mnie
wypuścić… chciał tylko patrzeć, jak tonę.
Z całej siły próbowałam wrócić do powierzchni. Bez żadnego efektu!
Gdzie była ta powierzchnia? Czułam pożar w płucach i z każdą sekundą
umierałam coraz bardziej. Po chwili przestałam walczyć… może tak
właśnie miało być? Może… tak jest okej? Zamknęłam oczy i zaczęłam
nieubłaganie opadać na samo dno, odliczając sekundy do końca. Raz, dwa,
trzy, cztery…
Tyle, że koniec nie nadszedł.
Nagle jedyną wilgocią była ta na moich spoconych dłoniach.
Zamrugałam oczami.
I zobaczyłam moich uśmiechniętych rodziców. Usłyszałam jak
mówią, że mieliśmy wypadek samochodowy, że straciłam przytomność
i miałam koszmary w szpitalu… ale, że wszystko jest już okej.
I było, pomyślałam z rodzącym się uśmiechem. Patrząc na
najukochańszych ludzi na świecie, wiedziałam, że bardziej okej być już nie
może.
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ALBERT SIAREK
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki, Garfield, NJ,
USA, klasa VII

Opowieść Alka: Bitwa pod Wizną
Fragment
7 września 1939 roku był bardzo gorącym dniem. Alek i żołnierze
z Korpusu Narew czekali na Niemców. Alek miał ciemne włosy, prawie
czarne, miał zielone oczy i był niski. Miał tylko 23 lata. Wiedzieli, że ten
dzień nadejdzie. Nawet, kiedy było tylko 720 żołnierzy, mieli wysokie
morale. Zaczęło się bombardowanie. Wybuchały bomby wszędzie, prawie
nic nie było słychać. Alek chował się w okopach, bo wiedział, że może
zginąć, gdyby tylko podniósł głowę. Koledzy giną, a on nie wie, co robić.
Boi się o życie, ale chce obronić Polskę. Polacy wykopali wiele okopów,
ale niemieckie czołgi łatwo przeszły przez nie. ,,Dziwne” – myśli Alek –
,,wszyscy myśleli, że Niemcy nie rozpoczną następnej wojny”. Nawet, jak
się okazało, że Niemcy idą na bój, Polacy pomyśleli, że łatwo tę walkę
wygrają. Zrobiło się cicho, Alek podniósł głowę, myśląc, że to koniec
bitwy. Wystraszył się, kiedy zobaczył niemieckie czołgi, chociaż były
tylko dwa i nacierały w inną stronę. Polska artyleria szybko zniszczyła te
czołgi. Za czołgami nadciągały miotacze ognia.
– Uciekać! – zawołał jeden z Polaków.
– Uciekać do bunkrów! – zawołał drugi.
Alek przykucnął, żeby nikt go nie zastrzelił i doszedł do jednego
bunkra. Tam było około dziewięciu ludzi. Strzelali przez okna pistoletami
maszynowymi i jeden z Polaków był ranny w lewe ramię.
– Sanitariusz! – zawołał jeden. Komendant popatrzył na Alka
i powiedział mu:
– Bierz broń. Niemcy nie mogą przejść przez tę linię!
Alek wziął broń i zaczął strzelać. Pierwszy, drugi, trzeci Niemiec
padł. Alek czuł się, jakby był niezniszczalny, ale zobaczył, że niemieckie
czołgi ruszyły ponownie. Było ich kilka. Pomyślał, iż mogło być ich
więcej. Lufa obracała się w ich kierunku – BOOM – czołg strzelił w ścianę,
ale ona była mocna. Mieli broń przeciwpancerną i szybko zniszczyli ten
czołg.
Całą noc walczyli i odparli Niemców. Zrobiło się spokojnie.
Niektórzy spali, a inni bronili bunkrów. Kiedy ich warta skończyła się,
obudzili kolegów i poszli spać. Wcześnie rano, następnego dnia, Niemcy
zaatakowali ponownie. Alek szybko skoczył do obrony i zaczął znowu
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strzelać. Zauważył, że już prawie wszyscy uciekli do bunkrów, ale
niektórzy nie doszli, bo zginęli. Dzisiaj było więcej niemieckich czołgów
i to był duży problem. Polska artyleria została zniszczona przez Niemców
i nie przyjdzie im na ratunek. Polska kawaleria wcześniej była wysłana na
pomoc Warszawie. Niektóre bunkry już zniszczono, ale Alek był
w bunkrze dowódcy, gdzie znajdowało się więcej ludzi. Mieli dużo
rannych, ale po stronie niemieckiej było ich więcej. Niemieckie czołgi już
przejechały, ale niemiecka piechota była otoczona przez Polaków. Przyszła
noc, jednak nikt nie spał tej pamiętnej nocy.
– Uważajcie, Niemcy na pewno będą nas atakować. Musimy się
przygotować – powiedział dowódca.(...)
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SYLVIA SOCHACKI
Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Garfield, NJ, USA, klasa X
Przekład

[Moje oczy przymykają się...]
Fragment
Moje oczy przymykały się wraz z rytmicznym warkotem maszyny
do szycia dochodzącym zza żółtej ściany obok mnie. Wady na materiale
mąciły tę mechaniczną melodię aż do nagłego zatrzymania, odbierając mi
sen. Pogodziwszy się z końcem potencjalnego wyspania się, które mogłam
jeszcze osiągnąć, zdecydowałam, że równie dobrze mogę zacząć ten dzień,
tylko troszkę szybciej, niż się spodziewałam. Ubrana w polarowy szlafrok
dla maximum ciepła, szurając skarpetkami, odbyłam krótką podróż do
pokoju naprzeciw. Z lampką nad drzwiami kobieta w czerwonych włosach
i sukience w kwiaty poprosiła, abym weszła, nie przerywając pracy.
Zawsze tak samo, ona pracuje na swojej maszynie, ja stukam, ona rzuca mi
udawaną pretensję za przerywanie jej pracy.
Jak każdego ranka, siedziała przy swojej bogato zdobionej maszynie
z brązu firmy Singer, szyjąc kolejne ściegi swoimi zrogowaciałymi
palcami. Zanim kogut zapiał, zanim pies zaszczekał na śniadanie,
dzieliłyśmy te poranki z radością. Szperałam wtedy po kieszeniach jej
zimowych płaszczy i poszewek na poduszki w poszukiwaniu ukrytych
cukierków, które kładła w różnych miejscach ku mojej uciesze. Dźwięk
zgniatanego papierka pod moimi palcami, okrzyk zwycięstwa w porannej
bitwie. Jeden cukierek, a mój dzień już był słodszy. Dwa cukierki, a było
czym podzielić się z bratem. Trzy cukierki, a upalny dzień pracy wydawał
się do zniesienia. Leżałam na jej kanapie w różnych odcieniach, triumfalnie
bawiąc się cukierkami w dłoniach i kopiąc swoją wiszącą stopę w rytm
warkotu maszyny do szycia. Za każdym razem, kiedy kończyła swoje
dzieło, nad którym pracowała danego dnia, na zmianę przymierzałyśmy to
i dumnie kroczyłyśmy po pokoju. Potykałam się w tych kreacjach,
w szpilkach grożących upadkiem w każdym momencie, kiedy opadający na
oczy kapelusz, który jej podkradłam, przechylał się, zasłaniając mi pole
widzenia. Chyba że zrobiła mi sukienkę, jej ulubionej klientce, oprócz niej
samej. Sklep z sukniami babci Marysi zlokalizowany w pokoju
z podwójnymi oknami, na skrzyżowaniu pomiędzy kurnikiem a wiszącym
karmnikiem dla ptaków. Oferowała swoje usługi sobie i mnie, jej jedynej
wnuczce, obcym wstęp wzbroniony, oczywiście, jeżeli nie płacili. Babcia
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zawsze używała zaskórniaków na dodatkowy materiał albo wypad do
sklepu z cukierkami.
Wraz z upływem czasu na antycznym niemieckim zegarze z kukułką,
kołyszącym się w sieni, moje codzienne zajęcia zamieniły się z pogoni
podekscytowanych rąk za cukierkami w ręce zapracowane od obowiązków
domowych i tropiące matematyczne zagadnienia, które przyprawiały mnie
o zawrót głowy. One zastąpiły radość z gonitwy za cukierkami na opiekę
nad inwentarzem oraz sztukę zbierania grzybów.
Maszyna do szycia Babci nadal wybrzmiewała mi kołysanki i była
moim budzikiem, zanim kur zapiał, jakkolwiek z upływem czasu cukierki
pochowane w jej szufladach i kieszeniach płaszczy pokryły się warstwą ze
swojego wieku. Siedziały tam, czekając na pulchne, zachłanne paluszki,
które już nie wrócą. Te palce w zamian odkrywały tajniki gotowania jak
również pudełka z biżuterią. Przymierzały babcine złoto, trzymane na
specjalne okazje i najbardziej uroczyste kościelne święta. Później te palce
były splecione z innymi, tańcząc do disco-polo w bębniącej dyskotece aż
do białego rana. O tej samej godzinie, o której wcześniej stukałam stopą
w drzwi Babci, czekając na jej znak, żeby móc wejść.(...)
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GABRIEL STARZEC
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA,
klasa VII

Spotkanie z królem
Po raz kolejny wybraliśmy się z rodziną na wakacje do Polski. Dwa
dni zwiedzaliśmy Kraków i teraz wracamy do domu babci. Podziwiamy
przez okna samochodu piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku
Narodowego. Raz po raz któryś z nas wykrzykuje:
– What beautiful rocks!
– Look, to the left!
– How beautiful is here!
Nasze zachwyty przerywa stanowczy głos mamy:
– Chłopcy, proszę mówić po polsku. Obiecaliście przecież!
– Mamo, ale po angielsku łatwiej – tłumaczę mamie.
– Gabryś, obiecałeś mi przecież, że w Polsce podszlifujesz wymowę
i co?
– OK, mamo, zapomniałem – przyznaję się uczciwie i już w ciszy
przyglądamy się cudom natury.
Nagle zobaczyłem duży napis przy drodze – „Grota Łokietka”.
Bardzo dobrze znałem legendę o niej, bo mój starszy brat Patryk
przedstawiał ją podczas konkursu.
– Tato, tato! – krzyknąłem – popatrz, Grota Łokietka! Musimy ją
zobaczyć.
– Gabriel, jest już za późno, wszyscy są zmęczeni, może innym
razem – taką usłyszałem odpowiedź.
Ale ja nie dawałem za wygraną i uparcie nalegałem. Do mojej
prośby przyłączyli się bracia.
– No dobrze – powiedział tata – skoro już tu jesteśmy, to wstąpmy na
chwilę.
Podekscytowani pobiegliśmy w stronę kas. Okazało się, że możemy
jeszcze wejść jako ostatnia grupa w dzisiejszym dniu.
Ruszyliśmy za przewodnikiem. Gdy zobaczyłem napis „Grota
Łokietka”, byłem zawiedziony, bo zamiast prawdziwej groty, ujrzałem
pełno drzew i krzaków. Wtedy usłyszałem głos przewodnika:
– Popatrzcie, ta żelazna brama zakrywa główne wejście. Motyw
pajęczyny i pająka umieszczony na niej upamiętnia dzień, w którym czeski
pościg za Łokietkiem...
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Nie słuchałem już go, bo przecież dobrze znałem legendę. Moja
wyobraźnia była już w grocie. Przewodnik prowadził nas ciasnym, zimnym
i ciemnym korytarzem.
– Ciasnota, ciemność! Jak Łokietek wytrzymał tu sześć tygodni? –
zapytałem Patryka.
– Wytrzymał, wytrzymał, chociaż był mały, to był twardzielem –
odparł brat. Nagle stanąłem jak wryty.
Znaleźliśmy się w ogromnym pomieszczeniu.
– To Sala Rycerska – objaśniał przewodnik, a ja słuchałem
o kolejnych salach. Kuchnia, sypialnia, korytarze – grota była jak pałac.
Piękniejsza nawet od tych prawdziwych. Zaglądałem do każdej szczeliny,
dotykałem i myślałem o chodzącym tymi samymi drogami Łokietka. Ale
nagle coś mnie zaniepokoiło. Jaka głucha cisza! Gdzie reszta? Gdzie moja
rodzina?
Otoczyła mnie cisza i ciemność.
– Mamo, tato, Daniel! – krzyczałem, ale cisza była przerażająca.
Oblał mnie zimny pot.
– To koniec? Nigdy już was nie zobaczę? – wyszeptałem i wstyd się
przyznać – rozpłakałem się.
Szlochając, szeptałem:
– Dlaczego mnie to spotkało? Jestem jeszcze taki mały, taki samotny
tu, bez rodziny – nagle przestałem, bo poczułem na ramieniu czyjąś rękę.
– Mamusiu! – krzyknąłem i odwróciłem się, by ją uściskać. Zamiast
mamy ujrzałem przed sobą niskiego dziwnie ubranego pana.
– Nie płacz, chłopcze. Nie jesteś wcale taki mały – usłyszałem.
– Proszę mnie stąd wyprowadzić. Zna pan to miejsce? Chcę do
swojej rodziny – mówiłem jak nakręcony, ale nagle zamilkłem. Nie, to nie
może być prawda!
Kilkakrotnie przecierałem oczy ze zdumienia, bo na głowie tego
człowieka dostrzegłem koronę.
– Kim pan jest? To jakaś animacja, przedstawienie? – pytam.
– Jestem Król Łokietek, ale ty kim jesteś? Skąd przychodzisz? –
przerwał mi.
– Przyjechałem z Krakowa... – i chciałem opowiedzieć dalej, ale król
mi nagle przerwał:
– Nie kłam, w Krakowie tak nie mówią – krzyknął władca, a mnie
włosy „stanęły dęba”, bo zobaczyłem w jego oczach coś strasznego.
– Powtarzaj za mną te słowa – rozkazał, a ja trzęsąc się usłuchałem.
– Król – soczewica, ja – soczewica.
Król – miele, ja – miele.
Król – młyn, ja – młyn.
Koło – ja – koło.
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– Jesteś szpiegiem! – zasyczał. – Kto cię nasłał? Gdzie mieszkasz?
– Nie, nie! Ja jestem Polakiem. Mieszkam w Nowym Jorku!
W Ameryce!
– Gdzie? – spytał zdumiony król. – Nie znam. Kłamiesz!
– Panie Królu – nie znasz Ameryki? – zapytałem zdumiony, ale
nagle lęk rozjaśnił mi umysł.
– No tak, nie możesz jej znać, Amerykę odkryto później, po twojej
śmierci. O, przepraszam, no po prostu nie za twoich czasów. Władco, nie
kłamię, wysłuchaj mnie, proszę – błagałem.
– Mów, ale tylko prawdę.
Opowiedziałem więc całą prawdę. Króla zaciekawiła Ameryka i to,
że mali Polacy uczą się tam nawet języka polskiego, historii i geografii
Polski.
– Widzę, że kochasz Polskę, Amerykaninie – stwierdził król.
– Tak, bo jestem również Polakiem. Nawet na drugie imię mam tak,
jak pierwszy władca Polski.
Król uściskał mnie i stwierdził, że to piękne.
– Ale ruszajmy, wyprowadzę cię, bo twoja rodzina może się
niepokoić tym zniknięciem – powiedział.
W drodze opowiadał mi o swym trudnym życiu, ale i bardzo
ciekawym. Gawędziliśmy jak dobrzy znajomi.
Nagle usłyszałem głos mamy i taty:
– Gabriel, Gabryś – krzyczeli.
Ujrzałem ich. Pobiegłem ku nim i wpadłem w ramiona mamy,
krzycząc:
– Mamusiu kochana, dziękuję Ci bardzo za to, że tak pilnujesz, bym
mówił po polsku. Dziękuję Ci, że w naszym domu mówimy po polsku, że
zapisałeś mnie do polskiej szkoły!
– Tatusiu – obejmowałem teraz tatę – dziękuję za wszystkie polskie
książki. Obiecuję, że przeczytam każdą. Język polski uratował mi życie! –
krzyczałem i ściskałem każdego.
A rodzice i bracia stali z otwartymi buziami i wytrzeszczonymi
oczami. Mama sprawdziła nawet moje czoło.
– Zimne – powiedziała do taty, a on odpowiedział:
– Ula, nie znasz naszego historyka? On zawsze przeżywa spotkania
z historią polską.
– Chyba Histeryka, chciałeś powiedzieć, tato – stwierdził najstarszy
brat.
– To prawda! – krzyczałem. – Zapytaj Króla! –wskazałem do tyłu,
ale tam już nikogo nie było.
– Nawet nie podziękowałem Ci królu za pomoc – szepnąłem.
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– Ale obiecuję, kiedy tylko będę w Polsce, to zawsze cię odwiedzę.
I będę uczył się języka polskiego!
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16.Jagoda Szweda, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Mój Miś;
17.Dominika Staciwa, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Odpowiedz;
18.Matylda Tuszyńska, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Cała
ona;
19.Adam Urbanowicz, Szkoła Podstawowa w Izabelinie, Sumo;
20.Natalia Waleśkiewicz, Zespół Szkół w Wicku, [Srebrzysta
huśtawka…],[Księżyc oddycha…];
21.Kaja Wismont, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Kałuża;
22.Maja Zembrowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Senne
bajanie;
23.Julia Żółć, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Co to szczęście?.

GRUPA WIEKOWA – KLASY V – VI SP
1. Zofia Bugiel, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Przyjemne
popołudnie;
2. Oskar Czapliński, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w
Zakopanem, Potęga Gór;
3. Emilia Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Zima;
4. Iga Gołdyn, Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie, Fantazja;
5. Wiktoria Gołuch, Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy, Wigilia;
6. Martyna Guźda, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, Mój
kudłaty przyjaciel;
7. Aleksandra Hańska, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, W mym
cichym, słonecznym ogrodzie;
8. Maciej Jankowski, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w
Lublinie, Kolekcje;
9. Martyna Krukowska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze,
[z kilograma smutku…];
10.Aleksandra Laskowska, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Rzeka;
11.Żaneta Lewandowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku,
[Lecą powoli…];
12.Apolonia Lichaczewska, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła
Artystyczna w Zakopanem, Jaka jest?, Szczęście;
13.Wiktoria Lorens, Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku, Pchła;
14.Aleksander Mytyś, Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu, Jakie;
15.Maja Pawlikowska, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Pociąg do
nieba;
16.Kinga Pietrusiak, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Ktoś;
17.Wiktoria Spruch, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, [moje
życie];
18.Gabriela Tęcza, Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek UR
w Krakowie, Miłość;
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19.Emilia Zielińska, Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni, Myszka i jeleń.

GRUPA WIEKOWA – KLASY GIMNAZJUM
1. Agnieszka Anastaziuk, Gimnazjum nr 2 w Głogowie, [Chodzę
parkiem…];
2. Jagoda Blicharz, Gimnazjum nr 3 w Starachowicach, Gdzie jesteś
Dziadku;
3. Kornelia Chocianowska, Gimnazjum w Postominie, [Ja, cisza i las];
4. Anna Dzieciątko, Publiczne Gimnazjum w Przechlewie, [Biegnij];
5. Krystyna Gręda, Gimnazjum nr 2 w Słupsku, [Spójrz czasami…], Kto
wie;
6. Antonina Fornalik, Gimnazjum w Śremie, Wieczna;
7. Paulina Jantos, Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie,
Myśli, Jesień;
8. Bartosz Karbownik, Gimnazjum Aslan w Głogowie, Wokół mnie;
9. Michaela Kunda, Gimnazjum nr 5 w Słupsku, Kiedyś, jak Cię
spotkam…;
10.Natalia Kusewicz, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, Moja bogini,
Mój dom;
11.Paweł Malinowski, Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, Pragnienie;
12.Małgorzata Miłek, Gimnazjum nr 9 w Kielcach, Pięć sekund lata;
13.Julia Poręba, Gimnazjum w Starym Sączu, Mówisz;
14.Jowita Rudawska, Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
Colegium Salesianum w Szczecinie, Zachód słońca;
15.Maja Sibińska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, Sens
rysunku;
16.Aleksandra Skotarczak, Gimnazjum w Postominie, Awaria;
17.Aleksandra Smolak, Gimnazjum nr 4 w Słupsku, Rozkład;
18.Dominika Świeczak, Zespół Oświatowy w Kisielsku, [Barwny
wodospad…];
19.Anna Witzling, Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie; Pan, Król i
Władca Wszechświata Jego Wysokość i Wyższość Najwspanialszy
Mruczek Dachowiec;
20.Klaudia Wołoszka, Gimnazjum w Starych Kobiałkach, Paradoks
miłości;
21.Klaudia Zielińska, Zespół Szkół w Myśliwcu, Chaos;
22.Gabriela Żuryńska, Zespół Szkół w Krasnopolu, Wynalazca.
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GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Klaudia Bartosiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie,
Prawda;
2. Hanna Kapustyńska, II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,
Skromne prośby, Konwalie;
3. Jan Kożuszek, XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie,
Szczęśliwcy;
4. Katarzyna Kulesza, Technikum nr 2 w Ostrowie Mazowieckim, Zima;
5. Katarzyna Sołoducha, Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju, Nie ma
nic, Ślepiec;
6. Anna Świdwa, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, [Tam
leżą kapcie. …];
7. Marta Tychowska, I Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Dom;
8. Żaneta Tomaszewska, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Ja
i mój świat;
9. Julia Zieleniewska, Liceum Ogólnokształcące w Kole, Liryki
w autobusie.

WYRÓŻNIENIA – PROZA
GRUPA WIEKOWA – KLASY I – IV SP
1. Julia Bartz, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Przyjaźń to
magia;
2. Oliwia Bukowska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”
w Gdańsku, Drzwi harmonii;
3. Lena Burdyl, Zespół Szkół w Kępicach, Święta;
4. Martyna Chmielewska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie,
Cztery pory roku;
5. Julia Cichońska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku, O pięknej
księżniczce zamienionej w staruszkę;
6. Bartosz Gałuszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Zaczarowany
pędzel;
7. Milena Golis, Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, Przyjaźń, czy
bluzka?;
8. Piotr Jatczak, Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, Reporter
Piotr;
9. Łucja Jęczeń, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,
Świąteczne wieczory;
10.Alex Jursza, I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku,
[Kłamstwo to jest fajna zabawa …];
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11.Eliza Kałużna, Szkoła Podstawowa w Izabelinie, Ola i magiczna lalka;
12.Zofia Kołodziejczyk, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR
w Lublinie, Chłopiec bez zapałek;
13.Michał Kostrzewski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie,
Niespodzianka dla Mamy;
14.Julia Koszarna, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,
W poszukiwaniu jagód;
15.Emilia Kozieł, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, Solankowe
źródełko;
16.Maria Kurowska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku, Siostry;
17.Hanna Leonczuk, Zespół Szkół w Kępicach, Najlepszy przyjaciel;
18.Jan Lubaś, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Niespodzianka;
19.Tymoteusz Łempicki-Janik, Szkoła Podstawowa w Otrębusach, Dinka
Rodinka;
20.Klaudia Mendel, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, Najlepszy
pies na świecie;
21.Patryk Nowak, Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach, Album ze
zdjęciami;
22.Kinga Owarzany, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Wybory;
23.Marcel Pietrewicz, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
Tajemnicza pani sprzątająca;
24.Aleksandra Pluta, Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie, Wyprawa
po szczęście;
25.Maja Romulska, Szkoła Podstawowa w Kobierzycach, Nielegalne
życie, Bajeczki Najmłodszego Tymusia. Złe planowania czarodzieja
Landrynki;
26.Antonina Sadowska, Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
O Mingu, chłopcu, który chciał zostać królem, bogiem i prezydentem;
27.Hanna Sędzińska, I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku,
Gdzie jest pierwsza gwiazdka;
28.Nadia Siewruk, Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym, Historia
zdjęcia z półki;
29.Radosław Skóra, Szkoła Podstawowa nr 159 w Krakówie, Lustrzana
planeta;
30.Kacper Suszek, Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie, Świąteczna
Mikołaja przygoda;
31.Natalia Szafran, I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku,
Timba się zgubiła;
32.Marta Szczudrawa Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Przygoda
w sadzie;
33.Antonina Szutko, Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy, Wesołe
miasteczko i tajemniczy namiot;

282

LISTA NAGRODZONYCH OSÓB
34.Bartłomiej Szwagrzyk, Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach,
Dobry duch mojego domu…;
35.Maciej Waszyński, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu, Kłótnia
zabawek na półce;
36.Kamil Wiatr, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Maracana;
37.Antonina Zarębska, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
Dziennik z podróży do Rzymu;
38.Wiktoria Zarzecka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie
Gdańskim, Piekiełka;
39.Magdalena Ziemkowska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku,
Historia pewnego obrazka.

GRUPA WIEKOWA – KLASY V – VI SP
1. Antonina Adamowicz, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
Chłopiec z Miasta Piłsudskiego;
2. Ida Adamowicz, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, Deszczowe dni;
3. Konrad Bielecki, Szkoła Podstawowa nr 81w Gdańsku, Zagadkowe
wakacje;
4. Róża Borchert, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Za
murem;
5. Magdalena Borek, Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Anka i Julka;
6. Kornelia Borysewicz, Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa
Salezjańskiego w Toruniu, Anioły są wśród nas;
7. Zofia Buła, Szkoła Podstawowa w Raszynie, Bohater porannej akcji;
8. Daria Butkiewicz, Zespół Szkół w Kępicach, Prezent;
9. Aniela Cabak, Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek UR
w Krakowie, Historia zaginionych testów;
10.Marcelina Chylińska, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie
Królewskim, Nieoczekiwany zwrot akcji;
11.Maria Czachura, Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek UR
w Krakowie, Dom;
12.Julia Damasiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie
Wielkopolskim, Czym jest lato (z wizji dzieciaka);
13.Michalina Dopierała, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie, Skazany na
niebo;
14.Zofia Moszczyńska Szkoła Podstawowa w Izabelinie, Bóg Alamut;
15.Karolina Fatla, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,
Trzy domy;
16.Julia Foltyn, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupsku, Wspomnienia Stasi
Wasilewskiej-Schnitz ps. Niemka;
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17.Oliwier Gac, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, Historia pewnego
rysunku na piasku;
18.Eleonora Gallino, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w BielskoBiałej, Namalowana;
19.Łukasz Jagiełka, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Ból
tworzenia (Kartka z pamiętnika);
20.Łukasz Janiak, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, [Dziś
wieczorem…];
21.Marta Jańczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Inny wymiar;
22.Edyta Jastrzebska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku,
Marzenia się spełniają…;
23.Wiktoria Jastrowska, Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Lista do
zjedzenia;
24.Anna Kaczorowska, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Dlaczego?;
25.Julia Kamola, Szkoła Podstawowa w Żyrzynie, Rudowłosa w nowej
szkole;
26.Małgorzata Kawecka, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach,
Historia prawdziwej przyjaźni;
27.Oliwia Kisielewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie
Gdańskim, Piekiełka;
28.Wiktoria Kokowicz, Szkoła Podstawowa w Żyrzynie, Trudna, ale
ulubiona sprawa;
29.Filip Komosiński, Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, Pytania
o szczęście Zosi;
30.Wiktoria Kosmala, Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Laki ratuje
hodowlę;
31.Filip Kowalski, Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Moja
świąteczna przygoda;
32.Oskar Kozyra, Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, Pamięć może
spłatać figla, Wyjątkowy;
33.Nikola Kubiak, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, Ucieczka z
kraju. Historia, którą trzeba przeczytać;
34.Kacper Król, Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Sen;
35.Gabriela Kubka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie,
Przyszłość;
36.Natalia Kurczewska, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR
w Lublinie, Dom;
37.Zuzanna Kyć, Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich,
Vanessa Duncan;
38.Joanna Lachowska, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Moc
Świąt;
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39.Wiktoria Lesiak, Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Prawdziwa
przyjaźń;
40.Jagoda Maderska, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, Moja
świąteczna przygoda;
41.Jakub Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, Mroczna
restauracja;
42.Marika Maliszewska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie, Test;
43.Katarzyna Mańka, Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku, Nowojorska
przygoda;
44.Kamila Marat, Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, Sen
o popularności;
45.Dawid Marat, Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, Sen
o popularności;
46.Jan Mikliński, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Dobry
uczynek;
47.Julia Morawska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy
Kaszubskiej, Świat według kota;
48.Filip Nemi-Bartkowiak, Szkoła Podstawowa w Otrębusach, Siostry,
Dziki Anioł i Edmund;
49.Dominika Pawłowska, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu, Jedno
zdrowie – jedno życie;
50.Marta Pietrek, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Droga
Dominiko!;
51.Wiktoria Pilecka, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Różany
ogród, Wiecie, jak to jest, Kochana Lily!;
52.Kinga Pietrusiak, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, Poznanie
prawdziwej historii, Prośba;
53.Joanna Ptaszkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej,
Podwodny świat;
54.Aleksandra Rozkrut, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, [Słońce
wlewało się do Sali…], Drozd;
55.Katarzyna Sitarz, Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie, D.O.M.;
56.Maciej Sławkowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, Jak Tomek
opanował strach;
57.Dominika Smuga, Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku, Psychoza
w windzie;
58.Paulina Strzeszewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, [Szła
wolno…];
59.Oskar Szyszczak, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Butterfly
School” w Toruniu, Babciu! Mamo! Opowiedz mi proszę o swojej
szkole;
60.Daniel Świeszewski, Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa,
Koszykówka moje życie;
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61.Maciej Uzar, Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, Serwetka, Nowa
znajomość;
62.Oliwia Walas, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej,
Kartka z pamiętnika konia;
63.Kinga Wesołek, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu, Jedno życie –
jedna szansa;
64.Karolina Wiśniewska, Szkoła Podstawowa w Żyrzynie, Radości
i smutki Fuksi;
65.Martyna Zawadzińska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach,
Tajemnica nawiedzonego domu;
66.Julia Zych, Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Mała wielka
bohaterka.

GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
1. Żuliana Aleksandrov, Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu, Przebudzenie;
2. Patrycja Biernacka, Zespół Szkół w Kępicach, Zbrodnia prawie
doskonała;
3. Natalia Bierndgarska, Gimnazjum nr 5 w Słupsku, [Obrazy
rozmazane. …];
4. Dominika Borowska, Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, [Można by było
powiedzieć: …];
5. Weronika Cabaj, Gimnazjum nr 48 w Gdańsku, O żywocie ludzkim;
6. Julia Chyło, Spoleczne Gimnazjum nr 31 w Warszawie, Jedną
wieczność później;
7. Julia Czaja, Gimnazjum w Świerklańcu, Potwór;
8. Katarzyna Duszyńska, Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe,
Ucieczka;
9. Diana Dziduch, Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju, Seledynowe
poduszki;
10.Edyta Galicka, Gimnazjum nr 9 w Koszalinie, Nowy początek;
11.Olga Jarmarkiewicz, Publiczne Gimnazjum w Choszcznie, Drogi
pamiętniczku!;
12.Daria Jaskuła, Gimnazjum nr 7 w Koszalinie, Ja i ona;
13.Kinga Jeżewska, Gimnazjum nr 1 w Gdyni, Alice;
14.Wiktoria Kaim, Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, Flunitrazepam;
15.Kinga Kilianek, Zespół Szkół Katolickich w Słupsku, [Czy czasami nie
jest tak, …];
16.Natalia Kosmala, Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu, Rzeczywistość;
17.Malwina Koss, Zespoł Szkół w Wicku, Droga, Dom;
18.Michał Koziarek, Zespół Szkół w Kępicach, Wygrana;
19.Sandra Królik, Gimnazjum nr 117 w Warszawie, Drzewa;
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20.Konrad Krupiński, Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe,
Obraz;
21.Joanna Krzykawska-Szczepańska, Prywatne Gimnazjum nr 2
w Krakowie, Normalność zabarwiona wojną;
22.Aleksander Krzyżanowski, Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne,
Legenda;
23.Natalia Kusewicz, Gimnazjum nr 26 w Łodzi, Opowiadanie z kotką
w tle;
24.Karolina Lis, Publiczne Gimnazjum w Górzycy, Niebo jest w twoich
oczach;
25.Wiktoria Lizińczyk, Gimnazjum nr 5 w Słupsku, Wszystko
w porządku;
26.Dominika Malesza, Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku,
Nawiedzony dom;
27.Angelika Malitek, Gimnazjum w Izabelinie, klasa II, Nienormalny
umysł;
28.Antonina Matczak, Gimnazjum nr 48 w Gdańsku, Chwila istnienia;
29.Filip Matuszak, Gimnazjum w Jeżewie, Tajemniczy wybawiciel;
30.Zofia Miarczyńska, Gimnazjum w Otrębusach, Dobry wirus;
31.Zuzanna Mielnik, Gimnazjum w Zadzimiu, Smak szczęścia;
32.Małgorzata Miłek, Gimnazjum nr 9 w Kielcach, Alleluja i do przodu;
33.Natalia Muttke, Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, Odnalezione
po latach;
34.Wojciech Nawos-Wysocki, Społeczne Gimnazjum nr 1 STO
w Słupsku, Tajemnica pierścienia;
35.Aleksandra Niełacna, Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, 131
Kilometrów;
36.Monika Olejnik, Gimnazjum nr 6 w Koszalinie, Cisza;
37.Aleksandra Orłowska, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie
Tarnowskiej, [Szła w stronę mostu…];
38.Klaudia Pacek, Gimnazjum nr 1 w Rumii, Podróż życia, Chciałabym
opłynąć świat…;
39.Anna Ratuś, Publiczne Gimnazjum w Baborowie, [Ulotne chwile];
40.Maria Roda, Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, Żar pustyni;
41.Marika Rożewska, Społeczne Gimnazjum nr 31 w Warszawie,
Wreszcie wakacje;
42.Aleksandra Sikora, Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu, Wychowam Cię –
to mój obowiązek;
43.Martyna Skowrońska, Gimnazjum nr 1 w Lęborku, Powrót do życia;
44.Wiktoria Słoka, Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, Obłęd;
45.Daniel Sokólski, Gimnazjum nr 2 w Olsztynie, 284;
46.Katarzyna Szczęsna, Gimnazjum w Jezierzycach, Zamknij oczy,
Aniele…;
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47.Julian Szwajkazer, Gimnazjum w Otrębusach, [Nie zabijaj mnie…];
48.Michał Trocewicz, Gimnazjum nr 2 w Olsztynie, Zaginiony książę;
49.Aleksandra Tybor, Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, To tylko świnka…;
50.Adrianna Warchał, Gimnazjum nr 1 w Brzeszczu, Sztuka rysowania;
51.Kornelia Wierucka Gimnazjum w Czerwieńsku, [Ale dlaczego się
przeprowadzamy, mamo?...];
52.Weronika Witasik, Gimnazjum nr 4 w Słupsu, Fotografując marzenia;
53.Zuzanna Żyrek, Gimnazjum w Milówce, [Wszystko miało miejsce
w czasach…].

GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Julia Bartnik, II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Istota Idealna;
2. Iga Chrzanowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie,
Blancheflor Marylane i patologiczne środowisko szkolne, które za
patologię uważa rodziny wielodzietne;
3. Natalia Mikołajczyk, Liceum Ogólnokształcące w Płocku, Cicha
wojna;
4. Magdalena Syta, I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Przygoda
pewnego Solanum tuberosum;
5. Julia Szczesnowska, I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie, Szalik.
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POLONIA – LAUREACI – POEZJA
MŁODSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Patrycja Grazda, Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej, Brooklyn,
NY, USA, klasa IV, Moja mama, Świąteczny czas;
2. Ethan Kolata, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, klasa II, Zima;
3. Izabela Kubis, Polska Szkoła im. M. Konopnickiej, Brooklyn, NY,
USA, klasa IV, Konfitury;
4. Julia Lis, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza, Brooklyn,
NY, USA, klasa II, Koń, Robaczki;
5. Konrad Paluch, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, klasa II, Moja babcia, Kotek.

STARSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Gabriela Kisielewski, Akademia Języka Polskiego, Manchester, NJ,
USA, klasa VI, Plastikowe butelki;
2. Julia Krzyształowicz, Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza, Brooklyn, NY, USA, klasa
VI, Twój znak, Taniec.

GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
1. Alicja Czajkowska, Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza, Brooklyn, NY, USA, klasa
VIII, Ferry, Blue Jeans;
2. Kamila Herman, Gimnazjum im. F. Ruszczyca, Rudomino, Litwa,
klasa IX, Pamięć;
3. Claudia Plonska, Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka
Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA, klasa VII, To co najpiękniejsze.

GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Magdalena Kobeszko, Polska Szkoła Dokształcająca im. H.
Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA, klasa XI, Do zobaczenia;
2. Aneta Kurowska, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Litwa,
klasa XI, Pytania;
3. Dominika Wincel, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Litwa,
klasa XI, Me wczesne Wilno, Niezwlekanie, Cierpienie aniołów.
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POLONIA – LAUREACI – PROZA
STARSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Julia Brzyzek, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki
w Garfield, NJ, USA, Magiczny kot;

GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
1. Alicja Czajkowska, Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii MB
Częstochowskiej i św. Kazimierza, Brooklyn, NY, USA, Pułapka;
2. Aneta Komoliubio, Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie,
Litwa, Świat wyznaczają ludzie, których spotykamy;
3. Angelika Lucia, Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie, Niemcy,
Przeznaczenie;
4. Dorian Makarski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki
w Garfield, NJ, USA, Kolejny dzień tej przeklętej wojny;
5. Zuzanna Maziarz, Polska Szkoła Sobotnia przy parafii św. Cyryla
i Metodego, Brooklyn, USA, Krótka historia o kimś o imieniu Zaine;
6. Nicole Misterek, Polska Szkoła w Clifton, NJ, USA, Raz jak smutek,
dwa jak strach, trzy jak tęsknota, cztery jak euforia;
7. Albert Siarek, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki
w Garfield, NJ, USA, Opowieść Alka: Bitwa pod Wizną;
8. Sylvia Sochacki, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki
w Garfield, NJ, USA, [Moje oczy przymykały się…];
9. Gabriel Starzec, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Spotkanie z królem.

POLONIA – WYRÓŻNIENIA – POEZJA
MŁODSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Sara Bielen, Polska Szkoła im. M.Konopnickiej, Brooklyn, NY, USA,
Bałwanek;
2. Natalia Chrapusta, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Moje marzenie, śnieg;
3. Aleksandra Falkowska, Polska Szkoła Dokształcająca im.
H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY, USA, Zima;
4. Krystian Golabek, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Mój Tata;
5. Kacper Jucha, Polska Szkoła im. M. Konopnickiej, Brooklyn, NY,
USA, Mama, Mój Miś;
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6. Kevin Krzyżak, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Szkoła;
7. Izabela Kubis, Polska Szkoła im. M. Konopnickiej, Brooklyn, NY,
USA, Rodzina;
8. Jasio Leung, Polska Szkoła im. M. Konopnickiej, Brooklyn, NY, USA,
Wycieczka, Jaś;
9. Mateusz Naprawa, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Cień;
10.Brayan Plonski, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Wróbelek;
11.Dominika Szapelitie, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Litwa, Moje
zabawki;
12.Jan Wojtkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Litwa, Moje
kochanie.

STARSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Agne Fominaite, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce , Litwa,
Kundelek;
2. Laura Gosturani, Katharina-Heinroth-Grund Schule w Berlinie,
Niemcy, Trzynastka;
3. Agata Romanowska, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie,
Litwa, Mojej Mamusi, Wiersz;
4. Nicole Rzeszutko, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Moja Mama;
5. Karol Strykowski, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Jesień;
6. Nadia Wiśniewska, Katharina-Heinroth-Grund Schule w Berlinie,
Niemcy, Rozpędzony świat;

GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
1. Nicole Biały, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Zawsze blisko mnie;
2. Joanna Fortuniak, Robert-Jungk-Oberschule, w Berlinie, Niemcy,
Noc;
3. Wiktoria Krzak, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Moja babcia;
4. Viktoria Pajkowski, Polska Szkoła Dokształcająca im. St. Moniuszki,
Rockaway Beach, NY, USA, Podarunek;
5. Karolina Palac, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Morze;
6. Gabriel Pietrzyk, Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie, Niemcy,
Wyjazd;
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7. Wiktoria Sekula, Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie, Niemcy, Czas,
Przyszłość;
8. Wiktorija Smachtina, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego
w Solecznikach, Litwa, Tęsknię;
9. Patrycja Ustinowicz, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie,
Litwa, Różni ludzie.

POLONIA – WYRÓŻNIENIA PROZA
STARSZA GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Victoria Bednarz, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki,
Garfield, NJ, USA, Moje magiczne wakacje;
2. Caroline Bochna, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki,
Garfield, NJ, USA, Prawdziwa Złota Rybka;
3. Eva Dudzinska, Polska Szkoła Dokształcająca im. W. Szymborskiej,
Port Chester, NY, USA, Przyjaciele;
4. Xavier Kozłowski, Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Królowej
Jadwigi, Ridgewood, NY, USA, Kamień;
5. Zuzanna Misztela, Akademia Języka Polskiego w Manchester, NJ,
USA, Sny;
6. Sebastian Nitek, Szkoła Języka i Kultury Polskiej św. St. Kostki,
Garfield, NJ, USA, [Był chłodny i mglisty poranek…];
7. Marek Pyttel, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki,
Garfield, NJ, USA, O Staszku i zaczarowanym psie;
8. Diana Sawaniawicziute, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza
w Pakienie, Litwa, Tajemniczy nocny gość;
9. Oskar Skowronski, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Kamieniecki zamek;
10.Katarzyna Żuromska, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, Wilno,
Litwa, Bo w Wigilię zdarzają się cuda.

GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJUM
1. Anna Jabłońska, Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie, Niemcy,
Zniknięcie;
2. Karolina Palac, Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza,
Brooklyn, NY, USA, Moje Wakacje;
3. Dorota Rud, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, Litwa,
Niezwykły sen.

GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
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1. Karolina Kositorny, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie
Generalnym RP, Brooklyn, NY, USA, Rozważania o pierwszej i drugiej
ojczyźnie;
2. Julia Marut, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie
Generalnym RP, Brooklyn, NY, USA, Moda na szkolnym korytarzu;
3. Paulina Walicka, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. St. Kostki,
Garfield, NJ, USA, [Jej oczy…].
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