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Drodzy Czytelnicy! 

Zaczyna    się  nowy  rok  szkolny. Dla  jednych poszukiwanie nowej 
drogi,  dla  innych  kontynuowanie  rozwijania  swoich  pasji.  Mamy 
nadzieję, że kolejny numer naszego czasopisma nie pozwoli Wam tak 
szybko  zapomnieć  o wakacjach  i    będzie  odskocznią  od  codziennych 
obowiązków. 

Życzymy  udanej  lektury  i  pamiętajcie,  że  czekamy  na  Wasze 
prace. 
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PROZA



Po  ataku  III  Rzeszy  na  Polskę,  17  września  1939  roku Armia  Czerwona  wkroczyła  na 
terytorium  II Rzeczypospolitej  po ustaleniach Paktu RibbentropMołotow. ZSRR chciało  „wziąć 
pod  opiekę  życie  i  mienie  ludności  Zachodniej  Ukrainy  i  Zachodniej  Białorusi,  ze  względu  na 
fakt, iż Państwo Polskie przestało istnieć”. 

Od  przekroczenia  granicy  sowieci  popełniali  masowe  zbrodnie:  masakra  w  Grodnie, 
egzekucja  marynarzy  Flotylli  Pinskiej  w  Mokranach,  mordy  w  Nowogródku  i  Tarnopolu, 
rozstrzelanie żołnierzy wziętych do niewoli pod Wilnem. Za wojskiem poruszały się operacyjno
czekistowskie grupy NKWD, mordując i aresztując obywateli polskich. 

W  zajętych  miejscowościach  tworzyły  one  aparaty  bezpieczeństwa  przejmując 
państwowe archiwa, sieć łączności radiowej i telefonicznej oraz rozbrajając ludność cywilną. 
Do niewoli wzięto żołnierzy, oficerów  i  funkcjonariuszy służb mundurowych, których wywożono 
do  obozów  jenieckich  w  Kozielsku,  Starobielsku  i  Ostaszkowie.  Tam  NKWD  przesłuchiwało 
uwięzionych i przekonywało do współpracy. Na kolaborację zgodziło się niewielu, więc 
w raportach komendantów znalazły się opinie o znikomej szansie wykorzystania Polaków przez 
władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
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Prawda  i  k łamstwo o Katyniu

Dominik Wołowczyk

O  przeszłości  można  opowiadać  na  różne  sposoby.  Jedni  piszą  książki,  inni  malują 
obrazy,  a  jeszcze  inni  po  prostu  opowiadają  młodszym  pokoleniom  to,  co  przeżyli.  Ja 
postanowiłem  przedstawić  przeszłość  moją  pasją  –  znaczkami  pocztowymi.  W  mojej  bogatej 
kolekcji znajdują się znaczki, kartki pocztowe, stemple  i datowniki które opowiadają o kulturze, 
nauce, historii, muzyce, a nawet religii.

W zbiorach filatelistycznych ukazane są wszystkie dziedziny życia. Znaczki dokumentują 
ważne wydarzenia, bohaterów narodowych, zjawiska kulturowe  i wybitne postaci świata nauki. 
Przyglądając  im  się  można  dostrzec  walory  estetyczne,  plastyczne,  edukacyjne,  a  nawet 
propagandowe.  To  co  pisarze  czy  filmowcy  opisują  w  swoich  obszernych  dziełach,  autor 
filatelistycznych  miniatur  musi  zamknąć  w  tak  małym  wymiarze  znaczka,  kartki  pocztowej  czy 
koperty. Zmusza to do przedstawienia wielkiej idei drobiazgiem, do pozostawienia odbiorcy 
z czymś, co niedopowiedziane, z głębszą myślą, nad którą trzeba się zastanowić.

Znaczki pocztowe ukazują się od 1840 roku. Są chronologicznym opisem historii każdego 
państwa.  Zbiory  filatelistyczne  to  komentarz  do  przeżyć  narodu  Polskiego,  jednak  zbrodnia 
katyńska jest w nich nieobecna aż do 1989 roku. Dopiero po przemianach politycznych zaczęto 
mówić o tej tragedii. Ten fakt rodzi pytania: dlaczego nikt o tym wcześniej nie mówił? Czego się 
obawiano?  Kto  nie  pozwalał  tej  historii  ujrzeć  światła  dziennego?  Każdy  ma  prawo  popełniać 
błędy,  nawet  te  największe. Ale  każdy,  kto  ich  żałuje,  przyzna  się  do  winy  i  nie  będzie  ich 
ukrywał.

Rosja Radziecka powszechnie stosowała terror. 11 sierpnia 1937 roku Ludowy Komisarz 
Spraw  Wewnętrznych  ZSRR  –  Nikołaj  Jeżow  wydał  rozkaz  do  rozpoczęcia  ludobójczej  akcji 
wymierzonej  w  Polaków  zamieszkujących  tereny  sowieckiej  Ukrainy  i  sowieckiej  Białorusi. 
Aresztowano i zabijano na podstawie sfingowanych oskarżeń o działalność szpiegowską 
i dywersyjną. 111 091 zostało zamordowanych, najczęściej strzałem w tył głowy, a 28 744 trafiło 
do łagrów z wyrokami od 5 do 15 lat.

Filatelistycznym  dokumentem  jest  znaczek 
wydany w 2017 roku. Przedstawiony na nim 
jest  węzeł  w  kształcie  krzyża,  który 
przypomina  o  śmierci  wszystkich  ofiar 
„Operacji polskiej”.



Po  ataku  III  Rzeszy  na  Polskę,  17  września  1939  roku Armia  Czerwona  wkroczyła  na 
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Na znaczku ukazany jest człowiek 
z  twarzą  przekreśloną  czerwonym  pasem. 
Ta  czerwień  to  czerwień  stalinizmu,  który 
niszczył,  przekreślał  i  naznaczał  losy 
Polaków.

28  lutego  1940  roku  swoje  19.  urodziny  obchodził  Henryk 
Gorzechowski, który razem z ojcem przetrzymywany był w obozie 
w  Kozielsku.  Jako  prezent  otrzymał  wizerunek  Matki  Boskiej 
Ostrobramskiej,  wyrzeźbiony  przez  jego  tatę  w  małej  sosnowej 
desce. Być może ojciec  chciał  podarować  synowi  coś,  co  sprawi, 
że będzie pamiętał o Polsce  w  końcu Maryja jest Królową Polski, 
a  obraz  ten  wybitnie  o  polskości  przypomina. Autor  dzieła,  które 
stało się ikoną Matki Boskiej Kozielskiej, został rozstrzelany.

W  krzyż  znajdujący  się  na  znaczku  wpisano 
miejscowość  masowych  mordów,  a  kolor  roku  to 
odwołanie  do  krwi,  jaka  została  tam  przelana. 
Znaczek  został  wydany  w  1990  roku,  zaraz  po 
zmianie  ustroju  w  Polsce.  Jest  to  pierwszy  walor 
filatelistyczny,  który  przypomina  o  wydarzeniach 
zbrodni katyńskiej. 

5  marca  1940  roku  przywódcy  Wszechzwiązkowej  Komunistycznej  Partii  (bolszewików) 
podpisali postanowienie o zlikwidowaniu więźniów obozów jenieckich. Miesiąc później 
z  Kozielska  wyruszył  pierwszy  transport  Polaków  w  wagonach  bydlęcych  do  Gniazdowa. 
Stamtąd grupy osób przewożono samochodami więziennymi do uroczyska Kozie Góry w  lesie 
katyńskim. Do 11 maja 1940 roku 4421 polskich obywateli zostało tam zamordowanych strzałem 
w tył głowy.
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Na przywieszce znaczka znajduje się fragment 
„Ballady o Katyniu” autorstwa Lecha 
Makowieckiego.

Każą nam wysiadać to już tu...
Ten brzozowy lasek to mój grób...
Jeszcze tylko westchnę jeden raz...
Jeszcze myśl ostatnia...KOCHAM WAS...

Ten  krótki  fragment  pokazuje  tragedię  człowieka,  który  za  kilka  chwil  zostanie 
barbarzyńsko  pozbawiony  życia.  Na  znaczku  widoczny  jest  Polski  Orzeł  Wojskowy,  który  był 
umieszczany na żołnierskich mundurach od XVIII wieku. Ta miniatura,  ten symbol polskości  to 
bezpośrednie  nawiązanie  do  oficerów,  którzy  wśród  ofiar  katyńskich  stanowili  większość. 
Nadłamane  skrzydełko  orła  pokazuje  jak  wróg  „podciął  skrzydła  Polakom,  którzy  zniewoleni 
spadali na ziemię”. 

Jeńcy ze Starobielska przewożeni byli do siedziby zarządu NKWD. W piwnicy budynku 
przy  ulicy  Dzierżyńskiego  strzałem  w  kark  odebrano  życie  3820  Polakom,  których  ciała 
wywożono  do  Parku  Leśnego  Charkowa  i  tam  chowano  je  w  dołach.  6311  ostaszkowskich 
więźniów zostało zabitych w Kalininie tą samą metodą, jaką stosowali egzekutorzy w Charkowie. 
Ciała  zamordowanych  zakopano  w  dołach  we  wsi  Miednoje.  Co  pozostało  –  dla  mnie 
odpowiedzią jest wiersz Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Herbert – „Guziki” (fragmenty)

Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 
z głębin wychodzą na powierzchnię 
jedyny pomnik na ich grobie 

są aby świadczyć Bóg policzy 
i ulituje się nad nimi 
lecz jak zmartwychstać mają ciałem 
kiedy są lepką cząstką ziemi […]

…tylko guziki nieugięte 
potężny głos zamilkłych chórów 
tylko guziki nieugięte 
guziki z płaszczy i mundurów…
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Guzik to, tak jak znaczek, kolejny drobiazg kryjący w sobie historię. Nie bez powodu autor 
znaczka  umieścił  je  na  takim,  a  nie  innym  tle.  Piasek  nie  jest  dobrym  podłożem  dla  roślin. 
Kojarzy się  z martwym obszarem, pustynią, na której życie umiera. Guziki  leżą na  tej owianej 
śmiercią ziemi wystawione na palące słońce, wiatr, zasypanie. Nie możemy pozwolić aby zostały 
czymś przykryte. Powinniśmy dbać, aby piasek naszego zapomnienia nie zagrzebał ich 
w niepamięci.

Na życzenie księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, który przeżył pobyt w obozie 
w Kozielsku, Tomasz Płatek wykonał ikonę Matki Bożej Katyńskiej, przedstawiającą Matkę Bożą 
tulącą  nagie  zwłoki  żołnierza  zamordowanego  strzałem  w  tył  głowy.  Obraz  jest  nieodłącznym 
elementem  uroczystości  upamiętniających  śmierć  polskich  oficerów.  Miał  również  zostać 
zabrany przez Teresę WalewskąPrzyjałkowską w 2010 roku do Smoleńska, lecz 
z  niewiadomych  przyczyn  obraz  pozostał  w  Polsce.  Można  zastanawiać  się  dlaczego  tak  się 
stało,  jednakże  powinniśmy  zwrócić  uwagę  na  szczęśliwy  dla  tego  dzieła  bieg  historii.  Obraz, 
który mógł zostać zniszczony, wciąż przypomina o tym, co może zdziałać nienawiść do bliźniego 
człowieka.  Jego  reprodukcja  znajduje  się  w  podręcznikach  do  języka  polskiego  w  klasie 
pierwszej wydawnictwa Stentor.

Blok  przypomina  tragedię,  do  której 
doszło 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie 
w  Smoleńsku  zginął  Prezydent  Lech 
Kaczyński  wraz  z  małżonką  Marią  oraz 
wszystkie  osoby  im  towarzyszące.  Blok 
filatelistyczny został wydany, aby upamiętnić 
tę  tragedię.  Sylwetki  prezydenckiej  pary 
zostały umieszczone na  tle  flagi  narodowej. 
Poniżej  jeden  wyraz  określający  przesłanie 
bloku  PAMIĘTAMY i data 10.04.2010 r. Pod 
znaczkiem  znajdują  się  nazwiska 
przedstawicieli  różnych  środowisk,  którzy 
zginęli w smoleńskiej katastrofie.

Słowa(k), wrzesień 2018 slowak.slowacki.edu.pl
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W 1995 roku odsłonięto w Warszawie pomnik Maksymiliana 
Biskupskiego  pomnik, przy którym na znaczku klęczy papież. Ta 
platforma  wagonu  towarowego  przypomina  „ołtarz  historyczny  – 
ołtarz narodu”. Sylwetka papieża Jana Pawła II ukazana została 
w  charakterystycznym  kształcie  –  modlącego  się  kapłana.  Jej 
kształt,  pochyloną  głowę,  zauważalne  skupienie  znają  miliony  na 
całym  świecie.  W  pewnym  sensie  ciężkość  tego  dzieła  oddaje 
wagę bólu i bezwzględności, jaka spotkała katyńskie ofiary. Zginęli 
oni za to, że w ich sercu była Polska, że nosili polskie mundury. 

Na znaczku widać postać kapłana wznoszącego ręce do 
krzyża  w  Katyniu.  Kapłan  ten  jest  pośrednikiem  i  opiekunem 
rodzin  pomordowanych.  Krzyż  stojący  w  katyńskim  lesie  to 
symbol  męki  i  śmierci,  którą  ponieśli  niewinni.  Kapłan 
błogosławi  los  i  tych,  którzy  tam  pozostali  w  zbiorowych 
mogiłach.

Karta  pierwszego  dnia  obiegu  jest 
szczególnym  rodzajem  filatelistycznego 
upamiętnienia.    Ukazany  na  niej  papież 
dotyka rany postrzałowej. Symboliczny gest 
kapłana  wyraża  troskę    taką,  jaka 
przedstawiona  jest  ona  w  osobie  Maryi 
obejmującej  głowę  ofiary.  Jego  słowa:  „…
codziennie modlę się za tych, którzy zginęli 
w  Katyniu”  bezpośrednio  pokazują  pamięć 
o  poległych.  Chciałbym  jeszcze  zwrócić 
uwagę  na  nakład  –  166  tysięcy  kartek 
pocztowych zostało w 1999 roku wydanych, 
aby upamiętnić zbrodnię. Oznacza to, 
że  tysiące  ludzi  ma  w  domu  pamiątkę 
katyńską.

Znaczki pocztowe to miniaturki sumienia narodu polskiego. Są dokumentem historycznym 
z przesłaniem, z emocjami. Pochylenie się nad znaczkiem to pochylenie się nad historią.  Jest to 
też  zatrzymanie  się  nad  wydarzeniami,  które  składają  się  na  przesłanie  znanego  napisu 
widniejącego na murze zakopiańskiego Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku:  „Ojczyzna 
to ziemia  i  groby. Narody,  tracąc pamięć,  tracą życie”. Obok miniatur muzycznych  i  literackich 
stawiam znaczki, które pełnią taką samą rolę – rolę inspirowania, opowiadania, dokumentowania 
i przypominania.

Praca zajęła II miejsce w konkursie "Prawda i kłamstwo o Katyniu".
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Zapach Lilii

Julia Wąchała

Pamiętasz jak to się zaczęło? Stałam w deszczu przed przystankiem tramwajowym, 
a ty śmiałeś się ze mnie, że zabrakło dla mnie miejsca pod wiatą. Użycie epitetu „wredny” byłoby 
zdecydowanym eufemizmem, jakim chciałam cię wtedy opisać. Dwa dni później los się odwrócił 
i to ja z pełną satysfakcją patrzyłam jak automatyczne drzwi wagonu zatrzaskują się z impetem 
przed Twoim  nosem.  Wiesz,  że  już  wtedy  moje  myśli  wieczorami  smętnie  płynęły  w  kierunku 
najrozmaitszych  scenariuszy  dotyczących  naszej  relacji?    Jaką  ja  byłam  niepoprawną 
romantyczką! Pamiętasz te iskry w moich oczach?

Pierwszymi  słowami  jakie  od  ciebie  usłyszałam  było  „stoisz  mi  na  stopie”.  Muszę 
przyznać, że dzielnie zniosłeś obcas wbijający się w twój palec i prawie wcale się nie skrzywiłeś. 
Odpowiedziałam  wtedy  „powinieneś  się  cieszyć,  bo  jest  to  prawdopodobnie  twój  najbliższy 
kontakt  fizyczny z kobietą”. Potem rozmawialiśmy  już codziennie. Od początku wiedziałam, że 
dziwny z ciebie człowiek. Czytałeś namiętnie Lema, płakałeś słuchając Mozarta 
i nienawidziłeś wszelkiego rodzaju kinematografii. Naszą relację scementowała jednak wierna 
i głęboka miłość. Miłość do kwiatów. Zawsze mówiłeś, że moje  imię  jest  idealnym przykładem 
pokrewieństwa naszych dusz. 

Nigdy nie będę w stanie zapomnieć naszego pierwszego pocałunku. Leżeliśmy 
na  majowej  łące  pachnącej  bzem  i  świeżą  trawą.  Obok,  na  kamieniu,  leżała  lilia,  którą  mi 
wręczyłeś. Iście idylliczny obraz dopełniał szum strumyka i cichy śpiew ptaków. 

  Lilka,  jak  ci  się  wydaje,  co  my  tu  robimy?  zapytałeś,  będąc  jeszcze  częścią  siebie  we 
własnych myślach.
 Masz na myśli nas dwoje w tym momencie?
 Nie, nas w czasoprzestrzeni. Siedzimy na lekcji historii ucząc się o minionych stuleciach 
i  analizując  posunięcia  różnych  postaci  historycznych.  Wyciągamy  wciąż  nowe  wnioski, 
dowiadujemy się  nowych szczegółów, a na wiele pytań usilnie poszukujemy odpowiedzi. 

A  popatrz  na  to  z  perspektywy  natury.  Przyroda  wciąć  ewoluuje,  cały  jej  cykl  się  powtarza. 
Nieustannie  rodzą  się  nowe  stworzenia,  nowe  kwiaty,  drzewa,  a  my  jesteśmy  tak  skupieni  na 
swoim życiu, że nie zwracamy na to najmniejszej uwagi. Współczesny człowiek nie zdaje sobie 
sprawy,  że  jest  jedynie  ziarenkiem  piasku  leżącym  leniwie  na  jednej  z  plaż.  Co  my  robimy? 
Dlaczego nie potrafimy skupić się na teraźniejszości? Młodzi wybiegają marzeniami 
w przyszłość, starsi żyją przeszłością, a to nie ma najmniejszego sensu! – Usiadłeś gwałtownie 
na trawie i spojrzałeś na mnie. Miałeś wypieki na policzkach, a znajome ogniki roztańczyły się 
w twoich oczach. 
 Dlaczego nie możemy skupić się na teraźniejszości? Jaki sens ma zadręczanie się czymś, 
co może nigdy nie nadejść?
 Wiesz,  przerwałam twój monolog, który zdawał się nabierać coraz to większego tempa   
  myślę,  że  człowiek  po  to  ma  wolną  wolę,  aby  uczył  się  na  własnych  błędach.  Kiedyś  sami 
zrozumiemy, że zazdrość,  lenistwo  i desperacja nam nie pomogą w osiąganiu zaplanowanych

celów. Skup się na sobie, żyj zgodnie z własnym sumieniem, bo jesteś najważniejszą osobą 
w swoi
m życiu. 

Następnym  co  pamiętam  były  twoje  usta  delikatnie  przyciśnięte  do  moich.  Zamknęłam 
oczy i zaciągnęłam się aromatem polnych kwiatów.

Pamiętasz, jak po maturze spacerowaliśmy za rękę wzdłuż parkowych alejek? Powiedziałeś mi 
wtedy „Lilka,  jak to się dzieje, że siedząc w sali pełnej kobiet,  ja czuję  jedynie twoje perfumy?” 
Zaczęliśmy  wtedy  dyskutować  na  temat  odkrywania  świata  zmysłami  i  gęstej  mgle,  która  je 
spowija, gdy do głosu dochodzi uczucie. Kiedy stwierdziłeś, że wolałbyś stracić wszelkie zmysły, 
jeśli to sprawiłoby, że będę szczęśliwa, powiedziałam, że jedyne czego mi 
do  szczęścia  potrzeba,  jest  twoja  dłoń  wpleciona  w  moją.  Kolejnego  wiosennego  poranka 
dumnie pokazywałam wszystkim pierścionek z kamieniem w kształcie lilii błyszczącym na moim 
palcu.

Dzień naszego ślubu wypadł między dwoma kolokwiami z anatomii  i farmakologii. Kiedy 
ktoś  pytał  cię  później,  co  zapisało  się  najbardziej    tego  dnia  w  twojej  pamięci,  odpowiadałeś 
„różowa  lilia  w  jej  włosach”.  Wiesz,  że  te  słowa  znaczyły  dla  mnie  więcej  niż  przysięga?  Nie 
jestem w stanie określić dlaczego, ale sprawiły, że myślami znów leżałam na łące przy strumyku. 
Po  ukończeniu  przeze  mnie  stażu  urodziła  się  Dalia.  Pamiętam,  jak  śmiałeś  się,  gdy  przy 
porodzie ściskałam twoją dłoń, mówiąc, że znów próbuję zwrócić na siebie twoją uwagę stosując 
przemoc. Nawet się nie obejrzałam, a tuliliśmy wspólnie Floriana i Rozalię. Mieliśmy wspaniałe 
życie. Teraz to  ja zapytam, gdzie my jesteśmy?

Dlaczego  to  zrobiłeś?  Co  takiego  się  wydarzyło,  że  najrozsądniejszy  człowiek  jakiego 
poznałam w życiu uciekł się do takiego aktu tchórzostwa? Tak, właśnie tym jesteś, tchórzem! Jak 
mogłeś  zostawić  nas  samych?  Ja  też  jestem  rodzicem,  jestem  matką!  To  ja  nosiłam  ją  pod 
sercem,  ja  ją  karmiłam  piersią,  ja!  Kiedy  Dalia  zachorowała,  grunt  osunął  się  spod  nóg  nam 
wszystkim. Jako onkolog zdaję sobie sprawę lepiej niż ktokolwiek, co znaczy mieć córkę chorą 
na białaczkę. Trzy lata walczyłam jak lwica, czułam jak choroba przejmuje władzę nad jej ciałem 
i chciałam przejąć na siebie całe jej cierpienie. Ale nie potrafiłam. Żadne z nas nie było winne jej 
śmierci. Zareagowaliśmy i tak bardzo szybko; dalszy scenariusz znał  już jedynie Bóg. 
A ty przepadłeś, kiedy potrzebowaliśmy cię najbardziej. Zdajesz sobie sprawę z tego, 
że na świecie pozostała jeszcze dwójka małych dzieci? Twoja krew, ciało z twojego ciała. Wiem, 
że praca stanowiła dla ciebie odskocznię od tych przeżyć. Kiedy szef powiedział ci, że nie jest 
w stanie dłużej finansować twojej pracy, bo jesteś zbyt kosztownym pracownikiem, ty wpadłeś 
w  depresję.  Rozpoczęły  się  całonocne  znikania  z  domu,  wypalanie  niezliczonych  ilości 
papierosów,  którymi  do  tej  pory  tak  gardziłeś,  i  wreszcie  zdrady.  Mogłam  to  wszystko  znosić, 
mogłam. Wiedziałam, że to nie jesteś prawdziwy ty, że to jedynie maska, jaka pozwala 
ci  przetrwać  codzienność,  ale  6letnie  bliźniaki  nie  rozumiały,  dlaczego  taty  znów  nie  było 
wieczorem w domu. 

Kiedy  powiedziałam  ci,  że  jestem  w  ciąży  zobaczyłam  w  Twoich  oczach  dawno  już 
nieobecne ogniki. Miałam nadzieję, że to co było, powróci chociaż w małym stopniu! Los jednak 
znów z nas zakpił i nasze maleństwo odeszło, zanim zdążyliśmy je utulić. Lekarze powiedzieli, 
że po czterdziestym roku życia ryzyko poronienia jest statystycznie wyższe, ale ty ich nie 

słuchałeś.  Stwierdziłeś,  że  to  twoja  wina,  bo  naraziłeś  mnie  na  niepotrzebny  stres  swoimi 
„skokami w bok”. 

Pamiętam  również  ten  dzień.  Zapisał  się  w  mojej  głowie  najwyraźniej  ze  wszystkich 
wspomnień. Wstałam  rano,  spakowałam dzieci  do przedszkola  i  przygotowałam  im śniadanie. 
Przed  poranną  pobudką,  która    jak  wiesz    do  najłatwiejszych  dla  maluchów  nie  należy, 
chciałam  wziąć  jeszcze  szybki  prysznic,  aby  się  nastawić  pozytywnie  na  kolejny  długi  dzień. 
Leżałeś na ziemi, a puste opakowanie po tabletkach i taniej wódce przetoczyło się przez próg. 
Nie  pamiętam  co  działo  się  później.  Ocknęłam  się  dopiero  tuląc    Florka  i  Rózię,  gdy  miłość 
mojego życia opuszczała nasze wspólne gniazdko w plastikowym worku. 

Wytłumacz  mi,  jakim  prawem  mogłeś  cierpieć  bardziej  ode  mnie?  Jakim  prawem 
postanowiłeś  rozwiązać  swój  problem w  tak perfidny  sposób?  Jakim prawem zostawiłeś mnie 
samą?! Uciekłeś. Ty już nie cierpisz, nie czujesz już nic. A ja? Zostałam sama z dwójką   dzieci, 
które codziennie pytają kiedy tata, Delka i maluch  z brzuszka wreszcie wrócą z wakacji. Kto ci 
dał  moc  na  decydowania  o  naszym  losie? Tak,  jest  on  już  przesądzony,  jesteśmy  skazani  na 
cierpienie  i  pustkę. Żałuję  tych  słów  wypowiedzianych  nad  rzeką.  Do  czego  cię  doprowadziły 
tamte  wywody?  Zabiłeś  mnie.  Razem  z  tobą  odeszło  moje  szczęście  i  spokój.  I  gdzie  teraz 
jesteśmy?
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Pamiętasz jak to się zaczęło? Stałam w deszczu przed przystankiem tramwajowym, 
a ty śmiałeś się ze mnie, że zabrakło dla mnie miejsca pod wiatą. Użycie epitetu „wredny” byłoby 
zdecydowanym eufemizmem, jakim chciałam cię wtedy opisać. Dwa dni później los się odwrócił 
i to ja z pełną satysfakcją patrzyłam jak automatyczne drzwi wagonu zatrzaskują się z impetem 
przed Twoim  nosem.  Wiesz,  że  już  wtedy  moje  myśli  wieczorami  smętnie  płynęły  w  kierunku 
najrozmaitszych  scenariuszy  dotyczących  naszej  relacji?    Jaką  ja  byłam  niepoprawną 
romantyczką! Pamiętasz te iskry w moich oczach?

Pierwszymi  słowami  jakie  od  ciebie  usłyszałam  było  „stoisz  mi  na  stopie”.  Muszę 
przyznać, że dzielnie zniosłeś obcas wbijający się w twój palec i prawie wcale się nie skrzywiłeś. 
Odpowiedziałam  wtedy  „powinieneś  się  cieszyć,  bo  jest  to  prawdopodobnie  twój  najbliższy 
kontakt  fizyczny z kobietą”. Potem rozmawialiśmy  już codziennie. Od początku wiedziałam, że 
dziwny z ciebie człowiek. Czytałeś namiętnie Lema, płakałeś słuchając Mozarta 
i nienawidziłeś wszelkiego rodzaju kinematografii. Naszą relację scementowała jednak wierna 
i głęboka miłość. Miłość do kwiatów. Zawsze mówiłeś, że moje  imię  jest  idealnym przykładem 
pokrewieństwa naszych dusz. 

Nigdy nie będę w stanie zapomnieć naszego pierwszego pocałunku. Leżeliśmy 
na  majowej  łące  pachnącej  bzem  i  świeżą  trawą.  Obok,  na  kamieniu,  leżała  lilia,  którą  mi 
wręczyłeś. Iście idylliczny obraz dopełniał szum strumyka i cichy śpiew ptaków. 

  Lilka,  jak  ci  się  wydaje,  co  my  tu  robimy?  zapytałeś,  będąc  jeszcze  częścią  siebie  we 
własnych myślach.
 Masz na myśli nas dwoje w tym momencie?
 Nie, nas w czasoprzestrzeni. Siedzimy na lekcji historii ucząc się o minionych stuleciach 
i  analizując  posunięcia  różnych  postaci  historycznych.  Wyciągamy  wciąż  nowe  wnioski, 
dowiadujemy się  nowych szczegółów, a na wiele pytań usilnie poszukujemy odpowiedzi. 

A  popatrz  na  to  z  perspektywy  natury.  Przyroda  wciąć  ewoluuje,  cały  jej  cykl  się  powtarza. 
Nieustannie  rodzą  się  nowe  stworzenia,  nowe  kwiaty,  drzewa,  a  my  jesteśmy  tak  skupieni  na 
swoim życiu, że nie zwracamy na to najmniejszej uwagi. Współczesny człowiek nie zdaje sobie 
sprawy,  że  jest  jedynie  ziarenkiem  piasku  leżącym  leniwie  na  jednej  z  plaż.  Co  my  robimy? 
Dlaczego nie potrafimy skupić się na teraźniejszości? Młodzi wybiegają marzeniami 
w przyszłość, starsi żyją przeszłością, a to nie ma najmniejszego sensu! – Usiadłeś gwałtownie 
na trawie i spojrzałeś na mnie. Miałeś wypieki na policzkach, a znajome ogniki roztańczyły się 
w twoich oczach. 
 Dlaczego nie możemy skupić się na teraźniejszości? Jaki sens ma zadręczanie się czymś, 
co może nigdy nie nadejść?
 Wiesz,  przerwałam twój monolog, który zdawał się nabierać coraz to większego tempa   
  myślę,  że  człowiek  po  to  ma  wolną  wolę,  aby  uczył  się  na  własnych  błędach.  Kiedyś  sami 
zrozumiemy, że zazdrość,  lenistwo  i desperacja nam nie pomogą w osiąganiu zaplanowanych

celów. Skup się na sobie, żyj zgodnie z własnym sumieniem, bo jesteś najważniejszą osobą 
w swoi
m życiu. 

Następnym  co  pamiętam  były  twoje  usta  delikatnie  przyciśnięte  do  moich.  Zamknęłam 
oczy i zaciągnęłam się aromatem polnych kwiatów.

Pamiętasz, jak po maturze spacerowaliśmy za rękę wzdłuż parkowych alejek? Powiedziałeś mi 
wtedy „Lilka,  jak to się dzieje, że siedząc w sali pełnej kobiet,  ja czuję  jedynie twoje perfumy?” 
Zaczęliśmy  wtedy  dyskutować  na  temat  odkrywania  świata  zmysłami  i  gęstej  mgle,  która  je 
spowija, gdy do głosu dochodzi uczucie. Kiedy stwierdziłeś, że wolałbyś stracić wszelkie zmysły, 
jeśli to sprawiłoby, że będę szczęśliwa, powiedziałam, że jedyne czego mi 
do  szczęścia  potrzeba,  jest  twoja  dłoń  wpleciona  w  moją.  Kolejnego  wiosennego  poranka 
dumnie pokazywałam wszystkim pierścionek z kamieniem w kształcie lilii błyszczącym na moim 
palcu.

Dzień naszego ślubu wypadł między dwoma kolokwiami z anatomii  i farmakologii. Kiedy 
ktoś  pytał  cię  później,  co  zapisało  się  najbardziej    tego  dnia  w  twojej  pamięci,  odpowiadałeś 
„różowa  lilia  w  jej  włosach”.  Wiesz,  że  te  słowa  znaczyły  dla  mnie  więcej  niż  przysięga?  Nie 
jestem w stanie określić dlaczego, ale sprawiły, że myślami znów leżałam na łące przy strumyku. 
Po  ukończeniu  przeze  mnie  stażu  urodziła  się  Dalia.  Pamiętam,  jak  śmiałeś  się,  gdy  przy 
porodzie ściskałam twoją dłoń, mówiąc, że znów próbuję zwrócić na siebie twoją uwagę stosując 
przemoc. Nawet się nie obejrzałam, a tuliliśmy wspólnie Floriana i Rozalię. Mieliśmy wspaniałe 
życie. Teraz to  ja zapytam, gdzie my jesteśmy?

Dlaczego  to  zrobiłeś?  Co  takiego  się  wydarzyło,  że  najrozsądniejszy  człowiek  jakiego 
poznałam w życiu uciekł się do takiego aktu tchórzostwa? Tak, właśnie tym jesteś, tchórzem! Jak 
mogłeś  zostawić  nas  samych?  Ja  też  jestem  rodzicem,  jestem  matką!  To  ja  nosiłam  ją  pod 
sercem,  ja  ją  karmiłam  piersią,  ja!  Kiedy  Dalia  zachorowała,  grunt  osunął  się  spod  nóg  nam 
wszystkim. Jako onkolog zdaję sobie sprawę lepiej niż ktokolwiek, co znaczy mieć córkę chorą 
na białaczkę. Trzy lata walczyłam jak lwica, czułam jak choroba przejmuje władzę nad jej ciałem 
i chciałam przejąć na siebie całe jej cierpienie. Ale nie potrafiłam. Żadne z nas nie było winne jej 
śmierci. Zareagowaliśmy i tak bardzo szybko; dalszy scenariusz znał  już jedynie Bóg. 
A ty przepadłeś, kiedy potrzebowaliśmy cię najbardziej. Zdajesz sobie sprawę z tego, 
że na świecie pozostała jeszcze dwójka małych dzieci? Twoja krew, ciało z twojego ciała. Wiem, 
że praca stanowiła dla ciebie odskocznię od tych przeżyć. Kiedy szef powiedział ci, że nie jest 
w stanie dłużej finansować twojej pracy, bo jesteś zbyt kosztownym pracownikiem, ty wpadłeś 
w  depresję.  Rozpoczęły  się  całonocne  znikania  z  domu,  wypalanie  niezliczonych  ilości 
papierosów,  którymi  do  tej  pory  tak  gardziłeś,  i  wreszcie  zdrady.  Mogłam  to  wszystko  znosić, 
mogłam. Wiedziałam, że to nie jesteś prawdziwy ty, że to jedynie maska, jaka pozwala 
ci  przetrwać  codzienność,  ale  6letnie  bliźniaki  nie  rozumiały,  dlaczego  taty  znów  nie  było 
wieczorem w domu. 

Kiedy  powiedziałam  ci,  że  jestem  w  ciąży  zobaczyłam  w  Twoich  oczach  dawno  już 
nieobecne ogniki. Miałam nadzieję, że to co było, powróci chociaż w małym stopniu! Los jednak 
znów z nas zakpił i nasze maleństwo odeszło, zanim zdążyliśmy je utulić. Lekarze powiedzieli, 
że po czterdziestym roku życia ryzyko poronienia jest statystycznie wyższe, ale ty ich nie 

słuchałeś.  Stwierdziłeś,  że  to  twoja  wina,  bo  naraziłeś  mnie  na  niepotrzebny  stres  swoimi 
„skokami w bok”. 

Pamiętam  również  ten  dzień.  Zapisał  się  w  mojej  głowie  najwyraźniej  ze  wszystkich 
wspomnień. Wstałam  rano,  spakowałam dzieci  do przedszkola  i  przygotowałam  im śniadanie. 
Przed  poranną  pobudką,  która    jak  wiesz    do  najłatwiejszych  dla  maluchów  nie  należy, 
chciałam  wziąć  jeszcze  szybki  prysznic,  aby  się  nastawić  pozytywnie  na  kolejny  długi  dzień. 
Leżałeś na ziemi, a puste opakowanie po tabletkach i taniej wódce przetoczyło się przez próg. 
Nie  pamiętam  co  działo  się  później.  Ocknęłam  się  dopiero  tuląc    Florka  i  Rózię,  gdy  miłość 
mojego życia opuszczała nasze wspólne gniazdko w plastikowym worku. 

Wytłumacz  mi,  jakim  prawem  mogłeś  cierpieć  bardziej  ode  mnie?  Jakim  prawem 
postanowiłeś  rozwiązać  swój  problem w  tak perfidny  sposób?  Jakim prawem zostawiłeś mnie 
samą?! Uciekłeś. Ty już nie cierpisz, nie czujesz już nic. A ja? Zostałam sama z dwójką   dzieci, 
które codziennie pytają kiedy tata, Delka i maluch  z brzuszka wreszcie wrócą z wakacji. Kto ci 
dał  moc  na  decydowania  o  naszym  losie? Tak,  jest  on  już  przesądzony,  jesteśmy  skazani  na 
cierpienie  i  pustkę. Żałuję  tych  słów  wypowiedzianych  nad  rzeką.  Do  czego  cię  doprowadziły 
tamte  wywody?  Zabiłeś  mnie.  Razem  z  tobą  odeszło  moje  szczęście  i  spokój.  I  gdzie  teraz 
jesteśmy?
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Zapach Lilii

Julia Wąchała

Pamiętasz jak to się zaczęło? Stałam w deszczu przed przystankiem tramwajowym, 
a ty śmiałeś się ze mnie, że zabrakło dla mnie miejsca pod wiatą. Użycie epitetu „wredny” byłoby 
zdecydowanym eufemizmem, jakim chciałam cię wtedy opisać. Dwa dni później los się odwrócił 
i to ja z pełną satysfakcją patrzyłam jak automatyczne drzwi wagonu zatrzaskują się z impetem 
przed Twoim  nosem.  Wiesz,  że  już  wtedy  moje  myśli  wieczorami  smętnie  płynęły  w  kierunku 
najrozmaitszych  scenariuszy  dotyczących  naszej  relacji?    Jaką  ja  byłam  niepoprawną 
romantyczką! Pamiętasz te iskry w moich oczach?

Pierwszymi  słowami  jakie  od  ciebie  usłyszałam  było  „stoisz  mi  na  stopie”.  Muszę 
przyznać, że dzielnie zniosłeś obcas wbijający się w twój palec i prawie wcale się nie skrzywiłeś. 
Odpowiedziałam  wtedy  „powinieneś  się  cieszyć,  bo  jest  to  prawdopodobnie  twój  najbliższy 
kontakt  fizyczny z kobietą”. Potem rozmawialiśmy  już codziennie. Od początku wiedziałam, że 
dziwny z ciebie człowiek. Czytałeś namiętnie Lema, płakałeś słuchając Mozarta 
i nienawidziłeś wszelkiego rodzaju kinematografii. Naszą relację scementowała jednak wierna 
i głęboka miłość. Miłość do kwiatów. Zawsze mówiłeś, że moje  imię  jest  idealnym przykładem 
pokrewieństwa naszych dusz. 

Nigdy nie będę w stanie zapomnieć naszego pierwszego pocałunku. Leżeliśmy 
na  majowej  łące  pachnącej  bzem  i  świeżą  trawą.  Obok,  na  kamieniu,  leżała  lilia,  którą  mi 
wręczyłeś. Iście idylliczny obraz dopełniał szum strumyka i cichy śpiew ptaków. 

  Lilka,  jak  ci  się  wydaje,  co  my  tu  robimy?  zapytałeś,  będąc  jeszcze  częścią  siebie  we 
własnych myślach.
 Masz na myśli nas dwoje w tym momencie?
 Nie, nas w czasoprzestrzeni. Siedzimy na lekcji historii ucząc się o minionych stuleciach 
i  analizując  posunięcia  różnych  postaci  historycznych.  Wyciągamy  wciąż  nowe  wnioski, 
dowiadujemy się  nowych szczegółów, a na wiele pytań usilnie poszukujemy odpowiedzi. 

A  popatrz  na  to  z  perspektywy  natury.  Przyroda  wciąć  ewoluuje,  cały  jej  cykl  się  powtarza. 
Nieustannie  rodzą  się  nowe  stworzenia,  nowe  kwiaty,  drzewa,  a  my  jesteśmy  tak  skupieni  na 
swoim życiu, że nie zwracamy na to najmniejszej uwagi. Współczesny człowiek nie zdaje sobie 
sprawy,  że  jest  jedynie  ziarenkiem  piasku  leżącym  leniwie  na  jednej  z  plaż.  Co  my  robimy? 
Dlaczego nie potrafimy skupić się na teraźniejszości? Młodzi wybiegają marzeniami 
w przyszłość, starsi żyją przeszłością, a to nie ma najmniejszego sensu! – Usiadłeś gwałtownie 
na trawie i spojrzałeś na mnie. Miałeś wypieki na policzkach, a znajome ogniki roztańczyły się 
w twoich oczach. 
 Dlaczego nie możemy skupić się na teraźniejszości? Jaki sens ma zadręczanie się czymś, 
co może nigdy nie nadejść?
 Wiesz,  przerwałam twój monolog, który zdawał się nabierać coraz to większego tempa   
  myślę,  że  człowiek  po  to  ma  wolną  wolę,  aby  uczył  się  na  własnych  błędach.  Kiedyś  sami 
zrozumiemy, że zazdrość,  lenistwo  i desperacja nam nie pomogą w osiąganiu zaplanowanych

celów. Skup się na sobie, żyj zgodnie z własnym sumieniem, bo jesteś najważniejszą osobą 
w swoi
m życiu. 

Następnym  co  pamiętam  były  twoje  usta  delikatnie  przyciśnięte  do  moich.  Zamknęłam 
oczy i zaciągnęłam się aromatem polnych kwiatów.

Pamiętasz, jak po maturze spacerowaliśmy za rękę wzdłuż parkowych alejek? Powiedziałeś mi 
wtedy „Lilka,  jak to się dzieje, że siedząc w sali pełnej kobiet,  ja czuję  jedynie twoje perfumy?” 
Zaczęliśmy  wtedy  dyskutować  na  temat  odkrywania  świata  zmysłami  i  gęstej  mgle,  która  je 
spowija, gdy do głosu dochodzi uczucie. Kiedy stwierdziłeś, że wolałbyś stracić wszelkie zmysły, 
jeśli to sprawiłoby, że będę szczęśliwa, powiedziałam, że jedyne czego mi 
do  szczęścia  potrzeba,  jest  twoja  dłoń  wpleciona  w  moją.  Kolejnego  wiosennego  poranka 
dumnie pokazywałam wszystkim pierścionek z kamieniem w kształcie lilii błyszczącym na moim 
palcu.

Dzień naszego ślubu wypadł między dwoma kolokwiami z anatomii  i farmakologii. Kiedy 
ktoś  pytał  cię  później,  co  zapisało  się  najbardziej    tego  dnia  w  twojej  pamięci,  odpowiadałeś 
„różowa  lilia  w  jej  włosach”.  Wiesz,  że  te  słowa  znaczyły  dla  mnie  więcej  niż  przysięga?  Nie 
jestem w stanie określić dlaczego, ale sprawiły, że myślami znów leżałam na łące przy strumyku. 
Po  ukończeniu  przeze  mnie  stażu  urodziła  się  Dalia.  Pamiętam,  jak  śmiałeś  się,  gdy  przy 
porodzie ściskałam twoją dłoń, mówiąc, że znów próbuję zwrócić na siebie twoją uwagę stosując 
przemoc. Nawet się nie obejrzałam, a tuliliśmy wspólnie Floriana i Rozalię. Mieliśmy wspaniałe 
życie. Teraz to  ja zapytam, gdzie my jesteśmy?

Dlaczego  to  zrobiłeś?  Co  takiego  się  wydarzyło,  że  najrozsądniejszy  człowiek  jakiego 
poznałam w życiu uciekł się do takiego aktu tchórzostwa? Tak, właśnie tym jesteś, tchórzem! Jak 
mogłeś  zostawić  nas  samych?  Ja  też  jestem  rodzicem,  jestem  matką!  To  ja  nosiłam  ją  pod 
sercem,  ja  ją  karmiłam  piersią,  ja!  Kiedy  Dalia  zachorowała,  grunt  osunął  się  spod  nóg  nam 
wszystkim. Jako onkolog zdaję sobie sprawę lepiej niż ktokolwiek, co znaczy mieć córkę chorą 
na białaczkę. Trzy lata walczyłam jak lwica, czułam jak choroba przejmuje władzę nad jej ciałem 
i chciałam przejąć na siebie całe jej cierpienie. Ale nie potrafiłam. Żadne z nas nie było winne jej 
śmierci. Zareagowaliśmy i tak bardzo szybko; dalszy scenariusz znał  już jedynie Bóg. 
A ty przepadłeś, kiedy potrzebowaliśmy cię najbardziej. Zdajesz sobie sprawę z tego, 
że na świecie pozostała jeszcze dwójka małych dzieci? Twoja krew, ciało z twojego ciała. Wiem, 
że praca stanowiła dla ciebie odskocznię od tych przeżyć. Kiedy szef powiedział ci, że nie jest 
w stanie dłużej finansować twojej pracy, bo jesteś zbyt kosztownym pracownikiem, ty wpadłeś 
w  depresję.  Rozpoczęły  się  całonocne  znikania  z  domu,  wypalanie  niezliczonych  ilości 
papierosów,  którymi  do  tej  pory  tak  gardziłeś,  i  wreszcie  zdrady.  Mogłam  to  wszystko  znosić, 
mogłam. Wiedziałam, że to nie jesteś prawdziwy ty, że to jedynie maska, jaka pozwala 
ci  przetrwać  codzienność,  ale  6letnie  bliźniaki  nie  rozumiały,  dlaczego  taty  znów  nie  było 
wieczorem w domu. 

Kiedy  powiedziałam  ci,  że  jestem  w  ciąży  zobaczyłam  w  Twoich  oczach  dawno  już 
nieobecne ogniki. Miałam nadzieję, że to co było, powróci chociaż w małym stopniu! Los jednak 
znów z nas zakpił i nasze maleństwo odeszło, zanim zdążyliśmy je utulić. Lekarze powiedzieli, 
że po czterdziestym roku życia ryzyko poronienia jest statystycznie wyższe, ale ty ich nie 

słuchałeś.  Stwierdziłeś,  że  to  twoja  wina,  bo  naraziłeś  mnie  na  niepotrzebny  stres  swoimi 
„skokami w bok”. 

Pamiętam  również  ten  dzień.  Zapisał  się  w  mojej  głowie  najwyraźniej  ze  wszystkich 
wspomnień. Wstałam  rano,  spakowałam dzieci  do przedszkola  i  przygotowałam  im śniadanie. 
Przed  poranną  pobudką,  która    jak  wiesz    do  najłatwiejszych  dla  maluchów  nie  należy, 
chciałam  wziąć  jeszcze  szybki  prysznic,  aby  się  nastawić  pozytywnie  na  kolejny  długi  dzień. 
Leżałeś na ziemi, a puste opakowanie po tabletkach i taniej wódce przetoczyło się przez próg. 
Nie  pamiętam  co  działo  się  później.  Ocknęłam  się  dopiero  tuląc    Florka  i  Rózię,  gdy  miłość 
mojego życia opuszczała nasze wspólne gniazdko w plastikowym worku. 

Wytłumacz  mi,  jakim  prawem  mogłeś  cierpieć  bardziej  ode  mnie?  Jakim  prawem 
postanowiłeś  rozwiązać  swój  problem w  tak perfidny  sposób?  Jakim prawem zostawiłeś mnie 
samą?! Uciekłeś. Ty już nie cierpisz, nie czujesz już nic. A ja? Zostałam sama z dwójką   dzieci, 
które codziennie pytają kiedy tata, Delka i maluch  z brzuszka wreszcie wrócą z wakacji. Kto ci 
dał  moc  na  decydowania  o  naszym  losie? Tak,  jest  on  już  przesądzony,  jesteśmy  skazani  na 
cierpienie  i  pustkę. Żałuję  tych  słów  wypowiedzianych  nad  rzeką.  Do  czego  cię  doprowadziły 
tamte  wywody?  Zabiłeś  mnie.  Razem  z  tobą  odeszło  moje  szczęście  i  spokój.  I  gdzie  teraz 
jesteśmy?
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Dwadzieścia lat hiszpańskiej fiesty w Słowaku

Espantajo

 Niemiecki? Francuski? Hiszpański? 

 Idź na hiszpański! Po niemiecku mówią wszyscy dookoła, francuski też jest oklepany, 

ale żeby ktoś mówił po hiszpańsku, to jeszcze nie słyszałam. 

Tak  właśnie  –  za  namową  pani  Krystyny  Ziebeil,  wychowawczyni  klasy  8A  w  szkole 

podstawowej – zaczęła się moja Przygoda z językiem hiszpańskim w Słowaku. Przygoda, która 

miała być przejściowa i przez małe „p”,  ale wyszło inaczej. Tak samo jak w Słowaku miałem być 

tylko  cztery  lata,  a  jestem  już  prawie  dwadzieścia…  Dwadzieścia  lat  z  krótkimi  przerwami, 

których jednak nie liczę, bo „słowakowiczem” czułem się od pierwszego dnia spędzonego 

w  murach  tej  szkoły,  a  owe  utożsamianie  się  stawało  się  coraz  silniejsze  w  dniu  odebrania 

świadectwa dojrzałości, rozpoczęcia i zakończenia studiów, w końcu podpisania umowy o pracę 

jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Słowaku. 

Utkwiło mi w pamięci niezwykle ciepłe powitanie pana profesora Andrzeja Króla na mojej 

pierwszej  sierpniowej  konferencji.  Nie  wiem,  o  czym  była  mowa  na  spotkaniu  Rady 

Pedagogicznej,  nie  pamiętam.  W  głowie  mam  tylko  kilka  słów  pana  profesora  Króla:  „Panie 

profesorze, czy jest pan świadomy decyzji, którą pan podjął? Praca w Słowaku uzależnia. Życzę 

powodzenia”. Oczywiście jedni się z tym stwierdzeniem zgodzą, inni – delikatnie rzecz ujmując – 

NIE! 

Moja  praca  w  „słowakowej  rzeczywistości”  rozpoczęła  się  właśnie  od  takiego 

polonistycznego powitania, które do tej pory pobrzmiewa i przywołuje wspomnienia ze szkolnej 

ławki…

 Dzisiejsze   zajęcia specjalizacji  języka polskiego przenosimy na poniedziałek, godzina 

18.00,  Plac  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach,  Teatr  Korez.  Przynieście  20  złotych  –  taką 

informację wielokrotnie słyszeliśmy w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Nikogo to nie 

martwiło. Nikt nie stękał. Wszyscy przychodzili w poniedziałek do Teatru. Kolejna okazja 

do spotkania się z kolegami po zajęciach w szkole i zobaczenia czegoś nowego. Właśnie takie 

„lekcje”  nauczyły  nas  chodzić  do  teatrów,  oglądać  i  przeżywać  na  swój  własny  sposób  różne 

spektakle, nawet „Balladynę” jeżdżącą na chopperze po scenie teatru. 

Czasami było pod górkę… 

  Ile dni  trwają  ferie zimowe? Czternaście. To czternaście  lekturek – powiedziała pani profesor 

Małgorzata Rutkowska w piątek przed  feriami. Czwarta klasa, matura za pasem. Może komuś 

się wydawać mało prawdopodobne, że przeczytaliśmy wszystko, ale niektórzy dali  radę. Moja 

motywacja  była  tym  większa,  że  już  dostałem  trzy  „kapiszcze”  [bądź  „glebunie”  według  innej 

nomenklatury]  za  nieprzeczytanie  „Lalki”.  Tym  bardziej  bolesne  oceny,  że  ja  NAPRAWDĘ 

przeczytałem tę cholerną  „Lalkę”! Tylko  jakoś nie pamiętałem,  jak się wabił  i  jak wyglądał pies 

Rzeckiego. Po trzeciej jedynce zacząłem czytać  od nowa – „Lalka”, tom I, strona 3: 

„W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem (…)”. 

Zrozumiałem  spojrzenie  pani  profesor,  kiedy  na  trzeciej  lekcji  z  rzędu  zadawała  mi  to  samo 

pytanie… Straszak, jesteś idiotą, ale „do uczniów nie wypada tak mówić…”. 

Pani  profesor  genialnie  przygotowała  nas  do  matury.  Nie  pamiętam,  ile  próbnych 

egzaminów dojrzałości napisaliśmy: po czwartym przestaliśmy liczyć. Byliśmy w stanie pisać 

o  wszystkim,  na  podstawie  dowolnej  lektury.  Pewnie  dlatego  w  Gazecie  Wyborczej  z  7  maja 

2003 roku napisali:

Tak,  w  karty.  Jednak  ci,  którzy  mnie  znają,  wiedzą,  że  w  grach  karcianych  orłem  nie 

jestem,  nie  byłem  i  chyba  tak  już  zostanie.  Ta  tajemnicza  gra  karciana,  o  której  pisała  pani 

z  ‘Wyborczej’  to  Piotruś.  Tak,  przed  maturą  graliśmy  w  sali  111  w  Piotrusia.  Był  to  normalny 

proceder na przerwach specjalizacji języka hiszpańskiego. Dziwne? Teraz uczniowie inaczej się 

‘odmóżdżają’, a my graliśmy w Piotrusia. Karty były schowane w małej szufladce pod starym 

lusterkiem,  w  które  wyposażyła  pracownię  języka  hiszpańskiego  pani  profesor  Krystyna

Grabowska.  Nasza  wychowawczyni!  Gdyby  nie  Ona,  nie  pisałbym  właśnie  tego  tekstu: 

nie nauczyłbym się hiszpańskiego, nie skończył iberystyki i tak dalej… Pani profesor: BARDZO 

DZIĘKUJĘ!  Nie  było  z  nami  łatwo.  Czterdziestu  uczniów,  niektórzy  trudni,  tym  bardziej 

że  do  takich  ‘egzemplarzy’  jeszcze  nikt  nie  napisał  instrukcji  obsługi. 

Pamiętam pierwszą  lekcję hiszpańskiego, na której stwierdziłem, że chyba nie wszyscy 

w  sali  111  są  normalni  i  od  razu  mi  się  spodobało.  Dzięki  przysiadom  liczebniki  opanowałem 

błyskawicznie,  zwroty  „Jesteś  obwieś  i  nieuk”  też  pomagały,  nawet  po  zdaniu  D.E.L.E.*

Jeden  z  przewodniczących  Rady  Młodzieżowej  wykorzystywał  w  swojej  kampanii 

wyborczej  hasło:  „Żeby  się  działo!”.  Panie  przewodniczący:  otóż  informuję,  że  już  ‘się  działo’. 

Były  ku  temu  okazje:  ‘Rysianki’,  Rajdy  Słowaka,  dwa  Obozy  Językowe  (pierwszy  pod  koniec 

klasy pierwszej, drugi na początku trzeciej). 

Rysianka to dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Nie wszyscy wiedzą, 

że obozy narciarskie na Rysiance zaczęli organizować profesorowie Tadeusz Rzepiela, Mariusz 

Rzezik  i  pani  profesor  Henia  Wójcik.  Wycieczki  były  genialne.  Nie  przeszkadzała  nam  ilość 

łazienek. Nie wiedzieliśmy, co  to WiFi. Po zajęciach na stoku wkładaliśmy pod bluzy zwinięte 

koce, tak żeby imitowały stroje do futbolu amerykańskiego i ‘się działo’. W klasie pierwszej 

w takiej zabawie nie uczestniczyłem z powodu małej awarii…

Wtorek,  rozgrzewka,  podział  na  grupy.  Zaawansowani  jeżdżą  po  głównym  stoku. 

Początkujący,  czyli  ja  i  moje  dwumetrowe  dechy,  uczą  się  na  bocznej  trasie.  Szło  mi  całkiem 

nieźle.  Innym  też.  Tylko  jedna  koleżanka  (o  pieszczotliwym  przezwisku  „Bestia”  –  czy  RODO 

obejmuje  też pseudonimy?) nie potrafiła ani się  zatrzymać, ani skręcić. To znaczy: zatrzymała 

się… Na mnie. Miała nowiutkie, pięknie naostrzone narty… 

 Wstawać, jedziemy do wyciągu! – Słyszę pana profesora, więc wstaję i nie jadę, bo koleżanka 

pyta, dlaczego mam dziurę w kurtce. Przez dziurę w kurtce widzę dziurę w spodniach, a przez 

dziurę w spodniach widzę kolejną: w udzie.  Pytam pana profesora ‘czy mogę z tym jeździć?’. 

Nie mogłem. Gospodarze schroniska, państwo Fiutowie, zadzwonili po pogotowie, na które 

mieliśmy  czekać  za  trzy  godziny  w  Złatnej  Hucie.  Szczęście  w  nieszczęściu:  przejadę  się

skuterem śnieżnym! Żeby było szybciej, gospodarz jechał skrótami, po chaszczach.  Ubaw 

po  pachy,  tylko  szkoda,  że  profesor  Grabowska  nie  miała  kasku…  Do  dziś  kilka  razy  w  roku 

odwiedzam schronisko na Hali Rysiance; do dziś widzę twarz pani profesor po zejściu 

ze skutera w Złatnej Hucie…

Najważniejsze  dla  mnie  wyjazdy  to  oczywiście  Obozy  Językowe  w  Hiszpanii,  które 

zaczęła w 1999 roku organizować pani profesor Grabowska.

Moje  pierwsze  wrażenie  po  przyjeździe  do  Roses:  ciągle  pada,  leje,  zimno,  gdzie  ja 

jestem? To było tylko pierwsze wrażenie, każde kolejne było coraz bardziej pozytywne 

i  utwierdzające  mnie  w  przekonaniu,  że  hiszpański  w  Słowaku  to  strzał  w  dziesiątkę.  Moja 

motywacja  do  nauki  języka  bardzo  wzrosła.  Szczególnie  po  wizycie  w  piekarni  (tak,  to  nie 

pomyłka), gdzie powiedziałem tylko:  ‘Una barra de pan, por  favor’ a w odpowiedzi usłyszałem 

‘¡Hablas muy bien español, hombre!’. Wiele takich i podobnych sytuacji spowodowało, 

że decyzja zapadła: idę na iberystykę. Jeśli się uda, po studiach wracam do Słowaka.

Udało się, jestem. Hiszpańska fiesta w Słowaku trwa!

Z  perspektywy  czasu  coraz  bardziej  doceniam  to,  co  zrobili  dla  mnie  wszyscy  moi 

PROFESOROWIE. Przypominają mi się słowa Remigiusza Mroza z książki „Ekspozycja”: 

„Mój  nauczyciel  był  wyjątkowym  nazistą,  ale  tacy  są  najlepsi,  przynajmniej  z  perspektywy 

czasu”.  Oczywiście  jedni  nauczyciele  mieli  większy,  drudzy  mniejszy  wpływ  na  kształtowanie 

mnie takim, jakim wyszedłem z murów Słowaka jako jego absolwent…

Zawsze powtarzaliśmy, że ‘być opieprzanym’ przez panią profesor Elwirę Skubałę 

to  zaszczyt!  Do  dziś  pamiętam,  że  „Husowi  włos  z  głowy  nie  spadł,  ale  spłonął  cały”. 

Podziwialiśmy cierpliwość pana profesora Marka Piętki, który próbował nauczyć nas gry 

w brydża (ja i karty?). Profesor zwracał się do nas per pan (do chłopaków) i per kotku 

(do  dziewczyn).  Pierwszy  raz  usłyszałem,  żeby  nauczyciel  mówił  do  ucznia  ‘na  pan’.  Kiedy 

czekałem  na  telefon  z  Chile  i  zadzwonił  na  fakultecie  z  biologii,  reakcja  pani  profesor  Danuty 

Hornik była natychmiastowa: telefon do odbioru w gabinecie dyrektora. Bardzo dobrze! Mogłem 

się umówić na gadanie po lekcjach! Specjalizacja z panem profesorem Krystianem 

Kazimierczukiem wszystkim nam pokazała, że jeżeli wydaje nam się, że ‘wiemy’, to znaczy, 

że wiemy stanowczo za mało. 

Może to i drobiazgi, ale złożyły się one na całość, jaką był i jest dla mnie Słowak. Do tych 

drobiazgów obecnie dołączają kolejne: wrażenia, które zapewniają uczniowie. Cieszę się, 

że  się  udało  i  jestem w Słowaku. Praca  z młodzieżą,  choć  trudna,  jest  fascynująca. Wszelkie 

trudy, gorsze dni  i porażki wynagradzają uczniowie: oprawiony w ramkę napis „Nie każdy musi 

mnie  lubić. W końcu nie każdy ma dobry gust”, który otrzymałem od absolwentów gimnazjum, 

kubek  z  napisem  „Dzień  bez  Strasza(k)a  to  dzień  stracony”  czy  słowa  „Jest  pan  dla  mnie 

inspiracją”  motywują  do  działania  i  poprawiają  nastrój  nawet  w  najgorszy  dzień  (pozdro  dla 

kumatych). 

Udało się, jestem. Niech hiszpańska fiesta w Słowaku trwa jak najdłużej! ¡Olé!

* D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera, nazwa hiszpańskiego egzaminu i certyfikatu językowego



14

Słowa(k), wrzesień 2018 slowak.slowacki.edu.pl

Dwadzieścia lat hiszpańskiej fiesty w Słowaku

Espantajo

 Niemiecki? Francuski? Hiszpański? 

 Idź na hiszpański! Po niemiecku mówią wszyscy dookoła, francuski też jest oklepany, 

ale żeby ktoś mówił po hiszpańsku, to jeszcze nie słyszałam. 

Tak  właśnie  –  za  namową  pani  Krystyny  Ziebeil,  wychowawczyni  klasy  8A  w  szkole 

podstawowej – zaczęła się moja Przygoda z językiem hiszpańskim w Słowaku. Przygoda, która 

miała być przejściowa i przez małe „p”,  ale wyszło inaczej. Tak samo jak w Słowaku miałem być 

tylko  cztery  lata,  a  jestem  już  prawie  dwadzieścia…  Dwadzieścia  lat  z  krótkimi  przerwami, 

których jednak nie liczę, bo „słowakowiczem” czułem się od pierwszego dnia spędzonego 

w  murach  tej  szkoły,  a  owe  utożsamianie  się  stawało  się  coraz  silniejsze  w  dniu  odebrania 

świadectwa dojrzałości, rozpoczęcia i zakończenia studiów, w końcu podpisania umowy o pracę 

jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Słowaku. 

Utkwiło mi w pamięci niezwykle ciepłe powitanie pana profesora Andrzeja Króla na mojej 

pierwszej  sierpniowej  konferencji.  Nie  wiem,  o  czym  była  mowa  na  spotkaniu  Rady 

Pedagogicznej,  nie  pamiętam.  W  głowie  mam  tylko  kilka  słów  pana  profesora  Króla:  „Panie 

profesorze, czy jest pan świadomy decyzji, którą pan podjął? Praca w Słowaku uzależnia. Życzę 

powodzenia”. Oczywiście jedni się z tym stwierdzeniem zgodzą, inni – delikatnie rzecz ujmując – 

NIE! 

Moja  praca  w  „słowakowej  rzeczywistości”  rozpoczęła  się  właśnie  od  takiego 

polonistycznego powitania, które do tej pory pobrzmiewa i przywołuje wspomnienia ze szkolnej 

ławki…

 Dzisiejsze   zajęcia specjalizacji  języka polskiego przenosimy na poniedziałek, godzina 

18.00,  Plac  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach,  Teatr  Korez.  Przynieście  20  złotych  –  taką 

informację wielokrotnie słyszeliśmy w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Nikogo to nie 

martwiło. Nikt nie stękał. Wszyscy przychodzili w poniedziałek do Teatru. Kolejna okazja 

do spotkania się z kolegami po zajęciach w szkole i zobaczenia czegoś nowego. Właśnie takie 

„lekcje”  nauczyły  nas  chodzić  do  teatrów,  oglądać  i  przeżywać  na  swój  własny  sposób  różne 

spektakle, nawet „Balladynę” jeżdżącą na chopperze po scenie teatru. 

Czasami było pod górkę… 

  Ile dni  trwają  ferie zimowe? Czternaście. To czternaście  lekturek – powiedziała pani profesor 

Małgorzata Rutkowska w piątek przed  feriami. Czwarta klasa, matura za pasem. Może komuś 

się wydawać mało prawdopodobne, że przeczytaliśmy wszystko, ale niektórzy dali  radę. Moja 

motywacja  była  tym  większa,  że  już  dostałem  trzy  „kapiszcze”  [bądź  „glebunie”  według  innej 

nomenklatury]  za  nieprzeczytanie  „Lalki”.  Tym  bardziej  bolesne  oceny,  że  ja  NAPRAWDĘ 

przeczytałem tę cholerną  „Lalkę”! Tylko  jakoś nie pamiętałem,  jak się wabił  i  jak wyglądał pies 

Rzeckiego. Po trzeciej jedynce zacząłem czytać  od nowa – „Lalka”, tom I, strona 3: 

„W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem (…)”. 

Zrozumiałem  spojrzenie  pani  profesor,  kiedy  na  trzeciej  lekcji  z  rzędu  zadawała  mi  to  samo 

pytanie… Straszak, jesteś idiotą, ale „do uczniów nie wypada tak mówić…”. 

Pani  profesor  genialnie  przygotowała  nas  do  matury.  Nie  pamiętam,  ile  próbnych 

egzaminów dojrzałości napisaliśmy: po czwartym przestaliśmy liczyć. Byliśmy w stanie pisać 

o  wszystkim,  na  podstawie  dowolnej  lektury.  Pewnie  dlatego  w  Gazecie  Wyborczej  z  7  maja 

2003 roku napisali:

Tak,  w  karty.  Jednak  ci,  którzy  mnie  znają,  wiedzą,  że  w  grach  karcianych  orłem  nie 

jestem,  nie  byłem  i  chyba  tak  już  zostanie.  Ta  tajemnicza  gra  karciana,  o  której  pisała  pani 

z  ‘Wyborczej’  to  Piotruś.  Tak,  przed  maturą  graliśmy  w  sali  111  w  Piotrusia.  Był  to  normalny 

proceder na przerwach specjalizacji języka hiszpańskiego. Dziwne? Teraz uczniowie inaczej się 

‘odmóżdżają’, a my graliśmy w Piotrusia. Karty były schowane w małej szufladce pod starym 

lusterkiem,  w  które  wyposażyła  pracownię  języka  hiszpańskiego  pani  profesor  Krystyna

Grabowska.  Nasza  wychowawczyni!  Gdyby  nie  Ona,  nie  pisałbym  właśnie  tego  tekstu: 

nie nauczyłbym się hiszpańskiego, nie skończył iberystyki i tak dalej… Pani profesor: BARDZO 

DZIĘKUJĘ!  Nie  było  z  nami  łatwo.  Czterdziestu  uczniów,  niektórzy  trudni,  tym  bardziej 

że  do  takich  ‘egzemplarzy’  jeszcze  nikt  nie  napisał  instrukcji  obsługi. 

Pamiętam pierwszą  lekcję hiszpańskiego, na której stwierdziłem, że chyba nie wszyscy 

w  sali  111  są  normalni  i  od  razu  mi  się  spodobało.  Dzięki  przysiadom  liczebniki  opanowałem 

błyskawicznie,  zwroty  „Jesteś  obwieś  i  nieuk”  też  pomagały,  nawet  po  zdaniu  D.E.L.E.*

Jeden  z  przewodniczących  Rady  Młodzieżowej  wykorzystywał  w  swojej  kampanii 

wyborczej  hasło:  „Żeby  się  działo!”.  Panie  przewodniczący:  otóż  informuję,  że  już  ‘się  działo’. 

Były  ku  temu  okazje:  ‘Rysianki’,  Rajdy  Słowaka,  dwa  Obozy  Językowe  (pierwszy  pod  koniec 

klasy pierwszej, drugi na początku trzeciej). 

Rysianka to dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Nie wszyscy wiedzą, 

że obozy narciarskie na Rysiance zaczęli organizować profesorowie Tadeusz Rzepiela, Mariusz 

Rzezik  i  pani  profesor  Henia  Wójcik.  Wycieczki  były  genialne.  Nie  przeszkadzała  nam  ilość 

łazienek. Nie wiedzieliśmy, co  to WiFi. Po zajęciach na stoku wkładaliśmy pod bluzy zwinięte 

koce, tak żeby imitowały stroje do futbolu amerykańskiego i ‘się działo’. W klasie pierwszej 

w takiej zabawie nie uczestniczyłem z powodu małej awarii…

Wtorek,  rozgrzewka,  podział  na  grupy.  Zaawansowani  jeżdżą  po  głównym  stoku. 

Początkujący,  czyli  ja  i  moje  dwumetrowe  dechy,  uczą  się  na  bocznej  trasie.  Szło  mi  całkiem 

nieźle.  Innym  też.  Tylko  jedna  koleżanka  (o  pieszczotliwym  przezwisku  „Bestia”  –  czy  RODO 

obejmuje  też pseudonimy?) nie potrafiła ani się  zatrzymać, ani skręcić. To znaczy: zatrzymała 

się… Na mnie. Miała nowiutkie, pięknie naostrzone narty… 

 Wstawać, jedziemy do wyciągu! – Słyszę pana profesora, więc wstaję i nie jadę, bo koleżanka 

pyta, dlaczego mam dziurę w kurtce. Przez dziurę w kurtce widzę dziurę w spodniach, a przez 

dziurę w spodniach widzę kolejną: w udzie.  Pytam pana profesora ‘czy mogę z tym jeździć?’. 

Nie mogłem. Gospodarze schroniska, państwo Fiutowie, zadzwonili po pogotowie, na które 

mieliśmy  czekać  za  trzy  godziny  w  Złatnej  Hucie.  Szczęście  w  nieszczęściu:  przejadę  się

skuterem śnieżnym! Żeby było szybciej, gospodarz jechał skrótami, po chaszczach.  Ubaw 

po  pachy,  tylko  szkoda,  że  profesor  Grabowska  nie  miała  kasku…  Do  dziś  kilka  razy  w  roku 

odwiedzam schronisko na Hali Rysiance; do dziś widzę twarz pani profesor po zejściu 

ze skutera w Złatnej Hucie…

Najważniejsze  dla  mnie  wyjazdy  to  oczywiście  Obozy  Językowe  w  Hiszpanii,  które 

zaczęła w 1999 roku organizować pani profesor Grabowska.

Moje  pierwsze  wrażenie  po  przyjeździe  do  Roses:  ciągle  pada,  leje,  zimno,  gdzie  ja 

jestem? To było tylko pierwsze wrażenie, każde kolejne było coraz bardziej pozytywne 

i  utwierdzające  mnie  w  przekonaniu,  że  hiszpański  w  Słowaku  to  strzał  w  dziesiątkę.  Moja 

motywacja  do  nauki  języka  bardzo  wzrosła.  Szczególnie  po  wizycie  w  piekarni  (tak,  to  nie 

pomyłka), gdzie powiedziałem tylko:  ‘Una barra de pan, por  favor’ a w odpowiedzi usłyszałem 

‘¡Hablas muy bien español, hombre!’. Wiele takich i podobnych sytuacji spowodowało, 

że decyzja zapadła: idę na iberystykę. Jeśli się uda, po studiach wracam do Słowaka.

Udało się, jestem. Hiszpańska fiesta w Słowaku trwa!

Z  perspektywy  czasu  coraz  bardziej  doceniam  to,  co  zrobili  dla  mnie  wszyscy  moi 

PROFESOROWIE. Przypominają mi się słowa Remigiusza Mroza z książki „Ekspozycja”: 

„Mój  nauczyciel  był  wyjątkowym  nazistą,  ale  tacy  są  najlepsi,  przynajmniej  z  perspektywy 

czasu”.  Oczywiście  jedni  nauczyciele  mieli  większy,  drudzy  mniejszy  wpływ  na  kształtowanie 

mnie takim, jakim wyszedłem z murów Słowaka jako jego absolwent…

Zawsze powtarzaliśmy, że ‘być opieprzanym’ przez panią profesor Elwirę Skubałę 

to  zaszczyt!  Do  dziś  pamiętam,  że  „Husowi  włos  z  głowy  nie  spadł,  ale  spłonął  cały”. 

Podziwialiśmy cierpliwość pana profesora Marka Piętki, który próbował nauczyć nas gry 

w brydża (ja i karty?). Profesor zwracał się do nas per pan (do chłopaków) i per kotku 

(do  dziewczyn).  Pierwszy  raz  usłyszałem,  żeby  nauczyciel  mówił  do  ucznia  ‘na  pan’.  Kiedy 

czekałem  na  telefon  z  Chile  i  zadzwonił  na  fakultecie  z  biologii,  reakcja  pani  profesor  Danuty 

Hornik była natychmiastowa: telefon do odbioru w gabinecie dyrektora. Bardzo dobrze! Mogłem 

się umówić na gadanie po lekcjach! Specjalizacja z panem profesorem Krystianem 

Kazimierczukiem wszystkim nam pokazała, że jeżeli wydaje nam się, że ‘wiemy’, to znaczy, 

że wiemy stanowczo za mało. 

Może to i drobiazgi, ale złożyły się one na całość, jaką był i jest dla mnie Słowak. Do tych 

drobiazgów obecnie dołączają kolejne: wrażenia, które zapewniają uczniowie. Cieszę się, 

że  się  udało  i  jestem w Słowaku. Praca  z młodzieżą,  choć  trudna,  jest  fascynująca. Wszelkie 

trudy, gorsze dni  i porażki wynagradzają uczniowie: oprawiony w ramkę napis „Nie każdy musi 

mnie  lubić. W końcu nie każdy ma dobry gust”, który otrzymałem od absolwentów gimnazjum, 

kubek  z  napisem  „Dzień  bez  Strasza(k)a  to  dzień  stracony”  czy  słowa  „Jest  pan  dla  mnie 

inspiracją”  motywują  do  działania  i  poprawiają  nastrój  nawet  w  najgorszy  dzień  (pozdro  dla 

kumatych). 

Udało się, jestem. Niech hiszpańska fiesta w Słowaku trwa jak najdłużej! ¡Olé!

* D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera, nazwa hiszpańskiego egzaminu i certyfikatu językowego

Pół  godziny  przed  dziewiątą  maturzyści  tłoczą  się  na  korytarzu 
prowadzącym  do  sali  gimnastycznej  w  I  Liceum 
Ogólnokształcącym  w  Chorzowie.  Każdy  próbuje  przewidzieć 
temat,  który  pojawi  się  na maturze.   Wojna,  władza,  cierpienie   
powtarzają  w  kółko  uczniowie.  Bledną  na  samą  myśl,  że  może 
trafić  się  temat  o  Unii  Europejskiej.  Tylko  Damian  Straszak 
zachowuje stoicki spokój  i w najlepsze gra z kolegami w... karty.   
Żeby tylko nie było motywu wędrówki i miłości  krzywi się Damian.
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Dwadzieścia lat hiszpańskiej fiesty w Słowaku

Espantajo

 Niemiecki? Francuski? Hiszpański? 

 Idź na hiszpański! Po niemiecku mówią wszyscy dookoła, francuski też jest oklepany, 

ale żeby ktoś mówił po hiszpańsku, to jeszcze nie słyszałam. 

Tak  właśnie  –  za  namową  pani  Krystyny  Ziebeil,  wychowawczyni  klasy  8A  w  szkole 

podstawowej – zaczęła się moja Przygoda z językiem hiszpańskim w Słowaku. Przygoda, która 

miała być przejściowa i przez małe „p”,  ale wyszło inaczej. Tak samo jak w Słowaku miałem być 

tylko  cztery  lata,  a  jestem  już  prawie  dwadzieścia…  Dwadzieścia  lat  z  krótkimi  przerwami, 

których jednak nie liczę, bo „słowakowiczem” czułem się od pierwszego dnia spędzonego 

w  murach  tej  szkoły,  a  owe  utożsamianie  się  stawało  się  coraz  silniejsze  w  dniu  odebrania 

świadectwa dojrzałości, rozpoczęcia i zakończenia studiów, w końcu podpisania umowy o pracę 

jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Słowaku. 

Utkwiło mi w pamięci niezwykle ciepłe powitanie pana profesora Andrzeja Króla na mojej 

pierwszej  sierpniowej  konferencji.  Nie  wiem,  o  czym  była  mowa  na  spotkaniu  Rady 

Pedagogicznej,  nie  pamiętam.  W  głowie  mam  tylko  kilka  słów  pana  profesora  Króla:  „Panie 

profesorze, czy jest pan świadomy decyzji, którą pan podjął? Praca w Słowaku uzależnia. Życzę 

powodzenia”. Oczywiście jedni się z tym stwierdzeniem zgodzą, inni – delikatnie rzecz ujmując – 

NIE! 

Moja  praca  w  „słowakowej  rzeczywistości”  rozpoczęła  się  właśnie  od  takiego 

polonistycznego powitania, które do tej pory pobrzmiewa i przywołuje wspomnienia ze szkolnej 

ławki…

 Dzisiejsze   zajęcia specjalizacji  języka polskiego przenosimy na poniedziałek, godzina 

18.00,  Plac  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach,  Teatr  Korez.  Przynieście  20  złotych  –  taką 

informację wielokrotnie słyszeliśmy w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Nikogo to nie 

martwiło. Nikt nie stękał. Wszyscy przychodzili w poniedziałek do Teatru. Kolejna okazja 

do spotkania się z kolegami po zajęciach w szkole i zobaczenia czegoś nowego. Właśnie takie 

„lekcje”  nauczyły  nas  chodzić  do  teatrów,  oglądać  i  przeżywać  na  swój  własny  sposób  różne 

spektakle, nawet „Balladynę” jeżdżącą na chopperze po scenie teatru. 

Czasami było pod górkę… 

  Ile dni  trwają  ferie zimowe? Czternaście. To czternaście  lekturek – powiedziała pani profesor 

Małgorzata Rutkowska w piątek przed  feriami. Czwarta klasa, matura za pasem. Może komuś 

się wydawać mało prawdopodobne, że przeczytaliśmy wszystko, ale niektórzy dali  radę. Moja 

motywacja  była  tym  większa,  że  już  dostałem  trzy  „kapiszcze”  [bądź  „glebunie”  według  innej 

nomenklatury]  za  nieprzeczytanie  „Lalki”.  Tym  bardziej  bolesne  oceny,  że  ja  NAPRAWDĘ 

przeczytałem tę cholerną  „Lalkę”! Tylko  jakoś nie pamiętałem,  jak się wabił  i  jak wyglądał pies 

Rzeckiego. Po trzeciej jedynce zacząłem czytać  od nowa – „Lalka”, tom I, strona 3: 

„W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem (…)”. 

Zrozumiałem  spojrzenie  pani  profesor,  kiedy  na  trzeciej  lekcji  z  rzędu  zadawała  mi  to  samo 

pytanie… Straszak, jesteś idiotą, ale „do uczniów nie wypada tak mówić…”. 

Pani  profesor  genialnie  przygotowała  nas  do  matury.  Nie  pamiętam,  ile  próbnych 

egzaminów dojrzałości napisaliśmy: po czwartym przestaliśmy liczyć. Byliśmy w stanie pisać 

o  wszystkim,  na  podstawie  dowolnej  lektury.  Pewnie  dlatego  w  Gazecie  Wyborczej  z  7  maja 

2003 roku napisali:

Tak,  w  karty.  Jednak  ci,  którzy  mnie  znają,  wiedzą,  że  w  grach  karcianych  orłem  nie 

jestem,  nie  byłem  i  chyba  tak  już  zostanie.  Ta  tajemnicza  gra  karciana,  o  której  pisała  pani 

z  ‘Wyborczej’  to  Piotruś.  Tak,  przed  maturą  graliśmy  w  sali  111  w  Piotrusia.  Był  to  normalny 

proceder na przerwach specjalizacji języka hiszpańskiego. Dziwne? Teraz uczniowie inaczej się 

‘odmóżdżają’, a my graliśmy w Piotrusia. Karty były schowane w małej szufladce pod starym 

lusterkiem,  w  które  wyposażyła  pracownię  języka  hiszpańskiego  pani  profesor  Krystyna

Grabowska.  Nasza  wychowawczyni!  Gdyby  nie  Ona,  nie  pisałbym  właśnie  tego  tekstu: 

nie nauczyłbym się hiszpańskiego, nie skończył iberystyki i tak dalej… Pani profesor: BARDZO 

DZIĘKUJĘ!  Nie  było  z  nami  łatwo.  Czterdziestu  uczniów,  niektórzy  trudni,  tym  bardziej 

że  do  takich  ‘egzemplarzy’  jeszcze  nikt  nie  napisał  instrukcji  obsługi. 

Pamiętam pierwszą  lekcję hiszpańskiego, na której stwierdziłem, że chyba nie wszyscy 

w  sali  111  są  normalni  i  od  razu  mi  się  spodobało.  Dzięki  przysiadom  liczebniki  opanowałem 

błyskawicznie,  zwroty  „Jesteś  obwieś  i  nieuk”  też  pomagały,  nawet  po  zdaniu  D.E.L.E.*

Jeden  z  przewodniczących  Rady  Młodzieżowej  wykorzystywał  w  swojej  kampanii 

wyborczej  hasło:  „Żeby  się  działo!”.  Panie  przewodniczący:  otóż  informuję,  że  już  ‘się  działo’. 

Były  ku  temu  okazje:  ‘Rysianki’,  Rajdy  Słowaka,  dwa  Obozy  Językowe  (pierwszy  pod  koniec 

klasy pierwszej, drugi na początku trzeciej). 

Rysianka to dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Nie wszyscy wiedzą, 

że obozy narciarskie na Rysiance zaczęli organizować profesorowie Tadeusz Rzepiela, Mariusz 

Rzezik  i  pani  profesor  Henia  Wójcik.  Wycieczki  były  genialne.  Nie  przeszkadzała  nam  ilość 

łazienek. Nie wiedzieliśmy, co  to WiFi. Po zajęciach na stoku wkładaliśmy pod bluzy zwinięte 

koce, tak żeby imitowały stroje do futbolu amerykańskiego i ‘się działo’. W klasie pierwszej 

w takiej zabawie nie uczestniczyłem z powodu małej awarii…

Wtorek,  rozgrzewka,  podział  na  grupy.  Zaawansowani  jeżdżą  po  głównym  stoku. 

Początkujący,  czyli  ja  i  moje  dwumetrowe  dechy,  uczą  się  na  bocznej  trasie.  Szło  mi  całkiem 

nieźle.  Innym  też.  Tylko  jedna  koleżanka  (o  pieszczotliwym  przezwisku  „Bestia”  –  czy  RODO 

obejmuje  też pseudonimy?) nie potrafiła ani się  zatrzymać, ani skręcić. To znaczy: zatrzymała 

się… Na mnie. Miała nowiutkie, pięknie naostrzone narty… 

 Wstawać, jedziemy do wyciągu! – Słyszę pana profesora, więc wstaję i nie jadę, bo koleżanka 

pyta, dlaczego mam dziurę w kurtce. Przez dziurę w kurtce widzę dziurę w spodniach, a przez 

dziurę w spodniach widzę kolejną: w udzie.  Pytam pana profesora ‘czy mogę z tym jeździć?’. 

Nie mogłem. Gospodarze schroniska, państwo Fiutowie, zadzwonili po pogotowie, na które 

mieliśmy  czekać  za  trzy  godziny  w  Złatnej  Hucie.  Szczęście  w  nieszczęściu:  przejadę  się

skuterem śnieżnym! Żeby było szybciej, gospodarz jechał skrótami, po chaszczach.  Ubaw 

po  pachy,  tylko  szkoda,  że  profesor  Grabowska  nie  miała  kasku…  Do  dziś  kilka  razy  w  roku 

odwiedzam schronisko na Hali Rysiance; do dziś widzę twarz pani profesor po zejściu 

ze skutera w Złatnej Hucie…

Najważniejsze  dla  mnie  wyjazdy  to  oczywiście  Obozy  Językowe  w  Hiszpanii,  które 

zaczęła w 1999 roku organizować pani profesor Grabowska.

Moje  pierwsze  wrażenie  po  przyjeździe  do  Roses:  ciągle  pada,  leje,  zimno,  gdzie  ja 

jestem? To było tylko pierwsze wrażenie, każde kolejne było coraz bardziej pozytywne 

i  utwierdzające  mnie  w  przekonaniu,  że  hiszpański  w  Słowaku  to  strzał  w  dziesiątkę.  Moja 

motywacja  do  nauki  języka  bardzo  wzrosła.  Szczególnie  po  wizycie  w  piekarni  (tak,  to  nie 

pomyłka), gdzie powiedziałem tylko:  ‘Una barra de pan, por  favor’ a w odpowiedzi usłyszałem 

‘¡Hablas muy bien español, hombre!’. Wiele takich i podobnych sytuacji spowodowało, 

że decyzja zapadła: idę na iberystykę. Jeśli się uda, po studiach wracam do Słowaka.

Udało się, jestem. Hiszpańska fiesta w Słowaku trwa!

Z  perspektywy  czasu  coraz  bardziej  doceniam  to,  co  zrobili  dla  mnie  wszyscy  moi 

PROFESOROWIE. Przypominają mi się słowa Remigiusza Mroza z książki „Ekspozycja”: 

„Mój  nauczyciel  był  wyjątkowym  nazistą,  ale  tacy  są  najlepsi,  przynajmniej  z  perspektywy 

czasu”.  Oczywiście  jedni  nauczyciele  mieli  większy,  drudzy  mniejszy  wpływ  na  kształtowanie 

mnie takim, jakim wyszedłem z murów Słowaka jako jego absolwent…

Zawsze powtarzaliśmy, że ‘być opieprzanym’ przez panią profesor Elwirę Skubałę 

to  zaszczyt!  Do  dziś  pamiętam,  że  „Husowi  włos  z  głowy  nie  spadł,  ale  spłonął  cały”. 

Podziwialiśmy cierpliwość pana profesora Marka Piętki, który próbował nauczyć nas gry 

w brydża (ja i karty?). Profesor zwracał się do nas per pan (do chłopaków) i per kotku 

(do  dziewczyn).  Pierwszy  raz  usłyszałem,  żeby  nauczyciel  mówił  do  ucznia  ‘na  pan’.  Kiedy 

czekałem  na  telefon  z  Chile  i  zadzwonił  na  fakultecie  z  biologii,  reakcja  pani  profesor  Danuty 

Hornik była natychmiastowa: telefon do odbioru w gabinecie dyrektora. Bardzo dobrze! Mogłem 

się umówić na gadanie po lekcjach! Specjalizacja z panem profesorem Krystianem 

Kazimierczukiem wszystkim nam pokazała, że jeżeli wydaje nam się, że ‘wiemy’, to znaczy, 

że wiemy stanowczo za mało. 

Może to i drobiazgi, ale złożyły się one na całość, jaką był i jest dla mnie Słowak. Do tych 

drobiazgów obecnie dołączają kolejne: wrażenia, które zapewniają uczniowie. Cieszę się, 

że  się  udało  i  jestem w Słowaku. Praca  z młodzieżą,  choć  trudna,  jest  fascynująca. Wszelkie 

trudy, gorsze dni  i porażki wynagradzają uczniowie: oprawiony w ramkę napis „Nie każdy musi 

mnie  lubić. W końcu nie każdy ma dobry gust”, który otrzymałem od absolwentów gimnazjum, 

kubek  z  napisem  „Dzień  bez  Strasza(k)a  to  dzień  stracony”  czy  słowa  „Jest  pan  dla  mnie 

inspiracją”  motywują  do  działania  i  poprawiają  nastrój  nawet  w  najgorszy  dzień  (pozdro  dla 

kumatych). 

Udało się, jestem. Niech hiszpańska fiesta w Słowaku trwa jak najdłużej! ¡Olé!

* D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera, nazwa hiszpańskiego egzaminu i certyfikatu językowego
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Dwadzieścia lat hiszpańskiej fiesty w Słowaku

Espantajo

 Niemiecki? Francuski? Hiszpański? 

 Idź na hiszpański! Po niemiecku mówią wszyscy dookoła, francuski też jest oklepany, 

ale żeby ktoś mówił po hiszpańsku, to jeszcze nie słyszałam. 

Tak  właśnie  –  za  namową  pani  Krystyny  Ziebeil,  wychowawczyni  klasy  8A  w  szkole 

podstawowej – zaczęła się moja Przygoda z językiem hiszpańskim w Słowaku. Przygoda, która 

miała być przejściowa i przez małe „p”,  ale wyszło inaczej. Tak samo jak w Słowaku miałem być 

tylko  cztery  lata,  a  jestem  już  prawie  dwadzieścia…  Dwadzieścia  lat  z  krótkimi  przerwami, 

których jednak nie liczę, bo „słowakowiczem” czułem się od pierwszego dnia spędzonego 

w  murach  tej  szkoły,  a  owe  utożsamianie  się  stawało  się  coraz  silniejsze  w  dniu  odebrania 

świadectwa dojrzałości, rozpoczęcia i zakończenia studiów, w końcu podpisania umowy o pracę 

jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Słowaku. 

Utkwiło mi w pamięci niezwykle ciepłe powitanie pana profesora Andrzeja Króla na mojej 

pierwszej  sierpniowej  konferencji.  Nie  wiem,  o  czym  była  mowa  na  spotkaniu  Rady 

Pedagogicznej,  nie  pamiętam.  W  głowie  mam  tylko  kilka  słów  pana  profesora  Króla:  „Panie 

profesorze, czy jest pan świadomy decyzji, którą pan podjął? Praca w Słowaku uzależnia. Życzę 

powodzenia”. Oczywiście jedni się z tym stwierdzeniem zgodzą, inni – delikatnie rzecz ujmując – 

NIE! 

Moja  praca  w  „słowakowej  rzeczywistości”  rozpoczęła  się  właśnie  od  takiego 

polonistycznego powitania, które do tej pory pobrzmiewa i przywołuje wspomnienia ze szkolnej 

ławki…

 Dzisiejsze   zajęcia specjalizacji  języka polskiego przenosimy na poniedziałek, godzina 

18.00,  Plac  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach,  Teatr  Korez.  Przynieście  20  złotych  –  taką 

informację wielokrotnie słyszeliśmy w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Nikogo to nie 

martwiło. Nikt nie stękał. Wszyscy przychodzili w poniedziałek do Teatru. Kolejna okazja 

do spotkania się z kolegami po zajęciach w szkole i zobaczenia czegoś nowego. Właśnie takie 

„lekcje”  nauczyły  nas  chodzić  do  teatrów,  oglądać  i  przeżywać  na  swój  własny  sposób  różne 

spektakle, nawet „Balladynę” jeżdżącą na chopperze po scenie teatru. 

Czasami było pod górkę… 

  Ile dni  trwają  ferie zimowe? Czternaście. To czternaście  lekturek – powiedziała pani profesor 

Małgorzata Rutkowska w piątek przed  feriami. Czwarta klasa, matura za pasem. Może komuś 

się wydawać mało prawdopodobne, że przeczytaliśmy wszystko, ale niektórzy dali  radę. Moja 

motywacja  była  tym  większa,  że  już  dostałem  trzy  „kapiszcze”  [bądź  „glebunie”  według  innej 

nomenklatury]  za  nieprzeczytanie  „Lalki”.  Tym  bardziej  bolesne  oceny,  że  ja  NAPRAWDĘ 

przeczytałem tę cholerną  „Lalkę”! Tylko  jakoś nie pamiętałem,  jak się wabił  i  jak wyglądał pies 

Rzeckiego. Po trzeciej jedynce zacząłem czytać  od nowa – „Lalka”, tom I, strona 3: 

„W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem (…)”. 

Zrozumiałem  spojrzenie  pani  profesor,  kiedy  na  trzeciej  lekcji  z  rzędu  zadawała  mi  to  samo 

pytanie… Straszak, jesteś idiotą, ale „do uczniów nie wypada tak mówić…”. 

Pani  profesor  genialnie  przygotowała  nas  do  matury.  Nie  pamiętam,  ile  próbnych 

egzaminów dojrzałości napisaliśmy: po czwartym przestaliśmy liczyć. Byliśmy w stanie pisać 

o  wszystkim,  na  podstawie  dowolnej  lektury.  Pewnie  dlatego  w  Gazecie  Wyborczej  z  7  maja 

2003 roku napisali:

Tak,  w  karty.  Jednak  ci,  którzy  mnie  znają,  wiedzą,  że  w  grach  karcianych  orłem  nie 

jestem,  nie  byłem  i  chyba  tak  już  zostanie.  Ta  tajemnicza  gra  karciana,  o  której  pisała  pani 

z  ‘Wyborczej’  to  Piotruś.  Tak,  przed  maturą  graliśmy  w  sali  111  w  Piotrusia.  Był  to  normalny 

proceder na przerwach specjalizacji języka hiszpańskiego. Dziwne? Teraz uczniowie inaczej się 

‘odmóżdżają’, a my graliśmy w Piotrusia. Karty były schowane w małej szufladce pod starym 

lusterkiem,  w  które  wyposażyła  pracownię  języka  hiszpańskiego  pani  profesor  Krystyna

Grabowska.  Nasza  wychowawczyni!  Gdyby  nie  Ona,  nie  pisałbym  właśnie  tego  tekstu: 

nie nauczyłbym się hiszpańskiego, nie skończył iberystyki i tak dalej… Pani profesor: BARDZO 

DZIĘKUJĘ!  Nie  było  z  nami  łatwo.  Czterdziestu  uczniów,  niektórzy  trudni,  tym  bardziej 

że  do  takich  ‘egzemplarzy’  jeszcze  nikt  nie  napisał  instrukcji  obsługi. 

Pamiętam pierwszą  lekcję hiszpańskiego, na której stwierdziłem, że chyba nie wszyscy 

w  sali  111  są  normalni  i  od  razu  mi  się  spodobało.  Dzięki  przysiadom  liczebniki  opanowałem 

błyskawicznie,  zwroty  „Jesteś  obwieś  i  nieuk”  też  pomagały,  nawet  po  zdaniu  D.E.L.E.*

Jeden  z  przewodniczących  Rady  Młodzieżowej  wykorzystywał  w  swojej  kampanii 

wyborczej  hasło:  „Żeby  się  działo!”.  Panie  przewodniczący:  otóż  informuję,  że  już  ‘się  działo’. 

Były  ku  temu  okazje:  ‘Rysianki’,  Rajdy  Słowaka,  dwa  Obozy  Językowe  (pierwszy  pod  koniec 

klasy pierwszej, drugi na początku trzeciej). 

Rysianka to dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Nie wszyscy wiedzą, 

że obozy narciarskie na Rysiance zaczęli organizować profesorowie Tadeusz Rzepiela, Mariusz 

Rzezik  i  pani  profesor  Henia  Wójcik.  Wycieczki  były  genialne.  Nie  przeszkadzała  nam  ilość 

łazienek. Nie wiedzieliśmy, co  to WiFi. Po zajęciach na stoku wkładaliśmy pod bluzy zwinięte 

koce, tak żeby imitowały stroje do futbolu amerykańskiego i ‘się działo’. W klasie pierwszej 

w takiej zabawie nie uczestniczyłem z powodu małej awarii…

Wtorek,  rozgrzewka,  podział  na  grupy.  Zaawansowani  jeżdżą  po  głównym  stoku. 

Początkujący,  czyli  ja  i  moje  dwumetrowe  dechy,  uczą  się  na  bocznej  trasie.  Szło  mi  całkiem 

nieźle.  Innym  też.  Tylko  jedna  koleżanka  (o  pieszczotliwym  przezwisku  „Bestia”  –  czy  RODO 

obejmuje  też pseudonimy?) nie potrafiła ani się  zatrzymać, ani skręcić. To znaczy: zatrzymała 

się… Na mnie. Miała nowiutkie, pięknie naostrzone narty… 

 Wstawać, jedziemy do wyciągu! – Słyszę pana profesora, więc wstaję i nie jadę, bo koleżanka 

pyta, dlaczego mam dziurę w kurtce. Przez dziurę w kurtce widzę dziurę w spodniach, a przez 

dziurę w spodniach widzę kolejną: w udzie.  Pytam pana profesora ‘czy mogę z tym jeździć?’. 

Nie mogłem. Gospodarze schroniska, państwo Fiutowie, zadzwonili po pogotowie, na które 

mieliśmy  czekać  za  trzy  godziny  w  Złatnej  Hucie.  Szczęście  w  nieszczęściu:  przejadę  się

skuterem śnieżnym! Żeby było szybciej, gospodarz jechał skrótami, po chaszczach.  Ubaw 

po  pachy,  tylko  szkoda,  że  profesor  Grabowska  nie  miała  kasku…  Do  dziś  kilka  razy  w  roku 

odwiedzam schronisko na Hali Rysiance; do dziś widzę twarz pani profesor po zejściu 

ze skutera w Złatnej Hucie…

Najważniejsze  dla  mnie  wyjazdy  to  oczywiście  Obozy  Językowe  w  Hiszpanii,  które 

zaczęła w 1999 roku organizować pani profesor Grabowska.

Moje  pierwsze  wrażenie  po  przyjeździe  do  Roses:  ciągle  pada,  leje,  zimno,  gdzie  ja 

jestem? To było tylko pierwsze wrażenie, każde kolejne było coraz bardziej pozytywne 

i  utwierdzające  mnie  w  przekonaniu,  że  hiszpański  w  Słowaku  to  strzał  w  dziesiątkę.  Moja 

motywacja  do  nauki  języka  bardzo  wzrosła.  Szczególnie  po  wizycie  w  piekarni  (tak,  to  nie 

pomyłka), gdzie powiedziałem tylko:  ‘Una barra de pan, por  favor’ a w odpowiedzi usłyszałem 

‘¡Hablas muy bien español, hombre!’. Wiele takich i podobnych sytuacji spowodowało, 

że decyzja zapadła: idę na iberystykę. Jeśli się uda, po studiach wracam do Słowaka.

Udało się, jestem. Hiszpańska fiesta w Słowaku trwa!

Z  perspektywy  czasu  coraz  bardziej  doceniam  to,  co  zrobili  dla  mnie  wszyscy  moi 

PROFESOROWIE. Przypominają mi się słowa Remigiusza Mroza z książki „Ekspozycja”: 

„Mój  nauczyciel  był  wyjątkowym  nazistą,  ale  tacy  są  najlepsi,  przynajmniej  z  perspektywy 

czasu”.  Oczywiście  jedni  nauczyciele  mieli  większy,  drudzy  mniejszy  wpływ  na  kształtowanie 

mnie takim, jakim wyszedłem z murów Słowaka jako jego absolwent…

Zawsze powtarzaliśmy, że ‘być opieprzanym’ przez panią profesor Elwirę Skubałę 

to  zaszczyt!  Do  dziś  pamiętam,  że  „Husowi  włos  z  głowy  nie  spadł,  ale  spłonął  cały”. 

Podziwialiśmy cierpliwość pana profesora Marka Piętki, który próbował nauczyć nas gry 

w brydża (ja i karty?). Profesor zwracał się do nas per pan (do chłopaków) i per kotku 

(do  dziewczyn).  Pierwszy  raz  usłyszałem,  żeby  nauczyciel  mówił  do  ucznia  ‘na  pan’.  Kiedy 

czekałem  na  telefon  z  Chile  i  zadzwonił  na  fakultecie  z  biologii,  reakcja  pani  profesor  Danuty 

Hornik była natychmiastowa: telefon do odbioru w gabinecie dyrektora. Bardzo dobrze! Mogłem 

się umówić na gadanie po lekcjach! Specjalizacja z panem profesorem Krystianem 

Kazimierczukiem wszystkim nam pokazała, że jeżeli wydaje nam się, że ‘wiemy’, to znaczy, 

że wiemy stanowczo za mało. 

Może to i drobiazgi, ale złożyły się one na całość, jaką był i jest dla mnie Słowak. Do tych 

drobiazgów obecnie dołączają kolejne: wrażenia, które zapewniają uczniowie. Cieszę się, 

że  się  udało  i  jestem w Słowaku. Praca  z młodzieżą,  choć  trudna,  jest  fascynująca. Wszelkie 

trudy, gorsze dni  i porażki wynagradzają uczniowie: oprawiony w ramkę napis „Nie każdy musi 

mnie  lubić. W końcu nie każdy ma dobry gust”, który otrzymałem od absolwentów gimnazjum, 

kubek  z  napisem  „Dzień  bez  Strasza(k)a  to  dzień  stracony”  czy  słowa  „Jest  pan  dla  mnie 

inspiracją”  motywują  do  działania  i  poprawiają  nastrój  nawet  w  najgorszy  dzień  (pozdro  dla 

kumatych). 

Udało się, jestem. Niech hiszpańska fiesta w Słowaku trwa jak najdłużej! ¡Olé!

* D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera, nazwa hiszpańskiego egzaminu i certyfikatu językowego
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Dwadzieścia lat hiszpańskiej fiesty w Słowaku

Espantajo

 Niemiecki? Francuski? Hiszpański? 

 Idź na hiszpański! Po niemiecku mówią wszyscy dookoła, francuski też jest oklepany, 

ale żeby ktoś mówił po hiszpańsku, to jeszcze nie słyszałam. 

Tak  właśnie  –  za  namową  pani  Krystyny  Ziebeil,  wychowawczyni  klasy  8A  w  szkole 

podstawowej – zaczęła się moja Przygoda z językiem hiszpańskim w Słowaku. Przygoda, która 

miała być przejściowa i przez małe „p”,  ale wyszło inaczej. Tak samo jak w Słowaku miałem być 

tylko  cztery  lata,  a  jestem  już  prawie  dwadzieścia…  Dwadzieścia  lat  z  krótkimi  przerwami, 

których jednak nie liczę, bo „słowakowiczem” czułem się od pierwszego dnia spędzonego 

w  murach  tej  szkoły,  a  owe  utożsamianie  się  stawało  się  coraz  silniejsze  w  dniu  odebrania 

świadectwa dojrzałości, rozpoczęcia i zakończenia studiów, w końcu podpisania umowy o pracę 

jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Słowaku. 

Utkwiło mi w pamięci niezwykle ciepłe powitanie pana profesora Andrzeja Króla na mojej 

pierwszej  sierpniowej  konferencji.  Nie  wiem,  o  czym  była  mowa  na  spotkaniu  Rady 

Pedagogicznej,  nie  pamiętam.  W  głowie  mam  tylko  kilka  słów  pana  profesora  Króla:  „Panie 

profesorze, czy jest pan świadomy decyzji, którą pan podjął? Praca w Słowaku uzależnia. Życzę 

powodzenia”. Oczywiście jedni się z tym stwierdzeniem zgodzą, inni – delikatnie rzecz ujmując – 

NIE! 

Moja  praca  w  „słowakowej  rzeczywistości”  rozpoczęła  się  właśnie  od  takiego 

polonistycznego powitania, które do tej pory pobrzmiewa i przywołuje wspomnienia ze szkolnej 

ławki…

 Dzisiejsze   zajęcia specjalizacji  języka polskiego przenosimy na poniedziałek, godzina 

18.00,  Plac  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach,  Teatr  Korez.  Przynieście  20  złotych  –  taką 

informację wielokrotnie słyszeliśmy w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Nikogo to nie 

martwiło. Nikt nie stękał. Wszyscy przychodzili w poniedziałek do Teatru. Kolejna okazja 

do spotkania się z kolegami po zajęciach w szkole i zobaczenia czegoś nowego. Właśnie takie 

„lekcje”  nauczyły  nas  chodzić  do  teatrów,  oglądać  i  przeżywać  na  swój  własny  sposób  różne 

spektakle, nawet „Balladynę” jeżdżącą na chopperze po scenie teatru. 

Czasami było pod górkę… 

  Ile dni  trwają  ferie zimowe? Czternaście. To czternaście  lekturek – powiedziała pani profesor 

Małgorzata Rutkowska w piątek przed  feriami. Czwarta klasa, matura za pasem. Może komuś 

się wydawać mało prawdopodobne, że przeczytaliśmy wszystko, ale niektórzy dali  radę. Moja 

motywacja  była  tym  większa,  że  już  dostałem  trzy  „kapiszcze”  [bądź  „glebunie”  według  innej 

nomenklatury]  za  nieprzeczytanie  „Lalki”.  Tym  bardziej  bolesne  oceny,  że  ja  NAPRAWDĘ 

przeczytałem tę cholerną  „Lalkę”! Tylko  jakoś nie pamiętałem,  jak się wabił  i  jak wyglądał pies 

Rzeckiego. Po trzeciej jedynce zacząłem czytać  od nowa – „Lalka”, tom I, strona 3: 

„W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem (…)”. 

Zrozumiałem  spojrzenie  pani  profesor,  kiedy  na  trzeciej  lekcji  z  rzędu  zadawała  mi  to  samo 

pytanie… Straszak, jesteś idiotą, ale „do uczniów nie wypada tak mówić…”. 

Pani  profesor  genialnie  przygotowała  nas  do  matury.  Nie  pamiętam,  ile  próbnych 

egzaminów dojrzałości napisaliśmy: po czwartym przestaliśmy liczyć. Byliśmy w stanie pisać 

o  wszystkim,  na  podstawie  dowolnej  lektury.  Pewnie  dlatego  w  Gazecie  Wyborczej  z  7  maja 

2003 roku napisali:

Tak,  w  karty.  Jednak  ci,  którzy  mnie  znają,  wiedzą,  że  w  grach  karcianych  orłem  nie 

jestem,  nie  byłem  i  chyba  tak  już  zostanie.  Ta  tajemnicza  gra  karciana,  o  której  pisała  pani 

z  ‘Wyborczej’  to  Piotruś.  Tak,  przed  maturą  graliśmy  w  sali  111  w  Piotrusia.  Był  to  normalny 

proceder na przerwach specjalizacji języka hiszpańskiego. Dziwne? Teraz uczniowie inaczej się 

‘odmóżdżają’, a my graliśmy w Piotrusia. Karty były schowane w małej szufladce pod starym 

lusterkiem,  w  które  wyposażyła  pracownię  języka  hiszpańskiego  pani  profesor  Krystyna

Grabowska.  Nasza  wychowawczyni!  Gdyby  nie  Ona,  nie  pisałbym  właśnie  tego  tekstu: 

nie nauczyłbym się hiszpańskiego, nie skończył iberystyki i tak dalej… Pani profesor: BARDZO 

DZIĘKUJĘ!  Nie  było  z  nami  łatwo.  Czterdziestu  uczniów,  niektórzy  trudni,  tym  bardziej 

że  do  takich  ‘egzemplarzy’  jeszcze  nikt  nie  napisał  instrukcji  obsługi. 

Pamiętam pierwszą  lekcję hiszpańskiego, na której stwierdziłem, że chyba nie wszyscy 

w  sali  111  są  normalni  i  od  razu  mi  się  spodobało.  Dzięki  przysiadom  liczebniki  opanowałem 

błyskawicznie,  zwroty  „Jesteś  obwieś  i  nieuk”  też  pomagały,  nawet  po  zdaniu  D.E.L.E.*

Jeden  z  przewodniczących  Rady  Młodzieżowej  wykorzystywał  w  swojej  kampanii 

wyborczej  hasło:  „Żeby  się  działo!”.  Panie  przewodniczący:  otóż  informuję,  że  już  ‘się  działo’. 

Były  ku  temu  okazje:  ‘Rysianki’,  Rajdy  Słowaka,  dwa  Obozy  Językowe  (pierwszy  pod  koniec 

klasy pierwszej, drugi na początku trzeciej). 

Rysianka to dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Nie wszyscy wiedzą, 

że obozy narciarskie na Rysiance zaczęli organizować profesorowie Tadeusz Rzepiela, Mariusz 

Rzezik  i  pani  profesor  Henia  Wójcik.  Wycieczki  były  genialne.  Nie  przeszkadzała  nam  ilość 

łazienek. Nie wiedzieliśmy, co  to WiFi. Po zajęciach na stoku wkładaliśmy pod bluzy zwinięte 

koce, tak żeby imitowały stroje do futbolu amerykańskiego i ‘się działo’. W klasie pierwszej 

w takiej zabawie nie uczestniczyłem z powodu małej awarii…

Wtorek,  rozgrzewka,  podział  na  grupy.  Zaawansowani  jeżdżą  po  głównym  stoku. 

Początkujący,  czyli  ja  i  moje  dwumetrowe  dechy,  uczą  się  na  bocznej  trasie.  Szło  mi  całkiem 

nieźle.  Innym  też.  Tylko  jedna  koleżanka  (o  pieszczotliwym  przezwisku  „Bestia”  –  czy  RODO 

obejmuje  też pseudonimy?) nie potrafiła ani się  zatrzymać, ani skręcić. To znaczy: zatrzymała 

się… Na mnie. Miała nowiutkie, pięknie naostrzone narty… 

 Wstawać, jedziemy do wyciągu! – Słyszę pana profesora, więc wstaję i nie jadę, bo koleżanka 

pyta, dlaczego mam dziurę w kurtce. Przez dziurę w kurtce widzę dziurę w spodniach, a przez 

dziurę w spodniach widzę kolejną: w udzie.  Pytam pana profesora ‘czy mogę z tym jeździć?’. 

Nie mogłem. Gospodarze schroniska, państwo Fiutowie, zadzwonili po pogotowie, na które 

mieliśmy  czekać  za  trzy  godziny  w  Złatnej  Hucie.  Szczęście  w  nieszczęściu:  przejadę  się

skuterem śnieżnym! Żeby było szybciej, gospodarz jechał skrótami, po chaszczach.  Ubaw 

po  pachy,  tylko  szkoda,  że  profesor  Grabowska  nie  miała  kasku…  Do  dziś  kilka  razy  w  roku 

odwiedzam schronisko na Hali Rysiance; do dziś widzę twarz pani profesor po zejściu 

ze skutera w Złatnej Hucie…

Najważniejsze  dla  mnie  wyjazdy  to  oczywiście  Obozy  Językowe  w  Hiszpanii,  które 

zaczęła w 1999 roku organizować pani profesor Grabowska.

Moje  pierwsze  wrażenie  po  przyjeździe  do  Roses:  ciągle  pada,  leje,  zimno,  gdzie  ja 

jestem? To było tylko pierwsze wrażenie, każde kolejne było coraz bardziej pozytywne 

i  utwierdzające  mnie  w  przekonaniu,  że  hiszpański  w  Słowaku  to  strzał  w  dziesiątkę.  Moja 

motywacja  do  nauki  języka  bardzo  wzrosła.  Szczególnie  po  wizycie  w  piekarni  (tak,  to  nie 

pomyłka), gdzie powiedziałem tylko:  ‘Una barra de pan, por  favor’ a w odpowiedzi usłyszałem 

‘¡Hablas muy bien español, hombre!’. Wiele takich i podobnych sytuacji spowodowało, 

że decyzja zapadła: idę na iberystykę. Jeśli się uda, po studiach wracam do Słowaka.

Udało się, jestem. Hiszpańska fiesta w Słowaku trwa!

Z  perspektywy  czasu  coraz  bardziej  doceniam  to,  co  zrobili  dla  mnie  wszyscy  moi 

PROFESOROWIE. Przypominają mi się słowa Remigiusza Mroza z książki „Ekspozycja”: 

„Mój  nauczyciel  był  wyjątkowym  nazistą,  ale  tacy  są  najlepsi,  przynajmniej  z  perspektywy 

czasu”.  Oczywiście  jedni  nauczyciele  mieli  większy,  drudzy  mniejszy  wpływ  na  kształtowanie 

mnie takim, jakim wyszedłem z murów Słowaka jako jego absolwent…

Zawsze powtarzaliśmy, że ‘być opieprzanym’ przez panią profesor Elwirę Skubałę 

to  zaszczyt!  Do  dziś  pamiętam,  że  „Husowi  włos  z  głowy  nie  spadł,  ale  spłonął  cały”. 

Podziwialiśmy cierpliwość pana profesora Marka Piętki, który próbował nauczyć nas gry 

w brydża (ja i karty?). Profesor zwracał się do nas per pan (do chłopaków) i per kotku 

(do  dziewczyn).  Pierwszy  raz  usłyszałem,  żeby  nauczyciel  mówił  do  ucznia  ‘na  pan’.  Kiedy 

czekałem  na  telefon  z  Chile  i  zadzwonił  na  fakultecie  z  biologii,  reakcja  pani  profesor  Danuty 

Hornik była natychmiastowa: telefon do odbioru w gabinecie dyrektora. Bardzo dobrze! Mogłem 

się umówić na gadanie po lekcjach! Specjalizacja z panem profesorem Krystianem 

Kazimierczukiem wszystkim nam pokazała, że jeżeli wydaje nam się, że ‘wiemy’, to znaczy, 

że wiemy stanowczo za mało. 

Może to i drobiazgi, ale złożyły się one na całość, jaką był i jest dla mnie Słowak. Do tych 

drobiazgów obecnie dołączają kolejne: wrażenia, które zapewniają uczniowie. Cieszę się, 

że  się  udało  i  jestem w Słowaku. Praca  z młodzieżą,  choć  trudna,  jest  fascynująca. Wszelkie 

trudy, gorsze dni  i porażki wynagradzają uczniowie: oprawiony w ramkę napis „Nie każdy musi 

mnie  lubić. W końcu nie każdy ma dobry gust”, który otrzymałem od absolwentów gimnazjum, 

kubek  z  napisem  „Dzień  bez  Strasza(k)a  to  dzień  stracony”  czy  słowa  „Jest  pan  dla  mnie 

inspiracją”  motywują  do  działania  i  poprawiają  nastrój  nawet  w  najgorszy  dzień  (pozdro  dla 

kumatych). 

Udało się, jestem. Niech hiszpańska fiesta w Słowaku trwa jak najdłużej! ¡Olé!

* D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera, nazwa hiszpańskiego egzaminu i certyfikatu językowego
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Niezatytułowany album o licealnej głupocie

I – Mad World

Wszystkie opisane wydarzenia miały miejsce na Śląsku w 2017. Na prośbę 
osób  zaangażowanych  nazwiska  zmieniono.  Reszta  została  opowiedziana 
zgodnie z prawdą.

Kacper Łukowicz

Prolog
Myślisz,  że  wiesz  o  wszystkim,  co  dzieje  się  w  szkole.  Że  na  imprezie  Jacek  dostał 

plaskacza od Marysi, bo całował się z Asią albo że Ewa zarzygała sprowadzony z Indii dywan na 
imprezie u Igora. Żyjesz tymi wydarzeniami. Stanowią tło dla codziennych klasówek i nauki. 
Są  integralną  częścią  Twojego  życia.  Bez  nich  czułbyś  się  pusty.  Pewnie  nie  wiesz  kim  był 
Norbert Pulaski. Dziwne, nie? Pierwszy raz widzisz to nazwisko, a przecież wiesz nawet, 
że  Jurek  kupił  na  Ukrainie  walizkę  papierosów  i  teraz  sprzedaje  je  kolegom  w  okazyjnych 
cenach.

Przykro  mi,  ale  Norbert  Pulaski  nie  żyje.  Popełnił  samobójstwo  15  października  2017. 
Taka przynajmniej  jest oficjalna wersja. Kiedy to czytasz,  już  jest po sprawie. Czy ktoś pomógł 
mu  umrzeć?  A  może  sam  odebrał  sobie  życie?  Chcesz  znać  odpowiedź,  prawda?  Gdy 
dowiedziałem się o  rzekomym samobójstwie, od  razu zacząłem prowadzić dziennik. Liczyłem, 
że pomoże w złapaniu domniemanego mordercy. No ale nie będę psuł ci zabawy. Najlepiej 
od razu przeskoczmy w czasie do 16 października 2017. Do momentu, w którym dowiedziałem 
się o śmierci Norberta.  

   16 X 2017 r.
Przykro mi, ale Norbert Pulaski nie żyje. Te słowa uderzyły w nas jak pędzące pendolino 

w zagubioną muchę, która postanowiła akurat przelecieć przez tory. Rozejrzałem się po klasie. 
Wszyscy albo płakali albo próbowali powstrzymać łzy.
   Popełnił samobójstwo – kontynuowała wychowawczyni   Jutro będzie miał miejsce pogrzeb. 
Mam nadzieję, że pójdziemy na niego całą klasą, dobrze?

W tym momencie Justyna Gilczyk wybiegła z płaczem. Była dziewczyną Norberta.
  Pójdziesz z nią Celinko? Sprawdź czy wszystko w porządku, dobrze?
   Celina Jontkowska wyszła bez słowa.
  Rozumiem, że mamy załatwić jakiś wieniec od klasy?  spytał przewodniczący Majster.
  Tak. Liczę na to, że jutro zobaczę was wszystkich na galowo, dobrze?

Lidzia  (wychowawczyni)  już  trzeci  rok  traktowała  nas  jak  duże  dzieci.  Często  była 
irytująca, ale chyba wszyscy się do niej na swój sposób przywiązaliśmy. Potem jeszcze 
do końća lekcji mówiła nam, że to była jego decyzja i że powinniśmy pokazać, że jesteśmy silni. 
Dla niego. Justyna wybiegła z lekcji jeszcze trzy razy. To właśnie przez jej zachowanie, zakwitła 
mi w umyśle przedziwna i przerażająca myśl. Co jeśli to nie było samobójstwo?

Przesłuchanie Justyny Gilczyk 16 X 2017 r.  Korytarz.

J.G.: Czego chcesz? (zapłakana)
Ja: Tylko pogadać. Współczuję ci wiesz?
J.G.: Tak jak każdy. Skąd wy wiecie, jak ja się czuję?
Ja: To prawda. Widać, że nie przyjęłaś tego zbyt dobrze.
J.G.:  (długi  szloch)  Jak  niby  miałabym  przyjąć  to  dobrze?  Idź  może  pozawracać  dupę  komuś 
innemu. Nie mam nastroju.
Ja: Czekaj, Justyna. Chcę się tylko spytać. Naprawdę myślisz, że to było samobójstwo?
J.G.: (Długa cisza) Boże, jesteś takim idiotą!
Ja: Zostawię cię jak mi odpowiesz.
J.G.: (Przez łzy) Wiem tylko, że bardzo kochałam Norbiego... A on raczej powiedziałby mi, gdyby 
miał jakieś problemy albo akurat planował powiesić się na własnym pasku do spodni...

To  utwierdziło  mnie  w  przekonaniu,  że  ktoś  pomógł  Norbertowi  odejść.  Postanowiłem 
pozawracać dupę komuś innemu.

Przesłuchanie Tadeusza Binowicza 16 X 2017r.  Korytarz.

Ja: Hej Tad, jak się trzymasz?
T.B.: No nie wiem. Jak myślisz, jak się trzymam?
Ja: Dobra, widzę, że nie za dobrze. Wiem, że byliście z Norbim dosyć blisko.
T.B.: Czekaj! Czy ty myślisz, że jestem gejem?
Ja: Nie, nie, Tad. Spokojnie. Nie w tym sensie.
T.B.: Byliśmy jak cholerni bracia. Trochę się pokłóciliśmy, kiedy wpadł w cały ten syf.
Ja: Tad. Jaki syf?
T.B.: Czekaj, co cię to w ogóle obchodzi? Syf to syf i tyle. Koniec tematu.

Homofob. Ale to prawda, Tad i Norbi byli jaki bracia. Trzeba się dowiedzieć, o jaki syf mu 
chodziło. Justyna kłamała?

Przesłuchanie Marka Gutki 16 X 2017 r.  Boisko.

M.G.: Co się lampisz leszczu? (zaciąga się papierosem).
Ja: Chcę pogadać.
M.G.: Nie obchodzi mnie to. Czekam na kogoś.
Ja: Widziałem cię ostatnio z Norbim. Znaczy przed... No wiesz.
M.G.: Ehhh... Ta jego laska cię na mnie nasłała?
Ja: Co? O czym ty mówisz?
M.G.: Justyna się na mnie wydarła. (zaciąga się) Że to pewnie wszystko moja wina.
Ja: Luźno, na mnie  też  już wyskoczyła. Myślę, że musi  to wszystko  jakoś odreagować. Szuka 
winnych.
M.G.:  Ehhh...  No  i  tak  się  to  wszystko  popsuło  w  najmniej  odpowiednim  momencie.  (Rzuca 
petem o ziemię). Mógł mi chociaż ten hajs oddać.
Ja: Wisiał ci hajs?

M.G.: Nie twoja sprawa śmieciu. Zmiataj stąd!

Agresywny jak zawsze. Ciekawe na kogo czekał. I za co Norbi wisiał mu hajs...

Przesłuchanie Teresy Szczuckiej 16 X 2017 r.  Przystanek.

T.S.: Co jest?
Ja: Wiem, że pewnie nie chcesz o tym gadać, ale mogę wiedzieć czemu zerwałaś z Norbim?
T.S.:  (dłuższa cisza) Czy  ty nie masz mózgu?  (szloch) Norbi wczoraj się zabił, a  ty pytasz się 
mnie, czemu zerwałam z nim dwa miesiące temu! Zamknij się! Teraz ja mówię! Zerwałam z nim 
bo tak mi kazali rodzice! (szloch)  Nie chciałam tego, bo bardzo go kochałam i bardzo żałuję, 
że go to wszystko spotkało! Czekaj! Czy ty to nagrywasz?! Ty chory zboku, nie masz ani mózgu, 
ani serca...

Czyli coś go spotkało... Warto zanotować. Muszę pogadać z jeszcze jedną osobą...

Przesłuchanie Grzegorza Jarzewskiego 16 X 2017 r.  Przed szkołą.

Ja: Hej Grzesiu.
G.J.: Od kiedy jesteś taki miły?
Ja: Od kiedy ty jesteś taki wesoły?
G.J.: Przecież dobrze wiesz... (niepokojący śmiech) Ten ćwok znęcał się nade mną cały zeszły 
rok. Wreszcie będę miał spokój, tak?
Ja: No tak, ale przecież został jeszcze Tad.
G.J.: On jest nieszkodliwy. Zawsze byli  jak jacyś cholerni Pinky i Mózg? Znasz tą bajkę, o tych 
szczurach, tak?
Ja: No tak, tak.
G.J.: No, to przecież zawsze Norbi był Mózg, a Tad Pinky. Haha, raz nawet było tak, że ten idiota 
mnie chwycił i nie wiedział co ma zrobić, dopóki mu Norbi nie powiedział!

Epilog

Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Z jednej strony nikt z nas nie mógł uwierzyć, 
że Norberta już nie ma, a z drugiej jeszcze trudniej było uwierzyć, że ktoś go zabił. 
Po przesłuchaniu moich pięciu najważniejszych świadków, wiem że na pewno 'coś' jest 
na rzeczy. To brudne 'coś', które nie wyjdzie mi z głowy, dopóki nie dowiem się, czym naprawdę 
jest. Czy 'coś' to jakiś syf, który spotkał Norbiego? A może to tak naprawdę 'ktoś'? Wygląda 
na to, że będę musiał zanurzyć się głębiej w ten szalony świat, żeby dowiedzieć się czegoś. 
Żeby odkryć na nowo te znajome i zmęczone twarze moich znajomych, którzy mogą mieć krew 
na rękach.

Koniec części pierwszej.
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Wszystkie opisane wydarzenia miały miejsce na Śląsku w 2017. Na prośbę 
osób  zaangażowanych  nazwiska  zmieniono.  Reszta  została  opowiedziana 
zgodnie z prawdą.

Kacper Łukowicz

Prolog
Myślisz,  że  wiesz  o  wszystkim,  co  dzieje  się  w  szkole.  Że  na  imprezie  Jacek  dostał 

plaskacza od Marysi, bo całował się z Asią albo że Ewa zarzygała sprowadzony z Indii dywan na 
imprezie u Igora. Żyjesz tymi wydarzeniami. Stanowią tło dla codziennych klasówek i nauki. 
Są  integralną  częścią  Twojego  życia.  Bez  nich  czułbyś  się  pusty.  Pewnie  nie  wiesz  kim  był 
Norbert Pulaski. Dziwne, nie? Pierwszy raz widzisz to nazwisko, a przecież wiesz nawet, 
że  Jurek  kupił  na  Ukrainie  walizkę  papierosów  i  teraz  sprzedaje  je  kolegom  w  okazyjnych 
cenach.

Przykro  mi,  ale  Norbert  Pulaski  nie  żyje.  Popełnił  samobójstwo  15  października  2017. 
Taka przynajmniej  jest oficjalna wersja. Kiedy to czytasz,  już  jest po sprawie. Czy ktoś pomógł 
mu  umrzeć?  A  może  sam  odebrał  sobie  życie?  Chcesz  znać  odpowiedź,  prawda?  Gdy 
dowiedziałem się o  rzekomym samobójstwie, od  razu zacząłem prowadzić dziennik. Liczyłem, 
że pomoże w złapaniu domniemanego mordercy. No ale nie będę psuł ci zabawy. Najlepiej 
od razu przeskoczmy w czasie do 16 października 2017. Do momentu, w którym dowiedziałem 
się o śmierci Norberta.  

   16 X 2017 r.
Przykro mi, ale Norbert Pulaski nie żyje. Te słowa uderzyły w nas jak pędzące pendolino 

w zagubioną muchę, która postanowiła akurat przelecieć przez tory. Rozejrzałem się po klasie. 
Wszyscy albo płakali albo próbowali powstrzymać łzy.
   Popełnił samobójstwo – kontynuowała wychowawczyni   Jutro będzie miał miejsce pogrzeb. 
Mam nadzieję, że pójdziemy na niego całą klasą, dobrze?

W tym momencie Justyna Gilczyk wybiegła z płaczem. Była dziewczyną Norberta.
  Pójdziesz z nią Celinko? Sprawdź czy wszystko w porządku, dobrze?
   Celina Jontkowska wyszła bez słowa.
  Rozumiem, że mamy załatwić jakiś wieniec od klasy?  spytał przewodniczący Majster.
  Tak. Liczę na to, że jutro zobaczę was wszystkich na galowo, dobrze?

Lidzia  (wychowawczyni)  już  trzeci  rok  traktowała  nas  jak  duże  dzieci.  Często  była 
irytująca, ale chyba wszyscy się do niej na swój sposób przywiązaliśmy. Potem jeszcze 
do końća lekcji mówiła nam, że to była jego decyzja i że powinniśmy pokazać, że jesteśmy silni. 
Dla niego. Justyna wybiegła z lekcji jeszcze trzy razy. To właśnie przez jej zachowanie, zakwitła 
mi w umyśle przedziwna i przerażająca myśl. Co jeśli to nie było samobójstwo?

Przesłuchanie Justyny Gilczyk 16 X 2017 r.  Korytarz.

J.G.: Czego chcesz? (zapłakana)
Ja: Tylko pogadać. Współczuję ci wiesz?
J.G.: Tak jak każdy. Skąd wy wiecie, jak ja się czuję?
Ja: To prawda. Widać, że nie przyjęłaś tego zbyt dobrze.
J.G.:  (długi  szloch)  Jak  niby  miałabym  przyjąć  to  dobrze?  Idź  może  pozawracać  dupę  komuś 
innemu. Nie mam nastroju.
Ja: Czekaj, Justyna. Chcę się tylko spytać. Naprawdę myślisz, że to było samobójstwo?
J.G.: (Długa cisza) Boże, jesteś takim idiotą!
Ja: Zostawię cię jak mi odpowiesz.
J.G.: (Przez łzy) Wiem tylko, że bardzo kochałam Norbiego... A on raczej powiedziałby mi, gdyby 
miał jakieś problemy albo akurat planował powiesić się na własnym pasku do spodni...

To  utwierdziło  mnie  w  przekonaniu,  że  ktoś  pomógł  Norbertowi  odejść.  Postanowiłem 
pozawracać dupę komuś innemu.

Przesłuchanie Tadeusza Binowicza 16 X 2017r.  Korytarz.

Ja: Hej Tad, jak się trzymasz?
T.B.: No nie wiem. Jak myślisz, jak się trzymam?
Ja: Dobra, widzę, że nie za dobrze. Wiem, że byliście z Norbim dosyć blisko.
T.B.: Czekaj! Czy ty myślisz, że jestem gejem?
Ja: Nie, nie, Tad. Spokojnie. Nie w tym sensie.
T.B.: Byliśmy jak cholerni bracia. Trochę się pokłóciliśmy, kiedy wpadł w cały ten syf.
Ja: Tad. Jaki syf?
T.B.: Czekaj, co cię to w ogóle obchodzi? Syf to syf i tyle. Koniec tematu.

Homofob. Ale to prawda, Tad i Norbi byli jaki bracia. Trzeba się dowiedzieć, o jaki syf mu 
chodziło. Justyna kłamała?

Przesłuchanie Marka Gutki 16 X 2017 r.  Boisko.

M.G.: Co się lampisz leszczu? (zaciąga się papierosem).
Ja: Chcę pogadać.
M.G.: Nie obchodzi mnie to. Czekam na kogoś.
Ja: Widziałem cię ostatnio z Norbim. Znaczy przed... No wiesz.
M.G.: Ehhh... Ta jego laska cię na mnie nasłała?
Ja: Co? O czym ty mówisz?
M.G.: Justyna się na mnie wydarła. (zaciąga się) Że to pewnie wszystko moja wina.
Ja: Luźno, na mnie  też  już wyskoczyła. Myślę, że musi  to wszystko  jakoś odreagować. Szuka 
winnych.
M.G.:  Ehhh...  No  i  tak  się  to  wszystko  popsuło  w  najmniej  odpowiednim  momencie.  (Rzuca 
petem o ziemię). Mógł mi chociaż ten hajs oddać.
Ja: Wisiał ci hajs?

M.G.: Nie twoja sprawa śmieciu. Zmiataj stąd!

Agresywny jak zawsze. Ciekawe na kogo czekał. I za co Norbi wisiał mu hajs...

Przesłuchanie Teresy Szczuckiej 16 X 2017 r.  Przystanek.

T.S.: Co jest?
Ja: Wiem, że pewnie nie chcesz o tym gadać, ale mogę wiedzieć czemu zerwałaś z Norbim?
T.S.:  (dłuższa cisza) Czy  ty nie masz mózgu?  (szloch) Norbi wczoraj się zabił, a  ty pytasz się 
mnie, czemu zerwałam z nim dwa miesiące temu! Zamknij się! Teraz ja mówię! Zerwałam z nim 
bo tak mi kazali rodzice! (szloch)  Nie chciałam tego, bo bardzo go kochałam i bardzo żałuję, 
że go to wszystko spotkało! Czekaj! Czy ty to nagrywasz?! Ty chory zboku, nie masz ani mózgu, 
ani serca...

Czyli coś go spotkało... Warto zanotować. Muszę pogadać z jeszcze jedną osobą...

Przesłuchanie Grzegorza Jarzewskiego 16 X 2017 r.  Przed szkołą.

Ja: Hej Grzesiu.
G.J.: Od kiedy jesteś taki miły?
Ja: Od kiedy ty jesteś taki wesoły?
G.J.: Przecież dobrze wiesz... (niepokojący śmiech) Ten ćwok znęcał się nade mną cały zeszły 
rok. Wreszcie będę miał spokój, tak?
Ja: No tak, ale przecież został jeszcze Tad.
G.J.: On jest nieszkodliwy. Zawsze byli  jak jacyś cholerni Pinky i Mózg? Znasz tą bajkę, o tych 
szczurach, tak?
Ja: No tak, tak.
G.J.: No, to przecież zawsze Norbi był Mózg, a Tad Pinky. Haha, raz nawet było tak, że ten idiota 
mnie chwycił i nie wiedział co ma zrobić, dopóki mu Norbi nie powiedział!

Epilog

Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Z jednej strony nikt z nas nie mógł uwierzyć, 
że Norberta już nie ma, a z drugiej jeszcze trudniej było uwierzyć, że ktoś go zabił. 
Po przesłuchaniu moich pięciu najważniejszych świadków, wiem że na pewno 'coś' jest 
na rzeczy. To brudne 'coś', które nie wyjdzie mi z głowy, dopóki nie dowiem się, czym naprawdę 
jest. Czy 'coś' to jakiś syf, który spotkał Norbiego? A może to tak naprawdę 'ktoś'? Wygląda 
na to, że będę musiał zanurzyć się głębiej w ten szalony świat, żeby dowiedzieć się czegoś. 
Żeby odkryć na nowo te znajome i zmęczone twarze moich znajomych, którzy mogą mieć krew 
na rękach.

Koniec części pierwszej.
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Niezatytułowany album o licealnej głupocie

I – Mad World

Wszystkie opisane wydarzenia miały miejsce na Śląsku w 2017. Na prośbę 
osób  zaangażowanych  nazwiska  zmieniono.  Reszta  została  opowiedziana 
zgodnie z prawdą.

Kacper Łukowicz

Prolog
Myślisz,  że  wiesz  o  wszystkim,  co  dzieje  się  w  szkole.  Że  na  imprezie  Jacek  dostał 

plaskacza od Marysi, bo całował się z Asią albo że Ewa zarzygała sprowadzony z Indii dywan na 
imprezie u Igora. Żyjesz tymi wydarzeniami. Stanowią tło dla codziennych klasówek i nauki. 
Są  integralną  częścią  Twojego  życia.  Bez  nich  czułbyś  się  pusty.  Pewnie  nie  wiesz  kim  był 
Norbert Pulaski. Dziwne, nie? Pierwszy raz widzisz to nazwisko, a przecież wiesz nawet, 
że  Jurek  kupił  na  Ukrainie  walizkę  papierosów  i  teraz  sprzedaje  je  kolegom  w  okazyjnych 
cenach.

Przykro  mi,  ale  Norbert  Pulaski  nie  żyje.  Popełnił  samobójstwo  15  października  2017. 
Taka przynajmniej  jest oficjalna wersja. Kiedy to czytasz,  już  jest po sprawie. Czy ktoś pomógł 
mu  umrzeć?  A  może  sam  odebrał  sobie  życie?  Chcesz  znać  odpowiedź,  prawda?  Gdy 
dowiedziałem się o  rzekomym samobójstwie, od  razu zacząłem prowadzić dziennik. Liczyłem, 
że pomoże w złapaniu domniemanego mordercy. No ale nie będę psuł ci zabawy. Najlepiej 
od razu przeskoczmy w czasie do 16 października 2017. Do momentu, w którym dowiedziałem 
się o śmierci Norberta.  

   16 X 2017 r.
Przykro mi, ale Norbert Pulaski nie żyje. Te słowa uderzyły w nas jak pędzące pendolino 

w zagubioną muchę, która postanowiła akurat przelecieć przez tory. Rozejrzałem się po klasie. 
Wszyscy albo płakali albo próbowali powstrzymać łzy.
   Popełnił samobójstwo – kontynuowała wychowawczyni   Jutro będzie miał miejsce pogrzeb. 
Mam nadzieję, że pójdziemy na niego całą klasą, dobrze?

W tym momencie Justyna Gilczyk wybiegła z płaczem. Była dziewczyną Norberta.
  Pójdziesz z nią Celinko? Sprawdź czy wszystko w porządku, dobrze?
   Celina Jontkowska wyszła bez słowa.
  Rozumiem, że mamy załatwić jakiś wieniec od klasy?  spytał przewodniczący Majster.
  Tak. Liczę na to, że jutro zobaczę was wszystkich na galowo, dobrze?

Lidzia  (wychowawczyni)  już  trzeci  rok  traktowała  nas  jak  duże  dzieci.  Często  była 
irytująca, ale chyba wszyscy się do niej na swój sposób przywiązaliśmy. Potem jeszcze 
do końća lekcji mówiła nam, że to była jego decyzja i że powinniśmy pokazać, że jesteśmy silni. 
Dla niego. Justyna wybiegła z lekcji jeszcze trzy razy. To właśnie przez jej zachowanie, zakwitła 
mi w umyśle przedziwna i przerażająca myśl. Co jeśli to nie było samobójstwo?

Przesłuchanie Justyny Gilczyk 16 X 2017 r.  Korytarz.

J.G.: Czego chcesz? (zapłakana)
Ja: Tylko pogadać. Współczuję ci wiesz?
J.G.: Tak jak każdy. Skąd wy wiecie, jak ja się czuję?
Ja: To prawda. Widać, że nie przyjęłaś tego zbyt dobrze.
J.G.:  (długi  szloch)  Jak  niby  miałabym  przyjąć  to  dobrze?  Idź  może  pozawracać  dupę  komuś 
innemu. Nie mam nastroju.
Ja: Czekaj, Justyna. Chcę się tylko spytać. Naprawdę myślisz, że to było samobójstwo?
J.G.: (Długa cisza) Boże, jesteś takim idiotą!
Ja: Zostawię cię jak mi odpowiesz.
J.G.: (Przez łzy) Wiem tylko, że bardzo kochałam Norbiego... A on raczej powiedziałby mi, gdyby 
miał jakieś problemy albo akurat planował powiesić się na własnym pasku do spodni...

To  utwierdziło  mnie  w  przekonaniu,  że  ktoś  pomógł  Norbertowi  odejść.  Postanowiłem 
pozawracać dupę komuś innemu.

Przesłuchanie Tadeusza Binowicza 16 X 2017r.  Korytarz.

Ja: Hej Tad, jak się trzymasz?
T.B.: No nie wiem. Jak myślisz, jak się trzymam?
Ja: Dobra, widzę, że nie za dobrze. Wiem, że byliście z Norbim dosyć blisko.
T.B.: Czekaj! Czy ty myślisz, że jestem gejem?
Ja: Nie, nie, Tad. Spokojnie. Nie w tym sensie.
T.B.: Byliśmy jak cholerni bracia. Trochę się pokłóciliśmy, kiedy wpadł w cały ten syf.
Ja: Tad. Jaki syf?
T.B.: Czekaj, co cię to w ogóle obchodzi? Syf to syf i tyle. Koniec tematu.

Homofob. Ale to prawda, Tad i Norbi byli jaki bracia. Trzeba się dowiedzieć, o jaki syf mu 
chodziło. Justyna kłamała?

Przesłuchanie Marka Gutki 16 X 2017 r.  Boisko.

M.G.: Co się lampisz leszczu? (zaciąga się papierosem).
Ja: Chcę pogadać.
M.G.: Nie obchodzi mnie to. Czekam na kogoś.
Ja: Widziałem cię ostatnio z Norbim. Znaczy przed... No wiesz.
M.G.: Ehhh... Ta jego laska cię na mnie nasłała?
Ja: Co? O czym ty mówisz?
M.G.: Justyna się na mnie wydarła. (zaciąga się) Że to pewnie wszystko moja wina.
Ja: Luźno, na mnie  też  już wyskoczyła. Myślę, że musi  to wszystko  jakoś odreagować. Szuka 
winnych.
M.G.:  Ehhh...  No  i  tak  się  to  wszystko  popsuło  w  najmniej  odpowiednim  momencie.  (Rzuca 
petem o ziemię). Mógł mi chociaż ten hajs oddać.
Ja: Wisiał ci hajs?

M.G.: Nie twoja sprawa śmieciu. Zmiataj stąd!

Agresywny jak zawsze. Ciekawe na kogo czekał. I za co Norbi wisiał mu hajs...

Przesłuchanie Teresy Szczuckiej 16 X 2017 r.  Przystanek.

T.S.: Co jest?
Ja: Wiem, że pewnie nie chcesz o tym gadać, ale mogę wiedzieć czemu zerwałaś z Norbim?
T.S.:  (dłuższa cisza) Czy  ty nie masz mózgu?  (szloch) Norbi wczoraj się zabił, a  ty pytasz się 
mnie, czemu zerwałam z nim dwa miesiące temu! Zamknij się! Teraz ja mówię! Zerwałam z nim 
bo tak mi kazali rodzice! (szloch)  Nie chciałam tego, bo bardzo go kochałam i bardzo żałuję, 
że go to wszystko spotkało! Czekaj! Czy ty to nagrywasz?! Ty chory zboku, nie masz ani mózgu, 
ani serca...

Czyli coś go spotkało... Warto zanotować. Muszę pogadać z jeszcze jedną osobą...

Przesłuchanie Grzegorza Jarzewskiego 16 X 2017 r.  Przed szkołą.

Ja: Hej Grzesiu.
G.J.: Od kiedy jesteś taki miły?
Ja: Od kiedy ty jesteś taki wesoły?
G.J.: Przecież dobrze wiesz... (niepokojący śmiech) Ten ćwok znęcał się nade mną cały zeszły 
rok. Wreszcie będę miał spokój, tak?
Ja: No tak, ale przecież został jeszcze Tad.
G.J.: On jest nieszkodliwy. Zawsze byli  jak jacyś cholerni Pinky i Mózg? Znasz tą bajkę, o tych 
szczurach, tak?
Ja: No tak, tak.
G.J.: No, to przecież zawsze Norbi był Mózg, a Tad Pinky. Haha, raz nawet było tak, że ten idiota 
mnie chwycił i nie wiedział co ma zrobić, dopóki mu Norbi nie powiedział!

Epilog

Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Z jednej strony nikt z nas nie mógł uwierzyć, 
że Norberta już nie ma, a z drugiej jeszcze trudniej było uwierzyć, że ktoś go zabił. 
Po przesłuchaniu moich pięciu najważniejszych świadków, wiem że na pewno 'coś' jest 
na rzeczy. To brudne 'coś', które nie wyjdzie mi z głowy, dopóki nie dowiem się, czym naprawdę 
jest. Czy 'coś' to jakiś syf, który spotkał Norbiego? A może to tak naprawdę 'ktoś'? Wygląda 
na to, że będę musiał zanurzyć się głębiej w ten szalony świat, żeby dowiedzieć się czegoś. 
Żeby odkryć na nowo te znajome i zmęczone twarze moich znajomych, którzy mogą mieć krew 
na rękach.

Koniec części pierwszej.
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Remigiusz Mróz „Nieodnaleziona”

Błażej Król

Zapewne  każdemu  zdarzyło  się  mieć  cel,  marzenie  lub  postanowienie,  które  mimo 
naszych wielu starań nie spełniło się albo nie udało się go osiągnąć. Jednakże próbowaliśmy sił 
do  samego  końca,  nawet  jeśli  wiedzieliśmy,  że  nasza  sprawa  była  przegrana  i  niewarta 
poświęconego  jej  trudu.  Przez  cały  ten  czas  wysiłku  działań  towarzyszyło  nam  pewne 
szczególne  uczucie.  Uczucie  to  nazywa  się  „nadzieja”.  Według  Słownika  Języka  Polskiego 
nadzieja jest to „ufność, że coś się spełni lub oczekiwanie na coś”. Definicja nadziei pojawia się 
także w Biblii. Przedstawiana jest, jako uczucie, które ma pomóc nam wytrwać w oczekiwaniu na 
ponowne przyjście Mesjasza. Motyw nadziei występuje niejednokrotnie w literaturze, najczęściej 
w  chwili,  kiedy  główny  bohater  jest  zagubiony,  zrozpaczony  lub  upada  na  duchu  i  w  pewnym 
momencie  bliska  mu  osoba  lub  inna  osoba  trzecia  próbując  go  pokrzepić,  przypomina  mu 
przysłowie:  „Nadzieja  umiera  ostatnia”.    Bywa  wówczas  tak,  że  w  tym  bohaterze  następuje 
przemiana,  odzyskuje  siły  i  stara  się  naprawić  wyrządzone  krzywdy  lub  stawić  czoła  swoim 
problemom.

Jednak  czy na pewno,  powinniśmy mieć  nadzieję  na  lepszy  czas? Czy niejednokrotnie 
nie byłoby  lepiej się poddać zamiast  tracić cenny czas  i energię   na bezcelowe wysiłki,  rzeczy 
czy osoby? Może po prostu dać się ponieść nurtowi życia z myślą, że za każdym cieniem jest 
jeszcze  większy  blask?  Czy  nie  lepiej  zrezygnować  z  zamierzonego  celu,  gdyż  w  efekcie 
końcowym zyskałoby się wcale nie mniej , aniżeli z osiągniętym zamiarem?

Dlatego  też  chciałbym,  przedstawić  recenzję  książki  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem: 
„Nieodnaleziona”,  gdyż  dzięki  niej  możliwe,  że  uda  nam  się  wysnuć  refleksję  nad  nadzieją 
obecną w naszych codziennych staraniach.

Remigiusz Mróz – urodzony 15 stycznia 1987 roku, prawnik i pisarz pochodzący z Opola, 
ma na swoim koncie pokaźną liczbę napisanych książek, między innymi: „Ekspozycja” 
i „Kasacja”, które rekomendują światowej klasy twórcy i krytycy. Autor specjalizuje się w pisaniu  
kryminałów, jednakowoż napisał również książki o tematyce wojennej – „Parabellum – „Prędkość 
ucieczki”  ,  a  także  thrillery  political  fiction  m.in.  „Większość  bezwzględna”.  Powieść,  którą 
zamierzam zaprezentować, została wydana 31 stycznia 2018 roku i pomimo swej świeżości, jej 
debiut został uznany, jako pojawienie się pierwszego polskiego thrillera psychologicznego. 

Oderwijmy  się  teraz  na  moment  od  opisu  dzieła,  a  skoncentrujmy  się  na  samej  fabule 
utworu,  gdyż  „nie  powinno  oceniać  się  książki  po  okładce”. Akcja  książki  rozgrywa  się  w  XXI 
wieku,  a  miejscem  w  którym  zaczyna  się  cała  opowieść  jest  Opole.  Głównym  bohaterem  jest 
młodzieniec Damian Werner. Mieszka w swoim rodzinnym mieście ze swoją dziewczyną – Ewą 
NN (nazwisko nieznane), tu też swój początek miała ich wzajemna miłość. Zakochani znają się 
już od czasów szkolnych. Z wiekiem ich miłość zmieniała się  – rozkwitała coraz bardziej. 

Pewnego dnia para, tak jak miała w zwyczaju, wybrała się na wieczorną przechadzkę po 
mieście.  Udają  się  do  lokalu,  z  którym  związanych  jest  wiele  ich  wspólnych  wspomnień  –  do 
pubu  „Highlander”,  a  dokładniej  do  miejsca  nad  rzeką  Młynówką  zwanego  Lożą  Szyderców. 
Zapytacie zapewne – czy ten wieczór będzie inny od wszystkich wcześniejszych, które przeżyli 
razem  w  tym  miejscu  ?  Otóż  tak,  znacząco  zmieni  ich  życia.  Kiedy  zakochani  docierają  na 
miejsce,  Daniel  przyklęka  na  jedno  kolano,  wyjmuje  pierścionek,  Ewa  w  teatralnym  geście 
wyciąga dłoń (jest kobietą, więc przeczuwała, co zamierza zrobić jej chłopak), a Werner nakłada 
jej pierścionek na palec. Młodzi całują się i mocno przytulają, będąc upojeni wzajemną 

bliskością i szczęściem, a także ich wspólną przyszłością. 
Po oświadczynach Ewa i Damian zmierzają w kierunku swojego domu. Jednakże w tym 

momencie  następuje  nagły  zwrot  akcji  –  z  pubu  wychodzi  grupa  podchmielonych  mężczyzn, 
która spogląda zwierzęcym wzrokiem w kierunku zakochanych. Mężczyźni podchodzą 
do Wernera i Ewy i każą im wrócić do miejsca z którego wyszli – Loży Szyderców. Kiedy grupa 
i para przychodzą z powrotem do pubu, sytuacja zaczyna przybierać dosyć nieciekawy 
i  niepokojący  obrót.  Część  pijanych  mężczyzn  zaczyna  krzywdzić  Ewę,  a  reszta  rozpoczyna 
walkę  z  Damianem.  Wynik  tego  starcia  jest  jednak  z  góry  przesądzony,  gdyż  przeciwnicy 
Wernera są umięśnieni  i  jest  ich  trzech, a Damian  jest sam  i na dodatek  trochę  lichej postury. 
Kiedy chłopak pada na ziemię pokonany oprawcy gwałcą Ewę. Scena ta mocno rani głównego 
bohatera,  gdyż  jest  bezsilny  i  nie  może  zatrzymać  tego,  co  się  dzieje.  Jeden  z  „mięśniaków”, 
który był przeciwnikiem głównego bohatera, wymierza mu ostatni, kończący cios – Damian traci 
przytomność.  Odzyskuje  ją  dopiero  w  szpitalu.  Kiedy  jego  stan  trochę  się  polepsza,  policjant 
wypytuje go o całe zdarzenie, jednak w momencie, gdy Werner pyta o swoją ukochaną, policjant 
odpowiada, że  na  miejscu  znaleźli  tylko  jego.  Chłopak  popada  w  rozpacz  i  potworny  smutek. 
Angażuje wszystkie  służby w poszukiwania Ewy, nawet  rozpoczyna śledztwo na własną  rękę. 
Jednakże czas mija,  a efektów pracy śledczych nie widać. Pozbawiony miłości  swojego życia 
chłopak zamyka się w sobie, odcina się od przyjaciół, popada w depresję  i żal. W takim stanie 
trwa  przez  dziesięć  lat.  Mimo  to  jego  nadzieja, że  Ewa  wciąż żyje  nie  gaśnie.  Nadal  głęboko 
wierzy,  iż można  ją odnaleźć. Pewnego dnia do pubu (ponieważ Werner pracuje  jako barman) 
wbiega  jego  przyjaciel  Blitz  z  laptopem  i  zdjęciem  zrobionym  podczas  jakiegoś  koncertu. 
Damian skrupulatnie analizuje wizerunek osoby, która znajduje się na znalezionym przez Adama 
„Blitza”  zdjęciu,  niedowierza  temu  co  ogląda.  Upewnia  się  jednak,  że  to  kogo  widzi  jest 
prawdziwe, jego serce zaczyna bić mocniej. Radość i szczęście nie mają ujścia, ponieważ 
na fotografii widać jego ukochaną Ewę…

Pozwolę  sobie  skończyć w  tym miejscu swój opis  fabuły książki,  by utwór miał  jeszcze 
szansę  mile  zaskoczyć  czytającego.  Książka  prowadzi  czytelnika  po  wartko  zmieniającej  się 
akcji, której przebieg potrafi zszokować i wprowadzić w konsternację wywołaną dalszymi losami 
Damiana i Ewy. Autor w umiejętny sposób dawkuje czytelnikowi kolejne fakty o zakochanych, 
by ten czytał utwór z zapartym tchem, nie mogąc oderwać się od jej treści, póki nie pozna całej 
historii.    Im  bardziej  „wgryziemy  się”  w  książkę,  tym  bardziej  zaczyna  się  rozwijać,  fabuła  się 
komplikuje, pojawiają  się  zagadki, a  także przemoc  i krew. Książka pomimo wątku miłosnego, 
nie jest skierowana do ludzi poszukujących lekkiej powieści o utraconej na lata miłości, która 
z upływem czasu wraca do stanu sprzed wypadku. Dzieło przeznaczone jest dla ludzi łaknących 
intensywnych  przeżyć,  licznych,  nie  zawsze  miłych  niespodzianek,  a  także  gotowych  do   
ludzkich wyrzeczeń, poznanie „drugiej strony” ludzkich osobowości, które są zupełnie odmienne, 
nieprzewidywalne w stosunku do ich codziennego wizerunku. 

Autor  używa  prostego  i  zrozumiałego  języka  urozmaiconego  prawdziwymi  danymi  oraz 
miejscami,  z  których  większość  naprawdę  istnieje.  Postacie,  które  powstały  w  umyśle  Mroza 
zostały wykreowane w taki sposób, by w jak najlepszy sposób imitowały prawdziwego człowieka 
– jego uczucia, zachowania i reakcje na rozgrywające się wydarzenia, wydają się zwyczajne, 
jak u każdego człowieka postawionego w sytuacji głównych bohaterów.
Moim  zdaniem  książka  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem:  „Nieodnaleziona”  jest  świetną 
odskocznią  od  trudów  codziennego życia  i  utworem  powodującym  głębokie  przemyślenia  nad 
podstawowymi uczuciami każdego człowieka – miłością, zaufaniem i nadzieją. Czytając książkę 
jesteśmy w stanie „zobaczyć” zmianę charakteru i stosunek bohaterów do otaczającego 

ich świata. Po przeczytaniu tej książki jest możliwe, że też się zmienimy i zobaczymy prawdziwe 
i szczere uczucia innych ludzi względem nas, a także nas samych względem innych. Chciałbym 
jeszcze  dodać,  że  w  literaturze  zdarza  się  nam  także  spotkać  ze  stwierdzeniem:  „Nadzieja 
matką głupich”. Jeśli ktoś przeczyta tę książkę, zrozumie, co miałem na myśli. Jednakże należy 
pamiętać,  że  nikt  nie  jest  bez  wad.  Możliwe,  że  po  przeczytaniu  tej  książki  sami  też  się 
zmienimy.



23

Słowa(k), wrzesień 2018 slowak.slowacki.edu.pl
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Błażej Król

Zapewne  każdemu  zdarzyło  się  mieć  cel,  marzenie  lub  postanowienie,  które  mimo 
naszych wielu starań nie spełniło się albo nie udało się go osiągnąć. Jednakże próbowaliśmy sił 
do  samego  końca,  nawet  jeśli  wiedzieliśmy,  że  nasza  sprawa  była  przegrana  i  niewarta 
poświęconego  jej  trudu.  Przez  cały  ten  czas  wysiłku  działań  towarzyszyło  nam  pewne 
szczególne  uczucie.  Uczucie  to  nazywa  się  „nadzieja”.  Według  Słownika  Języka  Polskiego 
nadzieja jest to „ufność, że coś się spełni lub oczekiwanie na coś”. Definicja nadziei pojawia się 
także w Biblii. Przedstawiana jest, jako uczucie, które ma pomóc nam wytrwać w oczekiwaniu na 
ponowne przyjście Mesjasza. Motyw nadziei występuje niejednokrotnie w literaturze, najczęściej 
w  chwili,  kiedy  główny  bohater  jest  zagubiony,  zrozpaczony  lub  upada  na  duchu  i  w  pewnym 
momencie  bliska  mu  osoba  lub  inna  osoba  trzecia  próbując  go  pokrzepić,  przypomina  mu 
przysłowie:  „Nadzieja  umiera  ostatnia”.    Bywa  wówczas  tak,  że  w  tym  bohaterze  następuje 
przemiana,  odzyskuje  siły  i  stara  się  naprawić  wyrządzone  krzywdy  lub  stawić  czoła  swoim 
problemom.

Jednak  czy na pewno,  powinniśmy mieć  nadzieję  na  lepszy  czas? Czy niejednokrotnie 
nie byłoby  lepiej się poddać zamiast  tracić cenny czas  i energię   na bezcelowe wysiłki,  rzeczy 
czy osoby? Może po prostu dać się ponieść nurtowi życia z myślą, że za każdym cieniem jest 
jeszcze  większy  blask?  Czy  nie  lepiej  zrezygnować  z  zamierzonego  celu,  gdyż  w  efekcie 
końcowym zyskałoby się wcale nie mniej , aniżeli z osiągniętym zamiarem?

Dlatego  też  chciałbym,  przedstawić  recenzję  książki  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem: 
„Nieodnaleziona”,  gdyż  dzięki  niej  możliwe,  że  uda  nam  się  wysnuć  refleksję  nad  nadzieją 
obecną w naszych codziennych staraniach.

Remigiusz Mróz – urodzony 15 stycznia 1987 roku, prawnik i pisarz pochodzący z Opola, 
ma na swoim koncie pokaźną liczbę napisanych książek, między innymi: „Ekspozycja” 
i „Kasacja”, które rekomendują światowej klasy twórcy i krytycy. Autor specjalizuje się w pisaniu  
kryminałów, jednakowoż napisał również książki o tematyce wojennej – „Parabellum – „Prędkość 
ucieczki”  ,  a  także  thrillery  political  fiction  m.in.  „Większość  bezwzględna”.  Powieść,  którą 
zamierzam zaprezentować, została wydana 31 stycznia 2018 roku i pomimo swej świeżości, jej 
debiut został uznany, jako pojawienie się pierwszego polskiego thrillera psychologicznego. 

Oderwijmy  się  teraz  na  moment  od  opisu  dzieła,  a  skoncentrujmy  się  na  samej  fabule 
utworu,  gdyż  „nie  powinno  oceniać  się  książki  po  okładce”. Akcja  książki  rozgrywa  się  w  XXI 
wieku,  a  miejscem  w  którym  zaczyna  się  cała  opowieść  jest  Opole.  Głównym  bohaterem  jest 
młodzieniec Damian Werner. Mieszka w swoim rodzinnym mieście ze swoją dziewczyną – Ewą 
NN (nazwisko nieznane), tu też swój początek miała ich wzajemna miłość. Zakochani znają się 
już od czasów szkolnych. Z wiekiem ich miłość zmieniała się  – rozkwitała coraz bardziej. 

Pewnego dnia para, tak jak miała w zwyczaju, wybrała się na wieczorną przechadzkę po 
mieście.  Udają  się  do  lokalu,  z  którym  związanych  jest  wiele  ich  wspólnych  wspomnień  –  do 
pubu  „Highlander”,  a  dokładniej  do  miejsca  nad  rzeką  Młynówką  zwanego  Lożą  Szyderców. 
Zapytacie zapewne – czy ten wieczór będzie inny od wszystkich wcześniejszych, które przeżyli 
razem  w  tym  miejscu  ?  Otóż  tak,  znacząco  zmieni  ich  życia.  Kiedy  zakochani  docierają  na 
miejsce,  Daniel  przyklęka  na  jedno  kolano,  wyjmuje  pierścionek,  Ewa  w  teatralnym  geście 
wyciąga dłoń (jest kobietą, więc przeczuwała, co zamierza zrobić jej chłopak), a Werner nakłada 
jej pierścionek na palec. Młodzi całują się i mocno przytulają, będąc upojeni wzajemną 

bliskością i szczęściem, a także ich wspólną przyszłością. 
Po oświadczynach Ewa i Damian zmierzają w kierunku swojego domu. Jednakże w tym 

momencie  następuje  nagły  zwrot  akcji  –  z  pubu  wychodzi  grupa  podchmielonych  mężczyzn, 
która spogląda zwierzęcym wzrokiem w kierunku zakochanych. Mężczyźni podchodzą 
do Wernera i Ewy i każą im wrócić do miejsca z którego wyszli – Loży Szyderców. Kiedy grupa 
i para przychodzą z powrotem do pubu, sytuacja zaczyna przybierać dosyć nieciekawy 
i  niepokojący  obrót.  Część  pijanych  mężczyzn  zaczyna  krzywdzić  Ewę,  a  reszta  rozpoczyna 
walkę  z  Damianem.  Wynik  tego  starcia  jest  jednak  z  góry  przesądzony,  gdyż  przeciwnicy 
Wernera są umięśnieni  i  jest  ich  trzech, a Damian  jest sam  i na dodatek  trochę  lichej postury. 
Kiedy chłopak pada na ziemię pokonany oprawcy gwałcą Ewę. Scena ta mocno rani głównego 
bohatera,  gdyż  jest  bezsilny  i  nie  może  zatrzymać  tego,  co  się  dzieje.  Jeden  z  „mięśniaków”, 
który był przeciwnikiem głównego bohatera, wymierza mu ostatni, kończący cios – Damian traci 
przytomność.  Odzyskuje  ją  dopiero  w  szpitalu.  Kiedy  jego  stan  trochę  się  polepsza,  policjant 
wypytuje go o całe zdarzenie, jednak w momencie, gdy Werner pyta o swoją ukochaną, policjant 
odpowiada, że  na  miejscu  znaleźli  tylko  jego.  Chłopak  popada  w  rozpacz  i  potworny  smutek. 
Angażuje wszystkie  służby w poszukiwania Ewy, nawet  rozpoczyna śledztwo na własną  rękę. 
Jednakże czas mija,  a efektów pracy śledczych nie widać. Pozbawiony miłości  swojego życia 
chłopak zamyka się w sobie, odcina się od przyjaciół, popada w depresję  i żal. W takim stanie 
trwa  przez  dziesięć  lat.  Mimo  to  jego  nadzieja, że  Ewa  wciąż żyje  nie  gaśnie.  Nadal  głęboko 
wierzy,  iż można  ją odnaleźć. Pewnego dnia do pubu (ponieważ Werner pracuje  jako barman) 
wbiega  jego  przyjaciel  Blitz  z  laptopem  i  zdjęciem  zrobionym  podczas  jakiegoś  koncertu. 
Damian skrupulatnie analizuje wizerunek osoby, która znajduje się na znalezionym przez Adama 
„Blitza”  zdjęciu,  niedowierza  temu  co  ogląda.  Upewnia  się  jednak,  że  to  kogo  widzi  jest 
prawdziwe, jego serce zaczyna bić mocniej. Radość i szczęście nie mają ujścia, ponieważ 
na fotografii widać jego ukochaną Ewę…

Pozwolę  sobie  skończyć w  tym miejscu swój opis  fabuły książki,  by utwór miał  jeszcze 
szansę  mile  zaskoczyć  czytającego.  Książka  prowadzi  czytelnika  po  wartko  zmieniającej  się 
akcji, której przebieg potrafi zszokować i wprowadzić w konsternację wywołaną dalszymi losami 
Damiana i Ewy. Autor w umiejętny sposób dawkuje czytelnikowi kolejne fakty o zakochanych, 
by ten czytał utwór z zapartym tchem, nie mogąc oderwać się od jej treści, póki nie pozna całej 
historii.    Im  bardziej  „wgryziemy  się”  w  książkę,  tym  bardziej  zaczyna  się  rozwijać,  fabuła  się 
komplikuje, pojawiają  się  zagadki, a  także przemoc  i krew. Książka pomimo wątku miłosnego, 
nie jest skierowana do ludzi poszukujących lekkiej powieści o utraconej na lata miłości, która 
z upływem czasu wraca do stanu sprzed wypadku. Dzieło przeznaczone jest dla ludzi łaknących 
intensywnych  przeżyć,  licznych,  nie  zawsze  miłych  niespodzianek,  a  także  gotowych  do   
ludzkich wyrzeczeń, poznanie „drugiej strony” ludzkich osobowości, które są zupełnie odmienne, 
nieprzewidywalne w stosunku do ich codziennego wizerunku. 

Autor  używa  prostego  i  zrozumiałego  języka  urozmaiconego  prawdziwymi  danymi  oraz 
miejscami,  z  których  większość  naprawdę  istnieje.  Postacie,  które  powstały  w  umyśle  Mroza 
zostały wykreowane w taki sposób, by w jak najlepszy sposób imitowały prawdziwego człowieka 
– jego uczucia, zachowania i reakcje na rozgrywające się wydarzenia, wydają się zwyczajne, 
jak u każdego człowieka postawionego w sytuacji głównych bohaterów.
Moim  zdaniem  książka  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem:  „Nieodnaleziona”  jest  świetną 
odskocznią  od  trudów  codziennego życia  i  utworem  powodującym  głębokie  przemyślenia  nad 
podstawowymi uczuciami każdego człowieka – miłością, zaufaniem i nadzieją. Czytając książkę 
jesteśmy w stanie „zobaczyć” zmianę charakteru i stosunek bohaterów do otaczającego 

ich świata. Po przeczytaniu tej książki jest możliwe, że też się zmienimy i zobaczymy prawdziwe 
i szczere uczucia innych ludzi względem nas, a także nas samych względem innych. Chciałbym 
jeszcze  dodać,  że  w  literaturze  zdarza  się  nam  także  spotkać  ze  stwierdzeniem:  „Nadzieja 
matką głupich”. Jeśli ktoś przeczyta tę książkę, zrozumie, co miałem na myśli. Jednakże należy 
pamiętać,  że  nikt  nie  jest  bez  wad.  Możliwe,  że  po  przeczytaniu  tej  książki  sami  też  się 
zmienimy.
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Remigiusz Mróz „Nieodnaleziona”

Błażej Król

Zapewne  każdemu  zdarzyło  się  mieć  cel,  marzenie  lub  postanowienie,  które  mimo 
naszych wielu starań nie spełniło się albo nie udało się go osiągnąć. Jednakże próbowaliśmy sił 
do  samego  końca,  nawet  jeśli  wiedzieliśmy,  że  nasza  sprawa  była  przegrana  i  niewarta 
poświęconego  jej  trudu.  Przez  cały  ten  czas  wysiłku  działań  towarzyszyło  nam  pewne 
szczególne  uczucie.  Uczucie  to  nazywa  się  „nadzieja”.  Według  Słownika  Języka  Polskiego 
nadzieja jest to „ufność, że coś się spełni lub oczekiwanie na coś”. Definicja nadziei pojawia się 
także w Biblii. Przedstawiana jest, jako uczucie, które ma pomóc nam wytrwać w oczekiwaniu na 
ponowne przyjście Mesjasza. Motyw nadziei występuje niejednokrotnie w literaturze, najczęściej 
w  chwili,  kiedy  główny  bohater  jest  zagubiony,  zrozpaczony  lub  upada  na  duchu  i  w  pewnym 
momencie  bliska  mu  osoba  lub  inna  osoba  trzecia  próbując  go  pokrzepić,  przypomina  mu 
przysłowie:  „Nadzieja  umiera  ostatnia”.    Bywa  wówczas  tak,  że  w  tym  bohaterze  następuje 
przemiana,  odzyskuje  siły  i  stara  się  naprawić  wyrządzone  krzywdy  lub  stawić  czoła  swoim 
problemom.

Jednak  czy na pewno,  powinniśmy mieć  nadzieję  na  lepszy  czas? Czy niejednokrotnie 
nie byłoby  lepiej się poddać zamiast  tracić cenny czas  i energię   na bezcelowe wysiłki,  rzeczy 
czy osoby? Może po prostu dać się ponieść nurtowi życia z myślą, że za każdym cieniem jest 
jeszcze  większy  blask?  Czy  nie  lepiej  zrezygnować  z  zamierzonego  celu,  gdyż  w  efekcie 
końcowym zyskałoby się wcale nie mniej , aniżeli z osiągniętym zamiarem?

Dlatego  też  chciałbym,  przedstawić  recenzję  książki  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem: 
„Nieodnaleziona”,  gdyż  dzięki  niej  możliwe,  że  uda  nam  się  wysnuć  refleksję  nad  nadzieją 
obecną w naszych codziennych staraniach.

Remigiusz Mróz – urodzony 15 stycznia 1987 roku, prawnik i pisarz pochodzący z Opola, 
ma na swoim koncie pokaźną liczbę napisanych książek, między innymi: „Ekspozycja” 
i „Kasacja”, które rekomendują światowej klasy twórcy i krytycy. Autor specjalizuje się w pisaniu  
kryminałów, jednakowoż napisał również książki o tematyce wojennej – „Parabellum – „Prędkość 
ucieczki”  ,  a  także  thrillery  political  fiction  m.in.  „Większość  bezwzględna”.  Powieść,  którą 
zamierzam zaprezentować, została wydana 31 stycznia 2018 roku i pomimo swej świeżości, jej 
debiut został uznany, jako pojawienie się pierwszego polskiego thrillera psychologicznego. 

Oderwijmy  się  teraz  na  moment  od  opisu  dzieła,  a  skoncentrujmy  się  na  samej  fabule 
utworu,  gdyż  „nie  powinno  oceniać  się  książki  po  okładce”. Akcja  książki  rozgrywa  się  w  XXI 
wieku,  a  miejscem  w  którym  zaczyna  się  cała  opowieść  jest  Opole.  Głównym  bohaterem  jest 
młodzieniec Damian Werner. Mieszka w swoim rodzinnym mieście ze swoją dziewczyną – Ewą 
NN (nazwisko nieznane), tu też swój początek miała ich wzajemna miłość. Zakochani znają się 
już od czasów szkolnych. Z wiekiem ich miłość zmieniała się  – rozkwitała coraz bardziej. 

Pewnego dnia para, tak jak miała w zwyczaju, wybrała się na wieczorną przechadzkę po 
mieście.  Udają  się  do  lokalu,  z  którym  związanych  jest  wiele  ich  wspólnych  wspomnień  –  do 
pubu  „Highlander”,  a  dokładniej  do  miejsca  nad  rzeką  Młynówką  zwanego  Lożą  Szyderców. 
Zapytacie zapewne – czy ten wieczór będzie inny od wszystkich wcześniejszych, które przeżyli 
razem  w  tym  miejscu  ?  Otóż  tak,  znacząco  zmieni  ich  życia.  Kiedy  zakochani  docierają  na 
miejsce,  Daniel  przyklęka  na  jedno  kolano,  wyjmuje  pierścionek,  Ewa  w  teatralnym  geście 
wyciąga dłoń (jest kobietą, więc przeczuwała, co zamierza zrobić jej chłopak), a Werner nakłada 
jej pierścionek na palec. Młodzi całują się i mocno przytulają, będąc upojeni wzajemną 

bliskością i szczęściem, a także ich wspólną przyszłością. 
Po oświadczynach Ewa i Damian zmierzają w kierunku swojego domu. Jednakże w tym 

momencie  następuje  nagły  zwrot  akcji  –  z  pubu  wychodzi  grupa  podchmielonych  mężczyzn, 
która spogląda zwierzęcym wzrokiem w kierunku zakochanych. Mężczyźni podchodzą 
do Wernera i Ewy i każą im wrócić do miejsca z którego wyszli – Loży Szyderców. Kiedy grupa 
i para przychodzą z powrotem do pubu, sytuacja zaczyna przybierać dosyć nieciekawy 
i  niepokojący  obrót.  Część  pijanych  mężczyzn  zaczyna  krzywdzić  Ewę,  a  reszta  rozpoczyna 
walkę  z  Damianem.  Wynik  tego  starcia  jest  jednak  z  góry  przesądzony,  gdyż  przeciwnicy 
Wernera są umięśnieni  i  jest  ich  trzech, a Damian  jest sam  i na dodatek  trochę  lichej postury. 
Kiedy chłopak pada na ziemię pokonany oprawcy gwałcą Ewę. Scena ta mocno rani głównego 
bohatera,  gdyż  jest  bezsilny  i  nie  może  zatrzymać  tego,  co  się  dzieje.  Jeden  z  „mięśniaków”, 
który był przeciwnikiem głównego bohatera, wymierza mu ostatni, kończący cios – Damian traci 
przytomność.  Odzyskuje  ją  dopiero  w  szpitalu.  Kiedy  jego  stan  trochę  się  polepsza,  policjant 
wypytuje go o całe zdarzenie, jednak w momencie, gdy Werner pyta o swoją ukochaną, policjant 
odpowiada, że  na  miejscu  znaleźli  tylko  jego.  Chłopak  popada  w  rozpacz  i  potworny  smutek. 
Angażuje wszystkie  służby w poszukiwania Ewy, nawet  rozpoczyna śledztwo na własną  rękę. 
Jednakże czas mija,  a efektów pracy śledczych nie widać. Pozbawiony miłości  swojego życia 
chłopak zamyka się w sobie, odcina się od przyjaciół, popada w depresję  i żal. W takim stanie 
trwa  przez  dziesięć  lat.  Mimo  to  jego  nadzieja, że  Ewa  wciąż żyje  nie  gaśnie.  Nadal  głęboko 
wierzy,  iż można  ją odnaleźć. Pewnego dnia do pubu (ponieważ Werner pracuje  jako barman) 
wbiega  jego  przyjaciel  Blitz  z  laptopem  i  zdjęciem  zrobionym  podczas  jakiegoś  koncertu. 
Damian skrupulatnie analizuje wizerunek osoby, która znajduje się na znalezionym przez Adama 
„Blitza”  zdjęciu,  niedowierza  temu  co  ogląda.  Upewnia  się  jednak,  że  to  kogo  widzi  jest 
prawdziwe, jego serce zaczyna bić mocniej. Radość i szczęście nie mają ujścia, ponieważ 
na fotografii widać jego ukochaną Ewę…

Pozwolę  sobie  skończyć w  tym miejscu swój opis  fabuły książki,  by utwór miał  jeszcze 
szansę  mile  zaskoczyć  czytającego.  Książka  prowadzi  czytelnika  po  wartko  zmieniającej  się 
akcji, której przebieg potrafi zszokować i wprowadzić w konsternację wywołaną dalszymi losami 
Damiana i Ewy. Autor w umiejętny sposób dawkuje czytelnikowi kolejne fakty o zakochanych, 
by ten czytał utwór z zapartym tchem, nie mogąc oderwać się od jej treści, póki nie pozna całej 
historii.    Im  bardziej  „wgryziemy  się”  w  książkę,  tym  bardziej  zaczyna  się  rozwijać,  fabuła  się 
komplikuje, pojawiają  się  zagadki, a  także przemoc  i krew. Książka pomimo wątku miłosnego, 
nie jest skierowana do ludzi poszukujących lekkiej powieści o utraconej na lata miłości, która 
z upływem czasu wraca do stanu sprzed wypadku. Dzieło przeznaczone jest dla ludzi łaknących 
intensywnych  przeżyć,  licznych,  nie  zawsze  miłych  niespodzianek,  a  także  gotowych  do   
ludzkich wyrzeczeń, poznanie „drugiej strony” ludzkich osobowości, które są zupełnie odmienne, 
nieprzewidywalne w stosunku do ich codziennego wizerunku. 

Autor  używa  prostego  i  zrozumiałego  języka  urozmaiconego  prawdziwymi  danymi  oraz 
miejscami,  z  których  większość  naprawdę  istnieje.  Postacie,  które  powstały  w  umyśle  Mroza 
zostały wykreowane w taki sposób, by w jak najlepszy sposób imitowały prawdziwego człowieka 
– jego uczucia, zachowania i reakcje na rozgrywające się wydarzenia, wydają się zwyczajne, 
jak u każdego człowieka postawionego w sytuacji głównych bohaterów.
Moim  zdaniem  książka  Remigiusza  Mroza  pod  tytułem:  „Nieodnaleziona”  jest  świetną 
odskocznią  od  trudów  codziennego życia  i  utworem  powodującym  głębokie  przemyślenia  nad 
podstawowymi uczuciami każdego człowieka – miłością, zaufaniem i nadzieją. Czytając książkę 
jesteśmy w stanie „zobaczyć” zmianę charakteru i stosunek bohaterów do otaczającego 

ich świata. Po przeczytaniu tej książki jest możliwe, że też się zmienimy i zobaczymy prawdziwe 
i szczere uczucia innych ludzi względem nas, a także nas samych względem innych. Chciałbym 
jeszcze  dodać,  że  w  literaturze  zdarza  się  nam  także  spotkać  ze  stwierdzeniem:  „Nadzieja 
matką głupich”. Jeśli ktoś przeczyta tę książkę, zrozumie, co miałem na myśli. Jednakże należy 
pamiętać,  że  nikt  nie  jest  bez  wad.  Możliwe,  że  po  przeczytaniu  tej  książki  sami  też  się 
zmienimy.

Jo Nesbø: Łowcy Głów

Błażej Król

„Kandydat  był  śmiertelnie  przerażony…”    tymi  słowami  zaczyna  się  pierwszy  rozdział 
książki pt. ”Łowcy Głów” autorstwa Jo Nesbø. 
Jo Nesbø  to norweski pisarz,  twórca wielu  znamienitych powieści  kryminalnych. Zadebiutował 
powieścią  „Człowiek  –  nietoperz”  (norw.    Flaggermusmannen),  za  którą  otrzymał  literacką 
Nagrodę  Rivertona  oraz  Szklany  Klucz.  Oprócz  tego  jest  też  autorem  kilku  pokaźnych  serii  – 
„Cykl z Harrym Hole” i „Cykl z Doktorem Proktorem” oraz wielu pojedynczych tytułów.
  Głównym  bohaterem  recenzowanej  książki  jest  Norweg  Roger  Brown  –  tytułowy  łowca 
głów.  Pan  Brown  jest  specjalistą  w  swojej  profesji,  pracuje  w  dobrze  prosperującej  firmie,  ma 
piękną  żonę  i  ogromną  willę.  Praca  Rogera  polega  na  zatrudnianiu  odpowiednich  osób  na 
wysokie stanowiska w bogatych spółkach. Jednakże oprócz bycia kochającym mężem 
i  rewelacyjnym  headhunterem,  jest  także  rabusiem  wartościowych  obrazów.  Zarobki,  które 
otrzymuje nie pokrywają wszystkich jego wydatków, więc w procederze tym znalazł dodatkowe 
źródło dochodów.  

Życie  Rogera  zmienia  się  diametralnie,  kiedy  poznaje  Clasa  Greve’a  –  idealnego 
kandydata  na  prestiżowe  stanowisko  w  międzynarodowej  firmie,  ale  także  posiadacza  bardzo 
cennego  dzieła  Rubensa,  którego  przywłaszczenie  i  sprzedaż  pozwoliłaby  Panu  Brownowi 
zapomnieć o swoich problemach z brakiem pieniędzy. Roger dostrzega okazję swojego życia 
i  postanawia  ją  wykorzystać,  aby  stać  się  finansowo  niezależnym  oraz  by  móc  spełniać 
wszystkie marzenia swojej żony. 

Jo Nesbø jest jednym z nielicznych autorów, którzy potrafią sprawić, że czytelnik 
z zapartym  tchem wertuje strony książki do momentu póki nie dotrze do  jej końca  i nie pozna 
rozwiązania  opowieści.  Autor  tworzy  szczegółowe  profile  postaci,  różniące  się  nie  tylko 
wyglądem,  ale  także  stylem  mowy  i  tokiem  myślenia.  Dzięki  starannym  opisom  sytuacji  oraz 
wydarzeń, czytelnik jest w stanie łatwo wyobrazić sobie miejsce, w którym rozgrywa się akcja. 

Jednakże czasami zdarza się, że pisarz sięga po terminologię naukową i bez dokładnego 
sprawdzenia danego znaczenia pojęcia, o którym wspomina bohater,  trudno  jest kontynuować 
historię. Oprócz tego bywa, że Jo Nesbø stosuje skróty myślowe, które pomimo tego, 
iż występują  rzadko, wymagają od czytelnika dłuższego zastanowienia się nad problemem lub 
sytuacją.  Jednak  nie  licząc  wcześniej  wymienionych  „uchybień”  książkę  tego  autora  czyta  się 
bardzo  dobrze.  W  dynamicznie  prowadzonej  fabule,  występują  częste  zwroty  akcji,  a  także 
liczne momenty, kiedy to czytelnik z niedowierzaniem i z westchnieniem stwierdza „no przecież, 
jakie  to  było  oczywiste”,  zgłębiając  dalszą  część  tekstu,  odkrywa  kolejne  fakty  dotyczące 
bohaterów.

Pisarz  w  swojej  powieści  porusza  liczne  zagadnienia  dotyczące  psychologii,  głównie 
oceny  charakteru  drugiej  osoby.  Ujawnia  on  najczęstsze  oraz  najprostsze  do  zauważenia 
zachowania,  które  świadczą  o  konkretnym  usposobieniu  danej  osoby.  Oprócz  tego,  twórca 
zwraca także uwagę na znaczenie pieniądza w życiu człowieka. Wskazuje jak bardzo jesteśmy 
od  niego  zależni  i  jak  bardzo  jest  on  w  stanie  nas  zepsuć.  Jednakże  Jo  Nesbø  przedstawia 
również  ile  może  znieść  prawdziwa  miłość.  Pomimo  wielu  kłamstw,  zdrad  i  krzywd  ludzie 
prawdziwie kochający są skłonni sobie te bolesne błędy wybaczać.
Moim  zdaniem  książka  pt.  „Łowcy  głów”  jest  idealną  opowieścią  dla  osób,  które  chcą  zacząć 
swoją  przygodę  z  powieściami  kryminalnymi.  Warto  jednak  dodać,  że  książka  ta  trafi  w  gust 
również wybrednych, zagorzałych czytelników kryminałów,  jak sądzę,  sprawi nawet, że sięgną 
oni po więcej książek tego autora.
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„Kandydat  był  śmiertelnie  przerażony…”    tymi  słowami  zaczyna  się  pierwszy  rozdział 
książki pt. ”Łowcy Głów” autorstwa Jo Nesbø. 
Jo Nesbø  to norweski pisarz,  twórca wielu  znamienitych powieści  kryminalnych. Zadebiutował 
powieścią  „Człowiek  –  nietoperz”  (norw.    Flaggermusmannen),  za  którą  otrzymał  literacką 
Nagrodę  Rivertona  oraz  Szklany  Klucz.  Oprócz  tego  jest  też  autorem  kilku  pokaźnych  serii  – 
„Cykl z Harrym Hole” i „Cykl z Doktorem Proktorem” oraz wielu pojedynczych tytułów.
  Głównym  bohaterem  recenzowanej  książki  jest  Norweg  Roger  Brown  –  tytułowy  łowca 
głów.  Pan  Brown  jest  specjalistą  w  swojej  profesji,  pracuje  w  dobrze  prosperującej  firmie,  ma 
piękną  żonę  i  ogromną  willę.  Praca  Rogera  polega  na  zatrudnianiu  odpowiednich  osób  na 
wysokie stanowiska w bogatych spółkach. Jednakże oprócz bycia kochającym mężem 
i  rewelacyjnym  headhunterem,  jest  także  rabusiem  wartościowych  obrazów.  Zarobki,  które 
otrzymuje nie pokrywają wszystkich jego wydatków, więc w procederze tym znalazł dodatkowe 
źródło dochodów.  

Życie  Rogera  zmienia  się  diametralnie,  kiedy  poznaje  Clasa  Greve’a  –  idealnego 
kandydata  na  prestiżowe  stanowisko  w  międzynarodowej  firmie,  ale  także  posiadacza  bardzo 
cennego  dzieła  Rubensa,  którego  przywłaszczenie  i  sprzedaż  pozwoliłaby  Panu  Brownowi 
zapomnieć o swoich problemach z brakiem pieniędzy. Roger dostrzega okazję swojego życia 
i  postanawia  ją  wykorzystać,  aby  stać  się  finansowo  niezależnym  oraz  by  móc  spełniać 
wszystkie marzenia swojej żony. 

Jo Nesbø jest jednym z nielicznych autorów, którzy potrafią sprawić, że czytelnik 
z zapartym  tchem wertuje strony książki do momentu póki nie dotrze do  jej końca  i nie pozna 
rozwiązania  opowieści.  Autor  tworzy  szczegółowe  profile  postaci,  różniące  się  nie  tylko 
wyglądem,  ale  także  stylem  mowy  i  tokiem  myślenia.  Dzięki  starannym  opisom  sytuacji  oraz 
wydarzeń, czytelnik jest w stanie łatwo wyobrazić sobie miejsce, w którym rozgrywa się akcja. 

Jednakże czasami zdarza się, że pisarz sięga po terminologię naukową i bez dokładnego 
sprawdzenia danego znaczenia pojęcia, o którym wspomina bohater,  trudno  jest kontynuować 
historię. Oprócz tego bywa, że Jo Nesbø stosuje skróty myślowe, które pomimo tego, 
iż występują  rzadko, wymagają od czytelnika dłuższego zastanowienia się nad problemem lub 
sytuacją.  Jednak  nie  licząc  wcześniej  wymienionych  „uchybień”  książkę  tego  autora  czyta  się 
bardzo  dobrze.  W  dynamicznie  prowadzonej  fabule,  występują  częste  zwroty  akcji,  a  także 
liczne momenty, kiedy to czytelnik z niedowierzaniem i z westchnieniem stwierdza „no przecież, 
jakie  to  było  oczywiste”,  zgłębiając  dalszą  część  tekstu,  odkrywa  kolejne  fakty  dotyczące 
bohaterów.

Pisarz  w  swojej  powieści  porusza  liczne  zagadnienia  dotyczące  psychologii,  głównie 
oceny  charakteru  drugiej  osoby.  Ujawnia  on  najczęstsze  oraz  najprostsze  do  zauważenia 
zachowania,  które  świadczą  o  konkretnym  usposobieniu  danej  osoby.  Oprócz  tego,  twórca 
zwraca także uwagę na znaczenie pieniądza w życiu człowieka. Wskazuje jak bardzo jesteśmy 
od  niego  zależni  i  jak  bardzo  jest  on  w  stanie  nas  zepsuć.  Jednakże  Jo  Nesbø  przedstawia 
również  ile  może  znieść  prawdziwa  miłość.  Pomimo  wielu  kłamstw,  zdrad  i  krzywd  ludzie 
prawdziwie kochający są skłonni sobie te bolesne błędy wybaczać.
Moim  zdaniem  książka  pt.  „Łowcy  głów”  jest  idealną  opowieścią  dla  osób,  które  chcą  zacząć 
swoją  przygodę  z  powieściami  kryminalnymi.  Warto  jednak  dodać,  że  książka  ta  trafi  w  gust 
również wybrednych, zagorzałych czytelników kryminałów,  jak sądzę,  sprawi nawet, że sięgną 
oni po więcej książek tego autora.
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Off Camera

Kacper Łukowicz

W dniach 27.04 6.05.2018 r. w Krakowie miał miejsce 11 międzynarodowy festiwal kina 
niezależnego  Netia  Off  Camera.  W  trakcie  tego  wydarzenia  widzowie  mogli  zobaczyć  dzieła 
mało znanych, bardzo często debiutujących reżyserów z całego świata. W repertuarze znalazły 
się filmy między innymi albańskie, meksykańskie, izraelskie, niemieckie i oczywiście polskie.

Sam odwiedzałem  festiwal w dniach 13.05.,  aby  załapać  się  również  na  towarzyszącą 
imprezę  związaną  z  serialami  –  Canal+  SerialCon.  Była  to  już  piąta  edycja  wydarzenia 
odbywającego się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Darmowa akredytacja upoważniała każdego 
do  odwiedzania  prelekcji  dotyczących  kultowych  seriali,  a  także  zjawisk  z  nimi  związanych. 
Oczywiście, miały również miejsce panele dyskusyjne ze znanymi polskimi gwiazdami małych 
i  wielkich  ekranów.  W  tym  roku  SerialCon  odwiedzili  między  innymi  Bartłomiej  Topa,  Agata 
Kulesza, czy Magdalena Popławska. Warto wspomnieć, że znane twarze można było dostrzeć 
również wśród widowni. Miałem okazję  siedzieć  (prawdę mówiąc po  raz drugi) obok Edwarda 
Miszczaka  –  dyrektora  programowego  TVN,  a  także  Mateusza  Banasiuka  (zrobili  nam  nawet 
zdjęcie).

Wracając jednak do festiwalu, pozwolę sobie krótko zrecenzować każdy z sześciu filmów, 
który  obejrzałem,  zaczynając  od  pierwszego  seansu.  "Montana"  to  izraelski  dramat 
opowiadający historię kobiety, wracającej po wielu latach do małej,  izraelskiej wioski. W swoim 
filmie Limor Shmila przedstawia obraz konserwatywnej społeczności, w której na nowo próbuje 
odnaleźć  się  główna  bohaterka,  która  dopiero  wróciła  z  miasta.  To  właśnie  fabuła  oraz  świat 
przedstawiony są największymi atutami filmu. Niestety całość cierpi na ogromne problemy 
z dynamiką i tempem, przez co wiele osób z pewnością odbije się od "Montany".

Drugim filmem, który miałem okazję obejrzeć było "Pomiędzy Słowami" Urszuli Antoniak. 
Reżyserka  serwuje  widzowi  prostą  w  założeniu  historię,  która  okazuje  się  być  jej  prywatnym 
rozliczeniem z problemem emigracji. Grany przez Jakuba Gierszała 30letni prawnik z Berlina 
Michael, w weekend musi stać się z powrotem Michałem, gdy przyjeżdża do niego  jego nigdy 
nie widziany ojciec grany przez Andrzeja Chyrę. Niestety poza fenomenalnym sportretowaniem 
bohaterów oraz ciekawym morałem, nie ma za co do końca tego filmu pochwalić. Nie trwa nawet 
półtorej godziny a ciągnie się jak ser na idealnej pizzy. Na korzyść nie działa też niezrozumiały 
zabieg artystyczny, jakim było wypranie filmu z kolorów. Warto wspomnieć, że po projekcji miał 
miejsce panel, na którym widzowie mogli zadawać pytania reżyserce i Gierszałowi, który troszkę 
ocieplił moje myśli związane z filmem.

Kolejny film to "Unwanted". Koprodukcja Holandii  i Kosowa w reżyserii Edona Rizvanolli 
opowiada historię afresywnego nastolatka, który próbuje zejść z autodestrukcyjnej ścieżki dzięki 
miłości  do  dziewczyny.  Oczywiście  po  czasie  okazuje  się,  że  miłość  między  dwójką  jest 
zakazana.  Film  w  wyjątkowo  ciekawy  sposób  podejmuje  temat  wojny  na  bałkanach.  Niestety
w momencie gdy zostaje podjęty, nie mija 15 minut a film już się kończy. Przeciętna produkcja. 
Warto zobaczyć głównie dla wspomnianej końcówki.

Na seans "Pana Roosevelta" wchodziłem poniekąd załamany  faktem, że każdy z do  tej 
pory wybranych filmów okazał się być niewypałem. Na szczęście czwarty seans był strzałem 
w dziesiątkę. W swoim debiucie Noël Wells (znana również z rewelacyjnego serialu "Master of 

None") przedstawia historię kobiety, która musi wrócić do rodzinnego miasteczka, aby pochować 
swojego... kota. Na skutek pewnych wydarzeń trafia pod jeden dach ze swoim byłym chłopakiem 
i jego obecną dziewczyną. Rewelacyjny (choć trochę zbyt feministyczny) humor w połączeniu 
z doskonałymi aktorskimi  kreacjami wspartymi przez perfekcyjne dialogi,  sprawiły, że uśmiech 
nie schodził mi z twarzy przez cały seans.

Potem nadeszła pora na najlepszy film jaki widziałem na tegorocznym festiwalu. 
Co więcej chodzi tu o film polski. "Wieża. Jasny dzień" to debiut reżyserski Jagody Szelc. 
W  pierwszych  minutach  kształtuje  nam  się  obraz  prostego  obyczajowego  kina.  Na  komunię 
dziewczynki przyjeżdża jej biologiczna matka, która była nieobecna praktycznie od jej urodzenia. 
Nie  wiadomo,  gdzie  się  znajdowała,  a  dodatkowo  zachowuje  się,  jakby  miała  problemy 
psychiczne. Jednak stopniowo film zmienia się w rewelacyjny thriller psychologiczny. Na ekranie 
zaczynają  dziać  się  niepokojące  rzeczy,  ale  to  i  tak  nic  w  porównaniu  z  zakończeniem,  które 
sprawia,  że  należy  na  film  spojrzeć  zupełnie  inaczej,  bo  cała  budowana  przez  widza 
interpretacja  legła  w  gruzach  w  trakcie  finałowej  sekwencji.  Z  pewnością  jest  to  produkcja 
wyjątkowa, świetnie zagrana i na długo zostająca w pamięci.

Ostatnim (i najdziwniejszym) filmem jest "Monogamish". Dokument Tao Ruspolego, 
w którym reżyser próbuje przekonać widza do swojej  tezy, według której człowiek nie  jest,  jak 
wiele osób sądzi, monogamous – po prostu monogamiczny, ale  jest monogamish – czyli niby
monogamiczny.  Dokument  jest  momentami  zabawny  i  pod  względem  technicznym  naprawdę 
udany.  Niestety  jest  też  dowodem  na  to,  że  jeśli  ma  się  odpowiednich  ludzi,  można  każdego 
przekonać do swojego światopoglądu. Przyjemne, niezobowiązujące kino.

Oczywiście  nie  miałem  okazji  wziąć  udziału  we  wszystkich  towarzyszących  festiwalowi 
wydarzeniach,  które  przed  każdym  seansem  zapowiadała  telewizja  festiwalowa.  Można  było 
wziąć udział w wieczornych koncertach na Off Scenie, a  także w nocnych maratonach seriali. 
Dodatkowo podczas festiwalu miała miejsce premiera "Prawdziwej Historii"  najnowszego filmu 
Romana Polańskiego, zakończona spotkaniem z autorem, niestety ceny biletów na tę projekcję 
były dużo wyższe od standardowych 20 złotych.

Podsumowując:  międzynarodowy  festiwal  kina  niezależnego  Netia  Off  Camera  to 
wydarzenie,  które  otwiera  głowę  na  zagraniczne  produkcje  nietknięte  przez  Hollywood. 
Tegoroczna edycja była wspaniałą przygodą i mam nadzieję, że odwiedzę festiwal także 
w przyszłym roku.
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W dniach 27.04 6.05.2018 r. w Krakowie miał miejsce 11 międzynarodowy festiwal kina 
niezależnego  Netia  Off  Camera.  W  trakcie  tego  wydarzenia  widzowie  mogli  zobaczyć  dzieła 
mało znanych, bardzo często debiutujących reżyserów z całego świata. W repertuarze znalazły 
się filmy między innymi albańskie, meksykańskie, izraelskie, niemieckie i oczywiście polskie.

Sam odwiedzałem  festiwal w dniach 13.05.,  aby  załapać  się  również  na  towarzyszącą 
imprezę  związaną  z  serialami  –  Canal+  SerialCon.  Była  to  już  piąta  edycja  wydarzenia 
odbywającego się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Darmowa akredytacja upoważniała każdego 
do  odwiedzania  prelekcji  dotyczących  kultowych  seriali,  a  także  zjawisk  z  nimi  związanych. 
Oczywiście, miały również miejsce panele dyskusyjne ze znanymi polskimi gwiazdami małych 
i  wielkich  ekranów.  W  tym  roku  SerialCon  odwiedzili  między  innymi  Bartłomiej  Topa,  Agata 
Kulesza, czy Magdalena Popławska. Warto wspomnieć, że znane twarze można było dostrzeć 
również wśród widowni. Miałem okazję  siedzieć  (prawdę mówiąc po  raz drugi) obok Edwarda 
Miszczaka  –  dyrektora  programowego  TVN,  a  także  Mateusza  Banasiuka  (zrobili  nam  nawet 
zdjęcie).

Wracając jednak do festiwalu, pozwolę sobie krótko zrecenzować każdy z sześciu filmów, 
który  obejrzałem,  zaczynając  od  pierwszego  seansu.  "Montana"  to  izraelski  dramat 
opowiadający historię kobiety, wracającej po wielu latach do małej,  izraelskiej wioski. W swoim 
filmie Limor Shmila przedstawia obraz konserwatywnej społeczności, w której na nowo próbuje 
odnaleźć  się  główna  bohaterka,  która  dopiero  wróciła  z  miasta.  To  właśnie  fabuła  oraz  świat 
przedstawiony są największymi atutami filmu. Niestety całość cierpi na ogromne problemy 
z dynamiką i tempem, przez co wiele osób z pewnością odbije się od "Montany".

Drugim filmem, który miałem okazję obejrzeć było "Pomiędzy Słowami" Urszuli Antoniak. 
Reżyserka  serwuje  widzowi  prostą  w  założeniu  historię,  która  okazuje  się  być  jej  prywatnym 
rozliczeniem z problemem emigracji. Grany przez Jakuba Gierszała 30letni prawnik z Berlina 
Michael, w weekend musi stać się z powrotem Michałem, gdy przyjeżdża do niego  jego nigdy 
nie widziany ojciec grany przez Andrzeja Chyrę. Niestety poza fenomenalnym sportretowaniem 
bohaterów oraz ciekawym morałem, nie ma za co do końca tego filmu pochwalić. Nie trwa nawet 
półtorej godziny a ciągnie się jak ser na idealnej pizzy. Na korzyść nie działa też niezrozumiały 
zabieg artystyczny, jakim było wypranie filmu z kolorów. Warto wspomnieć, że po projekcji miał 
miejsce panel, na którym widzowie mogli zadawać pytania reżyserce i Gierszałowi, który troszkę 
ocieplił moje myśli związane z filmem.

Kolejny film to "Unwanted". Koprodukcja Holandii  i Kosowa w reżyserii Edona Rizvanolli 
opowiada historię afresywnego nastolatka, który próbuje zejść z autodestrukcyjnej ścieżki dzięki 
miłości  do  dziewczyny.  Oczywiście  po  czasie  okazuje  się,  że  miłość  między  dwójką  jest 
zakazana.  Film  w  wyjątkowo  ciekawy  sposób  podejmuje  temat  wojny  na  bałkanach.  Niestety
w momencie gdy zostaje podjęty, nie mija 15 minut a film już się kończy. Przeciętna produkcja. 
Warto zobaczyć głównie dla wspomnianej końcówki.

Na seans "Pana Roosevelta" wchodziłem poniekąd załamany  faktem, że każdy z do  tej 
pory wybranych filmów okazał się być niewypałem. Na szczęście czwarty seans był strzałem 
w dziesiątkę. W swoim debiucie Noël Wells (znana również z rewelacyjnego serialu "Master of 

None") przedstawia historię kobiety, która musi wrócić do rodzinnego miasteczka, aby pochować 
swojego... kota. Na skutek pewnych wydarzeń trafia pod jeden dach ze swoim byłym chłopakiem 
i jego obecną dziewczyną. Rewelacyjny (choć trochę zbyt feministyczny) humor w połączeniu 
z doskonałymi aktorskimi  kreacjami wspartymi przez perfekcyjne dialogi,  sprawiły, że uśmiech 
nie schodził mi z twarzy przez cały seans.

Potem nadeszła pora na najlepszy film jaki widziałem na tegorocznym festiwalu. 
Co więcej chodzi tu o film polski. "Wieża. Jasny dzień" to debiut reżyserski Jagody Szelc. 
W  pierwszych  minutach  kształtuje  nam  się  obraz  prostego  obyczajowego  kina.  Na  komunię 
dziewczynki przyjeżdża jej biologiczna matka, która była nieobecna praktycznie od jej urodzenia. 
Nie  wiadomo,  gdzie  się  znajdowała,  a  dodatkowo  zachowuje  się,  jakby  miała  problemy 
psychiczne. Jednak stopniowo film zmienia się w rewelacyjny thriller psychologiczny. Na ekranie 
zaczynają  dziać  się  niepokojące  rzeczy,  ale  to  i  tak  nic  w  porównaniu  z  zakończeniem,  które 
sprawia,  że  należy  na  film  spojrzeć  zupełnie  inaczej,  bo  cała  budowana  przez  widza 
interpretacja  legła  w  gruzach  w  trakcie  finałowej  sekwencji.  Z  pewnością  jest  to  produkcja 
wyjątkowa, świetnie zagrana i na długo zostająca w pamięci.

Ostatnim (i najdziwniejszym) filmem jest "Monogamish". Dokument Tao Ruspolego, 
w którym reżyser próbuje przekonać widza do swojej  tezy, według której człowiek nie  jest,  jak 
wiele osób sądzi, monogamous – po prostu monogamiczny, ale  jest monogamish – czyli niby
monogamiczny.  Dokument  jest  momentami  zabawny  i  pod  względem  technicznym  naprawdę 
udany.  Niestety  jest  też  dowodem  na  to,  że  jeśli  ma  się  odpowiednich  ludzi,  można  każdego 
przekonać do swojego światopoglądu. Przyjemne, niezobowiązujące kino.

Oczywiście  nie  miałem  okazji  wziąć  udziału  we  wszystkich  towarzyszących  festiwalowi 
wydarzeniach,  które  przed  każdym  seansem  zapowiadała  telewizja  festiwalowa.  Można  było 
wziąć udział w wieczornych koncertach na Off Scenie, a  także w nocnych maratonach seriali. 
Dodatkowo podczas festiwalu miała miejsce premiera "Prawdziwej Historii"  najnowszego filmu 
Romana Polańskiego, zakończona spotkaniem z autorem, niestety ceny biletów na tę projekcję 
były dużo wyższe od standardowych 20 złotych.

Podsumowując:  międzynarodowy  festiwal  kina  niezależnego  Netia  Off  Camera  to 
wydarzenie,  które  otwiera  głowę  na  zagraniczne  produkcje  nietknięte  przez  Hollywood. 
Tegoroczna edycja była wspaniałą przygodą i mam nadzieję, że odwiedzę festiwal także 
w przyszłym roku.
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