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Drogi Czytelniku! 
 
 
 
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Ci najnowszy numer „IX Wrót”! Jest to zarazem ostatni, jaki poja-
wi się w roku szkolnym 2020/2021. Mamy nadzieje, że wśród rozmaitych tekstów znajdziesz coś dla siebie, 
a nawet zabierzesz ze sobą lekturę na podróż w ciepły, letni dzień. Życzymy pięknych, jak najlepiej spędzo-
nych wakacji i - do zobaczenia we wrześniu... 
 
 
 
 
Redakcja „IX Wrót” 
 
 

Wstępniak 
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Tak blisko a tak daleko – jak pandemia zmie-
niła nas i jak wpłynęła na relacje międzyludz-

kie?  
Olga Kaczor 1F 

Wystawieni na ekstremalne, nowe warunki, często nie umiemy się przystosować. Paraliżuje nas strach 
przed nieznaną sytuacją, tęsknota za przerwaną rutyną. Normalnym jest, że na sytuację anormalną reaguje 
się anormalnie, a pandemii COVID-19 nie sposób nazwać warunkami naturalnymi dla człowieka. Jak więc 
ta sytuacja wpłynęła na nas, jako jednostki, i na nas, jako społeczeństwo? 

Szok. Marzec, 2020 rok. Zamykają się szkoły, zamykają się miejsca pracy, zamykają się kawiarnie, zamy-
kają się galerie, teatry, kina, restauracje, puby… Kontakt z drugim człowiekiem staje się utrudniony, gdy w 
życie wchodzą obostrzenia sanitarne, zakazy wychodzenia z mieszkań. Praca przechodzi na tryb zdalny, 
uczniowie i nauczyciele dostają kilka dni, aby w ogóle się przystosować. Społeczeństwo, co zrozumiałe, jest 
w szoku – pozbawione czasu, by w ogóle mów zaakomodować się w takim trybie życia. Ale jeszcze nie jest 
źle (prawda?).  

Do przetrwania. Z obserwacji tego, co odczuwały osoby w moim otoczeniu, moi przyjaciele czy rodzina, 
mogę określić początek całego tego chaosu jako znośny. Wydaje mi się, że w społeczeństwie panowały 
nastroje, jak wcześniej przed II wojną światową (może, dlatego, że to kolejna klęska, która tak mocno wpły-
nęła na aktualny stan naszego społeczeństwa) – „potrwa, potrwa, dwa tygodnie i po sprawie”. Początek 
zresztą wydawał się bramą do przyjemnej, krótkiej drogi – obietnice wsparcia finansowego, zapewnienia 
sprzętu elektronicznego. I fakt, może obostrzenia sanitarne doprowadziły nas do paniki, wykupienia ton pro-
duktów spożywczych i antybakteryjnych, tak na wszelki wypadek, ale generalnie początki pandemii wyda-
wały się chwilową niedogodnością.  

Ciernie pod płatkami róż. Odnoszę wrażenie, że przez jakiś czas żyliśmy w zaprzeczeniu, sami siebie 
okłamując, że przecież jest dobrze, przecież możemy być „panami własnego czasu”, przecież mamy więcej 
czasu do nauki, do testów, przecież i tak siedzimy w domach, co ma sprawiać problemy. Z wiadomościami, 
które wiecznie słychać było w tle, przed laptopami, słuchając o nowych przypadkach, nowych zarażeniach, 
o tym, że pieniędzy nie będzie dla wszystkich – o ile w ogóle przyjęta zostanie twoja aplikacja do programu. 
Potem pojawiły się badania, raporty, jak ten ONZ o zdrowiu psychicznym w pandemii, które, kolokwialnie 
mówiąc, leciało na łeb, na szyję. Depresja i zaburzenia lękowe, które już wcześniej były poważnym proble-
mem, w pandemii zebrały nowe, nawet do trzech razy większe, żniwo. Samotność, lęk przed zarażeniem i 
utratą członków rodziny, brak motywacji do pracy, stres spowodowanymi deadline’ami, który jeszcze moc-
niej odpychał nas od pracy, brak kontaktu z ważnymi dla nas osobami, który ciągnął się tygodniami, utrata 
kontaktu, rozpadanie się relacji, co wprawiało nas w poczucie winy, strach przed poznawaniem nowych lu-
dzi, poczucie, jakbyśmy nie byli już w stanie funkcjonować wśród ludzi – zaryzykowałabym stwierdzenie, że 
większość z nas przeżyło chociaż jedną z wymienionych sytuacji. Słyszałam historie o narastającej paranoi, 
gdzie osoby dezynfekowały i myły w kąpieli wszystko, co zakupiły, gdzie bały się w ogóle wnieść zakupy do 
domu, dając im leżeć w altankach i garażach, aż cząsteczki wirusa przestaną się na nich utrzymywać. 
Znam osoby, które po trudnym przejściu zakażenia dalej boją się spotykać z bliskimi, dalej nie czują się 
pewnie wychodząc, dalej mają nocne koszmary. Pandemia zostawiła nas wystraszonymi, zamkniętymi w 
sobie i zestresowanymi. 

A może? W pewnym akcie desperacji, optymizmu na krawędzi głupoty, staram dopatrzeć się w naszej sy-
tuacji podczas pandemii czegoś pozytywnego. Nawet z najgorszych przeżyć możemy wynieść dla siebie 
coś przydatnego, coś wartościowego, coś co pomoże nam przemyśleć pewne sytuacje. Wydaje mi się, że 
zamiast wracać do funkcjonowania sprzed czasów koronawirusa, uczymy się go w nowy, lepszy sposób. 
Lubię myśleć, że tak długa izolacja nauczyła nas doceniania ludzi wokół i pielęgnowania tego, co nas łączy, 
tej absolutnie unikatowej więzi. Że czujemy, jako grupa, odpowiedzialność za tych, którzy zmagają się naj-
bardziej. Że zaczynamy myśleć o swoim zdrowiu nie tylko w kategorii „ciśnienie w normie, wzrok sprawny, 
kości mocne”. Że zaczynamy powoli otwierać się na nowo, z większą dozą empatii i zrozumienia.  
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17.05.2021 

Tę datę szczecinianie bez wątpienia zapamiętają. Długa, trudna, pełna emocji, prawie niedostępna i nie-
możliwa droga do zdrowia 12-letniego Wiktora.  

W połowie kwietnia Szczecin dobiegła informacja, że życie 12-letniego chłopca wisi na włosku. Rodzina do-
stała wyrok - 9,5mln złotych albo zdrowie dziecka. W listopadzie 2020 r. okazało się, że Wiktor ma guza 
mózgu, rodzice dowiedzieli się o tym u okulisty. Następnego dnia chłopiec miał  przeprowadzoną trepana-
cję czaszki, która uratowała mu życie. Po kilku dniach wyszło, że jest to szyszniak zarodkowy. Rzadka, nie-
zwykle niebezpieczna i szybko postępująca odmiana guza mózgu. "Guza nie można operować, jest una-
czyniony, owinięty siecią żył, a sam otacza żyłę główną" - mówią specjaliści. Jedyną nadzieją była terapia w 
Stanach Zjednoczonych. Choć suma wydawała się niewyobrażalna, szczecinianie pokazali, że potrafią się 
zjednoczyć. Już po kilku dniach do akcji włączyło się kilku celebrytów, potem kolejni i po chwili wiedziała 
cała Polska, a nawet Polonia z sąsiadujących państw. Licytacje, kiermasze, akcje, hasztagi, puszki dopro-
wadziły to zazielenienia się całego paska, wskazującego na ilość zebranych pieniędzy. Choć wielu nie wie-
rzyło, wieczorem 17.05., czyli w planowany dzień zakończenia zbiórki, wydarzył się cud.  

Pomimo zakończenia zrzutki, na konto chłopca wciąż wpływają pieniądze na dalsze leczenie. Wygrana z 
czasem jest wielkim sukcesem całego miasta. Jestem przekonana, że niejednemu z nas na wieść o choro-
bie chłopca poleciała łza, która potem powróciła po usłyszeniu informacji o pomyślnym przebiegu zbiórki. 
Choć teraz jest chwila na cieszenie się osiągniętym celem oraz trzymanie kciuków za leczenie za granicą, 
należy pamiętać o tych, którzy wciąż są w potrzebie.  

 

Maleńka Inga Niedźwiecka walczy z SMA. Rdzeniowy zanik mięśni to potworna choroba, o której jeszcze 
niedawno mało kto wiedział. Jednak dzięki uzbieraniu środków na leczenie Franka, Kajtka, Antosi i innych 
dzielnych dzieci, jest i nadzieja dla Ingi. Nadzieja, że tak jak kolegom i koleżankom, jej również uda się ze-
brać ok. 9 mln złotych na najdroższy lek świata. Późna diagnoza, pogarszający się stan i tykający zegar nie 
pomagają dziewczynce. Czasu jest coraz mniej, a pieniądze zebrane są w 44% (21.05). Trzeba wierzyć, że 
facebookowe grupy z licytacjami, kiermasze i targi pomogą maluszkowi wrócić do zdrowia. Dziewczynka nie 

ma takiego rozgłosu jak starszy kolega Wiktor Lewicki, ale na-
dzieja umiera ostatnia. Zawalczmy o Ingę!  

woLOntariat  

Julia Żelpeień 1F 
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Bezgłośna kakofonia. A potem szum. I ja.  

Jestem gdzieś pomiędzy nimi. Utkana w 
ciszy. W bezgłosie. A jednocześnie splątana krzy-
kiem i wrzaskiem. Nie pamiętam początku. Otwo-
rzyłam jedno oko, a potem drugie. Spojrzałam na 
promienie słońca przedostające się do mojego po-
koju i właśnie wtedy przestałam mówić. Głos od-
szedł. Melodia wzięła swoje bagaże i wyprowadzi-
ła się. Tak przynajmniej opowiadała babcia. Mia-
łam wówczas kilka miesięcy i z przeraźliwego krzy-
ku dziecka... Płaczu. Histerii. Ogólnie rzecz biorąc 
wszystkich emocji doświadczanych przez niedaw-
no narodzone stworzenia ludzkie – stałam się bez-
głosem.  

Byłam u wielu lekarzy, zarówno tych od 
fizycznej strony ciała, jak i tych od „duszy”. Wcho-
dziłam do różnych urządzeń. Otwierano mi buzię. 
Dawano słuchawki. Nie umiałam jednak wydobyć z 
siebie dźwięku. Mimo to widziałam. Słyszałam.  

Babcia niekiedy nie wiedziała, czy aby na 
pewno widzę, słyszę i czuję, czy jestem jak inni, 
czy... Bezustannie płakała. Często siadała przy 
mnie w nocy, myśląc, że nie rozumiem jej melodii 
głosu i mówiła mi o tym, jak bardzo chciałaby, bym 
otworzyła te usta i wydobyła choć jedną wibrację 
świadczącą o tym, że jestem normalna. Normalna 
to znaczy mówiąca. Bo człowiek jest istotą mówią-
cą. Jest zwierzęciem stadnym. Kontaktującym się 
ze sobą za pomocą słów. Słowa z kolei mogą być 
wydobywane tylko z ust. Te na kartce się nie liczą. 
Na papierze. W komputerze. Te wypowiadane za 
pomocą gestów. Ważne są tylko te wydobywane z 
ust. Dlatego nie jestem normalna. Nie jestem… 

Babcia przytrzymuje mnie jednak za rękę i 
mówi mi, że jestem wyjątkowa. Czy to to samo? 
Potem siedzi ze mną w milczeniu. Niekiedy tę ci-
szę przerywa głośnym wydobywaniem się strumie-
nia smutku z wewnątrz na zewnątrz. Następnie 
jest bezgłos. Pocałunek babci w czoło. Zgaszona 
lampka. Sen.  

W szkole pytają babcię o prawdziwą histo-
rię mojej niemowy. Babcia wzdycha. Dookoła jej 
oczu maluje się strużka bezsilności. Fioletowe cie-
nie. Dygocze pomimo dwóch warstw koców i kufaj-
ki. Ja z kolei zastanawiam się, co to jest 
„prawdziwa historia”. Czy ta znana przeze mnie 

jest tylko ładunkiem romantycznych słów splecio-
nych w baśniową aurę? Czy kiedyś potrafiłam od-
tworzyć muzykę wewnątrz mojego ciała? Czy kie-
dyś…  

— W zasadzie – opowiada babcia, biorąc głęboki 
wdech. Słyszę, jak połyka ślinę – Ala kiedyś mówi-
ła. Miała aksamitny głos i niemal od początku my-
ślałam, że będzie śpiewać na wielkich scenach. 
Miała jednak pięć lat, a może i cztery, gdy obiecała 
swojemu tacie, że będzie cicho, dopóki nie wróci. 
Była zima. Tata nie wrócił do teraz, a Ala wciąż nie 
mówi. Brzmi to jak baśń, jednak tak bardzo chcia-
łabym, by złamała tę obietnicę. Jest już przecież 
dużą dziewczynką i nie wiem, co mam robić.  

— Była pani u psychologa? – pyta jedna z pań sto-
jących obok. Na co babcia kiwa potwierdzająco 
głową. Nie dowiaduje się niczego. Ja jednak tak.  

 

Nie pamiętałam tej obietnicy. W ogóle nie pamię-
tam taty. Ani mamy. Ani dziadka. Zawsze była tyl-
ko babcia i ja. Jej dom przyobleczony troską. Cie-
płem. Radością. Zapachem konfitur z malin na ko-
rytarzu. I wonią wyrastających drożdzy spod ście-
reczki ułożonej na misce. 

          O mamie dowiedziałam się z kolei w szkole. 
O tacie też. Chciałam wykrzyknąć wtedy, że to 
wcale nie tak, że… Z każdym rokiem rodziło się 
we mnie coraz więcej krzyku, a z mojego gardła 
wydostawał się tylko bezgłos. Milczek. Beksa. Dzi-
wak – tak nazywali mnie w szkole, mimo że pani 
prosiła, by być dla mnie miłą. Znów myślałam, że 
wyduszę z siebie wrzask. Cisza. Bezdźwięk – tylko 
tyle zdołałam wypowiedzieć.  

Bezgłos  

 
Natalia Grudzień 2GC 
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Nim się jednak zdołałam obejrzeć, babcia zaczęła 
chodzić o jednej lasce. Potem o dwóch, ledwo kuś-
tykając nogami. Jedna z jej nóg obrosła wielką ra-
ną. Podobno to cukrzyca. Nie poznawałam jej. Tak 
nie wyglądała moja babcia. Nie myślcie sobie jed-
nak, że tylko ona zaczęła się zmieniać. Mnie 
wkrótce też zaczęły poszerzać się biodra. Potem 
uda. I tak w międzyczasie skończyłam gimnazjum. 
Zaczęłam liceum i nawet nie wiem, gdy to wszyst-
ko minęło. Wciąż milczałam, choć byłam już trzy-
dziestoletnią kobietą. Mieszkałam jeszcze z bab-
cią, choć w zasadzie już dawno myślałam o tym, 
czy nie znaleźć jakiegoś mieszkania. Była jednak 
babcia. Ona opiekowała się mną. A teraz ja nią. 
Taka kolej rzeczy. Nie mogłam jej ot tak opuścić. 

  

Jak się pewnie domyślacie, musiała w koń-
cu umrzeć. Walczyła niczym wojowniczka w szpi-
talu. Po dwóch dniach przestało jednak pracować 
serce. I teraz nie wiem, czy jej dusza oderwała się 
od ciała i poszła do nieba? Czy śpi wiecznym 
snem? A może powędrowała do innego ciała? 
Wiem tylko, że nie powinno się umierać tak nagle. 
A jednak koniec zawsze jest nagły - nawet jeśli się 
go spodziewamy. Śmierć jest jednym z najokrop-
niejszych, niezapowiedzianych gości, jakich kiedy-
kolwiek u siebie gościłam. Po nim jest tylko krzyk 
wewnątrz. Bezgłos na zewnątrz.  

Puste mieszkanie. Od razu przywodzące 
na myśl wiersz Szymborskiej - nawet jeśli to bab-
cia. Jestem zupełnie sama w tych czterech ścia-
nach i próbuję złapać oddech. Potem życie dalej 
się toczy. Czuję jednak, jakby moje się kończyło.  

Spoiler alert: Żyję jednak jeszcze dość dłu-
gi czas.  

Często siedząc sama na tej pustej kanapie, 
spoglądam na obraz babci i myślę o tej obietnicy. 
Czy to naprawdę tak było? Która wersja mnie jest 
prawdziwa?  

Jeśli ta wypowiedziana w szkole, to dlaczego dalej 
milczę? Otwieram szeroko buzię, próbuję złapać 
powietrze i powiedzieć cokolwiek. Ta scena koń-
czy się jednak płaczem - tak jak większość kadrów 
życia.  

Potem jest praca. W zasadzie to jej poświęcam 
większość życia. Poza babcią nie miałam i nie 
mam nikogo. Byłyśmy we dwie. Teraz jestem jed-
na. Nie myślcie sobie, że nikogo nie poznałam. To 
nie tak. Jest mnóstwo osób. Znanych bardziej. I 
tych mniej. Nikt jednak nie wszedł do mojej duszy 
tak głęboko, by mógł być kimś na stałe. By być 
dłużej. Trwalej. Te osoby zmieniają się tak jak pa-
sażerowie w tramwaju, w autobusie, pociągu.  

       I tak też zostało we mnie kilka chwil zapisa-
nych w jakichś przedmiotach. Jak ciastko jadane z 
babcią. Jak biurko w szkole, gdzie babcia opowia-
dała historię. I jak łóżka szpitalne badające mnie 
od wczesnych lat życia. Tam też byłam na końcu. 
Tak jak mówiłam, śmierć jest nagła i tak też było 
ze mną. Poczułam się gorzej. Na szczęście byłam 
na ulicy. Sama nie wiem, jak poradziłabym sobie z 
moją niemową. Miałam specjalny numer telefonu 
do przychodni, jednak w takich sytuacjach ważne 
są sekundy. Moje były ostatnie. W krótkim czasie 
przewieźli mnie do białych sal obleczonych cierpie-
niem. Krzykiem. Wewnętrzną bezdomnością. I to 
tam powoli odbierano mi słuch. Wzrok. Najdłużej 
czułam – tak, to na pewno. Słyszałam jeszcze inne 
krzyki, gdy nagle wydarł się jakiś obcy. Zrozumia-
łam wtedy wszystko. To był mój krzyk – ten skry-
wany od lat. Potem znów był bezgłos. Czarna pla-
ma. A za nią koniec.  
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Od dziecka świadomi jesteśmy obecności oce-
anów, mórz, rzek czy jezior na naszej planecie. 
Jednak prawdopodobnie nigdy nie nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z tego, że oceany są źródłem życia, 
mającym wpływ na pogodę, klimat i tlen, którym 
oddychamy. 
Rafy koralowe zajmują jedynie 0,1% dna morskie-
go, ale w różnym stopniu zależy od nich ok. 25% 
wszystkich morskich gatunków, z których wiele 
stanowi podstawowe źródło pokarmu dla 500 mi-
lionów ludzi.  Występujące w obrębie wysp i wód 
całego świata koralowce są poważnie zagrożone, 
a w ciągu ostatnich 30 lat ich liczba na świecie 
ZMNIEJSZYŁA SIĘ O POŁOWĘ. Obecnie na Flo-
rydzie obumarło 80-90% koralowców. 
“Na początku kariery zakochałem się w miejscu, 
którego już nie ma” - dr James Porter, biolog mor-
ski. 
 

Koralowcom zagraża zjawisko bielenia, które nie 
jest pozornie odbierane jako szkodliwe, a zatem 
problem nie jest oczywisty dla większości społe-
czeństwa. Warto wspomnieć, że koralowce żyją, 
dopóki środowisko im na to pozwala. Niestety, rafy 
bieleją w błyskawicznym tempie, a zjawisko to za-
częto obserwować w latach 80 ubiegłego wieku, 
gdy olbrzymie połacie raf zaczęły bieleć na prze-
strzeni kilku tygodni. Nikt nie znał przyczyny. Po 
wielu przeprowadzonych eksperymentach okazało 
się, że nie jest to efekt choroby ani nadmiaru świa-
tła. Jedynym, co podczas eksperymentów wybiela-
ło koralowce, było podniesienie temperatury o 2 
stopnie Celsjusza. Już wtedy o przyczynę zaczęto 
podejrzewać globalne ocieplenie. 
 
Patrzymy na zmiany klimatyczne przez pryzmat 
powietrza, a jeden czy dwa stopnie złudnie nie 
znaczą wiele, jednak w przypadku oceanu można 
porównać to do temperatury naszego ciała. W ta-
kim wypadku skutki mogłyby być bardzo poważne. 
A zatem wybielanie koralowców jest reakcją stre-
sową, podobnie jak ludzka gorączka. 
 

Jak  wygląda proces bielenia? 

Roślinki żyjące w tkankach koralowców nie są w 
stanie przeprowadzać fotosyntezy i dostarczać po-
żywienia. Zwierzę to wyczuwa i usiłuje pozbyć się 
roślin, które nie funkcjonują poprawnie. W efekcie 
ich tkanka staje się przezroczysta, tracą najważ-
niejsze źródło pożywienia i zaczynają głodować. 
Kiedy koralowiec się wybiela, jego ciało robi się 
przejrzyste. Staje się widoczny jego szkielet. Jeśli 
biel jest czysta, koralowiec nadal żyje. Nie pozwoli, 
by coś na nim wyrosło. Nie będzie się rozmnażał 
ani rozwijał, czyli najpewniej umrze. Wtedy można 
zobaczyć na nim mikroglony, a powierzchnia staje 
się bardziej rozmyta. Oznacza to, że koralowiec 
umarł.  
 

Obecnie na około ⅔ obszaru Północno-
Zachodnich Wysp Hawajskich występują tempera-
tury, przy których zwykle następuje wybielanie - 
2,6 stopnia Celsjusza wyższa, niż zwykle o tej po-
rze roku. W innych częściach świata temperatura 
ta wzrasta o 2,8 czy 4,5 stopni, a przecież 25% 
fauny i flory morskiej jest zależne od raf koralo-
wych.  
 
Rafy koralowe zapewniają ludziom pożywienie, są 
częścią ich kultury, stylu życia i gospodarki. Znaj-
duje się w nich wiele związków chemicznych mo-
gących stanowić lekarstwa (np. prostaglandyna 
pozyskiwana z gorgonii pomaga zwalczać raka). 
Tworzą falochron, który osłania przed dużymi fala-
mi i cyklonami, nieustannie rosną i się odbudowu-
ją. 
  
Ważne jest, by zadbać o minimalizację negatyw-
nych zmian - edukując, tworząc zielone miasta, 
udostępniając akcje, oszczędzając, kupując odpo-
wiedzialnie czy segregując...  

 

 

 

“Większość ludzi wpatruje się w kosmos. 
Jednak na naszej własnej planecie istnieje 
niemal obcy świat, który tętni życiem” 
- ”Ścigając koralowce”, Netflix 2017 

 
Dominika Kutelska 1F 
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*** 

użyj mnie ponownie 

zgnieć 

wyduś powietrze  

gołymi rękoma 

 

zaszufladkuj w odpowiednim pojemniku 

a ja powrócę 

lekko zdeformowana 

może z domieszką innych  

przezroczystości 

 

wiecznie zielona 

 

*** 

Aztekowie już Cię znali, 

kosmonauci pożądali, 

i żołnierze Cię pragnęli, 

z Tobą siłę zawsze mieli. 

 

Biała, czarna, kolorowa, 

twarda, ciepła, nietypowa, 

mała, średnia czy pięć ton - 

zawsze znajdę wszędzie ją 

 

Czy na wyspach, czy na morzu, 

czy w Berlinie, czy w Niechorzu, 

w kinie, w domu i w teatrze - 

zawsze czuję satysfakcję 

 

Czy też w kółkach, czy trójkącie, 

sami z sobą w małym kącie, 

w towarzystwie, w samotności, 

w szczęściu, zdrowiu i radości, 

 

w smutku, złości i niebycie - 

zawsze pragnę Ciebie skrycie. 

Jesteś jednym z wielu marzeń, 

towarzyszem wszelkich zdarzeń 

 

By mieć razem z Tobą  

ten relaksu czas 

sprzedam me miliony, 

na wszystko mnie stać. 

 

Tyś mym grzechem, 

Tyś mym bogiem, 

Tyś mym wielkim jest nałogiem. 

 

Z Tobą przyjaźń to jest gratka, 

Twoje imię: 

CZEKOLADKA. 

KĄCIK POETYCKI 

Oliwia Żuk 2GC 
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Kruki 

 
Natalia Grudzień, klasa 2GC 

Czarne ptaki unoszące się nade mną tworzyły krąg. Kra. Kra. Kra. Tam na dole słyszałam tylko ich tajny 
kod. Porozumiewały się ze sobą, krążąc nade mną – tak było, gdy byłam dzieckiem. Mama mówiła, że to 
przez te straszne bajki w Internecie. Ona nie widziała bowiem żadnych kruków. Nie słyszała ich tembru gło-
su ani melodii wydobywającej się z ich dziobów. Byłam tylko ja i one. Byliśmy zamknięci w niewielkim 
skrawku świata. Razem. Osobno, choć nie (chyba)... 

 

Kruki, gdzie one były? Pamiętam je z lekcji biologii i z kilku wierszy na polskim. Były w snach. Nie przypomi-
nam sobie jednak, by kiedykolwiek ktoś na tych lekcjach mówił mi, że one są w pobliżu i wydobywają się z 
człowieka. Kra. Kra. Kra. To wcale nic mi nie podpowiada – mówię do nich, a potem odwracam się. Odcho-
dzę. One jednak zostają. Nie. Poruszają się za mną. Nie dają mi choć chwili spokoju. Idźcie sobie – mówię. 
Nie idą.  

 

Potem nastaje lato. (Ja wiem. Kruki od razu przywodzą na myśl jesień przepełnioną gotycką aurą). Świeciło 
jednak słońce, a ziemia pęczniała optymizmem. To pewnie ta witamina zawarta w słońcu. Ja byłam jednak 
odporna na ciepło, gorąco i słońce. Może to przez moją bladą skórę przypominającą kość słoniową, może 
to przez duszę przepełnioną od dziecka mrokiem. Mama kazała mi wychodzić na podwórko i choć trochę 
się opalać. Wychodziłam więc, zamykałam oczy i czekałam na to cudowne uczucie przepełnienia słońcem. 
Zdradzę wam coś – wcale takie cudowne nie było. Po kilku godzinach wróciłam do domu z całą czerwoną 
skórą. „No teraz to wyglądasz pięknie, a nie jakoś tak smętnie. Uśmiechnij się tylko” – powiedziała mama, a 
potem odeszła do kuchni. Nie wiem, czy ona widziała, aby na pewno mnie. Od dawna podejrzewałam, że 
chyba jednak powinna się udać do okulisty. Czasami marzyłam, by powstał okulista, który leczyłby oczy od 
wewnętrznej strony. Byłby to lekarz potrafiący spojrzeć oczami drugiego człowieka, przywracający mu 
wzrok na rzeczy widzialne, na które on był ślepy. Babcia powiadała, że przecież ktoś taki istnieje. To Bóg. 
Tylko jakoś nie było go w moim ani w mamy życiu. Tata powtarzał mi, że tak można nazwać też psycholo-
ga. Tylko on nim był i jakoś średnio pomagał.   

 

Tego dnia siedziałam w pokoju, czytając kolejne książki wypożyczone z biblioteki. Było zwyczajnie. Słońce 
powoli zachodziło za chmury, tworząc dookoła przestrzeń wypełnioną nutą pomarańczy, bursztynu i ciepła 
spowitego czerwienią. Nostalgią. Spojrzałam za okno, a potem na pożółkłe stronice książki. Przewróciłam 
kolejną stronę i wówczas ujrzałam, jak schodzi mi skóra na jednym z palców dłoni. Nie było to jednak tak 
zwyczajne. Pociągnęłam za niewielki kawałek i wówczas ujrzałam, że skóra przedarła się aż do kości. Za-
pewne myślicie, że to bolało. Nie czułam jednak nawet ukłucia. Nie było też rozlewu krwi. Niezbyt to rozu-
miałam. Chciałam biec do mamy, ale ona zajęta gotowaniem, pieczeniem ciastek, stwierdziłaby, że jestem 
przewrażliwiona, dlatego nie chciałam zawracać jej głowy. Wzięłam ten niewielki skrawek skóry i wyrzuci-
łam go, licząc, że to tylko jakiś dziwny zbieg okoliczności. Myślałam, że może to tylko sen. Tak w zasadzie 
to nie wiem. Dorastając, wiele z nas spostrzega, że doprawdy nie da się odróżnić iluzji od jawy i życie łączy 
się z tym stanem podświadomości na wielu płaszczyznach, tak, że życie jest snem, a sen życiem.  

 

Może się wam wydawać, że to nic nadzwyczajnego. Człowiekowi zeszła skóra. Jak każdemu. Bez przesa-
dy. Posłuchajcie jednak dalej.  

 

Ten dzień nie miał bowiem końca. Kładłam się już spać, gdy usłyszałam trzask drzwi. Wiedziałam, co to 
oznacza. Ojciec wszedł i widział matkę pijaną. Trochę was okłamałam na początku. Zawsze kazała mi mó-
wić, że robiła ciastka, gdy ktoś pytał. Tak, to kłamstwo weszło w moje życie, że napisałam to również sama 
dla siebie, dla was, czyli teoretycznie dla mnie. Sami rozumiecie. Kolejny krzyk dotarł do mojej duszy i ni-
czym nóż rozcinał powoli każdą najmniejszą część mojego wewnętrznego Ja – mojej skóry. Nie pamiętam 
już, jak niewiele Mnie zostało z tamtej nocy.  
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Potem było jeszcze sporo łez. Nacięcia. Rany. Blizny. Ktoś zabrał mi wolność. Pozwolił mi być. Zabronił. 
Dał mi życie. Odebrał je. Gdzie był ten okulista od wnętrza oczu duszy? Gdzie?! Gdzie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiedziałam w końcu mamie. Ona jednak nic nie rozumiała. Powiedziała, że pewnie się skaleczyłam coś 
krojąc. Idź pobiegać na słońcu, to ci pomoże – powiedziała mama. Wyszłam. Słońca nie było. Krople desz-
czu uderzały tylko o ziemię. Czułam tylko zapach mokrej ziemi nasiąkniętej drobnymi łzami nieba. „Bo ty 
zawsze przynosisz pecha” – dodała w końcu, chcąc zawiesić pranie. Potem schowała się szybko w domu. 
Spojrzała na mnie i pokręciła głową. „No co tak stoisz, chodź do środka” – rzekła, sama wchodząc do 
mieszkania. Ja jednak dalej stałam na środku ulicy, widząc, jak kruki unoszą się nad moją głową. Jednak za 
każdym razem, gdy przychodzicie, musi trwać wewnętrzna jesień w środku lata – powiedziałam sama do 
siebie. Czułam się trochę jak te kruki zjadające żołnierza. Tylko że ja jestem dzieckiem. A może nie? Tak w 
zasadzie to wszyscy jesteśmy. Co to ma za związek? Mama nie przychodziła. Ojciec nie przychodził. Przy-
szedł tylko Nikt. Nikt umieści moje zdjęcia na Instagramie z krukami. Nikt  napisze, by uważać na te okrop-
ne ptaki. Może potem pojawię się w Uwadze. Kto wie? Czuję, jak skóra spływa ze mnie całkowicie, tak jak-
by była galaretką moknącą od deszczu. Skóra schodzi i chyba powstaje inna Ja. Na końcu znacie już tę 
opowieść. Przychodzą kruki. Pożerają mnie. Leżę tak, a kości powoli kruszeją. Nikt przychodzi mnie okraść. 
Nikt nie zwraca uwagi. Gdyby to chociaż była gotówka. Leżę więc, a mama dalej woła mnie do środka.   
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     Everyone knows the first person perspective “I 
am”, the second person “you are” and the third per-
son “he is”, but is there a fourth person perspective?  
     In some languages, grammatically speaking, the 
fourth person is considered as a variation of the third 
person in which, instead of referring to a specific in-
dividual, it refers to a generic one, for example inste-
ad of saying “She should act warmly” we would say 
“One should act warmly”. In English, it is all put toget-
her as third. So technically, there is no fourth person 
perspective, however, there is an entirely different 
narrative perspective that is often mislabeled as the 
fourth person, where writers can adopt the composite 
perspective of a group of people such as a town to 
tell the story, it is called first person plural. 
 

 

      “A Rose for Emily” written in 1930 by William 
Faulkner is a short novel that tells about an eccentric 
life and death of Miss Emily. The story is narrated 
through the town’s perspective. It starts with Ms. 
Emily’s funeral and combines the past, the life of Ms. 
Emily, and events after the funeral.  

     Emily herself is a stubborn and self-centered wo-
man. In the past, she grew up thinking she was 
better than the townspeople, because her father, an 
aristocrat, controlled her whole life. She did not un-
derstand that her privileges could not last forever; her 
fear of change revealed her obstinate nature and 
caused her to be referred to as “the town's mystery” 
or “a fallen monument”. After her death, she leaves 
an unresolved secret. The townspeople learn about 
the dark side of her strange behavior shortly after 
burying her body in the ground.  
 

    In the story, first person plural uses pronouns “we” 
and “us” to speak not as an individual but as the tow-
wn’s collective population, for example, “We did not 
say she was crazy then” or “Our whole town went to 
her funeral”. This perspective is both fascinating and 
unsettling because it is unnatural; we experience our 
lifes as independent individuals and expect stories 
that we read to reflect that, stories like Faulkner’s de-
fied that expectation. He described the ways we all 
think and act as communities, and not as individuals.  

“We did not say she was crazy then” 

- about a unique narrative structure in William Faulkner’s short story 
“A Rose for Emily” 
 
Zuzanna Dembska 1B 
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Istnieje wiele mitów na temat homoseksualizmu w starożytnej Grecji czy Rzymie. Według niektórych homo-
seksualizm był powszechny i dozwolony, według kolejnych nieakceptowany, a jeszcze inni nie wierzą, że w 
ogóle istniał. Prawda jest taka, że sytuacja osób nieheteronormatywnych w świecie starożytnym była jesz-
cze bardziej zróżnicowana i skomplikowana niż dzisiaj. Przede wszystkim orientacja seksualna nie była 
uważana za część tożsamości społecznej, dlatego obecnie używając słowa “homoseksualizm” w stosunku 
do czasów starożytnych, mówi się przede wszystkim o samej aktywności seksualnej. 
 

Jeżeli wyszukacie frazę “homoseksualizm w starożytności” istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jed-
nym z pierwszych wyników będzie artykuł o pederastii w starożytnej Grecji. Wiele razy słyszałam, że jedyny 
rodzaj związku seksualnego między osobami tej samej płci istniał między “starszym panem a dzieckiem” i 
przez długi czas w to wierzyłam. W pewnym sensie jest to prawda, jednak nie cała. Po pierwsze, mówiąc o 
“związkach pederastycznych” trzeba wiedzieć, że nie było to spowodowane “chorobą psychiczną”, czy 
“skłonnościami do pedofilii”. Seksualność nie była traktowana tak samo jak dzisiaj, o czym trzeba pamiętać 
przy tym temacie. Dyskutując o tym, jak okropna była pederastia w tamtych czasach, powinno się mieć na 
uwadze to, że różnica wieku w związku heteroseksualnym była w tamtych czasach co najmniej taka sama. 
Dlaczego więc ich nie atakujemy tak samo? Podchodząc do tematu od strony chłodnych kalkulacji, związki 
heteroseksualne były o wiele bardziej problematyczne od tych “pederastycznych”. Było w nich najczęściej 
więcej przemocy, częściej działały przez przymuszenie jednej ze stron. Tu muszę zaznaczyć, że w żadnym 
wypadku nie bronię związków, w których osoba starsza może wykorzystać tę młodszą. Chcę po prostu po-
kazać, jak absurdalne jest nasze podejście do czasów antycznych – nazywanie związków starszego męż-
czyzny z młodszym “pedofilią”, jednocześnie określając jako całkowicie normalny związek z tak dużą różni-
cą wieku, jeśli był heteroseksualny. 
 

Czy więc jedyne “przejawy homoseksualizmu” widać było tylko w nierównych związkach, które zostały znor-
malizowane przez zepsute społeczeństwo? Oczywiście, że nie. W “Uczcie” Platona możemy zobaczyć, że 
istniały związki między rówieśnikami. Wręcz tak jak dzisiaj, pederastia uznawana była za niewłaściwą, po-
nieważ jedna strona nie była wystarczająco dojrzała, by odczuwać miłość i poświęcić się dla niej. Co jesz-
cze ciekawsze, związki dwóch dorosłych mężczyzn traktowane były inaczej i nie były tak powszechne. 
Działo się tak z jednego powodu – Grecy, tak samo zresztą jak Rzymianie, uważali, że w każdym związku 
jedna strona musi być bierna, a druga dominująca. Stroną bierną powinna była być kobieta, jako byt uzna-
wany za niższy, dzięki temu “męskość” mężczyzny nie była zagrożona. W związku osób tej samej płci jedna 
musiałaby przyjmować rolę dla siebie nienaturalną, aby wpasować się w grecki model związku.   
 
W starożytnym Rzymie homoseksualizm był akceptowany o ile dominującym był mężczyzna o wyższym 
statusie. Jeśli było inaczej, były one potępiane i traktowane jako “skażenie rzymskiej krwi”. To jeden z po-
wodów, dla którego nikt nie dziwił się związkom cesarzy – widoczna w nich była nierówność statusu. Więk-
szość haremów władców składała się zarówno z mężczyzn, jak i kobiet. Oprócz tego wielu władców miało 
kochanków, a niektórzy nawet wchodzili w jednopłciowe związki małżeńskie. Przykładem jest cesarz Helio-
gabal, który w roli panny młodej miał wyjść za greckiego niewolnika – Hieroklesa. Związek ten jednak nie 
miał mocy prawnej, a także, podobnie zresztą jak większość tego typu związków, był powszechnie pogar-
dzany. Wielu cesarzy obecnie uważa się za osoby biseksualne, na przykład Aleksandra Macedońskiego 
czy Juliusza Cezara (o którym, według Swetoniusza, miano mówić, że ”jest mężem wszystkich kobiet i żoną 
wszystkich mężczyzn”). 

SEKSUALNOŚĆ STAROŻYTNEGO ŚWIATA  

 

Weronika Włodarczyk 1F 
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O wiele rzadziej słyszy się o związkach jednopłciowych kobiet w świecie starożytnym. Dzieje się tak dlate-
go, że uważano, że jedna z nich musiała przywłaszczyć sobie rolę mężczyzny, co było nie do przyjęcia. W 
starożytnym Rzymie gardzono nimi, a satyrycy rysowali lesbijki z wielkimi łechtaczkami w roli penisów. Ist-
nieje niewiele tekstów, w których porusza się ten temat, przede wszystkim z powodu traktowania kobiet ja-
ko gorszych, co powodowało jeszcze większy ostracyzm wobec nich niż wobec homoseksualnych męż-
czyzn. Gdy już o nich pisano, nie skłaniało to do głębszej zadumy. Przykładowo, gdy w “Żywocie Likurga” 
Plutarch pisze, że Spartanki często łączyły się w pary podobne do wspomnianych wcześniej związków pe-
derastycznych, nikogo to bardzo nie dziwiło. Normalnym też było, by ateńskie kobiety miały romanse ze 
swoimi niewolnicami. Najbardziej chyba jednak z homoseksualnymi związkami kobiet w starożytności koja-
rzy nam się wyspa Lesbos (od której, zresztą, sama nazwa „lesbijka” pochodzi), na której mieszkała poetka 
Safona. Znana jest ze swoich utworów, które traktowały najczęściej o jej miłości do innych kobiet. Często 
były to uczennice szkoły, którą prowadziła we własnym domu, w której uczyła dziewczęta poezji, muzyki i 
tańca. Niestety, z około 12 000 wersetów, które napisała Safona, zachowało się jedynie 600.  
 

W starożytności sytuacja osób nieheteronormatywnych zmieniała się bez przerwy. Niektórzy władcy uważali 
“skłonności homoseksualne” za naturalne, inni próbowali pozbyć się osób przejawiających je. Prawdziwy 
przełom nastąpił, gdy chrześcijaństwo zaczęło nabierać na znaczeniu. Wtedy to coraz więcej państw zaczę-
ło grozić karą śmierci osobom homoseksualnym. Taka przykra codzienność osób homoseksualnych miała 
nie zmieniać się przez wiele wieków, a do dzisiaj istnieją państwa, gdzie homoseksualizm karany jest śmier-
cią. 
 

Aktualnie jesteśmy w trakcie trwania kolejnego już Miesiąca Dumy. Miesiąca, który ma celebrować równość 
i wspierać osoby LGBTQI+ w walce o równe prawa. 19 czerwca w Warszawie odbędzie się Parada Równo-
ści, która ma zapoczątkować Marsze Równości w całej Polsce. W Szczecinie planowana jest na 18 wrze-
śnia. Ma to być trzecie takie wydarzenie w naszym mieście. Mam nadzieję, że nastąpią takie czasy, w któ-
rym nie będzie trzeba będzie się już kłócić czy ludzie o innej orientacji zasługują na takie same prawa jak 
wszyscy inni.  

„Kordian”. Opowiadanie 
 
Julia Rębacz 2PE 

Przymknąłem oczy, czekając, aż moje ciało zostanie przestrzelone przez broń żołnierzy, a dusza odejdzie 

w zaświaty na wieki. Wydawać mi się mogło, że w oddali słyszę głos każący przerwać wykonywanie wyro-

ku. Puściłem to mimo uszu, starając się pogodzić z myślą, że niedługo pożegnam się z życiem. Głos stawał 

się jednak coraz głośniejszy i bardziej natrętny. Czas dłużył się w nieskończoność. Czułem narastający 

ścisk w żołądku. Nagle, na placu rozległ się donośny stukot kopyt, rżenie konia i dźwięk opuszczania kara-

binów. Zdziwiony otworzyłem oczy. Oficer czytał wiadomość przyniesioną najwidoczniej przez stojącego 

obok niego moskalskiego żołdaka, nie próbując nawet ukryć wściekłości.  

 — Obywatel Kordian zostaje ułaskawiony — wycedził. — Z woli cara. 

Poczułem, jak z opadającego napięcia zaczyna kręcić mi się w głowie. Tłum, wcześniej szeptający coś mię-

dzy sobą, ucichł w niedowierzaniu. Nogi ugięły się pode mną. Nim jednak zdążyłem upaść na bruk, przystą-

pił do mnie oddział żołnierzy.  

 — Nakazano paniczowi natychmiast opuścić Warszawę — kontynuował oficer — wcześniej jednak zosta-

nie ci przydzielony wierzchowiec. 

Pokiwałem niepewnie głową, wciąż jeszcze nie do końca dowierzając, w to, co przed chwilą zaszło.  
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Mężczyzna przywołał do siebie podwładnego i wydał mu krótkie polecenie, którego treści nie dosłysza-
łem. Niewiele starszy żołdak podszedł jednak do mnie i zasalutował. 
— Szeregowy Adrik Ivanovic! — przedstawił się uśmiechnięty blondwłosy młodzieniec. — Dostałem roz-
kaz zaprowadzenia cię do stajni! 
Czułem wzrok zgromadzonych na placu ludzi, kiedy szliśmy kamienną ulicą. Ivanovic stale próbował mnie 
zgadywać, jednak nie byłem w nastroju na dłuższe rozmowy. Wciąż obawiałem się, że oficer popełnił błąd 
i to nie ja miałem zostać ułaskawiony. W końcu jednak usłyszałem rżenie koni, a niedługo później stanęli-
śmy przed wrotami budynku.  
— Przekażę stajennym, żeby wybrali i przygotowali silnego oraz sprawnego rumaka. — Moskal wyszcze-
rzył zęby i zniknął we wnętrzu. 
Stanąłem pod ścianą i rozejrzałem się po okolicy. Tłumy mieszczan przemierzały ciasne uliczki. Niektórzy 
prowadzili ze sobą ożywione dyskusje, część starała się uspokoić rozwrzeszczane dzieci, a jeszcze inni 
przystawali, by obejrzeć sklepowe wystawy.  
Nieobecność Rosjanina wydłużała się, a ja czułem narastający z każdą upływającą minutą niepokój, wy-
pełniający mą duszę rosnącą obawą. Co jeśli zostałem oszukany i wcale nie miał zamiaru wrócić? Sam 
nie byłem w stanie dostać się do domu. Drogi były niebezpieczne, a trasa do dworku nie należała do naj-
krótszych. Za każdym razem, kiedy słyszałem skrzypnięcie otwieranych drzwi, podrywałem głowę, jednak 
szeregowy wciąż się nie zjawiał.  
Po niemiłosiernie długim czasie, jasna czupryna wyłoniła się z wnętrza. Młodzieniec wyprowadził na ze-
wnątrz smukłą gniadą klacz o łysinie na łbie i trzech skarpetkach. Przy siodle dopięte miała torby wypeł-
nione zapasami. 
— Dobrze zbudowana — pochwaliłem, przesuwając dłonią po błyszczącej sierści. — Ma imię? 
— Nie pytałem. — Ivanovic wzruszył ramionami. — Ale chyba nie. 
— W takim razie będzie Koń. 
— Ale… To jest klacz — zauważył żołdak.  
— Wiem. — Poklepałem wierzchowca po szyi. — I cóż z tego? 
Młodzian nie odpowiadał więcej, pomógł mi wdrapać się na grzbiet zwierzęcia.  
— Powodzenia w drodze, jaśnie panie. — Moskal poprawił długość strzemion. 
— Dziękuję, Adriku. — Uśmiechnąłem się ciepło do żołnierza. — Obyśmy spotkali się kiedyś w przyjem-
niejszych okolicznościach. 
Popędziłem Koń i skierowałem ją w stronę bramy miasta. Podkowy stukały rytmicznie o bruk, a ja stara-
łem się przywołać w pamięci obraz rodzinnego domu. Nagle z otchłani rozmyślań wyrwało mnie szarpnię-
cie. Spanikowana klacz przysiadła na zadzie, gdyż pod jej nogi wbiegła grupka chłopców. Następnie od-
skoczyła w bok, zarżała i zatańczyła. 
— Uważajcie, gdzie chodzicie! — krzyknąłem, przytrzymując gniadoszkę. — Zaraz komuś stanie się 
przez was krzywda! 
Młodzieńcy spojrzeli na mnie z widoczną paniką. Najwyraźniej długo biegali bezkarnie między mieszcza-
nami.  
— Uciekajcie, dopóki wciąż mam dobry humor, małe wrony. — Zgromiłem ich spojrzeniem, przypomina-
jąc sobie, jak stary Grzegorz zwykł mnie nazywać w latach młodzieńczych. 
Zgraja wycofała się natychmiast, nie spuszczając ze mnie oczu. Nie zrobiłbym im oczywiście krzywdy, ale 
lekki przestrach na pewno nie wyszedł młodzikom na złe. 
Koń wkrótce się uspokoiła i mogliśmy wyruszyć w dalszą drogę. 
Po niedługim czasie wyjechaliśmy poza mury Warszawy. Widok kamienic ustąpił miejsca złotym, szumią-
cym polom oraz głuchym, ciemnym lasom. Przyspieszyłem, pragnąc jak najszybciej znaleźć się w otocze-
niu kwiatów i drzewek owocowych, pielęgnowanych przez znajomych ogrodników, słuchać śpiewu stru-
mienia ciągnącego się niczym błękitna wstążka w jasnych włosach niewiasty  i przechadzać się po lasach 
pełnych świergoczących ptaków.  
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Podróż do domu trwała dobre kilka tygodni. Większość nocy spędzałem pod gołym niebem, zapatrzony w 
blade światło gwiazd. Nie opuszczały mnie wtedy jednakoż obawy, że mogę zostać napadnięty.  Młody, w 
dodatku podróżujący w pojedynkę szlachcic, był bardzo łatwym celem. Miasta były jednak od siebie dość 
oddalone, a nie we wszystkich wsiach, przez które przejeżdżałem, można było trafić na karczmy z wolnymi 
pokojami.  
Wreszcie stanąłem przy bramie wjazdowej na posesję. Żwirowa ścieżka prowadziła wokół tryskającej ka-
skadami wody fontanny, a kończyła się przy schodach na ganek, gdzie czekał już stary znajomy.  
— Paniczu Kordianie — przywitał mnie staruszek. — Dostaliśmy wiadomość o przyjeździe panicza. 
— Ciebie też miło widzieć, Grzegorzu. — Zeskoczyłem z Koń, po czym objąłem sługę.   
— Jest panicz na pewno zmęczony po podróży, każę przygotować kąpiel i zasłać łóżko. — Mężczyzna, za-
skoczony chyba gestem, poklepał mnie lekko po plecach. 
— Zjesz ze mną wieczerzę? — zapytałem, podając wodze stajennemu. 
— Jeśli taka jest wola panicza, to oczywiście. — Przyjaciel ukłonił się głęboko.  
Udałem się do pokoju, który zamieszkiwałem kilka lat temu. Spore, jasne pomieszczenie wypełnione buko-
wymi meblami wyglądało dokładnie tak, jak je zapamiętałem z lat młodzieńczych.  
Wkrótce do drzwi zapukała służąca z wieścią, że wanna jest już napełniona. Ruszyłem zatem czym prędzej 
do łaźni, pragnąc odświeżyć się po tylu tygodniach jazdy.  
Położyłem się w ciepłej wodzie, z rozkoszą nasycając nozdrza zapachem ziół i kwiatów dodanych do kąpie-
li. Po dłuższym czasie wyszedłem i pozwoliłem wytrzeć się czekającym już służkom.  
— Stół został nakryty — odezwała się nieśmiało rudowłosa młoda dziewczyna, której twarzy nie kojarzyłem. 
Skinąłem głową, a następnie przywdziałem przygotowane wcześniej ubrania.  
Długi stół był suto zastawiony dziczyzną i warzywami z ogrodu. Usiadłem na miękkiej poduszce leżącej na 
krześle. Uśmiechnąłem się do Grzegorza, wyglądał na nieco zagubionego swoją obecną sytuacją. Nie zdzi-
wiło mnie to jednak — niemal całe swoje życie spędził na usługiwaniu innym i chyba nigdy nikt nie zaprosił 
go do wspólnego posiłku.  
— Mam… Pewną istotną kwestię do omówienia z tobą — zacząłem, poważniejąc.  
— Naturalnie, paniczu. — Mężczyzna spiął się nieco i wyprostował plecy. — Co się dzieje? 
— Chciałbym, abyś zajął się dworem. Zostanę tu kilka dni, a później mam zamiar wyjechać.  
— A—ale… Ale jak to? — wyjąkał staruszek. — Nie zostanie panicz na stałe? Albo przynajmniej na dłuższy 
czas? 
— Przykro mi, lecz nie. Nie odczuwam, by cokolwiek trzymało mnie w tym miejscu. Chcę zwiedzić trochę 
świata, nim się gdzieś osiedlę na stałe.  
— Skoro taka panicza wola. Co mam przygotować? 
— Ubrania, zapasy… — zacząłem wyliczać. — Nie wiem, jak długo będę w podróży.  
— Jest panicz pewien, że poradzi sobie sam? — Grzegorz poruszył się niespokojnie na krześle.  
— Oczywiście. Wszystko będzie w najlepszym porządku.  
Dalsza część posiłku upłynęła nam na rozmowach. Służący chciał koniecznie dowiedzieć się, co takiego 
robiłem przez te wszystkie lata, kiedy mnie nie było, a ja również pragnąłem poznać najnowsze nowiny z 
okolicy.  
Była już późna noc, kiedy wreszcie położyliśmy się do łóżek. Miło było poczuć pod plecami miękki materac. 
We wszystkich tawernach, w których dane mi było nocować, twarde prycze niemal uniemożliwiały przybra-
nie dogodnej do spania pozycji.  
Kolejne dni upłynęły sielankowo, przechadzałem się po lasach, chwytając ciepłe promienie słońca. Raz uda-
ło mi się też odwiedzić Laurę, która, jak się okazało, w czasie mej nieobecności zdążyła wyjść za mąż i za-
łożyć rodzinę. Z przyjemnością zdałem sobie sprawę, że już na dobre opuściło mą duszę i serce uczucie, 
którym ją kiedyś, będąc młodzianem, darzyłem.  Spędziłem więc przyjemne popołudnie, a następnie poże-
gnałem się i wróciłem do dworku powolnym spacerem przez las. 
W dniu wyjazdu Grzegorz żegnał mnie ze łzami w oczach. Oboje doskonale wiedzieliśmy, że jest to prawdo-
podobnie nasze ostatnie spotkanie. Nie wiązałem przyszłości z tutejszymi rejonami, a sługa był coraz star-
szy, nie chciałem więc ciągnąć go w nieznane.  
— Bezpiecznej podróży, paniczu. — Mężczyzna zamknął mnie w silnym uścisku. 
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— Bezpiecznej podróży, paniczu. — Mężczyzna zamknął mnie w silnym uścisku. 
— Dziękuję. Dbaj o siebie, stary druhu — wysapałem, czując jak zaczyna brakować mi powietrza. Nie spo-
dziewałem się po nim aż tak rozbudowanych mięśni.  
Wsiadłem na Koń i, nie zwlekając dłużej, ruszyłem w stronę bramy. Klacz parskała radośnie, truchtając 
ścieżką. 
Po długich miesiącach w podróży, dotarłem do Paryża, miasta sztuki, niezliczonych uniesień oraz setek zry-
wów wolnościowych dzielnych wojowników o godność i wolność. Wciąż miałem w pamięci, jak za młodzień-
czych lat rodzice zabierali mnie ze sobą w podróże, by poznać kulturę państw, tak mi się wtedy wydawało, 
odległych.  
Byłem już zmęczony jazdą, pomyślałem więc, że mógłbym zatrzymać się u mojego kuzyna, Victora, który 
miał swoją posiadłość w mieście.  
Znalezienie właściwego domu okazało się być jednak trudniejsze, niż początkowo sądziłem. Zatarte wspo-
mnienia zrobiły swoje, w efekcie czego przez kilkadziesiąt minut wędrowałem zdezorientowani uliczkami, co 
jakiś czas przepychając się przez stłoczonych przechodniów. 
W końcu jednak udało mi się stanąć przed porośniętym najróżniejszą roślinnością budynkiem z ciemnej ce-
gły. Zapukałem mosiężną kołatką w wielkie czarne drzwi, które natychmiast zostały otwarte przez zaprasza-
jącego do środka odźwiernego. Już sam hall odbiegał od wrażenia, które sprawiała budowla z zewnątrz. 
Wnętrze było utrzymane w ciepłych odcieniach beżu i jasnego brązu, oświetlane przez rozmaite świeczniki. 
Na końcu prowadzącego pod schody dywanu stał podchodzący pod czterdziestkę, elegancko ubrany męż-
czyzna, o czarnych, nieco siwiejących włosach. 
— Kordian! — Rozłożył ramiona w powitalnym geście. — Tak właśnie czułem, że niedługo się spotkamy!  
— Miło cię widzieć w zdrowiu, Victorze — odparłem. — Nie będę jednak ukrywać, odnalezienie cię sprawiło 
mi niemały problem.  
— Tym bardziej więc jestem rad, że ci się udało. Chodź, zapraszam do salonu.  
Krewny zaprowadził mnie do rozświetlonego pomieszczenia wypełnionego najlepszej jakości meblami. 
Ściany niemal w całości pokryte były obramowanymi obrazami, a na stołach i w gablotach piętrzyły się 
kryształy. Od przepychu robiło się wręcz ciężko. 
— Chciałbym, abyś kogoś poznał. — Francuz podszedł do uroczej kobiety, obserwującej dwójkę bawiących 
się na dywanie dzieci. — Oto Elise, moja małżonka, a także Joseph i Adèle, nasze brzdące. Elise, to Kor-
dian. 
Ukłoniłem się i ucałowałem dłoń kobiety. 
— Miło cię poznać, Kordianie — odparła, uśmiechając się promiennie. — Victor Louis opowiadał mi o tobie 
same pochlebstwa. 
— Cała przyjemność po mojej stronie, madame.  
Pan domu wskazał mi miejsce w fotelu, kiedy służba przyniosła na srebrnej tacy filiżanki z gorącą herbatą.  
— Wybieram się dzisiaj do klubu, mój drogi — oznajmił Louis, biorąc jedno z naczyń. — Chciałbyś mi może 
towarzyszyć? 
— Nie jestem co do tego przekonany. Lista gości prawdopodobnie już dawno została zatwierdzona. Poza 
tym, podróż była długa i chciałbym nieco odpocząć. 
— Och, proszę cię, daj spokój. Jedna osoba nie zrobi różnicy, na pewno będziesz się dobrze bawić.  
Starałem się zostać nieugięty w swej decyzji, ale mężczyzna w końcu zdołał mnie przekonać do wspólnego 
wyjścia.  
Resztę popołudnia spędziliśmy na długich rozmowach. Miałem zamiar, w miarę możliwości, poprosić go-
spodarzy o pozwolenie mi na przenocowanie tu kilku nocy, nim pojadę dalej. Adèle, mimo zakazów ze stro-
ny matki, usilnie próbowała pokazać mi swoją kolekcję rysunków, a Joseph dopytywał, czy nauczę go strze-
lać z rewolweru.  
Wczesnym wieczorem opuściliśmy posiadłość i wyruszyliśmy do znajdującego się w centrum miasta lokalu. 
Po przybyciu na miejsce stanęliśmy w tłumie oczekującym przed wejściem. Zewsząd można było już sły-
szeć zniecierpliwione szepty i pomruki, kiedy drzwi otworzyły się i ubrany we frak lokaj zaprosił wszystkich 
do środka.  
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Pianista zaczął grać, a ludzie zgromadzili się w niewielkie grupki. Oddaliłem się od zajętego rozmową z za-
możnymi mieszczanami krewnego i rozejrzałem po pomieszczeniu. Nagle dostrzegłem trójkę ludzi grają-
cych w karty przy stoliku w rogu. Wydawali się być w moim wieku, postanowiłem się więc dosiąść.  
— Witam panów — powiedziałem płynnym francuskim, podchodząc szybkim krokiem do zgromadzonych. 
— Czy mielibyście coś przeciwko, gdybym się dołączył? 
— Ależ skąd, proszę usiąść — odparł z twardym akcentem młody mężczyzna wyglądający na przygnębio-
nego.  
Rozegraliśmy parę partii, poznając się przy tym coraz lepiej. Okazało się, że przygnębiony młodzieniec na-
zywa się Werter i tak jak ja, przeżył zawód miłosny. Nie wydawał się jednak radzić sobie z tym najlepiej. 
Pozostała dwójka pochodziła natomiast z terenów, dawno temu należących do Polski i Litwy. Przedstawili 
się jako Konrad i Tadeusz. Wszyscy szybko znaleźliśmy wspólny język, kiedy więc ktoś przypadkowo poru-
szył temat cara, wspólnie doszliśmy do jednego wniosku — niebezpieczeństwo płynące z jego rządów 
opartych na polityce terroru, powinno zostać jak najszybciej unicestwione. Jedynie Werter nie do końca ro-
zumiał, o czym właściwie rozmawiamy. Nie mogłem go jednak za to winić, pochodził z zupełnie innego kra-
ju, prawdopodobnie też nie interesował się takimi sprawami. Czym prędzej więc opowiedzieliśmy mu o 
wszystkich okropnych czynach, których dopuścił się władca Rosji. Nowy znajomy słuchał nas z widocznym 
przerażeniem, a w miarę przebiegu historii, jego oczy stawały się coraz większe. 
— Ależ… Ależ to straszne! — wyszeptał po skończonej opowieści, spoglądając na nas z niedowierzaniem. 
— Musimy coś zrobić! 
— Jest pewne wyjście — odrzekł Konrad, a jego ton świadczył, że uważał tę chwilę za niezwykle podniosłą. 
— Udamy się w ten raz do Petersburga, by go zabić. 
— O nie, nie. — Gorączkowo próbowałem się jakoś wyplątać z zaistniałej sytuacji. — Raz już próbowałem, 
jak wam zresztą mówiłem. Nie mam zamiaru ryzykować życiem po raz kolejny. 
Były więzień spojrzał na mnie z nutą pogardy, jak gdyby chciał zobaczyć, czy naprawdę stchórzę przed wy-
jazdem. Przełknąłem głośno ślinę, nie mając pojęcia co mam zrobić. Wszyscy w końcu wyrazili swoją apro-
batę dla planu. Przymknąłem oczy. 
— W porządku — odparłem, patrząc Polakowi twardo w oczy i zaciskając nerwowo dłoń na nogawce 
spodni. — Jestem z wami.  
— Świetnie! — rozentuzjazmował się Tadeusz. — To co, idziemy? 
Młody Litwin odsunął od stołu krzesło, jednak wstając uderzył o blat. Leżące w kupce na krawędzi karty 
spadły i rozsypały się po podłodze. Nie chcąc tracić czasu na zbieranie ich, ruszyliśmy do wyjścia. Miałem 
tylko nadzieję, że Victora nie będzie martwić moje nagłe zniknięcie.  
Na dworze zdążyło zrobić się już zimno, jednak kiedy zakładałem kapelusz, odkryłem, że coś znajduje się 
na jego dnie. Okazała się być to karta, jedna z tych, którymi wcześniej graliśmy. Zacisnąłem ją w ręku, kie-
dy spostrzegłem, że jest na niej cyfra siedem. Liczyłem, że będzie to dobry znak dla naszej misji. 
— Nie chcę psuć wam humoru, panowie, jednak nie mamy żadnej broni, ani nawet pieniędzy na zgroma-
dzenie większej ilości ludzi — zauważył Niemiec. 
— To nic takiego — odparłem. — Poradzimy sobie sami. A co do broni… Jakoś damy radę. 
Uśmiechnąłem się pokrzepiająco do zmartwionego młodzieńca, jednak chyba nie poprawiło mu to nastroju.  
Ruszyliśmy w drogę. Nikt z nas nie miał do końca pewności, gdzie powinniśmy jechać, postanowiliśmy więc 
na początek skierować się na inne ulice Paryża. W którejś z licznych karczm na pewno znalazłby się ktoś 
życzliwy, kto mógłby nas wesprzeć.  
Po długich poszukiwaniach i kilku niemal rozpoczętych bójkach z pijanymi mieszczanami, udało nam się 
znaleźć zamożnego jegomościa w podeszłym wieku. Siedział w najciemniejszym kącie, nie podnosząc 
wzroku znad kufla, jednak kiedy Tadeusz zaczął mówić o naszych zamiarach zdecydowanie zbyt głośno, 
mężczyzna wzdrygnął się i nerwowo rozejrzał po sali. Gdy upewnił się, że zgromadzeni wokół ludzie nie 
zwrócili specjalnej uwagi na Litwina, pokazał nam dłonią, abyśmy do niego podeszli.  
— Słyszałem, co takiego knujecie — odezwał się zachrypniętym tonem, kiedy usiedliśmy przy stoliku. 
Werter spojrzał na niego szerokimi ze strachu oczami. Pewnie obawiał się, że zostaniemy wydani carskim 
służbom. Położyłem rękę na ramieniu młodzieńca, chcąc dodać mu otuchy. Staruszek uśmiechnął się prze-
biegle. 
— Chcecie zmian, co? — zapytał, mrużąc oczy. — Też taki byłem w waszym wieku, porywczy, z ambicjami, 
mający marzenia. 
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Francuz urwał na chwilę, westchnął przeciągle i otarł spływające po policzkach łzy. Minęło kilka minut, nim 
zdecydował się kontynuować. 
— Wiecie, walczyłem kiedyś w oddziałach Napoleona… Moja żona była ze mnie taka dumna, kiedy wraca-
łem do domu z opowieściami z bitew. No, ale wtedy byłem młody i zdrowy. — Weteran wskazał na stojącą 
przy ławie laskę, której wcześniej nie dostrzegłem.  
— To jak będzie? — Konrad nachylił się nad blatem, świdrując mężczyznę spojrzeniem. — Pomożesz 
nam? 
— Chodźcie za mną. — Żołnierz z trudem podniósł się i ruszył powolnym krokiem w stronę wyjścia.  
— Nie znamy nawet twojego imienia — zauważyłem, nie wstając z siedzenia. 
— Możecie mi mówić Henri — odparł, nie odwracając się. 
Dom Francuza nie znajdował się daleko od karczmy, jednak ilość schodów, jaka do niego prowadziła, 
znacznie nas opóźniła. Wraz z Werterem wsparliśmy żołdaka na sobie, jednak niewiele to dało. 
Jak się okazało, Henri miał pokaźną kolekcję broni palnej, której część egzemplarzy z chęcią nam użyczył. 
Kiedy mieliśmy wychodzić, wręczył nam pokaźny mieszek wypełniony monetami. 
— Weźcie to. — Weteran uśmiechnął się do nas. Zauważyłem, że znowu ma łzy w oczach. — Mnie i tak się 
już nie przydadzą. 
Konrad schował sakiewkę pod ubraniem. Tadeusz spojrzał niepewnie na naszą trójkę i po chwili przeniósł 
wzrok na gospodarza. 
— Wie pan może, jak najszybciej dojechać do Petersburga? 
Właściciel mieszkania roześmiał się, a następnie podał nam mapę. 
— Kierujcie się nią i drogowskazami, a nie powinniście się zagubić. 
Podziękowaliśmy mu i opuściliśmy budynek. Dosiedliśmy swych wierzchowców i wyjechaliśmy z miasta. 
Droga do Rosji była długa i męcząca, jednak dzięki tej podróży mogłem dużo lepiej poznać swoich towarzy-
szy. Nie obyło się oczywiście bez kłótni, kiedy kilka razy Werter, będący odpowiedzialny za mapę i wyzna-
czanie trasy, pomylił drogę. Młodzieniec z każdym kazaniem zafundowanym mu przez Konrada, który już 
na samym początku ogłosił się przywódcą, był coraz bardziej zestresowany. Starałem się wspierać go,  jak 
tylko byłem w stanie, jednak nie widziałem, żeby przynosiło to jakiekolwiek rezultaty. Współczułem Niemco-
wi, niemal od razu znalazłem z nim wspólny język i nie chciałem patrzeć jak teraz cierpi przez lekkomyśl-
ność byłego więźnia. Mimo to, nie odważyłem się sprzeciwić na głos takiemu traktowaniu. Polak dobrze 
znał carski aparat, nie chciałem więc, by oddzielił się od nas. 
Tadeusz wymógł na nas, byśmy na kilka dni zatrzymali się w jego rodzinnym dworku w Soplicowie. Z po-
czątku nie byliśmy tym zachwyceni, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu, jednak w końcu doszliśmy do 
wniosku, że krótki odpoczynek wyjdzie nam na dobre. Jak się okazało, wyjechaliśmy stamtąd dużo bardziej 
sfrustrowani niż przed zawitaniem na tereny Soplicy. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że zosta-
liśmy całkowicie pozostawieni sobie, bo Tadeusz postanowił uganiać się za jakąś panną. Kiedy wreszcie 
ruszyliśmy dalej, usta Litwina niemal się nie zamykały. Wciąż wysłuchiwaliśmy, jaka to rzekoma Zosia jest 
wspaniała, i że nie może doczekać się aż będzie mógł ją poślubić. Przewróciłem oczami, nie mogąc już te-
go znieść i pokazałem delikatnym gestem Werterowi, byśmy nieco oddalili się od trajkoczącego szlachcica. 
— Dziękuję, że mnie stamtąd wyciągnąłeś — wymamrotał przyjaciel, zbliżając swojego wierzchowca do 
Koń. 
— Nie ma sprawy. — Uśmiechnąłem się. — Wiesz może, jak daleka droga czeka nas jeszcze do Peters-
burga? 
Młodzian wyciągnął z przypasanej do siodła torby mapę i wpatrzył się w zaznaczonej na niej drogi.  
— Niedaleka. A przynajmniej tak mi się wydaje. Może będzie lepiej, jak ty na to spojrzysz… — Niemiec po-
dał mi papier. 
— Faktycznie, myślę, że jeszcze miesiąc i będziemy na miejscu. 
Towarzysz westchnął cicho, przymykając oczy. 

Coraz częściej się zastanawiam, czy cała ta misja to był dobry pomysł. Jeśli nas złapią… 
— To nie będzie pierwszy raz. — Wzruszyłem ramionami, próbując brzmieć obojętnie.  
— Być może, ale nie chcę umierać!  — Odwrócił twarz w moją stronę, a w jego oczach błyszczały łzy. — A 
wiesz doskonale, że tak będzie, jeśli coś pójdzie źle! 
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— Wszystko będzie w porządku. — Złapałem przyjaciela za rękę. — Jak tylko wszystko się skończy, to wy-
jedziemy w jakieś spokojne miejsce. 

Werter pokiwał głową, ale nie wydawał się być uspokojony. 
Parę tygodni później znajdowaliśmy się tuż pod Petersburgiem. Zatrzymaliśmy się w lesie, by przenocować, 

kiedy nagle usłyszeliśmy wołanie o pomoc. Natychmiast zsiedliśmy z koni i pobiegliśmy za dźwiękiem. 
Po chwili wpadliśmy na staruszka kulącego się pod uderzeniami kija. Wokół niego stłoczeni byli postawni 

mężczyźni o twarzach pokrytych bliznami. Wyciągnąłem rewolwer, nie wahając się ani chwili i wycelowa-
łem w jednego z nich. Słyszałem, jak reszta drużyny idzie moim śladem. Najbardziej barczysty ze zbirów, 
prawdopodobnie ich przywódca, powstrzymał resztę, przed dalszymi zamachami i spojrzał na naszą broń. 
Wystrzeliłem w niebo. Nie miałem zamiaru nikogo krzywdzić bez potrzeby. Zbój, zdając sobie sprawę, że 
nie dzierżymy w rękach atrap, nakazał swoim ludziom się wycofać. Nim jednak wszyscy się oddalili, Kon-
rad postrzelił jednego z bandytów w ramię, przez co mężczyźni zatrzymali się na moment. Ich dowódca 
wyprostował się, jednak nie odważył się podejść bliżej, kiedy zobaczył, że Polak celuje między jego oczy. 
Wydał krótką komendę i po chwili cała zgraja zniknęła między drzewami. 

— Dziękuję wam, tak bardzo dziękuję. — Rosjanin podniósł się z kolan i uścisnął nam wszystkim dłonie. — 
Nie mam pojęcia, jak mogę się odwdzięczyć. 

— Najpierw da się pan opatrzyć — powiedział Werter za zaskakującą stanowczością. — Mieszka pan 
gdzieś w pobliżu? 

— Tak, tak, chodźcie za mną. — Starzec ledwo trzymał się na nogach, jednak, kuśtykając, ruszył przed sie-
bie.  

Po kilku minutach doszliśmy do niewielkiej drewnianej chaty z omszałym dachem. Wyglądała, jakby miała 
zaraz się rozpaść, jednak nasz przewodnik bez obaw wszedł do środka.  

Pod jedną z zawilgoconych ścian stał mały kamienny kominek, a tuż obok niego pniak i kilka głazów, najwy-
raźniej mających imitować stół i krzesła. Naprzeciw znajdowało się wyłożone mchem i starym sianem le-
gowisko, przykryte skórami i wytartymi kocami, prawdopodobnie liczącymi sobie więcej lat niż ja. 

— To jest pana dom? — zapytał przejęty panującymi w budynku warunkami Niemiec. 
— W rzeczy samej — odpowiedział ranny. — Mieszkam tu sam. Od wielu, wielu lat. Przenocujcie tu, jeśli 

chcecie. Zaraz przygotuję coś do jedzenia.  
— Najpierw pan usiądzie. — Wskazałem dłonią na jeden z kamieni, a następnie poleciłem Konradowi i Ta-

deuszowi wyjść na zewnątrz w razie, gdyby zbiry postanowiły nas śledzić. 
Były więzień przewrócił oczami, wyraźnie niezadowolony z faktu, że to nie on mówi, co inni mają robić, jed-

nak opuścił pomieszczenie bez wdawania się w dyskusję. 
— Żaden pan — zaprotestował gospodarz. — Dimitr Ryków jestem. 
— Mamy jakieś bandaże? — zapytałem przyjaciela, gdy przyglądaliśmy się obrażeniom mężczyzny. 
— Powinno zostać kilka w torbie. — Pokiwał powoli głową. — Już po nie idę. 
Młodzieniec wrócił po niedługim czasie, niosąc w dłoniach materiał i alkohol.  
— Przyniosłem też to. — Pokazał brodą na buteleczkę z trunkiem. — Musimy mieć coś do odkażenia ran. 
— Świetnie, dziękuję. Połóż to na pień… — urwałem, nie chcąc urazić Rosjanina. — Stole. 
— Nie musicie udawać — zaśmiał się. — Wiem doskonale, że to tylko kawałek pnia.  
Ja i Werter uśmiechnęliśmy się do siebie. Dobrze było widzieć, że mimo nie najlepszego stanu, Ryków da-

lej miał dobry humor. 
Razem szybko uporaliśmy się z obiciami i otarciami. Tadeusz wszedł do środka z upolowanymi zającami, 

kiedy kończyliśmy zawiązywać ostatni bandaż. Szlachcic zaoferował się, że przyrządzi posiłek, jeśli któryś 
z nas stanie na straży wraz z Konradem. Szybko na to przystałem, nie chcąc zmuszać przyjaciela do uże-
rania się z nielubianym towarzyszem. 
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Wyszedłem na zewnątrz i oparłem plecy o gładkie drewno, biorąc głęboki wdech świeżego powietrza.  
— Nie powinniśmy tu być — mruknął Polak. — Będziemy mieć duże opóźnienie, przez to, że postanowili-
ście zaopiekować się jakimś zniedołężniałym staruchem.  
— Potrzebował naszej pomocy — spojrzałem na niego z niedowierzaniem, nie mając pojęcia co go ugryzło. 
— Mieliśmy go tam zostawić i skazać na śmierć? 
— Mieliśmy się nie wtrącać. — Były więzień złamał patyk, którym wcześniej bawił się w dłoniach. — Nie 
będziemy mieć szans, jeśli tamta zgraja lepiej się uzbroi.  
— Nie sądzę, żeby tu wrócili. Poza tym, jutro rano wyjedziemy dalej.  
Mężczyzna w odpowiedzi wydał z siebie nieokreślony pomruk. 
Staliśmy w ciszy przez dłuższy czas, aż w końcu Litwin wystawił głowę za drzwi. 
— Skończyłem. — Wyszczerzył zęby w uśmiechu. — Wejdziecie do środka? 
— Nie — wycedził Konrad. 
— Tak — odpowiedziałem w tym samym momencie.  
Towarzysz zgromił mnie wzrokiem. 
— Daj spokój. — Pokręciłem do niego głową. — Przecież nic się nie stanie. A nawet jeśli, to najpierw usły-
szysz konie. 
Weszliśmy do środka, gdzie już przygotowane były drewniane miski wypełnione parującą potrawką. Na jed-
nym z kamieni siedział roześmiany Werter, rozprawiający o czymś zawzięcie z Rosjaninem. 
— Nie uwierzysz! — niemal krzyknął, kiedy zobaczył, że wszedłem do środka. — Dimitr pracował kiedyś na 
carskim dworze! 
— Naprawdę? — Zaskoczony uniosłem brwi.  
— Tak, tak — zaśmiał się ranny, ocierając spływającą po policzku łzę. Najwyraźniej musiał usłyszeć niezły 
żart. — Ale to było bardzo dawno temu. 
Wspólnie zasiedliśmy do posiłku. Gospodarz nie szczędził nam historii o życiu prywatnym mieszkańców 
Petersburga, anegdot szeptanych między służbą i wielu innych rzeczy.   
Dimitr odstąpił nam część koców i futer, więc gdy ogień w kominku dogasał, wszyscy położyliśmy się, zaj-
mując niemal całą przestrzeń chatki. Oddech leżącego obok mnie Niemca szybko zrobił się cichy i miarowy, 
tak samo zresztą jak Tadeusza i starszego mężczyzny. Jedynie Polak kręcił się z boku na bok, robiąc za-
mieszanie. 
— Idź spać, Konradzie — wyszeptałem, kiedy po raz kolejny wybudził mnie z półsnu. — Jutro mamy jesz-
cze spory kawałek do przejechania. 
— Nie — odmówił. — Zostanę na straży, w razie, gdyby coś się zaczęło dziać.  
— Jak wolisz. — Odwróciłem się do niego plecami i zasnąłem. 
Obudziliśmy się o świcie. Promienie słońca wpadały do środka przez szczeliny w dachu, a leśne ptaki za-
częły już śpiewać. Po śniadaniu składającym się głównie z jagód i orzechów, zaczęliśmy zbierać swoje rze-
czy, by wyruszyć w dalszą podróż.  
— Poczekajcie — odezwał się Rosjanin, kiedy mieliśmy wychodzić. — Mam coś dla was, w podzięce za 
uratowanie mi życia.  
Staruszek wyciągnął spod sterty siana złoty, misternie zdobiony klucz. Pokryty był wgłębieniami, w których 
prawdopodobnie kiedyś znajdowało się coś cennego.  
— Zabrałem to kiedyś z pałacu. — Dawny sługa wręczył nam przedmiot. — Kiedy byłem w potrzebie, wy-
ciągałem jeden z kamieni, ale teraz mam przeczucie, że wam może przydać się bardziej.  
— Dziękujemy, Dimitrze. — Schowałem prezent pod ubrania.  
— Mam też prośbę. Na dworze został mój wnuk, Adrik. Był małym szkrabem, kiedy wyjechałem, teraz już 
pewnie jest dorosły. Pozdrowicie go, jeśli uda wam się z nim spotkać?  
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Nie będziecie mieć trudu z rozpoznaniem go, rzadko kiedy ktoś o jego imieniu ma tak jasne włosy.  
— Oczywiście. — Uśmiechnąłem się lekko, pamiętając blondwłosego młodzieńca z carskiej armii.  
Pożegnaliśmy się z rannym. Werter sprawdził jeszcze kilka razy, czy na pewno nikt nie powinien zostać, by 
się nim zająć, w końcu jednak udało nam się ruszyć. 
Kiedy dotarliśmy do Petersburga, od razu pospieszyliśmy na dwór, nie chcąc tracić czasu. Natychmiast po-
spieszyliśmy do dowódcy, by zgodnie z przedstawionym przez Konrada planem, zaciągnąć się do oddzia-
łów carskiej gwardii obronnej. Nasze przemówienie — polegające głównie na zachwytach nad dokonaniami 
rosyjskiego Imperium  — musiało wypaść przekonująco, bo jakimś cudem przyjęto nas od razu i przydzielo-
no nocną wartę pod drzwiami carskiej sypialni. Resztę dnia postanowiliśmy przeznaczyć na odpoczynek. W 
kwaterze, którą dostaliśmy,  znajdowały się jednak nie cztery łóżka, a pięć, z czego jedno wyraźnie było 
przez kogoś zajęte. Rozłożyliśmy swoje bagaże na pozostałych materacach.  
Wkrótce dowiedzieliśmy się, kto miał być naszym współlokatorem. W wejściu pojawiła się znajoma blond 
czupryna i do środka wparował młodzieniec o wesołych oczach. Spojrzałem na żołnierza, niedowierzając, 
jak ogromne szczęście mieliśmy.  
—  A — a d r i k ?  —  w y d u k a ł e m ,  r o z s z e r z a j ą c  o c z y .  
— Kordian! Tak myślałem, że skądś kojarzę tę twarz! Co ty tutaj robisz? 
Z oczywistych przyczyn, nie mogłem opowiedzieć mu o naszych prawdziwych zamiarach, szybko wymyśli-
łem więc jakąś wiarygodną wymówkę.  
— Znacie się? — zapytał groźnym tonem Polak, od dłuższego czasu mierzący żołdaka wzrokiem. 
Opowiedziałem towarzyszom o moim poprzednim spotkaniu z Rosjaninem. Werter, który słyszał już wcze-
śniej tę historię, niezwykle się ucieszył, mogąc wreszcie poznać młodzieńca. Tadeusz również wykazywał 
entuzjazm, jedynie były wileński  więzień wciąż był wrogo nastawiony. Dopiero potwierdzenie przez gwar-
dzistę, że naprawdę jest wnukiem poznanego przez nas w lesie staruszka, zmieniło nieco sposób patrzenia 
Konrada.  
W końcu jednak nastał wieczór, musieliśmy udać się na wartę. Stanęliśmy pod drzwiami komnaty, czekając 
aż wszyscy mieszkańcy pałacu zasną. Dopiero po kilku godzinach odważyliśmy się spróbować wejść do 
środka, jednak wrota były zamknięte. Litwin niemal rzucił się na klamkę, szarpiąc nią z całej siły i stękając z 
wysiłku tak, że obawialiśmy się, iż ktoś zwróci na nas uwagę. Szybko więc go odciągnęliśmy i zaczęliśmy 
zastanawiać się nad innym rozwiązaniem. Werter zaproponował dostanie się do wnętrza oknem, jednak 
było to zbyt ryzykowne. Przypomniałem sobie nagle o prezencie danym nam przez Dimitra. Wyciągnąłem 
klucz spod munduru i włożyłem go do zamka, a następnie przekręciłem. Usłyszałem cichy zgrzyt i po chwili 
drzwi uchyliły się ze skrzypnięciem.  
Wpadliśmy do sypialni i stanęliśmy przy łóżku. Konrad wyciągnął swoją szablę, kiedy jednak przyłożył ją do 
gardła cara, ten obudził się. Władca Rosji natychmiast się zerwał. 
— Jak śmialiście  próbować targnąć na me życie!!! — wrzasnął donośnym głosem. — Jam jest waszym pa-
nem!!! Waszym obowiązkiem jest mnie wielbić!!! 
— Twój terror wkrótce dobiegnie końca!!! — Polak nacisnął ostrzem na miękkie miejsce między obojczyka-
mi, jednak coś jakby go powstrzymywało od wbicia broni w mężczyznę.  
Tadeusz rzucił się z wojowniczym okrzykiem na naszą niedoszłą ofiarę, jednak zastygł w połowie ciosu. Z 
jego miny mogłem wyczytać, że nie ma pojęcia, co się dzieje.  
Usłyszałem dźwięk uderzenia stali o drewnianą podłogę i kątem oka zobaczyłem blade niczym śnieg na 
Mont Blanc lico Wertera, który wypuścił z dłoni rękojeść i zaczął powoli się wycofywać. Był chyba najbar-
dziej przerażony z całej naszej czwórki.  
Nie rozumiałem, dlaczego na innych tak podziałała aura, jaką roztaczał wokół siebie car Rosji, a ja sam nic 
nie czułem. Nie miałem jednak czasu, by dłużej to roztrząsać, ponieważ car kontynuował. 
— TERROR?! JUŻ JA WAM ZARAZ POKAŻĘ, NA CZYM POLEGA PRAWDZIWA GROZA!!! 
Odskoczyłem, kiedy mężczyzna gwałtownie urósł, powiększając się do niemal dwukrotności postury nor-
malnego człowieka. Jego skóra przybrała czerwony odcień, z czubka głowy wyrosły rogi przypominające 
kozie, zęby oraz pazury znacznie się wydłużyły i wyostrzyły, a oczy przekrwiły. W pomieszczeniu unosił się 
intensywny zapach siarki.  
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Poczułem rosnący ciężar na szyi, odruchowo więc dotknąłem jej okolicy. Palcami odnalazłem rzemień z 
powieszonym na nim srebrnym krzyżem, niemal parzącym moją skórę. Zerwałem go z karku i, nie bardzo 
wiedząc, co innego mogę zrobić, pobiegłem w stronę szatana. Zacisnąłem powieki, wyciągając rękę i przy-
tykając dłoń z krucyfiksem do jego piersi.  
Diabeł zasyczał, najpierw cicho, jednak po chwili przerodziło się to w ogromny pisk, od którego głowa zda-
wała się pękać. Wkrótce padł jednak pokonany na łóżko.  
Werter, Konrad i Tadeusz ocknęli się z letargu i całą czwórką wbiliśmy jednocześnie nasze szable w ciało 
potwora, by mieć pewność, że to jego ostateczny koniec. 
Usłyszeliśmy zbliżające się kroki na korytarzu. Straż musiała usłyszeć wrzaski i wszczęła alarm. Nim jednak 
opuściliśmy sypialnię, Polak znalazł na biurku kałamarz z atramentem. Razem z nim i Soplicą napisaliśmy 
na jednej ze ścian “Jeszcze Polska nie umarła”. Niemiec w tym czasie otworzył okno, przez które uciekli-
śmy w momencie, gdy do komnaty wpadła carska gwardia. Miałem tylko nadzieję, że Adrikowi nic się przez 
nas nie stanie.  
Po upewnieniu się, że nikt nas nie ściga, wróciliśmy na chwilę do kwatery, by zabrać swój skromny dobytek. 
Śpiący w swoim łóżku blondyn przebudził się, kiedy zamknęliśmy drzwi.  
— Już wróciliście..? — wymruczał, dalej będąc w półśnie. — Tak szybko..? 
Spojrzałem na młodzieńca, podejmując decyzję w mgnieniu oka. 
— Pakuj się — powiedziałem, zdecydowanym tonem. — Wyjeżdżamy. 
— Co takiego? — Żołdak spojrzał na nas nieprzytomnie, zaraz jednak przetarł oczy. — Czyja to krew? 
— Wyjaśnimy ci wszystko po drodze, ale musisz z nami pojechać, jeśli chcesz przeżyć. — Werter szybko 
zrozumiał mój pomysł.  
Przestraszony szeregowy natychmiast nas posłuchał, dzięki czemu już po kilku minutach wyruszyliśmy w 
drogę. Zatrzymaliśmy się dopiero na skraju lasu, w którym znajdowała się chata Dimitra. Nie mieliśmy cza-
su, by tłumaczyć Ivanoviczowi wszystko w trakcie jazdy, dlatego wciąż patrzył na nas, jakby obawiał się, że 
możemy go zabić.  
Konrad zapukał do drzwi, które natychmiast zostały otwarte przez starca. Oczy mężczyzny wypełniły się 
łzami, kiedy zobaczył wśród nas swojego wnuka. Rzucił się zaskoczonemu Adrikowi na szyję. Gwardzista 
nie wiedział, co ma z tym zrobić, poklepał więc pustelnika po plecach. 
Mężczyzna wpuścił nas do środka i przygotował wszystkim napar z leśnych ziół. Kiedy napój był gotowy, 
kazał nam opowiedzieć, co sprowadza nas tak szybko do niego z powrotem. Wyjawiliśmy więc całą praw-
dę, wierząc, że możemy mu zaufać. 
— Car szatanem? O tym jeszcze nie słyszałem — zaśmiał się, ale na jego twarz po chwili wstąpił pochmur-
ny wyraz. — Zaraz, wy wcale nie żartujecie… 
— Ale nie wydasz nam wojskom, prawda? — Werter podniósł na niego wzrok przypominający spojrzenie, 
którym zbity pies obdarza właściciela.  
— Oczywiście, że nie. — Ryków uśmiechnął się do nas ciepło. — Ale nie możecie tu zostać. Ja też nie. Po-
winniśmy wyjechać gdzieś daleko. Niedługo zaczną szukać sprawców zamachu, a odnalezienie was lub 
mnie nie będzie takie trudne. Najpierw jednak… 
Dimitr rozpalił w kominku, po czym nakazał nam się rozebrać i wrzucić zaplamione krwią mundury do ognia. 
Przebraliśmy się we wcześniejsze odzienia i znaleźliśmy też coś dla szeregowego. Nie mógł paradować w 
umundurowaniu, będąc dezerterem. 
Starzec zabrał najważniejsze dla siebie rzeczy i wraz z nami wyszedł na zewnątrz. Wtedy zdaliśmy sobie 
sprawę z tego, że nie mamy dla niego konia.  
— Proszę. — Adrik wyciągnął rękę do dziadka. — Jedź ze mną.  
Ranny z chęcią przystał na tę propozycję, więc już po chwili znów oddalaliśmy się od pałacu.  
Droga była trudna, musieliśmy omijać miasta, by nie wpaść na żaden oddział wojsk. W końcu jednak udało 
nam się wyjechać poza granice Rosji. Ponownie zatrzymaliśmy się w litewskim dworku, tym razem, by po-
żegnać się z Tadeuszem. Wiele razem przeżyliśmy, nie był więc to najłatwiejszy moment. Wkrótce odłączył 
się od nas też Konrad, twierdząc, że ma jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w okolicach Wilna, by w końcu 
poczuć należyty spokój. Nie można było nie zauważyć ulgi na twarzy Wertera, kiedy oddalaliśmy się od 
Polaka. Dimitra i jego wnuka postanowiłem odprowadzić aż do zarządzanej przez Grzegorza, a kiedyś na-
leżącej do mnie,  posiadłości. Wiedziałem doskonale, że nie będzie im tam niczego brakować, a stary przy-
jaciel bardzo ucieszył się z moich odwiedzin i poznania nowych rezydentów. Obiecaliśmy sobie, że będzie-
my utrzymywać regularny kontakt listowny. 
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Co do mnie i Wertera natomiast, postanowiliśmy zwiedzić przynajmniej część świata, nim się zestarzejemy. 
Żadne z nas nie marzyło o ożenku czy zakładaniu rodziny, cieszyliśmy się jedynie swoim towarzystwem. 
Przejechaliśmy wspólnie wiele krajów, w końcu osiedlając się jednak we Francji. Pewnego dnia zaskoczyła 

nas tam wiadomość, że Polska znów stała się niepodległym krajem, czego tak bardzo zawsze pragnąłem.  

Zabiorę Cię na wczasy w czasie... 

 

Marta Witek 2PC 

 

 

Wczasy, to zespół założony kilka lat temu, wprowadzający świeży, nowofalowy powiew na polskiej scenie 

muzycznej. Tworzą go Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło. Póki co na swoim koncie mają Ep-kę 1000 pro-

blemów wydaną w 2017 roku oraz album Zawody wydany rok później. Zanim jednak przejdę do recenzji ich 

debiutanckiej płyty i tego, dlaczego mnie zauroczyła, napiszę kilka słów o tym, co skłoniło mnie do jej prze-

słuchania. Na twórczość chłopaków trafiłam dzięki surfowaniu po odmętach Spotify (na którym mają ok. 13 

tysięcy słuchaczy w miesiącu), spragniona odkryć trochę polskiego nie(ż)alu. Tak więc trafiłam na Wczasy i 

naprawdę się nie zawiodłam! Najpierw postanowiłam przesłuchać EP-ki, jako że składa się tylko z czterech 

utworów, więc pozwoliło mi to szybko obeznać się z tym, co zespół ma do zaoferowania. Pierwszy utwór Pe-

gasus (warto nic nie robić), oczarował mnie całkowicie. "Mam 32 lata i zupełnie nie rozumiem świata...". 

Przyjemna melodia kontrastuje z lekko przygnębionym i znużonym wokalem, stęsknionym za dzieciństwem. 

Po kolorowych grach, zabawkach i bajkach zostało już tylko rozczarowanie, które pociągnęła za sobą doro-

słość. Muzyka świetnie komponuje się ze śpiewem, te dwa elementy razem dryfują, idealnie oddają ucieczkę 

od niechcianej rzeczywistości i wprowadzają słuchacza do świata gier wypełnionego niekończącą się roz-

rywką, "feerią kolorów", planetami, które w porównaniu do ludzi, zawsze się śmieją. Do tego krzyki, dyskusje 

i szemrania, które słychać w "tle" dodają fajnych wibracji, wrażenia, że wokalista opowiada o swoich uczu-

ciach gdzieś w zgiełku całej tej codzienności, która ignoruje jego "problemy" (Ep-ka słusznie zatytułowana) i 

próbuje przebić się do świata, do którego ten się ucieka. Mimo wszystko, utwór nie jest przygnębiający, lecz 

wypełniony pewną melancholią. Nie wyraża jednak żalu do tego, co przeminęło, tekst możemy traktować po 

części ironicznie, w końcu "Warto nic nie robić, w praktyce i teorii" - toteż podmiot liryczny nie oczekuje 

zmian, preferuje ten wyluzowany styl życia, który być może stanowi drogę do pogodzenia się ze stanem rze-

czy?  

Trzy pozostałe piosenki również utrzymują się w tej konwencji, jednak do mnie najbardziej przemówił i za-
chęcił do dalszego poznania muzyki duetu właśnie Pegasus... 
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Zawody (2018), Wczasy 
 
 

 
 
 
10 utworów, czas; 38 minut 52 sekundy 
 
Przejdźmy zatem do albumu Zawody, który zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie niż Ep-ka. Tytuł, trafio-
ny w dziesiątkę, jednym słowem opisuje zawartość płyty. Zawody należy rozumieć tu w wielu znaczeniach; 
jest to płyta o zawodach, w których przeciwnikiem staje się monotonia, rutyna, brak chęci do działania, o 
zawodach, w których nie zawsze się wygrywa i w których ktoś zawsze musi ponieść klęskę, ale również o 
zawodach miłosnych. 
 
Toteż Wczasy ponownie poruszają temat przyziemnych problemów. Śpiewają o swoich marzeniach, oba-
wach, o rezygnacji, która towarzyszy przy coraz to kolejnych niepowodzeniach. Jednocześnie są błyskotli-
wi, pełni luzu, potrafią podnieść na duchu, sprawić, by na chwilę przestać się przejmować tym, co dobijają-
ce. 
Warto też dodać, że na 1000 problemów słychać perkusję, z kolei na Zawodach już automat (chłopacy po-
szukiwali nowego perkusisty, jednak były to poszukiwania bezowocne, stąd ta decyzja). Pomimo, że obie 
komplikacje tematycznie są do siebie podobne, różnica brzmień jest już słyszalna. 

Album otwiera utwór pełen blasku, epatujący kiczem lat 80. i plasujący się na całej trackliście dość ekscen-
trycznie, do tego przez samych twórców określony kabaretem i błazenadą. Nie zapowiada jednak tego, z 
czym spotkamy się, słuchając kolejnych kawałków.  Piosenka zabierze nas "tam, tam gdzie oni... Prince i 
Bowie" i w rytmie kosmicznej, dyskotekowej melodii, w stanie tanecznej nieważkości prowadzi do numeru 
Jesteś Najlepszy. Posiada prosty, jednak poruszający tekst. Utwór, przede wszystkim przy zwrotkach, ma 
dla mnie wydźwięk manifestacji, słowa po prostu trafiają w samo sedno, sprawiają, że faktycznie zaczynam 
się zastanawiać "Czy ktoś kiedyś....?". Fragmenty "Jest mi z Tobą najlepiej…” i "Choć tak bardzo cenię sa-
motność, wybrałem Ciebie" są bardzo ciepłe i wypełniają poczucie samotności wywołane w trakcie pierw-
szej części piosenki. Wszystko to w obwolucie przyjemnych dźwięków gitary i syntezatora. Trzeci utwór jest 
niepodważalnym hitem, zyskał największą popularność wśród słuchaczy i ani trochę się temu nie dziwię. 
(Ciekawostka: ponoć wybrzmiał gdzieś w ramówce TVNu, co przyczyniło się do wzrostu popularności utwo-
ru, jak i zainteresowania samym zespołem, chociaż ja kompletnie nie kojarzę tego utworu z telewizji). Wyra-
ża bunt przed jutrem, które czeka na nas z masą niechcianych obowiązków. Zestawia ze sobą dwa całkiem 
odmienne światy, które są oddalone od siebie zaledwie o kilka czy kilkanaście godzin - imprezowe poczucie 
beztroski i wolności z przygnębiającą wizją następnego dnia. Pomimo świadomości klęski, tego, że "jutro to 
się skończy", pozwala unieść się i sprawia, że chce się "dzisiaj jeszcze tańczyć... i śpiewać". Po tym tempo 
zwalnia (jednak tylko na chwilę), mgła opada, na rzecz numeru zatytułowanego tak samo jak album.  
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“W naszym programowym utworze pt. Zawody pojawia się wers: „Nie każdy może być inżynierem / Zapro-
jektować kanalizację”. To jest bardzo osobista linijka, autobiograficzna, na temat Żwira – co prawda ja ją na-
pisałem, ale robiąc to, myślałem właśnie o nim.”  
 
Mnie zaś najbardziej urzekł wers "Dla Ciebie mógłbym być, ale trochę mi się nie chcę".  
Ostatnia minuta pozwala totalnie odpłynąć, aby zaraz zostać wciągniętym w wir porywczego "Ryszarda", 
definitywnego króla, do którego od razu mam ochotę skakać. Pod kurtyną humoru i ironii krytykują mainstre-
am, chwalą również “małą stabilizację” którą daje sława. Z dystansem do siebie przyznają się do swoich ma-
rzeniach o sześciu hitach numer jeden, byciu głosem pokolenia i graniu koncertów na pół miasta. Powiem 
tylko tyle - jak najbardziej Wczasy na to zasługują i tego im życzę.  

"Hity lecą" do drugiej części albumu, bardziej sennej, wygaszonej i spokojnej. Weź mnie dowodzi, że wokale 
Bartka i Kuby potrafią ze sobą świetnie współgrać.  

“Do tego graliśmy przez rok jako DJ-e w poznańskim Dragonie, gdzie mieliśmy okazję obserwować ludzi ba-
wiących się od wieczora aż do 5. rano – efektem tego jest numer Smutne disco” 

Smutne disco nie jest zatytułowane w tym przypadku ironicznie. Naprawdę brzmi posępnie i przygnębiająco. 
Jest w tym coś lirycznego i romantycznego. (I dodam, że bardzo podoba mi się wykorzystanie autotune przy 
końcówkach każdej zwrotki). Po Ciągle sam następuje Kąpiel. Metaforyczna, bardzo nastrojowa i relaksują-
ca, daje wyciszenie po wszystkich uczuciach związanych z poprzednimi 8 piosenkami. Odrobinę żałuję, że 
Kąpiel nie została umieszczona na końcu, ponieważ była by idealna na zamknięcie albumu. Ostatnim zaś 
numerem został  Nowy Świat. W wywiadzie z Rafałem Krausem, dostępnym na Papaya.Rock, Wczasy zo-
stały zapytane czy są wyznawcami zasady “Kiedyś to było”, odpowiadają tak: 
 
“(Jakub Żwirełło); Ja w pewnym sensie hołduję dewizie „kiedyś to było”. Na przykład kiedy tworzę wideo. W 
końcu realizuję teledyski VHS – nie tylko dla Wczasów, ale i dla innych zespołów.”  
 
Wczasy idealnie łączą gitarę i syntezator tworząc post-punkowe, spokojne, lekkie, falujące dźwięki, klimatem 
nawiązując do lat 90. i 80. Krążą wokół przyjemnych, synthpopowych melodii, które pozwalają odpłynąć i 
poczuć się po prostu - jak na wczasach, o których od zawsze marzymy i nigdy nie możemy ich zrealizować. 
Znaczącym i tym, co charakterystyczne dla duetu, są teksty - pomimo że wydają się osobiste, okazuje się, 
że każdego dotykają te same problemy. W opiniach słuchaczy Wczasów, często powtarza się to, że Ci utoż-
samiają się z tekstami, czują, że piosenka jest o nich. Myślę, że fenomen ich tekstów polega nie tylko na 
tym, że są szczere i realistyczne, lecz także na dystansie, zderzaniu żartu z powagą. Wczasy, duet gorzko 
śmieszny, polecam jak najbardziej przesłuchać. 
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Patrycja: Moim gościem jest Barbara Stelmach-Wilk, nauczycielka geografii i biologii w naszym liceum. 
Chciałabym dzisiaj porozmawiać, myślę, na bardzo ważny temat i coraz częściej poruszany, a mianowicie 
na temat ekologii. Dlaczego warto dbać o środowisko? 

Pani Profesor: Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Przede wszystkim jest to dla nas być albo nie być. Jeżeli 
przestaniemy zwracać uwagę na środowisko, w którym żyjemy, to tak naprawdę utracimy nasz dom. W tej 
chwili zmiany klimatyczne stały się faktem, nie jest to mrzonka ani wymysł naukowców, te zmiany są już 
zauważalne. Jeśli chcemy, by nasze dzieci mogły również cieszyć się naszą planetą, to musimy zacząć 
dbać o środowisko. 

Patrycja: Jakie dałaby Pani Profesor rady dla osoby, która chciałby zacząć dbać o planetę? 

Pani Profesor: Przede wszystkim warto zacząć od małych kroków. Najważniejsze to, żeby taka osoba była 
świadoma, dzięki temu coraz łatwiej będzie podejmowała wszelkie działania proekologiczne. Myślę, że naj-
lepiej zacząć od codziennych rzeczy, zwracać uwagę na wszechobecny plastik, chociażby w postaci butel-
ki, z której możemy pić wodę filtrowaną zamiast wielu butelek plastikowych. Na pewno to, co robimy od 
dłuższego czasu, czyli segregowanie śmieci. Coraz częściej firmy kosmetyczne zaczynają zwracać uwagę 
na opakowania kosmetyków. Opakowania na szampony, żele pod prysznic to przecież kolejne plastikowe 
odpady. Zatem pojawiają się różnego rodzaju szampony, mydła w kostkach, co nie generuje dalszego od-
padu plastiku. Dodatkowo kwestia naszej szafy, odpowiedzialność za to, co kupujemy. W momencie, kiedy 
kupimy daną rzecz, warto byłoby zdać sobie sprawę z tego, co się z tą rzeczą stanie za jakiś czas. Czy bę-
dziemy nosić daną rzecz wystarczająco długo, z jakiego materiału jest zrobiona, czy jest to materiał natural-
ny czy sztuczny (poliester). Sprawdzić swoją garderobę, kupować mniej, kupować rzeczy z oddychających 
materiałów, które będą się rozkładać. Wybierać komunikację miejską, spacer czy rower zamiast samocho-
du. 

Patrycja: W zupełności się z tym zgadzam. Ja natomiast zauważyłam, że kupowanie w sklepach z odzieżą 
używaną przynajmniej w moim otoczeniu stało się znacznie bardziej popularne niż było to kiedyś, a dzięki 
temu można dać ubraniom drugie życie. Jednakże część społeczeństwa nadal nie przejmuje się istnieniem 
problemu zanieczyszczonego środowiska. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to wynika? 

"W tej chwili zmiany klimatyczne stały się 

faktem, nie jest to mrzonka ani wymysł 

naukowców, te zmiany są już zauważalne." 

Rozmowa z Panią Profesor Barbarą 

Stelmach-Wilk 

Patrycja Nowakowska 2PC 
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Pani Profesor: Przede wszystkim z braku świadomości. Trudno niektórym osobom zrozumieć, że 
konsekwencje zmian klimatycznych będą coraz poważniejsze i będą dotyczyć życia kolejnych pokoleń. 
Myślę też, że niektóre osoby zbyt dosłownie biorą do siebie cytat z Biblii: "Czyńcie ziemię poddaną". Nie 
znaczy to, że mamy tę ziemię grabić. Tak naprawdę człowiek od 200/300 lat całkowicie opanował każdy 
zakątek naszej planety i eksploatuje ją na każde możliwe sposoby. Czyli stosujemy gospodarkę 
rabunkową względem naszej planety, zamiast w jakiś bardziej przyjazny i naturalny sposób z nią 
współgrać. Trzeba powiedzieć to wprost, ludzie są egoistami w tej kwestii. Na szczęście młodsze 
pokolenia zaczynają rozumieć problem i przeciwstawiać się erze plastiku, sztuczności, nadmiernego 
konsumpcjonizmu. Jeśli młodzi ludzie zjednoczą siły, to myślę, że jest szansa, na to, żeby przebudować 
świadomość nawet tych najbardziej zatwardziałych. Niestety, taka jest prawda, że wszystko u takich ludzi 
kręci się wokół pieniądza i zysku. 
 
Patrycja: Wspomniała już Pani Profesor o wszelkich metodach na poprawę jakości środowiska. Jakie 
Pani Profesor ma nawyki w swoim codziennym życiu? 
 
Pani Profesor: Piję wodę w butelce filtrowanej zamiast w jednorazowej. Zamiast codziennego dojazdu 
do pracy samochodem zaczęłam wybierać komunikację miejską, spacer, a może niedługo rower. Na 
pewno mniejsza ilość plastiku wokół siebie. Kwestia też ubrań, wolę mieć ich mniej, ale z lepszego 
materiału niż ze sztucznego. Zaczęłam puszczać je do drugiego obiegu, ponieważ nie powinniśmy ich 
wyrzucać do śmieci, jeśli już to do specjalnych kontenerów. Oprócz tego, kwestia żywności, myślę, że 
wielu Polaków ma duży problem z jej marnowaniem. Z tego względu zaczęłam dokładnie planować 
posiłki i zakupy, zapisując wszelkie potrzebne produkty na liście, by niczego nie wyrzucać oraz 
ograniczać spożywanie mięsa. Właśnie rolnictwo generuje bardzo duże zanieczyszczenia do naszej 
atmosfery i hydrosfery. Ono jest czynnikiem w dużej mierze zmian klimatycznych. 
 
Patrycja: Ostatnio zauważyłam, że kiedyś nie miałam problemu z wyrzuceniem jedzenia do śmietnika, 
teraz zwracam na to dużą uwagę i staram się je w jakikolwiek wykorzystać, by niczego nie marnować. 
Natomiast bardzo dobrą alternatywą, by nie wyrzucać ubrań do śmietnika, jest oddanie ich do 
Sklepu Charytatywnego, który powstał niedawno w Szczecinie. Jest to łatwy i efektywny sposób na 
pozbycie się nieużywanych rzeczy, nie tylko odzieży. 
Mamy pandemię od ponad roku. Czy ona miała jakiś wpływ na jakość środowiska? 
 
Pani Profesor: Zdecydowanie tak. Widzimy często w mediach obrazy walających się maseczek, 
plastikowych rękawiczek. Pandemia spowodowała, że przestaliśmy myśleć nad przyszłością, skupiliśmy 
się na tym, co tu i teraz. W związku z tym myślę, że ten okres bardzo mocno wpłynie na dalsze życie. 
Jak wiemy, wszelkie odpady zazwyczaj trafiają do oceanów, do miejsc, do których nie powinny. 
Wyrzucajmy maseczki do kosza, może nawet warto oderwać gumki, które są w maseczkach. Niestety, 
jeśli takie maseczki trafią do jakiegoś ekosystemu naturalnego, mogą na tym ucierpieć zwierzęta, 
wplątując się we wszelkie śmieci zostawione przez człowieka. 
 
Patrycja: Powiedziała Pani Profesor o negatywnym wpływie pandemii na środowisko. Czy jest jednak 
jakiś pozytywny? 
 
Pani Profesor: Dzięki temu, że został wstrzymany ruch lotniczy na dłuższy czas, przybyło więcej 
ptaków. Zwierzęta w momencie, kiedy człowiek przestał funkcjonować w ich naturalnym ekosystemie, 
zaczęły mieć więcej miejsca do rozrodu, czuć się bezpieczniej. Na pewno w czasie ścisłego lockdownu, 
mieliśmy do czynienia z odradzającymi się ekosystemami. Miało na to wpływ wiele czynników, przede 
wszystkim transport. Myślę, że też my zaczęliśmy coraz bardziej doceniać przyrodę, że spacer w lesie 
jest znacznie przyjemniejszy bez zostawionych w nim śmieci. 
 
Patrycja: Ja również zauważyłam, że po całym dniu nauczania zdalnego z większą ochotą wychodziłam 
na spacery na łonie natury, by odpocząć od ciągłego siedzenia w domu. 
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Pani Profesor: Dodam jeszcze, że do nas wreszcie dotarło, że my tak naprawdę mamy tylko przyrodę w 
tym krytycznym czasie, że istnieje wiele gatunków ptaków, których oglądanie, może być np.: świetnym 
rodzajem terapii antystresowej. 
 
Patrycja: Dokładnie. Jednak zmieniając temat, to dlaczego zdecydowała się Pani Profesor na nauczanie 
geografii i biologii? Czy któryś z tych przedmiotów jest Pani Profesor łatwiej przedstawiać uczniom? 
 
Pani Profesor: Moim pierwszym wykształceniem są studia z biologii. Wydaje mi się, że od dziecka nauki 
przyrodnicze były czymś, w czym odnajdowałam się najlepiej. Biologia cały czas szła w parze z geografią 
wbrew pozorom. Po zakończeniu studiów z biologii postanowiłam rozwijać swoje zainteresowania 
naukami geograficznymi i stąd powstał pomysł na kolejne studia. Myślę, że biologia i geografia mają 
wiele wspólnego jako nauki. Dlatego nie odczuwam takiego przeskoku między tymi przedmiotami i 
zarówno w jednej i drugiej dziedzinie odnajduję treści, w których dobrze się czuję. Geografii i biologii 
uczy mi się bardzo dobrze, obydwa z takim samym zaangażowaniem i przyjemnością. 
 
Patrycja: Za dwa tygodnie wakacje, jakie Pani Profesor ma plany na ten wolny czas? 
 
Pani Profesor: Przyznam, że po tym całym reżimie sanitarnym trochę brakuje mi powietrza, pewnego 
wytchnienia. Postanowiłam, że wyjadę na tydzień do Włoch, do miasteczka w górach, położonego z dala 
od atrakcji turystycznych. Myślę, że szczepienia spowodują, że będziemy mogli się coraz swobodniej 
poruszać i wszystko powróci na właściwe tory. 
 
Patrycja: Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę udanych wakacji. 
 
Pani Profesor: Dziękuję bardzo. 
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