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STRONA 1 

 

 

Wiersze 
 

 

 

 
 

  

 
Kochałam anioła 
z jego pięknymi skrzydłami 
i pięknym uśmiechem. 
 
Co dzień napawał mnie szczęściem. 
Kiedy tylko ronić łzę miałam, 
w najdalszych zakamarkach 
on się pojawiał. 
 
Zawsze był i pomagał, 
zawsze mi doradzał. 
 
Może go przeceniałam, 
może tylko sobie to ubzdurałam, 
może myślałam, że jest aniołem,                                      
a gdzieś tam z daleka      
jawiła się prawda 
 
Że skrzydła miał sztuczne, 
wypchane piórami, 
włosy co dzień malowane na złoto 
i uśmiech doklejony.   
    
Może to wszystko było moją 
wyobraźnią. 
 
Bo ludzie tak łatwo nie stają się 
aniołami… 
 

 

Duszę się                                                                                                                   
Gdzieś pomiędzy 
Kartkami papieru 
 
Moja dusza 
Jest już tak pomięta 
Jak stare wiersze 
Z zakurzonej szuflady 
 
Wypaliłam się 
 
W moją stronę lecą słowa 
A po słowach leci moje serce 
 

Roksana Szumilas 

     

Roksana Szumilas 
    Klasa Ibg 

Rys. Oliwia Fikier 

Klasa I bg 
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Roksana Szumilas 

 
Łzy uciekały mi  
Tonąc między twoimi palcami 
Potoki słów 
W twoich ramionach 
Rozglądam się między peronami 
Wśród złotej puszczy 
Znajomy szum 
Czerwonych szyn 
Łąk iskrzących się zieleniami 
 

Rys. Martyna Leśko 
Klasa Ibg 

Nieszczery 
 
Nieszczere mam lalki 
Nieszczere kucyki 
 
Uroczo książki oprawione w ramki 
I misie, co wiecznie są kolorowe 
 
Nieszczere mam życie 
Co dzień uśmiechów tonę 
 
Przyjaciół, co słodzą 
Mój dzień acetonem 
Choć twierdzą, że kładą miód 
Na moje rany 
Przyjaciele nie kłamią 
Stąd nie mam obawy 
 
Nieszczery mam uśmiech 
Co dzień wybrakowany 
 
Choć chcę się uśmiechać, to wciąż 
 nie daję rady 
 

 

Rys. Oliwia Fikier 
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Choć raz 
 
Wyciszę radio 
Swojego serca 
I dam się porwać sobie 
 
Przymknę powieki 
I zniknie nagle 
Każde 
Z nieprzyjemnych 
wspomnień 
 
Odstawię na bok 
W złotej szkatułce 
Zamknę na klucz 
Wyrzucę za siebie 
 
Choć raz odetchnę 
Świeżym powietrzem 
Choć raz 
Pokocham siebie 
 

 
Roksana Szumilas 

Rys. Martyna Leśko 

Rys. Zuzanna Kamińska 
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PANI MALARZ. PROLOG 

 

We Wrocławiu panowała, zaskakująco jak na jesień, bardzo słoneczna pogoda. Już od kilku dni 

nie padało, zmniejszył się smog nad miastem. Młodzież zaczęła coraz więcej czasu spędzać poza 

domem, przybywało też turystów. 

W mieszkaniu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich piętnaście zielonooka, młoda kobieta 

przygotowywała farby i sztalugi. Wyłożyła na drewniany stół najpierw kolory ciepłe, potem zimne 

oraz pędzle. Dodatkowo przygotowała kubek z wodą i ręcznik. Zapewne każdy pomyślałby, co w 

tym może być dziwnego? Niestety, mogło. W kubku nie było wody, tylko trucizna, a w ręcznik 

był zawinięty nóż kuchenny. 

- Jestem gotowa! - pisnęła uradowana właścicielka mieszkania, a kobieta prędko przykryła 

narzędzie późniejszej zbrodni. 

- Dobrze, możemy zaczynać – malarka podeszła do malutkiego taboretu i przysunęła bliżej 

sztalugi. 

- Może się napijesz? - wskazała na szklankę ręką. 

- Dziękuję - długonoga kobieta podeszła do okna wstawionego na prawą stronę, by można było 

patrzeć na Rynek Solny. 

Zielonooka pokazała jej pozę. Długonoga miała stać lekko obrócona, twarzą miała być zwrócona 

do malarki. Kobieta zaczęła szkicować węglem sylwetkę oraz twarz. 

Na palecie zmieszała ze sobą farby, aby stworzyć barwę koloru skóry. Od razu przygotowała też 

farby na kolor włosów, czyli czerń i brąz oraz na oczy - błękit. 

- Magdo? - spytała pani malarz - czy mogłabyś odsłonić okno? 

- Ale po co, Wiki ? Na obrazie mam być tylko ja. Mówiłam ci przez telefon, że to prezent dla 

mojego ukochanego Roberta. 

- Tak, wiem, ale czy nie byłoby lepiej widnieć na tle Wrocławia, miasta spotkań? 

Przecież tu się poznaliście, czyż nie? 

- Masz rację, jak zawsze - zaśmiała się pani Magda Ryjek. 

Teraz była okazja. Wiktoria Włoszczyzna, nie zdejmując rękawiczek jednorazowych, wzięła nóż 

i zaczęła zbliżać się do ofiary. Rozpoczęło się polowanie. 

Wiktoria podeszła do Magdy, trzymając nóż za plecami. Uśmiechnęła się. Kobieta odwzajemniła 

uśmiech. 
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- To za odebranie mi Roberta! -  malarka z całej siły wbiła nóż w brzuch pani Ryjek, a ona 

krzyknęła. 

Bardzo pozwoli wyciągnęła narzędzie i wytarła w sukienkę właścicielki mieszkania. 

Potem kopnęła ją z całej siły. Kobieta poleciała na lustro. Pani Magdalena uderzyła  

z zawrotną siłą, szkło i krew były wszędzie. Dodatkowo pani malarz polała ją bezbarwną trucizną. 

Magdalena Ryjek nie żyła. 

Jak gdyby nic się nie stało, malarka dokończyła obraz, chowając tam też nóż. Obraz obsadziła w 

piękną srebrną ramkę i zostawiła na stole. Spakowała wszystkie swoje rzeczy 

 i najzwyczajniej w świecie wyszła, zamykając za sobą drzwi. 

Niespodziewanie z wnętrza jej torebki zaczął dzwonić telefon. Wiktoria, lekko zirytowana, po 

niecałej sekundzie znalazła swój telefon - czarną Motorolę E5 Plus. 

Na wyświetlaczu ukazał się napis imienia jej siostry Anastazji. Kobieta westchnęła ciężko. 

- Nastka, dzień dobry!- powiedziała Wiki - Co? Dobrze. Już do was jadę. Tak. Zobaczymy się za 

jakąś godzinę. Cześć! 

Prędko zbiegła z czwartego piętra budynku na sam dół. Otworzyła drzwi i podbiegła do 

samochodu. 

Wszystkie rzeczy wrzuciła do bagażnika, ostrożnie wsiadła za kierownicę i powolutku odpaliła 

gaz. Popatrzyła na kamienicę i wyjechała z parkingu na drogę główną, która miała skierować ją 

do domu jej młodszej siostry oraz jej męża i dzieci. 

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

Rina 
klasa I ap 

 

WYWIAD 

Babciu, mam przeprowadzić wywiad z osobą, która pamięta poprzednie 

dekady. Chciałabym porozmawiać z Tobą o starych dziejach. Opowiedz mi proszę, 

gdzie i kiedy się urodziłaś. 

Urodziłam się w 1951 roku w małej wsi, w rodzinie rolniczej.  

Czy w naszej rodzinie jest jakaś historia szczególnie ważna, o której chciałabyś mi 

opowiedzieć? 

Chyba jak w każdej rodzinie jest wiele historii, które są przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Na przykład mój dziadek Piotr, urodzony w 1882 roku, wyjechał, jak wielu ludzi w 

tamtych czasach, do pracy w Niemczech za chlebem. Pracował w Hamburgu. Tam go zastała 
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I wojna światowa. Jego żona i dzieci bardzo martwili się o niego. Obawiano się, że wojna 

uniemożliwi mu powrót do domu. Pewnej nocy babcia miała piękny sen o dziadku. Śniło jej 

się, że wspólnie spędzali  dzień na ukwieconej łące. Był to niezwykły sen, gdyż trwała już wtedy 

wojna i ludzie nie mieli żadnych miłych przeżyć, żyli w stałym lęku. Kiedy rano babcia 

opowiadała dzieciom swój sen, pojawił się niespodziewanie dziadek Piotr na rowerze. Okazało 

się, że dziadek w momencie wybuchu wojny natychmiastowo podjął decyzję o powrocie do 

swojej rodziny. Kupił rower i przejechał ponad 1000 kilometrów, aby dotrzeć do domu. To był 

pierwszy rower, który mieszkańcy jego wsi zobaczyli. Dziadek od tej pory zyskał przydomek 

„Lucyfer”. 

Mój teść natomiast, czyli Twój pradziadek, służył jako 16-letni chłopiec w armii Marszałka 

Piłsudskiego. Na Ukrainie, nad Dnieprem, bronili polskich granic. Pradziadek był bardzo zżyty 

z Marszałkiem Piłsudskim, spał z nim nawet w jednym namiocie. Marszałek traktował swoich 

żołnierzy jak równych sobie, np. dzielił się z nimi papierosem, wspólnie jadał posiłki. W dowód 

wdzięczności i pamięci pradziadek otrzymał od Marszałka złoty grawerowany zegarek. 

Niestety, wszystkie pamiątki po Piłsudskim zaginęły podczas drugiej wojny światowej.  

A jak wyglądało życie codzienne w Polsce w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych? 

Jak na życie codzienne wpływały bieżące wydarzenia polityczne i historyczne?  

Znacznie trudniej się żyło, niż aktualnie. Mimo iż teoretycznie byliśmy wolnym krajem, to 

wszyscy wiedzieliśmy, że cały czas jesteśmy w niewoli. Zmienił się tylko okupant. Nie uczono 

nas tego na historii, ale wszyscy o tym wiedzieli.  

Kiedy byłam małym dzieckiem, słyszałam, jak rodzice i znajomi bali się III wojny światowej. 

Utkwiło mi w pamięci, jak zabezpieczali się na wypadek wojny zakupem soli, zapałek i nafty. 

Światło w mojej miejscowości pojawiło się dopiero, kiedy miałam 8 lat. Była to wielka ulga po 

nieprzyjemnym zapachu lampy naftowej oraz karbidówek, czyli takich lamp opalanych 

karbidem. 

Pamiętam, jak pojawiły się pierwsze pralki Franie. Na początku mieliśmy na wsi dwie takie 

pralki, które były przekazywane codziennie kolejnym gospodyniom. Do nas trafiała Frania raz 

na dwa/trzy tygodnie. Było to bardzo duże udogodnienie dla kobiet.  

Pamiętasz zakupy na kartki? 

Oczywiście, że pamiętam. W naszym domu mieliśmy dość duży przydział na zakupy, 

ponieważ Twój dziadek był górnikiem i przysługiwały mu np. kartki na 7 kg mięsa na miesiąc. 

Dzieciom i mnie przysługiwało po 2,5 kg mięsa. Każde dziecko dostawało kartkę na jedną 

czekoladę na miesiąc, czekoladę dostawały też ciężarne kobiety. Często to były wyroby 

czekolado podobne, rzadko można było dostać w sklepie prawdziwą czekoladę. Ser żółty 

mogły kupić matki tylko za okazaniem książeczki zdrowia dziecka. Często nie było w sklepach 

towaru, więc przydzielone ilości nie mogły być zakupione. Ludzie wzajemnie informowali się 

o dostawie towarów do sklepu, wtedy ustawiały się olbrzymie kolejki. Ludzie radzili sobie 

jakoś, odbywały się wesela, komunie, imieniny itp. Te uroczystości stanowiły jedyny weselszy 

akcent w życiu ludzi. Przed świętami ludzie ustawiali się w kolejki wieczorem poprzedniego 

dnia. Prestiżowym wtedy zawodem był zawód sklepowej. Moje dzieci marzyły o pracy w 

sklepie, aby chować pod ladą wartościowy towar (taki jak masło, mydła, rajstopy) do zakupu 

dla naszej rodzimy. 

W jaki sposób spędzało się wtedy wolny czas?  



STRONA 7 

Jako dziecko bawiliśmy się z rodzeństwem głównie na dworze, np. w chowanego, graliśmy w 

piłkę, robiliśmy lalki z kukurydzy. Małe dzieci uczono szacunku do pracy, zlecając im np. 

zbieranie kłosów podczas żniw, zbieranie ziemniaków, grabienie siana. Nie mieliśmy dużo 

czasu wolnego. 

Kiedy chodziłam do szkoły, to moim ulubionym zajęciem było czytanie książek. Pięć  

kilometrów jechałam na rowerze do biblioteki, aby móc wypożyczyć książkę. Bardzo cieszyły 

mnie deszczowe dni w czasie żniw, kiedy nie szło się na pole i można było czytać.  

Pamiętam, jak pojawił się w mojej wsi pierwszy telewizor. Cała wieś korzystała z tego 

telewizora. Sąsiedzi przychodzili do tego domu, gdzie był telewizor i przesiadywali długie 

godziny. Były określone godziny transmisji, nie było, jak teraz. Były tylko dwa programy 

telewizyjne, audycje nadawane przez niewielką liczbę godzin. O godzinie 19 była wieczorynka, 

trwała około 10 minut. 

W jaki sposób obchodzono święta w PRL? 

Najważniejszym świętem w PRL-u był 1 maja, czyli święto ludzi pracy. Obowiązkowy był wtedy 

udział w pochodzie, który trwał kilka godzin. Po pochodzie można było kupić kiełbaski, watę 

cukrową, lody Bambino. Wyglądało to podobnie jak dzisiejszy festyn. 

Utkwił mi w pamięci 1 maja po wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie. Na pochodzie 

dowiedziałam się „pocztą pantoflową” o wybuchu i uciekłam z dziećmi z pochodu, udając się 

do Ośrodka Zdrowia, aby podać moim dzieciom płyn Lugola, który miał zapobiec chorobom 

tarczycy. 

Październik natomiast był miesiącem kina radzieckiego Obowiązkowo każde dziecko ze  

swoją szkołą było na filmie radzieckim (bezpłatnie). Nie obchodzono w szkole żadnych wigilii, 

a ferie zimowe kończyły się dzień przed świętem Trzech Króli, aby dzieci nie szły do kościoła 

i aby rodziny nie świętowały. 

O czym marzyłaś, będąc nastolatką? 

Inspirowała mnie Pani od języka francuskiego, która opowiadała o swoich podróżach do 

Francji. W tamtych czasach w zasadzie nikt nie podróżował. Przekazała mi bardzo dużą 

wiedzę o Francji i moim marzeniem wtedy było zwiedzenie w przyszłości Paryża i zobaczenie 

wieży Eiffla. 

Marzyłam, aby wyjechać ze swojej wsi. Bardzo chciałam się dostać na studia, nie odpowiadała 

mi praca fizyczna na roli. Bałam się wszystkich zwierząt i czułam, że tam nie pasuję. Byłam 

jedną z nielicznych, która poszła na studia. Musiałam bardzo dużo się uczyć, aby otrzymywać 

stypendium, które umożliwiło mi studiowanie. Moich rodziców nie stać było na utrzyma nie 

mnie na studiach. Bardzo miło wspominam okres studiów. Lubiłam się uczyć.  

Kiedy byłam na studiach, dużo działo się w polityce, szczególnie pamiętam zrywy społeczne 

w grudniu 1970 roku. O wydarzeniach dowiadywałam się z radia Wolna Europa. Władze w 

tym okresie obawiały się rozruchów studentów. Wszystkich wysłano do domu. Ja z grupą 

nielicznych studentów mieliśmy egzamin i dlatego zezwolono nam na pozostanie w 

akademiku, ale całą noc pilnowało nas wojsko. Po egzaminie przypilnowano, abyśmy 

natychmiast opuścili akademik. 
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Pokoje w akademiku były urządzone bardzo skromnie. W jednym pokoju mieszkało czworo 

studentów, w pokoju mieściły się tylko dwa piętrowe łóżka, nie było nawet biurek. Do nauki 

był wydzielony osobny pokój w akademiku, zwany pokojem cichej nauki, tzw. „ryjec”. Łazienka 

była wspólna dla jednego olbrzymiego piętra. Ale i tak czułam się szczęśliwa, chociaż żyło się 

bardzo skromnie. 

Babciu, czy powróciłabyś do tamtych czasów w PRL-u? 

Zdecydowanie nie. Teraz żyje się znacznie lepiej. A najważniejsze, że żyjemy w wolnym i 

rozwijającym się kraju, gdzie mamy wolność słowa. Jest mi teraz bardzo dobrze.  

 

                                          

                               

SZKOLNE ŻYCIE 

Mam na imię Daniel. Ze znaczenia tego imienia wynika, że jestem twórczy, zaradny  

i inteligentny. Ponadto jestem perfekcjonistą, lubię porządek, schematy i symetryczność.  Uwielbiam 

udawać, grać na scenie. Chodzę do liceum, ostatnia szkoła, do której muszę chodzić, później chcę iść na 

studia aktorskie. Jestem w pierwszej klasie, więc wszystko jeszcze przede mną, ale myślę, że z moimi 

ocenami, którymi są zwykle czwórki i piątki, dam sobie radę.  

           Minęła Wielkanoc, zostały mi trzy dni szkoły, a potem zaczyna się majówka. Tylko trzy dni. Dzień 

rozpoczyna dźwięk budzika stojącego na szafce nocnej, obok mojego łóżka. Jest elektroniczny, więc trzeba 

nacisnąć przycisk na górze, aby go wyłączyć, choć nieraz uderzyłem go, gdy miałem gorszy dzień. Jeżeli 

nie mam złego dnia, a dzisiejszy taki nie był, to szybko podnoszę się z łóżka. Podchodzę do szafki, na 

której wiszą już przygotowana od wczoraj koszula i chinosy. Lubię elegancki styl, więc tak ubranego 

można mnie spotkać na co dzień. Granatowa koszula dobrze współgrała z czarnymi spodniami, a z racji, 

że było dziś ciepło, to postanowiłem podwinąć rękawy. Przeczesałem czarną grzywkę i ruszyłem do 

kuchni, gdzie kochana mama zrobiła mi śniadanie, zanim wyszła do pracy. Gdy zjadłem, wziąłem moją 

aktówkę, w której noszę książki. Pasuje ona do mojego eleganckiego stylu. Wyszedłem z domu. Do szkoły 

nie mam daleko, może pięć minut spacerem. 

           W drodze do szkoły zadzwonił mój telefon. Mimo że jestem taki elegancki, to uwielbiam słuchać 

muzyki metalowej, dlatego z telefonu dało się słyszeć ciężkie brzmienie. Gdy odebrałem, odezwał się głos. 

Zwolniłem kroku, aby nie tracić czasu, ale móc też skupić się na tym, z kim rozmawiam.  

- Cześć misiu! Co dziś robisz? - odezwał się wysoki, kobiecy głos. Była to Kamila, moja dziewczyna.  

- Raczej nic. Chcesz gdzieś wyjść? - zapytałem z ciekawości.  

- Dawno się nie widzieliśmy - rozmarzyła się - To może jakieś kino? 

- Chętnie.  

- A potem może wpadniesz do mnie, zabawimy się.  

- Brzmi jeszcze lepiej. Nie mogę się doczekać - powiedziałem z uśmiechem.  

- Czekam, mój książę.  

- Przybędę na białym rumaku, aby cię ocalić od nudy - zażartowałem.  

- Dzielny ty mój rycerzu, oby ci szczęście sprzyjało.  

- Droga pani, o godzinie dziewiętnastej będę pod twoją wieżą, gdy tylko pokonam złego smoka, 

pilnującego wejścia. 

- Moja mama nie jest przecież taka zła, żebyś miał ją pokonywać - oburzyła się lekko.  

- Ha! Znów przegrałaś. Czyli ja wybieram film.  

Wspomnienia babci spisała Marta Mięsowska 



STRONA 9 

- Kiedyś wygram! - powiedziała stanowczo.  

- Droga pani, jestem pod szkołą, więc kończę, do zobaczenia wieczorem. 

- Całuski. 

 Z Kamilą poznaliśmy się na kółku teatralnym, szybko się do siebie zbliżyliśmy. Czasem lubimy 

się pośmiać, a z racji, że razem lubimy grać, to wymyśliliśmy zabawę, w której jedna z osób wdraża jakąś 

sytuację, a druga musi się dostosować. Pierwsza osoba, która wyjdzie z roli, przegrywa. Tak jak przed 

chwilą, wygrałem i dlatego mogę wybrać film, który obejrzymy. Mimo wszystko wybiorę taki, jaki ona lubi. 

W czasie świąt nie mieliśmy czasu się spotkać, bo mnie i mojej rodziny nie było w domu, spędzaliśmy 

święta u mojej cioci. Chcę, żeby miała trochę radości.  

            Wszedłem do szkoły, sprawdziłem szybko plan zajęć, aby się upewnić, czy nie ma jakichś zmian i 

udałem się pod klasę. Gdy byłem już pod klasą, zobaczyłem znajome twarze. Emilia, cicha myszka, 

siedziała na końcu ławki. Miała na sobie szarą bluzę z kapturem, który nałożyła na głowę i przeglądała coś 

na telefonie. Z drugiej strony siedziała Agata i rozmawiała o czymś z Pauliną. Obie były blondynkami, ale 

ta pierwsza miała rozpuszczone włosy, które sięgały aż za barki. W przeciwieństwie do Pauliny, której 

włosy miały długość tylko za uszy. Po przeciwnej stronie stała druga ławka, siedział tam Mateusz o 

kruczoczarnych włosach, w rękach trzymał książkę i intensywnie wpatrywał się w nią, co chwilę zwracając 

wzrok przed siebie. Podszedłem do nich. Dziewczyny od razu mnie zauważyły, uśmiechnęły się i 

pomachały, po czym wróciły do rozmowy. Emilia zerknęła na mnie, ale od razu odwróciła wzrok i 

przykryła się mocniej kapturem.  

- Mordo! Tyle cię nie widziałem, gdzieś ty się podziewał? - wykrzyczał Mateusz. Zwróciło to uwagę 

wszystkich wokół, którzy tak samo, jak ja patrzyli ze zdziwieniem na twarzach. - Co tak stoisz? Siadaj! 

Nie dziwię się, że nie tylko ja byłem zmieszany. Mateusz był prymusem, zawsze grzeczny,  nie przeklina. A 

takie zdanie nigdy nie padłoby z jego ust.  

- Chodź na chwilę ze mną - powiedziałem spokojnie, kiwając palcem. Poszliśmy za róg, gdzie nikogo nie 

było. - Co jest z tobą? - zapytałem zaniepokojony.  

- Przecież to ja! - uśmiechnął się.  

- Okej „ stary", dobrze wiem, że coś jest nie tak - powiedziałem stanowczo, a on jedynie westchnął.  

- Długa historia, szkoda opowiadać - powiedział smutno. Spojrzałem na zegarek na ręku, wskazówki 

wskazywały piętnaście po siódmej.  

- Ja mam czas, ale ty wiesz, że przeciąganie tego, nic ci nie da.  

- Chodzi o Ulę - wymamrotał. Ula była w naszej klasie. Miała długie czarne włosy, brązowe oczy i 

uwielbiała imprezować. Nie dbała o oceny, była czasami wredna i kłótliwa. 

- Okej, co z nią? 

- Powiedziała, że woli niegrzecznych chłopców. 

- Naprawdę, o to chodzi? O laskę? - zapytałem retorycznie. Mateusz pokiwał głową. Już miałem 

odpowiedzieć, gdy wtrąciła się Ula.  

- Tu jesteś! A ja cię szukałam - powiedziała patrząc na mnie. Mateusz zesztywniał. Było to o tyle dziwne, 

że zwykle przychodziła spóźniona.  

- Czy to pilne? Nie może poczekać? - powiedziałem spokojnie. Wiedziałem, że w Mateuszu może się już w 

środku gotować.  

- Nie, idziesz ze mną - powiedziała, po czym pociągnęła mnie za rękę na piętro po schodach, które były 

obok. Stanęliśmy przy oknie. Popatrzyła mi w oczy.  

- Co żeś mu powiedział?! - powiedziała poddenerwowana.  

- Czekaj. Co? - zapytałem ze zdziwieniem.  

- Nie graj ze mną, to twoje aktorstwo jest żałosne. Dobrze wiem, że umiesz udawać - powiedziała. Problem 

był w tym, że nie miałem pojęcia, o co jej chodzi. - Więc co mu powiedziałeś? 

- Nic mu nie mówiłem, nie wiem, o co ci chodzi. 

Ula złapała mnie za koszulę.  

- Dobrze wiem, że coś mu mówiłeś - powiedziała stanowczo. Starałem się nie pokazywać na twarzy emocji.  

- Nic mu nie powiedziałem.  

Ula puściła koszulę.  

- Nie mieszaj się w nie swoje sprawy, dobra? – powiedziała, odwróciła się na pięcie i odeszła w przeciwną 

stronę, niż przyszła. 

- O co wam wszystkim chodzi? - zapytałem, a Ula, nie odwracając się, zatrzymała się.  
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- Nieważne - rzekła niechlujnie i poszła dalej. 

Stałem jeszcze chwilę, analizując całą tę sytuację. Następnie zszedłem po  

schodach. Mateusz stał i obserwował mnie.  

- I co? I co? – zapytał, podchodząc do mnie. To wszystko było dość dziwne i bez najmniejszego sensu.  

- Nic, nie mieszam się w cudze sprawy - odpowiedziałem i ruszyłem z powrotem pod klasę.  

- Daniel! Czekaj - wezwał mnie. Westchnąłem i się odwróciłem.  

- Masz pogiętą koszulę – powiedział, po czym zaczął ją poprawiać. To pewnie przez Ulę.  - Dziękuję - 

dodał.  

Chciałem już naprawdę coś powiedzieć, ale dałem spokój.  

Wróciłem pod klasę, przybyła kolejna część osób. Marcin, znany z bycia pisarzem. Emil, klasowy 

buntownik. Norbert, który uwielbiał sport, Ernest, który pozował na muzyka oraz Michalina, Ewa i 

Monika. Wraz z upływem czasu dołączyli kolejni. Bartek, Dariusz, Justyna, Wiktoria, Ania i Julia. Gdy 

dochodziła ósma, dołączył przysadzisty Patryk, widać, że przed chwilą biegł; tłumaczył się tym, że spóźnił 

mu się autobus. 

        Wszyscy już byli. Myślałem, że ktoś odpuści sobie i przedłuży wolne o kilka dni, choćby Ula, czy Emil, 

którzy pasowali do tego. Cała klasa było zjawiskiem dość niespotykanym, jeśli można to tak nazwać. 

Żadne imię się nie powtórzyło, każdy był oryginalny. 

 Zadzwonił dzwonek. Ludzi na korytarzu nie brakowało, większość rozmawiała ze sobą, a inna część 

uczyła się lub przeglądała coś na telefonie.  

- Wejdźcie, ja zaraz wrócę - powiedziała podchodząca nauczycielka, podając nam klucz. Ktoś wziął klucz i 

otworzył klasę. Weszliśmy do środka i zajęliśmy miejsca. Był to polski, więc siedziałem z tyłu wraz z 

Mateuszem.  

- Daniel? Jesteś na mnie zły? - powiedział cicho Mateusz.  

- Zły? Dlaczego miałbym być zły? 

- No wiesz, za to wcześniej na korytarzu.  

- Nie - powiedziałem zgodnie z prawdą. W tym akurat może i Ula miała rację, nie powinienem się w to 

mieszać, mimo że nie miałem pojęcia, o co im chodzi.  

- Hej, Daniel! - zawołał ktoś. Był to Emil - Wolne minęło, wyjdziesz na przerwie na fajkę? 

Tak, paliłem. Tylko, że w przeciwieństwie do innych, ja wolałem cygaretki. Pasowały bardziej do mojego 

stylu, ale też smak był lepszy, niż zwykłych papierosów. Zwykłe cygara były zbyt grube, żeby można było 

je sobie, ot tak przenosić.  

- Teraz jest przerwa, dziesięć minut. Zdążymy? - zapytałem. 

- Przecież nieraz wychodziliśmy - uśmiechnął się. 

- Dobra, idę.  

- Idziecie zapalić? Idę z wami - dołączyła się Ula. Gdy tylko się odezwała, Mateusz popatrzył na nią, ale ze 

smutkiem w oczach.  

- Jak chcesz, to chodź - dodał Emil.  

Ula zwykle z nami nie wychodziła. Czyżby to znowu miało związek ze mną?  

- Daniel? Słuchaj, myślisz, że mógłbym wyjść z wami? - zapytał Mateusz. Nie powiem, skołowało mnie to 

pytanie. Nigdy nie widziałem, żeby kiedykolwiek pił alkohol, a co dopiero palił.  

- Przepraszam cię Mateu... - chciałem powiedzieć, ale mi przerwał.  

- Proszę cię. Chociaż raz - nalegał. Prawda jest taka, że nie miałem pojęcia, co z tym zrobić. A, no tak... On 

chce iść ze względu na Ulę. Miałem się nie mieszać w to wszystko. Teraz mam mętlik w głowie. Co prawda 

dogadywałem się ze wszystkimi z klasy, ale Mateusza poznałem, jako pierwszego.  

- Dobra, możesz iść - powiedziałem niepewnie. Wolałem to jednak przedyskutować z Emilem. Zacząłem 

grzebać w piórniku i westchnąłem - Zapomniałem długopisu, pójdę od kogoś pożyczyć - powiedziałem i 

wstałem. Tak naprawdę miałem czym pisać, ale wolałem naszą rozmowę z Emilem ukryć. W klasie były 

trzy rzędy ławek. Patrząc od tyłu klasy, siedziałem w tej na lewo. Podszedłem do środkowego rzędu, gdzie 

siedział samotnie Emil i się dosiadłem. Emil spojrzał na mnie zdziwiony - Rób teraz jak mówię, za chwilę 

wytłumaczę. Zacznij szukać długopisu w piórniku i daj mi na chwilę, jakikolwiek - Emil wykonał 

polecenie.  

- O co ci chodzi? - zapytał.  
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- Ciszej. Mateusz chce z nami iść.  

- Czekaj. Co? On?  - powiedział szeptem - Nie ma opcji.  

- Tak wiem, że się nie lubicie - zacząłem pstrykać długopisem - Daj zeszyt - Emil podał mi. 

- Co ty robisz? - zapytał ze zdziwieniem. Zacząłem coś bazgrać na ostatniej stronie, udając, że sprawdzam, 

czy długopis pisze.  

- Sprawiam, że to ma wyglądać naturalnie. Niby podszedłem pożyczyć długopis.  

- Co to ma wspólnego ze mną? - zapytał. 

- Tylko tyle, że powinniśmy Mateusza wziąć ze sobą 

- Mówiłem, nie ma takiej opcji - powiedział stanowczo.  

- Proszę cię.  

- Nie - zaprzeczał dalej.  

- Za przysługę - starałem się go przekonać.  

- Przysługa u ciebie? - zastanowił się chwilę – Stoi.  

- Serio? 

- Ale ja za niego nie odpowiadam. To już twoja sprawa. A niech tylko spróbuje coś zrobić... - powiedział 

stanowczo.  

- Dzięki.  

- Pamiętaj, pilnuj go i nie zapomnij o przysłudze - dodał. Zostawiając długopis, wstałem i wróciłem do 

swojej ławki.  

- Nie miał długopisu? - zapytał, nic nie podejrzewający Mateusz.  

- Nie, niestety nie miał - odpowiedziałem, udając zawód.  

- Ja ci dam - uśmiechnął się i poprawił okulary na nosie.  

                                                                             *** 

Minęła połowa lekcji, a nauczycielki dalej nie było.  

- Myślicie, że zapomniała o nas? - Zapytała Michalina, która siedziała na przodzie.  

- Mnie to nie przeszkadza, więcej spokoju - powiedział Emil, rozprostowując kości.  

- Może coś się stało - zmartwiła się Monika, która siedziała dwie ławki przede mną.  

- Niemożliwe. Może jest po prostu zajęta - Myślał Dariusz z prawego rzędu.  

- No to niech samorząd decyduje - zaproponował Bartek - Norbert, co robimy?  

- Chyba trzeba by to sprawdzić - odpowiedział.  

- No i fajnie. Akurat wyjdę zapalić - powiedział wstający Emil - Chodź Daniel.  

Spojrzałem na niego trochę zdziwiony, ale wstałem i wyszliśmy na korytarz. Panowały pustki, nikogo nie 

było. Szliśmy wzdłuż korytarza. Stanęliśmy pod pokojem nauczycielskim. Był on zamykany na klucz, a nie 

na zamek elektroniczny, więc Emil chwycił za klamkę.  

- Zamknięte, no i po sprawie. A teraz idziemy zapalić. Doszliśmy do rozwidlenia. Na lewo były schody 

prowadzące do piwnicy i na piętro. A na prawo droga do wyjścia. Poszliśmy w prawo. Po lewej stronie 

znajdowała się tablica ogłoszeń. To tutaj wywieszane były zastępstwa. I rzeczywiście - wisiała kartka.  

- Zaczekaj - zatrzymałem Emila, który już pędził do wyjścia. Na kartce były rozpisane poszczególne klasy. 

Każda z nich miała napisane „ wolne". Oznaczało to, że nie mieliśmy już lekcji.  

- No i świetnie. Idę na chatę - podsumował Emil - A teraz chodź idziemy zapalić. 

- Powinniśmy chyba naszej klasie o tym powiedzieć - stwierdziłem. Emil westchnął.  

- Będę na dworze, poczekam na ciebie. 

Wróciłem do klasy.  

- Na tablicy mamy napisane, że cały dzień już nie ma lekcji – powiedziałem, stojąc na środku klasy.  

- Ta, na pewno - zaśmiał się Dariusz. Podszedłem do swojej ławki, spakowałem piórnik, po czym 

założyłem plecak na ramię. - Serio? 

- Serio - stwierdziłem z uśmiechem na ustach. Cała klasa postąpiła podobnie, jak ja.  

Wróciłem do Emila. Gdy minąłem tablicę ogłoszeń, wszedłem do takiego jakby małego lobby. 

Naprzeciwko były drzwi do sekretariatu, a bliżej krzesła. Na lewo krótkie schody w dół i drzwi wyjściowe, 

przy których stał Emil.  

- Mamy problem - stwierdził. Drzwi były zasunięte metalową roletą, tak jak zawsze, gdy jest po lekcjach i 

szkoła jest zamykana.  
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- Czemu są zamknięte? – zapytałem, wpatrując się w nie.  

- Nie mam pojęcia. Dobra chodź, wyjdziemy drugimi, może są otwarte - zasugerował. Tak. były drugie 

drzwi, na drugim końcu szkoły. Poszliśmy. Minęliśmy salę, w której mieliśmy mieć lekcje. Osoby z naszej 

klasy patrzyły trochę zdziwione, jak pośpiesznie idziemy.  Skręciliśmy w lewo, tam gdzie rozmawiałem z 

Mateuszem. Staliśmy przed wejściem do sali gimnastycznej. Na wprost dwie pary drzwi. Jedne od razu do 

sali, a drugie na korytarz prowadzący do szatni, gdzie można się przebrać. Z tego korytarza i tak mogliśmy 

wejść na salę, bo były tam kolejne dwie pary drzwi.  

Na lewo i prawo od wejścia do sali były drzwi na zewnątrz. Te jednak także były zasunięte roletą.  

- No, co jest?! - wykrzyczał Emil, gdy ujrzał kolejne zamknięte wyjście. Podszedł do rolety i zaczął się z nią 

siłować, próbował rozsunąć, ale na marne - Dobra. Wyjdziemy oknem na parterze - powiedział zirytowany 

i wrócił na korytarz, obok sali, gdzie mieliśmy lekcję.  

- Co wy robicie? - zapytała Ania, patrząc na nas, jak na idiotów.  

- Wychodzimy - odpowiedział oschle Emil.  

- A czemu nie drzwiami? - zapytała.  

- Są zamknięte - odpowiedziałem.  

- Jak to zamknięte? - zapytała zdziwiona.  

- No po prostu są zamknięte.  

- I wyjdziecie oknem? - zapytała.  

- Taki mamy plan - odpowiedział Emil, podchodząc bliżej okna.  

- No to chyba jednak nie wyjdziecie - stwierdziła Julia.  

- Zabronisz mi? - zapytał groźnie Emil.  

- Nie ma klamek - dodała.  

- Co? - zdziwił się Emil. Julia wskazała na okna. Rzeczywiście nie miały klamek. Zostały wyjęte - Mnie to 

nie powstrzyma przed wyjściem.  

Emil wyciągnął z plecaka pałkę teleskopową, następnie ją wysunął jednym, szybkim ruchem i zamachnął 

się, uderzając jej dolną, grubszą częścią o okno, przy którym stał. Szyba, mimo swojej wielkości, ani 

drgnęła.  

- No, co jest?! - krzyknął Emil. Potem uderzał jeszcze kilka razy, coraz mocniej, ale na szybie nie było 

nawet śladu. Miał uderzyć jeszcze raz, ale przerwał mu szum, który zaczął dobiegać z  

głośników, które znajdowały się pod sufitem. 

 

 

Jakub Słomian 

Rys. Oliwia Fikier 
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HOROSKOP 

Baran 
 
Luty, choć nie będzie zbyt udany,  
to nie będziesz jak bałwany. 
Szczęście cię nie opuści, 
więc nie znajdziesz się w żadnej czeluści. 
Może odkryjesz też w sobie talent,  
a nawet kupisz abonament.  
Planowanie to będzie dobry pomysł, 
byś w domu nie siedział i tyko kisł. 
Pamiętaj, że na wszystko przyjdzie pora 
 i może znajdziesz swego adoratora. 
W miłości wreszcie będziesz szczęśliwy 
 i poczujesz się jak w wodzie ryby. 
Trzymaj się ze znakami 
Bykami oraz Lwami,  
lecz unikaj konfidenta, 
którego znajdziesz pod znakiem Strzelca. 

Byk 
 
Miłość to nie jest sprawa łatwa, 
ale do ciebie przypłynie miłości tratwa. 
Pilnuj znaków, które na drodze się znajdują, 
bo twoje plany łatwo się pokrzyżują. 
Najlepsze i bezpieczne, co teraz będzie  
to podróżowanie wśród mórz na okręcie. 
Obowiązki to będzie twoja codzienność,  
ale dzięki temu nie czeka cię bezsenność. 
Dobrym znajomym będzie Rak lub Baran, 
z nimi niestraszny będzie nawet Iran. 

Bliźnięta 
 
Może lenistwo lekkie cię dopaść, 
lecz nie pozwól na taką napaść. 
Szykuj się na sukcesów wiele,  
ale pamiętaj - ważni są też przyjaciele. 
Nie zakłócaj komuś życia kłótniami,  
gdyż to jest jak zabawa karabinami. 
Zaufaj sobie i intuicji, 
a nie znajdziesz się na policji. 
Trzymaj się blisko Strzelca, Skorpiona, 
a może się trafi wam Arizona. 
Na drodze możliwe, że staną ci Ryby 
i pozmieniają ci wszystkie tryby. 
 

Rak  
 
Wesprzyj znajomych w ich postanowieniu,  
by mogli poczuć się jak przy zbawieniu. 
Nie każdy może mieć czyste intencje  
i znienacka może ci wbić nóż w serce. 
Może poznasz kogoś, o kim dawno marzyłeś 
albo kogoś, o kim nawet nie śniłeś. 
Pamiętaj o tym, by wyjść na miasto 
i wypróbować jakieś dobre gastro. 
Przyjazne ci znaki to Ryby, Koziorożec, 
są dobre, ale nie jako wzorzec. 
Wodnika trzymaj daleko od siebie, 
bo nie wiadomo, jakie ma plany w stosunku do 
ciebie. 
 

Lew 
 
Czas spędzisz w towarzystwie rodziny. 
Uważaj, gdy będziecie przejeżdżać w 
okolicach brzeziny. 
Trenuj swoje pasje i odkrywaj boskie dary, 
a nie skończysz na zmywaku, myjąc brudne 
gary. 
Możesz czasu nie mieć za wiele, 
ale zrozumieją to twoi przyjaciele. 
Bałagan w twoim życiu to normalna sprawa,  
do Perfekcyjnej Pani domu ta sprawa się nada. 
Trzymaj blisko Bliźnięta i Barany  
i spędź trochę czasu koło swej altany. 
Pamiętaj, że Wodnik jest nieodpowiedni,  
czasem przesadza, jest zbyt bezpośredni. 
 

Panna 
 
Obecnie w głowie pieniądze i sława,  
ale w twoim życiu pojawi się bieda. 
Będziesz miała wysokie żądania, 
ale nie takie miałaś oczekiwania. 
Rodzina, choć blisko się z tobą trzyma,  
teraz już przy tobie po prostu nie wytrzyma. 
W sercu pojawi się paru kandydatów, 
ale czy nadają się na dziewczyny czy chłopaków?  
Przez Koziorożca i Skorpiona będziesz pilnowana, 
byś z każdej strony nie była adorowana. 

Waga 
 
Odkryjesz sekret wart milion złotych, 
ale go nie wydasz, bo to są głupoty. 
Sprawami za to zajmiesz się swoimi, 
pobędziesz trochę z kuzynami i krewnymi. 
W podróż się możesz udać cudowną,  
spędzić czas z rodziną, bratem oraz siostrą. 
Uśmiechać się będziesz cały czas  
i sobie coś kupisz marki adidas. 
Unikaj w ostatnim czasie lekarza, 
może wystartuj na stanowisko bramkarza? 
Rak i Strzelec będą przy tobie,  
gdy ty będziesz miał za dużo na głowie. 

Skorpion 
 
Miesiąc, choć zwykły, to jednak radosny,  
lecz może też będzie bardzo bolesny. 
W domu nie będzie problemów żadnych, 
ale czasami się znajdziesz wśród ludzi 
bezradnych. 
Energiczny będziesz od rana, 
lecz wieczorem będziesz padał ze zmęczenia 
na kolana. 
Skup się na tej dobrej rzeczy  
i niech cię w życiu nikt nie skaleczy. 
Bliźnięta i Panna będą przy tobie 
nawet, gdy będzie w okropnej chorobie. 
Lecz na Wagi musisz uważać,  
bo one bardzo lubią udawać. 

Strzelec 
 
Trudne sprawy będą cię prześladować,  
na szczęście możesz się przed nimi schować.  
Dbaj tylko w tym czasie o swoje zdrowie,  
bo kto wie, co może przydarzyć się tobie. 
Może odkryjesz nowe zainteresowanie,  
gdy czasem pomożesz w czymś swojej mamie. 
Sprawdzaj swoich snów znaczenie, 
gdyż nie spotka cię w reflektorach świecenie. 
Waga i Wodnik to twoje wsparcie, 
za to Baran będzie namawiał cię do złego uparcie. 
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Koziorożec 
 
Miesiąc sprzyjający poznawaniu nowości, 
cały czas w domu będziesz miał gości. 
Optymistycznym będziesz na świat patrzył 
okiem, 
będziesz rzucał spojrzenia sokolim wzrokiem. 
Przyjaciół będziesz spotykał, co chwila,  
a nawet wam się uda wypad do kina. 
Miłość się pojawi, lecz nieznana jej data, 
może nawet zdążysz zwiedzić pół świata. 
Ryby i Panna to wsparcie bardzo duże,  
za to byk wrzuci cię prosto w kałużę. 

Wodnik  
 
Zajmiesz się życiem swoim nareszcie, 
a może się znajdziesz gdzieś w Budapeszcie. 
Ciekawość przejmie nad tobą kontrolę  
i może sięgniesz po Antygonę. 
Zapragniesz wyjechać gdzieś za granicę,  
a może znajdziesz jakąś bratanicę. 
Uczuciami nie będziesz się przejmować,  
by przypadkiem w kimś się nie zakochać. 
Bliźnięta i Rak ci w tym czasie pomagają  
i nawet błędy po tobie poprawiają. 
Jednak ostrożny bądź ze znajomościami,  
Chroń się przed upartymi Rakami. 

Ryby 
 
Bądź dobrej myśli i czasu nie trać,  
byś później złych czynów nie musiał usuwać. 
Wrogowie pogodzić się będą chcieli,  
lecz w twoim życiu już nic to nie zmieni. 
Ku szczęściu będziesz biegł uśmiechnięty 
i nawet nie poczujesz, gdy będziesz padnięty. 
Bliski jest ci Rak i Koziorożec,  
przy nich poczujesz, że istnieje jednorożec. 
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