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Autorskie Życzenia Na Nowy Rok, 
Moi Mili

Adam Ewanowicz

Nowy Rok rodził się w bólach, bez fanfar, bez pogłosu.  
Po prostu przyszło, strzeliło i zniknęło. Pierwszego 
stycznia masy powietrza rzucały się na lewo i prawo, 
jakby chciały porwać wraz ze sobą wielokolorowe światła 
przecinające gęsty mrok nocnych chmur. A mimo 
jednolitej masy nad głowami wiało rześko. Chłód zdawał 
się zwiastować zmianę, zmianę nagłą, o podłożu czysto 
duchowym. Czy była to transformacja duszy, jakiejś 
energii, nie wiedziałem. Chyba tylko drzewa szeptały 
między sobą, przerzucając się pomiędzy sobą frazesami 
wyrzuconymi wraz z życzeniami noworocznymi. 

Nowo narodzone styczniowe powietrze zawsze chętnie 
przyjmowało marzenia wszelkiej maści w swoją materię. 
Życzyłem sobie… czego dokładnie? Chyba pozytywnych 
zmian i miłości do ludzi. Zwykłej miłości do wszystkich.

Świat mienił się jeszcze kolorami fajerwerków przez 
cały następny, bezśnieżny tydzień. Brak śniegu był 
pierwszym zwiastunem tragedii, która nadchodziła 
wielkimi krokami. Aż w końcu, pewnego niefortunnego 
dnia porwała mnie w swoje szpony. Chyba podczas 
czekania na przystanku na autobus, którym pojadę 
jak zwykle do szkoły? Albo podczas jednej z lekcji?  
Nie wiem. Nie wiem kiedy, ale wszystko wróciło do 
normy i stanąłem z nią twarzą w twarz.

Z najgorszą katastrofą zwaną przygnębieniem. 
Przygnębienie można chyba zaliczyć do chorób 
cywilizacyjnych współczesnego świata. Nie skrada się, 
nie. Łazi za człowiekiem jak groteskowy, kiczowaty 
obraz kostuchy. Przypomina postać owiniętą ciasno 
szatami w kolorze błota. Trzyma cię za rękę, kiedy leżysz 
w bezruchu przesłuchując tę samą płytę po raz… po raz 
który dokładnie? Przyciska cię do miejsca, gdy siedzisz 
za długo patrząc w przestrzeń i wkłada ci rękę do głowy. 
Wygrzebuje mózg, krwawy kawałek po kawałku, gdy 
dasz myślom odpłynąć za daleko (na szczęście oddaje  
ci go z powrotem).

Więc mówisz i chodzisz, i zamykasz się w kole 
wiecznego pędu. Prędkość jest twoim sprzymierzeńcem.  
Błagam,  nie myl pędu ze zmianą. Nie, zmiana wprowadza 

w głębsze przygnębienie. Zmiana przypomina ci  
o upływie czasu. Łapiesz się nawet na tym, że to,  
co właśnie pomyślałeś albo przeczytałeś, jest częścią 
przeszłości. A im dalej spoglądasz w przeszłość,  
tym bardziej orientujesz się, że nawet ona jest 
zamaskowana melancholią. Wcale nie było tak dobrze, 
jak pamiętasz, tylko mniej wiedziałeś. A teraz już wiesz 
więcej! Wiesz, jaka jest rzeczywistość, a może tak ci się 
wydaje? Jedno i to samo! Ale patrzysz na siebie i już sam 
nie wiesz co zrobić ze sobą, bo jakbyś wiedział, bo gdybyś 
wiedział, to byś wszystko zrobił lepiej, ale ostatecznie nie 
robisz nic i wprowadzasz się w głębszy pęd, ale kiedyś 
się zatrzymujesz i tak dalej i dalej, i dalej i szczerze, 
naprawdę szczerze: co ci pozostaje? Transformacja? 
Jaka transformacja? Wspomnienia? Jakiej jakości?  
Jaka zmiana na lepsze, kiedy istnieje tylko przeszłość 
pełna zmiany nijakiej natury i niepewności?  
Kiedy istnieje tylko teraźniejszość?

A jednego dnia wstajesz i nagle znowu jest cicho.  
I nie ma przygnębienia. I nie ma pędu. Jest po prostu 
cicho. Wynurzasz się z resztek snu, wyżymasz go z 
włosów i kładziesz się na cichy brzeg świadomości.  
Na zewnątrz jest śnieg! Na zewnątrz znowu jest śnieg. 

Jednego dnia wracasz do domu i znad drzew widzisz 
słońce. Słońce chylące się ku zachodowi, nabrzmiałe 
ogniem, soczyście pomarańczowe. Widzisz chmury 
niczym babie lato rozciągnięte po niebie, którego 
zachodnia część horyzontu ogarnięta jest wysokimi 
płomieniami, a wschodnia przywdziewa kolor 
oceanicznej głębi. Wydaje ci się, że czujesz ten sam 
styczniowy wiatr, który powitał cię w nowym roku.

Ostatecznie przygnębienie i tak wróci, szeleszcząc 
tuż za tobą. Ostatecznie znowu zaczniesz uciekać.  
Ale przez chwilę, tylko chwilę, przypomina ci się, że tak 
naprawdę wszystko to jeden wielki banał. I szczerze? 
Będzie lepiej. Musi być. Bo tak

Adam Ewanowicz
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Weronika Bieńkowska

Odcień bezpieczeństwa

Monotonia. 
Wstajesz. Zaczyna się kolejny dzień, miesiąc, rok, 
pozornie nie różniąc się od poprzedniego. Wyglądasz 
przez okno, łapiąc półprzeźroczyste odbicie. Widzisz 
twarz, która należy do Ciebie, jednak nie wiesz,  
czy jest Twoja. 
Kim jesteś? 
Próbujesz zrozumieć, gdy szklane oczy tak 
intensywnie wpatrują się w Ciebie. 
Czy to naprawdę ja? 
Nie wiesz. Nie pamiętasz, kiedy ostatni raz dokładnie 
wiedziałeś co czujesz, kiedy cokolwiek czułeś. 
Znudzony jedziesz do szkoły, natłok myśli zagłuszasz 
głośną muzyką, desperacko próbując złapać ostatnie 
kawałki szczęścia, które kiedyś Ci przynosiła.  
Już się przyzwyczaiłeś do tego stanu, tkwisz w nim 
odkąd pamiętasz. Czy to ma gdzieś swój początek?  
Nie jesteś pewien. Nie chcesz być pewien, to i tak bez 
znaczenia. Musisz iść dalej. W szklanej szybie znowu 
spotykasz swój wzrok. Nie rozpoznajesz go, patrzysz 
na kogoś obcego. Kogoś pustego, kogoś bez duszy  
i bez przyszłości. 
Kim w takim razie jestem? 
Czujesz znajomy ból. Znajome rozgoryczenie, 
gdy po raz kolejny próbujesz zrozumieć 
chociaż cząstkę siebie. Nie masz 
zainteresowań, nie czujesz przywiązania.  
Nie czujesz już nic prócz pustki, nie 
próbujesz jej nawet wypełnić. Tak jest 
bezpieczniej. Wszystko co twoje i tak straci 
swoją wartość, przyzwyczajasz się do tego, 
co kiedyś dał ci los. Znajomi, rodzina, 
przyjaciele - nikt nie wie i nie chce wiedzieć.  
Każdy z kolei obwiniałby się za 
Twój stan, znajdując w sobie 
kolejne części winy. Nie chcesz 
tego, wmawiając sobie, że 
każda z kolejnych rozmów 
prowadzi tylko do cierpienia. 

Dlatego się uśmiechasz? 
Tak jest prościej, przed nikim nie musisz się tłumaczyć. 
Nie masz na to ochoty ani siły. Nie wiesz nawet co 
Ci jest ani czego chcesz. Robisz to od tak dawna,  
że nawet Cię to nie męczy. Śmiejesz się, cieszysz. 
Czujesz te emocje, choć wiesz, że są nieszczere. 
Wiesz, że nie są Twoje i wiesz, że jeszcze długo nie 
będą. Dlatego decydujesz się dalej chować pod maską 
tak podobną do Twojej twarzy. Granica między nią  
a Tobą już dawno się zatarła, nie wiesz nawet, która 
z nich jako pierwsza należała do Ciebie.. 

Przed czym więc uciekasz? 
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Zapomniałeś, robisz to w końcu od tak dawna. 
Wiesz tylko, że nie możesz się zatrzymać ani oglądać 
za siebie. To Twoja droga, tylko Twoja. Tłumaczysz 
wszystko złą pogodą, zmęczeniem, natłokiem pracy. 
W końcu tylko zdobywasz doświadczenia. Każdy 
człowiek jest sumą tego co przeżył, nie czujesz się 
człowiekiem, więc łapczywie chwytasz wszystko co 
podrzuca Ci los. Niczego nie żałujesz, twierdząc, 
że na tym świecie nie ma nic, co warte by było 
żałowania.
Po kilku godzinach wreszcie wracasz do domu. Nie 
czujesz już nic prócz chłodu, jednak nie chcesz czuć 
nic prócz niego. Tak jest bezpieczniej. Wiesz, że 
nie czując nic, nie będziesz musiał zrozumieć tylu 
uczuć, które czułeś wcześniej. 
Czemu tak się boisz? 
Ciężar już dawno rozgościł się w Twojej piersi. 
Wiesz, że jesteś tchórzem, że idziesz na skróty. 
Przekonujesz się, że tak jest lepiej. 

Nie wiesz, kiedy Twoje życie stało się szare, jednak 
wiesz, że zmieniło się ono na Twoje życzenie.  
Bałeś się bólu, więc lata temu zacząłeś uciekać, z 
czasem nabierając w tym wprawy. Nie masz swojego 
miejsca, jednak nie chcesz go mieć. Jeśli się nie 
przywiążesz, nikt Cię nie opuści. 

W końcu idziesz spać, licząc, że jutro nigdy nie 
nadejdzie. Tępo wpatrujesz się w ekran telefonu, 
próbując odgonić natłok myśli. Inaczej nie zaśniesz, 
przerabiałeś to milion razy. Mimo wszystko wiesz, 
że się okłamujesz, w ten sposób jedynie ignorujesz 
problem. Tłamsisz ten cichy głos, który chce walczyć 
o lepsze życie. 

Masz nadzieję, że kiedyś w końcu będziesz mieć 
siłę, by zacząć żyć naprawdę.

Tekst i ilustracja

Weronika Bieńkowska 3a
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Cyprian Napirzyński

Na gilotynę!

Licealna rzeczywistość jest dość dziwna. I tym ambit-
nym zdaniem można podsumować tę rzeczywistość. 
Bo przecież nasze opinie i wyobrażenia na temat  li-
ceum kreują się głównie na podstawie filmów i ame-
rykańskich seriali, które przeważnie pokazują ideal-
ny system nauki, bale zimowe i cheerleaderki. I takie 
wyobrażenia posiadamy, aż nie zaczniemy faktycznie 
tam uczęszczać, a czasem to może być niezła zady-
ma. To, z jakim poświęceniem uczeń liceum potrafi 
zdobyć sprawdzian z fizyki, jest nieprawdopodobne. 
Największym patriotą zostajesz, gdy podzielisz się 
łupem z kimś z klasy, a bohaterem 
narodowym okrzykują cię, gdy 
dodatkowo poczęstujesz jeszcze 
kogoś z innej klasy.

 

A co ma do powiedzenia humanista, z którego, jak 
kiedyś powiedział ktoś ważny, „my umysły ścisłe 
lubimy się śmiać”? Życie takiego gościa może być 
naprawdę przewalone. Nie dość, że wróżą ci per-
spektywę pracy w McDonaldzie, to jeśli jesteś MĘŻ-
CZYZNĄ, to dodatkowo masz w klasie liczne żeńskie 
zastępy. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na lekcje 
wkracza temat o femme fatale i zgubie mężczyzny, 
spowodowanej przez kogo…? Kobietę! Już oczyma 
wyobraźni widzę tego biedaka siedzącego jak mysz 
pod miotłą, który unika nawet patrzenia na nauczy-
ciela, by przypadkiem nie wydać się zainteresowa-
nym narzuconym tematem. Te kształtujące się w 
jego głowie obrazy koleżanek czyhających na niego z 
widłami i pochodniami w rękach, krzyczących „NA 
GILOTYNĘ! ŚCIĄĆ DRANIA!”.

 W moim odczuciu licealista ma na sobie zbyt dużą 
presję, którą sam na siebie nakłada. Prosty przykład – 
oceny. Przecież nie uczymy się dla nich, a dla siebie. 
Chociaż ciężko jest wyprzeć przekonanie, że stopnie 
są ważne, BO PO COŚ JE STAWIAJĄ. Wiecie, jaka 
może być forma samobójstwa? Zapracowanie, to co 
najgorsze, nie żyjesz, ale istniejesz. W skutek często 
nie mających racji bytu, wymyślonych przez nas 
sytuacji, jesteśmy rozkojarzeni i niespokojni. Z jednej 
strony liceum to już nie jest zwykła szkoła, z drugiej 
to jeszcze nie dorosłość i studia. Dlatego ta rzeczywi-
stość jest tak dziwna? Sami nieświadomie kreujemy 
jej napięcie, a potem nie mamy siły go luzować. To 
może jednak ta gilotyna…?

Cyprian Napirzyńskiautor ilustracji: Karol Wałęka
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Tamara Celmer

Dobra Wróżka

Ulubionym nauczycielem rzadko jest ten z największą 
ilością tytułów naukowych. Wiedza akademicka co 
prawda budzi podziw, ale na co komu znajomość bu-
dowy organelli komórki grzyba, jeśli nie potrafi zro-
bić grzybowej okraszonej żartem lub życiową poradą. 
A to właśnie żart i przydatna wskazówka zapadają w 
pamięć na długie lata i potrafią wybawić z opresji w 
najmniej oczekiwanym momencie.

Matura, nazywana egzaminem dojrzałości, wcale nie 
musi być wyznacznikiem przygotowania do życia 
w dorosłym świecie. Żeby człowiek był w pełni wy-
kształtowany i gotowy do egzystencji na tym łez pado-
le, musi spotkać na swojej drodze kogoś, kto zamiast 
fachowej wiedzy, przekaże mu „tajemne sztuczki”. 
A kto? Można by rzec, że rodzina, ale najbliżsi mają 
tendencję do zatajania brutalnej prawdy i nie chcąc 
narażać dziecka na stres, pomijają niektóre tematy. 
Nauczyciele z kolei są zbyt skupieni na realizacji pro-
gramu nauczania, by pomóc młodzieży doskonalić 
umiejętności interpersonalne i przygotować na wszel-
kie niespodzianki dorosłego żywota.

Lecz to nadal szkoła jest miejscem, w którym nastola-
tek ma szansę uzyskać poradę, dobre słowo, życiową 
naukę, która zostanie z nim na całe życie. Dostanie 
ją od nikogo innego, jak filaru każdej instytucji na-
ukowej – pani woźnej. Już pierwszego dnia podpowie 
jak się nie zgubić, kogo unikać, a z kim warto trzy-
mać sztamę. Z czasem ostrzeże przed złym humo-
rem nauczyciela, powie komplement, gdy najbardziej 
tego potrzebujemy lub poczęstuje uśmiechem, który  
wystarczy, by umilić dzień.

Ile razy zdarzyło mi się przyjść do szkoły z natłokiem 
myśli, które paradowały mi po mózgu jak szalone. 
Mimo że każdy z nas wie, że z problemami można się 
udać do nauczyciela, to kto chciałby radzić się kogoś, 
kto kojarzy mu się z twierdzeniem Pitagorasa albo 
kwasem azotowym? Wiedzą powszechną jest, że kwas 
przecież nie zaradzi żadnym kłopotom… Dlatego też 
wybieram rozmowę z zaufaną panią woźną, która z ży-

ciem radzi sobie za pomocą intuicji i doświadczenia, 
a nie skomplikowanych równań i pojęć. Nie zamydli 
oczu formułkami, a przedstawi sprawę prosto z mo-
stu. Zobaczy, że człowiek jest strapiony nawet jeśli on 
sam będzie milczał na temat swoich zmartwień. Bez-
interesownie zagada, zapyta o samopoczucie, szepnie 
słowo otuchy, opowie anegdotkę, która nie tylko bawi, 
ale zawiera też mądrość życiową. 

Podejrzewam, że panie woźne to dobre wróżki XXI 
wieku. Posiadają nadprzyrodzoną moc, dzięki której 
zjawiają się dokładnie wtedy, gdy najbardziej potrzeba 
dobrego ducha.

Definitywnie, ukazuje to, że siła tkwi w duszy i do-
świadczeniu człowieka. Chociaż potrzebujemy kogoś, 
kto przekaże nam wiedzę podręcznikową, to bez prze-
wodnika, który pokaże, jak jak poruszać się w doro-
słym, nieznanym nam jeszcze świecie, nie będziemy w 
stanie żyć pełnią życia. Rozpoczęcie randki wywodem 
na temat przyczyn bitwy pod Grunwaldem nie jest 
najlepszym pomysłem. Za to jedna z licznych anegdo-
tek pani Basi może pomóc nie tylko na randce, ale i w 
pierwszej pracy. Zaprzyjaźnić się ze współlokatorką z 
akademika, czy zjednać drażliwego sąsiada. A potem, 
gdy pierwsze lody zostaną przełamane, można pody-
skutować o fizyce kwantowej!

Tamara Celmer 1a
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Rok 1926. Szanghaj nuci  
melodię zepsucia

Wiktoria Kaliszewska

Romeo i Julia, Julia i Romeo… Temat raczej oklepany. Mogłoby wydawać się, że powstała już każda możliwa 
adaptacja jakże słynnego dramatu Shakespeare’a - film (sztuk kilka), animacja, różnego rodzaju przedstawienia 
teatralne i dosyć dużo piosenek. Jednakże młodej autorce Chloe Gong udało się w nowatorski sposób 
przedstawić miłosne perypetie tej wspaniałej pary w powieści “These violent delights. Gwałtowne pasje” oraz jej 
kontynuacji “Our violent ends. Burzliwe Zakończenia”.

Na pierwszą z nich natknęłam się całkowicie przypadkowo w lutym zeszłego roku i już po samym opisie 
nie mogłam doczekać się, aby ją przeczytać. Ale zapewne nasuwa się pytanie: co w niej takiego ciekawego? 
Akcja powieści toczy się w roku 1926, kiedy to w Szanghaju mają miejsce liczne spory polityczne, m.in. walka 
nacjonalistów z komunistami, problemy z władzą, a także… wojna gangów. Dwa zwaśnione ugrupowania walczą 
o przejęcie dowodzenia nad rozpadającym się miastem, które nuci melodię zepsucia. Wszystko mogłoby mieć 
sens, gdyby nie relacje między dziedzicami Białych Kwiatów oraz Szkarłatnych, czyli Romą Montagowem i 
Juliette Cai. Kiedyś ich historie były ze sobą blisko powiązane, lecz los nie pozwolił im na wspólne szczęście.

Wszystko zmienia się, gdy w mieście pojawia się tajemnicza zaraza, wprowadzająca zamęt i masowe 
samobójstwa. Co stanie się priorytetem dla przyszłych przywódców? Wybiorą dobro swojego gangu ponad 
własne, czy zdecydowanie odwrotnie?

Według mnie dwuczęściowa seria od Chloe Gong zasługuje na większy rozgłos oraz ogromne uznanie ze 
względu na perfekcyjnie wykreowany świat przedstawiony. Podczas czytania nie ma czasu na nudę - powieści 
zapewniają czytelnikom zastrzyk emocji, pozwalając nam poczuć je wszystkie, od zdziwienia przez radość po 
wzruszenie. Same postacie mają bardzo interesujące osobowości, a z biegiem fabuły dowiadujemy się o nich 
rzeczy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli.

Wiktoria Kaliszewska 3a

źródło zdjęć: empik.com
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SEN ZIMOWY

Liście opadły, zorza wpłynęła na niebo. 
Wielki drapieżnik, mały puszek płaczą nie-
mo.

Gdzie ta nasza Zima?
Czyżby to była człowieka wina?

Po Tobie śladu żadnego nie pozostało,
jakby Ciebie coś pokonało.

Zimo, pojaw się wśród nas,
nawet gdyby miałby być to ostatni raz.

F-L-O

autor ilustracji: Jan Zieliński 
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Ref. 
Gwiezdny pył, gwiezdny pył 
W kosmosie nicości 
Będę żył, będę żył 
Aż po kres ludzkości 
(x2)

Gwiezdny pył niczym słońce w nocy  
Ciepły mrok południa oraz blask pół-
nocy

Gwiezdny pył niczym cisza czasu 
Skondensowana śmierć wśród galima-
tiasu 

Ref. 
Gwiezdny pył, gwiezdny pył 
W kosmosie nicości 
Będę żył, będę żył 
Aż po kres ludzkości 
(x2)

Gwiezdny pył niczym cierń poduszki 
Mgławica przypadku i ludzie wydmus-
zki

Gwiezdny pył niczym krzew próżności 
Ołowiane pióra podczas marszu kości

Ref. 
Gwiezdny pył, gwiezdny pył 
W kosmosie nicości 
Będę żył, będę żył 
Aż po kres ludzkości 
(x2)

Gwiezdny pył niczym szklane drogi  
Ślepy kompas wskazuje kierunek 
trwogi

Gwiezdny pył niczym rosa strachu 
Kriogeniczny pożar w toni zapachu

Ref. 
Gwiezdny pył, gwiezdny pył 
W kosmosie nicości 
Będę żył, będę żył 
Aż po kres ludzkości 
(x2) 
Gwiezdny pył!

Krowie krowy 
Psie psy 
Sowie sowy 
Lwie lwy

Niestety nie zmienię 
Tego co będzie 
Jelenie Jelenie 
Łabędzie łabędzie

Szczurze szczury 
Srocze sroki 
Kurze kury 
Focze foki

Nie chcę mu się 
I siedzi na trawie  
Strusie strusie 
Pawie pawie

Kameleonie kameleony 
Baranie barany 
Kormoranie kormorany

On sobie jedzie  
Coś trzyma w gębie 
Niedźwiedzie niedźwiedzie  
Gołębie gołębie

Krabie kraby 
Bobrze bobry 
Żabie żaby 
Kobrze kobry

Ja tego nie zmienię 
I nie naprawię 
Walenie walenie 
Żurawie żurawie

Musze muchy 
Bawole bawoły 
Ropusze ropuchy 
Sokole sokoły

Już jest tego wiele 
Już jest tego tyle 
Trzmiele trzmiele 
Motyle motyle

Mister Kanister
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Kfiatki Nauczycieluf

Kfiatki Nauczycieluf
ProContra

• „Broda dlaczego ty nie masz do 
mnie miłosierdzia?”

• „Jestem spasionym fabrykantem i 
zależy mi na zysku”

• „Wiesz co, ja też zaczynam już 
cierpieć”

• „Tego rypanda to ja nie chcę w 
kfiatkach nauczycieluf!”

• „Zły to jest wytrych”

• „Legenda o św. Aleksym jest o takim oszołomie, co 
żonę źle potraktował” 

• „Patrz Maryś kolejne dziecko nam się rodzi,  
jak fajnie!”

• „Ja na moją mamę mówiłam rodzicielka?  
Chyba z choinki musiałabym się urwać!”

• „Zniszczmy to słowo”

• „Dokonałam kradzieży”

• „A to nie nadajesz się na chłopa!”

• „- Myślę, że jakby Doda poszła na  
    Eurowizję to mogła by coś pociągnąć. 
- Ale chyba nie piosenkę.”


