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Szanowni Pañstwo!

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ i nieskrywan¹ satysfakcj¹ prezentujemy wyniki drugiej ju¿ edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Literackiego na powieœæ dla m³odzie¿y.

Inicjatork¹ przedsiêwziêcia jest Zofia Wereszczyñska-O³dakowska – Redaktor Naczelna Wydawnic-
twa TELBIT.

Og³oszony jesieni¹ 2006 roku konkurs mia³ na celu odkrycie zdolnych autorów, którzy potrafi¹
w inny, œwie¿y sposób przedstawiæ problemy wspó³czesnej m³odzie¿y z ró¿nych œrodowisk i grup spo-
³ecznych. Teksty mo¿na by³o nadsy³aæ do koñca czerwca 2007 roku. Pamiêtaj¹c, z jak du¿ym zaintereso-
waniem spotka³a siê pierwsza edycja konkursu, z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e i tym
razem autorzy nie zawiedli. Twórczy odzew, który rejestrowaliœmy z ka¿d¹ kolejn¹ wizyt¹ listonosza
w redakcji, w dalszej perspektywie zagwarantowa³ wydawnictwu niezwykle intensywny plan wydawniczy.
Dziœ og³aszamy: warto by³o!

£¹cznie na konkurs nap³ynê³o 227 prac. Blisko 30 z nich zosta³o odrzuconych w pierwszym etapie
selekcji z przyczyn formalnych.

 75 procent uczestników konkursu stanowi³y kobiety. Cieszy nas fakt, ¿e ponad 70 procent autorów
to debiutanci. Swoje utwory, zarówno epickie, jak i liryczne, publikowa³o wczeœniej niewiele ponad
25 procent uczestników (czêœæ osób nie zawar³a w zg³oszeniach informacji o ewentualnych publikacjach).

Druga edycja konkursu to edycja m³odych autorów. Œrednia wieku wynosi 29 lat (w pierwszej
edycji: 32 lata). Najm³odszy autor mia³ 13 lat, najstarszy 62. Wœród uczestników konkursu blisko
18 procent stanowi³a m³odzie¿ do 20. roku ¿ycia, najliczniejsz¹ grupê tworz¹ osoby w wieku od 21 do
30 lat (ponad 50 procent; w pierwszej edycji ponad 35 procent). Najmniej prac otrzymaliœmy od osób
powy¿ej 45. roku ¿ycia (niespe³na 12 procent z ogólnej liczby nades³anych utworów).

Najliczniej reprezentowane by³y ma³e i œrednie miejscowoœci (do 25 tys. mieszkañców) – mieszka
w nich blisko po³owa autorów nades³anych prac. Mieszkañcy du¿ych aglomeracji stanowili 11 procent
uczestników konkursu.

Podobnie jak w pierwszej edycji, tematyka prac by³a bardzo zró¿nicowana. Mo¿na jednak wyodrêbniæ
trzy g³ówne nurty – pierwszy: samotnoœæ, alienacja m³odych ludzi, niemo¿noœæ porozumienia siê z doro-
s³ymi i/lub rówieœnikami, drugi: ró¿nego rodzaju problemy spo³eczne: alkoholizm w rodzinie, narkotyki,
i trzeci: zawsze wa¿ne dla m³odych ludzi sprawy sercowe, pierwsze uczucia i mi³osne rozczarowania.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Zespó³ redakcyjny stan¹³ przed nie lada wyzwaniem. Jury, zakopane po uszy nie tylko
w nades³anych pracach, ale równie¿ we w³asnych, skrzêtnie notowanych zapiskach, po wielo-

godzinnych naradach, niekoñcz¹cych siê dyskusjach i analizach, a nawet sprytnych negocja-

cjach z pozosta³ymi cz³onkami komisji konkursu, podjê³o ostateczn¹ decyzjê. Oto lista zwy-
ciêzców:

I miejsce

nagroda: 5000 z³ i publikacja ksi¹¿ki

„Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê”, Micha³ Kotliñski, god³o: PhunckY

II miejsce

nagroda: 3000 z³ i publikacja ksi¹¿ki

„Æmy i motyle”, Monika Lipiñska, god³o: SOL

„Powró¿yæ, Dominiko?”, Halina Olczak-Moraczewska, god³o: Uœmiech s³onia

III miejsce

nagroda: 2000 z³ i publikacja ksi¹¿ki

„My”, Anna Borowicz, god³o: Innamorata

„Chyba Zo³za”, Emilia Chomutowska, god³o: Sosnowaigie³ka

WYRÓ¯NIENIA

nagrody po 1000 z³ i publikacja ksi¹¿ek

„Œmieræ statystykom!”, Marta Akuszewska, god³o: Fendi

„Aliantka”, Regina Kowalska, god³o: Regina

„Zoœka Brat”, Mariusz Niemycki, god³o: Tosia

„W cieniu Motyla”, Marta Sienkiewicz, god³o: MYSTERY

„Pejza¿ z królikiem”, Milena Trziszka, god³o: RAK 72

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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ul. ¯egañska 36, 04-736 Warszawa,
tel.: (+48 22) 331 84 90, 331 03 05
tel./fax: (+48 22) 331 84 95, 331 88 71

WWW.TELBIT.PL
EDU.INFO.PL – Polski Portal Edukacyjny
e-mail: marketing@telbit.pl

Wydawnictwo TELBIT jest firm¹ rodzinn¹, dzia³aj¹c¹ na rynku ksi¹¿ki od 14 lat. Publikujemy znane
i popularne informatory i poradniki edukacyjne. Nasza oferta obejmuje obecnie wszystkie poziomy, na
których dokonuje siê wyboru drogi dalszej edukacji, od szko³y podstawowej przez gimnazjum i maturê, a¿ po
studia podyplomowe. Uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych edukacj¹, karier¹
i kultur¹ zapraszamy równie¿ na strony Polskiego Portalu Edukacyjnego Edu.info.pl.

W 2005 roku Wydawnictwo poszerzy³o swój profil o ksi¹¿ki dla dzieci, ksi¹¿ki oko³opodrêcznikowe,

beletrystykê m³odzie¿ow¹, przewodniki oraz wspó³czesn¹ prozê polsk¹ i literaturê popularn¹.

W serii „Lubiê siê uczyæ” wydajemy ksi¹¿ki umo¿liwiaj¹ce skuteczne przygotowanie siê do sprawdzia-
nów i egzaminów koñcz¹cych kolejne etapy edukacji. S¹ to œwietnie opracowane repetytoria wraz z zestawa-
mi zadañ, æwiczeñ i testów, przygotowane przez doskona³ych autorów – egzaminatorów z okrêgowych
komisji egzaminacyjnych i pedagogów z wieloletnim doœwiadczeniem dydaktycznym. Logo tej serii, z charak-
terystyczn¹ kolorow¹ papug¹, to znak jakoœci, któr¹ doceni³y ju¿ tysi¹ce uczniów i nauczycieli.

M³odych czytelników zachêcamy do przeczytania ksi¹¿ek z serii „Przeczytaj mnie” i „Klub Odkryw-

ców” – odnajd¹ tutaj œwiat swoich rówieœników opowiadaj¹cych o codziennych perypetiach. W ksi¹¿kach
z tych serii doszukaæ siê mo¿na wielu w¹tków edukacyjnych i poznawczych. Wydawane w oprawie twardej
ksi¹¿ki z „Bia³ej serii”, przeznaczone dla samodzielnie czytaj¹cych dzieci, pe³ne s¹ humoru, fantazji
i dzieciêcej wra¿liwoœci.

Dla wielbicieli podró¿y wydajemy nowatorsk¹ seriê przewodników pt. „Wycieczki z klas¹”. Pierwsze
czêœci tej serii s¹ po³¹czeniem tradycyjnego przewodnika turystycznego z podrêcznikiem i poradnikiem dla
nauczycieli, kolejne – przeznaczone s¹ ju¿ dla szerszego grona odbiorców. Wszystkie dostarczaj¹ niebanalnej
wiedzy z zakresu literatury, historii, sztuki, przyrody i geografii, nie tylko uczniom, ale ka¿demu ambitnemu
turyœcie.

W ostatnich dwóch latach Wydawnictwo TELBIT znacznie poszerzy³o swoj¹ ofertê. Planowany jest dal-
szy, dynamiczny rozwój firmy.

¯yczymy Czytelnikom wielu mi³ych chwil spêdzonych z naszymi publikacjami, a autorów i kontrahentów
zainteresowanych wspó³prac¹ z dynamicznie rozwijaj¹cym siê wydawnictwem prosimy o kontakt z redakcj¹.

Micha³ Wereszczyñski

Dyrektor ds. Rozwoju

Anna Wereszczyñska

Z-ca Redaktor Naczelnej

Zofia Wereszczyñska-O³dakowska

Redaktor Naczelna

Z powa¿aniem,

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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WA¯NE KONTAKTY:

Autorzy
Zofia Wereszczyñska-O³dakowska

Wydawca – Redaktor Naczelna
e-mail: redakcja@telbit.pl

* * *

Autorzy (literatura piêkna)

Media
Anna Wereszczyñska

Z-ca Redaktor Naczelnej
e-mail: anek@telbit.pl, tel.: 022 331 84 95

* * *

Autorzy (literatura piêkna)

Media
Halina Pi¹tkowska

Redaktor
e-mail: h.piatkowska@telbit.pl, tel.: 022 331 84 90

* * *

Autorzy (edukacja, poradniki)

Kontrahenci (nowe przedsiêwziêcia)

Media
Micha³ Wereszczyñski

e-mail: mw@telbit.pl, tel.: 022 331 88 70 w. 77

* * *

Kontrahenci (rynek ksi¹¿ki)

Agencje reklamowe
Sponsorzy
Sebastian Kijuk
Dzia³ Handlowy

e-mail: sebastian@telbit.pl, tel.: 022 331 88 71 w. 76, 78

* * *

Media, patroni medialni
Katarzyna Gargol

Specjalista ds. promocji
e-mail: k.gargol@telbit.pl, tel.: 022 331 84 90 w. 71

W sprawach pilnych poza godzinami pracy firmy prosimy o kontakt pod numerem: 0501 268 466
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I nagroda

„Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê”

Micha³ Kotliñski

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y

Projekt ok³adki: Krzysztof Kibart
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Micha³ Kotliñski Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê
I nagroda

Dwudziestoletni Janek Katyñski to eksstudent filologii angielskiej sto³ecznego uniwersytetu,

który – pracuj¹c jako piekarz i diler – zapewnia ludziom chleb i miêkkie narkotyki. Drêcz¹ go
gonitwy myœli, obecne i by³e kobiety, paranoje, pokrêtne marzenia senne, mary i nocne zjawy

realne jak rzeczywistoœæ. Szuka sensu cierpienia, sensu ¿ycia i sensu sensu. Oprowadza nas po

surrealistycznym labiryncie swego przejaranego uniwersum (tu nawet d³ugopis mo¿e byæ na-
rzêdziem zbrodni) i wielowymiarowych przestrzeniach swego notorycznie upalonego umys³u.

Nerwowo obmacuje rzeczywistoœæ, chc¹c odnaleŸæ jej krawêdŸ i spojrzeæ poza ni¹, by prze-

konaæ siê, czy po z³ym nast¹pi gorsze. Jego rzeczywistoœæ to d³ugi, nie zawsze logiczny narko-
tyczny sen, sen to pu³apka, a trzeŸwoœæ – bolesne doœwiadczanie bytu.

Debiutancka powieœæ Micha³a Kotliñskiego zmusza do uwagi. Pozornie brutalistyczna, chropo-

wata, jest w gruncie rzeczy liryczn¹ opowieœci¹ o przyjaŸni, mi³oœci, inicjacji, dramatycznym poszuki-

waniu sensu ¿ycia. Kotliñski jest nie tylko sprawnym narratorem i obserwatorem, potrafi naszej rze-

czywistoœci wystawiæ gorzki rachunek artystyczny.

Pawe³ Huelle

Patronat: Radio Kolor, Gazeta Studencka, Independent.pl, Radio UWM FM, Magazyn SEMESTR,
Dlastudenta.pl, Studentnews.pl, Radio Olsztyn, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl.

fragmenty

Gdy budzisz siê nagle z koszmarnego marzenia, a na dworze jest jeszcze ciemno lub zaledwie
zaczyna œwitaæ, nie jesteœ pewien, czy to ci siê tylko œni³o, albo wrêcz wydaje ci siê, ¿e po prostu
wydarzy³o siê to wczoraj. Masz ¿o³¹dek w gardle, obawiasz siê poruszyæ o w³os i czujesz, ¿e koszmar
jest realny. W przera¿onej g³owie próbujesz uk³adaæ jakieœ modlitwy i b³agania, ale na nic siê to nie
zdaje. Wiesz, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie n o r m a l n i e, ¿e odkry³eœ p r a w d ê i ¿e, wyra¿aj¹c siê
³agodnie, nie jest dobrze. Chcia³byœ ju¿ nigdy nie musieæ wstawaæ z ³ó¿ka i stawiaæ t e m u czo³a,
tylko spaæ dalej. I zasypiasz. A gdy budzisz siê rano, iluzja normalnoœci jest z powrotem na miejscu.

W oddali, na granicy s³uchu, nieustaj¹co wy³y syreny. Przechodnie byli jacyœ na³adowani, wœciekli
i mieli zdecydowanie z³e zamiary. Ich twarze by³y groteskowo zniekszta³cone, z potwornie uwydat-
nionymi cechami fizycznymi, upodobniaj¹cymi ich do zwierzoludzi. Janek, dygoc¹c z niebywa³ego
zimna i zwierzêcego wrêcz strachu, krocz¹c jak po roz¿arzonych wêglach, unikaj¹c ludzi, skierowa³
siê w stronê domu. Nied³uga droga by³a najbardziej przera¿aj¹cym prze¿yciem w jego krótkim
¿yciu. W mieszkaniu jednak wcale nie by³o lepiej. Przez normalnie obskurn¹, teraz zaœ autentycznie
ziej¹c¹ œmierci¹ klatkê schodow¹ przedar³ siê najszybciej, jak potrafi³. Mieszkanie wyda³o mu siê
obce – tak obce, ¿e w pierwszej chwili pomyœla³, ¿e wszed³ nie do tego mieszkania co powinien.
Matka odwróci³a siê od zlewu; na jej widok przera¿ony Janek cofn¹³ siê i przywar³ do œciany. Wyol-
brzymienie narz¹dów zmys³ów, wielkie oczy i niezmierna bladoœæ upodabnia³y j¹ do ¿ywego trupa.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Micha³ Kotliñski Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê

I nagroda

Powiedzia³a coœ, ale ka¿dy dŸwiêk wydobywaj¹cy siê z jej ust k³u³ Janka przez uszy do samego
mózgu z tak¹ si³¹ i natê¿eniem, ¿e musia³ zatkaæ uszy. Skuli³ siê na pod³odze. Matka dalej coœ
mówi³a, potêgowa³o to tylko fizyczny ból i wstrz¹sy sejsmiczne rzeczywistoœci, które nadchodzi³y
z co g³oœniejszymi decybelami. Podesz³a do syna i chcia³a go dotkn¹æ. Zerwa³ siê z dywanu i, obijaj¹c
siê o trzês¹ce siê œciany, wszed³ do dzielonego z bratem pokoju. Ten¿e, obdarzony twarz¹ goryla,
siedzia³ przed komputerem; wymamrota³ coœ do Janka, powoduj¹c ponowne wstrz¹sy i grymas bólu
na twarzy starszego z braci. Julek ³¹czy³ siê w³aœnie z internetem. Janek wgapi³ siê w ekran. Ju¿
chwilê wczeœniej wydawa³ mu siê niemal niebezpieczny, jednak w momencie po³¹czenia z sieci¹
sta³ siê kamer¹, mikrofonem... Poczu³, jak niewidzialne przewody i obwody zaczynaj¹ siêgaæ jego
g³owy, oplataæ j¹ i wymieniaæ z ni¹ dane. Wzdrygn¹³ siê, chcia³ uciekaæ, ale uœwiadomi³ sobie, ¿e nie
ma dok¹d. Pokój, ca³e mieszkanie by³o groteskowo ma³e i pokraczne. Skuli³ siê na ³ó¿ku i schowa³
g³owê w ramionach, modl¹c siê do wszystkich kiedykolwiek czczonych bogów, ¿eby rzeczywistoœæ
wróci³a do poprzedniej formy. I nic. Poczu³, jak ktoœ go szarpie. Podniós³ wzrok, gwa³townie podniós³
cia³o, zacz¹³ siê cofaæ i spad³ z ³ó¿ka; stali nad nim ludzie, którzy podobno byli jego matk¹, ojcem
i bratem; coœ mówili, teraz s³ysza³ jednak wszystko, jakby by³ na dnie studni. Na dworze by³o ju¿
ciemno. Z mamrotania „rodziców” wychwyci³ s³owo „naæpany” i wrêcz podœwiadomie zacz¹³ krêciæ
g³ow¹. Us³ysza³, ¿e ma po³o¿yæ siê spaæ, to mu przejdzie. „Matka” roz³o¿y³a mu ³ó¿ko, zgasi³a
œwiat³o. Po³o¿y³ siê. Gdy wszystko by³o pokryte gêst¹ warstw¹ ciemnoœci, nie by³o widaæ tego, czego
mia³by siê baæ, ale wcale nie by³o lepiej. Szmery, trzaski, nieprzyjazne g³osy. Le¿a³ spocony i jedno-
czeœnie dr¿¹cy z zimna. By³o mu niewygodnie, ale lêka³ siê przewracaæ. Julek smacznie spa³, nie
dostrzegaj¹c grozy realnoœci. Janek w³¹czy³ telewizor. Jedyny program o tej porze nadawa³ Polshit.
Po³owê ekranu zajmowa³ sms-chat, jedn¹ czwart¹ reklamy i komunikaty zwi¹zane z programem,
pozosta³¹ æwiartkê „prowadz¹cy” i teledyski. „Prowadz¹cy” czyta³ esemesy, „¿artowa³” i puszcza³
klipy. Wiadomoœci tekstowe wysy³ali idioci, æpuny i æpuny-idioci. Oprócz tego na górze ekranu lecia-
³y napisy w stylu „Nie jedz zupy dlatego, ¿e ci j¹ daj¹”. Czy to by³a ta zdrowa, normalna rzeczywi-
stoœæ? „Rodzice” Janka us³yszeli telewizor i przyszli do pokoju.

– Jeszcze nie œpisz?... Co ci jest? Czemu siê tak trzêsiesz?... ChodŸ do tamtego pokoju, przyjrzy-
my ci siê.

„Rodzice” posadzili go na krzeœle i wpatrzyli siê w niego. Niewyobra¿alny mêtlik w g³owie. Spoj-
rza³ w lustro, ale po ujrzeniu do szpiku chorej „realnoœci” w nim odbitej i na dodatek siebie, nie
popatrzy³ wiêcej w tamt¹ stronê. „Matka” usiad³a obok niego, „ojciec” z boku.

– Co siê dzieje? – zapyta³a. Dalej mia³a potwornie wyostrzone rysy i blad¹ cerê, ale teraz,
z przestraszonym wzrokiem i d³ugimi czarnymi w³osami na ramionach przypomina³a umar³ego
anio³a. Janek zatrz¹s³ siê.

– Wszystko jest takie... pomieszane... – pokrêci³ rêkoma i nagle podskoczy³, bo na górze coœ
stuknê³o – ...dawno nie spa³em.

„Ojciec” po³o¿y³ mu zaciœniêt¹ w piêœæ rêkê na kolanie. Janek wzdrygn¹³ siê – „ojciec” wyda³ mu
siê jakimœ pierdolonym cyborgiem. Anio³y... Cyborgi... Janek zerwa³ siê z krzes³a i z³apa³ siê za
g³owê. Na zewn¹trz œwita³o. Œwit ¿ywych trupów. Intoksynacja, telewizja, komputery... i ludzie
zmieniaj¹ siê w takich jak on. W zombi. Wizja armii, t³umu krocz¹cych pó³¿ywych, otêpia³ych
wraków jak on, i armii Japoñców pruj¹cej do nich z laserów, by zamieniæ ich w kupê miêsa... Janek
usiad³ i zacz¹³ siê trz¹œæ.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Micha³ Kotliñski Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê

I nagroda

– To s¹  j a p o ñ s k i e  g r y  w i d e o , rozumiecie?!... – ³zy œcieka³y mu po policzkach.
„Matka” po³o¿y³a mu rêkê na ramieniu i da³a jak¹œ tabletkê.
– Lek uspokajaj¹cy. Po³knij to i po³ó¿ siê spaæ, synku.
Janek po³o¿y³ siê, ale chora energia dalej w nim pulsowa³a. Gdy tabletka rozpuœci³a siê we krwi,

poczu³ tylko jakby przewody, po³¹czenia, pajêczynê po³¹czeñ, która niewidocznie, ale namacalnie
na³o¿y³a siê na mózg. Zerwa³ siê z ³ó¿ka.

– Co wy mi daliœcie?! – krzykn¹³ i zacz¹³ szybko chodziæ po pokoju. Rodzice coœ mówili, ale nie
s³ysza³. Na zewn¹trz by³o szaro. Bezlistne, wykrêcone drzewa, wiatr, br¹zowa ziemia... Rzeczywi-
stoœæ postnuklearna, eksperymenty na ludziach... Janek zacz¹³ krzyczeæ.

– Nie widzicie, co tu siê dzieje? Nie widzicie r z e c z y w i s t o œ c i ??...
Us³ysza³ chichot dzieci. Od d³u¿szego czasu s³ysza³ te¿ wyraŸny, niski odg³os pracy jakichœ ma-

szyn. Nagle do jego nozdrzy dotar³ leciutki zapach niedaj¹cy siê pomyliæ z ¿adnym innym: wiêc to
t a k  pachnia³o pal¹ce siê ludzkie cia³o!

Janek skuli³ siê w k¹cie pokoju, mamrocz¹c i dygoc¹c. „Rodzice” zapytali go, czy pojedzie z nimi
do szpitala. Zgodzi³ siê. By³ przekonany, ¿e to ostatnie chwile jego ¿ycia. Zadzwonili gdzieœ, ubrali
go i wpakowali siê z nim do taksówki (nie mieli wówczas samochodu). Ta pru³a tak potwornie szyb-
ko, ¿e wydawa³o mu siê, i¿ leci, a dok³adniej – ¿e znajduje siê w nieoznakowanym samochodzie
jad¹cym na sygnale. Takie pojazdy przemykaj¹ czasem ulicami; najstraszniejsze jest to, ¿e ludzie
w nich jad¹cy ju¿ nigdy nie wysiadaj¹, kr¹¿¹ tylko bez koñca po „miastach” z ogromn¹ szybkoœci¹.
Jankowi zda³o siê, ¿e on sam  j e s t  syren¹ znajduj¹c¹ siê na dachu, zacz¹³ obracaæ g³ow¹ w lewo
i prawo szybko, szybciej i szybciej, obraz siê rozmazywa³... W koñcu zatrzyma³ g³owê i wymamrota³:

– Reset systemu... Reset systemu...

Micha³ Kotliñski, debiutuj¹cy powieœci¹ „Mi³oœæ zwija siê w bibu³kê”, urodzi³ siê w 1985 roku, mieszka
w Olsztynie, gdzie podobno nawet studiuje.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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II nagroda

„Æmy i motyle”

Monika Lipiñska

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Monika Lipiñska Æmy i motyle
II nagroda

Szesnastoletnia Tamara jest osob¹ dosyæ przekorn¹. Lubi iœæ pod pr¹d, preferuje styl cygañ-

sko-hippisowski i kolor wrzosowy. Mieszka we Wroc³awiu z mam¹, wielbicielk¹ nowoczesne-
go stylu ¿ycia i w³aœcicielk¹ ekskluzywnego salonu kosmetycznego, oraz jej przyjacielem Igo-

rem, pracownikiem prê¿nej agencji reklamowej. Ojciec, który tak¿e przed rozwodem rzadko

bywa³ w domu, teraz mieszka w Kanadzie i nie utrzymuje kontaktów z córk¹. Te wakacje
Tamara ma spêdziæ u nieznanej jej bli¿ej siostry ojca, w ma³ym miasteczku na po³udniu Polski.

Jest pewna, ¿e to bêd¹ najgorsze wakacje w jej ¿yciu, bo co ciekawego mo¿e wydarzyæ siê

w takim Wrzosowie?! Pilnie skrywane sekrety przesz³oœci, zagadkowe, niezwyk³e postaci, ma-
giczne amulety i godziny odmierzane miejskim zegarem s³onecznym sprawi¹ jednak, ¿e Tamara

przekroczy ramy czasu i otworzy skarbiec rodzinnych tajemnic... Czy upora siê z demonami

przesz³oœci?

Patronat: Radio M³ody Wroc³aw, Studentnews.pl, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl.

fragmenty

Podesz³am do okna jarz¹cego siê w ciemnoœci ciep³ym œwiat³em. Niestety, by³o przys³oniête
jasn¹ zas³on¹ i choæ pozwala³o œwiat³u wylewaæ siê na zewn¹trz, uniemo¿liwia³o zapuszczenie ¿ura-
wia do œrodka domu. Có¿, mówi siê trudno.

I wtedy dobieg³y mnie dŸwiêki muzyki. Mieszkaniec tego domu musia³ byæ koneserem, bo us³y-
sza³am dŸwiêki skrzypiec i fletu. Kurumi zamiaucza³ rozdzieraj¹co i zacz¹³ siê wyrywaæ. Szybko
zakry³am mu pyszczek d³oni¹, ale by³o za póŸno. W jakiœ tajemniczy sposób, pomimo dosyæ g³oœnej
muzyki, zostaliœmy us³yszani. To chyba przez to, ¿e Kurumi ugryz³ mnie lekko, a ja wrzasnê³am
nieopanowanie, burz¹c spokój ciszy nocnej. Nie zd¹¿y³am nawiaæ, gdy drzwi otworzy³y siê i w progu
stanê³a wysoka postaæ.

– Przepraszam – powiedzia³am g³oœno, mru¿¹c oczy przed zaskakuj¹co ostrym œwiat³em z wnê-
trza domu. – Zab³¹dzi³am i… i kot mnie ugryz³ – dokoñczy³am idiotycznie.

– No proszê! – us³ysza³am kpi¹cy, dobrze znany g³os – Myœla³am, ¿e nigdy ju¿ do mnie nie
przyjdziesz. Co siê tak patrzysz? Da³am ci mój adres, prawda? No, wchodŸ¿e! Gdzie ten kot?

– Tutaj – podsunê³am jej Kurumi. – To mój kot.
– No, to wchodŸcie – zabrzmia³o jak rozkaz.
Zosta³am niemal wci¹gniêta do œrodka i utonê³am w morzu œwiat³a i dŸwiêkach muzyki. [...]
Kobieta ubrana by³a w czarn¹ sukniê. Jej smuk³¹ szyjê  ozdabia³ d³ugi sznur bia³ych pere³.
Wygl¹da³a, jakby sz³a na bal w ambasadzie.
– Wiem ju¿, kim jest Tamara £empicka – powiedzia³am pierwsze, co przysz³o mi do g³owy.
Uœmiechnê³a siê, siêgaj¹c do stoj¹cej na stole srebrnej papieroœnicy.
– Doskonale – wypuœci³a z czerwonych ust kó³eczko dymu. – Jak ci siê podoba?
– Bardzo – powiedzia³am szczerze. – Wspania³e malarstwo.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Zamyœli³a siê, wpatruj¹c siê w Kurumi spod pó³przymkniêtych powiek. Od³o¿y³a papierosa na
brzeg kryszta³owej popielniczki i siêgnê³a po kota siedz¹cego na moich kolanach.

– W³aœnie – powiedzia³a, celuj¹c we mnie widelcem. – Dobrze, ¿e wreszcie przysz³aœ. Wiesz
chyba, ¿e to mnie zawdziêczasz swoje imiê?

Nie wiedzia³am. Nigdy mnie to nie obchodzi³o. Przypuszcza³am, ¿e imiê to kwestia przypadku.
– Kiedy siê urodzi³aœ – zaczê³a, odkrawaj¹c widelczykiem kawa³ek „Pocieszajki”. – Twoja ciotka,

pamiêtam to dobrze, przysz³a tu z twoim ojcem. Tak, tak w³aœnie by³o… Przyszli tu i powiedzieli, ¿e
dadz¹ ci moje imiê, ¿ebyœ zosta³a wielk¹ artystk¹. Jak ja – dokoñczy³a, bez cienia skromnoœci – Jak
zjemy, poka¿ê ci moj¹ pracowniê. Mam nadziejê, ¿e lubisz obrazy?

– Oczywiœcie – powiedzia³am z pe³nym przekonaniem. – Bardzo siê cieszê. Nigdy nie widzia³am
pracowni artysty.

– Du¿o straci³aœ, ale prêdko to nadrobimy. ChodŸ!
Zerwa³a siê i chwyci³a mnie za rêkê. By³a niespodziewanie silna. Poœpiesznie od³o¿y³am widel-

czyk z resztk¹ ciasta i pobieg³am za ni¹. Po wysokich, w¹skich schodach wbieg³yœmy na piêtro. Pani
Tamara otworzy³a bia³e drzwi i wepchnê³a mnie do du¿ego, zupe³nie pozbawionego mebli pokoju.

Œmierdzia³o farbami, ale prêdko o tym zapomnia³am na widok galerii obrazów szczelnie zape³-
niaj¹cych œciany. Wra¿enie by³o niesamowite. Jak w muzeum, ale bez tego nadêcia i patosu. Du¿e
i mniejsze, kwadratowe i prostok¹tne, widoki kwiatów w wazonie, martwej natury, sielskich pejza-
¿y – i twarzy. Setki oczu œledz¹cych ka¿dy twój ruch. Nat³ok wra¿eñ powodowa³, ¿e trudno by³o
skupiæ siê na jednym tylko p³ótnie.

– Niesamowite – powiedzia³am z autentycznym podziwem. – Pani to wszystko namalowa³a?
– A jak¿e! – uœmiechnê³a siê kpi¹co. – Co do jednego.
Nie wiedzia³am, czy mówi powa¿nie, czy ¿artuje. Ale nie dane mi by³o tego sprawdziæ, bo w³aœnie

w tej chwili zadzwoni³ dzwonek u drzwi.
Pani Tamara przesta³a siê uœmiechaæ. Jej subtelne rysy stwardnia³y, a w oczach pojawi³o siê

napiêcie.
– Zostañ tutaj – syknê³a i wysz³a, zamykaj¹c mnie w œrodku. Na klucz! Zanim siê opamiêta³am,

zazgrzyta³ zamek, a po chwili us³ysza³am oddalaj¹ce siê kroki.
Dopad³am klamki i szarpnê³am z ca³ej si³y. Zamkniête! Nie przes³ysza³am siê! Ona naprawdê

mnie tu uwiêzi³a!
Spokojnie – nakaza³am sobie twardo, staraj¹c siê nie traciæ g³owy. Podesz³am do okna zas³oniête-

go przybrudzon¹ roletê. Chyba dawno nikt jej nie podnosi³, bo stawia³a zaciek³y opór. Szarpnê³am
mocno i urwa³am sznurek, ale roleta skoczy³a do góry.

Okno wychodzi³o na „Wzgórze Doktora Caligari” spowite w gêst¹ ciemnoœæ. Centrum Wrzoso-
wa, œwiec¹ce kilkoma jasnymi punkcikami, nigdy nie wydawa³o mi siê takie dalekie.

Przysiêg³am sobie, ¿e jeœli wyjdê z tego ca³o, nigdy wiêcej nie spojrzê nawet w tê stronê.
Z nerwów zrobi³o mi siê zimno. Zawsze tak by³o. Teraz trzês³am siê jak osika.
Ruszy³am na drugi koniec pracowni, ¿eby siê trochê rozgrzaæ. Przycisnê³am d³onie do twarzy

i prawie wpad³am na rozstawione sztalugi. Cholera jasna! Z³apa³am chybocz¹ce siê nogi, w ostatniej
chwili ratuj¹c przed upadkiem jakieœ niedokoñczone dzie³o. By³ to najdziwniejszy malunek, jaki
widzia³am w ¿yciu. A przez chwilê naprawdê podoba³y mi siê te psychodeliczne, nowoczesne ba-

Monika Lipiñska Æmy i motyle

II nagroda
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zgro³y. Szybko zmieni³am zdanie. Ten wygl¹da³ jak karykatura obrazu. Nie, nie chodzi o to, ¿e by³
beznadziejny. By³ przera¿aj¹cy. Niby same pod³u¿ne linie, w ciemnej, mrocznej gamie kolorów, ale
ja widzia³am tu ¿a³obnie wyci¹gniête g³owy, rozwarte do krzyku usta. Bo¿e wszechmog¹cy!

Trzask, trzask, ³up!
Impulsywnie otwarto drzwi i na progu stanê³a ta psychopatka, której najwyraŸniej wydaje siê, ¿e

jest Tamar¹ £empick¹.
– Jak to dobrze... – zaczê³a, sun¹c w moj¹ stronê, ale nie s³ucha³am jej ani sekundy d³u¿ej.
Ruszy³am z kopyta, odepchnê³am j¹ i wypad³am na schody, dudni¹c g³oœno na ka¿dym stopniu.
W salonie Kurumi spa³ s³odko na krzeœle, „pilnuj¹c” mojego plecaka. Nie zwa¿aj¹c na protesty,

z³apa³am go, zarzuci³am plecak na ramiê i wypad³am na zewn¹trz, nie ogl¹daj¹c siê za siebie.

Monika Lipiñska mieszka we Wroc³awiu. Z wykszta³cenia jest bibliotekarzem. Pasjonuje siê podró¿ami
i poznawaniem obcych kultur. W jej dorobku znajduj¹ siê m.in. przejmuj¹cy reporta¿ „Bezdomnoœæ
w Dublinie”, wydrukowany na ³amach „Nauki i Pracy za Granic¹”, ksi¹¿ka „Wszystkie smaki cappuccino”,
podsumowuj¹ca roczny pobyt we W³oszech na wolontariacie europejskim, oraz powieœæ dla m³odzie¿y
„Miasto Zaginionych”.

Monika Lipiñska Æmy i motyle

II nagroda
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II nagroda

„Powró¿yæ, Dominiko?”

Halina Olczak-Moraczewska

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Halina Olczak-Moraczewska Powró¿yæ, Dominiko?
II nagroda

Dominika jest typow¹ piêtnastolatk¹, jej ¿ycie krêci siê przede wszystkim wokó³ proble-
mów sercowych – pierwszych mi³oœci i rozczarowañ oraz mody i makija¿u. Pewnego dnia ten

nastoletni rytm zostaje zburzony odrobin¹ magii i tajemnicy, która objawia siê w sporych roz-

miarów osobie wró¿ki Hildegardy. Roztoczona przez ni¹ wizja przysz³oœci uruchamia lawinê
nieoczekiwanych zdarzeñ. Dominika musi zmierzyæ siê z si³¹ w³asnego charakteru, ludzk¹ za-

wiœci¹, mi³osnym trójk¹tem oraz pokus¹ narkotykowej beztroski. Dzieciêca lekkoœæ bytu pod-

dana zostaje konfrontacji z najciemniejszymi wymiarami rzeczywistoœci doros³ych...

Patronat: Dziewczyna, TVP £ódŸ, Radio £ódŸ, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragment

No i zaczê³o siê! Najpierw musia³am prze³o¿yæ karty na trzy czêœci praw¹ rêk¹ do serca. Potem
Hildegarda u³o¿ywszy je na stole, wpatrywa³a siê w ich znaki i rysunki. Ja zaœ mia³am siê skupiæ
i myœleæ o czymœ dla siebie wa¿nym. Niestety, nic takiego nie przychodzi³o mi do g³owy. Robi³am
wiêc tylko m¹dre miny i wyba³usza³am oczy.

Po chwili Hildegarda rzek³a uroczyœcie:
– Wyprowadzisz siê st¹d do innego domu.
Do innego domu?! Co za bzdura! By³am bardzo oburzona takim pomys³em i od razu zaprzeczy-

³am:
– To niemo¿liwe...
Nagle, zupe³nie nie zwracaj¹c uwagi na moje s³owa, Hildegarda unios³a rêce i wpatrzy³a siê

w bli¿ej nieokreœlone miejsce na suficie. Nagle krzyknê³a:
– Babka i choroba! Ciotka i s¹siad chudy i gruby! Taras i wielki pies!!!
Zbarania³am... Byæ mo¿e zagadki stanowi³y jakieœ wyjaœnienie wró¿by, ale nie dla mnie. Mimo

to owe niesk³adne s³owa nies³ychanie zaintrygowa³y babciê Lusiê i pana Zenona. Z wypiekami na
policzkach ch³onêli je niczym jakieœ salomonowe m¹droœci.

Najmocniej jednak wstrz¹sn¹³ siê kot i nagle z dzikim wrzaskiem wykona³ w powietrzu podwój-
ne salto i wyl¹dowa³ na szczycie kredensu, str¹caj¹c ogonem szklany wazon, który z trzaskiem
wyl¹dowa³ na œrodku sto³u.

No i po wró¿bach, pomyœla³am ucieszona, patrz¹c na blat zasypany pot³uczonym szk³em. Jed-
nak Hildegarda ze spokojem hipopotama odgarnê³a zamaszyœcie st³uczkê i znów utkwi³a wzrok
w kartach. Po chwili powiedzia³a coœ bardzo ciekawego:

– Jest przy tobie m³ody szatyn... i on jest nawet wyj¹tkowo tob¹ zainteresowany...
Nadstawi³am uszu. Szatyn?! To mo¿e byæ Patryk! Oczywiœcie, bardzo bym chcia³a, ¿eby siê mn¹

„wyj¹tkowo zainteresowa³”!
– Jednak bêd¹ utrudnienia i wielkie... ogromne przeszkody...
Nie dowiedzia³am siê niczego bli¿szego o tych przeszkodach, które maj¹ utrudniaæ zaintereso-

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Halina Olczak-Moraczewska Powró¿yæ, Dominiko?

II nagroda

wanie owego m³odego szatyna moj¹ osob¹, bo Hildegarda nagle zmieni³a temat i sprawy szalenie siê
skomplikowa³y.

Wró¿ka wpatrzywszy siê tym razem w ¿yrandol, zaczê³a z szybkoœci¹ karabinu maszynowego
wyrzucaæ w przestrzeñ s³owa:

– Telefon! Park! Oszustwo! Wszystko przepadnie! Bruneta, bruneta nadchodzi!!!
Ostatni¹ wiadomoœæ wykrzyknê³a tak g³oœno, ¿e podskoczyliœmy do góry wszyscy, ³¹cznie z ko-

tem siedz¹cym na kredensie. Amadeusz na dŸwiêk s³owa „bruneta” da³ susa w dó³ i ruszy³ niczym
ruda rakieta przez wype³nione porcelanowymi lalkami pó³ki i eta¿erki. Nie mog³am nic zrobiæ, bo
musia³am trwaæ przy Hildegardzie.

Babcia Lusia niezdecydowana, czy wa¿niejsze jest s³uchanie wró¿by, czy ratowanie bezcennej
kolekcji, miota³a siê miêdzy sto³em a lataj¹cymi w powietrzu figurkami. Obowi¹zek bezskuteczne-
go ³apania kota spad³ wiêc na biednego pana Zenona, nieustannie obszczekiwanego przez atakuj¹c¹
go z pasj¹ Funiê.

Hildegarda zaœ, niewzruszona niczym ska³a wœród wzburzonego silnym sztormem morza, wy-
g³asza³a coraz bardziej absurdalne przepowiednie.

– Koszmar! – krzyknê³a, ³api¹c siê za g³owê. – Bêdzie krymina³!
Potem g³osem przypominaj¹cym hucz¹cy grom poinformowa³a sufit:
– Wykopy i szklarnia. Policja i pogotowie. £ysy z czerwonym lokiem! Niebieskie oczy i czerwona

czapka. Burza! Wielka burza z piorunami!!!
Na razie jednak zamiast burzy szala³ Amadeusz, dokumentnie pustosz¹c zastawione porcelan¹

pó³ki. Str¹ciwszy wszystko, co móg³, wskoczy³ wprost na du¿y ¿yrandol. Kocim wrzaskom towarzy-
szy³o szczekanie Funi podskakuj¹cej razem z panem Zenonem, który próbowa³ kijem od szczotki
œci¹gn¹æ kota z lampy.

Nie zwracaj¹c na nic uwagi, Hildegarda stwierdzi³a po kolejnych oglêdzinach kart:
– Bêdzie napad i porwanie... kole¿anka prawie zwariuje... wszystko przez te okropne... narkotyki.
Co ona wygaduje, myœla³am, nie wiedz¹c, czy jej wró¿by braæ na serio, czy te¿ œmiaæ siê z nich.

Jednak nastêpna seria z³owieszczych okrzyków zdecydowa³a:
– Pogoñ w nocy! Kamera! Cmentarz! Ró¿owe auto! Duch... duch... ty bêdziesz duchem!!!
I ju¿ wiedzia³am! Czegoœ równie idiotycznego i œmiesznego nie s³ysza³am, jak d³ugo ¿yjê. Nie-

wiele brakowa³o, a parsknê³abym œmiechem prosto w nos zwariowanej wró¿ce.
Panu Zenonowi uda³o siê w koñcu str¹ciæ kota z ¿yrandola, niestety, wprost na w³asn¹ ³ysaw¹

g³owê. Przestraszony Amadeusz wczepi³ siê pazurami w resztki w³osów, a staruszek wrzasn¹³ dziko
i pogna³ wokó³ sto³u, zupe³nie jak przedtem nasz kot! Za nimi ruszy³a Funia!

Hildegarda nawet nie raczy³a rzuciæ okiem na nieszczêsnego ma³¿onka, tylko zadowolonym
g³osem oznajmi³a:

– Straszna wró¿ba, jedna tragedia.
Po czym z³o¿y³a karty i doda³a spokojnie:
– Skoñczy³am. Nie dziêkuj.
Dziêkowaæ? Za tê farsê?! Zas³oni³am twarz, bo ju¿ nie mog³am wytrzymaæ, i czu³am, ¿e za chwi-

lê siê rozeœmiejê. Babcia Lusia widaæ opacznie zrozumia³a moje zachowanie, bo podesz³a i zaczê³a
mnie pocieszaæ:

– Nie p³acz, Dominiczko, mo¿e wró¿by siê nie spe³ni¹...
– Jak ja powró¿y³am, wszystko siê spe³ni – bez krzty skromnoœci zauwa¿y³a Hildegarda.
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Halina Olczak-Moraczewska Powró¿yæ, Dominiko?

II nagroda

Amadeusza pewnie znudzi³a jazda na g³owie staruszka. Nagle miaukn¹³ i wyskoczy³ przez okno,
zrzucaj¹c przy okazji dwie doniczki pelargonii. Na szczêœcie mieszka³yœmy na parterze. Babcia
usi³owa³a ratowaæ kwiaty, a pan Zenon z rozpêdu wpad³ pod stó³, œci¹gn¹³ serwetê i jak d³ugi roz-
ci¹gn¹³ siê u stóp swej ogromnej ma³¿onki. Hildegarda pochyli³a siê, patrz¹c na niego z niesma-
kiem.

– Zenonie, co ty tam robisz?
Pobieg³am szybko do kuchni, ¿eby siê spokojnie poœmiaæ, a kiedy ju¿ trochê dosz³am do siebie,

z³apa³am szufelkê ze szczotk¹ i wróci³am do pokoju.
Wszyscy troje siedzieli poœród pot³uczonego szk³a, porcelany i porozrzucanych serwetek. Wi-

docznie takie przyziemne sprawy zupe³nie ich teraz nie interesowa³y. Babcia Lusia i pan Zenon
ch³onêli z otwartymi ustami s³owa Hildegardy, a ona pogr¹¿ona w dymnej zas³onie kolejnego papie-
rosa snu³a swoje przepowiednie:

– Asteroida ju¿ leci w naszym kierunku. Jak uderzy w Ziemiê, zniszczy trzy czwarte planety
i ¿ycie przestanie istnieæ. Ale mo¿e te¿ uderzyæ w Ksiê¿yc...

– I wtedy nic siê nie stanie? – spyta³a z nadziej¹ w g³osie babcia Lusia.
– Wtedy Ksiê¿yc spadnie na Ziemiê, zniszczy trzy czwarte planety i ¿ycie przestanie istnieæ...
No có¿, wygl¹da³o na to, ¿e tak czy owak mamy przechlapane. Zatem wziê³am siê do sprz¹tania.
Nagle trzasnê³y drzwi wejœciowe i do pokoju wszed³ Patryk. Jak on piêknie wygl¹da³ mimo potar-

ganych przez wiatr w³osów! Pod pach¹ taszczy³ wierzgaj¹cego ³apkami Amadeusza.
– Przepraszam, dzwoni³em, niestety, nikt nie otwiera³ – powiedzia³ od progu. – Ale drzwi nie by³y

zamkniête, wiêc wszed³em... Myœla³em, ¿e coœ siê sta³o, bo z waszego okna nagle wyskoczy³ ten
kot...

Mówi¹c to, postawi³ na pod³odze obra¿onego kocura i coraz bardziej zdziwiony rozgl¹da³ siê po
naszym salonie.

– Wszystko w porz¹dku – odpar³a babcia z zachwytem.
– W³aœnie pani Hildegarda przepowiada³a nam ró¿ne wspania³e katastrofy!
– Kot wygl¹da³ na wystraszonego, miaucza³ i biega³ po ulicy, dlatego z³apa³em go i przynios³em –

mówi³ coraz bardziej speszony Patryk, patrz¹c bezradnie na pobojowisko.
Hildegarda zaœ wbi³a w niego przenikliwe spojrzenie i nagle g³osem jak grom wypowiedzia³a

nies³ychanie dziwn¹ uwagê:
– A ty, ch³opcze, uwa¿aj na silnik, bo ciê porw¹ bandyci!
I Patryk ju¿ nic wiêcej nie powiedzia³. Po prostu os³upia³.

Halina Olczak-Moraczewska ukoñczy³a prawo na Uniwersytecie £ódzkim, Studium Pedagogiczne oraz
Studium Scenariuszowe w ³ódzkiej filmówce. Jest autork¹ scenariuszy dla wytwórni Semafor oraz Wy-
twórni Filmów Oœwiatowych. Jej ksi¹¿ka, „Brawo Zuzia”, uzyska³a jedn¹ z trzech g³ównych nagród na
konkursie ogólnopolskim. Mieszka w £odzi wraz z mê¿em pisarzem Jackiem Krakowskim i córk¹. Kocha
wszystkie zwierzêta, a szczególnie koty. Interesuje j¹ ca³y œwiat wraz z okolicami.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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III nagroda

„My”

Anna Borowicz

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y

Projekt ok³adki: Marcin B¹kowski
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Anna Borowicz My
III nagroda

Tydzieñ z ¿ycia czwórki m³odych ludzi. Kasiê (studentkê pierwszego roku historii sztuki),

Aleksa (15-letniego gimnazjalistê), Julkê (17-letni¹ licealistkê) i Tomka (20-latka pracuj¹cego
w sklepie odzie¿owym) mimo ró¿nicy wieku, zainteresowañ, œrodowisk, w których siê obra-

caj¹, charakterów, zachowañ i problemów ¿ycia codziennego ³¹czy jedno – zagubienie i niesa-

mowita samotnoœæ. Zamiast bliskoœci drugiego cz³owieka – internet, zamiast rozmowy z przy-
jacielem – piwo wypite w samotnoœci, zamiast rozmowy z rodzicami – w³asny zamkniêty pokój.

Na pozór twardzi i zimni, s¹ jedynie wkraczaj¹cymi w doros³oœæ wra¿liwymi istotami, którym

brak przewodnika. A w ci¹gu tygodnia mo¿e zdarzyæ siê wszystko: kradzie¿, próba molesto-
wania, odejœcie ojca...

Patronat: Radio Gdañsk, Dlastudenta.pl, Studentnews.pl, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragmenty

Kasia

Pierwsza myœl po przest¹pieniu progu pokoju – w³¹czyæ komputer. Powitalna melodyjka Win-
dowsa, bezmyœlnie uœmiechniête s³oneczko Gadu-Gadu (najpopularniejszego wœród moich znajo-
mych komunikatora internetowego), migaj¹ca strona startowa – voila, witaj w domu! Sprawdzam
skrzynkê – jak zwykle stos spamów. Przynajmniej ktoœ o mnie myœli. „Czy chcesz byæ szczêœliwa?
Twoje ¿ycie Ci nie odpowiada? Chcesz je zmieniæ?” – czytam s³owa któregoœ z e-maili-œmieci. Tak,
chcê byæ szczêœliwa, ¿ycie mi nie odpowiada, chcê je zmieniæ. Wystarczy, ¿e wyœlesz SMS o treœci
„SZCZESCIE pod numer ****, a dostaniesz odpowiedŸ z recept¹ na szczêœliwe ¿ycie! Nie wahaj
siê! Szczêœcie na Ciebie czeka!”. To jeszcze trochê poczeka, nie mam nic na koncie. Ziewaj¹c,
wy³¹czam pocztê i otwieram fora internetowe, na których siê udzielam. ¯adnych ciekawych wypo-
wiedzi. Ludzie, jacy wy jesteœcie nudni!

„Czy na pewno chcesz wy³¹czyæ komputer?” – odczytujê komunikat na ekranie.
– Nie, nie chcê, ale muszê siê pouczyæ – mówiê do mojego kompa.
– Dziewczyno, po co? I tak przejmiesz firmê po rodzicach!
– Nie twoja sprawa. Mam pewien plan.
– Plan? He, he, dobre sobie, ty i twoje plany! – widzicie, komputery te¿ siê czasem z nas œmiej¹.
Otwieram repetytorium leksykalno-tematyczne z jêzyka francuskiego.
W podstawówce uczy³am siê angielskiego i niemieckiego, w gimnazjum – angielskiego i nie-

mieckiego, w liceum – angielskiego, niemieckiego i hiszpañskiego, na studiach mam angielski
i niemiecki. Mówiê biegle po angielsku, znam podstawy hiszpañskiego, nie potrafiê skleciæ zdania
po niemiecku, uczê siê sama francuskiego – tak wygl¹da³by wpis w moim CV w rubryce „znajomoœæ
jêzyków obcych”.

***
Dlaczego francuski? Bo nie niemiecki.
Dlaczego historia sztuki? Bo nie prawo.

Dlaczego autobus? Bo nie taksówka.

Dlaczego Miko³aj? Bo nie mi³oœæ.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Alex

Do gimnazjum je¿d¿ê autobusem, starym, œmierdz¹cym gratem z wiecznie naæpanym kierowc¹.
No dobra, nie wiem, czy naæpanym, ale cholernie wkurzaj¹cym. Czym? Niczym, co za ró¿nica.
Nienawidzê 129, nienawidzê ludzi, których ci¹gle w nim spotykam, i dlatego jestem dla nich niemi-
³y. Nigdy nie ustêpujê miejsca staruchom i ciê¿arnym, a dzieciaki kopiê, gdy tylko mam okazjê.

Teraz stojê obok jakieœ laluni. Zwróci³em ju¿ na ni¹ uwagê wczeœniej, od jakiegoœ czasu jeŸdzi
tym samym busem co ja. Niechc¹cy nadepn¹³em jej na nogê. Sorry, ziomalka, nie chcia³em. Nie,
nie powiedzia³em tak, bo po cholerê? Spojrza³em siê jakoœ krzywo, niech ma za swoje. Za co? Za
wszystko. Fajny towar: ³adny przód, ³adny ty³ i mordka w porzo, a do tego prowokuj¹cy uœmiech. Ale
za stara dla mnie. Muszê znaleŸæ sobie jak¹œ m³odsz¹, bo wszystkie ziomy maj¹ ju¿ panienki. Nie
mogê byæ gorszy.

Wysiadka. Pêdem na fajkê, bo za chwilê hista. Ten popieprzony dziad znowu bêdzie pyta³ i znów
dostanê pa³ê. Œwietnie! Potem wywiadówka i znowu matka bêdzie rycza³a. Czy nauczyciele nie
mog¹ skumaæ, ¿e jak kogoœ nie interesuj¹ przywileje szlacheckie, to – choæby bardzo chcia³
– nie da rady siê ich nauczyæ?! Powaleni s¹. Móg³bym odpowiadaæ z drugiej wojny œwiatowej.

W sumie, Hitler te¿ by³ powalony. Ca³y ten œwiat jest zdrowo powalony.
Zaci¹gam siê ostatni raz i idê na lekcjê. Maksa oczywiœcie nie ma, pewnie podrywa jakieœ laski

pod monopolowym. Ninja chory (ostatnio za du¿o wypi³). Tylko Arnold siedzi ju¿ w ³awce.
– Siema, ziom, jak tam? – pyta mnie, gdy siadam.
– Spoko, a u ciebie?
– Nic nowego, starzy znowu siê pok³ócili i matka wyjecha³a. Przynajmniej nie bêdzie mnie ganiaæ

do mycia garów. A, kupi³em nowe spodnie, patrz... – pokazuje b³yszcz¹cy czarny dres.
– No, fajne – powiedzia³em i po³o¿y³em siê na ³awce; byle ten dzieñ skoñczy³ siê jak najszybciej!

Julka

Forum filmowe, forum literackie, forum jêzykowe, poczta, newsy, Gadu-Gadu, Skype – czêœæ
druga. Uœmiechniête s³oneczka Gadu-Gadu s¹ za chmurk¹ – ludzie zaraz wróc¹. Nie wracajcie, nie
chcê was. Po co siedzê przed tym komputerem? Marnujê kolejne godziny mojego siedemnastolet-
niego ¿ycia na wirtualn¹ rzeczywistoœæ. Chocia¿... w niej przynajmniej nie muszê spotykaæ ludzi.
Z drugiej strony jednak... i tu potrafi¹ dra¿niæ. Otwieram szafkê. Obejrzê jakiœ film... albo nie.
Poczytam jak¹œ ksi¹¿kê... albo nie. Wyjdê pobiegaæ. Nie, nie chce mi siê ubieraæ. Nudy. Nudy.
Nudy.

Mam jutro jakiœ sprawdzian? Tak, z historii. Œwietnie, XVI wiek, bosko, rewelacja. Nie cierpiê
tego. Wstanê o 5, to siê pouczê... albo nie. Pouczê siê na przerwach w szkole albo w ogóle nie pójdê na
ten sprawdzian.

SMS. Nienawidzê komórek, czujê siê jak na smyczy. Gdybym mia³a psa, nie prowadza³abym go
na smyczy. Czujê coraz mocniejsze szarpniêcia mojej „smyczy”, muszê przeczytaæ tego SMS-a.
„Hej! Co porabiasz? Moze pojdziemy na spacer?”. Hej, nic nie porabiam i nie pójdziemy na spacer.
Odpisujê: „Hej. Jestem zajeta, moze kiedy indziej”. Nie chcê byæ jak ten pies.

Koniec przerwy na ¿ycie, wracam przed kompa. Witaj internecie, co tam panie w polityce? Nic?
To samo? Co za ró¿nica.

Anna Borowicz My

III nagroda
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Tomek

Zazdroszczê im tej sesji! Zazdroszczê wkuwania! Zazdroszczê harówy! Nie maj¹ œwiadomoœci,
jakimi s¹ szczêœliwcami, ¿e studiuj¹. Maj¹ perspektywy, mog¹ siê nazywaæ studentami. A ja? Skoñ-
czy³em liceum. Nie technikum, nie zawodówkê. Nie mam ¿adnego zawodu. Nie znam siê na ga-
stronomii, fryzjerstwie, maszynach czy szyciu. W rubryce zawód zaznaczam „bezrobotny”. Pracujê
dorywczo w sklepie z ciuchami. Zatrudnili mnie tylko dlatego, ¿e bardzo prosi³em. W moim CV
mam wpisane „Ukoñczy³em szko³ê œredni¹. Doœwiadczenie zawodowe: ¿adne. Praktyki: brak. Sta¿:
nie odbywa³em”. Jestem nikim, a oni s¹ studentami.

Owszem, mog³em pójœæ po maturze na jak¹œ prywatn¹ uczelniê i obracaæ siê w t³umie innych
„odrzuconych”. Wœród bogatych leniów i tych, którzy nie za³apali siê na wymarzone kierunki stu-
diów. Wœród tych, których marzenia szlag trafi³. Wœród tych, którym rodzice wyrzucaj¹, ¿e za ma³o
siê uczyli, mimo ¿e kuli dniami i nocami.

Mam jeszcze czas. Uczê siê tej piekielnej geografii. Poprawiê wyniki. Ju¿ nie chcê mieæ 100%.
Wystarczy mi 90%, bylebym siê dosta³ na ekonomiê. Nie mogê siê poddaæ. Zrobiê to, na co mnie
staæ. A staæ mnie na wszystko. Moje ¿ycie bêdzie perfekcyjne, a o tym zmarnowanym roku spróbujê
jak najszybciej zapomnieæ.

Anna Borowicz, debiutuj¹ca powieœci¹ „My”, urodzi³a siê w 1988 roku w Gdañsku. Obecnie studiuje
historiê sztuki na rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Jej pasj¹ s¹: kino, kultura i jêzyki obce.

Anna Borowicz My

III nagroda
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III nagroda

„Chyba Zo³za”

Emilia Chomutowska

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y

Projekt ok³adki: Katarzyna Listwon
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Emilia Chomutowska Chyba Zo³za
III nagroda

Osiemnastoletnia Zo³za (kochliwa feministka, wybuchowa, ale wra¿liwa pracoholiczka, któ-
ra uwielbia jêzyk polski), jak ka¿dy w tym wieku, prze¿ywa wzloty i upadki. Nieszczêœliwie

zakochana, zdepresjonowana maturzystka o nieco sierotkowatym wygl¹dzie musi zmierzyæ

siê z pani¹ Laur¹, ostr¹ polonistk¹, która jak stra¿nik wiêzienny pilnuje, aby wszyscy dobrze
przygotowali siê do matury, prze¿yæ swoj¹ osiemnastkê, pójœæ na studniówkê, przemyœleæ swoje

uczucia do Daniela (zdolny poeta), Piotra (brunet, typ bondowski) oraz Miko³aja (blondyn

o niebieskich oczach, wysoki, przystojny, weso³y, d¿entelmen z prawdziwego zdarzenia,
w dodatku harcerz), pogodziæ siê, pok³óciæ i znowu pogodziæ z przyjació³k¹, dogoniæ i przego-

niæ poetyck¹ gwiazdê liceum Czeœka Trufla, przyst¹piæ do matury... Tymczasem wszyscy od-

stawiaj¹ naukê na drugi plan, poniewa¿ ju¿ nied³ugo studniówka...

Patronat: Independent.pl, Dlastudenta.pl, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragmenty

17.10.05, poniedzia³ek

Zo³za zalicza³a siê do tych ludzi, którzy nie lubi¹ poniedzia³ków. Wp³ywa³o na to wiele czynni-
ków wewnêtrznie-zewnêtrznych. Tym razem do³¹czy³ siê do tego jeszcze okrutny ból zêbów po
comiesiêcznej wizycie u ortodonty i g³ód spowodowany niemo¿noœci¹ jedzenia. Sz³a wiêc do szko³y
w „znakomitym” poniedzia³kowym humorze, usi³uj¹c nie zasn¹æ po drodze. Ca³y wczorajszy dzieñ
do bia³ego rana, a dziœ znów od godziny 6 czyta³a niezbyt zajmuj¹c¹ lekturê – „Ferdydurke”. Upu-
piona Zo³za pó³œpi¹co dowlok³a siê do szko³y, gdzie zby³a swoj¹ klasê obojêtnym spojrzeniem
i ruszy³a na lekcje.

Za co to spojrzenie? Otó¿ biedna dziewczyna dosta³a podczas weekendu niezwykle du¿o SMS-ów
od swoich „wspó³klasowców”. Ale ¿eby choæ jeden zaprasza³ gdzieœ, pyta³, jak siê czuje... Gdzie tam!
Wiadomoœci przypomina³y ³añcuszek „przeka¿ dalej” czy „wyœlij to kolejnym piêciu osobom”, a ich
treœæ brzmia³a mniej wiêcej tak: „Co jest zadane z polaka?”. „A figê!” – pomyœla³a Zo³za, odczytuj¹c
kolejn¹, i odpisa³a tylko Adasiowi, bo ostatnio by³ dla niej nawet mi³y. Jak¿e siê pomyli³a! Gdy
wesz³a do szko³y, on jeden w³aœnie jej nie przywita³. Ostentacyjnie wyci¹gnê³a komórkê, aby po raz
kolejny poœmiaæ siê z zabawnych SMS-ów od kolegi, który chcia³ zostaæ ksiêdzem. Akurat przysz³a
nowa wiadomoœæ – od Konrada, o piêæ lat starszego kompana z warsztatów poetyckich. Wieœci nie
by³y weso³e, co tylko jeszcze bardziej przygnêbi³o dziewczynê. Odezwa³ siê te¿ jej egoizm, jak za-
wsze gdy chodzi³o o sprawy dotycz¹ce mi³oœci (mo¿e dlatego wybra³a taki temat na maturê?). Budzi³
siê gdzieœ w g³êbi œwiadomoœci i wy³azi³ na wierzch, objawiaj¹c siê œci¹gniêtymi brwiami
i ogólnie sierotkowatym wygl¹dem. Tak by³o i tym razem. Szybko siê jednak opanowa³a i odpisa³a
Konradowi, ¿e siê za niego pomodli, co – w kontekœcie ostatnich wydarzeñ katechetycznych – by³o
z jej strony ogromnym poœwiêceniem.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Emilia Chomutowska Chyba Zo³za

III nagroda

póŸny wieczór

Zo³za zastanawia siê nad jutrzejsz¹ pielgrzymk¹, na któr¹ nie jedzie. Boi siê. Boi siê o wszyst-
kich, o Agaty, g³ównie o Agatê C. Le¿¹c w ³ó¿ku, myœli, jak to by by³o, gdyby im siê coœ sta³o: „Nie, nie
mo¿e im siê nic staæ! Jednak...”. Siêga po telefonik.

SMS do Agaty C.: Kochana Agato czy mi wybaczysz?
SMS od Agaty C.: Oczywiscie :)
Reakcja Zo³zy: p³acze z radoœci – odzyska³a przyjació³kê!

05.12.05, poniedzia³ek – z pamiêtnika Zo³zy

10 powodów, dla których nie mo¿na pokochaæ Zo³zy:

1. Nie mo¿na z ni¹ wytrzymaæ, ona sama ma z tym problemy.

2. Ci¹gle narzeka.

3. Nie jest reprezentatywna.

4. Nie mo¿na siê z ni¹ dogadaæ (chyba ¿e mówi siê o szkole).

5. Nic nie potrafi, czyli – ³adnie mówi¹c – nie ma zdolnoœci manualnych (¿on¹ by byæ nie mog³a).

6. Jest dziecinna.

7. Za du¿o mówi...

8. Nie nadaje siê na dziewczynê (kocha tylko romantycznie).

9. D¹¿y do doskona³oœci (ambitna idealistka).

10. Na œwiecie nie istnieje nikt, komu by siê chcia³o nara¿aæ ¿ycie, aby prze¿yæ z Zo³z¹ chwilê

d³u¿ej ni¿ tego wymaga obowi¹zek. Grozi to bowiem:

a. zanudzeniem,

b. zwariowaniem,

c. za¿enowaniem,

d. zdenerwowaniem

e. itd.

22.01.06, niedziela

Z samego rana Zo³za obudzi³a siê w cieplutkim ³ó¿ku. Zdawa³o jej siê, ¿e œwieci s³oñce (na
dworze by³ tak naprawdê jeszcze wiêkszy mróz). By³o jej dobrze, czu³a siê spokojna na duszy
i w sercu. W poniedzia³ek wieczorem za to strasznie siê denerwowa³a, zastanawiaj¹c siê, jak to
bêdzie. Przewraca³a siê z boku na bok, nie mog¹c zasn¹æ i kiedy pomyœla³a sobie, co tam robi Agata C.
na rekolekcjach, coœ podpowiedzia³o jej, ¿eby siê pomodliæ. Nie wstaj¹c z ³ó¿ka, z³o¿y³a rêce
i zaczê³a szeptem, a potem pó³g³osem œpiewaæ i wtedy sta³o siê coœ piêknego. Oderwa³a siê sercem
i dusz¹ od trosk ziemskich, poczu³a, jak wype³nia j¹ si³a...

godzina 11.03

Jasia pisze, ¿e nie przyjedzie: Zo³za zostaje pozbawiona mo¿liwoœci wygl¹dania ³adnie w normal-
nej fryzurze.

godzina 17

Jasia pisze, ¿e jednak przyjedzie. Przypadkiem okazuje siê te¿, ¿e matka bierzmowana Zo³zy
zrobi jej makija¿.

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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godzina 20.50

Zo³zê ze zdenerwowania boli brzuch. Katar nie mija, a pomalowane po raz pi¹ty paznokcie zno-
wu siê rozmazuj¹. Chcia³aby teraz porozmawiaæ z Agat¹. Stres œciska j¹ za gard³o. „To ju¿ jutro”
– myœli. Wypija wapno, bierze witaminê C i tabletki przeciwbólowe i wskakuje do ³ó¿ka. „¯eby tylko
normalnie pospaæ, bo jutro bêdzie lipa. JUTRO, JUTRO, JUTRO! O Bo¿e!”.

Emilia Chomutowska, debiutuj¹ca powieœci¹ „Chyba Zo³za”, jest studentk¹ Wydzia³u Pedagogicznego
Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Pierwsze kroki pisarskie stawia³a, udzielaj¹c siê w Klubie Mi³oœników Poezji
dzia³aj¹cym przy XI Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Bia³ymstoku.

Emilia Chomutowska Chyba Zo³za

III nagroda
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WYRÓ¯NIENIE

„Œmieræ statystykom!”

Marta Akuszewska

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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Marta Akuszewska Œmieræ statystykom!
wyró¿nienie

20-letni Maksymilian to typ kobieciarza i zimnego drania, który lubi bawiæ siê dziewczynami.
Mieszka w Poznaniu z rodzicami, m³odsz¹ o dwa lata siostr¹ Paulin¹ i babci¹ Marcel¹. Ma wspania-
³ych przyjació³: Ulê oraz Tomka, którzy zawsze s³u¿¹ mu rad¹. Studiuje, pracuje jako barman,
trenuje p³ywanie. Jego sielankowe ¿ycie burzy pewnego dnia poznanie najbli¿szej przyjació³ki jego
siostry. Z pocz¹tku zafascynowany wy³¹cznie urod¹ Marysi, z czasem docenia jej charakter. Nieste-
ty, dziewczyna jest w szczêœliwym zwi¹zku, którego wcale nie ma zamiaru koñczyæ... Swoje zmaga-
nia z rzeczywistoœci¹ Max opisuje na blogu, który za³o¿y³ przede wszystkim po to, by dokuczaæ
przedstawicielkom p³ci piêknej, prowokuj¹c je ró¿nymi œmia³ymi wypowiedziami.

Patronat: Studentnews.pl, Dlastudenta.pl, Giery.eu, Radio Kolor, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragment

Z Tomkiem pisaliœmy sobie SMS-y w czasie dzisiejszego wyk³adu. Nie mieliœmy dziœ zajêæ
z Bodziem ani z Bara-bar¹, wiêc dzieñ ci¹gn¹³ siê jak flaki z olejem. Nudzi³o siê nam, wiêc postano-
wiliœmy zaj¹æ siê czymœ konstruktywnym. Musieliœmy przyj¹æ tak¹ formê komunikacji, bo siedzie-
liœmy w innych miejscach (dla jaj), a SMS-y w naszej sieci s¹ akurat bardzo tanie (bez reklamy).
I <Tomek> Czeœæ, stary, pogadamy?
II <Ja> OK. Byle o czymœ ciekawym, a przynajmniej ciekawszym od wywodów Godzilli!
III Nie uwierzysz w to, co ci powiem.
IV Raczej napiszesz, stary
V No. Chcesz wiedzieæ?
VI Jeszcze pytasz...
VII Spodoba³a mi siê Madzia
VIII JAKA MADZIA??
IX Ta trzy rzêdy przed tob¹. W niebieskim sweterku
X To niedostêpne COŒ??
XI Wiem. Niestety. Dlatego mam do³a
XII Nie mog³a ci siê inna spodobaæ, tylko akurat ona?!
XIII To samo mogê powiedzieæ o tobie
XIV Fakt
XV Tej, i co mam zrobiæ?
XVI A co chcesz…?
XVII Nigdy z ni¹ nawet nie gada³em!
XVIII Najwy¿sza pora
XIX Myœlisz? Bo mi siê wydaje, ¿e nie doœæ, ¿e mnie po pierwsze wyœmieje, to jeszcze pobije!
XX Ale z ciebie miêczak. Najwy¿ej wymierzy jednego plaskacza, przecie¿ dasz radê
XXI Nie o to chodzi, ba³wanie. Siara na ca³ego
XXII Trzeba rozpoznaæ teren
XXIII Ale jak?

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y
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XXIV No nie wiem. To twoja dzia³ka i twoje pole do popisu
XXV Fajny z ciebie kumpel. Prosi³em ciê o pomoc, a ty siê do mnie dup¹ obracasz :/
XXVI No, ale jak mam ci pomóc? Sam nie umiem gadaæ z Marysi¹
XXVII Umiesz! No b¹dŸ dobrym funflem! Pomó¿ mi, do cholery!
XXVIII Daj sobie spokój – ona jest jak z betonu, zimna jak lód. Usposobiona inaczej. Na pewno nie
ma normalnie w g³owie
XXIX Dziêki za superradê! Naprawdê mi pomog³eœ, jak nie wiem!!!
XXX KuŸwa – czego ty ode mnie oczekujesz?!
XXXI Zawsze jakoœ potrafi³eœ mi pomóc, to teraz te¿ umiesz
XXXII Problem w tym, ¿e wymiêkam, jeœli chodzi o te sprawy. Przesta³em byæ SPECEM
XXXIII Co ty pieprzysz mi tu!
XXXIV No dobra. Zrobiê to dla ciebie. Podejdê do niej, jak siê skoñczy wyk³ad
XXXV Wiedzia³em, ¿e mnie nie zawiedziesz. Dziêki, stary
XXXVI Ale nic nie obiecujê. Jak mi siê nie uda, to nie miej w¹tów
XXXVII Spox. Bêdê czeka³ na ciebie w bufecie
XXXVIII Dla ciebie wszystko, skarbie :-)
XXXIX Dziêki, tygrysku :>
XL Przestañ, bo siê wyda…
XLI Co?
XLII Nasz gorrrrrr¹cy romans :)
XLIII Aaaaa! Jasne. Ju¿ koniec. To zrób to dla mnie, a potem przyleæ i wszystko opowiedz! Tylko nie
mów od razu, ¿e chodzi o mnie!
XLIV A o kogo?
XLV Nie wyp³ywa siê od razu na g³êbok¹ wodê :-)
XLVI To wyjdzie na to, ¿e to ja. Ale kit z tym. Mnie ju¿ nic nie zszokuje
XLVIII tak 3maæ. Dobry piesek. Moja krew!
XLVIII Spadaj
XLIX <spada> Na razie, misiu :-)
L Ju¿ nie pisz, bo Godzilla coœ zaczyna wêszyæ. Jak nas z³apie, to gnój murowany

Z³¹czyliœmy siê w czasie jednego wyk³adu dok³adnie piêædziesiêcioma SMS-ami.
Nie mog³em zawieœæ najlepszego kumpla. Zawzi¹³em siê, wci¹gn¹³em brzuch, wypi¹³em pierœ,

podnios³em g³owê i podszed³em.
JA: Czeeeœæ, kole¿anki. Mogê na chwilê porwaæ jedn¹ z was?
JEDNA Z NICH: Zale¿y, która to bêdzie...
JA: Raz, dwa, trzy, t¹ wybrank¹ bêdziesz ty! Oooo, Madzia. Pozwól na chwilê.
MADZIA: Nie mam teraz czasu. Jestem zajêta. Muszê zadzwoniæ.
JA: To poczeka, a ja nie mogê.
MADZIA: Dos³ownie dwie minuty!
JA: Dos³ownie. No najwy¿ej dwie minuty i dwie sekundy, dobrze?
MADZIA: OK.
JA: No to chodŸ.
MADZIA: O co biega?

Marta Akuszewska Œmieræ statystykom!

wyró¿nienie
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JA: Widzisz. Mój kumpel wzdycha do ciebie.
MADZIA: ¯e co?
JA: No, to, co s³yszysz.
MADZIA: Jak to wzdycha?
JA: No nie mo¿e spaæ przez ciebie, nie mo¿e normalnie ¿yæ!
MADZIA: Co ty gadasz...? A kto to?
JA: Nie mogê powiedzieæ. Na razie nie mogê.
MADZIA: No to nara. Nie bêdê rozmawiaæ o kimœ, kogo nie znam.
JA: Ale go poznasz! Daj mu szansê! On siê boi, ¿e go odrzucisz.
MADZIA: Skoro siê boi, to najwyraŸniej jest w tym coœ z prawdy.
JA: Gryziesz mê¿czyzn?
MADZIA: Przepraszam, a czujesz siê pogryziony?
JA: S³owami – owszem. Plis, daj mu szansê.
MADZIA: Jak¹ znowu szansê?
JA: Pogadaæ z tob¹.
MADZIA: Sorry, ale facet, który sam nie ma odwagi do mnie podejœæ i posy³a swego kumpla, jest dla
mnie nikim.
JA: On mnie nie posy³a! Sam przyszed³em.
MADZIA: No, dobrze. Powiedz mu, ¿e mogê siê z nim spotkaæ, ale w nastêpnym tygodniu. Podaj
mi jego numer.
JA: To lepiej podaj swój, to mu przeka¿ê.
MADZIA: A sk¹d mam pewnoœæ, ¿e to nie jakiœ zboczeniec, co?
JA: Zaœwiadczam, ¿e nie.
MADZIA: Odezwa³ siê porz¹dny... He, he.
JA: Dziêki.
MADZIA: Dobra, masz. Daj mu. Zaraz, zaraz. Jeœli to Rafa³, to lepiej daj sobie spokój.
JA: Jak móg³bym ci polecaæ Rafa³a! Za kogo mnie masz...
MADZIA: Jeœli nie Rafa³, to... Ju¿ wiem kto.
JA: Wiesz? To kto?
MADZIA: Spadaj. Nic ci nie powiem, tak jak ty mi. Przeka¿ mu, ¿e nie ma u mnie szans. I niech do
mnie w ogóle nie pisze.
JA: Ale...
MADZIA: Nie ma „ale”! Nie chcê i tyle.
JA: Jaka szkoda...
MADZIA: ¯egnam. Zaj¹³eœ mi dok³adnie cztery minuty i dwadzieœcia osiem sekund. Spore prze-
giêcie, jak na moj¹ dok³adnoœæ.

Marta Akuszewska urodzi³a w 1988 roku. Mieszka w Luboniu pod Poznaniem. Ma starszego o 5 lat
brata Tomka oraz o 7 lat starsz¹ siostrê Nataliê Aniê, czuje siê z nimi bardzo z¿yta i zwi¹zana. Studentka
filologii polskiej UAM interesuje siê pisarstwem, dziennikarstwem, muzyk¹, œpiewem, tañcem, podró¿a-
mi, aktorstwem oraz histori¹. Powieœæ „Œmieræ statystykom!” zaczê³a pisaæ w wieku 16 lat.

Marta Akuszewska Œmieræ statystykom!

wyró¿nienie

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y



30

WYRÓ¯NIENIE

„Aliantka”

Regina Kowalska
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Regina Kowalska Aliantka
wyró¿nienie

Dobrochna, uczennica trzeciej klasy gimnazjum, staje przed trudn¹ prawd¹ – jej rodzice

rozwodz¹ siê. Decyzja ta wprowadza szereg powa¿nych i nieodwracalnych zmian w uporz¹d-
kowanym œwiecie dziewczyny. W œrodku roku szkolnego opuszcza Warszawê, zostawia zna-

jomych i ukochane k¹ty, by razem z matk¹, absolutnie nie¿yciow¹ artystk¹, zamieszkaæ w ma-

lowniczej wsi nad jeziorem. To w³aœnie tu spotka „aliantów” – ludzi, których ró¿ne sytuacje
¿yciowe zmusi³y do ucieczki z miasta. Tu spróbuje zbudowaæ now¹ rzeczywistoœæ, uwolni

w sobie „alianckiego ducha”, zacznie byæ sob¹, zmierzy siê z ¿yciem i siêgnie po zakazany

owoc...

„Aliantka” przedstawia œwiat m³odych ludzi, których za wczeœnie dopad³o doros³e ¿ycie

i zwi¹zane z nim problemy, mówi o potrzebie przyjaŸni i mi³oœci, o tym, ¿e warto mieæ prawdzi-

wych przyjació³ i swoje miejsce na ziemi.

Patronat: Dziewczyna, Radio Olsztyn, Victor Gimnazjalista, Radio UWM FM, Polski Portal Edukacyjny
Edu.info.pl

fragment

Otworzy³y drzwi, na których wisia³y dwie tabliczki: „Sekretariat” i „Dyrektor szko³y”. Sekretarka
wprowadzi³a je do gabinetu pani dyrektor Marii Z³otowskiej. Jej nazwisko w pe³ni odpowiada³o
kolorowi w³osów, które pofarbowane by³y nie na blond, ale w³aœnie na z³oto, albo raczej na ¿ó³to. „Pod
kolor elewacji” – podsumowa³a z³oœliwie w myœlach Dobrochna, ale uœmiechnê³a siê grzecznie, nie
zdradzaj¹c swoich wniosków. Dyrektorka zaczê³a wypytywaæ, co te¿ sprawi³o, ¿e przeprowadzi³y siê
na wieœ na sta³e. Matka wyjaœni³a jej sytuacjê rodzinn¹. Nieweso³e po³o¿enie przysz³ej uczennicy
i jej matki przemówi³o do serca pani dyrektor i pozwoli³o wyzbyæ siê przykrego uczucia zazdroœci
wywo³anego efektownym strojem przyby³ej. „W koñcu jakoœ musi sobie kobieta to zrekompenso-
waæ” – skomentowa³a w myœlach wygl¹d pani Gra¿yny i zabra³a siê do wype³niania dokumentów.
Potem zaprowadzi³a Dobrochnê do jej klasy.

To by³ szok! W sali ca³kiem nawet przyjemnej, w pracowni biologicznej, ca³ej zastawionej pomo-
cami, siedzia³o piêtnaœcie osób. Najgorsze by³o to, ¿e jedna z dziewczynek siedzia³a sama i pani od
biologii, jak siê póŸniej okaza³o – tak¿e wychowawczyni Dobrochny, usadzi³a j¹ natychmiast obok
niej. Dobrochna wola³aby siedzieæ, przynajmniej na razie, sama, ¿eby móc spokojnie rozgl¹daæ siê
po klasie i obserwowaæ nowe towarzystwo. Niestety, musia³a usi¹œæ razem z rudaw¹, chud¹ dziew-
czynk¹ ubran¹ w bistorowe spodnie i sweterek w ró¿nobarwne pasy. W ogóle ca³e to towarzystwo
wygl¹da³o, jakby ¿ywcem przeniesiono je z jakiegoœ balu przebierañców. W klasie by³o szeœciu ch³op-
ców i dziewiêæ dziewczyn. Ch³opcy, poza tym, ¿e wygl¹dali zupe³nie szczeniacko, mogli jeszcze ujœæ
w t³oku, ale dziewczyny?! „Bo¿e, co za mena¿eria!” – pomyœla³a ze zgroz¹ Dobrochna. Tylko jedna
z nich ubrana by³a przyzwoicie, mia³a na sobie markowe d¿insy i modn¹ bluzê. Reszta, nieudolnie
usi³uj¹c naœladowaæ kreacje na topie, nosi³a niemodne ciuchy. Dwie dziewczyny siedz¹ce w tej
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Regina Kowalska Aliantka

wyró¿nienie

samej ³awce mia³y na sobie sweterki w przyprawiaj¹cym o ból zêbów, ró¿owym kolorze. Kolor mo¿e
i by³ modny, ale przed trzema laty. Kilka œwieci³o go³ymi pêpkami spod krótkich, zupe³nie ju¿
niemodnych bluzeczek. A kiedy Dobrochnie spad³ d³ugopis i musia³a siê po niego schyliæ, ogarnê³a
j¹ prawdziwa zgroza. Wszystkie dziewczyny, oprócz tej jednej w d¿insach, mia³y buty na koturnach!
By³ to ju¿ zupe³ny relikt, jakieœ dwa czy trzy lata wczeœniej buty na koturnach definitywnie wysz³y
z mody. Nikt ju¿ nie nosi³ takiego obuwia! No, oczywiœcie, oprócz dziewczyn w Starym Srokowie.
Poza dziwnym ubraniem, dziewczyny charakteryzowa³y jeszcze w³osy, które nosi³y œlady pasemek
w najró¿niejszych, przewa¿nie ju¿ wyp³ukanych kolorach. „Czy¿by to chêæ naœladowania dyrektor-
ki?” – pomyœla³a Dobrochna i uœmiechnê³a siê z³oœliwie. Z kole¿ank¹ z ³awki zamieni³a tylko kilka
s³ów, potem ju¿ nie mo¿na by³o rozmawiaæ. Rudow³osa dziewczyna nazywa³a siê Ula. Dobrochna
cieszy³a siê, ¿e trwa lekcja i nie musi z nikim rozmawiaæ. Obawia³a siê zawsze obcych osób, wola³a
dobrze znane sobie kó³ko przyjació³ ze starej szko³y. Tymczasem wisia³o nad ni¹ widmo dzwonka,
po którym trzeba bêdzie jakoœ prze¿yæ przerwê wœród tych dziewcz¹t i ch³opców w niemodnych
ubraniach i fryzurach. Kiedy wesz³y tu z dyrektork¹, wychowawczyni kaza³a jej siê przedstawiæ. Imiê
wywo³a³o œmiech dziewcz¹t i g³upawe ¿arciki ch³opców. Westchnê³a. Zawsze tak by³o. To idiotyczne
imiê nadane jej przez matkê przeœladowa³o j¹ od najm³odszych lat. W prywatnym gimnazjum nie
przeszkadza³o jej to tak bardzo, ale tutaj? Wœród tych Patrycji, Ul i Kamil brzmia³o idiotycznie.
„Akurat w tym jednym przypadku matka nie musia³a s³uchaæ swojego artystycznego natchnienia”
– pomyœla³a Dobrochna i znowu westchnê³a. DŸwiêk g³oœnego westchniêcia zag³uszy³ jeszcze g³o-
œniejszy dzwonek. Przerwa. „Trzeba stawiæ czo³o nowemu rozdzia³owi w ¿yciu” – Dobrochna, pe³na
obaw, spojrza³a na klasê.

Od razu obst¹pi³y j¹ dziewczêta. Ch³opcy trzymali siê na uboczu, z pewnej odleg³oœci przygl¹da-
j¹c siê nowej kole¿ance. Dziewczyny pyta³y j¹, dlaczego przeprowadzi³a siê na wieœ i czy bêdzie tu
mieszkaæ na sta³e. Ula szczerze podziwia³a jej ciuchy, inne patrzy³y na nie z zazdroœci¹, ale nie
chcia³y siê do tego przyznaæ. Dumnie ods³ania³y pêpki i – siedz¹c na ³awkach – kiwa³y nogami
obutymi w stare, niemodne pantofle. Okaza³o siê, ¿e dziewczyna w d¿insach ma na imiê Patrycja
i jest córk¹ wójta. By³a raczej ma³omówna, pozosta³e – przeciwnie, papla³y i papla³y, a¿ Dobrochnie
zaczê³o siê krêciæ w g³owie od nadmiaru miejscowych sensacji. Na szczêœcie po dziesiêciu minutach
zadzwoni³ dzwonek i wkrótce do klasy wesz³a pani Dobrowolska – wychowawczyni. Kolejn¹ lekcj¹
by³a godzina wychowawcza. Pani Dobrowolska jeszcze raz powita³a Dobrochnê i, otworzywszy dzien-
nik, przygl¹da³a siê ocenom swoich wychowanków. Widocznie nie by³y najlepsze, bo kiwa³a g³ow¹
wyraŸnie zmartwiona. Reszta zajêæ minê³a bez wiêkszych sensacji. Dziewczyny przepisa³y Do-
brochnie plan lekcji, ¿eby mog³a przynosiæ odpowiednie ksi¹¿ki i zeszyty. Okaza³o siê jednak, ¿e
niektóre z nich bêdzie musia³a dokupiæ, bo warszawskie gimnazjum przyjê³o inne programy. Jeœli
chodzi o zrealizowany materia³, to by³a zdecydowanie do przodu, wiêc z tym kupowaniem nie mu-
sia³a siê bardzo œpieszyæ. Wraca³a ze szko³y z Ul¹, bo jej dom sta³ po drodze, dok³adnie na skrzy¿o-
waniu, sk¹d odchodzi³a droga nad jezioro.

Regina Kowalska pisze przede wszystkim dla dzieci i m³odzie¿y. Kanw¹ jej utworów s¹ bardzo czêsto
losy rodziny, przyjació³ i znajomych. Od szesnastu lat zwi¹zana jest z bogat¹ w urocze zak¹tki Warmi¹,
gdzie studiowa³a, obecnie zaœ pracuje zawodowo i tworzy.
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WYRÓ¯NIENIE

„Zoœka Brat”

Mariusz Niemycki
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Mariusz Niemycki Zoœka Brat
wyró¿nienie

Majka Brat ma siedemnaœcie lat, ale jej ¿ycie wcale nie krêci siê wokó³ typowych dla tego

wieku problemów. Wiecznie roz¿alona matka oraz uzale¿niony od alkoholu ojciec to tylko
czêœæ rzeczywistoœci, która konsekwentnie odziera tê niezwykle wra¿liw¹ i odpowiedzialn¹

dziewczynê z w³asnego „ja”. A teraz jeszcze jej trzynastoletnia siostra Zoœka zaczyna ekspery-

mentowaæ z narkotykami...
Czy Majka poradzi sobie z rozwi¹zaniem narastaj¹cych problemów swojej rodziny?

Patronat: Dlastudenta.pl, Giery.eu, Radio Kolor, Victor Gimnazjalista, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragment

Otoczyli mnie. Szeœciu wygolonych na ³yso ch³opaków w w¹skich d¿insach, czarnych koszulkach
i glanach. Wykrzywione twarze i ledwie widoczne w md³ym œwietle wytatuowane na szyjach pó³-
ksiê¿yce. Pluton Ksiê¿yca – tak o sobie mówili.

– No, no, kogo my tu mamy? – zapyta³ jeden z nich. Mia³ rozbit¹ wargê i siniaka na policzku.
Pozostali zachichotali, ale on najwyraŸniej oczekiwa³ odpowiedzi. By³ zaciekawiony.
– Jestem Majka, mieszkam kawa³ek st¹d, na Robotników – mój g³os brzmia³ obco.
– Majka, na Robotników – powtórzy³ powoli, jakby smakowa³ s³owa. Uœmiechn¹³ siê pogardliwie

i palcami prawej rêki uderzy³ siê w lewe przedramiê.
Wokó³ b³ysnê³y no¿e, kr¹g siê zacieœni³. Parsknê³am nerwowym œmiechem.
– Szukam...
– Cii... – przy³o¿y³ palec do ust. – Majka, na Robotników, taa...
– Ja j¹ znam, Kosa – odezwa³ siê najm³odszy z ch³opaków, Krzysiek Brzózka. W gimnazjum by³

zaraz za mn¹ na liœcie w dzienniku. – To Majka Brat. Jest w porz¹dku.
– Skoro tak mówisz – ch³opak z rozbit¹ warg¹ klepn¹³ siê po udzie. No¿e znik³y. – To ju¿ druga

twoja znajoma, Christo – zmru¿y³ powieki. – Chcesz czegoœ, odwa¿na dziewczynko?
– Szukam siostry, Zoœki. Ruda ma³olata.
Kosa ³ypn¹³ na kolegów, po czym cmokn¹³, krêc¹c g³ow¹:
– By³a tu ze dwie godziny temu. Chcia³a...
– Gdzie jest? – przerwa³am gwa³townie. – Coœcie jej zrobili?
– Nie histeryzuj, laleczko. Nie ma jej, co nie, boys?
£ysi przytaknêli skwapliwie.
– Proszê, Kosa, powiedz mi – szepnê³am. Zabrzmia³o to p³aczliwie, ale niech tam.
Kosa spojrza³ na kompanów, potem na mnie.
– Chcia³a kupiæ wolnoœæ – mrukn¹³.
– Wolnoœæ?
– W pigu³ce. Ale Christo... Zreszt¹, niewa¿ne. Spadaj, ma³a.
– Gdzie jest moja siostra?!
– Spadaj – Kosa splun¹³ na ziemiê i odszed³ w ciemnoœæ.
£ysi pod¹¿yli za przywódc¹. Szumia³o mi w g³owie.
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– Krzysiek! – krzyknê³am rozpaczliwie. Zawróci³.
– By³a tu, chcia³a kupiæ dzia³kê, ale... nie pozwoli³em. Rozumiesz? Za to, co wtedy, z policj¹... No

i nasze dawne, no wiesz...
W gimnazjum przy³apali go z prochami. Zezna³am, ¿e widzia³am, jak znalaz³ je na korytarzu.

By³am g³upia i zakochana.
– I co dalej?
– Nic, posz³a do P³omyka. Chyba... Powiedzia³a, ¿e pójdzie.
– Do jakiego P³omyka, cz³owieku? – roz³o¿y³am bezradnie rêce.
– Taki jeden, nie znam za bardzo. Osobiœcie nie widzia³em. Mówi¹ na niego P³omyk, lepszy

cwaniak, kulturka, rozumiesz. Nagania sobie klientów, bada rynek.
Z g³êbi parku dobieg³ przeci¹g³y gwizd. Krzysiek p³ochliwie zerkn¹³ w tamt¹ stronê.
– Gdzie go znajdê?
– Nie wiem. Muszê iœæ.
– Zaczekaj.
– Muszê, bo Kosa... Czeœæ, Majka!
Zosta³am sama. Co robiæ? Dochodzi³a jedenasta. Niech mama decyduje.

W domu panowa³a cisza. Zamknê³am drzwi, zdjê³am buty i wesz³am do kuchni. Chcia³o mi siê
piæ. W³¹czy³am czajnik elektryczny, zastanawiaj¹c siê, czy powiedzieæ mamie prawdê.

– Przez ciebie wkrótce oszalejê – us³ysza³am j¹ wczeœniej, ni¿ ujrza³am. „Prêdzej ja oszalejê”,
pomyœla³am. – Gdzieœ ty siê szlaja³a? – wesz³a, otulona w koc.

– Przecie¿... – prze³knê³am œlinê. – Przecie¿ szuka³am Zoœki, mamo. Sama mi kaza³aœ – podkre-
œli³am, jednak paranoja trwa³a w najlepsze.

– Po pierwsze, nie kaza³am ci ³aziæ po nocy – mówi³a, grzebi¹c w szafce. – O, jest zielona. A po
drugie, Zosia ju¿ dawno przysz³a, zasiedzia³a siê u jakiejœ Ewci, lekcje odrabia³y – wrzuci³a do kubka
torebkê zielonej herbaty i zala³a j¹ wrz¹tkiem.

Wyci¹gnê³am rêkê, ale ona usiad³a przy stole i zaczê³a siorbaæ.
– To mój kubek – zaprotestowa³am nieœmia³o.
– Twój bêdzie, jak sobie zapracujesz. IdŸ ju¿ spaæ, jutro do szko³y nie wstaniesz. Potem znowu

wstydu siê przez ciebie najem.
Zaczê³am oddychaæ przez nos. Miarowo i g³êboko. Taka terapia antygniewna w³asnego pomys³u.

Zatrzyma³am siê w progu.
– Z t¹ Ewci¹ to zwyk³a œciema – mruknê³am. – Ma³a pcha siê w k³opoty, zobaczysz jeszcze.
– W³asna córka by mnie nie ok³ama³a – stwierdzi³a z g³êbokim przekonaniem. – Zw³aszcza

m³odsza, co j¹ piersi¹ wykarmi³am.
Musia³a to powiedzieæ. Zawsze mówi³a coœ takiego, gdy chcia³a mi dopiec. Zawsze.

Mariusz Niemycki urodzi³ w 1962 r. w Ko¿uchowie (Lubuskie), mieszka w Nowej Soli. Jest autorem
wielu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, m.in.: serii o krainie Obi-Boków, powieœci: „Ptak, Cyna i pies s¹sia-
dów”, „Ptak, Cyna i luneta wisielca”, „InterCyna”, „Zuzia na zamku Bia³ej Damy”, „Zuzia i Panna N.”,
„Zuzia i skarby katedry” i „Przypadki Damianka” (12 czêœci w formie minipowieœci). Pisze tak¿e emitowa-
ne na antenie Radia BIS s³uchowiska dla dzieci.

Mariusz Niemycki Zoœka Brat

wyró¿nienie

Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieœæ dla m³odzie¿y



36

WYRÓ¯NIENIE

„W cieniu Motyla”

Marta Sienkiewicz
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Marta Sienkiewicz W cieniu Motyla
wyró¿nienie

Konstanty jest nieœmia³ym, zamkniêtym w sobie gimnazjalist¹. Ledwo tolerowany przez krew-

nych, u których mieszka od œmierci rodziców, przez rówieœników uwa¿any jest za dziwad³o.
Nieszczêœliwy i samotny Kocio czuje, ¿e nie radzi sobie z ¿yciem – z drêcz¹cym go starszym

kuzynem Aleksandrem, straszn¹ matematyczk¹, z samym sob¹. Gdy jest ju¿ na skraju depresji,

poznaje starsz¹, intryguj¹c¹ dziewczynê. Czy przypadkowo nawi¹zana znajomoœæ odmieni jego
¿ycie na lepsze? A w ogóle... kim jest tajemniczy tytu³owy Motyl?

Patronat: Radio Kolor, Independent.pl, Dlastudenta.pl, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl, Giery.eu.

fragment

Walentynki.
Ró¿owe lub wœciekle czerwone baloniki, nadmuchiwane serduszka, stosy pluszowych zabawek,

a wszystko to oczywiœcie z obowi¹zkowym napisem „I love you” czy innym, równie wyœwiechtanym
frazesem…

 Konstanty, jak co dzieñ, wêdrowa³ niespiesznie ze szko³y swoj¹ sta³¹ tras¹, popatruj¹c po drodze
na witryny sklepów i krzywi¹c siê szyderczo. Ju¿ od kilku dni wiêkszoœæ wystaw  przyci¹ga³a wzrok
natrêtnymi symbolami dnia œwiêtego Walentego, co w zestawieniu z reklamowanymi produktami
wygl¹da³o doœæ g³upawo. O, proszê… Choæby tu!

 Kocio przystan¹³ na moment i pe³nym niedowierzania wzrokiem zagapi³ siê na wystawê sklepu
miêsnego. No… To jednak trzeba mieæ coœ z rycerza… Najlepiej – zakuty ³eb! Pokiwa³ z politowa-
niem g³ow¹. Na samym œrodku wystawy pyszni³ siê wielki œwiñski ³eb, wykonany z jakiegoœ tworzy-
wa sztucznego, z jab³kiem – tak¿e sztucznym – wetkniêtym przemoc¹ do pyska. By³ on sta³ym
elementem ekspozycji sklepu i poœród innych, równie sugestywnych eksponatów, jak na przyk³ad
girlandy ze sztucznych parówek czy udziec barani z plastiku, nie rzuca³ siê zazwyczaj w oczy. Dziœ
jednak by³o inaczej. Umieszczono go na wielkiej tacy i ob³o¿ono ze wszystkich stron ma³ymi ser-
duszkami w obowi¹zkowej czerwieni. Tak¿e pomiêdzy girlandami sztucznych parówek i kie³basy
szynkowej da³y siê zauwa¿yæ akcenty walentynkowe w postaci zwisaj¹cych wdziêcznie czerwonych
baloników ze standardow¹ treœci¹ na b³yszcz¹cej powierzchni.

Konstanty przez chwilê kontemplowa³ ten surrealistyczny obrazek w milczeniu, po czym par-
skn¹³ œmiechem. Szkoda, ¿e na udŸcu nie zawi¹zano kokardki, oczywiœcie czerwonej! Có¿ za wy-
czucie sytuacji. Ciekawe, czy do zakupów dodaj¹ kartki walentynkowe?

Ruszy³ z wolna przed siebie, rozmyœlaj¹c, jak ³atwo mo¿na skomercjalizowaæ ka¿de, nawet tak
spontaniczne w zamyœle œwiêto i sprowadziæ je do poziomu popytu i poda¿y. Ludzie wszêdzie szu-
kaj¹ zysku. Wykorzystaj¹ ka¿d¹ okazjê, na si³ê rozdmuchaj¹ znaczenie ka¿dego œwi¹tecznego dnia,
bêd¹ o tym tr¹biæ w radiu, telewizji i w internecie. I bêd¹ na wszystkim zbijaæ kasê, wmawiaj¹c
klientom, ¿e w tym dniu nie mog¹ siê obyæ bez stosu kartek walentynkowych, absurdalnych baloni-
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wyró¿nienie

ków czy tych kretyñskich pluszowych zabawek… Czy czegokolwiek innego, co tylko nosi na sobie
znamiona Dnia Zakochanych. Ob³êd! Skrzywi³ siê lekko. Spokojna g³owa, jemu to nie grozi.

Marta Sienkiewicz debiutowa³a w 2006 roku powieœci¹ dla dzieci pt. „Dom przy ulicy Zwyczajnej”.
W tym samym roku zdoby³a I nagrodê w VII edycji konkursu „Nie poch³onie nas ekran”, a w roku 2008
– II miejsce w konkursie literackim na utwór o P³ocku zorganizowanym przez P³ock¹ Galeriê Sztuki.
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„Pejza¿ z królikiem”

Milena Trziszka
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Milena Trziszka Pejza¿ z królikiem
wyró¿nienie

Paulina to skromna romantyczka o niewygórowanych ambicjach – kontempluje naturê, ho-

duje króliki i... marzy. Pragnie pomagaæ ludziom, ale nie w taki sposób, jak to sobie wyobra¿aj¹

jej rodzice...

Pracowita jak mróweczka Justyna to zdeklarowana przeciwniczka p³ci mêskiej. Jest dobr¹

i sumienn¹ uczennic¹, nie w g³owie jej amory...

Asia jest figlarna, zalotna, otwarta i bezpoœrednia. To klasowa piêknoœæ, obiekt westchnieñ

wielu ch³opców. Potrafi jednak trzeŸwo myœleæ, ma jasne i sprecyzowane cele...

Licealistki z ma³ego miasteczka tworz¹ superprzyjacielskie trio. I chocia¿ trwaj¹ przygoto-

wania do matury, ¿ycie toczy siê swoim biegiem: ktoœ siê zakochuje, ktoœ podejmuje powa¿ne

¿yciowe decyzje, ktoœ inny z kolei, tak jak Maciek, który swoje prze¿ycia komentuje na blogu,
popada w tarapaty...

Patronat: Dlastudenta.pl, Giery.eu, Radio Kolor, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl

fragment

Ostatniej niedzieli na tarasie naszej daczy by³am œwiadkiem durnej dyskusji o nas, m³odych.
Nasz s¹siad zza p³otu, Bagner, popijaj¹c zimne piwo w wysokich kryszta³owych szklankach, który-
mi matka lubi³a szpanowaæ przy goœciach, mentorskim tonem zacz¹³ narzekaæ.

– To zmarnowane pokolenie – cedzi³ s³owa z dostojn¹ powolnoœci¹. Jako lekarz kardiolog mia³ siê
za znawcê ludzkich serc i umys³ów. – Tylko disco, d¿ointy i pi¹tkowy podryw im w g³owie, a potem,
ledwie skoñcz¹ osiemnastkê, zwiewaj¹ do Londynu i przy zmywaku zapominaj¹ o kraju, o honorze,
o swoich idea³ach... Zreszt¹ – wyd¹³ usta na znak totalnego lekcewa¿enia – wcale ich nie mieli.
Money, money, oto, co wa¿ne. Bo bez nich nie posmakuj¹ dragów, nie pójd¹ do pubu, nie zalicz¹
kolejnej laski... Wkrótce wszyscy wyjad¹ w œwiat, pozostaniemy tylko my – poklepa³ mojego ojca po
ramieniu – niez³omni, patriotyczni. Tak, za te grosze tyramy jak os³y w naszych biednych szpita-
lach, a przecie¿ i my moglibyœmy dziœ w londyñskich klinikach zarabiaæ niez³e funty. Ale kochamy
nasz siermiê¿ny kraj i nasze m³ode pokolenie, które ma nas, pryków idealistów, w g³êbokim powa-
¿aniu...

– To wcale nie tak – próbowa³am oponowaæ. W koñcu o wyjazdach m³odych ludzi do Anglii
i Irlandii, do Niemiec itd. s³ysza³o siê ka¿dego dnia w ka¿dej stacji telewizyjnej. To by³ niemal
ogólnonarodowy temat. – Nie wszyscy wyruszaj¹ szlifowaæ londyñskie bruki. A jeœli nawet wyje¿d¿aj¹,
to przecie¿ wróc¹. To w koñcu nie exodus, a jedynie emigracja. A z tej siê powraca. Ka¿dy chce byæ po
prostu wolny, mieæ wybór... Ka¿demu wolno podejmowaæ w³asne decyzje...

Patrzyli na mnie jak na raroga – odwa¿y³am siê otworzyæ buziê i powiedzieæ coœ dosadnie. Co
tam, niech sobie myœl¹, co chc¹, ja i tak nie mia³am zamiaru pozwoliæ prowadziæ siê na postronku
oczekiwañ moich starych. Coraz bardziej by³am pewna, ¿e nawet jeœli stoczê z rodzicami wojnê,
pójdê i tak w³asn¹ drog¹, co dla nich bêdzie oznacza³o, ¿e jestem g³upi¹ gêsi¹ bez ambicji, która nie
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pojê³a jeszcze, co w ¿yciu jest najwa¿niejsze, która nie docenia trudu rodziców, ba, gardzi ich dobyt-
kiem, choæ to dla niej gromadzili ró¿ne dobra. Mo¿e chcia³am byæ w³aœnie g³upia. Zapragnê³am jak
najszybciej wynieœæ siê st¹d, opuœciæ taras i pójœæ do ogrodu na ty³ach daczy i zajrzeæ do moich
królików. By³y moj¹ terapi¹, moim zbiorowym psychiatr¹, jeœli kogoœ takiego potrzebowa³am.

Jak zawsze, wkrótce wycofa³am siê z dyskusji, a ta w³aœnie rozgorza³a na nowo, tym razem na
temat ostatnich przesuniêæ personalnych w szpitalu miejskim. Bagner i mój ojciec zaczêli zastana-
wiaæ siê, kto bêdzie lepiej zarz¹dza³ placówk¹, Parulski czy Turyn, nowi ludzie z nowego rozdania
miejscowej w³adzy. Po pó³godzinie równie¿ ojciec wyniós³ siê z tarasu, a nawet z dzia³ki, bo jak
zwykle przypomnia³ sobie, niby to z pe³nym zaskoczeniem, ¿e musi byæ w³aœnie na swojej ortopedii.
Czyli ma randkê z Zuzann¹. Od paru dni wiedzia³am te¿ co nieco o Bagnerze. W naszym grajdole
dzia³y siê dziwne rzeczy i to pod moim nosem. Podobno bezczelnie zarywa³ nasz¹ piêkn¹ Aœkê, i to
na chama. Ona sama tak utrzymywa³a. Stary pryk podrywa³ osiemnastolatkê, licealistkê przed
matur¹. Przygnieciona moj¹ i Justyny dociekliwoœci¹, w koñcu nam wyzna³a nawet i to, ¿e kilka razy
by³a z nim w £odzi, na kolacji przy œwiecach. I to w³aœnie Bagner podda³ jej pomys³ wystartowania
w paŸdziernikowych ³ódzkich eliminacjach Miss Polonia.

– Tak, pozwalam siê adorowaæ tak¿e jemu. – Aœka bezczelnie i prowokuj¹co patrzy³a w oczy
Justyny, zdaj¹c sobie dobrze spraw¹, ¿e surow¹ moralistkê przyprawia w³aœnie o palpitacjê serca.
– To taki niewinny w koñcu, ale jednak romansik – rozeœmia³a siê kokieteryjnie, jakby obok sta³
niewidzialny pu³k jej wielbicieli. – Platoniczny, s³owo harcerki. Tak, wiem, Toni. Ale im wiêcej
kobieta ma wielbicieli, tym chyba to lepiej o niej œwiadczy. To takie trendy mieæ bogatego sponsora,
no nie? – WyraŸnie przesadza³a, ¿eby wyprowadziæ nas obie z równowagi. – A swoj¹ drog¹, czy ja
szlajam siê z byle kim? Bagner to pan w œrednim wieku, który potrafi doceniæ urodê dziewczyny. To
krêci, wierzcie mi.

– On ma ¿onê, mówi ci to coœ? – Justyna ciska³a pioruny oczami, a¿ dziw, ¿e Aœka nie pad³a
trupem pod wp³ywem wzroku naszej zakonnicy. Ale i ja nie mog³am wyobraziæ sobie takiej pary,
Aœka i Bagner. Nasz s¹siad, przyjaciel ojca, facet z zal¹¿kami brzuszka, goœæ, którego zna³am od
dziecka, za nic nie pasowa³ do mojej przyjació³ki ze szkolnej ³awy. Justyna jakby odgadywa³a moje
myœli. – A co na to twój ojczulek? – spyta³a retorycznie, bo Aœka tylko wzruszy³a ramionami. – Wiesz
co, moja panno, ty masz chyba du¿y problem. Proponujê jedno, wizytê u naszej kochanej Æmy,
zwierzenie siê jej i niech ona ci wyjaœni, co to znaczy dawaæ siê podrywaæ goœciom z fors¹ i ³ysink¹ –
Justyna mówi³a to ca³kiem serio i ku mojemu najwy¿szemu zdziwieniu, Aœka pokornie przytaknê³a
g³ow¹, czyli godzi³a siê na takie za³atwienie sprawy.

I chyba dosz³o do tej rozmowy, bo dwa dni temu Aœka przys³a³a mi o pó³nocy, kiedy smacznie
zasypia³am na naszej daczy przy wtórze paŸdziernikowego wiatru, lakonicznego esemesa: „Z pry-
kiem koniec, od dziœ tylko Toni, najsolidniejszy i najukochañszy facet na œwiecie”.

Milena Trziszka (35 lat) jest dziennikark¹, ale postanowi³a zmierzyæ siê tak¿e z proz¹. Debiutowa³a
powieœci¹ obyczajow¹ o zabarwieniu sensacyjnym „Kobieta nielegalna”. Pasjonuje siê podró¿ami i pozna-
waniem innych kultur. Obecnie mieszka w Warszawie.
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