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Przestrzeñ wyobra�ni

XVI edycja Konkursu Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³o-
dzie¿y, organizowanego przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Ja�le potwierdzi³a kilka spraw.

Po pierwsze, konkurs wci¹¿ cieszy siê du¿ym zaintereso-
waniem, o czym �wiadczy liczba nadsy³anych prac. W bie¿¹cej
edycji wziê³o udzia³ 115 uczniów szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych, którzy nades³ali 283 utwory. Od
lat w konkursie reprezentowane s¹ szko³y z ca³ej Polski, choæ
trzeba przyznaæ, ¿e dominuj¹ uczniowie z naszego regionu. War-
to dodaæ, ¿e konkurs posiada ju¿ utrwalon¹ markê, a jego laure-
aci nie tylko pokazuj¹ siê z powodzeniem w innych konkursach,
lecz zaczynaj¹ publikowaæ w profesjonalnych periodykach a na-
wet wydaj¹ debiutanckie tomiki. Mo¿e to �wiadczyæ o tym, ¿e
m³odzi ludzie traktuj¹ powa¿nie sw¹ literack¹ przygodê.

Po wtóre, na pochwa³ê zas³uguje poziom nadsy³anych
utworów, co potwierdzi³a równie¿ obecna edycja. M³odzie¿ po-
kazuje w swych tekstach niema³e oczytanie, wra¿liwo�æ na �wiat
i drugiego cz³owieka, du¿¹ kulturê literack¹ widoczn¹ choæby
w parodiach czy pastiszach znanych utworów. Podkre�liæ trzeba
tak¿e, zw³aszcza na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjal-
nym, samodzielno�æ my�lenia o �wiecie oraz odwagê w nazywa-
niu jego trudnych czy bolesnych aspektów. Je�li do tego dodamy
ruchliwo�æ wyobra�ni, narracyjn¹ skuteczno�æ, pomys³owo�æ
w opracowaniu literackiego materia³u to nic dziwnego, ¿e jury
z wielk¹ satysfakcj¹ czyta i komentuje utwory m³odych autorów.

Po trzecie wreszcie, jasielski konkurs, jak zreszt¹ wiele
innych jemu podobnych, obala stereotyp g³osz¹cy, ¿e dzisiejsza
m³odzie¿ kszta³towana jest g³ównie przez kulturê masow¹ i jej
mechanizmy, ¿e poddaje siê bez walki ³atwi�nie i bezgu�ciu ma-
sowej kultury i konsumpcji. Trudno zaprzeczyæ, ¿e kultura ma-
sowa oddzia³uje negatywnie na umys³y i serca m³odych ludzi.
Ale trzeba tak¿e podkre�liæ, ¿e m³odych autorów staæ na bardzo
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wnikliw¹ krytykê negatywnych cech kultury popularnej, takich
choæby jak: manipulacja odbiorc¹, schematyzm, infantylny ob-
raz cz³owieka i �wiata, niski poziom artystyczny utworów. Kry-
tycyzm w ogl¹dzie wspó³czesnego �wiata to obok inwencyjno-
�ci i sprawno�ci warsztatowej g³ówny walor prac konkursowych.

W XVI edycji Konkursu Literackiej Twórczo�ci Dzieci
i M³odzie¿y nades³ane prace ocenia³o jury w sk³adzie: Aleksan-
dra Dacyl � polonistka, Mariusz Kalandyk � poeta, literaturoznaw-
ca, redaktor naczelny �Kwartalnika Edukacyjnego�, Grzegorz Ko-
ciuba � poeta, krytyk literacki, polonista. Nad ca³o�ci¹ czuwa³a
organizacyjnie pomys³odawczyni konkursu Ma³gorzata Piekar-
ska � dyrektor MBP w Ja�le.

S³owa podziêkowañ nale¿¹ siê tak¿e jasielskiej polonisty-
ce  - Annie Be³dzie, która wstêpnie czyta³a i ocenia³a prace kon-
kursowe.

XVI edycja Konkursu Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³o-
dzie¿y za nami. Miejmy nadziejê, ¿e jeszcze wiele edycji przed
nami; z po¿ytkiem dla m³odych adeptów pióra oraz literatury
i kultury miasta oraz regionu.

                  Grzegorz Kociuba
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LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

Grupa I
(kl. 1 - 3 szko³y podstawowej)

Wiersze:
I miejsce � Micho � Micha³ Jemielniak, kl. 3 SP nr 3 Hrubieszów
� cykl wierszy
II miejsce � Akacja � Kinga Czerwiñska, kl. 3 SP nr 4 Jas³o
� cykl wierszy
III miejsce � Era � Katarzyna Kañkowska, kl. 3 SP nr 3 Hrubie-
szów � cykl wierszy
Wyró¿nienia:
Chipsik � Kamil Boraca, kl. 3 SP nr 3 Hrubieszów � Moja muzyka
Mika � Dominika Karwowska, kl. 3 SP nr 3 Hrubieszów � K³ót-
nia lalek
S³oneczko � Paulina Koz³owska, kl. 1 SP nr 2 Kielce � Sen

Opowiadania:
I miejsce � Koniczynka 2 � Iwona Bracik, kl. 3 SP Czelu�nica
� *** (Gdzie jest Nowy Rok?)
II miejsce � Anastazja � Zuzanna Krzyszczuk, kl. 3 SP nr 2 Jas³o
� Niezwyk³e przygody ma³ej Anastazji
III miejsce � M³ody � Piotr Kielar, kl. 3 SP Dobrzechów � O psie
Alfredzie i �
Wyró¿nienia:
Czarny Pazurek � Maria Paw³owska, kl. 3 SP nr 4 Jas³o � *** (W ma-
³ym miasteczku ...)
Justa � Justyna Wilk, kl. 3 SP nr 2 Jas³o � Miko³ajkowy prezent
Kate � Katarzyna Majka, kl. 3 ZSM nr 4 SP nr 1 Jas³o � Moc u�miechu

Grupa II
(kl. 4 � 6 szko³y podstawowej)

Wiersze:
I miejsce � Natalia 8 i 5 � Natalia Rusin, kl. 5 PSP nr 12 Stalowa
Wola � cykl wierszy
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II miejsce � Lawenda � Ewa Siara, kl. 6 ZSP nr 2 NSS Ustrzyki
Dolne � cykl wierszy
Wyró¿nienia:
Minimessi 17 � Franciszek Koszelnik, kl. 5 ZSM nr 4 SP nr 1 Jas³o
� Limeryki
Ró¿a � Julia Domagalska, kl. 4 SP nr 2 Kielce � Ciasto Kielce
Violett � Martyna Szczudlik, kl. 6 ZSP nr 2 NSS Ustrzyki Dolne
� Wytwórnia �niegu

Opowiadania:
I miejsce � Biedronka � Olga Sapiechowska, kl. 5 SP nr 2 Kielce
� Ig³a do cerowania
II miejsce � Rybka � Celina Kara�, kl. 5 SP nr 1 Lubaczów
� Lekcja historii (wspomnienia babci Karoliny)
III miejsce � Em Pee � Maja Piskad³o, kl. 6 ZS SP Szebnie � List
Wyró¿nienia:
Angel � Aleksandra Przetacznik, kl. 6 ZSM nr 4 SP nr 1 Jas³o
� Aurelia
Mati � Martyna Bek, kl. 5 ZS SP Szebnie � Lawina

Grupa III
(gimnazja)

Wiersze:
I miejsce � Euterpe � Karolina Chy³a, kl. 3 ZSGLiZ Byczyna
� cykl wierszy
II miejsce � Yvette � Kinga Kosiba, kl. 3 Gimnazjum nr 1 Jas³o
� cykl wierszy
III miejsce � Iskierka � Zuzanna Nitek, kl. 1 ZSKDK Kielce
� cykl wierszy
Wyró¿nienia:
Czes³aw � Mi³osz D³uski, kl. 3 ZSM nr 4 Gimnazjum nr 4 Jas³o
� cykl wierszy
Gabriela � Gabriela Pleskacz, kl. 1 ZSP nr 1 Gimnazjum nr 1
Ustrzyki Dolne � *** (zatrzyma³am siê�)
Nariett � Dominika Karda�, kl. 1 ZSM nr 4 Gimnazjum nr 4 Jas³o
� Plac zabaw
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Opowiadania:
I miejsce � Asiskasis � Joanna Lis, kl. 2 ZSP Gimnazjum £ubno
Szlacheckie � Tylko Alicja
II miejsce � Nika � Weronika ¯o³¹d�, kl. 2 ZS Gimnazjum Luto-
wiska � A jednak�
III miejsce � Suzette � Zuzanna Sikora, kl. 2 Spo³eczne Jêzyko-
we Gimnazjum WSERO Opole � Nesi
Wyró¿nienia:
Katia � Katarzyna Krzy¿ak, kl. 2 ZSM nr 4 Gimnazjum nr 4 Jas³o �
Weronika
Margot � Ma³gorzata Krasowska, kl. 3 Spo³eczne Jêzykowe Gim-
nazjum WSERO Opole � Tajemniczy pakunek

Grupa IV
(szko³y �rednie)

Wiersze:
I miejsce � Poema � Natalia Augustyn, kl. 1 I LO Jas³o � cykl
wierszy
II miejsce � Tulia � Joanna Preisner, kl. 3 I LO Jas³o � cykl wierszy



10

XVI  KLTDiM



11

WIERSZE I OPOWIADANIA

Grupa I (kl. 1 - 3 szko³y podstawowej)
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

WIERSZE:
I MIEJSCE � MICHA£ JEMIELNIAK

� CYKL WIERSZY
II MIEJSCE � KINGA CZERWIÑSKA

� CYKL WIERSZY
III MIEJSCE � KATARZYNA KAÑKOWSKA

� CYKL WIERSZY

WYRÓ¯NIENIA:
KAMIL BORACA

� MOJA MUZYKA
DOMINIKA KARWOWSKA

� K£ÓTNIA LALEK
PAULINA KOZ£OWSKA

� SEN

OPOWIADANIA:
I MIEJSCE � IWONA BRACIK

� *** (GDZIE JEST NOWY ROK ?)
II MIEJSCE � ZUZANNA KRZYSZCZUK

� NIEZWYK£E PRZYGODY MA£EJ ANASTAZJI
III MIEJSCE �  PIOTR KIELAR

� O PSIE ALFREDZIE I �

WYRÓ¯NIENIA:
MARIA PAW£OWSKA

� *** (W MA£YM  MIASTECZKU�)
JUSTYNA WILK

� MIKO£AJKOWY PREZENT
KATARZYNA MAJKA

� MOC U�MIECHU
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Micha³ Jemielniak
Micho

Szko³a Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, kl. 3

ZOO W MOIM DOMU

W moim domu jest weso³o,
pieski, kotki s¹ woko³o.
Rybka p³ywa sobie w wodzie,
chomik biega w ko³owrocie.
Chcia³bym jeszcze mieæ pawiana,
ale siê nie zgadza mama.
S³onik przyda³by siê jeszcze,
lecz w pokoju go nie zmieszczê.
To jest moje ma³e Zoo,
bo zwierzêta s¹ woko³o.
Fakt niektóre w wyobra�ni,
ale z nimi jest mi ra�niej.

Kinga Czerwiñska
Akacja

Szko³a Podstawowa nr 4 w Ja�le, kl. 3

NIEZWYK£Y SEN

Bia³e ob³oki, nieznana �cie¿ka.
Za wielk¹ sosn¹ królewna �nie¿ka.
Za bia³¹ chmurk¹ z³ociste s³oñce,
bia³e koniki na srebrzystej ³¹ce.
Na bia³ym koniku w�ród bia³ych ob³oków
ja w srebrnej sukni mknê obok ptaków.
P³ynê, wirujê we mgle z bia³ego puszku
i nagle l¹dujê w moim miêkkim ³ó¿ku.
Przy srebrnym wazonie, wazonie z bia³ym bzem
my�lê, czy to prawda, czy tylko dziwny sen?
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Katarzyna Kañkowska
Era

Szko³a Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, kl. 3

KAPLICZKA

Gdzie Hrubieszów widaæ z góry,
tam gdzie blisko ju¿ do chmury,
tam gdzie w dole biegnie �cie¿ka,
w maleñkiej kapliczce Bozia mieszka.
Przy kapliczce stoi p³otek,
na nim czêsto siedzi kotek,
dzieci kwiaty tam przynosz¹,
pro�by swoje te¿ zanosz¹.
�ród³o wody ¿ywej bije
i choæ z niego nikt nie pije,
wci¹¿ cudowne ma dzia³anie
i na panów i na panie.

Kamil Boraca
Chipsik

Szko³a Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, kl. 3

MOJA MUZYKA

Co to jest muzyka?
Móg³by kto� zapytaæ�
Odpowiem wam na to:
To brzêcz¹ce lato,
to szumi¹ce morze,
ryki krów w oborze,
klekot bociana
ju¿ z samego rana,
g³o�ne opon piski
i taty g³os niski,
i warkot silnika,
to moja Muzyka.
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Dominika Karwowska
Mika

Szko³a Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, kl. 3

K£ÓTNIA LALEK

Chcê wam dzisiaj opowiedzieæ
bajkê o laleczkach,
które zawsze piêknie tañcz¹
w cudnych sukieneczkach.
Ka¿da z nich siê stroi, modzi,
chce byæ najpiêkniejsza,
potem k³óc¹ siê i krzycz¹:
� Ja jestem ³adniejsza.
A¿ tu nagle siê odezwa³
pajacyk czerwony:
� Chcia³em tañczyæ, lalki krzycz¹
i bal �. zakoñczony!

Paulina Koz³owska
S³oneczko

Szko³a Podstawowa nr 2 w Kielcach, kl. 1

SEN
Pewnej nocy
�ni³o mi siê,
¿e by³am w bajce
o Czerwonym Kapturku.

Sz³am przez las
i spotka³am chatkê.
Ko³o niej ros³y
bratki i stokrotki.

Poma³u otworzy³am
drzwi
i zobaczy³am
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babciê le¿¹c¹ w ³ó¿eczku.
Pomy�la³am,
¿e zaraz
j¹ zje wilk
i natychmiast jej
o tym powiedzia³am.

Babcia w ogóle
siê nie przestraszy³a.
Stwierdzi³a weso³o:
�Znam tego wilka
i wiem, co siê stanie�.

�Puk, puk�
To wilk!
Wszed³
i trochê po¿artowa³
z babci¹.

Nastêpnie
zdj¹³ z pó³ki ksi¹¿kê z bajkami.
Tê, któr¹ wieczorem czyta mi mama.
Otworzy³, a babcia
szybko wskoczy³a do �rodka.
Wilk schowa³ ksi¹¿kê do kieszeni
i wyszed³.

Pobieg³am szybko
po my�liwego.
Okaza³o siê,
¿e to ja jestem my�liwym.
Co robiæ?
Biega³am przera¿ona.

I nagle obudzi³am siê.
Czy znajdê babciê
 w mojej ksi¹¿eczce?
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Iwona Bracik
Koniczynka 2

Szko³a Podstawowa w Czelu�nicy, kl. 3

***
Wstêp

Nie trzeba szukaæ przygody. Ona sama przychodzi. Kiedy�
kto� wyruszy³ po przygodê. Chcia³ j¹ znale�æ, wiêc przedar³ siê
przez dzik¹ d¿unglê. Kiedy wróci³, nawet nie by³ podrapany! Przy-
goda nie przychodzi na zawo³anie. Ale przyjdzie, nikogo nie
ominie. Doro�li nie powinni czytaæ mojego opowiadania, bo za-
wiera ono fragmenty niestosowne, które zrozumiej¹ tylko dzie-
ci. Ale jak koniecznie chc¹, to niech spróbuj¹, bo przecie¿ nie
pos³uchaj¹ i kto im zabroni?

Gdzie jest Nowy Rok?
Bohaterk¹ przygody by³a Ania, która nawet nie przypuszcza-

³a, ¿e w najbli¿szym czasie stanie siê najwa¿niejsz¹ osob¹
w mie�cie. Dziewczynka mia³a dziesiêæ lat, uczy³a siê w szkole
podstawowej w Warszawie i nie wiedzia³a czy z powodu rudych
w³osów, czy te¿ niezbyt wysokiego wzrostu, nie znalaz³a jeszcze
przyjació³ki. Bawiono siê z ni¹, to prawda, ale gdy trzeba by³o
wybieraæ pomiêdzy Ani¹, a kim� innym, zawsze kto� inny by³
wybierany. Jakby tego by³o ma³o, Ania nie mia³a rodzeñstwa,
a krewni zamieszkiwali w Gdañsku, Ja�le... Jakby na z³o�æ rodzi-
ce Ani nie zwracali w ogóle uwagi na córkê. Uwa¿ali, ¿e jak zo-
stawi¹ córce co� do odgrzania na obiad, to bêd¹ mogli, pocz¹w-
szy od pi¹tej rano, a skoñczywszy na dziewiêtnastej, graæ w bin-
go calutki dzieñ. Ania mia³a jednak przyjaciela, którego mo¿na
by³o raczej pomyliæ ze stra¿nikiem. Bo by³ to piesek. Malutki mie-
szaniec. Ania zawsze dawa³a mu resztki z obiadu. Wiod¹c takie
¿ycie Ania nawet nie domy�la³a siê, ¿e przygoda zapuka do drzwi
jej domu, tak jak do bohatera Indiany Jonesa, o którym bardzo
lubi³a czytaæ. Do czasu...

Ania wróci³a ze szko³y smutna. Dzisiaj otrzyma³a nowe prze-
zwisko � Wiewióra. Nie mog³a zrozumieæ, dlaczego to nad ni¹
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tak siê znêcaj¹. Koñczy³a w³a�nie obiad, gdy kto� za³omota³ do
drzwi (za³omota³, bo tego co zrobi³ nie mo¿na nazwaæ pukaniem).
Ania otworzy³a drzwi i zobaczy³a wysokiego, chudego mê¿czy-
znê. By³ ubrany w p³aszcz do kolan, czarne spodnie i br¹zowe
buty. Twarzy nie by³o widaæ, przes³ania³y j¹ przeciws³oneczne
okulary. Ania, przestraszona ju¿ mia³a zapytaæ o powód wizyty,
lecz on odezwa³ siê:

� Czy trafi³em do mieszkania pañstwa Pio³ynów?
� Tttak... � wyj¹ka³a Ania � Kim pan jest?
� Nazywam siê Alex Niewiadomski i jestem twoim wujkiem.
� Ach tak... � powiedzia³a Ania i wprowadzi³a wuja do domu

� Co ciê sprowadza do nas wujku? � spyta³a.
� Wiesz Aniu, mam dla ciebie propozycjê. Czy chcia³aby� zo-

staæ detektywem?
� Detektywem?! Zawsze marzy³am... Nie ¿artujesz wujku?
� A sk¹d, Aniu! Dzieci o zdolno�ciach detektywistycznych s¹

mile widziane w agencji, w której pracujê.
� Dlaczego?
� Dzieci mniej siê podejrzewa, bo niektórym wydaje siê, ¿e

dzieci s¹ niezbyt m¹dre. To jak? Chcesz byæ detektywem?
� Tak! � zakoñczy³a rozmowê Ania.
� W takim razie chod� za mn¹ i oczywi�cie zabierz Reksa

� u�miechn¹³ siê wujek.
Ania ubra³a czapkê, bo wia³ wiatr i razem z wujkiem wysz³a

na ulicê. Minêli dwa bloki, plac zabaw, ma³y sklep spo¿ywczo-
przemys³owy i boisko do gry w pi³kê. Przeszli przez pasy i zna-
le�li siê obok murów obronnych Starego Miasta. Wujek popro-
wadzi³ Aniê do Pomnika Ma³ego Powstañca i przycisn¹³ ceg³ê
obok niego. Ania zobaczy³a jak czê�æ murów odsuwa siê, poka-
zuj¹c o�wietlony korytarz. Wuj odwróci³ siê do niej i powiedzia³:

� Wejd�my do �rodka! No chod�, nie bój siê!
Dziewczynka chcia³a byæ pos³uszna, ale strach j¹ sparali¿o-

wa³. Widz¹c to wujek pochyli³ siê i przytuli³ Aniê do siebie. Aniê
nigdy nie przytulano, wiêc poczu³a siê ra�niej. Wesz³a w d³ugi
i jasny korytarz za wujem. Gdy znale�li siê w obszernym pokoju,
Reks zacz¹³ popiskiwaæ jak szczeniê. Aniê znów ogarn¹³ strach.
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Jednak by³ ju¿ o wiele mniejszy od poprzedniego, wiêc dziew-
czynka uspokoi³a psa, a potem podesz³a do biurka, przed któ-
rym sta³ wujek.

� ...a wiêc chce pan j¹ zapisaæ? � odezwa³ siê oty³y mê¿czy-
zna. Ani nie spodoba³ siê i od razu wiedzia³a, ¿e nie wejdzie
z nim w bli¿sz¹ znajomo�æ.

� Tak... moja siostrzenica bardzo chcia³aby... � mówi³ wujek
� Aniu, chod� tutaj.

� Imiê i nazwisko? � spyta³ grubas.
� Anna Pio³yn.
� Ile masz lat i gdzie mieszkasz?
� Dziesiêæ, Mieszkam na ulicy Kwiatowej 2, mieszkanie nr 3,

a to jest Reks, ma sze�æ miesiêcy, sier�æ bia³o-bur¹ i to kundel, to
znaczy mieszaniec.

� Okey, jeste�cie zapisani. Oto twoja wizytówka i wisiorek
Reksa na obro¿ê.

� Dziêkujê, a kiedy otrzymam pierwsze zadanie? � spyta³a.
� Ju¿ wkrótce. Jutro wy�lemy do ciebie grupê mechaników,

którzy zainstaluj¹ kilka �zabawek�. Zgoda? Aha, nie mów nic ro-
dzicom. I tak ci nie uwierz¹.

� Dobrze! To do jutra! � u�miechnê³a siê Ania.
� Aniu! Chcia³aby� zobaczyæ nasz najnowszy wynalazek?

� us³ysza³a g³os wuja.
� Ju¿ idê! � odpowiedzia³a i pobieg³a w stronê du¿ej maszyny.
� Stañ w maszynie w tym kó³eczku � mówi³ Alex przyciska-

j¹c klawisze.
Biedna Ania z Reksem znalaz³a siê w jakiej� bia³ej przestrze-

ni. Ale to trwa³o tylko chwilkê. Minê³o mo¿e piêtna�cie sekund,
zaczê³y pokazywaæ siê obrazy, najpierw  rozmazane, potem co-
raz wyra�niejsze... Ania obudzi³a siê z pó³snu. Podnios³a g³owê
ze sto³u, na którym sta³ jeszcze talerz z zimnym obiadem. Z przed-
pokoju dobiega³o weso³e szczekanie Reksa. Ju¿ zaczê³a przypusz-
czaæ, ¿e to wszystko by³o tylko piêknym snem, wiêc siêgnê³a po
chusteczki, które trzyma³a w kieszeni. Nagle, co� mocno j¹ uk³u-
³o, wiêc wyci¹gnê³a to co�. To co zobaczy³a wywo³a³o w niej ra-
do�æ. By³a to wizytówka detektywa! To nie by³ sen! Przypomnia-



20

XVI  KLTDiM

³a sobie s³owa wujka: �Jutro przy�lemy mechaników.� Postanowi-
³a, ¿e bêdzie zachowywa³a siê normalnie. Odznakê swoj¹ i psa
schowa³a do szuflady. W sam¹ porê, bo po chwili rozleg³ siê dzwo-
nek do drzwi. Dziewczynka otworzy³a i zobaczy³a rodziców.

� Dziewczyno! Dlaczego nie zabra³a� paczek spod drzwi!
� krzycza³a mama � Wyobra� sobie, ¿e te ubrania le¿a³y tu ca³y
dzieñ!

Nastêpnego dnia Ania czeka³a niecierpliwie na koniec lek-
cji. Gdy zajêcia skoñczy³y siê popêdzi³a jak strza³a do domu. Szyb-
ko zjad³a obiad i nakarmi³a psa. Mechanicy przyszli punktualnie.
Do�æ zrêcznie zainstalowali niezwyk³e urz¹dzenia i wyja�nili jak
one dzia³aj¹. By³y to: obrotowe ³ó¿ko (gdy Ania jest potrzebna
i usi¹dzie na ³ó¿ku, wtedy kawa³ek pod³ogi z ³ó¿kiem obraca siê),
tunel ukryty za obrazem oraz zegarek do kontaktowania siê
z szefem.

Tak wyposa¿ona �ma³a agentka� mia³a byæ zawsze gotowa.
Po Bo¿ym Narodzeniu, w noc przed Sylwestrem, gdy po³o-

¿y³a siê spaæ us³ysza³a jakby szczêk. Nie zd¹¿y³a krzykn¹æ. £ó¿ko
obróci³o siê i Ania zaczê³a zje¿d¿aæ do tunelu. Ju¿ wiedzia³a, ¿e
czeka j¹ zagadka do rozwi¹zania. Na miejscu czeka³ na ni¹ wu-
jek:

� Ty w pi¿amie Aniu? No có¿, znajdziemy ci inne ubranie.
Pos³uchaj, wiesz zapewne, ¿e jutro Sylwester. Zdajesz sobie spra-
wê, jaki by³ ten rok: powodzie, katastrofy, itp. W Warszawie miesz-
ka najwa¿niejsza osoba w ca³ej Polsce: Rok. Teraz Stary, nied³ugo
przyjdzie Nowy. Wyobra� sobie, Nowy Rok znikn¹³!  Mia³ byæ ob-
wo³any g³ównym rokiem po pó³nocy, ale zapad³ siê pod ziemiê!
To jest twoje zadanie. Musisz go odnale�æ przed zakoñczeniem
tego roku, bo Stary Rok znów obejmie panowanie. Bêdzie jesz-
cze wiêcej kataklizmów ni¿ w tym. Masz ma³o czasu. Musisz siê
pospieszyæ.

� Tak jest! � zawo³a³a Ania staj¹c na baczno�æ � Ale chyba
nie ruszê w pi¿amie.

� No tak... Musisz wróciæ do domu. Ubierz siê tak jak ubie-
rasz siê na co dzieñ. Im mniej rzucasz siê w oczy, tym lepiej. No,
id� ju¿. Wiêcej siê nie spotkamy, wiêc mówiê ci szczê�liwego
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Nowego Roku!
� Mam nadziejê, ¿e taki bêdzie � mruknê³a na po¿egnanie.
Wróci³a do domu przez tunel za obrazem, ale nie wesz³a do

³ó¿ka, tylko stanê³a za �cian¹, gdy¿ jej tata mia³ zwyczaj ogl¹dania
�Wiadomo�ci�. Nagle us³ysza³a co�, co j¹ sparali¿owa³o:

� Wiadomo�æ z ostatniej chwili: znikn¹³ Nowy Rok. Miesz-
kañcy s¹ przera¿eni.

� Wrr... � odezwa³ siê ojciec Ani � co to za g³upstwa.
Mam ma³o czasu � pomy�la³a dziewczynka. � Co siê sta³o

z Nowym Rokiem? Ale co dalej? Rodzice nie pozwalali jej w³ó-
czyæ siê po ulicach w nocy. Nie mog³a te¿ czekaæ, zaczê³a siê za-
stanawiaæ:

� Co w takiej sytuacji robi Indiana Jones? No jasne. Indiana
schodzi z piêtra po linie. Ale sk¹d wzi¹æ linê? Ma³a pani detek-
tyw prêdko z³apa³a za prze�cierad³o. Podar³a go na czê�ci, które
z sob¹ powi¹za³a. Dziwisz siê zapewne czytelniku, jak ma³a dziew-
czynka mog³a to zrobiæ? Po prostu by³o to do�æ stare prze�ciera-
d³o, wiêc by³o s³abe. Wróæmy do opowie�ci. Ania przywi¹za³a
�linê� do kaloryfera, a resztê wyrzuci³a przez okno. Szybko zsu-
nê³a siê po po�cieli na chodnik i przebieg³a ulicê.

� Hmm� � zastanawia³a siê g³o�no � Gdzie zacz¹æ poszuki-
wania? Muszê udaæ siê do studia �Wiadomo�ci� i wypytaæ o szcze-
gó³y! Mam nadziejê, ¿e jest czynne. Spojrza³a na zegar, który jak
Big Ben wisia³ na wie¿y ratusza. By³a 19.30. Pobieg³a na ulicê
3 Maja, gdzie sta³ budynek, którego poszukiwa³a.

� Uff... � powiedzia³a � ale siê zasapa³am. Na szczê�cie stu-
dio jest jeszcze otwarte.

Ania wesz³a do �rodka. Zasta³a mi³¹ pani¹ o krêconych blond
w³osach.

� Czym mogê s³u¿yæ?
� Przepraszam bardzo. Czy wiadomo pani, gdzie ostatnio

widziano Nowy Rok?
� Tak, na ulicy Marsza³ka Pi³sudskiego, w bloku nr 4. Tam

mia³ swoj¹ sypialniê.
� Na Pi³sudskiego! � jêknê³a Ania � To przecie¿ w centrum

miasta. Do widzenia! �powiedzia³a i wzburzona uda³a siê do



22

XVI  KLTDiM

domu. Mia³a  w g³owie straszny plan. By³a zdesperowana i wie-
dzia³a, ¿e musi to zrobiæ, chocia¿ jej serce by³o przepe³nione bó-
lem. Zakrad³a siê do salonu i wziê³a pieni¹dze, które rodzice prze-
znaczali na gry hazardowe. To by³y trzy banknoty piêædziesiêcio-
z³otowe i dziesiêæ dwuz³otówek. By³ tam jeszcze du¿y, stuz³otowy
banknot, ale jego Ania nie odwa¿y³a siê wzi¹æ. Zabra³a te¿ swoje
kieszonkowe. By³o tego trzydzie�ci z³otych. Razem by³a to spora
suma. Ania trochê siê ba³a, czy na pewno postêpuje w³a�ciwie.

� Eee � pomy�la³a � i tak te pieni¹dze bêd¹ zmarnowane
przez rodziców.

Znów zesz³a po prze�cieradle na chodnik. Uda³a siê na przy-
stanek tramwajowy, gdzie sprawdzi³a, o której odje¿d¿a³ tram-
waj na ulicê Pi³sudskiego.

� Wspaniale � mrucza³a � tramwaj odje¿d¿a o siódmej rano,
do tego czasu mogê siê przespaæ.

Ania obudzi³a siê, gnana strasznym przeczuciem. Popatrzy³a
na zegar, który wisia³ nad ³awk¹, na której spa³a.

� Laboga, rety! Jest pó³ do ósmej! Tramwaj odjecha³! No trud-
no, nie poddam siê! Najpierw muszê co� zje�æ.

Posz³a do piekarni �Chlebek� i kupi³a sobie dro¿d¿ówkê
z budyniem. Potem usiad³a na ³awce i jedz¹c rozmy�la³a: �Nastêp-
ny tramwaj do domu Nowego Roku odje¿d¿a jutro. Zaraz, zaraz,
a mo¿e z³apiê okazjê?� Stanê³a na chodniku i zaczê³a kiwaæ kciu-
kiem. Zatrzyma³o siê przed ni¹ piêkne, czarne BMW z mi³¹, star-
sz¹ pani¹ za kierownic¹. Ania spyta³a kobietê:

� Czy przeje¿d¿a pani przez ulicê Pi³sudskiego?
� Rzecz w tym moja droga, ¿e chcê dostaæ siê na Stare Mia-

sto, ale nie znam drogi.
� A ja znam! Na szczê�cie jedzie siê przez Pi³sudskiego. Czy

mo¿e mnie tam pani podwie�æ. W zamian za to wska¿ê pani dro-
gê.

Nikt nie widzia³ szczê�liwszego dziecka ni¿ Ania. Z rado�ci¹
wsiad³a do auta na tylne siedzenie. Nie wiedzia³a, ¿e kto� z ukry-
cia obserwowa³ to wszystko i nie by³ z tego bardzo zadowolony.
�Ju¿ ja ciê dorwê ma³y, g³upi bachorze.�

Zostawmy tajemniczego osobnika z jego planami i przenie-
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�my siê do mieszkania Ani. Rodzice ju¿ dawno wyszli, ale Reks
zacz¹³ siê niepokoiæ. Wiedzia³, ¿e gdy tylko wielki potwór (w psim
jêzyku � samochód) odjedzie, Ania przychodzi i daje mu piæ. Ale
dzi�? Nic. Reks postanowi³, ¿e przeskoczy p³ot i zajmie siê szuka-
niem swojej pani. Bieg³ pewnie z nosem przy ziemi. Nagle zoba-
czy³ to, co jest zmor¹ ka¿dego psa. Hycel! Reks by³ w rozpaczy.
Co ma zrobiæ, gdzie siê ukryæ? Nagle do g³owy wpad³ mu po-
mys³. Pobieg³ na rynek, a hycel za nim. Na placu krêci³y siê t³umy
ludzi, którzy przyszli na wystawê psów. Czworonogów te¿ tam
nie brakowa³o. £owca bezpañskich psów poczu³ siê bezradny.
Reks tylko na to czeka³, wydosta³ siê z t³umu i dalej tropi³ Aniê.
Dotar³ do dworca tramwajowego i tu trop siê urwa³. I co teraz?
Pomys³owy pies nie poddawa³ siê:

� Hmm� � my�la³.
� Ju¿ wiem! � krzykn¹³ g³o�no, co przechodnie us³yszeli jako

szczekniêcie � Ania posz³a na ulicê tego, no Pi³kuskiego (Reks
nie wymawia dok³adnie nazwiska Pi³sudski). Ale daleko!

Wróæmy do Ani. Dziewczynka siedzia³a w aucie i wskazywa-
³a staruszce drogê:

� Proszê skrêciæ w prawo! A teraz prosto. To ju¿ tu.
� Dziêkujê moje dziecko! � ucieszy³a siê pani � Do widze-

nia.
� Do widzenia! � rzuci³a Ania i wysz³a. Zaraz te¿ co� ciê¿kie-

go zwali³o siê na ni¹. Nie mog³a nawet krzyczeæ, bo to co� liza³o
j¹ po twarzy.

� Reks! To ty! � powiedzia³a �miej¹c siê � no to teraz poszu-
kamy bloku nr 4.

� Hau, hau! � przytakn¹³ jej Reks. Piesek podbieg³ do ró¿o-
wego budynku z napisem 4. Zaskroba³ w drzwi.

� Nie Reks � powiedzia³a Ania � ty nie mo¿esz tu wej�æ.
� Wrrr... � zawarcza³ piesek obw¹chuj¹c drzwi.
� Reks, o co chodzi?
� Wrrr, wrrau � Reks warcza³ dalej. Nagle � hau, hau!
� Reks � powiedzia³a przez zêby Ania � pójdziesz ze mn¹.

Ale co to?
Ania pochyli³a siê nad �niegiem, który obw¹chiwa³ Reks
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� A niech mnie! � wykrzyknê³a � To jakie� �lady!
Rzeczywi�cie! W �niegu odci�niêta by³a du¿a stopa. �lady

koñczy³y siê przy �cianie.
� Co to mo¿e byæ? To nie jest chyba Spiderman � ¿artowa³a

Ania � tu jest chyba jakie� tajne przej�cie � mówi¹c to dotknê³a
�cianê. To by³ jej pierwszy b³¹d. Zobaczy³a �wiat³o, które zaczê³o
siê rozmywaæ.

� Jestem znów w tej bia³ej przestrzeni � my�la³a Ania � ale
zaraz, zaraz przecie¿ to Stary Rok i  ten pan, który zapisywa³ mnie
do agencji.

� Tak, tak ma³y, g³upi bachorze � u�miechn¹³ siê z³o�liwie
Stary Rok. By³ to bardzo stary cz³owiek, o d³ugiej siwej brodzie.
Gruby mê¿czyzna zacz¹³ opowiadaæ Ani historiê zaginiêcia No-
wego Roku, bo my�la³, ¿e dziewczynka jest ju¿ zgubiona.

� Ja i Stary Rok lubimy siê bardzo i nie mogê dopu�ciæ do
tego, by mój przyjaciel odszed³, wiêc wymy�li³em plan porwa-
nia. Nowy Rok jest tam � pokaza³ ma³ego, �licznego bobasa, któ-
ry znajdowa³ siê za krat¹.

� Pomogê ci Roczku! � pobieg³a w jego stronê, ale co� j¹
zatrzyma³o. Dwaj panowie wybuchnêli �miechem:

� He, he � skrzecza³ Stary Rok � zapomnieli�my ci powie-
dzieæ, ¿e jeste� w szklanej klatce.

Gdy Stary Rok zosta³ sam, wkrótce zasn¹³. Ania zaczê³a szu-
kaæ wyj�cia z pu³apki. Przez moment widzia³a plan skrytki, który
wcze�niej ogl¹dali przestêpcy, znalaz³a w nim s³aby punkt. Ostro¿-
nie wsunê³a siê do szerszego otworu i by³a ju¿ wolna. Zobaczy³a
maszynê do przemieszczania siê (tak¹ sam¹ jak w agencji). Mia³a
w g³owie plan. Dotknê³a staruszka, który siê obudzi³.

� O ty ma³y cwaniaku � mówi³ � wydosta³a� siê, ale zaraz ciê
przyskrzyniê.

By³ tak poch³oniêty �ciganiem Ani, ¿e nie zauwa¿y³, ¿e prze-
suwa siê w kierunku maszyny do teleportacji. Ania w mgnieniu
oka przycisnê³a jaki� guzik na pulpicie sterowniczym, akurat
w tej chwili, kiedy Stary Rok znalaz³ siê w jej centrum. Intruz
znikn¹³ bez �ladu.

� Uff � odetchnê³a Ania � która to godzina? O nie, ju¿ dwu-
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dziesta. Jak ja dotrê nad Wis³ê i to z ma³ym Roczkiem. No w³a-
�nie, muszê go uwolniæ.

Dziewczynka zobaczy³a przed sob¹ wiele przycisków, jeden
z nich otwiera³ wiêzienie malucha. Ale który? Cierpliwie próbo-
wa³a wszystkie po kolei... a czas mija³. Na zegarze wybi³a dwu-
dziesta trzecia. Zosta³y tylko dwa prze³¹czniki. Gdy wcisnê³a zie-
lony spad³ na ni¹ deszcz poduszek, a przy niebieskim klatka No-
wego Roczku siê otwar³a. Roczek skoczy³ na rêce Ani, a ta by³a
tak zmêczona, ¿e zasnê³a.

� Wstawaj, cy juz wsajes? (Nowy Rok nie umia³ dobrze mó-
wiæ).

� Och � jêknê³a Ania � za dziesiêæ minut pó³noc.
Rzeczywi�cie zegar wyra�nie wskazywa³ 23.50, a wiêc Ania

nie dostarczy ju¿ Roczka nad Wis³ê, gdzie mia³ byæ g³ównym bo-
haterem uroczysto�ci. Nie us³yszy tego, ¿e jest doceniana przez
wszystkich.

� Ale, ale � zastanowi³a siê g³o�no � a gdyby tak... � i zamy�li-
³a siê. Wziê³a Roczek za r¹czkê i uda³a siê w kierunku maszyny
do teleportacji.

� Stañ w tym kó³eczku.
Bobasek stan¹³ pos³usznie, a Ania wybra³a punkt docelowy,

stanê³a obok i wcisnê³a START. Zaraz te¿ obraz zacz¹³ siê rozma-
zywaæ. Nagle znale�li siê na scenie, na której sta³ prezydent mia-
sta i mówi³ przez mikrofon:

� Zatem przyst¹pmy do koronacji. Proszê pañstwa, ale gdzie
Nowy Rok?

� Tutaj, tutaj.
Oczom zgromadzonych ludzi ukaza³ siê dziwny widok. Ma³a

rudow³osa dziewczynka posadzi³a �licznego, z³otow³osego bo-
baska w foteliku. W tym samym momencie wszyscy us³yszeli g³o-
�ne BIM BAM, BIM BAM...

� Niech ¿yje Nowy Rok! Niech ¿yje nasza bohaterka � krzy-
czeli wszyscy.

Na scenê wbieg³ piesek.
� Reks � powiedzia³a Ania � odnalaz³e� siê.
To by³a najpiêkniejsza chwila w jej ¿yciu.
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Zakoñczenie
Zaraz, zaraz, a gdzie jest Stary Rok. Ania pomiesza³a przyci-

ski i wys³a³a go na Biegun Pó³nocny. No có¿ wypadki siê zdarza-
j¹. Nasza Bohaterka i jej piesek Reks zostali zaproszeni do pro-
gramu telewizyjnego i stali siê s³awni. Teraz wszyscy ch³opcy
z jej szko³y zabiegaj¹ o jej towarzystwo, a dziewczyny patrz¹ z
zazdro�ci¹ na jej popularno�æ.

Min¹³ rok. W mieszkaniu pañstwa Pio³ynów pojawi³ siê wu-
jek Alex i u�miechn¹³ siê tajemniczo.

� Mam dla ciebie zadanie, które na pewno ciê zainteresuje.
� No, mów! � zaciekawi³a siê.
� Nowy Rok znów znikn¹³!
� Ech, historia lubi siê powtarzaæ!

Zuzanna Krzyszczuk
Anastazja

Szko³a Podstawowa nr 2 w Ja�le, kl. 3

NIEZWYK£E PRZYGODY MA£EJ ANASTAZJI

Pewnego dnia ma³a Anastazja, jej rodzice, babcia oraz naj-
lepszy przyjaciel piesek Turkus wyjechali na wakacje. Anastazja
bardzo siê ucieszy³a, kiedy pierwszy raz zobaczy³a fale Morza Ba³-
tyckiego i piêkny, z³oto-szary piasek. Pogoda by³a s³oneczna, wiêc
codziennie mogli chodziæ na pla¿ê. By³ wieczór, Anastazja le¿¹c
w ³ó¿ku marzy³a o tym, co mog³oby siê wydarzyæ nastêpnego
dnia. Marzy³a o rejsie statkiem i wcale nie musia³a na to d³ugo
czekaæ...

By³ piêkny poranek gdy z rodzicami i Turkusem Anastazja
wyp³ynê³a statkiem w morze.... W pewnej chwili zerwa³ siê wiatr
i rozpocz¹³ straszny sztorm. Statek przechyla³ siê na ró¿ne stro-
ny. Nagle dziewczynka wypad³a za burtê, a Turkus, niewiele my-
�l¹c, skoczy³ za ni¹. Wielkie fale ci¹gnê³y ma³¹ Anastazjê, piesek
p³yn¹³ za ni¹ ile tylko mia³ si³. W pewnym momencie dziewczyn-
ka straci³a przytomno�æ...

Gdy siê obudzi³a znajdowa³a siê na ma³ej wyspie, a przy niej
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le¿a³ jej wierny przyjaciel Turkus. Ku ogromnemu zdziwieniu
Anastazji Turkus przemówi³ do niej ludzkim g³osem.

� Tak bardzo siê o ciebie martwi³em � rozpocz¹³ rozmowê
ze swoj¹ pani¹.

Dziewczynka zada³a Turkusowi tysi¹ce pytañ, a kiedy ju¿ so-
bie wszystko wyja�nili zauwa¿yli, ¿e za niewielk¹ palm¹ co� siê
rusza. Turkus pobieg³ sprawdziæ kto tam jest. Pod drzewem sta³
ma³y, dziwny cz³owieczek. Mia³ bardzo ciemn¹ skórê, okr¹g³e,
czarne oczka oraz bardzo du¿e uszy.

� Jak masz na imiê? � spyta³ nie�mia³o ma³y cz³owieczek.
� Ja mam na imiê Anastazja, a to jest mój najlepszy przyjaciel

Turkus. A ty, jak masz na imiê?
� Ja jestem Bleki � odpowiedzia³ weso³o cz³owieczek.
Opowiedzia³ im o swojej rodzinie, przyjacio³ach i o tej ma³ej

wyspie. Gdy tak mi³o gawêdzili nawet nie zauwa¿yli jak prêdko
zrobi³o siê ciemno. Bleki zaprosi³ Anastazjê i Turkusa by poszli
razem z nim. Gdy dotarli na miejsce zobaczyli co� niezwyk³ego.
Drzewa ko³ysa³y siê do rytmu melodii, któr¹ grali jacy� czarni
ludzie, ró¿nokolorowe ptaszki lata³y wokó³ pal¹cego siê  ogni-
ska, a ma³e, czarne dzieci biega³y i �mia³y siê weso³o. Bleki po-
wiedzia³ nowym przyjacio³om, ¿e dzi� na ich wyspie zwanej �Baj-
kow¹ Krain¹� odbywa siê �wiêto �Wielkiego Mambo�.

� �Wielki Mambo� to król naszej wyspy. Niektórzy my�l¹, ¿e
j¹ stworzy³ � powiedzia³ Bleki.

� S³uchajcie, nie chcieliby�my wam przeszkadzaæ w �wiêto-
waniu, to przecie¿ jest dla was wyj¹tkowy dzieñ. Gdzie mogliby-
�my przenocowaæ? � zapyta³ nie�mia³o Turkus.

� Wcale nam nie przeszkadzacie, ale je¿eli jeste�cie ju¿ zmê-
czeni, nie zatrzymujê. Proponujê, aby�cie przespali siê w tym sza-
³asie � pokaza³ Bleki.

Gdy weszli do �rodka byli mile zaskoczeni. W sza³asie by³o
piêknie, przytulnie i ciep³o. Na �cianach wisia³o kilka piêknych
malowide³, naprzeciwko wej�cia sta³y miêkkie dwa ³ó¿ka przy-
kryte ko³dr¹ i ma³ymi poduszeczkami. Anastazja by³a tak zmê-
czona, ¿e bardzo szybko zasnê³a. Obudzi³ j¹ g³os babci:

� Wstawaj kochanie bo dzisiaj rodzice zaplanowali wspania-
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³y dzieñ i wyruszamy na ca³odzienny rejs statkiem, a wyp³ywamy
ju¿ o 10.15. Rodzice poszli po odbiór biletów.

� Mo¿e spotkam moich przyjació³, nie mogê siê doczekaæ
� rozmarzy³a siê cichutko Anastazja.

Minê³y dwa lata i Anastazja zosta³a uczennic¹ klasy pierw-
szej. Pewnego piêknego, wiosennego dnia wraz z rodzicami
i Turkusem wybra³a siê na weekend w góry. Mieli wspinaæ siê na
górê �Orle Oko�. Gdy byli ju¿ w po³owie drogi rodzice postanowili
odpocz¹æ i zasnêli w cieniu. Nagle Turkus zacz¹³ ci¹gn¹æ dziewczyn-
kê za spodnie i nie przesta³ a¿ znale�li siê w �rodku lasu. Momental-
nie Anastazja zorientowa³a siê, ¿e to miejsce nie jest dla niej obce
i kiedy� tu ju¿ by³a. Przypomnia³a sobie wszystko i w tej chwili pod-
biegli do nich ich dobrzy znajomi Bleki i Mea.

� Cze�æ Anastazjo i witaj Turkusie � zawo³a³a do�æ smutnym
g³osem Mea.

� Witajcie, dlaczego jeste�cie tacy smutni, powiedzcie czy
co� siê mo¿e sta³o?

� Gro�ny wulkan mo¿e wybuchn¹æ � odpowiedzia³ przera-
¿ony Bleki, a w jego oku zakrêci³a siê ma³a ³ezka.

� Czy na pewno nic nie mo¿na zrobiæ, aby unikn¹æ katastro-
fy � nie�mia³o zapyta³ Turkus.

� Oczywi�cie ¿e mo¿na, trzeba tylko zdobyæ �Kamieñ Roza-
lii�� odpowiedzieli Bleki i Mea.

� Wiêc ruszajmy w drogê, szkoda czasu, musicie nas popro-
wadziæ � zarz¹dzi³a Anastazja.

� Nie, mo¿e lepiej nie chod�my, trzeba przej�æ przez �Las
Mroku�, a w ogóle to ja siê bojê � powiedzia³a przera¿ona Mea.

� To chcesz uratowaæ wyspê, czy nie � zawo³a³a zniecierpli-
wiona Anastazja.

� Idziemy i to bez ¿adnej dyskusji! � zarz¹dzili wspólnie Ana-
stazja, Bleki i Turkus.

Szli do�æ d³ugo, droga  by³a trudna wiêc potykali siê o wysta-
j¹ce kamienie. Anastazja i Mea mia³y poranione stopy i ba³y siê,
¿e nie uda im siê dotrzeæ do celu. Pod koniec zaczê³y marudziæ,
¿e chc¹ wracaæ. Bleki z Turkusem skutecznie pocieszali dziew-
czyny. W koñcu po trzech godzinach i bardzo zmêczeni dotarli
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na miejsce. Znale�li siê w �Lesie Mroku�.
� To tutaj � powiedzia³a zmêczonym g³osem Mea. � Musimy

jeszcze przej�æ prawie ca³y ten las.
Nagle wielkie drzewo zastawi³o im drogê. Sta³a siê rzecz bar-

dzo dziwna i tajemnicza.
� Je�li chcecie przej�æ dalej musicie z szyszek odnalezionych

w pobli¿u u³o¿yæ s³owo PRZYJA�Ñ � powiedzia³o grubym g³o-
sem drzewo.

� Dobrze, bêdziemy próbowaæ � odpowiedzieli wszyscy
dr¿¹cymi g³osami i natychmiast zabrali siê do pracy.

Nazbierali kilkadziesi¹t szyszek, z których uda³o im siê u³o-
¿yæ tylko kilka liter PRZYJA.

� Mea biegnij z Turkusem poniewa¿ brak³o nam jeszcze wie-
le szyszek. Szybko, bo nie mamy czasu � powiedzia³a rozkazuj¹-
cym tonem Anastazja.

Ponad pó³ godziny zajê³o im znalezienie brakuj¹cych szyszek,
ale na szczê�cie uda³o siê u³o¿yæ wymagane s³owo i weszli do
�rodka lasu. By³ to ponury i bardzo ciemny las. Widok przes³a-
nia³a dodatkowo ogromna i stroma góra, któr¹ musieli pokonaæ.
Resztkami si³ dotarli na miejsce, gdzie czeka³o na nich kolejne,
wielkie drzewo pokryte ogromn¹ ilo�ci¹ kwiatów.

� Witajcie, przebyli�cie bardzo trudn¹ drogê. Mam dla was
jeszcze jedno zadanie. Musicie policzyæ wszystkie kwiaty na mojej
koronie, a wtedy ju¿ �Kamieñ Rozalii� bêdzie wasz.

Zaczê³o siê wielkie liczenie
1,2,3,4,...........50,...............100,............199.

� Oj, zapomnia³am jaka liczba jest po 199 � g³o�no pomy�la-
³a Anastazja.

� Chyba 200 � powiedzia³a Mea.
� Faktycznie � zawo³a³a Anastazja i wspólnie kontynuowali

liczenie. W koñcu uda³o siê.
� Kwiatów jest dok³adnie 300 � zawo³ali chórem.
� Dobrze, wszystko siê zgadza. �Kamieñ Rozalii� jest wasz �

odpowiedzia³o drzewo i wrêczy³o Anastazji �redniej wielko�ci
turkusowy kamieñ. By³ tak gor¹cy, ¿e trudno im by³o utrzymaæ
go w d³oni.
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� Wracamy na wyspê, aby nie by³o za pó�no � zgodnie zade-
cydowa³a ca³a czwórka.

Droga powrotna zajê³a im o po³owê mniej czasu, nie czuli
te¿ ¿adnego zmêczenia. Rado�æ z odniesionego sukcesu, a tak¿e
si³a przyja�ni, która siê miêdzy nimi zrodzi³a doda³a im skrzyde³
i pomog³a pokonaæ wszystkie trudy. Wspólnie wspiêli siê na wul-
kan i wrzucili do niego �Kamieñ Rozalii�.

W tym momencie Anastazja obudzi³a siê i nie bardzo wie-
dzia³a co siê sta³o. Rodzice jeszcze spali uko³ysani szelestem drzew
i cichym �piewem ptaków.

� ¯egnaj �Bajkowa Kraino�, ¿egnajcie Bleki i Mea � cicho
westchnê³a i obudzi³a rodziców, aby wyruszyæ w dalsz¹ drogê.

Piotr Kielar
M³ody

Szko³a Podstawowa w Dobrzechowie, kl. 3

O PSIE ALFREDZIE I �

 By³ pewien pies o imieniu Alfred, który mieszka³ w gospo-
darstwie, we wsi zwanej Oparówka. W gospodarstwie, oprócz
gospodarza i jego syna Janka, mieszka³y jeszcze dwa koty i koñ.
Koty dowiedzia³y siê, ¿e koñ koñczy dwadzie�cia lat i szybko po-
bieg³y powiedzieæ o tym swojemu przyjacielowi psu. Alfred po-
wiedzia³:

� Zbudujê instrument muzyczny. Zostawi³ zdumione koty
i szybko gdzie� pobieg³. Zaraz zabra³ siê do pracy. Przygotowa³
patelniê, garnki, butelki plastikowe i dwie szklane oraz dwa ko-
³eczki. Ko³ki przymocowa³ do sto³u i przywi¹za³ do nich dwa
sznurki. Do sznurków przywi¹za³ wszystkie przygotowane przed-
mioty. My�la³, my�la³ i � wymy�li³ melodiê. Zagra³.

W tym czasie koty polowa³y na myszy, które od wielu dni
wyjada³y owies z worka. Alfred zawo³a³: � Koty, chod�cie szyb-
ko, bo mam �wietny pomys³. � Zorganizujemy koniowi jego dwu-
dzieste urodziny.

� �wietnie � odpowiedzia³y koty i pobieg³y zaprosiæ konia.
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Koñ przyszed³. Na dziwnym instrumencie gra³ oczywi�cie pies,
a koty �piewa³y. Solenizant wys³ucha³ utworu. By³ bardzo zasko-
czony, a zarazem szczê�liwy, ¿e przyjaciele pamiêtali o nim. W
nagrodê przewióz³ Alfreda z kociakami na swoim grzbiecie. Koty
z psem podziêkowa³y, bo zrobi³o siê pó�no i ciemno. Alfred po-
bieg³ najszybciej jak móg³ do swojej budy, a koty u³o¿y³y siê do
snu na sianie.

Nastêpnego dnia Alfred wsta³ wyjrza³ z budy. Na polu pada³
deszcz. Ale on zwinnie i szybko pobieg³ do kurnika, zebra³ jajka
i odda³ je gospodarzowi. Nastêpnie Alfred obudzi³ koty, które
spa³y tak mocno, ¿e musia³ szczekaæ najg³o�niej jak umia³. Dzieñ
jak zwykle up³yn¹³ im bardzo pracowicie. Poszli do sadu nazbie-
raæ jab³ek, bo Alfred widzia³, ¿e ju¿ dojrza³y i jest ich bardzo du¿o.
Wziêli wiêc koszyki i zaczêli zbieraæ. Janek, syn gospodarza za-
uwa¿y³, ¿e Alfred i koty rzucaj¹ jab³ka do koszyka i zwróci³ im
uwagê, ¿e jab³ka siê obijaj¹. M¹dre zwierzaki umia³y s³uchaæ i ju¿
po chwili pracowa³y bez zarzutu.

Zapad³ zmrok i nadesz³a niespodziewana, wieczorna burza.
Alfred tak siê ba³, ¿e schowa³ siê w domu gospodarza pod ³ó¿-
kiem. Przez ca³¹ noc nie spa³ i trz¹s³ siê ze strachu. Wyszed³ na
podwórze gdy �wita³o i wykona³ porann¹ gimnastykê. Po chwili
zauwa¿y³, ¿e po podwórku biegaj¹ gêsi. �Przecie¿ wczoraj ich tu
jeszcze nie by³o� � pomy�la³ i pobieg³ zapytaæ o to koty. Okaza³o
siê, ¿e kupi³ je na targu w mie�cie gospodarz. �Jak mo¿na handlo-
waæ zwierzêtami?� � pomy�la³. �Ju¿ wiem! Ludzie handluj¹ zwie-
rzêtami dla pieniêdzy, a mo¿e dlatego, ¿e nie maj¹ czasu siê nimi
zajmowaæ?� Zapyta³ syna gospodarza.

� Tak � odpowiedzia³ Janek � jeste� bardzo m¹drym pie-
skiem! Zwierzêta pomagaj¹ nam ludziom w pracy. Czasem bar-
dziej potrzebuj¹ ich inni i wtedy je sprzedajemy. Wszyscy jeste-
�my sobie bardzo potrzebni � odpowiedzia³ Janek i zabra³ Alfre-
da na zas³u¿ony, letni spacerek. Gdy wrócili by³o ju¿ ciemno. Ja-
nek pobieg³ do domu, a Alfred do swojej budy, w której spa³y ju¿
koty. Rano �wieci³o s³oñce, by³o lato. Zadowolony Alfred popa-
trzy³ w niebo i pomy�la³: �Jestem szczê�ciarzem! Mam dom, przy-
jació³, a moje przygody te¿ nigdy siê nie skoñcz¹!�
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Maria Paw³owska
Czarny Pazurek

Szko³a Podstawowa nr 4 w Ja�le, kl. 3

***
W ma³ym miasteczku, gdzie� w �rodku Polski, mieszka³a

dziewczynka imieniem Rozalia. Mieszka³a w du¿ym, fioletowym
bloku. Zna³a wszystkich s¹siadów. Dla wszystkich by³a bardzo
mi³a i wszyscy j¹ bardzo lubili.

Rozalia mia³a przyjació³kê Wiolê, która równie¿ mieszka³a
w tym samym, fioletowym bloku. Dziewczynki bardzo siê lubi³y
i czêsto nawzajem odwiedza³y.

Pewnego dnia, Rozalia posz³a odwiedziæ Wiolê. Zapuka³a do
drzwi jej mieszkania, ale nikt jej nie otworzy³. Zapuka³a jeszcze
raz i ponownie nie us³ysza³a zaproszenia. Delikatnie nacisnê³a
klamkê, a poniewa¿ drzwi by³y otwarte wesz³a do �rodka. Nagle
drzwi same siê zamknê³y i znik³y. Dziewczynka szybko zoriento-
wa³a siê, ¿e nie jest w mieszkaniu przyjació³ki. Zamiast znanego
przedpokoju, jej oczom ukaza³ siê nieznany dot¹d widok. Wszê-
dzie by³o bardzo kolorowo. Ros³o tam du¿o drzew, krzewów
i kwiatów. W oddali dziewczynka zauwa¿y³a zamek
z chor¹giewkami na wie¿yczkach.

Rozalia postanowi³a pój�æ do zamku i zapytaæ gdzie siê znaj-
duje. Nagle zobaczy³a ma³ego, �miesznie wygl¹daj¹cego ludzika,
który chowa³ siê za drzewem. By³ to Elf. Ubrany by³ dziwacznie,
w za du¿e spodnie, jeszcze wiêksze buty i za ciasn¹ bluzeczkê.
Dziewczynka podesz³a do niego i zapyta³a:

� Cze�æ, jestem Rozalia i szukam mojej przyjació³ki Wioli,
a Ty kim jeste� i gdzie my siê znajdujemy?

� Ja jestem Karol � odpowiedzia³ Elf � jestem Elfem i jeste-
�my w BAJKOLANDZIE! Nasz¹ krain¹ w³ada Królowa Wiola.

� A gdzie teraz jest Królowa Wiola, muszê j¹ zapytaæ, jak siê
st¹d wydostaæ?

� Niestety, Królowa zosta³a uwiêziona przez z³ego Czarnoksiê¿-
nika, który chce zaw³adn¹æ nasz¹ krain¹. Uwiêzi³ j¹
w wie¿y zamku, a my nie umiemy uratowaæ naszej ukochanej Pani.
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� Chod� Karolu, razem spróbujemy j¹ uratowaæ.
Razem poszli w stronê zamku. Po drodze spotkali inne Elfy

i od nich Rozalia dowiedzia³a siê, ¿e Czarnoksiê¿nik bardzo boi
siê weso³ego �piewu. Zakaza³ �piewania w ca³ym królestwie.
Dziewczynka szybko postanowi³a, ¿e pójd¹ wszyscy do niego
i bêd¹ bardzo g³o�no i weso³o �piewaæ. Mo¿e to co� da. Jak posta-
nowili, tak zrobili.

Kiedy dotarli pod zamek stanêli wszyscy w szeregu i zaczêli
�piewaæ. Nagle z zamku wybieg³ z³y Czarnoksiê¿nik. Krzycza³, aby
natychmiast przestali i wynosili siê st¹d, ¿e teraz on jest ich w³adc¹
i musz¹ go s³uchaæ. Rozalia i Elfy nie przestawali. Zauwa¿yli, ¿e
Czarnoksiê¿nik robi siê coraz mniejszy i mniejszy, a¿ w koñcu
ca³kiem znikn¹³.

Wszyscy bardzo cieszyli siê ze swego zwyciêstwa. Szybko
pobiegli na ratunek Królowej Wioli. Uwolnili j¹ z wie¿y i wtedy
Rozalia zobaczy³a, ¿e Królowa Wiola to jej przyjació³ka. Obydwie
dziewczynki bardzo siê zdziwi³y na swój widok. Wiola wyja�ni³a
Rozalii, ¿e zna pewne cudowne zaklêcie, które pozwala jej prze-
nosiæ siê w ten magiczny �wiat.

Od tej pory dwie przyjació³ki spêdza³y z sob¹ jeszcze wiêcej czasu
i jeszcze czê�ciej siê nawzajem odwiedza³y. Teraz ju¿ obydwie przeno-
si³y siê do BAJKOLANDU i prze¿ywa³y tam bajkowe przygody.

Justyna Wilk
Justa

Szko³a Podstawowa nr 2 w Ja�le, kl. 3

MIKO£AJKOWY PREZENT

Mam dziesiêæ lat i mieszkam z rodzicami w Ja�le. Moja rodzi-
na sk³ada siê z trzech osób, ale wszystko zmieni³o siê 5 grudnia,
kiedy to urodzi³ siê mój braciszek.

Do tego wydarzenia przygotowywali mnie moi rodzice. Czê-
sto rozmawiali�my o tym, co mia³o siê wydarzyæ. Du¿o zmieni³o
siê te¿ w naszym domu, bo tato przygotowywa³ pokój dla dziec-
ka, umeblowano inaczej mieszkanie. Tylko mój pokój pozosta³
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taki, jaki by³. Tego dnia by³a niedziela, od rana w domu by³o nerwo-
wo i panowa³o wielkie zamieszanie. Tata mia³ odwie�æ mamê do
szpitala, pakowa³ jej rzeczy, ale ci¹gle o czym� zapomina³. Ja zacho-
wywa³am spokój, widz¹c zdenerwowanych rodziców i przygoto-
wywa³am rzeczy dla dzidziusia. Przed po³udniem, tato zawióz³ mamê
do szpitala, a mnie odwióz³ do babci. Z niecierpliwo�ci¹ czeka³am
na wiadomo�æ. Dopiero po po³udniu zadzwoni³ telefon, by³o to
po³¹czenie od taty, który poinformowa³ mnie, ¿e mam braciszka.
Bardzo siê ucieszy³am, a po chwili mama przys³a³a mi zdjêcie ma-
luszka, który le¿a³ w beciku i spa³. Na g³owie mia³ czapeczkê z napi-
sem �Moja pierwsza czapeczka�. Oko³o godziny 15-tej pojechali�my
do szpitala, gdzie pierwszy raz �na ¿ywo� zobaczy³am swojego ma-
³ego brata. By³ przepiêkny, a mnie zabrak³o s³ów� � tak by³am nim
zachwycona. Gdy wrócili�my z tat¹ do domu, ca³y czas my�la³am
o nim i pyta³am, jak to bêdzie, kiedy mama wróci do domu z dzi-
dziusiem? Tata by³ ju¿ spokojny i bardzo szczê�liwy. Mówi³, jak teraz
bêdzie wygl¹da³o nasze ¿ycie w domu i co siê zmieni.

[�]
 W styczniu Micha³ek mia³ chrzciny. Ró¿nie do niego mówi-

my np. Misio, Micha³ek, Majkel. Dni ci¹gle mijaj¹ i Misio ma ju¿
teraz dwa miesi¹ce. Wprowadzi³ wiele rado�ci do naszego domu,
mimo ¿e trzeba po�wiêcaæ mu tyle czasu. S¹ dni, kiedy Micha³ek
jest marudny i ci¹gle trzeba go czym� zajmowaæ, by nie p³aka³.
Podczas zabawy z maluszkiem trzeba wymy�laæ ci¹gle co� nowe-
go, aby go czym� zainteresowaæ. Nieraz potrafi zmêczyæ ca³¹ na-
sz¹ trójkê. Jak ka¿dy dzidziu� ma takie swoje przyzwyczajenia, któ-
rych siê szybko nauczy³ np. najlepszym miejscem do spania s¹ rêce
taty lub mamy. Codziennie Micha³ek potrzebuje naszej opieki
i troski, bo przecie¿ jest jeszcze taki ma³y i bezradny, zale¿ny od
nas. Jego cudowne u�miechy, niezrozumia³e jeszcze s³owa, a na-
wet jego przezabawne ruchy wynagradzaj¹ nam wszystkie trudy.

W dniu narodzin Misia �w. Miko³aj zaczyna³ rozwoziæ pre-
zenty. Ja te¿ chcia³am dostaæ jaki� fajny podarunek od niego na
gwiazdkê. Dosta³am najwspanialszy i najpiêkniejszy w moim ¿y-
ciu, którego nie mo¿na by³o sobie nawet wy�niæ � by³ to mój bra-
ciszek Micha³, rado�æ dla mnie i ca³ej rodziny.
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Katarzyna Majka
Kate

Zespó³ Szkó³ Miejskich  nr 4
Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja�le, kl. 3

MOC U�MIECHU

Dawno, dawno temu, gdzie� na po³udniu sta³ zamek,
w którym mieszka³y dwie siostry Kasia i Basia. Kasia by³a ¿yczli-
wa, zawsze wszystkim pomaga³a, a Basia by³a wredna, opryskli-
wa i nikt nie chcia³ mieæ z ni¹ do czynienia.

Pewnego dnia do królestwa przyby³ stary podró¿nik, który
szuka³ miejsca na nocleg. Basia wy�mia³a go, a Kasia kaza³a przy-
gotowaæ s³u¿bie pokój dla niespodziewanego go�cia. Sama za�
zrobi³a obiad. Za to, ¿e by³a dla niego go�cinna i mi³a starzec po-
darowa³ jej szkatu³kê.

Gdy Kasia otworzy³a szkatu³kê znalaz³a w �rodku flakonik
z fioletowym p³ynem oraz karteczkê z napisem: �Je�li jeste� po-
nury, to wystarczy kropla by� sta³ siê weso³y�.

Wieczorem, gdy wszyscy byli pogr¹¿eni w g³êbokim �nie,
zakrad³a siê do pokoju Basi i wla³a jej do szklanki stoj¹cej na sto-
liku kilka kropel p³ynu. Rano, gdy zesz³a na �niadanie zobaczy³a
weso³¹ siostrê. Kasia by³a ca³a w skowronkach. Chcia³a jednak
sprawdziæ, czy ów p³yn dzia³a naprawdê. Gdy spyta³a siê Basi,
czy ma ochotê na spacer po ogrodzie, ta chêtnie siê zgodzi³a.
Podczas spaceru Kasia ¿artowa³a z siostr¹ i ku jej zaskoczeniu
ona �mia³a siê i chêtnie odpowiada³a innymi ¿artami. Ca³y dzieñ
weso³o siê bawi³y, a Basia by³a mi³a i obdarza³a u�miechem wszyst-
kie spotykane osoby. Radosny nastrój na dobre zago�ci³ w sercu
dziewczynki. Zauwa¿y³a, ¿e u�miech pomaga jej w ¿yciu i wszy-
scy j¹ lubi¹.

 Kasia z Basi¹ sta³y siê znane w królestwie jako �dwie �miesz-
ki�. A co do starca okaza³o siê, ¿e jest czarodziejem. Znikn¹³ zaraz
po tym jak Basia zaczê³a siê u�miechaæ.
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Grupa II (kl. 4 � 6 szko³y podstawowej)
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

WIERSZE:
I MIEJSCE � NATALIA RUSIN

� CYKL WIERSZY
II MIEJSCE � EWA SIARA

� CYKL WIERSZY

WYRÓ¯NIENIA:
FRANCISZEK KOSZELNIK

� LIMERYKI
JULIA DOMAGALSKA

� CIASTO KIELCE
MARTYNA SZCZUDLIK

� WYTWÓRNIA �NIEGU

OPOWIADANIA:
I MIEJSCE� OLGA SAPIECHOWSKA

� IG£A DO CEROWANIA
II MIEJSCE� CELINA KARA�

 � LEKCJA HISTORII (WSPOMNIENIA BABCI KAROLINY)
III MIEJSCE� MAJA PISKAD£O

- LIST

WYRÓ¯NIENIA:
ALEKSANDRA PRZETACZNIK

� AURELIA
MARTYNA BEK

� LAWINA
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Natalia Rusin
Natalia 8 i 5

Publiczna Szko³a Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli, kl. 5

ROZWA¯ANIA NIEDOROS£EJ

Zamknê nienawi�æ
za kratami mi³o�ci
Przes³oniê g³upotê
têcz¹ m¹dro�ci
Zamro¿ê ob³udê
w tafli prawdy
Odgrodzê okrucieñstwo
murem dobroci
Z³apiê szczê�cie
w sid³a ¿ycia bez na³ogów
Bêdê nastolatk¹
z porcj¹ optymizmu
Zamierzam byæ
dobrym cz³owiekiem
kochaj¹cym �wiat i ludzi

Ewa Siara
Lawenda

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 2
Narciarska Szko³a Sportowa w Ustrzykach Dolnych, kl. 6

***

siedzê
patrzê na
zdjêcie rudego kota
w kalendarzu
s³ucham ulubionej piosenki
my�lê
sama nie wiem o czym
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mo¿e o tym
jakie miêkkie
jest futro tego kota
a mo¿e wyobra¿am sobie siebie
tañcz¹c¹ w rytm
tej piosenki
a mo¿e po prostu
o czym� innym
bardziej przyziemnym?

Sam zgadnij...

Franciszek Koszelnik
Minimessi 17

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 4
Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja�le, kl. 5

LIMERYKI
O WITKU I CZAROWNICY

Raz Witek schodz¹c z Tarnicy
Wszed³ do domu czarownicy.
Jêdza by³a a¿ tak straszna,
¯e Witkowi spad³a paszcza.
Na koniec uciek³ do pobliskiej kaplicy.

Julia Domagalska
Ró¿a

Szko³a Podstawowa nr 2 w Kielcach, kl. 4

CIASTO KIELCE

Dzisiaj upiekê ciasto
w kszta³cie jak pewne miasto.
Zadowolona bêdê wielce
i nazwê to miasto Kielce!
Pierwsza tego miasta spróbujê,
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zobaczê, czy na pewno smakuje.
Wymieszam sk³adniki wszystkie,
utworzê Góry �wiêtokrzyskie.
I rozdam to pyszne ciasto,
bo Kielce to piêkne miasto.

Martyna Szczudlik
Violett

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 2
Narciarska Szko³a Sportowa w Ustrzykach Dolnych, kl. 6

WYTWÓRNIA �NIEGU

Pozna³am tajemnicê �niegu.
Odwiedzi³am jego rodzinny dom.
Pracowa³y tam anio³ki, w po�piechu, w biegu,
By zd¹¿yæ na czas i przyj�æ wraz z zim¹.

Tka³y nicie srebrzyste z puszystych chmur,
Przepiêkne �nie¿ynki wyszywa³y.
A gdy zrobi³ siê z nich d³ugi sznur,
Na Ziemiê delikatnie je zrzuca³y.

Wtedy wiatr rozbawiony,
�miej¹c siê i pogwizduj¹c weso³o,
Lata³ za nimi we wszystkie strony
I rozsypywa³ woko³o.

Uros³o w ten sposób
Wiele wysokich zasp.
Bielutki �nieg przykry³ dachy domów
I upodobni³ je do Tatr.

Wtedy w³a�nie siê obudzi³am.
Przypomnia³am sobie sen o anio³kach w niebie.
Padaj¹cy za oknem �nieg zobaczy³am
I u�miechnê³am siê do siebie.
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Olga Sapiechowska
Biedronka

Szko³a Podstawowa nr 2 w Kielcach, kl. 5

IG£A DO CEROWANIA

W pewnym ma³ym domku, na stoliku w samym �rodku salo-
nu, wbita w poduszeczkê le¿a³a ig³a do cerowania. Mimo ¿e by³a
tylko ig³¹, uwa¿a³a, i¿ jest bardzo delikatna, wytworna i eleganc-
ka, a innych traktowa³a nieco z góry. Obok niej znajdowa³y siê
ma³e, skromne szpilki.

� Kim ty jeste�? � zapyta³a jedna z nich.
� Ja? Ja jestem cudem natury, jestem naj³adniejsz¹, najbardziej

warto�ciow¹ drogocenno�ci¹ w tym domu! � panoszy³a siê ig³a.
� Ach! Pewnie musisz byæ bardzo lubiana przez wszystkich

i czêsto czyszczona...
� Dok³adnie tak! Jestem nie tylko piêkna, ale te¿ jak¿e po-

trzebna! Nie wiem w³a�ciwie, czemu rozmawiam z takimi szpi-
leczkami jak wy! Nie kosztujecie zbyt du¿o! Ja jestem o wiele za
delikatna na ten �wiat i dumna z tego, jaka jestem warto�ciowa!

Obok ig³y le¿a³a poz³acana broszka, mieni¹ca siê w promie-
niach s³oñca wpadaj¹cych przez okno.

� Witam � przywita³a siê dobrze wychowana ozdoba.
� Dzieñ dobry, piêkny mamy dzi� dzieñ, prawda? � zapyta³a

ig³a, ucieszona tym, ¿e ma rozmówcê godnego sobie.
� Pogoda jest cudowna.
� To tak jak ja! Pani te¿ jest ³adna, ale ja jestem jeszcze ³ad-

niejsza � zaczê³a ig³a.
� Przecie¿ jeste� tylko zwyk³ym przyrz¹dem do cerowania!

Nie s¹dzê, ¿eby� by³a najpiêkniejsza ze wszystkich przedmiotów...
Ale ig³a do cerowania nie chcia³a ju¿ s³uchaæ �zarozumia³ej

i aroganckiej� broszki. Czu³a siê ura¿ona, a zarazem dumna z tego,
¿e jest ponad �marn¹ inteligencjê� rozmówczyni. Nagle rêka go-
spodyni zabra³a j¹ z poduszeczki i zaczê³a obszywaæ wystrzêpio-
ny brzeg �cierki do mycia pod³ogi.

� Och! Fuj! Ohyda! Co to jest?! W co wy mnie próbujecie



43

WIERSZE I OPOWIADANIA

wbiæ! ¯¹dam powrotu na poduszeczkê! � krzycza³a zdenerwo-
wana ig³a. � Jestem za delikatna na zszywanie mn¹ takich odra-
¿aj¹cych szmat! Zaraz siê ubrudzê!

Nikt jednak tego nie s³ysza³, bowiem przedmioty maj¹ bar-
dzo cienki i niedos³yszalny dla ludzi g³osik. Kiedy zarozumia³a
ig³a zosta³a od³o¿ona na miejsce, kot wdrapa³ siê na stolik, gdy¿
upatrzy³ sobie poduszeczkê jako wy�mienit¹ zabawkê. Tak d³u-
go przewraca³ j¹ ³apkami, a¿ wreszcie nasza bohaterka zahaczy³a
o nogê sto³u i stêpi³a sobie delikatny nosek. Gospodyni, która
widzia³a ca³e zaj�cie, nakrzycza³a na kota za jego niepos³uszeñ-
stwo, a nastêpnie obejrza³a dok³adnie ig³ê, mrucz¹c pod nosem:

� Nie bêdzie ju¿ z ciebie ¿adnego po¿ytku�.� Potem... no có¿,
po prostu wyrzuci³a bezu¿yteczny przedmiot do kosza na �mie-
ci. Przez kilka minut le¿a³a biedaczka w�ród odpadków, a¿ wresz-
cie zda³a sobie sprawê z tego, gdzie jest.

� To okropne! Jak ci ludzie mnie traktuj¹! � krzyknê³a obu-
rzona i zamilk³a na d³u¿sz¹ chwilê. Potem jednak oznajmi³a:
� No, przynajmniej teraz nikt nie bêdzie mia³ w¹tpliwo�ci, kto
tutaj jest najlepszy i najpiêkniejszy.

� A kim pani jest? � zapyta³y nie�mia³o skorupki jajek.
� Nie widaæ? � oburzy³a siê ig³a. � Jestem przedmiotem nie-

zbêdnym w ka¿dym domu. Tylko fatalny zbieg okoliczno�ci spra-
wi³, ¿e znalaz³am siê w tak nieciekawym miejscu. My�lê jednak,
¿e czeka mnie jeszcze kariera. Ig³a zamilk³a i zaczê³a marzyæ
o tym, ¿e zostanie ocalona przez jakiego� wybitnego cz³owieka
(pisarza, lekarza, a mo¿e naukowca) i przys³u¿y mu siê do doko-
nania niezwykle wa¿nego czynu. Jaki on mia³by byæ ani na czym
mia³aby polegaæ jej rola, nie wiedzia³a na razie, ale nie przeszka-
dza³o jej to uton¹æ w marzeniach. Nagle z zadumy wyrwa³ j¹ przy-
jemny g³os, który zapyta³:

� Kim jeste�, piêkna pani i sk¹d do nas przyby³a�?
Mile zaskoczona ig³a z ciekawo�ci¹ zerknê³a, kto do niej prze-

mówi³ tak dwornie. Okaza³o sie, ¿e jest to niewielki haczyk wy-
konany z cienkiego drutu, teraz co prawda trochê brudny, ale
z widocznymi oznakami szlachetnego pochodzenia.

� Jam ig³a, pani wysokiego rodu � sili³a siê na wyszukany
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jêzyk nasza bohaterka.
Rozmowa jednak zosta³a brutalnie przerwana, bowiem czy-

je� rêce zebra³y worek, którym by³ wy³o¿ony kosz na �mieci,
i wraz z ca³¹ zawarto�ci¹ ponios³y w niewiadomym kierunku.

� Pomocy! � pisnê³a ig³a, ale oczywi�cie nikt tego nie us³y-
sza³. Nikt? Nie ca³kiem. Haczyk, którego metalowe serce drgnê³o
na widok wysmuk³ej panienki, z któr¹ tak mi³o siê gawêdzi³o,
stara³ siê teraz za wszelk¹ cenê utrzymaæ jak najbli¿ej niej.

Tymczasem rêce nios³y parê w kierunku kontenera. Brutal-
nie wrzuci³y worek do �rodka. Ig³a odbi³a siê od czego� i... wpa-
d³a w ciemn¹ otch³añ. Zd¹¿y³a jeszcze tylko krzykn¹æ:

� Jestem stworzona do wy¿szych ce...! � ale nie zdo³a³a do-
koñczyæ, gdy¿ uderzy³a siê o co� twardego i zabrak³o jej na chwi-
lê tchu. Mo¿ecie sobie wyobraziæ, jak siê biedaczka czu³a.

� Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? � szepta³a tylko.
Jej zwyk³a pewno�æ siebie tym razem j¹ zawiod³a. Stara³a siê

nie upadaæ na duchu, ale czarne my�li przychodzi³y nie wiado-
mo sk¹d i nie dawa³y siê wypêdziæ. Nie wiedzia³a, ile czasu minê-
³o. Zdawa³o jej siê, ¿e ca³e wieki. Usi³owa³a marzyæ jak dawniej,
lecz w tych ciemno�ciach i osamotnieniu by³o to bardzo trudne.

Wtem wyda³o jej siê, ¿e s³yszy s³abe nawo³ywanie. Kto� jakby
wymawia³ jej imiê. Zaraz, zaraz... Ale¿ tak! S³owa dobiegaj¹ coraz
wyra�niej:

� Ig³o! Ig³o! Jeste� tam?
Czy to nie g³os haczyka? Ig³a natê¿y³a wszystkie si³y, ¿eby

krzykn¹æ:
� Jestem tutaj! Tutaj! S³yszysz mnie? Wyci¹gnij mnie st¹d!

Pomocy! Jeszcze siê z³amiê!
� Spokojnie, ju¿ po ciebie idê � us³ysza³a tu¿ nad sob¹.
Okaza³o siê, ¿e haczyk przez ca³y ten czas intensywnie poszu-

kiwa³ swojej znajomej. Pyta³ wszystkich, krêci³ siê po ca³ym konte-
nerze, a¿ wreszcie wpad³ na pomys³, ¿e ig³a mog³a siê zsun¹æ po
jego zewnêtrznej �cianie. Odt¹d spêdza³ d³ugie godziny na nawo-
³ywaniu jej z ró¿nych stron, a¿ wreszcie doczeka³ siê odpowiedzi.
Wtedy ju¿ nie waha³ siê ani chwili, tylko po prostu zjecha³ w dó³.

Mija³y kolejne dni. Igle nie by³o ju¿ smutno w nieprzytulnej
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i wielkiej otch³ani, poniewa¿ mia³a kompana, który codziennie
prowadzi³ z ni¹ rozmowy na ciekawe tematy. W ten sposób do-
wiedzia³a siê, sk¹d pochodzi³. Okaza³o siê, ¿e by³ on czê�ci¹ ko³o-
wrotka. Ig³a nigdy dot¹d nie s³ysza³a o takim urz¹dzeniu. Haczyk
wyja�ni³ jej, ¿e mieszka³ w malutkiej, �wiêtokrzyskiej wiosce
w jednej z chat, w której babcia przêd³a we³nê. Ko³owrotek w³a-
�nie do tego s³u¿y³: z miêciutkiego, owczego runa powstawa³a
dziêki niemu cienka, lecz mocna nitka.

� To by³y piêkne czasy... � westchn¹³, a potem opowiada³ da-
lej: � Siedzia³em sobie mocno osadzony w drewnianym �skrzyde³-
ku� w kszta³cie litery U. Po³¹czony z wrzecionem, które napêdza-
ne by³o ko³em zamachowym przy pomocy paska, krêci³em siê,
krêci³em i krêci³em jak na karuzeli. Ale¿ bywa³o weso³o! I ja, i wszy-
scy moi bracia bardzo to lubili�my. �miechu by³o co niemiara, bo
nitka przesuwaj¹ca siê po nas tak nas ³askota³a, ¿e nie mogli�my
siê powstrzymaæ od g³o�nego chichotania. Na szczê�cie babuleñ-
ka by³a trochê przyg³ucha, wiêc nigdy to siê nie wyda³o.

Ig³a tak siê zas³ucha³a, ¿e zapomnia³a o swoim nieciekawym
po³o¿eniu, o zimnie i strachu, a nawet o tym, ¿e jest stworzona
do wysokich celów. Teraz chcia³a tylko wiedzieæ, co by³o dalej.
Haczyk nie da³ siê d³ugo prosiæ. Sam tak¿e powraca³ my�lami do
przesz³o�ci, bo, szczerze mówi¹c, nie mia³ ¿adnego pomys³u, jak
wydostaæ siê z tarapatów. Dlatego chêtnie mówi³:

� Kiedy ju¿ babcia uprzêd³a wystarczaj¹c¹ ilo�æ, wyjmowa³a
z ko³owrotka szpulkê z nawiniêt¹ nici¹. To by³ znak, ¿e my mo¿e-
my odpocz¹æ. Z ciekawo�ci¹ patrzyli�my jednak zawsze na to, co
dzia³o siê potem. Otó¿ nitkê nawijano na wielkie motowid³o
i sz³a biedaczka do k¹pieli. Wyprana i wysuszona, za chwilê zno-
wu musia³a zanurzyæ siê w wodzie, ale tym razem kolorowej!
Babcia sypa³a do wrz¹tku jakie� proszki, do ka¿dego garnka inny
i stawa³ siê cud: woda mieni³a siê b³êkitem, zieleni¹ albo br¹zem.
Ale najczê�ciej farbowa³a we³nê na czarno i czerwono. Jak siê
dowiedzieli�my od szczotki, która zwiedzi³a kawa³ek �wiata, by³y
to tradycyjne barwy �wiêtokrzyskich strojów ludowych.

� Jak ty du¿o wiesz � szepnê³a z podziwem ig³a i by³a to pierw-
sza chwila w jej ¿yciu, gdy nie pomy�la³a z wy¿szo�ci¹ o sobie.
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Haczyk opowiada³ jeszcze o krosnach i tkaniu zapasek oraz
chodników. Mówi³, jak piêknie wygl¹da³y w niedzielê kobiety
id¹ce do ko�cio³a w pasiastych zapaskach i spódnicach (widzia³
to przez okno).

� Jaka szkoda, ¿e dzisiaj nikt ju¿ nie chce siê tak ubieraæ.
� Te i inne opowie�ci bardzo zbli¿y³y do siebie naszych bo-

haterów. Ig³a zrozumia³a, ¿e to, co widzia³a ze swojej poduszecz-
ki, to tylko maleñki fragment wielkiego �wiata. U�wiadomi³a so-
bie, jak ma³o wie. Odt¹d nigdy ju¿ siê nie puszy³a, a do haczyka
zapa³a³a gor¹cym uczuciem. Mi³o�æ ta uczyni³a nieprzytulne miej-
sce, w którym przysz³o im mieszkaæ, o wiele piêkniejszym, ni¿
by³o w rzeczywisto�ci. Kto wie, mo¿e tkwi¹ tam do tej pory,
umilaj¹c sobie czas opowie�ciami o �wiêtokrzyskich tradycjach,
które warto ocaliæ od zapomnienia?

Celina Kara�
Rybka

Szko³a Podstawowa nr 1 w Lubaczowie, kl. 5

LEKCJA HISTORII
(WSPOMNIENIA BABCI KAROLINY)

Obudzi³am siê rano po godzinie siódmej. W mieszkaniu pa-
nowa³a cisza. Mo¿e nie taka zupe³na cisza, poniewa¿ mo¿na by³o
us³yszeæ cudowne mruczenie rudego kocura, �pi¹cego s³odko
w swoim legowisku. Wpatrywa³am siê w jego drgaj¹ce wibrysy.
Jednocze�nie zastanawia³am siê, co takiego dzi� bêdê robi³a. Nie
mia³am ¿adnych ciekawych planów. Na ogó³ to nie lubiê wakacji.
Trwaj¹ zbyt d³ugo. Jak dla mnie to wystarczy³yby dwa tygodnie
wolne od nauki, a nie a¿ dwa miesi¹ce. Trudno, jako� prze¿yjê.
Pod koniec lipca jadê z babci¹ Hani¹ na pielgrzymkê, a w sierpniu
jaki� czas zabawiê we Wroc³awiu. Ale dzisiaj? Najpierw wstanê
i za�cielê ³ó¿ko, ¿eby mama siê nie denerwowa³a i nie narzeka³a na
mnie, ¿e nie potrafiê zadbaæ o porz¹dek we w³asnym pokoju. S³y-
szê nawet teraz to jej gderanie, ale z pewno�ci¹ ma racjê.

Rodzice pojechali do pracy, a babcia posz³a do ko�cio³a na
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porann¹ mszê. Ubra³am siê w moj¹ ulubion¹ ró¿ow¹, zwiewn¹
sukienkê. Przygotowa³am sobie pyszne �niadanie. Jednak co�
sama potrafiê. Tato siê martwi, ¿ebym nie wyros³a na ¿yciow¹
kalekê, tak¹ która musi mieæ prywatn¹ s³u¿¹c¹. Zapewniam go,
¿e mi to nie grozi. Wysz³am na podwórko.

Pogoda by³a piêkna, ju¿ od samego rana by³o ciep³o, s³oñce
promiennie �wieci³o, a na niebie niebieskim jak len nie by³o ani
jednej chmurki. Przez ogrodzenie zauwa¿y³am krz¹taj¹c¹ siê po
swoim podwórku s¹siadkê. By³a to babcia Karolina. Podesz³am
bli¿ej i grzecznie siê uk³oni³am:

� Dzieñ dobry.
Starsza pani odpowiedzia³a mi:
� Witaj Celinko, czemu tak wcze�nie wsta³a�, w koñcu za-

czê³y siê wakacje i mo¿esz pozwoliæ sobie na leniuchowanie.
� Przyznam siê pani, ¿e ja nawet nie potrafiê d³ugo spaæ. Je-

stem chyba tak zaprogramowana, aby budziæ siê przed siódm¹
rano, oporz¹dziæ siê i pój�æ do szko³y, ale niestety teraz szko³y
nie ma, wiêc muszê zaj¹æ siê czym� innym po¿ytecznym. Nawet
przyszed³ mi do g³owy pomys³. Bêdê szukaæ rymów do wiersza
o zimie. Zaczê³am go pisaæ jeszcze w lutym, ale nie skoñczy³am.

� To wspaniale, ¿e piszesz wiersze i rzeczywi�cie to bêdzie
po¿yteczne zajêcie. Z chêci¹ bym przeczyta³a ten wiersz, gdy ju¿
go skoñczysz.

� Nie ma sprawy, oczywi�cie � odrzek³am.
Wtem nadbieg³ mój rudy kot Nigel, który nie lubi sam przeby-

waæ w mieszkaniu, uwielbia towarzystwo cz³owieka. Musia³ us³y-
szeæ jak rozmawiam z s¹siadk¹ i od razu siê zjawi³ obok mnie. Pani
Karolina powiedzia³a, ¿e przypomnia³a siê jej historia z m³odo�ci.

� Opowiem ci j¹ je�li chcesz?
� Jasne, ¿e chcê � i od razu pobieg³am na podwórko s¹siadki.
Usiad³y�my na wygodnej ³awce z oparciem, ustawionej pod

baldachimem z winoro�li, które dawa³y mi³y cieñ. Babcia Karoli-
na zaczê³a opowiadaæ.

� W roku 1939 rozpoczê³a siê druga wojna �wiatowa, mia³am
wtedy trzyna�cie lat. Pomy�la³am sobie, ¿e ja za dwa lata te¿ bêdê mia-
³a trzyna�cie lat i dziêkujê Bogu, ¿e nie ma wojny. S³ucha³am dalej.
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� Mieszka³am wtedy w Narolu, a nie jak obecnie w Luba-
czowie. Na nasze tereny weszli Niemcy. Niektórzy doro�li, zw³asz-
cza ci pochodzenia ¿ydowskiego trafili do obozów koncentra-
cyjnych, inni do obozów pracy, a niejedno dziecko zosta³o odda-
ne do rodziny niemieckiej ju¿ na zawsze. Tak w³a�nie siê wtedy
dzia³o. Strach by³o pomy�leæ, co mo¿e przynie�æ kolejny dzieñ.
Byli te¿ bogaci ludzie, którzy wymknêli siê za granicê i przecze-
kali wojnê. Wielu z nich jednak pozosta³o tam na sta³e, bo tak
by³o im ³atwiej, wracaj¹c do Polski musieliby zaczynaæ wszystko
od nowa. W 1941 roku dosz³y do nas straszliwe wie�ci o powsta-
niu obozu zag³ady w Be³¿cu, a to przecie¿ jest tak blisko. Na prze-
³omie listopada 1941 i marca 1942, kiedy obóz by³ w  fazie budo-
wy, Niemcy wprowadzili eksperymenty z komorami gazowymi.
Zamordowano wtedy grupê stu piêædziesiêciu ̄ ydów z Lubyczy
Królewskiej. Oni byli pierwszymi ofiarami obozu w Be³¿cu. Trans-
porty z ludno�ci¹ ¿ydowsk¹ przybywa³y a¿ do grudnia 1942 roku
z ró¿nych pobliskich regionów: z getta w Lublinie, z Krakowa,
z Tarnowa, z Rawy Ruskiej. Dzisiaj historycy szacuj¹ liczbê ofiar
obozu zag³ady w Be³¿cu na czterysta trzydzie�ci tysiêcy. Pocz¹t-
kiem marca 1943 roku przyst¹piono do likwidacji obozu, zacie-
rania �ladów. Rozebrano wszystkie baraki, ca³¹ instalacjê gazo-
w¹ do zabijania ludzi, powierzchniê obozu zalesiono. Niemcy
bardzo chcieli ukryæ �lady zbrodni. Jednak to siê im nie uda³o,
by³o przecie¿ wielu �wiadków tej masakry. Niedawno wnuczka
wyczyta³a mi z ksi¹¿ki, ¿e przetrwaæ zag³adê w tym obozie uda³o
siê trzem osobom, ¯ydom. Moje ¿ycie zmieni³o siê diametralnie
w 1943 roku. W maju, kiedy ca³a przyroda budzi³a siê do ¿ycia,
gdy w polu zaczyna³a siê praca, Niemcy zorganizowali pobór
ludzi przeznaczonych do wywózki, do niemieckich gospodarstw.
Z Narola wytypowano du¿o m³odych osób, moich znajomych,
mnie równie¿. No i pojechali�my.

Zapyta³am:
� Czym jechali�cie na te roboty?
� Moje dziecko, to by³o okropne. Wie�li nas poci¹giem, wago-

nami do przewozu byd³a, bez okien. Nie by³o te¿ ¿adnych miejsc do
siedzenia. Na �rodku wagonu by³a zrobiona dziura, która s³u¿y³a
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nam za ubikacjê. Bardzo upokarzaj¹ce warunki. W wagonie by³o
wielu doros³ych i tylko sze�cioro dzieci, ja razem z trójk¹ ch³opców
i dwiema dziewczynkami. By³o duszno, wiêc ¿o³nierz niemiecki nie
domkn¹³ drzwi. Jechali�my po wzgórzu. Jeden z ch³opców wyko-
rzysta³ moment nieuwagi ¿o³nierza, poci¹g zwalnia³ bo jecha³ pod
górê i wtedy Janek krzykn¹³: �Wyskakujemy!� I wyobra� sobie, ¿e-
�my ca³¹ szóstk¹ wyskoczyli z tego przeklêtego poci¹gu. Kiedy tur-
lali�my siê z górki s³yszeli�my krzyki rozz³oszczonych Niemców, je-
den nawet wystrzeli³ z karabinu. Poci¹g odjecha³, ale ju¿ bez nas.
D³u¿sz¹ chwilê zajê³o nam otrzêsienie siê i zorientowanie, gdzie siê
znajdujemy, na jakim terenie. Okaza³o siê, ¿e jeste�my w Zamo�ciu.
Po kilku dniach dotarli�my do Narola. Swoboda jednak nie trwa³a
d³ugo. W czerwcu 1943 roku ponownie jecha³am takim samym
poci¹giem, w takim samym wagonie.

� Chcia³abym, ¿eby powiedzia³a pani, ¿e tym razem równie¿
pani uciek³a Niemcom. Babcia Karolina siê za�mia³a.

� A uciek³am tym skurczybykom. Podczas postoju w Lubli-
nie uda³o mi siê czmychn¹æ do poci¹gu stoj¹cego tu¿ obok, by³o
ju¿ ciemno i nikt mnie nie zauwa¿y³. Nie wiedzia³am nawet
w jakim kierunku pojedzie ten poci¹g. Gdy ju¿ ruszy³, zoriento-
wa³am siê, ¿e jedzie w przeciwn¹ stronê ni¿ tamten. I tak z pomo-
c¹ Matki Bo¿ej dotar³am do swego domu. Mama bardzo siê cieszy-
³a, ¿e wróci³am. Niemcy jednak nie dali za wygran¹. W lipcu,
a dok³adnie dwudziestego szóstego tego¿ samego roku (1943), na
odpu�cie �wiêtej Anny w Narolu z³apali mnie po raz trzeci.

� I znowu poci¹g z wagonami do przewozu towarów i zwierz¹t?
� Tak moja ma³a. Trafi³am teraz do takiego wagonu z mam¹,

bratem oraz z s¹siadami. Ju¿ tym razem nie by³o mo¿liwo�ci
ucieczki, pilnowali nas bardzo dok³adnie. Jechali�my tydzieñ. To
by³a mordêga, by³o gor¹co. Mieli�my jakie� zapasy wody i jedze-
nia z domu, ale wiele nie da³o siê zabraæ. Dotarli�my do ma³ej
miejscowo�ci Obergrombach nale¿¹cej do powiatu Bruchsal
w województwie Karlsruhe. Ja, osiemnastoletnia panienka trafi-
³am do gospodarstwa Hansa i Herminy Willi. Mama i brat praco-
wali w innym gospodarstwie. W³a�cicielka przywita³a mnie
uprzejmie. By³a to Niemka o tycjanowych w³osach, a u jej boku
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sta³ rudy pies. Od razu pomy�la³am, co tu jeszcze bêdzie rude?
Gdy oprowadza³a mnie po obej�ciu zobaczy³am, ¿e na rozgrza-
nym przez s³oñce betonie le¿y rudy kot. �Taki sam jak mój Ni-
gel!� krzyknê³am na widok biegn¹cego w nasz¹ stronê mojego
rudego pupila. Tak, by³ w³a�nie taki sam. Kocur z  gracj¹ wsko-
czy³ na ³aweczkê i majestatycznie usiad³ obok nas. Sprawia³ wra-
¿enie jakby s³ucha³, po chwili jednak zasn¹³. Gdy Hermina zapro-
wadzi³a mnie do stajni, zobaczy³am kozy, na których widok za-
czê³am siê �miaæ. Niemka spyta³a dlaczego siê �miejê? Odpowie-
dzia³am jej, ¿e posiadanie kozy w naszej wsi wi¹za³o siê z wy�mie-
waniem przez miejscowych ³obuzów. Gospodyni zgromi³a mnie
mówi¹c, ¿e mleko kozie jest bardzo zdrowe.

� A jak pani siê tam porozumiewa³a, zna³a pani jêzyk nie-
miecki? � zapyta³am.

� Narol to by³a miejscowo�æ ¿ydowska. Mowa ¿ydowska jest
w pewnym stopniu podobna do niemieckiej i tak jako� mi siê
udawa³o, a potem siê nauczy³am podstawowych s³ów i  zwrotów
w jêzyku niemieckim i mog³am siê ju¿ dogadaæ. Gospodarza  nie
by³o w domu, walczy³ na froncie. Hermina sama zajmowa³a siê
domem, gospodarstwem, karczm¹ oraz dwoma synami. Starszy
ch³opiec mia³ na imiê Peter, a  m³odszy Werner. Gdy Peter mnie
zobaczy³ pierwszy raz grzecznie siê przywita³, za� jego brat na
dzieñ dobry kopn¹³ mnie w  nogê. Peter szybko zareagowa³ szar-
pi¹c Wernera za ucho i oznajmi³ mu, ¿e je�li jeszcze raz co� takie-
go zrobi, to urwie mu to ucho. Wszyscy Polacy, którzy tam byli,
w tej miejscowo�ci musieli nosiæ na wierzchniej garderobie lite-
rê P. Chodzili�my do tego samego ko�cio³a co Niemcy. Dobrze
nas traktowano. Przyznam, ¿e trafi³am na dobrych ludzi. Posi³ki
jad³am razem z domownikami. Nie spa³am w szopie czy w obo-
rze jak wiêkszo�æ wywiezionych Polaków. Ja mia³am swój w³a-
sny pokoik i nocowa³am na rozk³adanym tapczanie.

[�]
Znajomo�æ z pani¹ Karolin¹ da³a mi inne spojrzenie na star-

szych ludzi. Teraz wiem, ¿e s¹ oni �wiadkami i czê�ci¹ historii
naszego kraju. Przede wszystkim druga wojna �wiatowa oraz cza-
sy powojenne dla wszystkich by³y bardzo trudne. Z szacunkiem
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patrzê obecnie na id¹cego staruszka i zgarbion¹ babciê. Mogê
siê tylko domy�laæ jak wygl¹da³o ich ¿ycie, kiedy byli w  moim
wieku. Wspomnienia, którymi mog¹ siê z nami podzieliæ s¹ dro-
gocenne. Pozostaje nam tylko ich wys³uchaæ.

Maja Piskad³o
 Em Pee

Zespó³ Szkó³
Szko³a Podstawowa w Szebniach, kl. 6

LIST

Mam na imiê Paulina. Ot, taka sobie Paula.
W zesz³ym miesi¹cu moja najlepsza przyjació³ka Adrianna wyjecha-

³a na wycieczkê. Chcia³a mnie zabraæ ze sob¹. Nie mog³am przyj¹æ za-
proszenia z powodu pogl¹dów taty na temat szko³y i moich ocen. Kie-
dy wraca³a, mia³a wypadek samochodowy. Auto wpad³o w po�lizg, da-
chowa³o, w koñcu z ogromn¹ prêdko�ci¹ uderzy³o w drzewo. Zginê³a.
O jej �mierci dowiedzia³am siê ogl¹daj¹c lokalny serwis informacyjny
w telewizji. P³aka³am, krzycza³am, nie by³am w stanie pogodziæ siê z fak-
tem, ¿e Ady ju¿ nie ma, ¿e nasz nierozerwalny duet rozpad³ siê w u³amku
chwili, ¿e� zosta³am sama. Nigdy nie dzieli³am siê z rodzicami proble-
mami, o których wiedzia³a tylko ona. Odesz³a razem z naszymi tajemni-
cami, wydarzeniami, jakie przeminê³y i mia³y jeszcze nadej�æ, ale ju¿ nie
nadejd¹. Ka¿de zdjêcie na �cianie, ulubione piosenki, wspomnienie
�miechu i razem wylanych ³ez, godzin rozmów i milczenia przyprawia-
³o moje serce o kolejn¹ wbit¹ g³êboko ig³ê. Nie posz³am na pogrzeb. Nie
by³am w stanie zebraæ siê w sobie, ¿eby razem z setkami osób, które
nawet jej nie zna³y, ¿egnaæ osobê bli¿sz¹ mi nawet od rodziny. Ca³a istota
¿ycia straci³a dla mnie sens.

Pewnej nocy, a by³a to noc po kolejnym, ciê¿kim dniu d�wi-
gania przyt³aczaj¹cego ciê¿aru egzystencji, mia³am sen.

By³am zamkniêta w ciemnym, pustym pude³ku. Si³¹ woli
wymy�li³am trochê s³oñca dla rozproszenia mroku. Potem z po-
moc¹ dotkniêcia rêki do³o¿y³am ziemiê, niebo, drzewa, kwiaty,
a wszystko tak naturalne, prawdziwe. Sk³ada³am elementy jak naj-
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prostsze puzzle. �wiat wokó³ mnie by³ piêkny. Stopniowo, w trak-
cie up³ywu minut, nowe realia rozwija³y pierwsze p¹ki niczym
kwiaty kwitn¹ce na wiosnê. Z czasem zbudowa³am we �nie ide-
alne otoczenie. Fakt faktem, w realnym �wiecie co� takiego na
pewno nie mog³oby mieæ miejsca. Przebywaj¹c w odrealnionym,
ulotnym �wiecie nie mia³am problemów. Czas sta³ siê pojêciem
wzglêdnym. Karmi³am siê owocami marzeñ. Nie s³ysza³am na-
rzekañ ani rozkazów. ¯y³am snem, marzeniem. Od niedawna
chcia³am wy³¹cznie czego� takiego � zagubienia siê gdzie� bez
szans na odnalezienie, bez powrotu, bez ¿alu, bez bólu.

Nagle poczu³am impuls. Dawa³ sygna³, ¿e czego� brakuje. Cze-
go� wa¿nego. U�wiadomi³am sobie, i¿ posiada³am wszystko, co
dobre, ale otrzyma³am te¿ samotno�æ� £za sp³ynê³a mi po policz-
ku. Nie ma ¿adnej osoby, cz³owieka, z którym dzieli³abym rado�æ
zachwycaj¹cego odosobnienia. Usiad³am na trawie i gorzko zap³a-
ka³am. Wtem z niedaleka zad�wiêcza³o dono�nie wo³anie:

� Odwróæ siê!
Obok pobliskiego drzewa czeka³y dwie kobiety: jedna kolo-

rowa, z bukietem kwiatów w rêce i druga, lekko przyblak³a
i zmêczona, w szarej sukni z czarnobia³ych zdjêæ. [�]

Aleksandra Przetacznik
Angel

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 4
Szko³a Podstawowa nr 1 w Ja�le, kl. 6

AURELIA

Aurelia niespokojnie siedzia³a przy oknie. Wciska³a nos
w zimn¹ szybê. �wiat spokojnie k¹pa³ siê w strumieniach desz-
czu, a czerwony samochód, jak gdyby nigdy nic, przetoczy³ siê
leniwie przez ulicê. Dziewczynka nerwowo spojrza³a na zega-
rek. Powolne wskazówki w³a�nie osiad³y na godzinie osiemna-
stej minut piêtna�cie. Odwróci³a wzrok, który pad³ na stertê ksi¹-
¿ek i ³adnie oprawionych zeszytów. Kolorowe, mi³e na pozór pod-
rêczniki kry³y w sobie niebezpieczne dla Aurelii bestie: zadania
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domowe. I znów têskne spojrzenie na szary, ponury �wiat kryj¹-
cy w sobie same pu³apki, os³oniête zdradliw¹ ozdóbk¹. Aurelia
znowu niepotrzebnie siê ³udzi³a. Przez tyle miesiêcy dni by³y ta-
kie same. Co mog³o zmieniæ siê w ten jeden dzieñ, jednakowo,
jak inne, wypisany w kalendarzu monotonnym drukiem.

Wreszcie d³ugo oczekiwana chwila. Czarny samochód pod-
je¿d¿a pod dom. Zatrzymuje siê. Trzaskaj¹ drzwi. Aurelia zbiega ze
schodów. Czeka³a tak d³ugo, lecz teraz jest naprawdê szczê�liwa.

� Mamusiu, mamciu! � wo³a od progu.
� Witaj córeczko.
Aurelia odbiera od mamy torby z zakupami. Zanosi je na górê,

gdzie razem je rozpakowuj¹.
� Mamo, a wiesz, co wydarzy³o siê dzi� w szkole � z entuzja-

zmem mówi dziewczynka, lecz mama ju¿ jej nie s³ucha. Siedzi
przy komputerze usprawiedliwiaj¹c siê prac¹ domow¹.

� Mamusiu, co ci siê dzi� �ni³o? � pyta dziewczynka, by prze-
rwaæ milczenie.

� Nic takiego � krótka odpowied� sprzed komputera. Zno-
wu milczenie.

� Brzydka dzi� pogoda, prawda?� próbuje ratowaæ sytuacjê
Aurelia. Chce zagadaæ mamê, chce, by w domu by³o mi³o
i przyjemnie.

� A brzydka � odpowiada mama. Dziewczynka próbuje ina-
czej podej�æ do rzeczy.

� Mam jutro wa¿ny test z matematyki � Spodziewa siê cze-
go� takiego, jak: � Mo¿e ci pomóc w nauce?�, lecz g³os dobiegaj¹-
cy z sypialni odpowiada krótkie

� Ehem.
Aurelia idzie do swojego pokoju. Postanowi³a zrobiæ jeszcze

inaczej.
� Dosta³am dzisiaj pi¹tkê z przyrody. � Podchodzi do mamy

z zeszytem, w którym widnieje czerwony napis �bardzo dobry� .
� Bardzo siê cieszê � brzmi odpowied� mamy, a dalej ju¿

tylko milczenie. Dziewczynka, chc¹c nie chc¹c, idzie na górê do
babci. Biegnie wij¹cymi siê schodami na pierwsze piêtro. Wcho-
dzi do przytulnego mieszkanka.
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� Babciu � wo³a. Nikt nie odpowiada. Jeszcze raz ogarnia
wzrokiem pomieszczenie. W koñcu zbiega po stopniach i wy-
chodzi na dwór. Biegnie przez du¿y sad i zatrzymuje siê przed grz¹d-
k¹ ogórków. Babcia z motyk¹ w rêku w³a�nie pieli skrawek ziemi.

� Babciu jak tam? � krzyczy Aurelia weso³o, siadaj¹c obok
babci na kupce suchego, pachn¹cego siana.

� Wszystko dobrze wnusiu. A co? Przysz³a� mi pomóc?
� odpowiada babcia rada ze spotkania.

� Chcia³am pogadaæ babciu � mówi dziewczynka.
� No s³ucham � starsza pani odk³ada motykê i siada obok

wnuczki.
� Czy to prawda, ¿e bêdzie koniec �wiata? � pyta Aurelia.
� Tak oczywi�cie, �wiat kiedy� siê skoñczy.
� A kiedy? � dziewczynka lubi wszystko wiedzieæ.
� Och Aurelko, przecie¿ nikt tego nie wie. �wiat mo¿e skoñ-

czyæ siê za dwa lata, za tysi¹c, a mo¿e nawet jutro. A czemu pytasz?
� Bo wiesz babciu, tak sobie my�lê, ¿e wszystko d¹¿y do za-

g³ady. Sama popatrz. Ludzie s¹ �li, dziej¹ siê same tragedie, no
i w ogóle � Aurelia stwierdza ze smutkiem.

� Tak, masz racjê, nic nie dzieje siê bez przyczyny � spokoj-
nie odpowiada babcia.

� Ale dlaczego na �wiecie jest tyle nienawi�ci? � dziewczyn-
ka nie daje za wygran¹.

� Widzisz � wzdycha babcia � bo takie jest ¿ycie.

Martyna Bek
Mati

Zespó³ Szkó³
Szko³a Podstawowa w Szebniach, kl. 5

LAWINA
[�]
Rozdzia³ III
Obudzili siê. By³ piêkny poranek, lekki mróz i �wiec¹ce s³oñ-

ce. Grupa dziewiêciorga uczniów, pan Wroñski i jego kolega, jako
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drugi opiekun grupy, wyruszyli ze schroniska wczesnym ran-
kiem. Przed nimi by³a d³uga oraz trudna droga, ale humor
i u�miech ich nie opuszcza³. Szli, a pod nogami, skrzypia³ �nieg.
Wojtek wyci¹gn¹³ aparat fotograficzny i robi³ wszystkim zdjêcia.
Panowa³a mi³a atmosfera.

Maciek, przyjaciel Wojtka, by³ trochê zazdrosny, ¿e Wojtek ca³y
czas spêdza z Karolin¹. Przeszli ju¿ po³owê drogi, byli trochê zmê-
czeni. Pan Wroñski zarz¹dzi³ pó³godzinny odpoczynek na posi³ek
i zebranie si³ przed dalsz¹ drog¹. Ch³opcy zauwa¿yli, ¿e pogoda
zaczyna siê psuæ. Wiatr wia³ coraz mocniej i sypa³ �nieg. Zrobili
kilka szybkich fotografii i byli ju¿ gotowi do dalszej drogi.

Maciek chcia³ pierwszy wej�æ na szczyt, podszed³ do Wojtka
i powiedzia³:

� Trzymajmy siê razem i id�my przodem.
� Ale Karolina jest ju¿ trochê zmêczona, muszê jej pomóc

� odpowiedzia³ Wojtek.
� Jak chcesz stary! Ja idê przodem, a wy siê zbytnio nie oci¹-

gajcie � odpar³ Maciek.
Wychowawca na moment zawaha³ siê, czy prowadziæ grupê

i i�æ dalej, czy zrezygnowaæ, bo pogoda robi³a siê coraz gorsza.
Uczniowie zdecydowanie odpowiedzieli, ¿e dadz¹ radê i id¹ zdo-
bywaæ szczyt.

� Dobra, to idziemy! Tylko trzymaæ siê blisko siebie i poma-
gaæ, gdyby kto� potrzebowa³ pomocy � odpar³ pan Wroñski.

Wiatr siê zmaga³, �nieg sypa³ coraz mocniej, robi³a siê zamieæ.
Wychowawca prowadzi³ grupê. Maciek trzyma³ siê blisko niego,
a gdy siê odwróci³ nie widzia³ Wojtka, który pomaga³ dziewczynom:
Karolinie i Zuzi. Przeszli czê�æ trasy, ju¿ by³o niedaleko do szczytu.

Wiatr trochê usta³ i by³a nadzieja, ¿e dojd¹.
Wroñski z Maækiem przystanêli, ¿eby poczekaæ na resztê gru-

py, która zwolni³a tempo marszu. Nagle us³yszeli dziwny trzask
i poczuli osuwaj¹cy siê �nieg pod nogami.

� Uciekajcie, szybko pod ska³y, idzie lawina! � zawo³a³ wy-
chowawca.

Niestety, by³o za pó�no. Maciek przez moment zobaczy³
w oddali sylwetkê Wojtka, a potem nagle Wojtek znik³ z reszt¹ grupy.

[�]
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Grupa III (gimnazja)
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

WIERSZE:
I MIEJSCE � KAROLINA CHY£A

– CYKL WIERSZY
II MIEJSCE – KINGA KOSIBA

– CYKL WIERSZY
III MIEJSCE – ZUZANNA NITEK

– CYKL WIERSZY
WYRÓ¯NIENIA:
MI£OSZ D£USKI
– CYKL WIERSZY

GABRIELA PLESKACZ
*** (ZATRZYMA£AM SIÊ�)

DOMINIKA KARDA�
– PLAC ZABAW

OPOWIADANIA:
I MIEJSCE – JOANNA LIS

– TYLKO ALICJA
II MIEJSCE � WERONIKA ¯O£¥D�

– A JEDNAK…
III MIEJSCE  – ZUZANNA SIKORA

– NESI
WYRÓ¯NIENIA:

KATARZYNA KRZY¯AK
– WERONIKA

MA£GORZATA KRASOWSKA
– TAJEMNICZY PAKUNEK
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Karolina Chy³a
Euterpe

Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych
w Byczynie, kl. 3

LILIJE
BALLADA Z PIE�NI POWIATOWEJ

Zbrodnia to nies³ychana;
Pani zabita przez pana.
Pan pani¹ grzebie w gaju,
Na ³¹czce przy ruczaju,
Grób jej trawk¹ zasiewa,
Zasiewaj¹c tak �piewa:
�Ro�nij, trawko, wysoko,
Jak ta le¿y g³êboko;
Jak ta le¿y g³êboko,
Ze dwa metry na oko�.
Potem, ca³y skrwawiony,
Ma³¿onek, zabójca ¿ony,
Leci jak g³upi przez kniejê,
A tam na wschodzie ju¿ dnieje!

Buk stoi u strumyka,
Strumyk szemrze u stóp.
Do chatki pustelnika
£up-³up, ³up-³up!

Wylaz³ pustelnik i rzecze:
�Id� w jasny piorun, cz³owiecze!
Niech ciê ogarnie mrok czarny,
Chcê dzisiaj byæ solidarny.
Bo jaki¿ cz³owiek szalony
Karze za nag³¹ �mieræ ¿ony!
Sam ¿on sprz¹tn¹³em ju¿ z dziesiêæ
I teraz mieszkam sam w lesie.
Tu ostêp czarny i dziki,
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Wiêc bêd¹ dwa pustelniki!
Z ¿on naszych dawno ju¿ trupy�
Wynajmê ci pó³ cha³upy,
W³a� tutaj, w³a�, póki ciemno
I zostañ, ach, zostañ ze mn¹!�.

I odt¹d ¿yli spokojnie,
Cichutko i bogobojnie,
A gdy� chcia³ sprz¹tn¹æ niewiastê,
Szed³e� do lasu za miastem.
Asceci brali zaliczkê,
Ka¿dy zak³ada³ spódniczkê,
I jako panny bogate
Szli ¿onê ¿egnaæ z tym �wiatem.

Niejedn¹ Ewkê czy Wandê
Sprz¹tn¹³ uroczy ten tandem,
I wci¹¿ by tam ¿y³y ch³opaki,
Lecz ich wsadzono do paki.
Potem pod s¹d ich oddali,
Na s¹dzie na �mieræ skazali,
Nawet pies po nich nie wyje�
A wokó³ chatki lilije.
Rosn¹ sobie wysoko,
Jak ci le¿¹ g³êboko;
Jak ci le¿¹ g³êboko,
Ze dwa metry na oko.

Kinga Kosiba
Yvette

Gimnazjum nr 1 w Ja�le, kl. 3

SPOWIED�

Kiedy pijê herbatê spowiadam siê ³y¿eczce
Z tysi¹ca moich my�li
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Oblizuj¹c j¹ z rozgrzeszenia
S³odkich s³ów pociechy
P³ywaj¹cych my�li w kubku czerwonym
Jak nie rozpuszczony cukier
My�li choæ rozgrzeszone
Nigdy siê do koñca nie rozpuszcz¹
A te niewybaczalne
Zalegaj¹ gdzie� na dnie
Z³o¿ami bólu

Wcisnê trochê kwa�nej pokuty

Zuzanna Nitek
Iskierka

Zespó³ Szkó³ Katolickich Diecezji w Kielcach, kl. 1

CIEKAWE

Ciekawe,
czy kiedy Bóg rozdaje talenty
robi to starannie
minuta po minucie
tak, by ka¿dy by³ zadowolony,
czy mo¿e rzuca nimi obficie na kontynenty
nawet nie czytaj¹c etykiety ze s³oja
i nie patrz¹c na imiona i wiek
3-letni Maciu� � geniusz pianista
12-latka Ma³gosia � wybitny umys³ matematyczny
18-letnia Ania � mistrzyni �wiata w tenisie
14-letnia Zuzia � domniemany talent literacki �
Ciekawe,
jaki algorytm
zastosowa³ Bóg
rozdaj¹c
talenty?
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Mi³osz D³uski
Czes³aw

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 4
Gimnazjum nr 4 w Ja�le, kl. 3

***
Klepsydra czasu
ziarenko po ziarenku
odmierza przemijanie.
Przemijamy.
Bez odwo³ania.

¯ycie to
mgnienie istnienia,
jak b³yskawica w bezmiarze
wszech�wiata.
To chwila
jak westchnienie, wzruszenie
rado�æ, grzech i �miech.

Na koñcu drogi
i tak wszystko
zamienia siê w liczbê
nieskoñczon¹.

Gabriela Pleskacz
Gabriela

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1
Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych, kl. 1

***
zatrzyma³am siê miêdzy nami
miêdzy wzrokiem dotykiem s³owem
dryfujê po zakamarkach wspomnieñ

w tym cichym rozrachunku
pl¹cz¹ siê uczucia
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têcza wydziergana z naszych chwil
drêczy szaro�ci¹
s³oñce przygas³o
serce zasypia

przecieram oczy
uchylam drzwi
wychodzê

nie czekam na samotno�æ

Dominika Karda�
Nariett

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 4
Gimnazjum nr 4 w Ja�le, kl. 1

 PLAC ZABAW

Jest tu hu�tawka � pe³na nastrojów.
Jest karuzela uczuæ.
A w piaskownicy zakopany ka¿dy smutek.
Jest tu zje¿d¿alnia, po której zje¿d¿am z chmur na Ziemiê.
Lina, po której wspinam siê, by siêgn¹æ po marzenia.
Jest tak¿e ³awka, aby odpocz¹æ po pe³nej wra¿eñ zabawie.
W promieniach s³oñca,
W kolorach têczy,
�niê o kolejnej wyprawie.

Joanna Lis
Asiskasis

Zespó³ Szkó³ Publicznych
Gimnazjum w £ubnie Szlacheckim, kl. 2

TYLKO ALICJA

By³o mro�ne, zimowe popo³udnie. Ulice by³y ju¿ opustosza-
³e, wszyscy spieszyli siê do swoich domów. Mimo i¿ by³ �rodek
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listopada, gdzieniegdzie widaæ ju¿ by³o �wi¹teczne ozdoby. Z jed-
nego z udekorowanych ju¿ budynków wyszed³ mê¿czyzna. By³
wysoki, chudy, jego ciemne w³osy opada³y mu na czo³o. Zamkn¹³
drzwi biura i zacz¹³ powoli i�æ przez ulicê. Po chwili zatrzyma³ siê
przed ma³¹ kawiarni¹, spojrza³ w okno i ujrza³ swe odbicie. Mia³
trzydzie�ci trzy lata i nie mia³ nic poza nu¿¹c¹ go ju¿ prac¹ i zdzi-
wacza³ym wspó³lokatorem, który by³ b¹d� co b¹d� jego jedynym
przyjacielem. Westchn¹³ i wszed³ do kawiarni. W jego nozdrza ude-
rzy³ zapach kawy i �wi¹tecznych ciast. Usiad³ na swoim sta³ym miej-
scu � czerwonej kanapie tu¿ przy oknie i wyci¹gn¹³ ze swej torby
ksi¹¿ki. Po chwili podesz³a do niego kelnerka z kubkiem kawy.

� Jak zawsze mocna kawa, prawda Filipku? � zapyta³a.
� Oczywi�cie � odpowiedzia³. Gdy kelnerka odesz³a, Filip

przesun¹³ siê w stronê okna i us³ysza³ pla�niêcie. Spojrza³ pod
stó³, siêgn¹³ po swoj¹ torbê le¿¹c¹ na pod³odze i wtedy zauwa¿y³
zeszyt le¿¹cy pod torb¹. Podniós³ go � by³ fioletowy, do�æ ciê¿ki,
wystawa³o z niego mnóstwo popisanych kartek. Na ok³adce ze-
szytu widnia³a litera A. Otworzy³ zeszyt. Na pierwszej niewydar-
tej stronie widnia³y drobne literki.

W³asno�æ Alicji � przysz³ej s³awnej pisarki, zawziêtej, upartej
i kochanej dziewczyny. � Bo przecie¿ marzenia mog¹ uskrzydliæ.

Filip zadr¿a³. Oddech przy�pieszy³. Przejecha³ opuszkami
palców po zapisanych s³owach. Jakby nagle us³ysza³ jej g³os, po-
czu³ jej ciep³¹ d³oñ na twarzy. Zamkn¹³ oczy. Poczu³ jej zapach.
Oszo³omi³ go. By³ tak s³odki i intensywny, z drugiej strony tak
daleki. Nagle rozproszy³ siê. Fili poczu³... poczu³ lêk � lêk, ¿e j¹
straci, choæ wiedzia³, ¿e jeszcze nie by³a jego.

Te litery pokazywa³y mu ca³¹ jej duszê. By³a tak g³êboka
� móg³by siê w niej zanurzyæ i nie wyp³yn¹æ. By³a tak czu³a, jak
ka¿da pochy³o�æ litery. Jednak by³y te¿ momenty zawahania. Jak-
by nie by³a pewna siebie. Jakby z wielk¹ nie�mia³o�ci¹ podcho-
dzi³a do tego, co ludzie o niej mówi¹.

Jego serce zadr¿a³o niespokojnie, gdy odwróci³ wzrok od
pamiêtnika i przeniós³ na kelnerkê podaj¹c¹ mu kawê. Gdy ode-
sz³a po raz drugi, natychmiast otworzy³ notatnik.

*
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By³o ju¿ kilkana�cie minut po pi¹tej nad ranem, a Filip sie-
dzia³ w swoim malutkim pokoju nadal czytaj¹c pamiêtnik. Po-
ch³ania³ ka¿de s³owo, czuj¹c coraz bardziej wype³niaj¹c¹ go ra-
do�æ, choæ sam nie wiedzia³ czemu tak siê cieszy³. By³ pewien
jednej rzeczy � jej pismo i to, o czym pisa³a, by³o tak cudowne.
Ona koi³a jego my�li i uczucia. Z drugiej strony czu³ siê przez ni¹
opêtany, wrêcz zniewolony. Jakby przez jej osobiste rzeczy, któ-
rych by³ w stanie dotkn¹æ, przez ten pamiêtnik, nak³ada³a na nie-
go kajdany. Ka¿de nastêpne s³owo zdawa³o mu siê coraz niebez-
pieczniejsze, coraz bardziej uzale¿niaj¹ce. To co czu³ nie by³o
normalne, ale okre�li³ to mi³o�ci¹, bo ka¿de s³owo tej dziewczy-
ny zdawa³o siê krzyczeæ, ¿e istnieje w³a�nie dla niego. Wiedzia³,
¿e musi j¹ odnale�æ i wiedzia³ ju¿ co musi zrobiæ.

*
Po nieprzespanej nocy Filip wzi¹³ zimny prysznic i wbi³ siê

z bólem w ubranie. Pozbiera³ szybko porozrzucane kartki z pa-
miêtnika Alicji i zszed³ na dó³. W kuchni zasta³ swego wspó³loka-
tora rozwi¹zuj¹cego krzy¿ówki.

� Hej � powiedzia³ Adam jak zwykle pogodnie.
� Tak, s³uchaj Ada�, pamiêtasz jak umówi³em ciê z...
� Tak, pamiêtam � przerwa³ Adam.
� No wiêc wymy�li³em sposób, w jaki mo¿esz mi siê odwdziê-

czyæ � odpar³ Filip.
*

Gdy wielka sala komputerowa opustosza³a, spod jednego
z biurek wyszed³ mê¿czyzna.

� Adam, gdzie jeste�? � szepn¹³. Nagle drzwi sali otworzy³y
siê z wielkim hukiem. Filip szybko schyli³ siê pod biurko i ude-
rzy³ siê w g³owê z g³uchym ³oskotem.

� Filip, wy³a�, to ja � powiedzia³ Adam. � Musia³em jeszcze raz
wyt³umaczyæ sekretarkom, czemu przyszed³em dzi� do pracy z ja-
kim� �podejrzanym typem� i czemu chcê zostaæ po godzinach. Och,
cieszê siê, ¿e prze¿yli�my dzisiejszy dzieñ, by³ naprawdê straszny.

U�miechn¹³ siê do Filipa, w³¹czy³ najbli¿ej stoj¹cy komputer
i rozejrza³ siê po sali.

� S³uchaj, mamy piêtna�cie minut, zanim przyjdzie sprz¹tacz-
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ka, wiêc jak ona siê nazywa?
� Hmmm... ma na imiê Alicja i ma oko³o dwudziestu czte-

rech lat.
� To wszystko?!
� Na razie tak.
� Tylko tyle o niej wiesz i dlatego ryzykujê moj¹ posadê?

� powiedzia³ Adam, patrz¹c na Filipa z przera¿eniem. Filip spoj-
rza³ na niego b³agalnym wzrokiem i Adam pochyli³ siê nad kla-
wiatur¹. � No dobra wyszuka³em 783 Alicje mieszkaj¹ce w tym
mie�cie.

� Dziêki, naprawdê nie wiesz ile to dla mnie znaczy � po-
wiedzia³, przekrzykuj¹c do�æ g³o�n¹ drukarkê.

� Tak, tak, masz tu tê listê i id� ju¿ � powiedzia³ Adam.
*

 Filip odwiedzi³ ju¿ kilkadziesi¹t dziewczyn z ¿a³osnym skut-
kiem. Spotka³ z³odziejkê, która poda³a siê za w³a�cicielkê dzien-
nika i naci¹gnê³a go na ogromny obiad w drogiej restauracji,
a gdy wyda³o siê, ¿e to nie ona jest t¹ wymarzon¹, ukrad³a mu
portfel. Spotka³ wró¿kê, która podczas rozmowy ci¹gle przepo-
wiada³a mu rych³¹ �mieræ. Zapozna³ siê z inn¹ Alicj¹, która, gdy
zapyta³ j¹ czy to jej pamiêtnik, pop³aka³a siê i zamknê³a mu drzwi
przed nosem. To spotkanie by³o najdziwniejsze. Filip wszed³ do
jej bloku i stan¹³ pod jej nieskazitelnie czystymi drzwiami, na
których by³a najprawdziwsza ko³atka. Gdy zapuka³, otworzy³a mu
ma³a, pulchna dziewczyna z burz¹ rudych loków.

� Ja w sprawie pewnego dziennika. Czy mieszka tu Alicja
Staszczyk?

� To ja, a o co chodzi?
� Czy to pani dziennik? � zapyta³.
Gdy dziewczyna zobaczy³a zeszyt, dr¿¹c¹ rêk¹ dotknê³a ok³ad-

ki, jej oczy zasz³y mg³¹, powiedzia³a, ¿e to nie jej zeszyt i zatrza-
snê³a drzwi.

To nie jedyne dziwactwa z jakimi siê spotyka³. Alicja Berg ucie-
k³a, krzycz¹c: �Zostaæ, mój dom!� Alicja Nowak nie otworzy³a mu
nawet drzwi, tylko krzycza³a �Odejd�! Odejd�!� Filip wiedzia³ jed-
nak, ¿e jego Alicja nie mog³a byæ ¿adn¹ z tych kobiet. Powtarza³
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sobie codziennie od tygodni, ¿e jutro bêdzie lepiej, ¿e nied³ugo j¹
znajdzie, ale w g³êbi duszy obawia³ siê, ¿e tak siê nie stanie.

*
Otworzy³ drzwi swego pokoju i opad³ na ³ó¿ko. Przez ostatnie

siedemna�cie dni nie przesta³ my�leæ o Alicji nawet na minutê,
a przez ostatnie trzy doby nie spa³, nie licz¹c krótkiej drzemki
w tramwaju. W pracy nie sz³o mu za dobrze. Od rana do wieczora
czyta³ jej pamiêtnik, nawet po kilka razy. Ta mi³o�æ, ten ob³êd,
ogromnie go zmieni³y. Przedtem praca by³a najwa¿niejsza � teraz
nie mia³a znaczenia. Zwykle wieczorami próbowa³ nawi¹zaæ kon-
takt z Adamem albo znajomymi Adama, by nie byæ samemu, a te-
raz nie widywa³ Adama ju¿ od dwóch tygodni i nie rozmawia³
z nikim, poza dziewczynami, ci¹gle poszukuj¹c. Mia³ teraz piêtna-
�cie minut zanim bêdzie musia³ biec na autobus do pracy, wiêc
postanowi³ uci¹æ sobie drzemkê, gdy nagle kto� zacz¹³ go szarpaæ.

� Filip, wstawaj, jeste� ca³kiem spó�niony! Zwykle to ty mnie
budzi³e�, ale mniejsza z tym. Wstawaj. Umyjesz siê, pójdziemy na
kawê, a potem ciê odwiozê, powiem, ¿e siê spó�ni³e� z mojego
powodu.

� Przestañ! Nie idê dzisiaj do pracy, powiem, ¿e siê czym�
zatru³em albo co� w tym stylu � wybe³kota³ Filip.

� Czy ta dziewczyna jest naprawdê tego warta?
� Czego?
� Tego, ¿eby wywalili ciê z pracy � krzykn¹³ Adam i zbieg³ na

dó³. Po chwili Filip wsta³ i zszed³ za nim.
� Jest tego warta, ale jak na razie potrzebujê pieniêdzy, by j¹

odnale�æ, wiêc chod�my � powiedzia³.
*

Drzwi kawiarni nagle szeroko siê otworzy³y i wpu�ci³y mro�-
ne powietrze, które owia³o Filipa i Adama siedz¹cych na kanapie
ko³o okna. Obejrzeli siê, do kawiarni wesz³a dziewczyna w fiole-
towej kurtce. Usiad³a na drugim koñcu kawiarni i zaczê³a siê przy-
patrywaæ Adamowi i Filipowi z zaciekawieniem i lekkim u�mie-
chem na twarzy.

� Filip � odezwa³ siê w koñcu Adam odrywaj¹c wzrok od
dziewczyny � ta ca³a Alicja ciê wykoñczy.
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� Wiedzia³em, ¿e zaci¹gn¹³e� mnie tutaj tylko po to, by mi
powiedzieæ, ¿e ci siê to nie podoba, ale nie wiedzia³em, ¿e bê-
dziesz chcia³ gadaæ o tym przez ca³e dwadzie�cia minut. Koniec!
Chod�my, bo zaraz oszalejê, a ty i tak mnie nie przekonasz. Ja... ja
czujê, ¿e j¹ kocham.

� Filip, ty nawet jej nie widzia³e�! Mo¿e nie istnieje, mo¿e
jest paskudna, mo¿e jest psychicznie chora, bo kto pisze w tym
wieku pamiêtnik? Ale jak chcesz.... Poddajê siê. Zap³aæ, bêdê cze-
kaæ w samochodzie.

Filip westchn¹³ i wsta³. Gdy szed³ do kasy, by zap³aciæ, spoj-
rza³ za okno, by zobaczyæ, czy Adam ju¿ wyszed³ i przez to kogo�
potr¹ci³. Szybko siê odwróci³ � to by³a ta dziewczyna w �miesz-
nej fioletowej kurtce.

� Bardzo przepraszam � zaczê³a be³kotaæ. Szybko wyci¹gnê-
³a chusteczkê i zaczê³a wycieraæ kawê, któr¹ wyla³a na jego
p³aszcz.

� Nic siê nie sta³o, naprawdê.
� Och, nie wiem co mogê zrobiæ, by to wynagrodziæ � po-

wiedzia³a, nerwowo nadal wycieraj¹c kurtkê Filipa.
� Niech pani przestanie. To stary p³aszcz, i tak mia³em go

wyrzuciæ.
� Och, tak strasznie siê czujê � powiedzia³a coraz bardziej

siê czerwieni¹c. � Mo¿e przynajmniej kupiê panu kawê?
� Nie, muszê i�æ, ale jak tak bardzo chce pani co� zrobiæ, to

niech siê pani przedstawi � odpowiedzia³ Filip i za�mia³ siê.
� Niech pan nie ¿artuje � powiedzia³a, spogl¹daj¹c na Filipa,

który próbowa³ przyj¹æ jak najpowa¿niejsz¹ minê. � No dobrze,
mam na imiê...

� Niech zgadnê... Alicja? � przerwa³ Filip. � To imiê jako�
ostatnio mnie prze�laduje.

� Nie zgad³ pan � powiedzia³a przygl¹daj¹c mu siê z zainte-
resowaniem.

� Hmm... no to niech pani poda pierwsz¹ literê.
� No dobrze, je¿eli to wynagrodzi panu splamiony p³aszcz.

Pierwsza litera to K � odpowiedzia³a. Wtedy kto� zastuka³ w szy-
bê. Filip wyjrza³ i zobaczy³ Adama stoj¹cego na ulicy i pokazuj¹-
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cego zegarek.
� Przepraszam, muszê i�æ, ale mi³o by³o poznaæ pani¹, pani K.
Gdy wyszed³ z kawiarni i wsiad³ do auta, us³ysza³ jeden z tych

z³o�liwych szeptów Adma: � Ona przynajmniej jest prawdziwa.
*

Lista mo¿liwych w³a�cicielek pamiêtnika skraca³a siê, ale tej
jedynej Alicji wci¹¿ nie by³o. Filip w ci¹gu tych tygodni zdo³a³
osi¹gn¹æ tylko kilka opuszczonych dni w pracy, za co szef we-
zwa³ go do siebie, by przywróciæ go do porz¹dku.

Filip postanowi³, ¿e w ostatni weekend przed �wiêtami z³o¿y
wizytê ostatnim dziewczynom, tymczasem musia³ nadrobiæ za-
leg³o�ci w pracy. Otworzy³ drzwi mieszkania i wszed³ do kuch-
ni, w której siedzia³ Adam w gumowych rêkawiczkach i fartu-
chu rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê.

� Adam znowu sprz¹ta³e�? � zapyta³ Filip, siadaj¹c na krze�le.
� Tak, przeszkadza ci to? � powiedzia³ Adam zirytowany.
� Po tym jak okaza³o siê, ¿e sprz¹ta³e� potajemnie w moim

pokoju, bardzo mi to przeszkadza.
� Dzisiaj mo¿esz byæ zadowolony. Wszed³em tam tylko po-

odkurzaæ, ale naprawdê masz tam straszny ba³agan.
� Czy ju¿ ci mówi³em, ¿e jeste� najdziwniejsz¹ osob¹ jak¹

znam? � zapyta³ Filip.
� Kilka razy. W ka¿dym razie znalaz³em pod ³ó¿kiem kartkê

z pamiêtnika tej Alicji.
� Naprawdê?! � krzykn¹³ Filip, zrywaj¹c siê z krzes³a. � Gdzie jest?
� Tutaj � powiedzia³ Adam, wskazuj¹c zmiêt¹ kartkê le¿¹c¹

na stole.
Filip chwyci³ kartkê i zacz¹³ gor¹czkowo czytaæ.
� To niemo¿liwe � wymamrota³ Filip, rzucaj¹c kartkê na stó³

i biegn¹c na górê.
Adam spojrza³ na kartkê, zastanawiaj¹c siê, co w niej takiego

niezwyk³ego. Nagle us³ysza³ tupot stóp. Filip znów pojawi³ siê
w kuchni.

� Co jest na tej kartce takiego niemo¿liwego? � zapyta³ Adam.
� Naprawdê tego nie widzisz? � niemal krzykn¹³ Filip. � Prze-

czytaj kilka pierwszych s³ów!
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� Nazwisko w³a�ciciela: Klara Staszczyk � zacz¹³ czytaæ Adam.
� Bo¿e, to ona nie ma na imiê Alicja?

� Tak zak³ada³em. Czytaj dalej � rozkaza³ Filip, przeszukuj¹c
worek na �mieci.

� Wiek: 24, najlepszy przyjaciel: Alicja Staszczyk � wymam-
rota³ Adam, spogl¹daj¹c na Filipa. � Czego tam szukasz?

� By³em u niej, to ta która siê rozp³aka³a, ale wyrzuci³em kart-
kê, na której by³ jej adres � krzykn¹³.

� Ale ja dzi� wyrzuci³em �mieci.
� Co? � krzykn¹³ Filip � Do którego kontenera?
� Nie wiem � powiedzia³ Adam.
� No to rusz siê, musimy go poszukaæ � krzykn¹³ Filip, po-

ci¹gaj¹c ze sob¹ Adama.
Gdy dotarli na miejsce, Filip rzuci³ siê do pierwszego pojem-

nika, rozkazuj¹c Adamowi, by szuka³ w drugim. Adam podbieg³
do Filipa i popchn¹³ go na ziemiê.

� Dlaczego to dla ciebie takie wa¿ne?! � krzykn¹³. � W ogóle
jej nie znasz! Nigdy jej nie widzia³e�! Nawet z ni¹ nie rozmawia-
³e�! Ta obsesja wszystko niszczy. Nied³ugo stracisz pracê. Nie sy-
piasz, ukradli ci portfel. Teraz nawet grzebiesz w �mieciach.

� Niczego nie rozumiesz... Dziêki niej, dziêki nadziei, ¿e ist-
nieje moja wymarzona dziewczyna, wszystko zaczê³o nagle mieæ
sens. Proszê, pomó¿ mi, to w³a�nie bez niej moje ¿ycie jest ¿a³o-
sne. Niczego nie osi¹gn¹³em. Jestem tylko osob¹ w t³umie. Pro-
szê, pomó¿.

Adam drgn¹³. Popatrzy³ na niego i poda³ mu rêkê, by wsta³.
Potem bez s³owa podszed³ do kontenera i otworzy³ pierwszy
z brzegu worek.

*
Gdy znale�li w koñcu kartkê z adresami, Filip, poderwa³ siê

i popêdzi³ na przystanek autobusowy, jednak autobus odjecha³
przed piêcioma minutami, a on nie móg³ ju¿ czekaæ, zacz¹³ biec.
Czu³ przera�liwy ból w piersiach, jego serce przy�pieszy³o,  po
ca³ym ciele przechodzi³y dreszcze, ale on nie móg³ siê zatrzy-
maæ. Nie chcia³ siê zatrzymaæ. Po kilkunastu minutach wyczer-
puj¹cego biegu stan¹³ przed jej drzwiami. Gdy zapuka³ od razu
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us³ysza³ szczêk otwieranego zamka. Znów ujrza³ tê nisk¹ dziew-
czynê z burz¹ rudych loków. Jej wzrok omiót³ go od stóp do g³ów.

� To znowu pan? � spyta³a ze zdziwieniem.
� Tak, to ja. Chcia³em... czy mog³aby pani... Przyszed³em tu-

taj, bo... � wydysza³ Filip, westchn¹³, w jego g³owie by³a tylko
jedna my�l �tak blisko�, ale zupe³nie nie wiedzia³, jak opisaæ tê
my�l tej obcej kobiecie. � Czy jest pani teraz zajêta? � zapyta³
w koñcu.

� Raczej nie � odpowiedzia³a z lekkim przera¿eniem w g³osie.
*

Opowiedzia³ jej swoj¹ historiê. Ona przetar³a szybko policz-
ki skrawkiem rêkawa, opu�ci³a rêkê trzyman¹ na drzwiach i we-
sz³a do mieszkania. Filip poszed³ za ni¹. Wszed³ do wielkiego ja-
snego salonu. Alicja siedzia³a w fotelu. Gdy Filip wszed³, wskaza-
³a mu fotel obok siebie i zaczê³a mówiæ nadzwyczajnie piskliwym
g³osikiem.

� Klara chcia³a daæ mi prezent z okazji ukoñczenia ksi¹¿ki,
a ¿e uwielbiam pisaæ pamiêtniki, kupi³a mi ten zeszyt i napisa³a w
nim dedykacjê, o której pan mówi³. Tak siê z³o¿y³o, ¿e mój ch³opak
podarowa³ mi wtedy taki sam. Namówi³am Klarê, ¿eby sama za-
czê³a pisaæ pamiêtnik w zeszycie, który mi da³a, bo ma bardzo
dobry styl, taki lekki. Powiedzia³am, ¿e to by³oby dla mnie najwiêk-
szym prezentem � Alicja za�mia³a siê i ³ami¹cym siê g³osem mówi-
³a dalej. � Kilka dni pó�niej pok³óci³y�my siê. To by³a straszna k³ót-
nia... Klara w koñcu wybieg³a z naszego mieszkania. Rano nie by³o
ani jej, ani jej rzeczy. Próbowa³am do niej zadzwoniæ, ale zmieni³a
numer i od tych kilku tygodni siê do mnie nie odzywa... Jutro wy-
je¿d¿a do Ameryki na cztery lata, by prowadziæ tam jakie� bada-
nia, a ja pewnie jej ju¿ nie zobaczê� � powiedzia³a, ³kaj¹c.

� A czemu, gdy do pani po raz pierwszy przyszed³em, nic mi
pani nie powiedzia³a?

� To by³o zaledwie kilka dni po naszej k³ótni. Pomy�la³am, ¿e
to Klara pana przys³a³a, ¿e chcia³a mnie zraniæ, oddaj¹c komu�
obcemu pamiêtnik, w którym, jak mi powiedzia³a, pisa³a o na-
szych rozmowach.  To jest jej zdjêcie �  za³ka³a Alicja, wskazuj¹c
zdjêcie trzymane na piersi.
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Filip zadr¿a³, wyjmuj¹c z jej r¹k zdjêcie Klary.
� To ta dziewczyna z kawiarni � wymamrota³ Filip.
� Zna j¹ pan?
Filip pokiwa³ g³ow¹ z niedowierzaniem i wyszed³ bez s³owa.
Wracaj¹c do domu, Filip nie mia³ pojêcia, co ma o tym

wszystkim my�leæ. Wszed³ do kawiarni i siedzia³ w niej, wpa-
truj¹c siê w drzwi, jakby czekaj¹c na to, ¿e Klara przez nie wej-
dzie. Jednak nie by³o nikogo. Gdy kelnerka przysz³a poinfor-
mowaæ go, ¿e zamykaj¹, wyj¹³ z torby pamiêtnik Klary, podszed³
do miejsca, w którym go znalaz³, po³o¿y³ go na ziemi i wyszed³.
Szed³ przez ju¿ lekko senne miasto. Omija³ wystawy, roz�wie-
tlone domy, jakie� restauracje, bar, szed³ ci¹gle wpatrzony
w chodnik. Czu³, ¿e utraci³ kogo�, kto by³ najbli¿szy jego sercu,
kogo�, dziêki komu móg³ zapomnieæ o swoim ¿a³osnym, pustym
¿yciu. Us³ysza³ przeje¿d¿aj¹ce dzi� ju¿ po raz ostatni tramwaje.
Usiad³ na ³awce i wpatrywa³ siê w ich wnêtrza. Siedzieli tam
ludzie, wszyscy wygl¹dali tak samo, w szarych kurtkach, z opusz-
czonymi g³owami. Filip u�wiadomi³ sobie, ¿e taki w³a�nie by³,
by³ w tym t³umie, a ona go z niego wyrwa³a, jego ¿ycie nabra³o
barw przez te kilka tygodni. Ch³opak przetar³ rêkami twarz
i poszed³ w stronê swego bloku. Po chwili zza rogu ulicy wy³o-
ni³a siê jaka� postaæ. By³a ubrana w fioletow¹ kurtkê. Patrzy³a
za oddalaj¹cym siê cieniem Filipa. Nagle zatrzyma³a siê, po chwi-
li znowu ruszy³a i wbieg³a do bloku za Filipem.

Weronika ¯o³¹d�
Nika

Zespó³ Szkó³
Gimnazjum w Lutowiskach, kl. 2

A JEDNAK�

By³ pi¹tkowy ciep³y wieczór. Z przyjació³k¹ omawia³y�my
w³a�nie plan naszych wspólnych wakacji siedz¹c pod kasztanow-
cem w warszawskim parku. Promienie s³oñca przedziera³y siê
przez li�cie i g³adzi³y nas po twarzy. Zapowiada³y siê najlepsze
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wakacje na jakich by³am. Przeszukuj¹c Internet wpad³y�my na
ciekaw¹ stronê z koloniami nad morzem. Pomy�la³y�my, ¿e to jest
to. Pla¿a, morze, krok od miasta � tam to nie mo¿na siê nudzi. I te
zachody s³oñca... ach, ju¿ nie mogê siê doczekaæ. Rozmy�lanie
o morskich falach przerwa³a mi moja mama dzwoni¹c, ¿e spó�-
niam siê na kolacjê. Fakt, by³o ju¿ po dziewiêtnastej. Po¿egna³am
siê z Paulin¹, zabra³am laptopa i ruszy³am w drogê do domu. Na
moje szczê�cie rodzice przywitali mnie wyj¹tkowo mi³o, wiêc
pomy�la³am, ¿e to dobry moment na obwieszczenie im moich
wakacyjnych planów. Niestety obrót sytuacji nieco siê skompli-
kowa³. Bardzo siê skomplikowa³. Mo¿e zacznê od pocz¹tku.

Rozpoczê³am mówiæ powoli, gdy mieli pe³ne usta. Pomy�la-
³am, ¿e wtedy bêd¹ mieli wiêcej czasu na przemy�lenia:

� Mamo, tato, chcê jechaæ w tym roku nad morze � wydusi³am.
� Przykro nam Nati, ale nic z tego nie bêdzie � powiedzia³a

mama.
� Co to znaczy? Mamy jakie� inne plany?
� My nie. Ale ty ju¿ masz. Pomy�leli�my z tat¹, ¿e czas na co�

innego. Pojedziesz na obóz konny w Bieszczady, sami z tat¹ byli-
�my tam w twoim wieku.

� Co?! Bieszczady? Las? Wiesz, ¿e tam jest niebezpiecznie,
wilki chodz¹ po drogach, ludzie mieszkaj¹ w lesie i zjadaj¹ co siê
rusza? A jak mnie porw¹? Pewnie nie ma tam nawet zasiêgu. Poza
tym nie spotkam tam nikogo normalnego, bo nikt normalny nie
jedzie na wakacje w jak¹� totaln¹ dzicz!

� Natalio uspokój siê, tam jest zasiêg i nikt ciê nie zje� tam
mieszkaj¹ tacy sami ludzie jak my. Poza tym to ju¿ postanowio-
ne. Spakuj siê. W poniedzia³ek wyje¿d¿asz.

� Dlaczego mi to robicie? Nie mogê mieæ w³asnego zdania?
Jeste�cie straszni! � warknê³am i trzasnê³am drzwiami do swoje-
go pokoju. To jest jaki� koszmar, obudzê siê i wszystko bêdzie
dobrze � powtarza³am sobie. Nie, to nie sen i jak mo¿e byæ do-
brze w jakich� Bieszczadach?

Zadzwoni³am do Pauliny, niestety ona powiedzia³a, ¿e mam
jechaæ sobie sama, bo nie ma zamiaru siê mêczyæ w lesie, a jej
rodzice ju¿ siê zgodzili, i jedzie nad morze poznaæ fajnego, opa-
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lonego blondyna.
Super, po prostu super. Zosta³am z tym sama.
[�]
Kiedy wysz³am z autokaru zdarzy³o siê co� dziwnego. Pod-

nios³am wzrok zobaczy³am nie las i dzikie zwierzêta tylko góry
� doko³a mnie, które wbija³y siê w spokojne b³êkitne niebo. To
by³o co� innego. Nie chcia³am tego mówiæ g³o�no, ale my�lê, ¿e
zauroczy³ mnie ten widok, jednak dalej nie wyobra¿a³am sobie
mnie tutaj przez ca³e dwa tygodnie� W dalszej drodze ucieszy³
mnie pewien widok � widok  sklepu.  Jak jest sklep, to mo¿e
i cywilizacja? Zatrzymali�my siê parê metrów ni¿ej gdzie zobaczy-
³am szko³ê, du¿¹ szko³ê ze schroniskiem. Trochê dziwnie mi siê to
skojarzy³o, ale uspokoi³am siê, ¿e nie bêdê spaæ pomiêdzy wilka-
mi. Pokoje by³y du¿e i wieloosobowe, przynajmniej nie bêdzie nud-
no � pomy�la³am. Dosta³am ³ó¿ko piêtrowe na spó³kê z Ka�k¹. Roz-
pakowa³y�my siê i ruszy³y�my w drogê na sto³ówkê. Na szczê�cie
na talerzu nic siê nie rusza³o i smakowa³o prawie jak w domu.
Mówi¹c szczerze polubi³am Ka�kê i Lutowiska. Panowa³ tu spokój
i cisza.  Po obiedzie ruszyli�my na nasz¹ pierwsz¹ jazdê konn¹ do
Chmiela. To taka malutka miejscowo�æ 15 km za Lutowiskami.

Na miejscu przywita³ nas niejaki pan Krzeszewski. Wygl¹da³
jak z westernu, mia³ siw¹, d³ug¹ brodê i kowbojski kapelusz. W³a-
�ciwie zapomnia³am o tym, ¿e bêdziemy wiêkszo�æ czasu spêdzaæ
na koniach. Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e �mierdz¹ i s¹ brudne, jed-
nak by³o ca³kiem inaczej. Dosta³am klacz, która ca³kiem mnie po-
lubi³a i to z wzajemno�ci¹. By³a taka dostojna, ca³a br¹zowa z bia³¹
plam¹ pomiêdzy oczami, dlatego te¿ nazywa³a siê Bia³a £atka. Po
ca³ym dniu ciê¿kiej jazdy, przysz³a pora na wspólne ognisko. Jaki�
ch³opak z gitar¹ rozda³ nam �piewniki. By³ ca³kiem przystojny, jed-
nak zapomnia³am siê i gdy wrêcza³ mi ksi¹¿eczkê mruknê³am: �Chy-
ba ¿artujesz�. Spojrza³ na mnie ciemnymi br¹zowymi oczami, w
których odbija³a siê jasna po�wiata p³omieni. U�miechnê³am siê
do niego maj¹c nadziejê, ¿e to ch³opak z obozu, bo jako� wcze-
�niej go nie zauwa¿y³am�Ca³y wieczór �piewali�my i s³uchali�my
legend bieszczadzkich, które opowiada³ nam pan Krzeszewski.
Muszê przyznaæ, ¿e coraz bardziej mi siê podoba³o.
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[�]
I nadszed³ dzieñ powrotu. Te dwa tygodnie by³y bardzo ciê¿-

kie, jednak nie chcia³am jeszcze jechaæ. Sama sobie siê dziwi³am,
ale moje wyobra¿enia tutejszego miejsca przewróci³y siê do góry
nogami. Przez ten czas zdoby³am nowe kole¿anki i kolegów, któ-
rzy okazali siê w stu procentach lepsi od moich poprzednich
znajomych, a Bieszczady sta³y siê miejscem, które chcia³abym
jeszcze odwiedziæ. Bêdê têskniæ za tutejszym krajobrazem, przy-
jació³mi i Bia³¹ £atk¹.

 W autobusie wymienili�my siê numerami telefonów i adre-
sami. Okaza³o siê, ¿e Kuba i Ka�ka mieszkaj¹ dwie ulice obok
mnie, tylko chodz¹ do innej szko³y, wiêc mam okazjê nanie�æ na
moj¹ listê przyjació³ pewne zmiany.

W Warszawie czekali na mnie rodzice. Wysiadaj¹c z auto-
busu wpad³am na pewien plan, aby �przypadkiem� zapomnieæ
oddaæ Kubie �piewnik. Zawsze to jaki� pretekst do kolejnego spo-
tkania� Zabra³am swój baga¿ i rzuci³am siê na rodziców.

� Hej, mamo, przepraszam! Mia³a� racjê! To by³y moje naj-
lepsze wakacje w ¿yciu! Wiesz, te Bieszczady to ca³kiem fajne
miejsce..

� A jednak�

Zuzanna Sikora
Suzette

Spo³eczne Jêzykowe Gimnazjum WSERO w Opolu, kl. 2

NESI

Czê�æ 1
� Nesi? � g³os dochodz¹cy zza �ciany za³omota³ mi w g³owie.
Poczu³am lekkie pieczenie, potem ból przeszy³ mój korpus,

ca³e moje cia³o by³o poobijane, szum w g³owie nie dawa³ mi za-
sn¹æ. Le¿a³am na ³ó¿ku, chcia³am odwróciæ siê na drugi bok
i z hukiem runê³am na pod³ogê. Le¿¹c na ziemi us³ysza³am g³os
zza �ciany ponownie. Imiê czy mo¿e przezwisko wprowadzi³o
mnie w zamy�lenie, od czego to zdrobnienie? Natalia, Antonina?
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Z zadumy wyci¹gn¹³ mnie dziwny odg³os, co� spad³o na pod³ogê.
W powietrzu unosi³ siê przyjemny, zio³owy zapach. Poczu³am na
ramionach zimne rêce, to pobudzi³o mnie, otworzy³am oczy i za-
machnê³am siê, by odsun¹æ obce d³onie. Zanim zorientowa³am
siê co robiê, mia³am ju¿ poparzone udo, gdy¿ kobieta przede mn¹
trzyma³a fili¿ankê z herbat¹. Co do d�wiêku nie myli³am siê, sta-
ruszka upu�ci³a le¿¹c¹ nieopodal laskê. Jej ruchy nie by³y zbyt
sprawne, wiêc nie mog³a mi pomóc wstaæ, gdy¿ zapl¹ta³a siê w
uprzednio zrzucon¹ ko³drê. Ta jak¿e komiczno tragiczna scena
zakoñczy³a siê tym, ¿e siedz¹c na skraju wanny, po szybkim opa-
trzeniu ran, dowiedzia³am siê, ¿e mam na imiê Anastazja, a kobieta
która mnie przestraszy³a twierdzi³a, ¿e jest moja babci¹.

� Czemu tego wszystkiego nie pamiêtam? � mój g³os echem
odbi³ siê od �cian ³azienki. Po krótkim namy�le kobieta odpowie-
dzia³a.

� Jakby ci to powiedzieæ wnusiu, spad³a� z trzepaka i ude-
rzy³a� bardzo mocno g³ow¹ w beton, ale do�æ tych pogaduszek
musisz teraz du¿o wypoczywaæ.

Jako siedmioletnia dziewczynka ch³onê³am wszystko jak g¹b-
ka wiêc po kilku tygodniach moja amnezja nie przeszkadza³a mi
w normalnej egzystencji. Próbowa³am nauczyæ siê ¿yæ na nowo.

� Czemu nie mo¿e pani chodziæ? � Zapyta³am którego� dnia
podczas sprz¹tania grobu rodziców. Zrobi³a tê charakterystycz-
n¹ minê, gdy zadawa³am jej pytania. I szybko odpowiedzia³a:

� Nie czas na takie rozmowy. Kochanie, ile razy mam ci t³u-
maczyæ, mów do mnie babciu.

By³am bardzo ciekawym dzieckiem, zawsze lubi³am szperaæ
w domu w poszukiwaniu informacji o mojej przesz³o�ci, kiedy
staruszka sz³a na zakupy lub do s¹siadki. Trzyma³a wiele skar-
bów w swoim uroczym, staromodnym mieszkaniu. Czêsto moje
znaleziska nie by³y zbyt ciekawe np. niedokoñczony szalik czy
strona wyrwana z ksi¹¿ki. W domu by³o wiele listów pisanych
przez babcie do jej ówczesnego ch³opaka. Wszystkie listy by³y
po francusku, gdy¿ babcia wyemigrowa³a z rodzicami do Francji
w 1938 roku jako niemowlak. We Francji spêdzi³a dzieciñstwo.
Jako nastolatka wakacje spêdza³a w Polsce odwiedzaj¹c swoj¹
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babciê, pewnego razu pozna³a mi³ego ch³opaka i to spowodo-
wa³o, ¿e wróci³a do kraju na sta³e. Babcia m³odo wysz³a za ma¿
i urodzi³a tylko jedno dziecko � moj¹ mamê. Nied³ugo potem dzia-
dek zmar³. ¯ycie mojej babci, opisane w jej pamiêtnikach, odnale-
zionych pod stert¹ ksi¹¿ek, sta³o siê szare. Polega³o na codziennym
powtarzaniu tych samych czynno�ci. Moja mama, jak wynika z opi-
sów by³a bardzo uzdolnion¹ i niesforn¹ dziewczynk¹. Nie wykorzy-
stywa³a swojego talentu plastycznego (babcia pokaza³a mi parê jej
obrazów wisz¹cych u nas w domu, jednak ¿aden z nich nie wyszed³
poza mury mieszkania).Babcia nie polubi³a mojego ojca, by³ on jed-
nym z tych, jak to opisywa³a, �niewydarzonych artystów o wielkich
marzeniach i ma³ych portfelach�. Babcia k³óci³a siê z mam¹, nawet pew-
nego razu wyrzuci³a j¹ z domu. Jednak mama by³a nieugiêta, z tego
burzliwego zwi¹zku urodzi³am siê ja. Podczas porodu okaza³o siê, ¿e
s¹ komplikacje, z tego powodu mamê przewieziono do szpitala odda-
lonego o czterdzie�ci kilometrów. Ojciec i babcia spêdzili na porodówce
trzy dni nie odstêpuj¹c matki na krok. Okaza³o siê ¿e wszystko ze mn¹
w porz¹dku. Razem mieli�my wróciæ do domu babci, jednak tak siê
nie sta³o W drodze powrotnej ojciec zasn¹³ za kierownic¹ i uderzy³
w drzewo. Obydwoje z matk¹ zginêli na miejscu. Ja i babcia siedzia³y-
�my na tylnych siedzeniach i by³y�my lekko poturbowane. St¹d w³a-
�nie moje imiê Anastazja, co znaczy �zmartwychwsta³a, wskrzeszona�.
Matka chcia³a mi daæ na imiê Klara od ³aciñskiego clarus, s³awny. Bab-
cia mówi³a, ¿e matce zawsze brakowa³o tego s³owa. [�]

Katarzyna Krzy¿ak
Katia

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 4
Gimnazjum nr 4 w Ja�le, kl. 2

WERONIKA

Maleñka, krucha istotka w �licznym, ró¿owym stroju baletni-
cy wbieg³a drobnym kroczkiem na scenê. Jej porcelanowa twa-
rzyczka z szerokim u�miechem wzbudzi³a aplauz publiczno�ci.
Rozpocz¹³ siê taniec. Idealne, zgrabne ruchy i niesamowita mi-
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mika sprawi³y, ¿e nie by³a ju¿ ow¹ ma³¹ dziewczynk¹, tylko praw-
dziw¹, wielce utalentowan¹, chc¹c¹ przekazaæ swoje ¿ycie tañ-
cem, artystk¹.

Cichy szelest li�ci, poruszanych przez delikatny letni wiatr
przyjemnie otula³ twarze roze�mianych dzieci i nastolatków, sku-
pionych w do�æ liczn¹ grupkê na jedynym we wsi placu zabaw.
Skrzypi¹ce hu�tawki na pordzewia³ych ³añcuchach, bramki na bo-
isku bez siatek i inne drobne usterki nie przeszkadza³y najwidocz-
niej w �wietnej zabawie m³odszych. Starsi natomiast siedzieli
w wyznaczonym dla nich miejscu, do którego nikt nie móg³ wej�æ
prócz nich. S³oñce �wieci³o niemi³osiernie. Wakacje sz³y pe³n¹ par¹.

� �luby! Wakacyjne �luby! � zawo³a³a nagle jaka� dziewczy-
na, obdarzona piêknymi, czarnymi w³osami i takimi te¿ oczami.
W lewej rêce trzyma³a jaki� stary zeszyt, a w prawej pogryziony
d³ugopis. Wszyscy zbiegli siê wokó³ niej, ci mali i ci duzi, i czeka-
li ze spokojem na �przemowê� dziewczyny.  � Jak co roku, na
wakacjach robimy �luby. Je�li siê z kim� po³¹czycie teraz, to zo-
staniecie par¹ na ca³e wakacje, rozumiemy siê? � jej trochê zim-
ny, srogi wzrok przelecia³ twarze maluchów. � Chêtni zg³aszaj¹
siê do jutra, zapisujê przy bazie starszych. Jest ju¿ kto� chêtny?
Dominik! � tu wszystkie oczy zwróci³y siê w stronê jednego ze
stoj¹cych z boku ch³opaków. � zapiszê nas. Ch³opak kiwn¹ g³o-
w¹, ale w jego oczach namalowa³a siê niepewno�æ.

� Stary, co ty wyprawiasz? Dajesz siê tej dziewczynie wyko-
rzystywaæ, no najnormalniej w �wiecie! � powiedzia³ nagle pie-
gowaty, niemi³osiernie chudy ch³opak, spogl¹daj¹c spode ³ba na
przyjaciela.

� A przestañ Marek � machn¹³ rêk¹ Dominik. � To tylko �luby.
� Zabobony. Kto to w ogóle wymy�li³?!
� Marek, nie bulwersuj siê tak � za�mia³ siê ch³opak i pokle-

pa³ po plecach piegowatego. � Znajdziemy ci dziewczynê.
� Przeginasz � zez³o�ci³ siê Marek. � Dziewczyny nie s¹ mi

w ¿yciu potrzebne, to tylko� � urwa³.
Przesz³a bowiem ko³o nich bliska s¹siadka Dominika, u�mie-

chaj¹c siê do nich. Na smyczy prowadzi³a weso³ego labradora
z jêzykiem na wierzchu i biszkoptow¹ sier�ci¹. Nie by³oby w su-
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mie w niej nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e by³a ona niewidoma.
Wszyscy s¹siedzi przyzwyczaili siê do niej, jednak w�ród m³od-
szego pokolenia uwa¿ana by³a co najmniej za dziwad³o i to nie
z powodu jej niepe³nosprawno�ci, choæ to na pewno robi³o swo-
je, ale tak¿e przez jej styl ubierania siê a¿ po charakter. W lecie
nosi³a sukienki, a w zimie grube ko¿uchy, co wskazywa³o na bo-
gactwo (a ¿e nie by³o to zjawisko w tej wsi powszechne, wzbu-
dza³o to zazdro�æ pod przykryciem w³a�nie owej dziwno�ci).
Oczy zawsze zas³oniête by³y ciemnymi okularami, a jej usposo-
bienie przejawia³o siê jedynie u�miechami i niczym wiêcej.

� � to tylko k³opot � dokoñczy³ szeptem Marek.
� Wiesz, zawsze zastanawia mnie ta dziewczyna � mrukn¹³

pod nosem Dominik, gdy byli ju¿ pod jego domem.
� Przestañ, brzydka jak noc. � wzdrygn¹³ siê drugi. � Ale

teraz, stary, lecê na obiad, wpadnê po ciebie wieczorem. Nara-
miennik!

� Taak, tak, pa � odpowiedzia³ Dominik i wszed³ do domu. [�]

Ma³gorzata Krasowska
Margot

Spo³eczne Jêzykowe Gimnazjum WSERO w Opolu, kl. 3

TAJEMNICZY PAKUNEK

1.Brytyjska misja
Wydarzenia z roku 1945-go, bêdê pamiêtaæ do koñca ¿ycia,

mia³am wówczas dziesiêæ lat. A mój ojciec s³u¿y³ w dywizjonie
bombowym RAF-u w stopniu porucznika, jako nawigator pok³a-
dowy w bombowcu Lancaster. W lutym odby³ jedn¹ z ostatnich
w�ród wielu wa¿nych misji, w jakich musia³ wzi¹æ udzia³ w cza-
sie wojny. Jednak ta wyry³a siê w naszej pamiêci na zawsze. Do-
k³adnie 12 lutego 1945 dosta³ niepokoj¹cy nas telefon (nas, mó-
wiê o mnie i o matce). Bezzw³ocznie, ubra³ mundur i wyjecha³
do bazy. Nie t³umaczy³ siê nikomu, nawet mamie.  Mówi³ jej tylko
co� o obowi¹zku wobec ojczyzny.

Nie by³o go trzy dni. Wróci³ 15 lutego, widaæ by³o, ¿e jest wy-
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cieñczony. Do koñca wojny i wiele miesiêcy po by³ traktowany
przez wszystkich jak bohater narodowy. To w³a�nie o ojcu i jego
wspó³towarzyszach mówiono, ¿e zadali ostatni cios hitlerowskiej
bestii. Tak przez d³ugi czas traktowana by³a owa noc. Ja równie¿,
jako córka brytyjskiego oficera � bohatera narodowego z dum¹
i podziwem my�la³am o tym ostatecznym, rzucaj¹cym na kolana
hitlerowskich zbrodniarzy czynie. Tak w³a�nie patrzy³am na dy-
wanowe bombardowania niemieckich miast. Nie my�l¹c wów-
czas o tym, ¿e by³y one zamieszkane przez takie same rodziny jak
nasza. Trwa³o to do sierpnia 1946 roku. Pewnej niedzieli wie-
czorem, w naszym domu pojawi³ siê wspó³towarzysz broni i przy-
jaciel ojca, kapitan bombowca, z którym wspólnie wyruszali na
misje. Przyniós³ ze sob¹ tajemniczy pakunek. Po obiedzie wraz
z ojcem zamknêli siê w gabinecie, zabieraj¹c ze sob¹ ów podej-
rzany przedmiot. Nie wychodzili z gabinetu przez wiele godzin.
Przez uchylone drzwi dociera³y do mnie urywki gor¹czkowych
rozmów oraz opary unosz¹cego siê dymu. Potem zapad³a d³uga
cisza. Przyjaciel ojca opu�ci³ wreszcie nasz dom. Nigdy wiêcej
go nie spotka³am. Od tego momentu zachowanie mojego ojca
zmienia³o siê ca³kowicie. Zrobi³ siê dra¿liwy, nie chcia³ ju¿ wiê-
cej rozmawiaæ o wojnie. Zabroni³ mówiæ o sobie jak o bohate-
rze. Bardzo czêsto znika³ z domu i nadu¿ywa³ alkoholu, awantu-
rowa³ siê. S³owem� nasze ¿ycie zmieni³o siê w piek³o.

Próbowa³am dociekaæ, co siê sta³o, jednak ojciec odtr¹ca³
mnie. Wtedy znów siêga³ po mocny alkohol, wyci¹ga³ papierosa
i siada³ w swoim ulubionym fotelu. Czu³am, ¿e co� go z³ama³o�
Nigdy ju¿ nie by³ tym ojcem z czasów wojny. Nie by³ ju¿ moim
tatusiem bohaterem. Nasza wiê� zerwa³a siê. Jako m³oda dziew-
czyna opu�ci³am rodzinny dom, z postanowieniem, ¿e nigdy tu
nie powrócê. [�]
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Grupa IV (szko³y �rednie)
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

WIERSZE:
I MIEJSCE – NATALIA AUGUSTYN

– CYKL WIERSZY
II MIEJSCE – JOANNA PREISNER

– CYKL WIERSZY
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Natalia Augustyn
Poema

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ja�le, kl. 1

POZAWERBALNE

Wbijam �renice w p³on¹ce ¿arówki,
niech kurcz¹ swoj¹ okr¹g³¹ strukturê.
Oczy niepotrzebne do tej wêdrówki,
zredukuj¹ ból przez akupunkturê.

Wmawiaj¹ mi �cian pustych chore wrzaski,
¿e tylko siebie zobaczê w lustrach.
Przebiera³am twarz w absurdalne maski.
Budzê siê, samotna, bezbarwna i pusta.

Wchodzê w kolejne dni z wczorajsz¹ niechêci¹,
a powieki sklejone czarno�ci¹ rzês.
Chcê siê rozstaæ z sensoryczn¹ pamiêci¹ �
za d³ugo przetrzymuje dra¿ni¹cy sens.

Co za wêdrówka w towarzystwie cieni
dni minionych k¹saj¹cych po ³ydkach?
Nie patrzê poprzez wypalone �renic
oka g³êbiny. Dzi� têczówka p³ytka...

Joanna Preisner
Tulia

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ja�le, kl. 3

***
moje nagie my�li
marzn¹

ubieram je stosownie do okazji
ka¿dy wyraz
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starannie dobrany
stylistka ze mnie
chyba nie najgorsza

misterne stroje
z wyszukanych s³ów
na spotkania uroczyste

zwyk³e wyrazy
zostawiam
na dni powszednie

kiedy rozmawiam z tob¹
nie ubieram ich wcale
ciebie siê nie wstydz¹

przy tobie im ciep³o


