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KĄCIK 
FILMOWY 

 
 

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy 
Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie 

przerwane. Z dnia na dzieo został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o 

morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie 

dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, 

zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W koocu, po 18 latach odsiadki, na 

jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę 

stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. (Opis dystrybutora w kinie) 

 

Skandal. Ewenement Molesty 
Ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem 

zza wielkiej wody zakładają MisticMolesta jako wyraz młodzieoczego buntu przeciwko szarej 

rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip - hopową a 

oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity 

i… dobrze się bawić. 

Nagrywają pierwszą płytę „Skandal” - chuligaoski rap w ich wykonaniu trafia na póki sklepowe i 

od razu staje się hitem! Molesty słuchali wszyscy a ich teksty stały się dla młodych ludzi 

wyznacznikiem wartości moralnych. 

Zdolne dzieciaki dorosły a ich drogi się rozeszły. Jak teraz dają sobie radę na muzycznym rynku i 
w życiu? Co pozostało z dawnych ideałów? Czy wiedzieli, że tak będzie? Ten film to wehikuł 
czasu, który przenosi nas do lat, gdzie wszystko było proste a kumple byli jak rodzina. (opis 

dystrybutora w kinie) 
 
 



KĄCIK KULINARNY 

ŁATWE W PRZYGOTOWANIU CIASTO 

“PIEGUS”  

  

ABY PRZYGOTOWAĆ NASZE CIASTO 

POTRZEBUJEMY:  

 4 jajka.  
 1 szklanka suchego maku.  
 1 szklanka mleka.  
 250 g masła.  
 300 g mąki tortowej.  
 250 g cukru.  
 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia.  
 łyżka ekstraktu waniliowego lub kilka kropel aromatu 
do ciasta.  

 

SKŁADNIKI POŁĄCZYĆ MIKSEREM I WLAĆ DO MAŁEJ 

TORTOWNICY, WYSMAROWANEJ MASŁEM.  

MOŻNA RÓWNIEŻ POLAĆ WIERZCH CIASTA 

LUKREM.  

 

 



Chipsy, cola, stop grze w lola. Jest coś lepszego… 

 
Za każdym razem gdy wracasz do domu po całym dniu siedzenia w szkole siadasz przy komputerze i odpalasz 

LoLa, a potem siedzisz na nim do północy? Czas spróbowad czegoś nowego! 

Najnowszy wynalazek ludzkości zwany książką sprawi, że również będziesz siedzied ze zgiętym karkiem, ale tym 

razem ze wzrokiem wlepionym w kartki. Przy odrobinie wprawy bez problemu można nauczyd się halucynowad 

o światach oraz bohaterach którzy nawet nie istnieją, i przeżywad z nimi każdą ranę i każde ukłucie strachu. To 

prawie jak narkotyki, ale legalne.  

Wiadomo, że po to ludzie wymyślili wiele gatunków literackich, żeby każdy znalazł coś dla siebie: 

Jeśli podchodzi ci fantastyka, serdecznie polecam Trylogię Czarnego Maga ("Gildia Magów", "Nowicjuszka" oraz 

"Wielki Mistrz"). Głównym bohaterem jest młoda dziewczyna ze slumsów, Sonea, której magiczna moc ujawnia 

się w zaskakujący sposób; poprzez rzut kamieniem. Gildia Magów nie może jej odpuścid, a dziewczyna musi 

przekonad się, że nie każdy Mag jest zły... Oraz że każdy jest tylko człowiekiem. 

Świat jest wymyślony przez autorkę, TrudiCanavan, która doskonale poradziła sobie z opisaniem akcji i 

czynności wszystkich postaci.  

Jeśli nie przepadasz za światem w którym istnieje magia i fantastyczne stworzenia oraz moce, ale nadal chcesz 

przeczytad coś nie do kooca realnego, "Instytut" autorstwa Stephena Kinga jest świetną opcją. Opowiada o 

młodym, genialnym chłopcu, Luke'u Ellisie, który pewnego dnia obudził się w pokoju łudząco podobnym do 

jego własnego... Spotyka tam wiele innych dzieciaków w najróżniejszym wieku które przeżyły prawie dokładnie 

to co on.  

Jest napięcie, jest akcja, jest myślenie. King zrobił niesamowitą robotę przy kreowaniu postaci dzieci i 

opisywaniu ich zachowania. Książkę czyta się tak gładko jak smaruje się masełko po bułeczce, a smak jaki po 

niej zostaje jest wspaniały. Słodki, słony i odrobinę gorzki.  

Jeśli jednak naprawdę nie przepadasz za żadnymi fantastycznymi elementami w książkach, możesz sięgnąd po 

książkę pt. "Czarownice nie płoną". Cała fabuła skupia się na Imogen Reid, psycholożce, która wróciła do 

rodzinnego miasta z którego niegdyś uciekła, oraz Ellie, dziewczynce która jako jedyna z całej swojej rodziny 

została uratowana z pożaru. Obie połączyła interesująca więź. Imogen jest zdecydowana zrobid dla niej 

wszystko, a Ellie... Ellie chce byd po prostu normalnym dzieckiem.  

Jenny Blackhurst, autorka, bardzo dobrze wie jak zbudowad napięcie, podtrzymad je, zaintrygowad czytelnika i 

wprowadzid doskonały zwrot akcji. Opłaca się mied tą książkę na koncie przeczytanych. 

Oczywiście, nie każdemu muszą podejśd akurat te trzy gatunki. Jeśli nic stąd Cię nie zainteresowało a nadal 

chcesz coś przeczytad/ktoś Cię zmusza do przeczytania, zapraszam do skupu książek Dedalus na Chmielnej lub 

przy metrze Nowy Świat-Uniwersytet. Można znaleźd coś świetnego nawet za 25% proponowanej ceny, 

kosztem jedynie drobnych zadrapao na okładce czy zgiętej stronie. 

 

 

Recenzja: Adela Zawiślak 2AG 

 



Moja pasja… 

Cześd, jestem Michałi dzisiaj chciałbym opowiedzied wam o moim hobby, 

którym jest tatuowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilka szkiców, które mam w planach zamienić na tatuaże.) 

 

Od zawsze podobały mi się tatuaże, lecz moja mama, odkąd pamiętam była przeciwna tatuowaniu 

swoich ciał, szczególnie kiedy chodziło o jej syna. Argumentowała to problemami w znalezieniu pracy 

i (jej zdaniem) oszpecania swojego ciała. Od najmłodszych lat lubiłem rysowad i chciałem, żeby moje 

przyszłe życie miało mniejszy lub większy związek z tworzeniem czy to sztuki czy muzyki. Chciałem 

odcisnąd swoje piętno na tym świecie. Więc pomyślałem, skoro uwielbiam tatuaże, sztukę i do tego 

mam fach w ręku, dlaczego miałbym nie spróbowad się w zawodzie tatuażysty. Tak powstało moje 

marzenie. Na początku kompletnie nie wiedziałem jak się za to zabrad. Na szczęście dużo pomogła mi 

znajoma, która sama tatuuje i miała w tym jakieś doświadczenie. Pozwoliła mi podwiczyd sztukę 

tatuażu na sztucznej skórze, do której miała dostęp. To była moja pierwsza stycznośd z maszynką i od 

razu poczułem, że to jest to co chcę w życiu robid. Na następny dzieo sprawdziłem, ile musiałbym 

wydad na zestaw sprzętu potrzebnego do tatuowania i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie jest 

to takie drogie jak się spodziewałem. Od dwóch miesięcy dwiczę tatuowanie na sztucznej skórze i mój 

progres jest widoczny gołym okiem. W przyszłości planuje otworzyd własne studio tatuażu. 

Zdecydowanie, byłaby to moja wymarzona praca. 

     

 

 

A tak prezentuje się moja ostatnia 

praca: 
Michał Staszewski 2BG 





Klif 

Adela Zawiślak 
 

Ostry spadek w dół, na skały, w ciemnoniebieską wodę burzącą się białymi bałwanami. Gdzieniegdzie, na 

kamiennej ścianie, wybija się zielony mech i blade grzyby, pojedyncze kępki trawy, wystające kolczaste krzaki. 

Widad warstwy tworzące się przez setki milionów lat, jakby niedawno przecięte nożem szare ciasto. 

 

Mały chłopiec. 

 

Leży na skraju, na ciemnej, wygniecionej trawie, z głową wystawioną za przepaśd. Podpiera ją rączkami, 

pulchne policzki prawie zasłaniają usta. Do błękitnych oczu wpadają mu jasnoblond włosy, ale ani trochę się 

tym nie przejmuje. Prawdę mówiąc, nie wygląda jakby przejmował się nawet faktem, że przez jeden fałszywy 

krok mógłby pozbawid się życia. Po prostu leży, wpatrzony w fale uderzające  w skraj klifu, i majta nogami.  

 

Przez świszczący wiatr przebija się wołanie. 

 

- Nicholas! Nicholas! Wracaj, natychmiast! 

 

Chłopiec tylko na moment odrywa wzrok od fal, sekundę potem znowu się w nie wpatruje, kompletnie 

ignorując krzyki swojego ojca. 

 

- Nicholas! 

 

I chod chłopiec chciałby zostad tutaj już na zawsze, musi wstad. Podnosi się powoli, z ociąganiem, specjalnie 

przedłużając ruchy rąk i nóg. Nadal wpatruje się w morze, bryzgające fale, wystające znad powierzchni wody 

ostre kawałki skał. Prostuje się, przeciąga ostentacyjnie. Rzuca ostatnie spojrzenie na nieprzeniknione morze i 

odwraca się niedbale na pięcie. 

 

- Idę, tato! - odkrzykuje, zwijając dłonie przy ustach w trąbkę żeby jego głos przebił się przez wycie wiatru.  

 

Po kilku krótkich sekundach już jest przy nim. Widocznie rozsadza go energia, bo wygina sobie palce we 

wszystkie strony, kręci stopą i rozgląda się z fascynacją dookoła.  

 

- Ile razy mam ci mówid, masz tam nie chodzid! - mówi ze złością mężczyzna, niesamowicie z twarzy podobny do 

chłopca. - To zbyt niebezpieczne! 



 

- Przepraszam. - odpowiada Nicholas automatycznie, nawet nie bardzo to rejestrując. - Tato, kiedy tutaj znowu 

wrócimy? 

 

- W przyszłym roku, mówiliśmy ci to z matką wczoraj. - odpowiada nadal zirytowany i obejmuje syna ręką, 

odchodząc od klifu.  

 

- A przyjedziemy tutaj na moje urodziny? Proszę, proszę! 

 

- Twoje urodziny są w środku zimy, nie da się tutaj dojechad kiedy spadnie śnieg.  

 

- A jeśli nie spadnie to przyjedziemy? 

 

- Nie, Nicholas. Koniec dyskusji. Przyjedziemy tutaj dopiero w przyszłym roku. 

 

Chłopiec zacisnął palce na dużej dłoni swojego ojca i ostatni raz w tym roku rzucił spojrzenie w stronę morza, 

klifu i rozbijających się o niego fal. Na jego dziecinnych ustach widnieje wyraźny smutek i żal, ale nie będzie się 

kłócid.  

 

- No dobra... Tato, wiesz co? Chciałbym, żeby ten rok minął jak najszybciej. Ale wiesz, tak strrrasznie szybko! Już 

chcę tutaj wracad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klif. 

Szkicownik. 

Ołówek. 

 

Błękitnooki chłopiec. 

 

Siedzi nad klifem, w lewej ręce ściska szkicownik i przytrzymuje kartki przed lekkim wiatrem który co i rusz 

powracał. W prawej trzyma żółty ołówek z różową gumką, i ciągłą linią przesuwa nim po bielutkiej kartce. 

 

Niebo jest czyste, jasnoniebieskie, bez żadnej chmurki. Odbija się w wodzie, więc ta jest jaśniejsza niż zwykle, 

dzięki temu fale które rozbijają się o kamieo błyszczą wszystkimi odcieniami niebieskiego i zieleni, a gdy woda 

tryśnie wyżej niż zwykle, na kilka sekund pojawia się tęcza. 

 

Nicholas przygryza koocówkę języka zębami kiedy jego oczy wędrują od wody do kartki, od wody do kartki, i tak 

ciągle. Próbuje przenieśd to co widzi na papier, i nie przejmuje się faktem że to są jedynie szlaczki, i nikt kto 

zobaczyłby je po raz pierwszy nie mógłby poznad co to tak naprawdę jest. Nie, Nicholasa to nie obchodzi. On po 

prostu cieszy się że może tutaj byd i że może rysowad to co tylko zechce.  

 

W pewnym momencie nadchodzi ogromna fala, największa jaką dotychczas widział. Obserwuje ją z szeroko 

otwartymi oczami, patrzy z fascynacją jak woda uderza w kamieo i mech, moczy je, i strzela jeszcze wyżej. Kilka 

kropel spadło mu na kartkę, a zapach soli uderzył w jego nozdrza jeszcze intensywniej niż zwykle. 

 

Chłopiec przez dłuższą chwilę wpatrywał się w opadającą wodę i przeźroczyste strugi spływające po kamieniu, 

aż w koocu uśmiechnął się szeroko i zaśmiał, odchylając do tyłu. Po chwili uspokoił się i iskrzącymi błękitem 

oczami spojrzał na zetknięcie ołówka z kartką. 

 

Zamaszysty ruch do góry, grafit zostawia gruby ślad.  

 

Podekscytowany śmiech chłopca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Klif. 

Chłopak. 

Płacz. 

 

Chłopiec siedzi, podkula nogi do piersi, chowa twarz w dłoniach. Ramiona trzęsą mu się od płaczu, plecy co i 

rusz podskakują w spazmach. Przez świst wiatru i uderzanie fal w kamieo przebija się szloch.  

 

Powoli kładzie się na ziemi, opiera głowę o miękką niż zwykle trawę. Patrzy za przepaśd, na oddaloną ciemną 

wodę, wystające czarne skały, bryzgające fale i białe bałwany. Odsuwa ręce od kolan i obejmuje się nimi 

kurczowo, udaje, że ktoś go przytula. Jest tak spragniony dotyku, tak spragniony czegokolwiek więcej niż 

samotności.  

 

Tata znowu uderzył mamę. Gdy mama upadła, chciałem jej pomóc. Tata mnie uderzył. 

 

Kolejna fala łez spływa po pulchnych policzkach, moczy jasne włosy i przykleja je do skóry. Wiatr wyje, niska 

trawa wręcz kładzie się na ziemi.  

 

Kiedyś tata by przyszedł i kazał stąd odejśd. Powiedziałby, że mogę spaśd i że to bardzo nieodpowiedzialne że 

tutaj jestem.  

 

Ale on nie przychodzi.  

 

Nicholas przełyka łzy i podnosi się powoli. Przesuwa ostrożnie, siada na brzegu klifu. Zwiesza nogi, zaczyna nimi 

powoli majtad. Wiatr szarpie nogawki, włosy, koszulkę, ale on się nie boi. Garbi się, wpatruje w rozbryzgującą 

się o kamieo wodę. Patrzy na białe, skotłowane bałwany, wystające czarne kły.  

 

Unosi rękę i ociera łzy rękawem. Wzdycha ciężko, nierówno. Odrzuca włosy z twarzy. Patrzy w dół, na wodę, 

piękne i tajemnicze fale. Co i rusz uderzają w niego kolejne ciosy wiatru, czuje nadchodzący katar i chore zatoki. 

 

Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu czuje spokój. 

 

 

 

 

 

 



Klif. 

Sztaluga. 

Farby. 

 

Nastolatek stoi, wyprostowany. Wieje lekki wietrzyk, porusza jego zbyt dużą koszulą umorusaną farbą, szarymi 

spodniami, tak samo brudnymi. Uśmiecha się lekko, ale nieobecne. 

 

W jednej ręce trzyma pędzel z którego skapuje jasnoniebieska farba. Wpatruje się w zadumie w płótno na 

którym widnieje delikatny szkic ołówkiem. Palce drugiej zaciska na palecie na którą wyłożone są odcienie od 

zielonego jak las i najsoczystsza trawa po tak jasne błękitne aż wydają się białymi. 

 

Przesuwa delikatnie ręką wzdłuż jednej z linii. Potem po drugiej, i po trzeciej, i po czwartej. Obmywa pędzel, 

zamacza go w innym odcieniu. Miesza go z morskim kolorem, maluje kolejną częśd fali. I kolejną. I kolejną. 

 

Słooce powoli przesuwa się po niebie, przebija przez białe obłoki, ogrzewa opaloną skórę chłopaka i jego 

jasnoblond włosy. Pada na farby, suszy je, grzeje w drewno.  

 

Fale obijają się radośnie o klif, wystrzeliwują wodę w górę, zasłaniają czarne kły. Białe bałwany które Nicholas 

tak usilnie próbuje zatrzymad w czasie rozbijają się o kamieo z głośnym pluskiem.  

 

Gdy słooce chowa się za horyzontem pozostawiając za sobą jedynie różową poświatę, chłopak odsuwa się od 

swojej pracy, okłada paletę i pędzel, opiera ręce na biodrach i przybiera skupioną minę. Wpatruje się przez 

długi czas w swój malunek. Drapie się kciukiem w policzek i pozostawia na nim błękitną smugę. Kiwa powoli 

głową.  

 

Uśmiecha się, najpierw ostrożnie, a potem coraz szerzej. 

 

- Podoba mi się. - mówi radośnie na głos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klif.  

Słooce. 

Dwie dłonie zaciśnięte na sobie wzajemnie. 

 

- Tutaj przychodziłem odkąd byłem mały. - mówi z zapałem młody mężczyzna, cały rumiany na policzkach. - 

Pamiętam jak pierwszy raz tutaj przyszedłem, przyjechałem do dziadków z mamą i tatą. Tego domu już nie ma, 

były zbyt duże wiatry. O, popatrz, tam stał. Są jeszcze fundamenty.  

 

- I co tutaj robiłeś, Niki? - pyta niska dziewczyna z ciemnobrązowymi włosami, przysuwając się bliżej chłopaka. - 

Strasznie tutaj. 

 

- E, wcale nie. - macha ręką, ale drugą obejmuje swoją wybrankę ramieniem. - Uwielbiałem tutaj przychodzid. 

Siedziałem, rysowałem, malowałem... Chodź, pokażę ci jak siedziałem, tutaj dokładnie, widad nawet że trawa 

jest niższa, wyciąłem ją raz... 

 

Pomimo że dziewczyna trochę się opierała, poszła za nim na sam skraj. Nicholas bez wahania usiadł, zwiesił 

nogi, odchylił się trochę do tyłu i odetchnął głęboko. 

 

- Powietrze jest tuaj bardzo zdrowe, a tutaj, na samym brzegu, czud to najlepiej. Sól, jod, wszystko tutaj czud. 

Uwielbiam ten zapach. 

 

- Jesteś zwariowany. - zaśmiała się dziewczyna, przytulając do niego. Ona nie zwiesiła nóg. - Nadal myślę, że jest 

tutaj strasznie.  

 

- Przesadzasz. 

 

- Nie, nie przesadzam. Przecież jakbyś spadł to byś się zabił.  

 

- Ale nie spadnę. Nigdy nie spadłem. 

 

Dziewczyna parsknęła chichotem.  

 

- Widziałam malunki fal i klifów u ciebie w pokoju, to tutaj je zrobiłeś? - zapytała gdy już się uspokoiła.  

 

Nicholas pokiwał głową. Kilka zagubionych pasemek jasnoblond włosów wydostało się spod gumki i spadło na 

jego twarz.  



 

- Na początku rysowałem ołówkiem, ale szybko się zorientowałem że lepiej jest używad farb, olejnych i 

akrylowych. Kredki też zabierają zbyt dużo czasu i trzeba zbyt długo czekad na efekt... 

 

- Skoro tak dobrze ci wychodzi malowanie to dlaczego jesteś na medycynie? - westchnęła dziewczyna. - Nie 

wolałbyś pójśd na studia artystyczne? 

 

- Nie, szczerze to nie. Potrafię rysowad tylko fale i klify. Nie dałbym sobie rady na przykład z martwą naturą, 

ludźmi... 

 

- Na pewno dałbyś sobie radę. - mówi dziewczyna. 

 

- No nie wiem... Fale są wyjątkowe, wiesz? Jak teraz tak sobie wspominam to myślę, że one myślą. Całe morze, 

to wszystko... Tak jakby żyje, wiesz? Pewnie gadam głupoty, ale... naprawdę, kiedy siedziałem tutaj, i 

przychodziłem żeby malowad, setki razy, to teraz mi się wydaje że coś słyszałem. Jakiś szept, może głos... Nie 

wiem, naprawdę nie wiem... 

 

- Niki, naprawdę jesteś fascynujący, wiesz? - dłoo dziewczyny powoli uniosła się i opadła na policzek młodego 

mężczyzny. 

 

- Liv, co ty... - zaczyna Nicholas, ale nie kooczy. 

 

Przerywa mu lekki pocałunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klif. 

Stary szkicownik. 

Nicholas. 

 

Siedzi na skraju, z czarną książeczką na kolanach, i powoli przewraca strony.  

 

"Nicholas Larsen, lato 1998" 

 

Szlaczki nabazgrane ołówkiem, twardym, zupełnie nie nadającym się do tej roboty. Ale to jedyny jaki miał. 

Młody mężczyzna uśmiecha się lekko, odchyla do tyłu. Lekki wiatr zaczesuje mu jasne, ścięte na krótko włosy 

do tyłu. Błękitne oczy wpatrują się w zamyśleniu w szkicownik.  

 

"Nicholas Larsen, 2000", głosi podpis pod rysunkiem w którym po raz pierwszy mały chłopiec użył kredek. 

Niebieski, granatowy i zielony mieszają się ze sobą w nieudolnej próbie odwzorowania fal i wody. Nie ma 

bałwanów, bo nie było białej kredki, a srebrna była zbyt ciemna. 

 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2000" 

"Nicholas Larsen, lipiec 2001" 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2001" 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2003" 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2004" 

"Nicholas Larsen, lipiec 2005" 

 

Z każdą kolejną stroną rysunki stawały się coraz bardziej oczywiste, widad było że przedstawiają fale rozbijające 

się o klif. Kredki i ołówek przestały wychodzid za linie, zaczęły ze sobą grad zamiast kontrastowad i walczyd o 

najbardziej intensywny kolor na kartce.  

 

Młody mężczyzna odłożył na bok pierwszy szkicownik i wziął kolejny. 

 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2006" 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2008" 

"Nicholas Larsen, lipiec 2009" 

 

Westchnął gdy dotarł do ostatniej strony, gdzieś pod koniec. Przeliczył kartki które pozostały do okładki i wyszło 

mu, że żeby zakooczyd drugi szkicownik potrzebuje zrobid cztery rysunki. Uśmiechnął się lekko. 

 



Wziął do ręki ołówek i zaczął powoli szkicowad fale rozbijające się o klif na którym rośnie mech, kolczaste krzaki, 

pojedyncze kępki trawy. Blade grzyby, białe bałwany. Czarne kły.  

 

Słooce powoli zaczęło opadad na zachód, niebo zrobiło się czerwono-różowe, światło zaczęło barwid chmury w 

taki wspaniały sposób który zaczarowałby większośd ludzi. Ale nie Nicholasa. On nadal wpatrywał się w fale, w 

te groźne, niebezpieczne fale. I rysował je, ostrożnie, ale z miłością. 

 

Gdy słooce zniknęło za horyzontem, odsunął od siebie szkicownik na wyciągnięcie ręki i wpatrzył się w swój 

rysunek. Uśmiechnął się szeroko, ale w jego niebieskich oczach pozostał smutek i ta dziwna, niepokojąca 

pustka. 

 

"Nicholas Larsen, sierpieo 2012" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klif. 

 

... 

 

Fale rozbijające się o klif. 

 

Stojący na samym skraju mężczyzna.  

 

Wiatr. Mocny, mocny wiatr.  

 

Mężczyzna. Klif. Fale, woda, morze. Klif. 

 

Wiatr.  

 

Jeden fałszywy krok? 

 

Krzyk. Klif. 

 

Przerażone spojrzenie, wyciągnięta ręka, szeroko otwarte, błyszczące, błękitne oczy. Krzyk. 

 

Dłonie ocierają się o kamieo, mech, grzyb, ostre gałęzie, ale niczego nie łapią. 

 

Mężczyzna spada.  

 

Tata, mama, dziadkowie, szkicownik, sztaluga, płótna, farby. Wiatr, klif, fale.  

 

Liv. 

 

Nie ma. Koniec. Wszystko się skooczyło. 

 

Płynące łzy, kolejny krzyk, tuż zanim ciało uderzy w wodę, czarne kły. Mężczyzna krztusi się łzami, wyciąga 

panicznie przed siebie rękę, ale nie ma czego chwycid. 

 



Ułamek sekundy i umrę, myśli jeszcze Nicholas. Zaciska oczy, gotowy na 

 

śmierd. 

 

... 

 

Gdzie ona jest? 

 

Mężczyzna otwiera oczy. Widzi nad sobą... wodę... 

 

Przełyka ślinę. Łzy spływają mu po twarzy.  

 

Czuje, jak obejmują go ręce wielu. Obejmują, chronią przed ostrymi i czarnymi zębami, kołyszą, tulą.  

 

Mężczyzna płacze. Najpierw cicho, z niedowierzaniem, a potem coraz głośniej. 

 

- ...Oh, nie... - rozlega się łagodny głos, jakby wypowiedziany przez wiele istot naraz.  

 

Nicholas płacze. 

 

- ...Nie możemy zniszczyd kogoś kto kochał nas tak przepięknie... 

 

Nicholas płacze. 

 

- Nie, nie, nie, wy nie rozumiecie...! - krzyczy, wyciąga rękę, próbuje się zachłysnąd wodą, ale nie może. Otacza 

go jak kokon, ale nie wpływa do organizmu. Rozpacz rośnie w jego piersi, rozsadza go od środka. 

 

- ...Nie możemy cię zniszczyd, po tym ile przepięknej miłości nam dałeś... 

 

- Nie rozumiecie... - szepcze Nicholas, rozpaczliwie obserwując zbliżającą się powierzchnię. - Ja nie spadłem... 

 

Ja skoczyłem 

 

Adela Zawiślak 2AG 



 

 

 
Autor mema niestety nie podpisał się, więc użyjemy jego pseudonimu artystycznego. 

 

Gratulujemy „Gauchiñio”! 

 

 

 

Dziękujemy za wszystkie podesłane przez Was memy. 

 



Dziękujemy! 

 
Wszystkim za wkład w pierwszy numer naszej gazetki szkolnej. 

Następny numer zostanie opublikowany za 2 tygodnie (01.03.2021r.). 

Przez ten czas czekamy na wasze prace oraz pomysły dotyczące 

gazetki, które możecie podsyład na adres email: 

szkolnagazetka420@gmail.com 

 

Osoby odpowiedzialne za tworzenie 1-szego numeru gazetki: 

Stanisław Iwanicki 2AG 

Maksymilian Przygoda 2BG 

Michał Staszewski 2BG 

Adela Zawiślak 2AG 

Zwycięzca konkursu na mema („Gauchiñio”). 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy i pozdrawiamy! 

Redaktorzy naczelni gazetki szkolnej LO156 

Stasiek i Maks 

 


