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 5 września 2015r o godzinie 9.00 rozpoczęło się w naszej szkole 
ogólnopolskie czytanie powieści napisanej przez jednego z dawnych 
polskich pisarzy Bolesława Prusa pt. „Lalka”. Uczniowie, który zgłosili 
się na wzięcia udziału w tym wydarzeniu zebrali się w górnej auli by 
razem z nauczycielami przeczytać wybrane fragmenty powieści. 

Pierwszy fragment przeczytał Pan dyr. Tadeusz Sykta, następnie 
zgłaszały się kolejne osoby. Po zakończeniu czytania odbył się quiz, 
w którym wzięli udział wszyscy zebrani. Dotyczył on treści „Lalki”.

Wszyscy, którzy przybyli na to wydarzenie zostali wynagrodzeni przez 
swoich nauczycieli języka polskiego ocenami lub plusami. 

Osobom zgromadzonym na tym spotkaniu dziękujemy za obecność 
i wspólne odczytanie fragmentów tak pięknej powieści oraz 
podtrzymanie kilkuletniej tradycji „Narodowego Czytania”.

„Bywają wielkie zbrodnie na świecie,
 ale chyba największą jest zabić miłość.” ~ B. Prus

Żaneta Zdybał klasa 3LA

Nasza redakcja:
Redaktorzy:

Uczniowie klas: 1 LB, 1 EL, 3 IB, 
3 LE, 3 LD, 4 PS, 4 IC

Konrad Grybel
Żaneta Zdybał 

Z życia naszej szkoły
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Narodowe Czytanie „Lalki”
Bolesława Prusa w TK 25
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Jesienne Święto Poetów

 Jesień często jest dla mnie nieznośna, powoduje moje 
zmagania z chusteczkami do nosa, z ubiorem na tak zwaną cebulkę. 
Nie wspomnę już o suchym powietrzu w domu, którego gwarancją są 
gorące grzejniki i nie wspomnę już o ogólnej chlapie oraz ciapie na 
„polu”. Ale jesień może też być piękna. Wystarczy popatrzeć na nią 
z odpowiedniej perspektywy i ujrzeć bajecznie kolorowe drzewa, 
błękitne niebo bez zanieczyszczeń, masę kasztanów leżących na 
chodnikach, powiewające na spokojnym wietrze liście. Właśnie ta 
„inna” od wszystkich perspektywa pozwala dodać również określenie, 
że jesień to pora dla poetów i dla poezji. Sam Jan Kochanowski o jesieni 
pisał dużo, Wisława Szymborska - również, a utwory uznane za poezję 
śpiewaną Grzegorza Turnau”a „Bracka” lub „Cichosza” zna chyba każdy 
z nas. Chcieć czy nie, jesień była i będzie w sercach poetów bliska, tak 
bliska jak była w naszej szkole 8 dnia jesiennego pięknego 
października. Wszyscy wspólnie obchodziliśmy wtedy Jesienne Święto 
Poetów. Oczywiście skoro poezja to i musiały być wiersze - owszem, 
lecz tak naprawdę prócz wierszy cała szkoła żyła poezją, pamiętając, że 
poezja to nie tylko wiersze. Nie było osoby, która nie słyszała 
w najróżniejszych zakątkach wielkiego budynku oświaty poezji 
śpiewanej wydobywającej się z klimatycznych podstarzałych 
głośników szkolnego radiowęzła. W uszach każdego z nas gościły 
znakomite wokale min.: Stanisława Soyki, Leszka Długosza, Edwarda 
Stachury, Stana Borysa czy chociażby Jonasza Ko�y. Nie było także 
osoby, która nie spróbowała słodkich wytworów cukierniczych 
przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Do każdego wytworu 
dołączany był krótki wiersz Jana Brzechwy, Konstantego Idenfonsa 
Gałczyńskiego, Czesława Miłosza czy Bolesława Leśmiana. Każdy: 
uczeń i nauczyciel, nawet pracownik szkoły, miał okazje usłyszeć wiersz 
przeczytany przez przebranych za poetów uczniów, którzy swoją 
obecnością i ubiorem przypominali nam wszystkim, że poezja i poeci 
z różnych epok są żywi i są wśród Nas. Liczne plakaty, „obrazy” 
przypominały w każdej części szkoły o obchodzonym święcie. 
Technikum „z duszą humanisty” z ponad 60-letnią tradycją tego dnia 
zamieniło się „w poezję” i zaszczepiło w sercach wszystkich uczniów 
ducha tamtych i teraźniejszych poetyckich czasów. 

Konrad Grybel

Technik z duszą humanisty
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Jesienna słota

Za oknami deszcz już pada

złote liście lecą z drzew.

Kasztanowce już dojrzały

jarzębiny sczerwieniały.

Z drzew spadają tysiące liści

aż się w oczach mieni.

Chmury rozsiewają deszcze

i wiatr wieje mocny jeszcze.

Dzień jest krótki i ponury

wokół tańczy mgła.

Wilgoć wielka, słońca mało

co tu będzie począć.

Noce chłodne, ranki zimne

szarość już rozsiana.

A to wszystko przez tą jesień

która już nadeszła.

Już i ptaki czują jesień

szybko odlatują.

Każdy smutny, zadumany

myśli wciąż o lecie.

Puste pola pachną dymem

pełno już wykopków.

Czas szykować swe spiżarki

bo nadeszła jesień.

Cóż już począć trzeba czekać

aż ta jesień minie.

Może jeszcze promień słońca

umili nam jesienną chwilę.

Jesień

Idzie jesień łąkami

gubi złote liście

czerwienią się w słońcu

jarzębiny kiście.

Ogrodniczka-jesień

tka szaty tęczowe

drzewa płaczą łzami

w chłodne poranki październikowe.

Jesień

Przyszła jesień różnokolorowa

żółta, czerwona i pomarańczowa,

Pasma mgły ścielą się rankami

słońce ogrzewa dni swoimi promieniami.

Pod nogami ścielą się opadłe liście,

Tworząc dywan kolorowy

Orzechy i kasztany pękają,

Deszcz o szyby dzwoni, miarowy.

Jesienny wiatr powiewa

bawi się liśćmi,

Ptaki odlatują

wieczory stają się coraz dłuższe.

Chociaż to jesień złota,

to Babie lato trwa,

już nie przyjdzie ogromna spiekota

co męczyła ogromnie nas

Pora Roku

Przyszła jesień kolorowa,

pełno jej jak w dzbanku wina,

A to początek,

dopiero się zaczyna.

Jesień jak wino się rozlewa,

trzy miesiące się rumieni,

a liście mienią się nawzajem,

opadając  na ziemi.

Wiersze uczniów z klas: 1 LB, 1 EL, 3 IB, 3 LE, 3 LD, 4 PS, 4 IC
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------------------------------------------------------------------------------------

Kolorowe liście spadają już z drzew,

Nie budzi nas żaden głośny, ptasi śpiew.

Jest co raz zimniej, mglisto i szaro,

Czas się do zimy przygotować śmiało.

Za nami już lato, cieple dni, miesiące,

Już z tęsknotą czekamy na gorące słońce.

Pamiętamy letnie wędrówki, pachnące kwiaty na łące,

Wszystkie wypady za miasto i te dni gorące.

Jak było pięknie, jak wszystko kwitło!

Teraz niestety to wszystko już znikło!

Lecz jesienna pora też nie taka zła 

i pełno owoców na pewno nam da!

------------------------------------------------------------------------------------

W zamierzchłych czasach,

chodziłem po lasach.

Zbierałem grzyby

i zmieniałem je w ryby.

Lubiłem mrówki,

tak jak kocham parówki.

Miałem zawsze pełne rączki

bo wcinałem pączki.

Ogórki znalazłem,

lecz bardzo wtedy zmarzłem.

Wokół mnie widzę tłumy

Jednak czuje samotność.

Patrzę na to wszystko,

Wiedzę osoby, mi bliskie...

Oraz te zupełnie obce.

Uśmiech na twarzach tych osób

Przeszywa mnie całą.

Widok ten przyprawia mnie

O złość i smutek.

Zamykam oczy...

I nigdy już nie chcę ich otwierać.

Widzę ciemność...

Jest dla mnie ukojeniem,

Uszczęśliwia mnie jak nic innego.

I kolejny raz otwieram oczy...

Znów wiedzę to wszystko,

Co sprawia, że czuje w sobie pustkę.

W oddali pojawia się on.

Jedyna osoba dzięki, której

Na mojej twarzy pojawia się uśmiech.

Już nie czuje się samotna...

Życie w końcu ma sens,

Lecz ta chwila

Nie będzie trwać wiecznie...

Pochwała futbolu

Futbol- moja miłości

Ten sport jest pełen radości

Lepszy niż tenis, niż narty

Tylko futbol jest coś warty

Tu liczy się każdy ruch, dobre podanie

Gdy go zabraknie

Zespół bez bramki zostanie

Pierwsza bramka-wrzawa na trybunach

Moje serce rozpiera duma

Jestem głodny dalszych sukcesów

Moja euforia nie zna kresu

Dziesięciu kolegów i ona jedyna

Tak się rozkręca piłkarska machina

Radość, szczęście i miłe doznania

Tyle mi dają futbolowe zmagania 

Motywacja

Jestem pewny, że masz takie dni

Te, w których nie potrafisz zrobić nic.

Problemy, które wbijają cie w ziemie

Powodują w tobie bolesne utrapienie.

Jednak trzeba się wziąć za siebie

Nikt tego nie zrobi za ciebie.

Musisz odnaleźć w sobie siłę

Aby się nie czuć jak w mogile.

Mimo, że do celu jeszcze daleko

Krocz małymi kroczkami kolego.

Nie przejmuj się bezsensownie

Bo inaczej nic z tego nie będzie.
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Definicja

Patrząc w granatowy nieboskłon

Usłany maleńkimi gwiazdami,

Słysząc szum drzew

I ptaków śpiew,

Dostrzegam kontrast 

Pomiędzy dniem a nocą.

Budzę się rano z nadzieją,

A kładę się spać

Z rozczarowaniem wielkim jak głaz,

Co jest powodem mojej bezsenności

I ciągłego rozmyślania,

Kim tak naprawdę jest osoba szczęśliwa.

Czy to taka, która uśmiecha się,

A może to mężczyzna kupujący w kwiaciarni bukiet dla 

ukochanej,

Czy dziecko bawiące się na placyku zabaw pod czujnym 

nadzorem mamy.

Dlatego więc, drodzy ludzie,

Nie definiujmy pojęcia szczęście,

Ponieważ pod tym terminem

Kryje się wiele myśli i żyć.

Niemy Andrzej

Honor i Duma

Honor i Duma - zrodzone bliźniaki,

Różni a jednak tacy sami.

Oboje na szczyt wartości wypychani.

Honor doceniał, dobrych słów nie żałował,

Duma chciała by brat jej gratulował.

Gdy Honor siostrze dawał wskazówki,

Nie wiedział jakie tego będą skutki.

Duma chwaliła się gdy inne wartości przyszły,

Że ma więcej niż brat godności.

Plany jej niestety nie wyszły,

Gdy go wczoraj zabiła z zazdrości.

Walcz

Gdzie kres i koniec naszej drogi?

Ile jeszcze ludzi musi zginąć

by przeminął czas trwogi

a szmer czasu mógł dalej brnąć.

Tu spotkali przeznaczenie

oddali życie za większą wartość

jedni odeszli w zapomnienie

drugim pozostała zemsta i ogrom złości.

Dwie Armie stoczyły krwawy bój

lecz bitwy nie wygrała żadna.

Gdy w walce pada towarzysz Twój

to nawet chwała staje się szkaradna.

Lecz gdy z impetem  naciera wróg

na  piękne granice Ojczyzny Twej

czy oddasz mu bez walki próg

by po drodze szedł prostej.

Czy chwycisz za lśniący miecz

by popłoch wśród nieprzyjaciela siać

powiedz stanowczo precz

temu którego miałeś się bać .

Koszmarny Sen

Diabeł wita Cie w Krainie Cieni. To tu

Zgnilizna jest jedynym kolorem zieleni.

To tutaj płynie rzeka, którą wypełnia krew.

To tutaj pętle zwisają z gałęzi drzew.

To tutaj z nieba kapią potoki posoki

Niczym ciała samobójców z dachu bloku;

Licznie, niepotrzebnie, stale, prędko, swobodnie,

Ale mimo to wcale nie ginie nadzieja.

W końcu ona zawsze ostatnia umiera.

W końcu możliwe, że jutro będzie lepsze!
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 Las

Szumi wiatr w gałęziach,

Spada liście z drzewa,

Ptak w koronach śpiewa.

Cicho, ciemno, głucho,

Ciasno, gęsto, strasznie,

Wtem pod ludzką stopą gałąź nagle trzaśnie.

Człek ciekawy, człek zachłanny,

Dary lasu do koszyka kradnie,

Szpera, zbiera i układa na dnie.

Wtem zza drzewa nagle,

Zwierz strachany zmyka,

A człek dalej dary zbiera.

Las zasypia w mroku,

Las otula ciszą,

Śpiewy, gwary, spory, wszystko nagle znika,

Póki promień słońca nie zbudzi słowika.

Zima białym puchem otuliła świat,

Las przypudrowała od morza do Tatr,

Odpoczywa w ciszy po upalnym lecie,

Po jesiennych słotach czeka na zamiecie.

Już cieplejszy promień lody topi wiosną,

Las budzi się ze snu bo mu nowe drzewa rosną.  

Anioły też płaczą 

Poczekaj panienko , jak do Ciebie przyjdę

Chcę trochę pobyć z Tobą, zanim z siebie wyjdę

Ciało moje puste , bez życia , bez duszy 

Tyś moją siostrzyczką , a czas szybko się kruszy

Lata lecą, a my już starzy

Każda kłótnia jak ogień mnie parzy

Śmierć jak to śmierć, lubi grać często w karty 

A w środku jam powoli już martwy

Pamiętaj siostrzyczko , że na Ciebie patrzę 

Jam twym aniołem stróżem i dalej o to walczę

Siedzę i obserwuję Cię tu, na górze

Kocham wszystkie odbyte z Tobą podróże

Kiedyś się spotkamy , czekam tu na Ciebie

Oczekuję dnia , kiedy znajdziesz się w niebie

Pragnę Cię zobaczyć , zanim z siebie wyjdę

Poczekaj panienko, jak do Ciebie przyjdę   O.T

------------------------------------------------------------------------------------

Liczyć, lecz jak, skoro liczby tak niewyraźne

Pędząc jak prędkonogi Achilles

Po stopniach wszechwiecznej algebry

Trójkąty, kwadraty w mych myślach się gnieżdżą

A ja nadal nie rozumiem

Niczym statki płynące po Trójkącie Bermudzkim

Jak rozwiązać sfinksową zagadkę

Niczym król Edyp lat temu tysiące

O wielki Einsteinie, Twa mądrość mą głowę napiera

I znaków tysiące zakodowanych jak w wojennej enigmie

Pragnę je przelać na kartki papieru

By stały się jak drogocenna wskazówka

Nagle w mych myślach praca niczym silnika tłoki

Zrozumiałem algebrę, świat jest taki błogi

A więc morał mój przyjacielu drogi jest taki

Ucz się algebry, bo świat będzie nijaki.
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------------------------------------------------------------------------------------

Za oknem ciemności egipskie

Izbę mą spowija mrok

A ja klęczę przed białą plamą

I rozmyślam wciąż

Niezwykle trudne to zadanie

Niczym Prometeusza boli mnie brzuch

Gdy sięgam po ołówek

By napisać kilka słów

Ciągle czas mnie goni

Myśli nie dają mi spać

Jutro na pierwszej lekcji polski

O świcie trzeba mi wstać

Pracy końca nie widać

Syzyfowych robót mam już dość

Dlaczego to takie trudne

Ten wieczór dał mi w kość

Gilotyna nade mną wisi

Kata spogląda na mnie wzrok

siadaj Wiktor do ławki

Poprawy w piątek są

Pustka

Jak mam nazwać teraz siebie ?

Gdy nic nie umiem stworzyć .

Wersy jak gwiazdy na dziennym niebie

Muszę po cienkim lodzie grafomanii chodzić !

Litery do siebie nastawione wrogo

Nieprzyjaźnie patrzą na moje zamiary

Aż dziwię się ze wyrazy mogą

Spowodować  kompletny brak wiary

Wiary, że wreszcie coś napiszę !

Artysta w depresji

Łykam liryczną ciszę

Co doprowadza mnie do obsesji 

------------------------------------------------------------------------------------

Gdzieś daleko,

Gdzieś w oddali,

Sam na błękitnej fali,

Na Atlantyku w dali,

Pośród groźnych piranii,

Sam całkiem sam,

Na desce pośród fali,

Bo te fale

To jest życie

życie moje życie 

Sen o lecie

Kiedy oczy otworzyłem,

To radosny bardzo byłem,

Bo sen sobie przypomniałem,

Który dzisiaj w nocy miałem.

W śnie tym mocno grzało słońce,

Wszystko wkoło mnie kwitnące.

Dwa bociany tez ujrzałem,

Mamy lato! - pomyślałem.

I przez okno swe spojrzałem,

Znowu ręce załamałem.

Bo już jesień, zima prawie

Pełno liści jest na trawie.

Może lato zapomniało,

Że opuszczać nas nie miało.

Chyba nikt tu nie chce zimy,

Lato wróć! my prosimy.

Chociaż wszyscy narzekali,

Że w upałach pracowali,

To gdy zima już nadejdzie

Ucieszą się,  gdy słońce wzejdzie.

Dość z tym czarnym scenariuszem,

Pozytywny dziś być muszę.

Może zima krótka będzie,

No i lato wnet przybędzie.
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Galima�as

Życie pełne chwil

Uśmiechasz się nie mając nic

Świadom wszystkiego

Nie rozumiejąc nikogo

Umierasz sam

Godząc się ze sobą

------------------------------------------------------------------------------------

Gdzieś daleko,

Gdzieś w oddali,

Sam na błękitnej fali,

Na Atlantyku w dali,

Pośród groźnych piranii,

Sam całkiem sam,

Na desce pośród fali,

Bo te fale

To jest życie

życie moje życie 

------------------------------------------------------------------------------------

Jak sen życie przeminie

Jak sen szybko się skończy

I serca bicie rytm przerwie

I śmierć duszę od ciała rozłączy

Jak piękny sen

Życie jak jawa

Przemknie, błyśnie

Nim się na dobre nim

Zachłyśniesz

Ja nadal jestem

Ciebie już nie ma

Ja nadal jestem

Jestem i cierpię, wiesz o tym dobrze

Cierpisz nawet nie wiem jak bardzo

Płaczę, gdy nikt nie widzi ,a ty widzisz wszystko

Widzisz więcej niż mogłabym sobie to wyobrazić

Słyszysz to czego ja nigdy nie usłyszę

Myślę nas tym co by było gdyby

Gdyby to się nie wydarzyło

Czy dalej byłoby tak samo?

Czy może coś się by zmieniło?

Tęsknota za Tobą, jest ze mną

Tęsknota to najgorsze co mogło nas spotkać

Tęsknota minie, gdy tylko się spotkamy

Czas potrzebny jest do tego

Ciebie już nie ma

Ja nadal jestem

Najpiękniejsza

Nadchodzi taka chwila radosna,

jaką jest wiosna.

Gdy ptaki śpiewają i przyroda do życia się budzi,

wkoło widać uśmiechniętych ludzi.

Słońce rzuca przepiękne promienie,

ludzie jak jabłka, szukane wzajemnie.

To miesięcy kilka,

ale na miłość mała jest chwilka.

Wieczorem wyglądniemy przez okno,

by móc księżycowi powiedzieć jak nam tęskno.

Najpiękniejszą łąkę odnajdziemy,

na sam szczyt góry powrócimy.

Wszystko zabiera czas,

nie rozumiemy tego wówczas.

Dopiero, gdy zima nadejdzie,

zrozumiemy, w jakim żyjemy pędzie.  
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 Parkour

Parkour to nie sport,

to styl życia.

Gdy ćwiczysz,

widzisz więcej niż inni.

Murki, barrierki, ławki

to nie od dziś twoje zabawki.

Parkour paliwem, ciało maszyną.

To napędza do życia z adrenaliną.

Kto skacze nie błądzi,

lecz do celu szybciej dotrze.

Inni mówią idiota,

a ja myślę to żadna głupota.

To użycie wyobraźni w świecie realności.

To rozwój swojej fizyczności do granic możliwości.

Parkour miłością ...

Parkour wolnością ...

Parkour wszędzie ...

Parkour wszystkim ...

Parkour jest i będzie.

-----------------------------------------------------------------------------

Przeczytaj to, toż to kilka szczerych słów

To ciągłe życie, to nie fabryka snów

Znów do szczęścia zabrakło nam

kilku słów

Pamiętasz, gdy byłeś młody ?

Świat wydawał się błogi

Nie wiedziałeś tego,

Że życie rzuca pod nogi kłody

Jedni żyją z głową w chmurach

Inni pod blokiem na murach

Jedna decyzja zaważyła ,

Jaka będzie Twego życia marszruta

Twoje życie - twoje decyzje

To ty wybierasz cele i misje    A.F.

------------------------------------------------------------------------------------

Samotność, zwykła Samotność

Prześladuje, doskwiera, nęka

Sam na świecie

Sam w swojej duszy

Sam gdzieś w oddali

Wszystko przemija

Wszystko się zmienia

Na swej drodze życia ciężkiego

ból i cierpienie

zwykłe niezrozumienie

Sam daleko

Sam w oddali      P.T.

------------------------------------------------------------------------------------

Dzień jak co dzień,

Zwykła codzienność,

Tak przypuszczałem,

Jednak tego dnia

Wszystko się zmieniło,

Moje małe serce ujrzało,

Teatr marzeń na Old Trafford

To Manchester United

To Czerwone Diabły

Tak się stało i zostało

Moje serce pokochało

Jeden klub od zawsze i na zawsze

Jeden jedyny czerwony,

Jeden jedyny piekielny,

To Manchester United

W piekle tym czerwonym

Wielki Sir Alex Ferguson

Dzięki niemu wiem o to wierność

To Manchester United

Oni stworzyli historię

Którą każdy zapamięta

Twórzmy ją dalej żeby

Była taka piękna   K. R.

Kot i Motocykl

Mój kot leżąc na kanapie wieczorem, zetknął się z nieznanym 

potworem.

Za oknem słychać okropny ryk, a kot jak błyskawica za szafę 

myk.

Siedział i mruczał, a potwór buczał. Nie wiedział co jest grane, 

a to ścigacz przyjechał pod bramę. 
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„Kierowcy”  

Autostradą jadą �ry,

A kierują nimi świry. 

Rozpędzone mkną z światła prędkością

Nie panują nad szybkością

Drogówka ich nie łapie,

Fotoradary maja na mapie

Myślą, że na drodze rządzą, 

Ale tak tylko sądzą.

„Zapiski z 1000 i jednej nocy…”

Są krowy dwie

Na łańcuchu pasą się.

Trawę dobrą jedzą też cały dzień nudzą się.

Nic nie robią krowy te

I gdy przyjdzie właściciel , ten

Weźmie krowy z powrotem.

Takie życie krowie jest

Jedzą, jedzą i mleka fest.

„Walka, rycerze i nagroda”

Wrogiem naszym ogień, przeciwnik bezlitosny.

Lubiący klimat wiosny. Pochłonie wszystko

Co stoi na drodze. Tak być nie może, na to się

Nie godzę. I pomóc mi może ekipa zgrana.

To właśnie oni: Rycerze Floriana.

Odziani w czerń i żółć odblaskową.

Będę walczyć z ogniem  wodą.

Ludzkie życie i zwierzęta ocalone.

To właśnie mają za swoją nagrodę.

„Wiosna nadchodzi”

Znów nadeszła wiosna

Dźwięczy pieśń radosna

Szczebiot taki miły

Mrozy się skończyły.

„Zima wiosną”

Była sobie zima wiosną piękna, mroźna,

Bardzo biała. Wszyscy na świecie krzyczeli, 

Ale wiosna przyjść nie chciała. Z koszyczkiem 

do święcenia ludzie w płaszczach, w śniegu, 

bo śnieg padał nieprzerwanie, wszystkich

denerwując tym. Z tego wniosek się nasuwa

bardzo smutny, lecz prawdziwy, 

że chociaż byśmy chcieli, pogody nie zmienimy. 

„Uczeń”

Każdego ranka uczeń wstaje

Jakby wokół siódme raje!

Bierze prysznic, coś odziewa

I do szkoły szybko zwiewa.

Tam w ciszy i spokoju, 

mierzy się z nauką w boju.

Zgarnia piątki, czasem szóstki,

Każdy sprawdzian jest za krótki.

Czytający o jednej rzeczy niech pamięta

Że ten tekst to zwykła „wkręta”!
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„Przyjaźń”

Mówi gruby do chudego

Parę kilogramów więcej to nic złego.

Chudy, aby nie urazić tego grubego

Powiedział, że nie ma nic do tego.

Gruby myśląc, że jest gorszy

Wyśmiał chudego i czuł się

Jeszcze gorzej.

Chudy nie chcąc

Wyjść na biednego,

Wyśmiał grubego.

Wyszedł na głupszego.

Grubi i chudzi 

do siebie nie pasują.

Przyjaźnią się ze sobą

Nawzajem denerwując.

„Zegar”

Pędzi zegarek na ścianie aż go wskazówka swędzi,

Nie dyszy, się nie męczy, 

Nikomu nie wypomina, że swą pracę musi pełnić

Tylko jakaś bateria mu szepcze, 

Że się skończyć musi koniecznie,

Spóźniać się też potrafi, lecz jest mu to nie na rękę

Gdyż konkurencja depcze mu już po pięcie

Wisieć na ścianie chce jak najdłużej,

Bo chce być potrzebny jak pazur kurze,

To misja zegara tego elektrycznego

I tego nakręcanego.

„Marzenia”

W niebo wzleciałem

Wśród chmur siedziałem

O czym myślałem?

Blasku tęczy nie widziałem

A marzeniom się poddałem

O miłości i uczuciach myślałem

Choć nigdy ich nie zaznałem

Całą noc i dzień płakałem

Bo nigdy niczego nie zaznałem.

„Wiosna”

Wraca bociek Klekot na swe rodzinne łąki

śni mu się jego mała rzeczka, znajome biedronki

żaby, co smakują najlepiej na świecie

trawa po kolana i soczyste mlecze.

Już przeleciał góry , już się niecierpliwi.

Nagle na dół patrzy i się bardzo dziwi

Zamiast pszczół brzęczenia i kwitnących kwiatów

Widzi dawne łąki przykryte białą szatą.

Mówi sam do siebie, cały sfrustrowany:

Czyżbym coś pokręcił? Czym pomylił daty?

Miała być już wiosna, a jest środek zimy

Dalej myślę sobie: chyba żem coś jednak pomylił?

Pomyłka czasem, co prawda się zdarza

Lecz przecież leciałem według kalendarza.

Co tu jeszcze bałwan robi? Skąd tu takie mrozy?

Marnie liczę na dobre dla mnie prognozy.

Prognozy te niedobre jak się dowiaduję

Od miłego bałwanka, co tu niecierpliwie koczuje

Lecz pełen nadziei siadam obok niego

A on mi mówi: Do wiosny jeszcze daleko mój długonogi kolego.

„Polityka”

Politycy dbają o każdego z nas

gdy wyborów nadchodzi czas.

A jeśli chcesz zostać politykiem 

Sam dla siebie nie możesz być krytykiem.
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WK2 - Druga matka
Patrzą na Ciebie przez pryzmat samotności.

Inni w zakamarkach serca do Ciebie szukają miłości.
Dałaś wiarę, dom, nadzieję i wspomnienia.

Śmiejące się oczy - nie do zapomnienia.
Dziękuję, że do Ciebie wrócić zawsze mogę.

Dziękuję, że dawałaś mi bez deszczu pogodę.  
 

Byłyśmy blisko, lecz więź ta się przerwała.
Wyrosła między nami zatruta skała.

Cierpiałaś, gdy pasożyty od wnętrza bezlitośnie zżerały.
Łzy z Twoich oczu bezustannie po policzkach spływały.

Gniłaś na boku, szansa na powrót była znikoma.
Lecz to nie Ty byłaś niewidoma. 

Nikt o Tobie nie zapomniał, lecz zmuszeni byli.
O Tobie podczas gwieździstych nocy wciąż śnili.

Bo to ciało, a nie dusza istoty umiera.
Bo to ciało, a nie dusza do muru przywiera.

Wiedz jedno „mamo”, wiedz, że Cię kocham.
Bez Ciebie życie najtrudniejsze, szlocham.

Wk2 - Dlaczego?
Łza ta ciągle błądząca gdzieś w oku.

Brakuje mi bliskości, nieopodal gdzieś Twojego kroku.
Twoje ciało, Twój oddech są gdzieś daleko.

Do dzisiaj nie potrafię zrozumieć tego.

Powiedz błagam.: dlaczego?
Wk2 - Deszcz

Nawet deszcz rozlewając się na ciele, nie zmyje z niego win.
Związana jestem cierniem uplecionym z lin.

Nawet obietnice nie powstrzymają krzyku i bolesnych słów.
Utrzymają się w powietrzu, nie ulotnią niczym puch.

Nawet wiatr nie wysuszy spływających po policzkach łez.
Staną się nieśmiertelne, istniały będą po wszechświata kres.

Nawet szczerość nie wzbudzi bezgranicznego zaufania.

Tylko tlen jedynie potrzebny jest do przetrwania.

Wk2 - Egoizm
Czy obowiązkiem jest iść przez życie, tak jak wszyscy pozostali?

Czy mogę oddychać, gdy tamci będą spali?
Czy mym obowiązkiem dopuszczanie jest do siebie każdego?

Czy prawem jest zwiększanie przez cierpienie innych ego?
Chciałam być inna, wydeptać ścieżkę nietkniętą.

Lecz trafiłam jedynie na zatrutą, przez żyjących zamkniętą.
Dzisiaj tylko suche krople spadają nań z nieba.

Nie licz więc na pomoc, nikt nie ofiaruje za darmo kawałka 
chleba.
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� To, że na świecie panuje pewnego rodzaju przepaść międzygatunkowa nie sposób jest przeoczyć. Niekiedy sami musimy 

przeciwstawiać się zmiennemu losowi i tworzyć historię w taki sposób, aby była ona kiedyś dobrze wspominana. Ważne jest także, aby 

tworzyć historię korzystając z tego, co mamy od dawien dawna. Korzystając z człowieczeństwa. 

� Tak też miało miejsce kilka dni temu w Troni, pięknie położonego miasteczka na wysokim wzniesieniu w Karpatach 

wschodnich. Była to malownicza miejscowość z widokami, które przeszywały człowieka niezmiennym poczuciem wolności, które 

swoim urokiem zachęciły do podjęcia ważnych życiowych decyzji niejednego furiata stojącego nad przepaścią jednej ze skał na 

pograniczu granicy z Rosją. Jednak to, co było w tej miejscowości najpiękniejsze, co wyróżniało ją pośród innych miejsc na całym 

zwariowanym świecie, wyjawiało się dopiero po zmroku. Niejedna osoba traciła przy tym głowę i niejedna próbowała zrobić coś, aby 

sięgnąć bliżej i bliżej. Bliżej oczywiście gwiazd. Cała Tronia słynęła z tego, że nocne niebo każdej nocy było tutaj po prostu przepiękne. 

I nie przyczyniały się do tego, jak niektórzy myślą, zjawiska pogodowe, które nie wiedzieć czemu każdej nocy ułatwiały mieszkańcom 

miasteczka wgląd w otchłań wszechświata. Najstarsi mieszkańcy uważali, że niebiosa specjalnie wybrały sobie Tronie jako miejsce, 

w którym wszechświat dla każdego będzie dostępny, natomiast ci młodsi i „nowocześni” mieszkańcy Troni uważali, że to wszystko 

wina władz miasteczka, które zdecydowały już dawno, że każdej nocy będą gasić uliczne latarnie, aby jak to mówi sam burmistrz: 

„ułatwić gwiazdom drogę do domu”. Ile w tych słowach jest prawdy, o tym przekonuje się wielu myślicieli, czasem tych naprawdę 

epokowych odwiedzających kilka razy w roku to urokliwe miasteczko, aby móc zagłębiać swoją dusze pomiędzy bardziej ziemskim 

otoczeniem oraz tym bardziej ponadwymiarowym. Jednak najwięcej całego zamieszania dziejącego się w Troni zawsze dotyczyło jego 

mieszkańców, niczym tubylców z jednej z dzikich wiosek w samym środku dzikiej puszczy. Zachowywali się oni dosyć nietypowo, jak 

można by to określić mianem ludzkiego zachowania, ponieważ nie potrafili odnaleźć w drugim człowieku; sąsiedzie - zrozumienia 

i akceptacji. Nie było by w tym nic dziwnego, jak na współczesny świat, gdyby nie fakt, że takie zachowanie było obserwowane u ponad 

połowy mieszkańców. To, że ludzie stają się dla siebie obcy z biegiem postępu i biegiem czasu nie dziwi nikogo, bo jesteśmy ślepi na 

takiego typu zachowanie, jednakże jakie było zdziwienie przyjezdnych, gdy wśród pięknych krajobrazów i cudownego nocnego nieba 

przechadzali się zniesmaczeni i pozbawieni przyzwoitości mieszkańcy. W Troni żył jeden naukowiec, który starał się odpowiedzieć na 

pytanie: dlaczego i gdzie powstaje takie zjawisko? Napisał on nawet jeden dziennik, w którym dokładnie opisał swoje przemyślenia. 

Niestety, nie wiedzieć czemu, zmarł on kilka dni temu zostawiając jedynie skrawki zapisanych przemyśleń, porozrzucane po całym 

domu. Pewnego dnia do miasteczka przybył człowiek, który miał za zadanie rozwiązać zagadkę szalonego naukowca. Przyjechał on na 

prośbę samego burmistrza, który sam dodał przedrostek szalony w odniesieniu do naukowca zmarłego przed kilkoma dniami. 

Nazywał się Jion Tiychy znany już na świecie jako aktywny futurolog. Do jego spotkania doszło w samym ratuszu, gdzie został 

przywitany jak to w miejscowym zwyczaju bywało, kieliszkiem krowiej krwi.

***

„Lemopodobne opowiadanie”

 Trochę fantastyki.. i co jeszcze? Może kawałek kosmosu, albo kawałek magicznego 
pyłu? Albo cząstka niewyobrażalnej mocy? Świat fantastyczny  jest nieskończony. Otwiera 
przed Nami całą gamę skojarzeń, myśli, może czasami marzeń o tym, jak to by było cudownie 
gdyby wszystko to co fantastyczne, istniało naprawdę. A tegoroczne fantasy wakacje 
zapamiętam dość długo. Nie bez powodu. Miałem zaszczyt uczestniczyć w corocznym 
konkursie Lemoniada organizowanym przez Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema 
w Krakowie. Źródło fantastycznej wiedzy dla wszystkich uczestników – „Kongres 
Futurologiczny”. Początkowo zwątpiłem, aby mój udział w konkursie Stanisława Lema. Ale ja 
się tak szybko nie poddaje. Postanowiłem, że  fantastyka zagości w wakacje na półce obok 
łóżka. I nie było to chybione postanowienie. Lem i jego Kongres trafiły do mnie jak żadna inna 
książka i od razu po przeczytaniu jej, w duchu Kongresu Futurologicznego zacząłem pisać 
opowiadanie, które było etapem konkursowym. Opowiadanie na temat: w jaki sposób Ijon 
Tichy, na prośbę profesora Tarantogi,  przyczynia się do pokoju na Ziemi poprzez dyskretny 
wpływ na najbliższe wybory prezydenckie w USA i w Rosji? Moje zmagania zostały zakończone, 
konkursu nie wygrałem, ale poznałem nową i cenną literaturę, jakim są słowa Stanisława Lema. 
Zapraszam drogi czytelniku do lektury mojego opowiadania w tym numerze, a kto wie może i 
Ty przekonasz się do fantastyki... 

Konrad Grybel

Konkurs Lemoniada 2015
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 - Co, smakuje Panu, Panie Tichy? - zaśmiał się burmistrz.

- Owszem, w życiu nie piłem czegoś podobnego - z lekko zniesmaczoną twarzą odpowiedział Ijon.

- Nie sprowadziłem tutaj Pana bez powodu, Panie Tichy - burmistrz przechadzając się z kąta w kąt po swoim gabinecie próbował 

zwrócić na siebie uwagę. Sam Ijon Tichy starał się go dokładnie słuchać, ponieważ w liście, który dostał nie było dokładnie opisanego 

celu wizyty. 

- Kilka dni temu w miasteczku zmarł pewien naukowiec, z niewyjaśnionych przyczyn, żeby było jasne, a ja nie byłbym sobą, gdybym nie 

wysłał do jego domu szeryfa Yula w celu zbadania całej tej sprawy. Oto co znalazł na podłodze - burmistrz pokazał Tichemu zapiski 

naukowca. Sam Ijon nadal nie rozumiał, dlaczego burmistrz chciał, aby zajął się tą sprawą.

- Nadal nie rozumiem, do czego tak naprawdę jestem Panu potrzebny - odparł Tichy.

- Otóż widzisz, „szalony” zostawił na jednej z kartek dwa słowa, które chciałbym, abyś zbadał. Zbadał to znaczy tak naprawdę odkrył, 

czy to jest prawda i czy to istnieje.

- O czym mówimy?

- Gwiezdny pył Panie Tichy... - z lekko ucichłym głosem odpowiedział burmistrz.

W tym momencie Ijon Tichy zrozumiał, w jakim celu przyjechał do miasteczka. Sam na początku nie chciał uwierzyć w istnienie owego 

pyłu, ale jego doświadczenie w tych sprawach pozwoliło mu otworzyć szerzej oczy na całą sprawę.

- Dobrze, zajmę się tym - tajemniczo rzekł Tichy.

Po wyjściu z ratusza Ijon udał się do hotelu w którym aktualnie przebywał, a był to hotel położony prawie w samym centrum 

miasteczka z urokliwym balkonem i przestronnym łóżkiem, na którym spokojnie zmieściłoby się pięć osób. W pewnym momencie, 

kiedy Ijon leżał w łóżku i oglądał wiadomości, jedząc przy tym kolację, w całym pokoju rozległ sie dźwięk telefonu. Po podniesieniu 

słuchawki okazał się, że dzwonił profesor Tarantoga, bliski przyjaciel Tichego. 

- Ijon, mam dla Ciebie prośbę… i to dobrze, że jesteś tam, gdzie akurat jesteś.

- Nie rozumiem, profesorze?

- Gwiezdny Pył to prawda, ma on niezwykłą moc, która potrafi zmienić losy tego świata.

- Ale... zaraz skąd profesor wie?? - zapytał Tichy.

- Tam, gdzie dwóch największych swoje demokratyczne święto ma, tam pył jest potrzebny, by świat nie stał nigdy u schyłku zła. 

Po tych słowach sygnał w słuchawce umilkł, a Ijon zaskoczony całą tą sytuacją zaczął się wnikliwie zastanawiać, o co chodziło 

profesorowi. Zrządzeniem losu Ijon odkrył zagadkę dość szybko, a wszystko to za sprawą obejrzanych w telewizji wiadomości. 

- Tam gdzie dwóch największych swoje demokratyczne święto ma.... zaraz przecież jak na złość w tym roku mamy wybory w Rosji i USA 

- spoglądając na ekran telewizora odparł Tichy. 

- Tam pył jest potrzebny, by świat nie stał nigdy u schyłku zła.....

Zmęczony całą sytuacją Ijon postanowił się położyć. Zasnął szybciej niż kilkumiesięczne dziecko, a wszystko przez to, że był on bardzo 

wrażliwy na zmiany powietrza a przecież w górach powietrze zawsze jest inne. Kiedy obudził się rano, postanowił bez śniadania i bez 

wielkiego przygotowania wyjść z hotelu i udać się do domu naukowca. Na pierwszy rzut oka pomyślał, że był to idealny dom dla 

„szalonego”, ale intuicja podpowiadała mu, że liczy się wnętrze. Wchodząc do środka natknął się na straszny bałagan, który 

rozpoczynał się w wielkim i ciemnym przedpokoju. 

Był to dom duży i bardzo stary. Wiele było w nim do naprawy, począwszy od przeciekającego dachu a skończywszy na poluzowanych 

uchwytach do szafek. Ściany domu były pomalowane na chyba wszystkie odcienie ciemności, co sprawiało, że wchodząc tam czuło się 

jakby wchodziło się do domu strachu. Ijon nie popadł fartem w panikę i postanowił przejść do gabinetu szalonego naukowca. Na 

samym środku gabinetu stało wielkie biurko a wokół niego nie było nic prócz porozrzucanych kartek. Jednak uwagę Ijona przykuł jeden 

skrawek papieru znajdujący się, w mogłoby się wydawać dziwnym miejscu, bo na suficie. Stając na krześle przyniesionym z kuchni 

Tichy oderwał skrawek i przeczytał co jest na nim napisane.

 ...Jest noc z środy na czwartku. Siedzę na tarasie obserwując gwiazdy. Dotarło już do mnie, dlaczego w mieście panuje taka atmosfera. 

Szczególnie działa to wtedy, kiedy zauważalny jest wysoki poziom stężenia przepychu oraz gwiezdnego pyłu. Gwiezdny pył ma swoje 

specyficzne działanie, które jest nieuporządkowane, ale prawdziwe. Wiem, bo widziałem co potrafi zrobić z człowiekiem. Baza 96, 

współrzędne 51`89, 98`82. Będę już martwy, zanim to przeczytasz. By świat n....

Od razu po przeczytaniu Ijon wiedział, że znalazł coś, co pozwoli mu odkryć całe sedno sprawy i gwiezdnego pyłu. Wrócił on do hotelu, 

gdzie używając sprawnej wyszukiwarki odnalazł tajemnicze współrzędne na mapie. Ku jego zdziwieniu okazało się, że był to las 

położony w Stanach Zjednoczonych w stanie New Jersey. Następnego dnia, nie czekając ani chwili dłużej, spakował się  i uprzedzając 

wcześniej podejrzliwego burmistrza, udał się z Troni do miejsca, w którym szalony naukowiec wszystko widział. Jego podróż była 

długa, ale i pełna krótkotrwałych przygód takich jak spotkanie w samolocie słynnego Kapitana Jack-a, czy też zgubienia na lotnisku 

swojego bagażu, lub bardziej przeszywającego jego umysł zdarzenia, jakim było doświadczenie braku akceptacji przez rdzennych 

mieszkańców Ameryki. Mimo różnych zrządzeń losu Ijon trafił do miejsca, w którym to wszystko miał zobaczyć. To wszystko, czyli 

działanie gwiezdnego pyłu. Jego zdziwieniu nie było końca, gdy ujrzał jak z osadzonych drzew gdzieś zdala od ludzkiej cywilizacji opada 

jaskrawy pył, który swoim blaskiem raził samego Tichego po oczach. Po dłuższej chwili spoglądania i niedowierzania Ijon usiadł na 

chwilę na leżącym obok powalonym drzewie. Kiedy ze swojego plecaka wyciągnął notes, aby zapisać równie piękne zjawisko, na które 

przed chwilą patrzył, odezwał się do niego głos. Był to głos, którego Ijon nigdy wcześniej nie słyszał. Nie należał do człowieka, ponieważ 
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był zbyt piękny, by mógł należeć do człowieka, nie należał również do żadnej innej istoty, która mogłaby teoretycznie przemówić. 

Wtedy Ijon obrócił się i ujrzał promieniejącą i jaskrawą kulę unoszącą się ponad ziemią. Chociaż jego oczy nie były przystosowane do 

tak jaskrawego światła nie mógł on przestać wpatrywać się w niewiadomego pochodzenia zjawisko. W tym samym momencie ze 

strony unoszącej się nad ziemią kuli znów zaczął wydobywać się głos. Początkowo Ijon nie rozumiał tego jakim cudem się to dzieje, nie 

rozumiał samego przekazu słów wpadających do jego ucha. Po dłuższej chwili dopiero, olśniony blaskiem zrozumiał, że to co teraz 

widzi przed oczami to gwiazda, która nie wiedzieć czemu znalazła się nagle na jego wysokości  i w dodatku mówiła swoim 

niepowtarzalnym głosem. 

***

- Tam pył jest potrzebny, by świat nie stał nigdy u schyłku zła - zdumiewająco przemówiła gwiazda.

- ale…  przecież ja nic nie rozumiem ... - odparł ze zrezygnowaną miną Tichy.

wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Gwiazda pozwoliła Tichemu ujrzeć wizję, którą miał zrealizować. A było w niej wiele 

fantastycznych rzeczy począwszy od skutecznej manipulacji ludzkimi umysłami w sposób paranormalny a skończywszy na beztroskim 

i lekko dziwnym świecie, gdzie wszystko co zostało wymyślone przez człowieka nagle ożywało i stawało się rzeczywistością. Ijon 

zrozumiał, że pył ma niezwykłą moc i połączył fakty co pozwoliło mu zrozumieć istotę jego użycia. Nie wahał się długo. Sam od dawien 

dawna wiedział,  że ludźmi kieruje pewnego rodzaju zrządzenie losu i wiedział, że ludzie z ludźmi prędzej czy później przestaną żyć tak 

jak powinni. Przyczyn tego było wiele, od sytuacji politycznej do sytuacji gospodarczej. W tej samej chwili kiedy odkrył przeznaczenie 

pyłu zrozumiał także fakt, że to jacy są ludzie w Troni, zależy od sytuacji na całym świecie. Bo przecież media informacyjne mamy 

wszędzie. A głównymi promotorami takiego zachowania byli mieszkańcy dwóch mocarstw Rosji i USA, którzy zatracili się w przepychu 

i odeszli od naturalnego zachowania człowieka. Jedyną szansą na zmianę, były wybory które odbywały się w tym roku w obydwu 

krajach. Dlaczego akurat wybory? - zastanawiał się Tichy.

Odpowiedź przyszła sama. Święto demokracji ma to do siebie, że wszystko się może wydarzyć. Jeśli się z lekką pomocą nakieruje całe 

rzesze ludzi na głosowanie na jednego kandydata, który według gwiazd ma być tym, dzięki któremu na świecie znów zapanuje 

człowieczeństwo i harmonia, dzięki zmianom w jego kraju, wtedy całe wartości ludzkie zostaną zachowane i wszystko co złe minie 

w niepamięć. Używając swojego prototypowego rozrzutnika pyłu Ijon Tichy wybrał się w podróż dookoła świata rozsypując tym 

sposobem wcześniej zebrany pył. A ludzie, którzy się nim zauroczyli mieli różne wizje, różnych światów i różnych zjawisk i w końcu 

oddali swój głos na lepszy kraj, a co za tym idzie lepszy świat. 

� Po tym wszystkim  Ijon Tichy powrócił do Troni, która na pierwszy rzut oka pomału brnęła w zmiany na lepsze. Jednak każdy, 

nawet najmłodszy mieszkaniec naszego globu wie, że każda zmiana wymaga czasu. Miną lata zanim człowiek powróci do swojego 

naturalnego i co najważniejsze pokojowego zachowania. Żadnych wojen, żadnej przemocy, czy to nie za pięknie brzmi? Po rozmowie 

z burmistrzem i wyjaśnieniu mu wszystkiego Tichy udał się do domu, gdzie zdumiony całą swoją przygodą z intrygą opowiedział ją 

profesorowi Tarantodze, który jak gdyby nigdy nic i po swojemu nie wiedział, o co chodzi.

Konrad Grybel
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