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Wiersze 
  

 

Pani 
 
Zostawiona sama sobie, 
bo w całym domu 
nie ma żywej duszy, 
tylko kot w popłochu 
goniący mysz w oddali. 
 
Ludzi widuje wielu. 
Zawsze gromada jest jakaś wesoła 
i odbywa się żwawa rozmowa. 
 
Ale w oczach innych 
jest chyba tylko cieniem. 
Może dlatego  
miesza wino z cierpieniem? 
 
 
*** 
Obłędem jest uczucie bezsilności 
Krew zalewa mnie i moje kości 
 
Cienie na moich palcach 
Retuszowane dłonie 
Krzyk zamkniętych ust 
Przedziurawione skronie 
 
Świst niewygodnych słów 

 

Roksana Szumilas 

Rys. Roksana Szumilas 
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Bal 
 
Szklana poświata 
Świetlanej przyszłości 
Opadała swobodnie na parkiet 
Jak jedwab sukni tańczących dam 
I słowa przytakujących jegomościów 
 
Nie byłam w stanie jej złapać 
Nieważne jak bardzo się starałam 
Tańcząc wokoło 
Chwytając co rusz jej skrawki 
Na marne 
 
Chciałabym krzyczeć 
Krzyczeć tak, aż braknie tchu 
Aż kryształowe ściany nie wytrzymają 
I zetrą się na proch 
Razem z całym tym miejscem 
 
Ale tej nocy mogę jedynie liczyć 
konstelacje… 
 
 
*** 
Tej nocy śpię z krukami 
Wszystkimi mymi bolesnymi 
Wspomnieniami 
I po stokroć gorzko wylanymi łzami 
 
Swoimi martwymi oczami 
Widzę świat jedynie 
Do góry nogami 
 
Wszystko wokół jest tutaj tylko 
marnym tchnieniem 
A my sami przed śmiercią cichym 
ptaków brzmieniem 
 

Roksana Szumilas 

Rys. Roksana Szumilas 

Rys. Martyna Leśko 
Klasa Ibg 

Roksana Szumilas 
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PANI MALARZ 

część druga opowiadania „Cholinex i zamordowana kobieta” 

Nad miastem wschodziło słońce. Większość mieszkańców smacznie spała, lecz inni 

musieli jechać do pracy lub szkoły. 

W mieszkaniu numer 3, przy skrzyżowaniu ulic Ruskiej z Grabarską, do życia budziła się nowa 

pracownica Komendy Wojewódzkiej Policji. Kobieta w wieku 28 lat miała zająć miejsce pani 

aspirant sztabowej. Budzik dzwonił naprzemiennie z telefonem. Olga, bo tak miała na imię nowa 

pani aspirant sztabowa, wyciągnęła rękę po swój telefon i przyłożyła go do ucha. 

- Słucham - powiedziała sennym głosem. 

- Wiesz, która jest godzina, Wietrzewicz?! 

- Chyba siódma.  

- Jest siódma pięć i jak zaraz nie przyjedziesz na Ofiar Oświęcimskich to możesz się z robotą 

pożegnać! - krzyczał do słuchawki jej nowy szef Edward Ryba.  

- Zaraz będę. Kupić szefowi coś na gardło? 

- A po co mi jakiś lek na gardło? - spytał zaskoczony. 

- Od tych krzyków jakiejś choroby może się szef nabawić. - Wejdę do apteki po cholinex. Zaczęła 

szybko się przebierać.  

- Wietrzewicz! Jeśli za 20 minut nie będzie cię na miejscu, wylatujesz! - rozłączył się, 

pozostawiając Olgę z jeszcze większym zainteresowaniem czekającą ją pracą, ale i nieco 

zdezorientowaną. 

Blondynka przebrała się w dżinsy, czarny golf, a na to narzuciła kurtkę skórzaną. 

Założyła czarne botki. Zabrała kluczyki do samochodu i mieszkania, wybiegając zatrzasnęła 

drzwi. Jej sąsiadka - pani Dębska, z wałkami na głowie - wyjrzała przez framugę drzwi. Posłała jej 

krzywe spojrzenie.  

Olga nawet się nie zatrzymała, tylko pobiegła do swojego gruchota. Otworzyła drzwi i od razu go 

odpaliła. Ruszyła powoli z parkingu i wyjechała na pełnej prędkości, o mało nie spowodowała 

wypadku. Wyjechała z Ruskiej i poruszała się dalej. Skręciła w prawo w ulicę Kazimierza 

Wielkiego, zawróciła na skrzyżowaniu.  

Po lewej stronie wypatrzyła aptekę, zjechała na pobliski parking. Nie gasząc samochodu, pobiegła 

po lek dla swojego szefa.  

Pani z apteki podała jej cholinex tak szybko, jakby to był napad rabunkowy. Dziwne, pomyślała. 

Zapłaciła i wróciła do autka, które od swych urodzin nazywała Stasio. 

Ukradkiem spojrzała na deskę rozdzielczą. Siódma piętnaście. Nie jest źle - pomyślała. Skręciła w 

najbliższą ulicę i wyjechała na Ofiar Oświęcimskich. Ujrzała cały szereg aut. Przy jednym bloku 

stała i karetka, i bus radia RMF, i dwa policyjne auta oraz najnowszy model mercedesa. Mój  
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Stasio, moje ukochana dziecko, może się schować przy tym okazie motoryzacji - pomyślała. 

Zaparkowała dość blisko tego "cudu", zabrała odznakę, zgasiła silnik i zamknęła auto.  

Zapomniałabym dla szefa tabletek! Czym prędzej otworzyła drzwi i ze schowka wyjęła cholinex. 

Siódma dwadzieścia… Zaraz zostanę bez pracy, muszę się spieszyć. 

Podbiegła do najbardziej strzeżonego przez jej kolegów po fachu miejsca, pokazała odznakę i 

wbiegła do bloku.  

Starała się nie staranować mężczyzny, który akurat 

stał na samym środku schodów. Potknęła się o własne 

nogi i upadła na owego mężczyznę.  

Próbując się podnieść, ujrzała młodego i niestety 

zabójczo przystojnego mężczyznę, jego widok był 

zniewalający. 

Olga obstawiała, że może mieć trzydzieści parę lat. 

Brązowe włosy przepięknie kontrastowały z lekko 

opaloną skórą. Jego umięśnione ramiona przykrywała 

błękitna bluza z kapturem, smukłe nogi - dżinsy, na 

stopach miał czarne adidasy. Dopiero, gdy odwrócił 

się w jej stronę, zorientowała się, że chyba na niego 

zbyt długo patrzy. Szybko odwróciła wzrok. 

- Napatrzyłaś się? Jak coś, to mogę Ci wysłać zdjęcie. - 

Zawstydzona Olga spojrzała w dół.  Kobieto, chodzić 

nie umiesz, czy co! - spojrzał na nią z dezaprobatą. Co 

za gbur - pomyślała.  

- Gdybyś nie stał na środku schodów, to byś nie 

ucierpiał! 

- Więc to moja wina, tak?  

- A kogo innego? - spytała Olga.  

- Debilka! 

- Tuman!  

- Psycholka! - zaczął krzyczeć  

- Brzozowski! Wietrzewicz! Na górę, ale już! - oboje spojrzeli w kierunku górnych partii schodów, 

stał tam i krzyczał ich wspólny szef.  

Rys. Oliwia Fikier 

Klasa I bg 

- Na pewno nie moja – powiedział - kretynka - dodał po cichu. 

- Imbecyl – odrzekła.  
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Ukradkiem spojrzeli na siebie i Brzozowski, jak na dżentelmena przystało, przepuścił Olgę. W 

szybkim tempie weszła po schodach na górę. Ich szef wyciągnął rękę i pokazał, by weszli do 

środka obejrzeć miejsce zbrodni. 

Mieszkanie było pięknie urządzone. Białe ściany idealnie pasowały do sosnowych paneli 

podłogowych.  Meble również były białe, dość duże okna z szarymi zasłonami dopełniały całości.  

Olga ruszyła za szefem i tym przystojnym facetem, 

który według niej powinien nauczyć się kultury. To 

pomieszczenie okazało się największe ze wszystkich, 

wisiało w nim dużo obrazów i luster. Edward Ryba 

swoim kaszlem sprowadził Olgę na ziemię. Lekarstwo! 

– pomyślała. 

- Szefie - zaczęła niepewnie i przeszukiwała kieszenie.  

- O co chodzi?  

- Nic, tylko kupiłam panu cholinex. Wie pan. Na 

wypadek, gdyby angina szefa złapała - rzuciła mu 

tabletki.  

- Yyyy... A, dziękuję Wietrzewicz. Dobra, zabierajmy się 

do roboty! 

Pani aspirant sztabowa pochyliła się nad ciałem, wzięła 

od sierżanta rękawiczki i zaczęła uważnie oglądać 

zwłoki. Ofiarą była młoda kobieta z dość ogromną raną 

kłutą. W miejscu wkłucia wdało się zakażenie. Podarta 

sukienka, szkło i krew... Podeszła do pojemnika, który 

imitował kosz, wrzuciła brudne od krwi rękawiczki.  

- Kiedy nastąpił zgon? – spytała. 

- Niecałe 15 godzin temu. Możliwe, że około godziny trzynastej - odrzekł pan Edward Ryba. 

- Narzędzie zbrodni znaleziono? - dopytywał Brzozowski. 

- Niestety nie. Najprawdopodobniej jest to coś ostrego, ale więcej powie wam Bartek. Nowak, 

chodźże tu! - wrzasnął Ryba.  

Najprawdopodobniej z sypialni denatki wyszedł dość otyły mężczyzna. Włosy, dawniej czarne, 

teraz przyprószone były lekką siwizną. Olga zobaczyła, że miał tatuaż na prawym ramieniu, który 

przypominał pączka. Trzymał w ręku małą walizkę. Nie wiadomo skąd przytoczył metalowy stolik 

na kółkach. Komendant Ryba rozejrzał się dookoła i zwrócił się do Wietrzewicz i Brzozowskiego: 

- Dobra, jadę na komendę. Jak tylko usłyszę, że kłóciliście się, wyzywaliście się, czy inne tego typu 

duperele od razu wylatujecie, razem, na zbity pysk! Wyraziłem się jasno!? - pokiwali jednocześnie 

głowami - Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście.  

Edward Ryba spojrzał na nich ostatni raz i zniknął za ścianą. 

- Mów, co znalazłeś - powiedział jej nowy partner zawodowy. 

Rys. Oliwia Fikier 
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- Yyy... no dobra.. Ofiara to Magdalena Ryjek, lat 27. Została najprawdopodobniej dźgnięta nożem 

w brzuch. Musiała też zostać pchnięta na lustro, stąd tyle szkła. Więcej mogę powiedzieć dopiero 

po sekcji zwłok - powiedział i popatrzył na denatkę. - A i znalazłem jeszcze inny kawałek 

kryształku - podał im dowód rzeczowy w plastikowym woreczku. 

- I co w związku tym? - spytał Brzozowski. 

- Ktoś z nią tu był przed śmiercią, tłumoku - powiedziała Olga.  

- Nawet nie zaczynaj, Wietrzewicz! 

- Czy komendant nie powiedział, że macie się nie wyzywać? - wtedy przestali się mierzyć 

wzrokiem i spojrzeli na Nowaka.  

- Kto ostatni był z nią widziany? – dopytywał  Brzozowski. 

Ciąg dalszy nastąpi…. 

 

WYWIAD 

Babciu, mam przeprowadzić wywiad z osobą, która pamięta poprzednie dekady. 

Chciałabym porozmawiać z Tobą o starych dziejach. Opowiedz, proszę, jak 

wyglądało Twoje dzieciństwo. 

Pochodzę z wielodzietnej rodziny robotniczej. Moje dzieciństwo upłynęło na opiece nad 

młodszym rodzeństwem. Mieszkaliśmy na wsi. Do szkoły chodziłam do sąsiedniej wioski 

oddalonej o 4 kilometry. Lekcje odrabiałam przy lampce naftowej. Rozrywką były – w 

wyznaczonych przez rodziców ramach czasowych (np. 2 godziny) - spotkania z 

rówieśnikami. Graliśmy w „dwa ognie”, w klasę, skakaliśmy na skakance, ktoś miał rower – 

to po kolei mogliśmy się troszkę na nim powozić. Pamiętam, że książki kupowaliśmy jeden 

od drugiego. W szkole organizowane były akademie, uczyliśmy się wierszyków na pamięć, by 

potem zaprezentować się przed starszymi kolegami lub rodzicami. Mimo wielu przeciwności 

losu, byliśmy radośni, przyjaźnie do siebie nastawieni, pomagaliśmy sobie wzajemnie, 

szanowaliśmy ludzi starszych. Nie było bananów, pomarańczy, cytryn, było ciężko, ale 

święta pachniały choinką. Wspominam czasy mojej młodości bez IPHONÓW, laptopów, 

Internetu, ale za to z pachnącymi gumkami, chińskimi długopisami, magnetofony typu 

„Kasprzak” czy „Grundig”, na których słuchało się kaset REPUBLIKI czy MAANAMU. 

Dopiero w drugiej połowie lat 80-tych poznaliśmy „cudo techniki” – komputer „Commodore”. 

Z dzieciństwa najbardziej pamiętam święta. Zasiadaliśmy przy stole w rodzinnym gronie, na 

stole był karp, za którym stało się w kolejce godzinami, ale jego smaku, jak i smaku 

czekolady, która smakowała tak pysznie – nigdy nie zapomnę. 

Czy jest jakaś historia szczególnie ważna, o której chciałabyś mi opowiedzieć? 

Dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, które wszyscy znają, był wybór Polaka – kardynała 

Karola Wojtyłę na papieża. Data 16 października 1978 roku zostanie na zawsze w mojej 

pamięci. To było ogromne przeżycie, ogromne wzruszenie, ogromna duma, że nasz rodak 

został powołany – jak to się wówczas mówiło - na „Stolicę Piotrową”. Wszyscy czekaliśmy 

Katarzyna Szmigiel 
kasa I ap 
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na wynik głosowania, odetchnęliśmy, gdy w oknie pojawił się z uśmiechem na twarzy nasz 

Karol Wojtyła, który w hołdzie dla swych poprzedników przyjął imię Jan Paweł II. To było 

wydarzenie nie tylko przełomowe w życiu kościoła, ale według mnie też polityczne, 

pomyślałam sobie wówczas – teraz nasz kraj, moją ojczyznę pozna cały świat. Myślę, że 

przez to wydarzenie staliśmy się trochę życzliwszymi ludźmi, papież nas pojednał, 

poczuliśmy się tacy dowartościowani, wzmocnił nasze poczucie godności. 

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

życie codzienne wpływały bieżące wydarzenia polityczne i historyczne? 

Mając 16-17 lat, w latach 70-tych, zauważyłam ogromne zmiany, jakie zaszły w moim domu, 

w moim otoczeniu, w kraju. Zmieniały się priorytety w życiu ludzi. Ponieważ nastąpił czas 

kryzysu, załamania gospodarczego, dla ludzi ważne było, by wszystko, mimo trudności 

zdobyć, by zapewnić rodzinie godziwe warunki życia. W sklepach były puste półki, tworzyły 

się ogromne kolejki, zawiązywały się tzw. „komitety kolejkowe”, „listy kolejkowe”. Mam w 

pamięci nie tylko kolejki, ale również i talony, i kartki na żywność. Najpierw na cukier, 

mięso i jego przetwory, mąkę, ryż, masło, potem czekoladę, alkohol, papierosy, benzynę. 

Zaczął się handel kartkami. Osoby zamożne nabywały towar w Pewexach, za dolary. Owoce 

cytrusowe można było kupić tylko w okresie świątecznym, ale jaką one wówczas sprawiały 

radość, zapach schowanych w szafie przed świętami przez mamusię pomarańczy czuję do 

dziś. Reglamentowane były również środki do prania i higieny osobistej, pamiętam również, 

że były na talony podstawowe artykuły dla niemowląt, takie jak mleko, pieluchy, ubrania. 

Nie jedliśmy w latach 60-tych, 70-tych łososia, krewetek, pizzy. Dobrą szynkę jedliśmy w 

okolicach świąt, także tych państwowych, jak 22 lipca czy 1 maja. Wtedy rzucali lepszą 

żywność do sklepów, organizowano stoiska z produktami, gdzie po obowiązkowym 

pochodzie pierwszomajowym z transparentami i flagami mogliśmy kupić sobie kiełbaskę, 

oranżadę czy watę cukrową. Czasu wolnego było bardzo mało, ponieważ wówczas soboty 

były pracujące, oprócz tego organizowane były w szkołach tzw. czyny społeczne. Kiedy 

spotykaliśmy się na tzw. „luzie” to organizowaliśmy sobie u kogoś w domu prywatki, 

słuchaliśmy muzyki z radia Grundig lub kaset. Telewizor był często jeden na klatce 

schodowej, u bogatszych sąsiadów – to np. na dziennik lub na program dla dzieci, który 

początkowo trwał 10 minut dziennie, tylko w niedzielę pół godziny, przychodziły całe 

rodziny. 

Tak jak wspomniałam, najpierw mieszkaliśmy na wsi, ale z czasem – dzięki mojemu ojcu, 

który był górnikiem – otrzymaliśmy piękne mieszkanie w bloku. Cóż to była za radość. 

Piękne pokoje, kuchnia, łazienka, duże okna, oświetlenie, którego w tamtym domu nie było. 

Z okna piękne widoki, po drugiej stronie ulicy szkoła, dookoła sklepy. Mieliśmy wreszcie 

upragnione swoje M-3. A w związku z tym zaczęło się meblowanie modnymi wówczas 

meblościankami, pawlaczami, w przedpokoju drewniana boazeria, tapety, dywany, na 

podłodze linoleum, na stołach obrusy, w oknach zwiewne firany, długie zasłony, drzwi obite 

skajem. W kuchni kredens, kuchenka na węgiel. W łazience pojawiła się „wystana” pralka 

automatyczna. No istny komfort w porównaniu z tym, co było. Do szkoły było bliziutko, 

korzystaliśmy ze świetlicy, biblioteki, w soboty organizowane były dyskoteki, projekcje 

filmowe na powietrzu – ekran na murach szkoły. Nastąpiły ogromne zmiany w naszym 

życiu. Mogliśmy realizować swoje marzenia, plany związane z przyszłością. Najbardziej 

cieszyliśmy się, gdy rodzice kupili telewizor „Rubin”, już nie biegaliśmy do sąsiadów. 

O czym marzyłaś, będąc nastolatką, studentką? 
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Mimo wielu trudów, kłopotów dnia codziennego, kolejek każdy z nas, młodych, miał swoje 

marzenia, swoje zainteresowania, które starał się realizować. Ja pragnęłam całe życie zostać 

nauczycielem. Po szkole średniej, dość rygorystycznej (chodzenie w jednakowych 

mundurkach, obowiązkowa zmiana obuwia, tarcze itp.) podjęłam studia pedagogiczne w 

Opolu. Zdałam egzaminy, ponadto otrzymałam dodatkowe punkty za tzw. „robotnicze 

pochodzenie”, co gwarantowało mi przyjęcie na studia. Nie mieli punktów kandydaci, 

których rodziny kwalifikowano do kategorii „inteligencji pracującej”.  

Wówczas, w czasach PRL-u, obowiązkowy był element nauki na studiach wyższych, 

polegający na skierowaniu studentów tzw. „roku zerowego” na praktyki na stanowiskach 

robotników niewykwalifikowanych w branżach niemających nic wspólnego z kierunkiem 

studiów. Ja byłam wysłana na miesiąc do tzw. PGR-u. Tam pracowaliśmy w polu, okopując 

kapustę, zbierając ogórki, potem ziemniaki. Spaliśmy pod namiotami. Czasami było bardzo 

ciężko, zimno, straszne warunki do spania, prania, przygotowywania posiłków. Wiele 

koleżanek poddało się, ja wytrwałam.  

Na studiach mogłam uczestniczyć w życiu studenckim, dużo podróżowałam, chodziłam do 

kina, oglądałam festiwale w Opolu, mogłam podziwiać śpiewających aktorów, piosenkarzy, 

kabareciarzy. Wszystkie nabyte umiejętności, wiedzę, spostrzeżenia pragnęłam przekazać 

młodzieży. W szkole, w której podjęłam pracę na świetlicy w latach 70-tych, zostałam 

instruktorem ZHP. To była piękna praca z młodzieżą. Oprócz obowiązków w zakresie 

dydaktycznym mogłam realizować swoją pasję wychowawczą, opiekuńczą. Poprzez zbiórki, 

ogniska, śpiewy, zabawy, a przede wszystkim nauką i pracą nad sobą zachęcałam do 

współpracy niemal całą młodzież mojej szkoły.   

                                                  

SZKOLNE ŻYCIE 

ciąg dalszy opowiadania ,,W pułapce” 

Z głośników dobiegł niski, męski głos. Odchrząknął i powiedział:  

 - Witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić w zamknięciu, bo nie 

ma stąd wyjścia. Zgadza się, nie wyjdziecie. Nie liczcie na rodzinę, oni was zostawili. A policja nie będzie 

się tym interesować. Życzę miłych dni tutaj - wydawało się, jakby ostatnie zdanie wypowiedział z 

uśmiechem. 

 Rozejrzałem się wokoło. Pozostali uczniowie wyszli z klas, aby zobaczyć, co się dzieje. Mieli przerażone 

miny. Zaczęli patrzeć po innych, jakby szukali w nich pomocy. 

 - Jak go tylko złapię, to mu nakopię. Nie! Zabiję! - wykrzyczał Emil.  

 - Już po nas, zginiemy tu - rozpaczał ktoś z tłumu.  

 - Na pewno jest jakieś wyjście - kolejna osoba się odezwała.  

 - Nie słyszałeś? Nie ma stąd wyjścia - znów przemówiła zrozpaczona osoba. 

 Tak naprawdę, to nie miałem pojęcia, co zrobić. Miałem tu spędzić resztę życia? Umrzeć tutaj? To 

niedorzeczne. Nie chcę. Mam przecież tyle planów przed sobą. Kamila! Co z nią? Byłem przecież z nią dziś 

umówiony. Przecież ona się załamie. Nie tylko ona. Co z moją rodziną? 

Wspomnienia babci spisała Hania Klimaszewska 



STRONA 9 

Muszę stąd jakoś wyjść. Tylko jak? 

 - Daniel? – zaczepił mnie, podchodzący Mateusz - Co teraz? Nie chcę tu zostawać. Mam przed sobą 

studia, żonę, dzieci, całe życie. 

 - Ja też... - powiedziałem smutno.  

 - Daniel, daj ognia - odezwał się Emil. Wyciągnąłem zapalniczkę Zippo z kieszeni i podałem mu. Zapalił 

papierosa, wydmuchując dym - Co tak patrzysz?  

 - Przecież nie palimy w szkole - odpowiedziałem.  

 - Nie rozumiesz, w jakiej sytuacji jesteśmy? Nie rozumiesz, co powiedział gościu z głośników? No właśnie! 

- Emil chyba wpadł na pomysł.  

 - Co?  

 - To szkolne głośniki! Musi być w radiostacji - wyjaśnił Emil - Na co czekasz? Chodź szybko, rozprawimy 

się z tym śmieciem! 

 Poszedłem za nim. Schody obok sali gimnastycznej prowadziły do piwnicy. Zeszliśmy na dół. Od razu na 

lewo były drzwi do radiostacji. Emil zaczął szarpać za klamkę, ale drzwi były zamknięte.  

 - Otwieraj! - wydarł się i zaczął uderzać pięściami w drzwi. Nic jednak się nie stało. Nikt nie otworzył.  

 Pobiegłem na parter i do lobby. Tuż obok drzwi, które były zasunięte, znajdował się malutki pokój pani, 

która miała pilnować, kto przychodzi. Normalnie był tam komputer, który wyświetlał obraz z kamer, ale 

teraz już go nie było. To dziwne. W pokoju, na biurku znajdował się dziennik wpisów nauczycieli, gdy 

wchodzą i wychodzą z budynku, ale to mnie nie interesowało. Bardziej zależało mi na małej, kwadratowej 

półce, która wisiała na ścianie. Znajdowały się tam klucze do wszystkich sali. Był tam też klucz do 

radiostacji. Na niego liczyłem. Teraz jednak zdałem sobie sprawę, że skoro tu jest klucz, to nikt nie mógł 

wejść do radiostacji. Przecież nie było tam innego wejścia. 

 Ktoś nagle zaczął walić w roletę nasuniętą na drzwi. 

 - Wypuście mnie! - krzyczał. Gdy wysunąłem się zza rogu, zobaczyłem go. To był ktoś z trzeciej klasy, ale 

nie miałem pojęcia, jak się nazywa. Spojrzał na mnie oczami pełnymi nienawiści - Ty! To twoja sprawka! 

Ty coś wiesz! Gadaj! - wykrzyczał, po czym złapał mnie za koszulę i groził z pięścią przy mojej twarzy. 

 - Okej, spokojnie. Nikt nie musi ucierpieć - starałem się uspokoić sytuację.  

 - Gadaj, co wiesz! - przerwał mi.  

 - Jestem w tej samej sytuacji, co ty. Też jestem tu uwięziony! - odpowiedziałem. Chłopak puścił mnie i 

upadł na kolana. Zaczął szlochać i walić pięścią w ścianę.  

 - Czemu mnie to spotyka?! - krzyczał. 

 Przeszedłem obok, mijając go. Będąc na schodach, odwróciłem się w jego stronę. Coś mi mówiło, żeby go 

tak nie zostawiać. Podszedłem do niego i uderzyłem go w twarz. 

 - Weź się w garść! Jeśli chcesz stąd uciec, pomóż komuś, a nie szlochaj - starałem się przemówić mu do 

rozumu. Chyba podziałało, bo spojrzał na mnie i rękawem wytarł łzy z twarzy.  

 - Dzięki... - powiedział wstając - Myślisz, że stąd wyjdziemy?  



STRONA 10 

 - Na pewno! - powiedziałem z uśmiechem.  

 Tak naprawdę, to chciałbym, żeby tak się stało, 

ale chyba były na to nikłe szanse, tym bardziej, 

że czas uciekał, a sekundy mogły być tu na wagę 

złota. Nie mogłem się jednak tak łatwo poddać! 

Musiałem coś zrobić i zrobić to dobrze! Dla 

rodziny, dla Kamili! Natychmiast pobiegłem z 

powrotem, ściskając w ręku klucze. 

 - Otwieraj, bo wyważę drzwi! Słyszysz?! – 

krzyczał Emil, nie przestając atakować drzwi. 

Podszedłem do drzwi i włożyłem klucz. Drzwi 

potrafiły się zacinać, więc dopiero po paru 

próbach udało mi się je otworzyć. W środku 

było biurko i kanapa. Na biurku stał komputer, 

podłączony paroma kablami i mikrofon. Ale w 

środku nie było nikogo, żywej duszy. Emil 

wbiegł zaraz za mną, był tak samo zawiedziony.  

 - Gdzie uciekłeś! - krzyczał.  

 - Emil - powiedziałem spokojnie. 

 - Pokaż się!  

 - Emil... 

 - Gdzie jesteś tchórzu?!  

 - Emil! - potrząsnąłem nim. Chyba podziałało, bo spojrzał na mnie zaskoczony. Wyszedł na korytarz i 

wypuścił dym z dopalającego się już papierosa.  

 - To jest jakiś żart – powiedział, stojąc odwrócony do mnie.  

 - Niestety nie... - powiedziałem ze spuszczoną głową.  

 - Co teraz? - powiedział, odwracając się i depcząc resztki papierosa.  

 - Chyba zostało sprawdzić, co z innymi. Warto byłoby wyjaśnić naszej klasie, dlaczego tak goniliśmy po 

szkole.  

 - Ech... Tak, to prawda... 

 Wróciliśmy na parter, ale naszej klasy nie było widać. Sprawdziliśmy pracownię, w której mieliśmy lekcję, 

ale tam też ich nie było. 

 - Tu jesteście! - zawołał Norbert. - Mamy zebranie w naszej klasie. Warto by o tym wszystkim pogadać. 

 Nasza klasa znajdowała się na piętrze. Weszliśmy i zobaczyliśmy, że wszyscy już zajęli miejsca. Ich twarze 

były zmartwione. 

 - Gdzie wy byliście?! - wykrzyczała Ula. Była zdenerwowana do tego stopnia, że aż wstała.  

 - Zluzuj, szukaliśmy wyjścia. Nie to co ty! - powiedział Emil.  

 - Tak, bo ja tylko siedziałam. Nic kompletnie nie robiłam!  

Rys. Oliwia Fikier 



STRONA 11 

 - Cisza! - zarządziła Wiktoria - Wszyscy mamy problem, nie drzyjcie się chociaż na siebie. 

 - W skrócie, mamy przewalone- powiedział Emil, siadając i kładąc nogi na ławce.  

 - Więc ktoś znalazł wyjście? - zapytał Norbert, stojąc na środku klasy.  

 Zapadła cisza. Nikt się nie odezwał, a część osób wręcz opuściła głowę, jakby chciała uniknąć kontaktu 

wzrokowego. Norbert westchnął. 

 - Może warto by podsumować, co wiemy, a czego nie - zaproponował Bartek.  

 - Jesteśmy zamknięci, pogrywa sobie nami jakiś wariat - odezwał się jako pierwszy Marcin.  

 - Nie można wybić okien, a drzwi są zasunięte metalową roletą - stwierdziłem. 

 - Nie ma zasięgu - dodała Julia. 

 To nawet mnie zdziwiło, nie pomyślałem, żeby zadzwonić. Wyciągnąłem telefon i sam sprawdziłem. 

Czerwony krzyżyk przekreślał pięć słupków, co oznaczało oczywisty brak zasięgu. 

 - A co z internetem? - zapytała Monika. Wszyscy spojrzeli na nią.  

 - Już mówiliśmy. Nie ma zasięgu - powiedział Marcin - Chyba że... Chyba, że szkolne wifi! 

 - Nie ma opcji, jest hasło i nawet z hasłem nie możesz korzystać, bo tylko dozwolone urządzenia mogą - 

spostrzegł Bartek.  

 - Komputery szkolne! - mówiąc to, Marcin wstał. Klasa po tych słowach zamilkła, jakby myślała nad tym 

rozwiązaniem. 

 Marcin wybiegł z klasy. Ruszyliśmy za nim. Zbiegliśmy po schodach na parter. Marcin pobiegł dalej. 

Ruszyłem za nim, ale gdy tylko dotarłem do rozwidlenia na korytarzu, on już wracał z kluczem. Jednak 

zamiast otworzyć pracownię informatyczną, zaczął otwierać pokój nauczycielski. Wszedł do środka i 

niemal natychmiast wyszedł z kluczem do sali informatycznej w ręku.  

Gdy odsunął kratę i otworzył drzwi, weszliśmy. Gdy wszedłem, Mateusz już siedział przy włączającym się 

komputerze. Wszyscy zebrali się wokół niego, patrząc na monitor. 

 - Sprawdźcie inne, gdyby ten nie działał - powiedział, obróciwszy się do nas. 

 Zrobiłem, jak powiedział i usiadłem na stanowisku obok niego. Część osób zrobiła to samo.  

 Gdy tylko jego ekran pokazał wybór profili, sprawa była już jasna.  

 Marcin westchnął. 

 - Nie da rady - rzekł. Wszyscy spojrzeli na niego - Są przygotowane do matury. Konto jest na hasło. Nic 

nie zrobimy. 

 - Okej, ktoś ma inny pomysł? - zapytał z nadzieją Norbert. 

 Po tym pytaniu, Patryk wstał od  komputera i usiadł przy komputerze nauczyciela. Byłem trochę 

zaskoczony, bo wydawał się on być niezdarny. Zebraliśmy się wokół niego i znów wpatrywaliśmy się w 

monitor. 

 - Emm, ludzie... - odezwała się Julia, wskazując kąt pomieszczenia, niedaleko biurka. Znajdowało się tam 

zbiorowisko części komputerowych, szkła i kabli. Spojrzałem wyżej. Zwykle był tam router szkolny w 

obudowie z tworzywa sztucznego, zamykany szklanymi drzwiczkami. Teraz już tylko jego pozostałości. 
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 - Internet też jest odcięty - podsumował Marcin.  

 - Hej! Wysłano mnie, żebym sprawdziła, czy ktoś ma już jakąś opcję wyjścia - powiedziała dziewczyna, 

stojąc w drzwiach – Więc? Macie coś?  

 - Ta! Jasne! I jesteśmy tu, bo się nudzimy! - powiedział sarkastycznie Dariusz.  

 - Nie wyżywaj się na niej. Przyszła tylko sprawdzić - oburzyła się Ewa.  

 Na twarzy Dariusza pojawiły się rumieńcie wstydu. Zaczął drapać się po głowie z zakłopotania.  

 - Inni coś mają? - powiedział Norbert, opierając ręce o krzesło. 

 - Nie. Pójdę jeszcze zapytać klasę 1B, ale wątpię, żeby i oni cokolwiek mieli - powiedziała spokojnie 

dziewczyna, po czym wyszła.  

 - I co teraz? - zapytała Monika.  

 - Nic już tu nie zrobimy - odpowiedział Marcin.  

 - Wracajmy - zaproponował Norbert. 

 Wszyscy się zebrali i zawiedzeni, powolnymi krokami ruszyliśmy z powrotem, do naszej klasy. 

 - Daniel? Wszystko gra? - zaczepił mnie Mateusz.  

 - Co masz na myśli? - zapytałem zdziwiony.  

 - Jesteś strasznie cichy, to do ciebie niepodobne. Prawie w ogóle się nie odzywasz. 

 Miał rację. Chyba to wszystko, co się teraz dzieje, ma na mnie zły wpływ. Patrząc na innych zauważyłem, 

że niektórzy też strasznie ucichli. Chociażby Ernest, który był zawsze promienny, lubił podśpiewywać, 

nucić i zabawiać klasę, tym razem chodził smutny. 

 - Nie, wszystko jest dobrze - skłamałem, żeby go nie smucić - Po prostu trochę się przejąłem  i myślę, jak 

stąd wyjść. A ty? Trzymasz się jakoś? 

 - Niezbyt. Mam dość tego miejsca - powiedział spokojnie.  

 - Wszyscy chcemy się stąd wydostać - zauważyłem - Musimy tylko działać razem. 

 Problem z Mateuszem był taki, że on strasznie wszystko przeżywał. Gdy był bardzo smutny, przypominał 

wrak człowieka. Nieraz go pocieszałem. Raz, gdy byłem chory i nie chodziłem do szkoły, Mateusz załamał 

się czymś. Słyszałem, że podobno zamknął się w domu i nie chciał wychodzić z niego. Dopiero rodzice 

namówili go, żeby wyszedł. 

 Weszliśmy do klasy i ponownie zajęliśmy nasze miejsca. Wszyscy zaczęli się rozglądać po sobie, jakby 

znowu szukali nadziei na ratunek. Drzwi klasy się otwarły i wszedł przez nie starszy chłopak. 

 - W sali gimnastycznej jest zebranie, wszyscy mają się tam spotkać - powiedział. 

 - Dzięki - odpowiedział Norbert, wciąż stojąc na środku. Chłopak wyszedł. 

 Dotarliśmy na salę, gdzie zebrała się większość szkoły, a inni już dochodzili. Sala nie była duża, ale 

spokojnie pomieści wszystkie osoby z klas. Około setka osób już się zebrała, a przed nimi stał 

przewodniczący szkoły. Miał na imię Michał. 

 - Sytuacja nie jest prosta - zaczął - Jesteśmy zamknięci. Czy ktokolwiek wie coś na ten temat?  
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 - Drzwi są zamknięte - wykrzyczał ktoś z tłumu.  

 - Skupcie się. Chcemy informacji dotyczących możliwości wyjścia stąd - powiedział, ale wszyscy milczeli. 

 Kolejny raz ktoś pyta o wyjście, nikt nie odpowiada. Nikt nie wie. 

 - Rozmawiałem już o tym z moją klasą - kontynuował - W magazynie są śpiwory. Gdybyśmy mieli zostać 

tu na noc, użyjemy ich. 

 - Nie chcemy tu zostać na noc! - Kolejna osoba krzyczała z tłumu.  

 - Posłuchaj mnie! Nikt nie chce tu zostać, ale musimy myśleć o przyszłości. Inaczej będziemy się tylko 

kłócić. 

 - Co z jedzeniem? - zapytała cicho następna osoba. 

 Wszyscy nagle spojrzeli na pytającego. Czy naprawdę umrzemy z głodu? Taka będzie nasza śmierć? 

Przewodniczący szkoły milczał. Patrzył, jakby wystraszony na zadającego pytanie. 

 - No to fajnie. Umrę tu z wami i jeszcze z głodu - odezwał się Emil, który stał tuż obok mnie.  

 - Jest jeszcze jedzenie z automatu - powiedziała jakaś dziewczyna z przodu.  

 - I myślisz, że dla nas wszystkich wystarczy? - odpowiedział Emil, po czym głośno się zaśmiał - To się 

mylisz! 

 - Spokój! - krzyknął Michał - Skończcie już te kłótnie. Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem czego ten 

mężczyzna, który mówił przez głośniki chce, ale musimy dać radę. 

 Przewodniczący najwyraźniej wygłosił tak dobrą mowę, że duża część podniosła głowy. Myśleli o 

ucieczce? Odzyskali nadzieję? 

 - Ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? – zapytał przewodniczący. Nikt jednak się nie odezwał. - Trzymajcie 

się po prostu razem - posmutniał - Tylko siebie mamy. 

 Ludzie spojrzeli po sobie, część się uśmiechała. Wróciliśmy do naszej sali, każdy usiadł na miejscu. Można 

było słyszeć szmer powietrza wypuszczanego z ulgą, ale czy to na pewno była ulga? Dalej nie znaleźliśmy 

nic, co by nam pomogło. Jestem zły na siebie, że nie mogę nic wymyślić. 

 Po raz kolejny padło pytanie "Co teraz?", tym razem od jednej z dziewczyn. I ponownie nikt nie udzielił 

na nie odpowiedzi. 

 - Koniec z tymi pytaniami! - zbulwersował się Norbert. Emocje jednak po chwili z niego zeszły, gdy 

zauważył reakcję klasy. Zrobił wydech i powiedział, ale spokojnie. - Okej, słuchajcie, słyszeliśmy, co mówił 

Michał, musimy współpracować, aby się wydostać. Czy ktoś ma jakiś pomysł, ale naprawdę dobry pomysł, 

co możemy zrobić?  

 - Zbierzmy jedzenie - zaproponowała Wiktoria.  

 - Ta, zbiórkę Caritasu, dla wszystkich - skomentował sarkastycznie Dariusz.  

 - Zamknij się w końcu, nie rozumiesz powagi sytuacji, w której się znajdujemy? - zareagował Mateusz.  

 Ponownie ludzie byli zdziwieni zachowaniem Mateusza. Jedynie Ula uśmiechnęła się arogancko. Nie 

wiedziałem jeszcze, czy robi to dla Uli, czy jest gorzej - znowu emocje biorą u niego górę.  

 - A po co właściwie mamy zbierać jedzenie? - zapytała cicho Michalina.  
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 - Żeby ludzie z naszej klasy nie byli głodni, w ten sposób każdy będzie mieć tyle samo, a nie się kryć, 

chowając jedzenie - pospieszyła z wyjaśnieniem Julia. 

Pierwszym, który zaakceptował pomysł był Ernest, podszedł do pierwszej ławki i wyjął dwie kanapki ze 

swojego plecaka. Reszta podążyła za nim.  

 - Czy jakiś łakomczuch nie chciał się podzielić albo nie miał dziś śniadania? - zapytała Ania.  

 Patryk nieśmiało podniósł rękę i powiedział: 

 - Zapomniałem dziś wziąć.  

 - Nikt więcej? - zrobiła pauzę, czekając na innych, jednak nikt się nie zgłosił. - Dobra, więc  mamy 

wszystko.  

 - Nawet, jeśli ktoś ma jeszcze jedzenie, to się nie przyzna - odparł Dariusz.  

 - A to dlaczego? - zapytała Agata.  

 - Po prostu woli zjeść sam. 

 Rozejrzałem się po uczniach i mój wzrok spoczął na Emilu, a raczej na jego otwartym plecaku. Była tam 

długa bagietka z kurczakiem i warzywami. 

 - Emil? - zapytałem. 

 On najwyraźniej zrozumiał, co miałem na myśli, bo rzucił okiem na plecak i natychmiast go zamknął. 

 - Tak, twoja zapalniczka - wyciągnął się, podając mi ją - Przysługa - wyszeptał stanowczo. 

 Chciałem powiedzieć całej klasie o tym, co ukrywa Emil, ale nie mogłem nie dotrzymać warunków, na 

których polegała przysługa, mimo że nie byłem do końca pewien, czy postępuję właściwie. - Dzięki - 

sięgnąłem po zapalniczkę, podejmując grę. Emil jedynie kiwnął swoją głową z bardzo krótko obciętymi 

włosami. 

 - Trochę mało tego - stwierdził Bartek, patrząc na kupkę jedzenia.  

 - On ma rację - dodała Wiktoria.  

 - Zostało coś jeszcze w automacie? - zapytała Ewa.  

 - Pójdę sprawdzić - powiedział Emil, wstając. Zmrużyłem oczy, patrząc jak idzie w kierunku drzwi. 

Zastanawiałem się, czy czegoś głupiego nie zrobi.  

 - Pójdę z Tobą - podniosłem się.  

 - Aż dwóch? Nie zakochajcie się - zażartował Dariusz. 

 Emil się cofnął. Zaczął iść w stronę Dariusza, wyciągając w międzyczasie pałkę teleskopową z kieszeni. 

 - Co powiedziałeś?! Powtórz śmieciu! No powtórz! - krzyczał. 

 Nie trzeba było długo czekać na reakcję reszty. Sam podbiegłem, ale pierwszy był Mateusz. 

 - Zostaw go! - złapał go za rękę. Emil jednak wyrwał się z uchwytu i zamachnął się, uderzając prymusa w 

nogę. Nastolatek upadł.  

To wydarzyło się tak szybko, że ludzie, którzy już wcześniej próbowali pomóc, nie zdążyli. 
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 - Dość! - Norbert najszybciej zareagował. - Już z nami nie jesteś! Radź sobie teraz sam! - wskazał drzwi. 

 - I dobrze! I tak nie chciałem być w waszym walonym kółeczku! - Emil szybko poszedł po plecak, zarzucił 

go na plecy i złożył baton. - Chodź Daniel, idziemy. 

 Milczałem, nie wiedziałem, co powiedzieć. Spojrzałem w stronę grupy patrzących na całą sytuację. 

 - Dobra, rozumiem - posmutniał trochę - Walcie się wszyscy! - na pożegnanie pokazał środkowy palec i 

wyszedł. 

 Ludzie zaczynali pomagać Mateuszowi. Atmosfera była bardzo napięta. 

 - Idę się przejść, niedługo wrócę - powiedziałem spokojnie.  

 - Jeśli idziesz do Emila... - zaczął Norbert, podchodząc do mnie. 

 - Nie idę - przerwałem mu, po czym spokojnym krokiem wyszedłem z sali. 

 

 

KTO WIE? 

Był śnieżny i zimny czternasty lutego. Właśnie w tym dniu obchodzi się święto, którego 

szczerze nie lubię - walentynki. Uważam, że to święto nie ma w sobie żadnego głębszego sensu. 

Może dlatego, że nie wierzę w prawdziwą miłość. Czternasty w tym roku wypadł w piątek. Piątek 

uważa się za pechowy dzień. Nie wierzyłem w te wszystkie przekonania, ponieważ każdy dzień jest 

dla mnie pechowy - oczywiście początek tego dnia też taki był. Zaczęło się od tego,  że zaspałem 

rano i musiałem w dziesięć minut zdążyć ze wszystkim tym, co robię przed szkołą i jeszcze dojść na 

przystanek. W ostatniej chwili jednak zdążyłem, ale jakby tego wszystkiego było mało, wchodząc do 

szkoły po schodach, które były oblodzone, poślizgnąłem się i zaliczyłem upadek. Oczywiście 

widziało to kilka osób. Wśród nich była Nadia, która jest rok młodsza ode mnie i chodzi do II klasy. 

Nadia wpadła mi w oko, odkąd pierwszy raz ją zobaczyłem na licealnym korytarzu. Jej długie jasne 

blond włosy rozświetlały wszystko dokoła, miała szafirowe oczy, którymi przenikała każdego do 

głębi oraz piękny uśmiech, który olśniewał. Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Nie umiałem 

również do niej zagadać i umówić się z nią. Kumple się ze mnie śmiali, że jak się w końcu nie 

odważę, to sobie w życiu nie znajdę dziewczyny. Czułem się trochę dziwnie, znajomi mieli 

dziewczyny, a ja nie umiałem sobie jej znaleźć, tym bardziej, że za dwa tygodnie miała być 

studniówka i nie miałem z kim na nią pójść. Po porannej sytuacji wiedziałem, że wyszedłem na 

ostatniego niezdarę i nie mam u niej żadnych szans. Starałem się po prostu jak najszybciej 

zapomnieć o tym wszystkim i skupić się na lekcjach, lecz starać się a coś zrobić to dwie zupełnie 

różne rzeczy, o czym się przekonałem na pierwszej lekcji tego dnia - matematyce, ponieważ 

nauczyciel wziął mnie do odpowiedzi. Byłem tak rozgoryczony, że pomyliłem wszystkie wzory i 

dostałem jedynkę. W tej sytuacji już nic nie mogło bardziej zepsuć tego dnia. Koledzy zauważyli, że 

coś jest ze mną nie tak i zapytali: 

- Co z tobą Darek?! Przecież nikt w całej szkole nie jest lepszy od ciebie z maty, a stałeś przy tablicy 

jakbyś tego typu zadanie widział pierwszy raz w życiu. Coś nie tak? - zapytał zdziwiony i zaskoczony 

Tomek.  

- Nie będę wam zawracał głowy, to moje sprawy i sam muszę sobie z nimi jakoś poradzić – 

odpowiedziałem zdawkowo na pytanie. Janek i Tomek jednak nie dawali za wygraną i chcieli się 

dowiedzieć więcej. 

Jakub Słomian 
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- Nam możesz powiedzieć wszystko, postaramy ci się pomóc, w końcu jesteś naszym kumplem - 

powiedzieli troskliwie. W tej sytuacji przełamałem się.  

- No dobrze, pewnie uznacie mnie za kretyna, ale spodobała mi się Nadia z II klasy, po prostu odkąd 

ją zobaczyłem, nie mogę przestać o niej myśleć. Wiecie jednak, jaki jestem, nie mam do  niej odwagi 

zagadać, w dodatku rano wywaliłem się na schodach i ośmieszyłem w jej oczach. - Gdy wszystko im 

oznajmiłem, poczułem ulgę, że komuś o tym powiedziałem.  

- Tak myśleliśmy, że coś do niej czujesz. Obstawialiśmy nawet, kiedy nam w końcu o tym powiesz. 

Nie wiem czy to prawda, ale ona podobno ma chłopaka. Przykro nam stary. - Poczułem się, jakby mi 

ktoś dał w twarz i nic więcej nie powiedziałem.  

Po matematyce mieliśmy zastępstwo za angielski i graliśmy na hali w kosza, dzięki czemu mogłem 

się trochę odstresować. Bardzo dobrze mi poszło, grałem jakby mi ktoś dorobił skrzydła, nauczyciel 

nawet pozwolił mi zostać na wuefie z innymi klasami i pograć, grałem tak prawie do końca dnia. 

Znacznie poprawił mi się humor i zapomniałem o wszystkich moich wcześniejszych 

niepowodzeniach. Kiedy wychodziłem z hali, usłyszałem jakby ktoś płakał. Jak się okazało była to 

Nadia, która siedziała na ławce. Widać było, że była bardzo smutna i załamana. Postanowiłem 

zapytać, co się stało: 

- Dlaczego płaczesz? Coś się stało? - zapytałem czule, patrząc prosto w jej piękne oczy, które teraz 

były zapłakane. 

- Nic. Co Cię to w ogóle obchodzi! - Widać było, że była zdenerwowana i musiało się coś stać. 

Doskonale ją rozumiałem, więc nie chciałem drążyć tematu.  

- Okej, chciałem tylko zapytać, czy wszystko jest w porządku. Przepraszam... - powiedziałem 

spokojnie, już chciałem odejść, kiedy usłyszałem:  

- Zaczekaj! To ja przepraszam, nie powinnam tak się zachować.  

- Spokojnie, nic się nie stało. Jeśli nie chcesz mówić, to nie mów.  

- Właśnie zerwał ze mną chłopak. Już od dłuższego czasu myślałam, że to zrobi, ale nie myślałam, 

że stanie się to właśnie dzisiaj - mówiła rozgoryczona i roztrzęsiona, było mi jej naprawdę żal, kiedy 

pomyślałem, co przeżywa. Sam nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Chwilę pomyślałem i wymyśliłem, 

co mogłoby jej poprawić humor. 

- Nie wiem, co powiedzieć, nie dam ci raczej tak genialnej porady jak dziewczyna dziewczynie, ale 

mam za to pomysł na poprawę twojego humoru. - Dziwnie się na mnie popatrzała, jak na człowieka, 

który mówi o jakichś herezjach. 

- Ciekawe, jaki? - zapytała ironicznie. 

- Słyszałem, że niedaleko otwarli nową cukiernię. Może pójdziemy tam? Coś słodkiego na pewno 

poprawi ci humor - powiedziałem pewny swojego. 

- Zresztą, co mi szkodzi, chodźmy - westchnęła i poszliśmy. 

W drodze do cukierni Nadia mówiła mi o Radku - jej byłym chłopaku. Na podstawie tego, co od niej 

usłyszałem stwierdziłem, że była bardzo zaangażowana w ten związek. W cukierni zamówiłem dla 

nas kawę i ciasto, próbując porozmawiać z Nadią i pomóc jej w trudnych chwilach. Rozmowa 

pocieszyła ją i widziałem, że jakby na chwilę zapomniała o wszystkim. Powiedziała mi, że ma 

problemy z matematyką i szuka jakiegoś korepetytora lub kogoś, kto jej wytłumaczy to, czego nie 

rozumie. Zaoferowałem się, że pomogę jej z tym przedmiotem. 
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- To może jutro po południu wpadniesz do mnie? - 

zapytała niepewnie. 

- Mnie pasuje! - odpowiedziałem z uśmiechem. 

- Super – powiedziała z euforią. 

- To o 15? 

- Okej, nie mam nic przeciwko. Teraz już muszę iść, 

pewnie ty też. 

- Może Cię odprowadzę? - zaproponowałem 

niezobowiązująco. 

- Nie, nie musisz, to niedaleko - powiedziała 

zawstydzona. 

- Nie spieszy mi się. Nie będziesz szła przecież sama.  

- Skoro tak nalegasz - uśmiechnęła się delikatnie. 

Poszliśmy, a po krótkiej chwili dotarliśmy do domu 

Nadii. 

- Jesteśmy już. Dzięki za odprowadzenie. 

- Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie - uśmiechnąłem się.  

- Jest za co. To dzięki tobie zapomniałam o wszystkim, co dzisiaj się zdarzyło i spędziłam miło czas. 

- Co ty mówisz, nie zrobiłem nic niesamowitego. Zrobiłem tylko to, co by zrobił każdy w tej sytuacji 

- odpowiedziałem skromnie. 

- Nieprawda, ale wiem, że twoja dziewczyna jest szczęściarą, że ma kogoś takiego jak ty. - 

Pomyślałem, że to dobry żart.  

- Mogę Cię przytulić? - zapytała.  

- Jasne - tylko to mi przyszło do głowy, by odpowiedzieć. W ogóle nie mam dziewczyny, ale miło mi, 

że tak myślisz. 

- Aż trudno uwierzyć... - powiedziała zdumiona i na chwilę się zamyśliła. Nie będę Cię zatrzymywać, 

pewnie jesteś zajęty. To do jutra! 

- Do zobaczenia, było bardzo miło! 

Wracając do domu i będąc już w nim, cały czas myślałem o przebiegu tego dnia. Był on bardzo 

dziwny. Sam nie wiedziałem, co o tym wszystkim sądzić. Po spotkaniu z Nadią długo jeszcze ze sobą 

pisaliśmy. Zapomniałem o wszystkich obowiązkach. Rozmowa świetnie nam się układała, mieliśmy 

wiele wspólnych tematów. Kiedy zadzwonił do mnie Janek i powiedziałem mu o wszystkim, na 

początku myślał, że robię sobie żarty i wyśmiał mnie. Postanowiłem poprosić go  o radę, ale 

powiedział, że też nie wie, co zrobić. Byłem rozdarty wewnętrznie. Zastanawiałem się, czy 

powiedzieć Nadii, co do niej czuję, czy na razie nic nie mówić. Po namyśle wybrałem drugi wariant, 

bałem się, że to stanowczo za wcześnie i mogłoby to ją  odstraszyć ode mnie.  Stracilibyśmy kontakt, 

co byłoby najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się stać. Poszedłem spać, ale nie umiałem zasnąć i tak było 

przez całą noc.  

*** 

Rys. Martyna Leśko 
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 Następnego dnia rano z racji, że była to sobota i miałem trochę wolnego czasu napisałem  

referat na chemię i odrobiłem inne rzeczy, które miałem zadane na pracę domową. Następnie mama 

poprosiła mnie o posprzątanie i umycie samochodu. Lubię mieć jakieś zajęcie, dlatego nie sprawiło 

mi to problemu. Po południu - jak byłem umówiony - poszedłem do Nadii, by wytłumaczyć jej 

matematykę. Kiedy przyszedłem do domu Nadii, zastałem ją samą z młodszym bratem. Lubię dzieci, 

dlatego na początku zamiast się uczyć, zajęliśmy się zabawą z jej bratem.  

- Fajnego masz brata - uśmiechnąłem się. 

- To tylko takie wrażenie, jedyne, na czym mu zależy - to by mnie denerwować - zaśmiała się. 

- Nie jest aż tak źle. W ogóle nie zapytałem, z czego potrzebujesz pomocy?  

- Jakbyś mógł mi wytłumaczyć funkcję liniową, czy jak to tam się nazywa, bo po prostu tego wcale 

nie ogarniam - powiedziała prosząco. 

- Okej, możesz mi pokazać zeszyt, bo nie wiem, co dokładnie robiliście.  

Kiedy pokazała mi zeszyt, wytłumaczyłem jej po kolei każdy temat. Zajęło nam to trochę czasu, ale 

widać, że dzięki temu Nadia lepiej radziła sobie z tym działem. Kiedy skończyłem tłumaczyć, 

przygotowałem dla niej parę zadań, by sprawdzić czy wszystko rozumie. Okazało się, że zadania te 

zrobiła bezbłędnie. 

- To nie jest takie trudne! – powiedziała zaskoczona Nadia. 

- No pewnie. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. 

- Bez Ciebie bym tego nie zrozumiała. Pomyśl o udzielaniu korepetycji z matematyki - powiedziała 

przekonująco. 

- Można zawsze spróbować - zaśmiałem się. Jedną podopieczną już mam zadowoloną - 

zażartowałem. 

- O tak - zaśmiała się. Może napijemy się kawy? - zapytała. 

- Chętnie.  

Nadia zrobiła nam kawę i miło spędziliśmy czas. Byliśmy w bardzo dobrym nastroju, cały czas 

opowiadaliśmy sobie dowcipy i żarty. Kiedy miałem już wychodzić, przyszła mama Nadii.  

- Może przedstawisz mi córciu twojego kolegę? - zapytała z uśmiechem. 

- To Darek, Darek to moja mama. Darek był na tyle miły, że wytłumaczył mi matematykę.  

- Bardzo miło z twojej strony, może zostaniesz jeszcze chwilę?   

- Nie, nie będę zawracał głowy a poza tym powiedziałem mamie, że będę przed dwudziestą w domu 

- powiedziałem, gdy popatrzyłem na zegarek.  

- Szkoda, ale skoro tak mówisz to nie będę Cię zatrzymywać - powiedziała rozczarowana. 

- Miło było Panią poznać. Do widzenia! 

Naprawdę straciłem rachubę czasu, ponieważ była już 19:30. Pożegnałem się z Nadią i wróciłem do 

domu.  

*** 
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 Kiedy przyszedłem w poniedziałek do szkoły, wychowawczyni poprosiła, byśmy określili się 

do jutra, co do osób towarzyszących na studniówkę. Stanąłem przed wielkim problemem, z jednej 

strony nie miałem z kim iść, a z drugiej rozum mi podpowiadał, bym poprosił Nadię, by poszła ze 

mną. Koledzy pytali mnie z kim idę, odpowiadałem, że pójdę sam, lecz nie mówiłem im o 

wszystkim. Strasznie się stresowałem, bałem się zapytać Nadię, czy pójdzie ze mną.  

- Hej – powiedziałem, widząc Nadię.  

- Hejka! - odpowiedziała Nadia. 

- Co tam? 

- A daj spokój, prawie zaspałam, dobrze, że pies mnie obudził swoim szczekaniem, bo inaczej bym 

się spóźniła - westchnęła trochę jakby zaspana. 

Kiedy rozmawialiśmy, nagle rozbrzmiał komunikat naszego szkolnego radiowęzła: ,,Nadajemy 

komunikat: Przystojny, inteligentny chłopak z IIIa szuka partnerki na studniówkę, zgłoszenia, 

przyjmujemy  w pokoju radiowęzła”. Nie miałem złudzeń, kto nadawał ten komunikat i kogo 

dotyczył  - to byli moi koledzy, w tamtej chwili myślałem, że ich dosłownie zabiję. 

- Ha! Ha! może się zgłoszę? - zażartowała. 

- No, oferta nie do odrzucenia - również zażartowałem, próbując ukryć moje zdenerwowanie. Co 

teraz masz? – zapytałem, próbując zmienić temat. 

- Matematykę i piszę sprawdzian z tych tematów, które mi tłumaczyłeś w sobotę.  

- Trzymam kciuki, daj znać jak poszło. 

- Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć - powiedziała ostrożnie. 

Podczas tej rozmowy, patrząc w jej piękne oczy, próbowałem sobie ułożyć w głowie jak zaprosić ją 

na studniówkę, jednak na razie myślałem głównie o tym, żeby wyjaśnić sprawę z komunikatem z 

radiowęzła.  

- Co to miało być?! - powiedziałem zbulwersowany do Janka. 

- O co Ci chodzi, stary? - zapytał zdziwiony. 

- Co to za idiotyczny komunikat w tym radiowęźle, wiem przecież, że to o mnie chodziło. 

- Już przestań, przecież to nic takiego. Próbujemy ci po prostu znaleźć partnerkę - powiedział, 

próbując tłumaczyć się ze swoich błędów. 

- Sam sobie poradzę - powiedziałem, po czym odwróciłem się na pięcie i opuściłem pomieszczenie.  

Może zareagowałem za bardzo emocjonalnie, ale byłem bardzo zdenerwowany całą sytuacją. 

Przynajmniej wyjaśniłem sprawę z komunikatem. Poszedłem na geografię, a następnie na pozostałe 

lekcje. Nadszedł koniec zajęć, ułożyłem  plan, jak  poprosić Nadię o to, by  poszła ze mną na tę 

nieszczęsną imprezę.  

- Zaczekaj chwilkę! Mam do Ciebie pewną sprawę.  

- Tak, a jaką? 

- Wiesz, bo, no wiesz, no... - nie wiedziałem, co powiedzieć. W tamtej chwili zapomniałem chyba 

nawet jak się nazywam. 
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- Czy to ma związek z tym komunikatem w radiowęźle? - uśmiechnęła się. 

- Skąd wiesz? - zapytałem zaskoczony. 

- Domyśliłam się, jak zobaczyłam zdenerwowanie na twojej twarzy - zaśmiała się. Przede mną nic 

nie ukryjesz - uśmiechnęła się 

- Bo, no, powiem krótko: czy zechciałabyś pójść ze mną na studniówkę? - zapytałem w końcu, 

chociaż przewidywałem, że reakcja będzie negatywna.  

- Co za głupie pytanie, oczywiście, że tak! - powiedziała zdecydowanie, z tym swoim pięknym 

uśmiechem.  

- Nie no, czekaj, naprawdę? - nie mogłem w to po prostu uwierzyć. 

- No jasne. Jesteś superchłopakiem, moje koleżanki, gdy ciebie ze mną widzą są bardzo zazdrosne - 

oznajmiła. 

- Wow, miło mi, nie spodziewałem się - powiedziałem wręcz podekscytowany. 

- Dlatego Cię uwielbiam. Muszę lecieć, tata na mnie czeka. To do jutra! - powiedziała uśmiechnięta  

i mnie przytuliła. 

- Do jutra! Dzięki! - również ją przytuliłem i poszedłem szczęśliwy do domu.  

*** 

 Byłem szczęśliwy, że Nadia zgodziła się ze mną pójść na  studniówkę. Po całym tym 

początku, aż trudno w to uwierzyć. Jestem najszczęśliwszy na świecie! Kto wie, co może się stać 

kolejnego dnia… 

W jednym możesz przeżyć największą porażkę, a w następnym dniu stać się największym życiowym 

zwycięzcą...   
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