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Listopad 2016 r. 

 

W listopadzie – niespodzianka! 

Wielki zaszczyt ma Iwanka 

wesprzeć Zośkę pracowitą – 

pisać „ZOŚKĘ” znakomitą. 

 

Kim jest nowa redaktorka? 

Paru wierszy to autorka, 

kilku świetnych opowieści 

i powieści dziwnej treści. 

 

Ma trzy futra, kilka śledzi, 

dużo w Internecie siedzi, 

lubi kawę i Chmielewską, 

nienawidzi sklepu Tesco. 

 

Jej żywiołem jest pisanie, 

bajdurzenie, wymyślanie, 

zna się na tym doskonale – 

teraz też jest w twórczym szale. 

 

 



Nowy numer „ZOŚKI” kleci, 

pisze, co do głowy wleci, 

doskonale sobie radzi – 

niech no tylko nie przesadzi! 

 

Nadmiar bowiem szkodzi wszystkim, 

co jest faktem oczywistym, 

stąd kończymy wiersz (o, zgrozo!). 

Teraz będzie trochę prozą. 

 

„ZOŚKA”, a wraz z nią Iwanka, witają wszystkich uczniów Zespołu 

Szkół nr 2 w listopadzie. 

Aura jesienna, deszczowa, zimna i mokra nie sprzyja 

pozytywnemu myśleniu, a to za sprawą braku słońca, które jest 

niezbędne do produkcji hormonu szczęścia – serotoniny 

(a przynajmniej tak się Iwance po biol.-chemie wydaje). Stąd dobra 

rada, zaczerpnięta od samego Williama Gibsona – pisarza science 

fiction: 

 

„ZANIM ZDIAGNOZUJESZ U SIEBIE DEPRESJĘ 

I NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, 

UPEWNIJ SIĘ NAJPIERW, 

ŻE NIE OTACZASZ SIĘ PO PROSTU DUPKAMI”. 

 



Z osobistych doświadczeń Iwanki wynika, że na jesienną chandrę 

najlepsze są bezy z bitą śmietaną i dobrzy przyjaciele. O tych ostatnich 

bywa trudno, gdyż, jak wiadomo, istnieją, ale są tak sprytnie 

porozstawiani, że niełatwo na nich trafić. Koniec końców i tak, jak 

przyjdzie co do czego, to spośród sześćdziesięciu ośmiu najlepszych 

koleżanek, dwudziestu dwóch świetnych kumpelek i dwunastu 

serdecznych psiapsi (razem stu dwóch sztuk) zostaje okrąglutkie zero. 

Znajdując się w czarnej… otchłani rozpaczy (oczywiście) i na życiowym 

zakręcie, odkrywamy nagle, że prawdziwym przyjacielem, który 

podaje nam rękę i pomaga podnieść się z desek po dziejowym 

nokaucie, jest szara myszka z nietkniętymi farbą włosami, 

z niemodnym telefonem na klawiaturę, bez makijażu, na którą do tej 

pory nie zwracaliśmy najmniejszej uwagi. Ale to akurat ona 

dostrzegła, że właśnie w tej chwili świat wali nam się na głowę 

i grzebie nas pod własnymi gruzami, nie stchórzyła przed 

ewentualnymi trudnościami, nie ulękła się perspektywy zrobienia 

czegoś dla kogoś, w dodatku bezinteresownie. I w ten sposób ani się 

obejrzeliśmy, a tu prawdziwy przyjaciel pozwolił nam się wypłakać we 

własną kamizelkę, a później śmiał się z nami jak wariat, nie wiadomo, 

z czego, przez cały wieczór. 

Spostrzegawczy, myślący czytelnik wtrąci zapewne w tym 

miejscu, że nie wszystkie tego rodzaju sytuacje kończą się happy 

endem – i będzie miał rację. Pora jednak zakończyć teoretyzowanie 

i przejść do rozpakowania prezentu, jaki przygotowała na swój debiut 

Iwanka. Oto on – opowiadanie o przyjaźni prowokujące do 

przemyśleń nad rozstrzygnięciem pewnego ważnego dylematu. 

Autorki chyba nie trzeba przedstawiać, z tym zastrzeżeniem, które 

uczynił już Janusz Korczak: GRAFOMANIA NIE JEST NIEBEZPIECZNA, 

NIEBEZPIECZNY JEST ANALFABETYZM. A zatem – do dzieła! 

 

 



Bez happy endu 

 

Z Gośką i Pawłem zawsze było inaczej. Trzymali się trochę na 

uboczu i właściwie nie do końca było wiadomo, czy sami nie chcieli się 

„integrować”, czy to klasa okazywała wobec nich pewną rezerwę. Byli 

klasową parą, ale przecież nie oni jedni. Anka i Adam doskonale 

funkcjonowali w grupie. Również kuzynka Piotrka, Agata Czarnik, 

chodziła z jego najlepszym przyjacielem, Pawłem Januszewskim. Być 

może wszystko byłoby inaczej, gdyby nie historia, która wydarzyła się 

w trzeciej klasie. 

Kaśka trzymała się w liceum właśnie z Gośką. Kontynuowały 

przyjaźń od podstawówki. Gośka Światłowska była jedynaczką 

z bardzo dobrego domu, córką prawniczki i znanego internisty. Żyła, 

jak na owe czasy, w luksusie i zawsze była prymuską. Pod względem 

nauki szły z Kaśką łeb w łeb, choć Gośka zawsze była na 

cenzurowanym – pozostałe osoby z klasy podejrzewały, że ze względu 

na ojca nauczyciele traktowali ją jakoś specjalnie. 

Kaśka przyjaźniła się z Gośką od samego początku. Były kiedyś 

dwiema dorodnymi dziewczynkami z warkoczami – Gośka z dłuższym 

i jaśniejszym, a Kaśka z grubszym i ciemniejszym. W drugiej klasie 

podstawówki, leżąc na porośniętej trawą górce obok okazałej willi 

Gośki, ślubowały sobie, że jeśli będą miały córki, nazwą je swoimi 

imionami. To znaczy – Kaśka da dziecku imię Gośki, a ona – Kaśki. 

Pod koniec drugiej klasy liceum Gośka zakochała się w Pawle 

Czarniku, a gdy po wakacjach wróciły do szkoły, samorzutnie narodził 

się nowy zwyczaj. Zawsze milczący, gburowaty Paweł Czarnik 

przestawał zazwyczaj z Pawłem Januszewskim, a teraz zaczęli dołączać 

po lekcjach do przyjaciółek. Odprowadzali je do połowy drogi, a 

potem się rozstawali. Niedługo potem Piotrek nabazgrał w czasie 

przerwy w zeszycie Gośki do polskiego „kocham cię” i tak rozpoczęła 

się nowa epoka. Kaśka nie znosiła Pawła z siłą wodospadu, to znaczy 



dokładnie w tym samym stopniu, co on jej. Jednak była to miłość 

Gośki i jej chłopak, a Kaśka, jako lojalna przyjaciółka, wiedziała, że 

swoje animozje powinna odłożyć na bok. I odłożyła. Niestety, Paweł 

był człowiekiem dalekim od wszelkiej subtelności. Najpierw 

zawoalowanymi manewrami, a potem już otwartym naciskiem na 

Gośkę dążył do całkowitego wyeliminowania Kaśki z ich otoczenia. 

Zaborczy i tyranizujący, postawił jej w końcu ultimatum: „Wybieraj, ja 

albo ona”. Gośka gryzła się okrutnie, a potem, przyciśnięta do muru, 

dokonała wyboru. Kaśkę bolało potwornie, ale bez słowa usunęła się 

z ich pola widzenia. Klasa zaś obserwowała rozwój wydarzeń bacznie 

i wydała wyrok. 

Jak sądzicie, jaki? 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Z czeluści szkolnych w Polsce południowo-wschodniej macha do 

Was przyjaźnie – 

Iwanka. 


