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WIOSNA. MOST.
BEKSINSKI.

W

iosna zbliża się do nas wielkimi krokami. W chwili, kiedy to
piszę, śniegu za oknem jak na lekarstwo. Nic nie wskazuje na to,
by zima miała wrócić (choć – jak wiadomo – z zimą w Polsce
nigdy nic nie wiadomo).
Co od wydania ostatniego numeru zmieniło się na świecie? Na pewno nie
sytuacja na Ukrainie – konflikt zdaje się stać w miejscu, o ile nie przybierać
na sile. Nadal niestabilny jest kurs franka szwajcarskiego. Światowe ceny
ropy utrzymują się na niskim poziomie. Yahoo! cieszy się (na niekorzyść
Google) coraz większą popularnością. Spłonął Most Łazienkowski, spłonął
,,The Torch” (Dubaj), jeden z największych wieżowców na świecie,
spłonęła
również
Biblioteka
INION
–
jedna
z największych bibliotek w Rosji.
Warto przypomnieć, że dwudziestego pierwszego lutego minęła dziesiąta
rocznica śmierci niezrównanego polskiego Mistrza i genialnego surrealisty
– Zdzisława Beksińskiego.
A w naszej małej ojczyźnie? Minęły ferie. Minęła studniówka. Nadchodzi
matura. Przed nią dzień otwarty dla kandydatów (15 IV). No… I wreszcie
wakacje. Dla maturzystów najdłuższe wakacje życia. Prawdziwe katharsis.
Apoteoza męczenników, którzy wyjdą zwycięsko z pojedynku
z bestią zwaną Egzaminem Dojrzałości…
Nie odbiegajmy jednak myślami zbyt daleko w przyszłość, a zajmijmy się
tym, co tu i teraz.

Czytelnicy, zapraszam do lektury!

Ф.
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Jabłko niezgody
Studniówka – obok ślubu jedno z wydarzeń, które człowiek ma
(przeważnie) tylko raz w życiu. W tym roku odbyła się 7 lutego i
tradycyjnie była wielkim, wspaniałym wydarzeniem, zwiastującym
miejmy nadzieję spektakularne zakończenie edukacji licealnej,
bardziej udane od tegorocznych dekoracji.
Pierwszym punktem w programie imprezy były zdjęcia klasowe. Niestety, ku
wielkiemu rozczarowaniu pań, przed obiektywem aparatu trzeba było pozować
w strojach galowych, tj. białej bluzce i czarnej spódnicy. W takiej samej kreacji
wystąpiły podczas poloneza, obok panów w garniturach, krawatach i muszkach.
Taniec nie tylko skończył się szczęśliwie, lecz był wielkim sukcesem.
Nie odnotowano żadnej większej wpadki, czego obawiali się wszyscy. Wcześniej
nasze wysiłki, liczne błędy, pomyłki oraz „problemy kadrowe”, które
towarzyszyły próbom praktycznie do końca, nie napawały optymizmem.
Co chwila w miejsce zażegnanych problemów pojawiały się kolejne. Tym
większa była frajda, że na samej studniówce wszystko się udało. Sam układ został
przygotowany przez pana Dariusza Skrzydlewskiego, który przez prawie miesiąc
dwoił się i troił, by nasz polonez wypadł jak najlepiej. Nie było to łatwe zadanie,
tym większe moje uznanie dla jego zaangażowania i poświęcenia.
Następnie wszyscy udali się piętro niżej, na długi korytarz, gdzie na gości
czekały suto zastawione stoły. Do obsługi nie można było mieć żadnych
zastrzeżeń – do samego końca czuwała, by nie zabrakło nam napojów
i przysmaków, a także by nigdzie nie „walały się” zużyte szklanki i naczynia.
Wszyscy jednak wyczekiwali na kabaret, legendarny już gwóźdź programu
każdej zamoyskiej studniówki. Nie zawiedliśmy się. Aktorzy znakomicie
sparodiowali nauczycieli, scenarzyści popisali się rewelacyjnym poczuciem
humoru, widownia, w tym większość grona pedagogicznego, śmiała się
praktycznie non stop. W tym roku kabaret inspirowany był „Boską komedią”
Dantego – uczeń wędrował po kolejnych kręgach piekła, w których rezydowali
kolejni nauczyciele. Pomysł świetny, choć kilkakrotnie zaskoczony byłem
doborem pedagogów w poszczególnych kręgach. Wśród sparodiowanych
nauczycieli byli m.in. pp. prof. Marzena Domarecka, Bogumiła Kozyra,
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Małgorzata Przeniosło, Magdalena Szczygielska, Leszek Kozłowski czy Michał
Zarzycki.
Część oficjalna zakończyła się przed północą. Do akcji wkroczył didżej, a aula
zamieniła się w wielki parkiet taneczny. Wtedy też panie dostały zielone światło
na przebranie się w zjawiskowe i szykowne sukienki. Niektóre kreacje
rzeczywiście robiły piorunujące wrażenie.
Cała zabawa trwała do szóstej. Ku mojemu zaskoczeniu do samego końca
dotrwała pokaźna część gości, nikt też nie wyglądał na szczególnie zmęczonego
i znużonego. Widać było, że bawić się dobrze można nawet w zamoyskich
murach.
Niestety, była również jedna rzecz, która nikomu się nie spodobała. Niestety,
element ten był dość istotny dla ogólnego wrażenia i rozrachunku. Niestety,
bo przez prawie dwanaście godzin zabawy element ten nie dawał o sobie
zapomnieć.
Mam tu na myśli oczywiście dekoracje. Komitet Studniówkowy, w skład
którego wchodziło kilkoro rodziców, podjął tragiczną w skutkach decyzję,
że motywem przewodnim naszej studniówki będzie jabłko. Początkowo nie
dowierzałem. Plotki o dekoracjach, które pojawiły się na tydzień przed balem,
brzmiały nader groteskowo. Wszyscy łudzili się, że to tylko żart. Niestety, w
piątek wieczorem było już jasne, że ta przerażająca wizja stała się faktem. Szkołę
„zdobiły” (o ile to dobre słowo) tandetne bibuły imitujące drzewa, na których
zawieszone były jabłka. Czym kierował się Komitet przy wyborze dekoracji? Czy
to miał być pstryczek w nos Putinowi, wyraz solidarności z polskimi rolnikami?
Innego bardziej sensownego argumentu nie widzę.
Jednocześnie wielce szanowny Komitet popisał się inną decyzją, a mianowicie
o zrezygnowaniu z dekoracji świetlnych, obecnych rok temu. Na zdjęciach
z ubiegłego roku Zamoy wygląda wręcz bajkowo. W tym roku oszczędność
i sknerstwo zwyciężyło. Co ciekawe, cena, którą mieliśmy zapłacić za
studniówkę, nie zmniejszyła się. Jestem ciekaw, co Komitet Studniówkowy
zrobił z pieniędzmi, które poszłyby na dekoracje świetlne.
„Dla najpiękniejszej” – takim napisem opatrzone było jabłko, rzucone
podczas wesela Tetydy i Peleusa przez boginię Eris dla najładniejszej bogini.
Walczyły o nie trzy greckie boginie: Hera, Atena i Afrodyta. Gdyby dziś odbył się
konkurs na najbrzydszą dekorację studniówkową, Zamoy z pewnością zdobyłby
niechlubne pierwsze miejsce. A w nagrodę jabłko – „dla najbrzydszej” .

Robert Bengsz
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Mówi się, że studniówka to jedno z najwspanialszych wydarzeń w życiu.
I mimo że się z tym absolutnie nie zgadzam, to jednak pojawienie się
na zamoyskiej studniówce po raz drugi jest czymś niezwykłym. Jakie to jest
uczucie i co ciekawego można zaobserwować po roku – oto krótki poradnik
dla tych, którzy zamierzają w przyszłych latach towarzyszyć swoim
partnerom lub trzecia klasa tak im się spodobała, że zechcą ją powtórzyć.
Studniówka po raz drugi. Jakie to uczucie? Już pierwsze pojawienie się
w Zamoyskim w garniturze (którego osobiście nienawidzę) i spędzenie tu
nocy jest dość dziwne, a powtórzenie tego rok później mogłoby się już
wydawać masochistyczne. Jednak nie żałuję. Tegoroczna studniówka była
pod pewnymi względami zupełnie różna, jednak były też elementy bardzo
podobne do zeszłorocznych.
Na zdecydowany minus oceniam dekoracje – w zeszłym roku można było
poczuć się zupełnie inaczej niż na co dzień, zgaszone światła, ściany
przyzdobione lampkami, atmosfera była dzięki temu zupełnie
niesamowita. W tym roku zaserwowano wiszące tu i ówdzie jabłka na tle
zielonych kawałków materiału. Jestem bardzo ciekaw, co autor miał
na myśli, bo już zauważenie tych „dekoracji” nie było oczywiste (po prostu
coś wisiało sobie na ścianie), o walorach dekoracyjnych nie wspominając.
Różnica pomiędzy tym a codziennością była tak niezauważalna, że
w połączeniu z garniturem można się było poczuć jak na maturze (tak klasy
trzecie, to już za niecałe trzy miesiące).
Polonez, wyćwiczony przez pana Dariusza Skrzydlewskiego, tego samego,
który pracował z
nami w zeszłym roku,
to
duża
zaleta
studniówki. Muzyka,
która rok temu była
interesującą
innowacją
i
urozmaiceniem
zamiast katowanego
w większości szkół
poloneza Wojciecha
Kilara w tym roku
udowodniła
swoją
jakość
i
mimo
wszystko świeżość,
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dając kolejny argument, dlaczego studniówka
w Zamoyskim jest inna niż wszystkie. I należy mieć nadzieję, że na długo
zagości w repertuarze studniówkowym szkoły, bo jest tego warta. Sam
taniec, bardzo dobrze wyćwiczony i zatańczony, był efektowny i robił
ogromne wrażenie. To była też dla mnie okazja do spojrzenia na polonez
z zupełnie odmiennej perspektywy. Również DJ w tym roku sprawował się
znacznie lepiej niż w ubiegłym: „rozkręcał” zabawę i puszczał dużo typowej
imprezowej muzyki. Być może niektórzy byli zawiedzeni, gdyż spodziewali
się czegoś innego po studniówce, jednak generalnie frekwencja
na parkiecie pokazywała, że nie było zbytnio na co narzekać.
Jeśli chodzi o porównanie cateringu, to był ten sam, co w zeszłym roku i tu
powinno się zakończyć tę część porównania. Na pochwałę zasługuje fakt,
że ciasteczka były naprawdę dobre, fontanna czekolady podobnie jak rok
temu robiła furorę, a obsługa pracowała solidnie i sprawnie do samego
rana. Jednak najlepszą ilustracją dań głównych były ponadgryzane przez
wygłodniałych po pożywnym posiłku uczniów dekoracyjne jabłka.
Na koniec kabaret. Tu można powiedzieć wiele dobrego. Mimo że moim
zdaniem był słabszy niż ubiegłoroczny, to i tak był solidny, przemyślany,
dobrze zagrany i przede wszystkim śmieszny. Choć jak w przypadku chyba
każdego kabaretu były sceny, których stanowczo mogłoby... nie być.
Bardzo intresująca była zastosowana klamra kompozycyjna, która mnie
osobiście rozbawiła. Sam spektakl pokazał też jedną bardzo ciekawą rzecz
– postać profesora Leszka Kozłowskiego jest jedną z gwiazd kabaretu
nawet wtedy, gdy nic nie mówi, co pokazuje, jakim jest świetnym
nauczycielem i pozytywną osobą.
Uczestnictwo po raz drugi w Zamoyskiej studniówce jest moim zdaniem
bardzo ciekawym doświadczeniem, daje możliwość porównania i jakże
obiektywnego uznania, że „u mnie” było lepiej. Jestem niezwykle
zadowolony, że miałem możliwość odwiedzenia starych murów i bawiłem
się lepiej niż rok temu. No, ale teraz nie byłem tak obciążony nadchodzącą
maturą, która coraz
bliżej.
Po
tym
wydarzeniu można już
tylko
powiedzieć:
powodzenia,
klasy
trzecie! :)
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STUDNIÓWKA OKIEM WYCHOWAWCY
Studniówka… Słowo to w każdym, kto zdawał maturę, budzi miłe
wspomnienia. Kiedy poproszono mnie o napisanie tego artykułu, zdałam
sobie sprawę, że to już dwudziesta siódma studniówka, w której
uczestniczyłam, więc ten bal ewoluował na moich oczach.

W czasach, kiedy byłam w klasie maturalnej, studniówka miała
mniejszą rangę, niż odbywający się po maturach bal maturalny. Sto dni
przed maturą bawiliśmy się obowiązkowo w strojach galowych, zabawa
kończyła się o 22. Dopiero bal maturalny dawał szanse na modne kreacje,
wcześniejsze wizyty u fryzjera, manikiurzystki, kosmetyczki. Zabawa
trwała do rana. To było takie pasowanie na dorosłych i dojrzałych (bo
przecież matura była już zdana). Kiedy zaczynałam pracę, studniówka nie
różniła się od tej mojej z czasów szkolnych. Nie było już jednak bali
maturalnych. W Warszawie nie odbywają się od 1983 r. Przestano je
organizować po śmierci maturzysty z liceum Frycza-Modrzewskiego.
Po zmianie ustroju studniówki coraz bardziej przekształcały się z zabaw
szkolnych w bale. Dziś jest to jedyny taki bal w życiu. Biorą w nim udział
jeszcze uczniowie, a już właściwie dorośli.
Przyjemnie jest być uczestnikiem. Głowę zaprzątają sprawy
stroju i wyglądu. Czasami problem, z kim przyjść. Natomiast dla
wychowawcy klasy maturalnej to przede wszystkim praca.
Wszystko zaczyna się już we wrześniu. Podczas pierwszego
zebrania rodzice maturzystów proszeni są o zaangażowanie się w
organizację studniówki. Przedstawiciele klas tworzą Komitet
Studniówkowy, który zaczyna organizować to wydarzenie. Odbywają się
zebrania, podczas których wybiera się firmy, które zapewnią dekorację,
catering, oprawę muzyczną, sfilmują i sfotografują całą zabawę. Rodzice
decydują o wyborze, kierując się jakością oferty i ceną. Jaka jest więc rola
wychowawców? Nasza obecność podczas zebrań jest konieczna.
Najważniejszą osobą jest przewodniczący zespołu wychowawców. Osoba
ta przekazuje Komitetowi materiały dotyczące studniówki z poprzednich
lat. Jest obecna na każdym zebraniu i koordynuje współpracę rodziców
ze szkołą. Zajmuje się też „papierologią”, pisze listy, przekazuje
informacje wychowawcom. Naprawdę to duże obciążenie. Pozostali
wychowawcy uczestniczą w części zebrań. Służą radą, starają się
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dyskretnie podpowiadać, jaka oferta będzie najlepiej pasowała do realiów
szkoły, jeśli rodzice mają problem z wyborem. Niczego nie narzucamy
rodzicom, jedynie pomagamy. Wychowawcy dyżurują też od piątkowego
popołudnia w szkole. Przyjeżdżają również w sobotę rano i w niedzielę,
nadzorując prace firm.
A potem przychodzi ta jedyna noc w roku. Wszyscy
wychowawcy są w szkole już o 17, by po raz ostatni rzucić okiem
na przygotowaną szkołę i ewentualnie coś poprawić. Potem witają gości.
Pozostają w pracy do samego końca zabawy.
Wreszcie zostaje tylko przekazać klasom rozliczenie. Jeśli
zostają jakieś pieniądze, pomóc klasie zdecydować, co z nimi zrobić.
Być może czytelnik oczekiwał, że odniosę się do tegorocznej
studniówki. Jednak, jak pisałam na wstępie, dla mnie była to kolejna
zabawa. Trudno mi oceniać, mimo że uczestniczyłam w przygotowaniach,
ponieważ dla mnie, jako wychowawcy, to praca. Nie miałam właściwie
wpływu na podejmowane decyzje. Moja ocena nie ma znaczenia.
Na koniec uwagi przeznaczone dla następnych roczników.
Wokół studniówki narosło wiele niedomówień. Krążą po szkole
opowieści, że np. szkoła pobiera opłaty za udostępnienie gmachu.
Dementuję to bardzo oficjalnie. Najlepszą metodą na wszelkie plotki
i pogłoski jest wydelegowanie na zebranie Komitetu Studniówkowego
przedstawiciela klasy, który będzie współdecydował z rodzicami
o wszystkich sprawach. Obecność maturzystów jest mile widziana, bo
w końcu jest to Wasza zabawa i warto, żebyście też się wypowiedzieli.
I na koniec osobista uwaga. Kiedy maturzyści stoją gotowi
do poloneza, kiedy ruszają w rytm pierwszych taktów muzyki, kiedy
wyglądają tak pięknie i dorośle, to czuję narastająca w gardle gulę, oczy
stają się mokre, wzruszenie zalewa serce i z żalem myślę, że jeszcze sto
dni i rozstaniemy się. Mam nadzieję, że ten magiczny wieczór i noc
pozostaną na zawsze w pamięci kolejnych roczników. I że nie rozstajemy
się na zawsze.

Magdalena Szczygielska
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Berlin

nadal podzielony

Stolica Niemiec 25 lat po upadku Muru

W listopadzie ubiegłego roku minęło ćwierć wieku od upadku Muru Berlińskiego.
Wydawać by się mogło, że to wystarczająco długi okres czasu, by zatrzeć różnice
pomiędzy dawnym Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Czy rzeczywiście?
9 listopada niezwykle hucznie obchodzono ćwierćwiecze otwarcia przez władze
Niemieckiej Republiki Demokratycznej granicy z Berlinem Zachodnim.
Na uroczystościach obecni byli bohaterowie tamtych lat m.in. Lech Wałęsa i Michaił
Gorbaczow. Obchody zwieńczono wypuszczeniem w powietrze kilku tysięcy
lampionów położonych wzdłuż dawnej granicy berlińsko-berlińskiej. Przemawiał
również burmistrz Berlina, Klaus Wowereit, który o wydarzeniach z 1989 r.
powiedział, że „niemożliwe stało się możliwe”.
Rzeczywiście, modernizacja, która dokonała się w Berlinie przez ostatnie ćwierć
wieku, imponuje. Dziś w niemieckiej stolicy z każdym rokiem coraz trudniej
zorientować się, po której dawnej stronie jesteśmy – wschodniej czy zachodniej.Mimo
to wprawne oko dostrzeże różnice.
Po pierwsze, w dawnym Berlinie Wschodnim jest zdecydowanie mniej reklam niż
w Zachodnim. A jeśli już są, to zdecydowanie mniej wyszukane. Westberlin,
szczególnie okolica Ku'damm, handlowej ulicy miasta, wręcz pęka od szyldów,
świetlnych iluminacji czy efektownych neonów. Nie są to kiczowate balony, brzydkie
płachty i koszmarne szmaty znane z okolic warszawskiej Patelni. Niektóre z tych
reklam godne są nazywania dziełami sztuki – są naprawdę estetyczne, przyciągają oko
i, przede wszystkim, nie szpecą miasta.
Tymczasem w chwili wjazdu do byłej enerdowskiej części miasta reklam ubywa.
Poza okolicami Friedrichstraße i Alexanderplatz, które starają się dorównać
zachodniej Ku'damm, w mieście za wiele efektownych reklam nie ujrzymy. Jedynie na
brak billboardów i reklam na wiatach przystankowych nie można narzekać. Ale to
znamy choćby z polskiej stolicy. Pięknych neonów i iluminacji zaś jest jak na
lekarstwo.
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Z tą rozbieżnością wiąże się też druga, nieco podobna. Jakiś czas temu przeszukując
olbrzymie zasoby Internetu znalazłem nocne zdjęcie satelitarne Berlina. Od razu
w oczy rzucała się różnica między wschodnią i zachodnią częścią miasta. Ta pierwsza
była znacznie ciemniejsza i gorzej oświetlona niż druga. Nie trzeba było nawet
rysować przebiegu dawnego Muru – od razu można było dostrzec dawną granicę.
Kolejna kwestia to zabudowa. W Berlinie Zachodnim dominują kamienice tworzące
zwarte pierzeje. Dawny Ostberlin to przeważnie blokowiska – i w związku z tym
o wiele luźniejsza zabudowa. Oczywiście nie jest tak wszędzie – i we wschodniej części
miasta znajdzie się kamienice, natomiast Westberlin to także powojenne bloki.
Nowym zjawiskiem, powstałym po zjednoczeniu Niemiec, a stanowiącym również
element dzisiejszego podziału Berlina na dwie części, to mieszkańcy. Wschodnie
dzielnice miasta są o wiele tańsze – mniej płaci się za mieszkanie, za gaz, wodę,
elektryczność – dlatego przyciągają mniej zamożnych przybyszy i imigrantów.
Typowy enerdowski blok zasiedlony jest w 1/3 przez emerytów, w 1/3 przez klasę
niższą, w 1/3 przez imigrantów, głównie Turków. W metrze w Ostberlinie pełno jest
wschodnich twarzy – nietrudno jest usłyszeć turecki czy rosyjski. Berlin Zachodni, o
wiele droższy od wschodniej części miasta, jest natomiast zamieskzany przez szeroko
rozumianą klasę średnią. Najbogatsza dzielnica miasta, Wannsee, również leży
w dawnym Westberlinie.
Pomimo starań czterech burmistrzów miasta, trzech kanclerzy i trzech milionów
mieszkańców, Berlin dalej wydaje się być dość sztucznie zjednoczonym tworem. Po 25
latach wysiłków i starań dalej istnieją duże różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią
częścią miasta. Najłatwiej to zauważyć podczas przejażdżki metrem – kiedy wsiądzie
się w dawnym Berlinie Wschodnim, a wysiądzie w Zachodnim lub odwrotnie – można
odnieść wrażenie, że kolejka podziemna zawiozła nas do innego miasta. Choć
z każdym rokiem coraz trudniej jest to stwierdzić.

Robert Bengsz
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Czy nazwa McDonald's jest przypadkowa? Nie! Swoje istnienie spółka
rzeczywiście zawdzięcza panu McDonaldowi. A nawet dwóm McDonaldom:
Dickowi i Mackowi. W 1937 r. założyli oni swój pierwszy fast food, „The
Airdrome”. W 1940 r. przenieśli ją do San Bernardino i zmienili nazwę na
„McDonald's. Pierwsza poważna zmiana nastąpiła, kiedy w 1948 r. kiedy to
bracia McDonaldowie do swojej restauracji wprowadzili „Spedee Service
System”, czyli pierwowzór dobrze znanego nam dziś „McDrive'a”. Kurs na
dzisiejszy sukces spółka obrała w 1953 r., kiedy to bracia rozszerzyli swoją
działalność
o
paręnaście
nowych restauracji. Punktem przełomowym dla McDonald's było jednak
odkupienie firmy przez Raya Kroca, z pochodzenia Czecha. Nie podobała mu się
polityka braci, więc nabył wszystkie restauracje za 2.7 mln dolarów. Po zakupie
sieci Kroc rozpoczął intensywną rozbudowę marki. Założył nową spółkę:
McDonald's Corporation. Ciekawym faktem jest to, że Kroc sam pracował
w McDonald's na stanowisku kasjera, więc mógł łatwo wczuć się w rolę zwykłego
pracownika i nigdy nie rządził jak rekin finansjery.
Dzisiaj McDonald's jest najpopularniejszym fast foodem na świecie.
Firma dotarła już w najdalsze zakątki świata. Znajduje w niej zatrudnienie
prawie 500 tys. osób. Dla niektórych jest to restauracja, gdzie można coś
szybko zjeść, dla innych miejsce pracy. W Polsce pierwszy McDonald’s pojawił
się już w 1992 r., co można było uznać za znak zmiany ustroju. Znajdował się
on na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie. Samo
umiejscowienie restauracji wskazywało na powagę tego wydarzenia, ale nikt
nie spodziewał się, że za 20 lat będzie to główne miejsce stołowania się
Polaków.
Wchodząc na stronę McDonald's Polska, możemy
spróbować zlokalizować restaurację w swojej okolicy. Na stronie
znajduje się opcja wyszukania miasta. Rozwinąwszy listę,
zobaczymy tam prawie każde polskie miasto.
Firma chwali się ponad 16 tysiącami pracowników próbujących zarobić
na chleb w ich restauracjach. Niestety, nie udało mi się porozmawiać z
pracownikiem o zarobkach, ponieważ mają oni zastrzeżone w umowie, by nie
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dzielić się informacjami o swoim wynagrodzeniu. Jednak godny uwagi jest
program wspierania młodych. Firma na ulotce pisze: „Z myślą o nich (młodych
– przyp. red.) corocznie realizujemy, na podstawie pozwolenia Państwowej
Inspekcji Pracy, program wakacyjnego zatrudnienia młodzieży w wieku 16 – 18
lat”. I dalej: „Z drugiej strony jesteśmy otwarci na osoby starsze”. Dla wielu
studentów praca w McDonald's jest jedynym wyjściem, co jest faktem nieco
smutnym, ale prawdziwym.
Restauracje McDonald's działają na podstawie franczyzny. Oznacza to,
że każda restauracja jest jakby samowolną jednostką, która dostała licencję na
działalność od „spółki-matki”, czyli w tym wypadku McDonald's Polska. Dzięki
temu każdy McDonald's jest inny.
Jak wszyscy wiemy, tzw. śmieciowe jedzenie, a także to z McDonald's, jest
ostro krytykowane. Wyniki sondażu, który przeprowadziłem, wskazują, że ludzie
mimo to przyzwyczaili się do tych wszystkich ostrzeżeń i nie zwracają na nie
uwagi. Na poparcie tej tezy mogę powiedzieć, że ponad 85% moich
respondentów odpowiedziało, że jedzą i nie zastanawiają nad tym, co jest
w środku. 75 % powiedziało mi, że nie zwraca uwagi na właściwości tuczące.
Bardzo niepokojące jest to, że prawie wszystkie osoby urodzone po 1997 r.
powiedziały mi, że pierwszy raz jadły w McDonald's przed 5 rokiem życia, a teraz
jedzenie tam jest rutyną. Dziwne i straszne jest także to, że niemalże wszyscy
nastolatkowie uznają restaurację za bardzo dobre miejsce spotkań.
Firma przekonuje nas, że produkty w McDonald's są najwyższej jakości.
Cały czas słyszymy o świeżej sałacie prosto z pól, starannie dobranych
ziemniakach i niemielonych hamburgerach z Ostródy. Jakiś czas temu
McDonald's Polska wysłało w świat grupkę młodych z kamerą, którzy mieli
pokazać wszystkim, jakie to zdrowe jest jedzenie w restauracjach tej sieci. Na
szczęście żaden z moich respondentów nie odpowiedział, że wierzy w te reklamy.
Jednak jest coś, co zawsze będzie argumentem w rękach dietetyków,
którego nie da się wytrącić z ręki: film (a raczej dokument) „Super Size Me”.
Fabuła jest bardzo prosta: pewien młody Amerykanin – Morgan Spurlock – aby
pokazać, co fastfoody robią z ludźmi, postanowił przez miesiąc jeść wyłącznie w
McDonaldzie. Nieważna jest sama fabuła, ale to, co ten chłopak ze sobą zrobił.
Przytył 12 kg, stracił formę, zaczęły się problemy z krążeniem i wątrobą. Jednym
słowem stał się wrakiem człowieka. Sam McDonald's odciął się od sprawy
i nazwał działania Spurlocka nieodpowiedzialnymi.
Podsumowując, McDonald's jest teraz bardziej restauracją niż barem.
Jeśli chcemy się najeść, musimy wydać powyżej 15 zł. Jednak mimo protestów,
firma dalej podbija ceny. W pewnej szkole w Warszawie zawiązał się ruch
„Hamburgery za 2 zł”, jednak nic nie jest nas chyba w stanie uchronić przed
hamburgerami za 4 zł. W zamian firma daje nam nowy wystrój lokali, więcej
restauracji, nowy, szybszy system obsługi, nowe dania, McCafe. Nie wiemy,
co będzie dalej. Spółka na razie nie chyli się ku upadkowi i nie zwraca uwagi
na zabiegi konkurencji. Może w przyszłości czeka nas zdrowy McDonald's?
Jednak w dzisiejszych czasach jednej rzeczy jestem pewien: ta firma zawładnęła
naszymi umysłami i tak łatwo się nie podda. Dalej będzie się tuczyć na nasze
własne życzenie. Ironią jest to, że to my im płacimy, aby wynajdowali nowe
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sposoby na zamaskowanie, jak bardzo niezdrowe jest to jedzenie. Ale nic nie
zmieni faktu, że hamburger nie kosztuje 2 zł.
Liceum w Lublinie, lekcja historii. Nauczyciel wchodzi do klasy, prosi kogoś
o sprawdzenie listy i zaczyna prowadzić lekcję. Nic nadzwyczajnego. Nikt nie dopuszcza
nawet do głowy myśli, że mężczyzna może być niewidomy. A tak właśnie było
w przypadku Macieja Białka - nauczyciela, który przez kilka lat utrzymywał swój sekret
w tajemnicy w obawie przed utratą pracy, która wiele dla niego znaczyła.
Zainspirowany jego historią reżyser Jacek Lusiński (znany z filmu „Piksele” i serialu
„Wrzesień 1939”) postanowił nakręcić „Carte Blanche”.
Część historii została zmieniona (na przykład wprowadzono wątek miłosny),
pozostawiono jednak charakterystyczne sytuacje i pokazano, w jaki sposób nauczyciel
radził sobie zarówno w szkole, jak i w drodze do domu. W „Carte Blanche” głównego
bohatera - Kacpra (granego przez Andrzeja Chyrę), poznajemy jako nauczyciela z nieco
niekonwencjonalnymi metodami nauczania, dzięki którym zdobył sympatię uczniów.
W jego życiu mają miejsce prawie jednocześnie dwie tragedie - jego matka, z którą
mieszkał 40 lat, ginie, a on sam zaczyna stopniowo tracić wzrok na skutek zwyrodnienia
barwnikowego siatkówki. O chorobie wie początkowo tylko jego najlepszy przyjaciel
Wiktor (Arkadiusz Jakubik). W pierwszej chwili Kacper myśli o odejściu z pracy,
jednak gdy otrzymuje wychowawstwo klasy maturalnej i zauważa, że uczniowie bardzo
go lubią, nie potrafi ich zostawić. Postanawia ukrywać przed wszystkimi swoją chorobę,
więc uczy się na pamięć rozkładu sal w szkole, miejsca, w którym wisi kluczyk do jego
sali oraz umiejscowienia uczniów w klasie. Do wypełniania dziennika i pisania na
tablicy wybiera sobie asystenta z klasy, a klasówki pomaga mu sprawdzać jego
przyjaciel. Trudniejsze okazują się okresowe badania lekarskie, poruszanie się po
mieście i szkolna wycieczka nad morze, jednak i z tymi rzeczami Kacper daje sobie radę.
Zaskakujące jest poświęcenie nauczyciela i jego starania, żeby jak najlepiej
przygotować swoją klasę do matury, mimo ogromnych przeciwności. Historia jest
momentami wyjątkowo smutna, podnosi jednak na duchu i zachęca do zapoznania się
z życiem Macieja Białka, które było inspiracją do scenariusza. W „Carte Blanche” nie
znajdziemy niespodziewanych zwrotów akcji, a mimo to film ogląda się płynnie,
z zafascynowaniem obserwując siłę duchową bohatera. Zdjęcia ani muzyka również
niczym się nie wyróżniają. Na pierwszy plan wychodzi natomiast gra aktorska
i przeżycia ukazywanych postaci. Andrzej Chyra przygotowywał się długo do zagrania
w tym filmie, w zrozumieniu roli pomagał mu sam Maciej Białek. Może dlatego właśnie
jego gra jest tak dobra, że nie sposób znaleźć czegoś, co nam nie pasuje lub przeszkadza.
Jeśli kogoś nie interesuje ta historia, to film warto obejrzeć dla samego Chyry,
ponieważ to jedna z jego lepszych ról. W „Carte Blanche” gra również wspomniany już
Arkadiusz Jakubik, którego postać, oprócz pomocy głównemu bohaterowi, zmaga się
również z problemami prywatnymi. W role kobiece wcieliły się dwie znane aktorki Urszula Grabowska zagrała nauczycielkę biologii, bliską Kacprowi, a Dorota Kolak jego
matkę. W filmie dość dużą rolę (uczennicy, która zauważyła chorobę głównego
bohatera i starała się mu pomóc) gra również Eliza Rycembel, znana z głównej roli
w głośnym filmie 2014 roku - „Obietnica”.
Tytuł filmu również jest znaczący. Carte blanche to według słownika wolna ręka,
możliwość swobodnego działania. Główny bohater chciał dostać taką carte blanche,
chciał, żeby umożliwiono mu normalną pracę mimo choroby. I tak właśnie się stało,
ponieważ dyrektorka, która dowiedziała się w końcu o jego sekrecie, zgodziła się na
kontynuację przez niego pracy w zawodzie ze względu na szacunek, jakim darzyli go
uczniowie i sposób, w jaki potrafił zainteresować ich tematem. Tak również było w
życiu Macieja Białka, który nadal uczy w lubelskim liceum. Zachęcam do obejrzenia

Julka Kaczorowska
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i przekonania się, że można starać się wypełniać swoje cele i marzenia mimo
największych przeciwności, jakie nas spotykają.

RAPU

HISTORIA

część 3
7 września 1996 roku Tupac postanowił wybrać się na walkę bokserską
pomiędzy Mikiem Tysonem, a Brucem Seldonem, która miała się odbyć
w Las Vegas. Przed pojedynkiem miał miejsce pewien incydent –
członek gangu Southside Crips, Orlando Anderson został pobity przez
towarzystwo 2paca. Powodem incydentu miała być kradzież, jakiej
dopuścił się on kilka tygodni wcześniej – miał ukraść złoty łańcuch z
logiem wytwórni, dla której nagrywał Tupac, Death Row Records. Trzy
godziny po tym zdarzeniu samochód, którego pasażerem był Tupac,
zatrzymał się na światłach, a obok niego pojawił się biały Cadillac, z
którego oddano 12 strzałów –z których 5 ugodziło rapera, trafiając go
dwukrotnie w klatkę piersiową, raz w miednicę oraz ramię. Tupac
został natychmiast przetransportowany do szpitala, jednak obrażenia
okazały się zbyt poważne, na skutek czego raper sześć dni później
zmarł. Pierwszą osobą, na którą wówczas skierowano podejrzenia, był
wspomniany Anderson, który pochodził z wrogiego Tupacowi gangu.
Nie brakowało także spekulacji w sprawie domniemanego udziału w
jego morderstwie dwóch raperów, z którymi miał wrogie relacje –
Biggiego Smallsa, oraz P. Diddy’ego.
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Inna teoria dotyczyła spisku Mariona Suge’a Knighta – szefa wytwórni
Death Row Records, który prowadził samochód, a którego pasażerem
był 2pac. Pokłócił się on z raperem w trakcie nagrywania albumu „All
eyez on me”. Pół roku później w niemal identycznych okolicznościach
zamordowany został raper ze wschodniego wybrzeża – skonfliktowany
z Tupacem Notorious B.I.G (Biggie Smalls). Jedna z hipotez zakładała,
iż miała to być naturalna zemsta Zachodu za śmierć Tupaca.
Okoliczności śmierci obydwu artystów do dziś pozostają
niewyjaśnione, choć nie brakuje także kontrowersyjnych teorii, które
snują ich zagorzali fani. Dotyczą one w szczególności śmierci Tupaca i
jej tajemniczych okoliczności. Zarówno śledztwo, jak i raporty
lekarskie, oraz policyjne zawierają wiele niedociągnięć. Trzeba
podchodzić do nich jednak z dużym dystansem.

Koniec oldschoolu
Po tragicznych wydarzeniach z lat 1996-97, animozje pomiędzy
Wschodem, a Zachodem zaczęły stopniowo zanikać. Wszyscy zdali
sobie sprawę jak wielkie i kosztowne żniwo zebrał ten konflikt. Wraz z
odejściem 2paca i Notoriousa skończyła się także pewna epoka w
rapie. Sceną dowodziły teraz takie postaci, jak stary wyjadacz Dr.Dre,
sprawiający wrażenie ciągłego bycia na haju Snoop Dogg, czy
bezkompromisowy i otwarty na eksperymenty Jay- Z. Wkrótce przy
pomocy Dr.Dre wybił się także Eminem – biały raper z Detroit, będący
nieszablonową, kontrowersyjną i niesamowicie charyzmatyczną
postacią. Wkroczył on na rynek w 1999 roku krążkiem „The Slim Shady
EP” (zawierającym m.in. jego pierwszy hit, „My Name Is”),
wyprodukowanym przez Dr.Dre. Płyta spotkała się z bardzo
entuzjastycznym przyjęciem, a kariera Eminema zaczęła się niezwykle
dynamicznie rozwijać. Dziś można go bez najmniejszych wątpliwości
zaliczyć do ścisłej światowej czołówki.
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Od 2000 roku w rapie można było zauważyć wyraźne tendencje
transformacyjne .Tradycyjny oldschool opierający się na klasycznych
formach bitów, zostawał stopniowo wypierany przez newschool, który
odznacza się nieustannie rozwijająca się tendencja do romansowania
z elektroniką przy produkowaniu podkładów. W dzisiejszych czasach
rynek jest zdominowany przez ten nurt, a niemal wszyscy czołowi
wykonawcy, nie pomijając weteranów, nagrywają pod bity
przepełnione dużymi dawkami elektroniki. Mnie osobiście, jako fana
tradycyjnych, oldschoolowych brzmień nieszczególnie ten fakt
zadowala, lecz ducha czasu nie sposób powstrzymać.

Polski rap + moja subiektywna opinia
Kultura hip-hop nad Wisłę przypłynęła stosunkowo późno, bo dopiero
w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pierwszymi albumami, jakie ukazały
się na polskim rynku, były: „Wzgórze Ya-Pa 3” Wzgórza Ya-Pa 3, oraz
„Alboom” Liroya. Dla przeciętnego zjadacza chleba, żyjącego w
tamtych czasach, kontakt z tak niestandardowo-nowatorskim
rodzajem muzyki był szokiem w najczystszej postaci. Niecenzurowane
oraz kontrowersyjne teksty, zwłaszcza w wykonaniu Liroya, spotkały
się z wielkim oburzeniem ze strony starszych i bardziej
konserwatywnych słuchaczy, czego przykładem było m.in. publiczne
zniszczenie kasety Liroya przez słynnego dziennikarza i podróżnika
Wojciecha Cejrowskiego. Nowa muzyka zyskała jednak swoich
odbiorców w osobach wielu młodych ludzi, którzy byli niezwykle
zafascynowani nowymi brzmieniami oraz uniwersalnością przekazu,
zawartymi w hip-hopie. Pionierzy bardzo szybko znaleźli swoich
naśladowców. Do jednych z nich zaliczali się członkowie katowickiego
składu „Kaliber 44” - Magik, Abradab i Joka. Są oni uznawani za
pierwszych przedstawicieli tzw. psychorapu, który cechuje niezwykła
ekspresja przy melorecytacji, często ocierająca się o krzyk lub lament.
Ich albumy „Księga tajemnicza.Prolog”, oraz „W 63 minuty dookoła
świata” zyskały ogromną popularność i dziś uważane są za klasyki.
Rewolucyjna fala hip-hopu dotarła również do stolicy – powstał tam
skład Molesta, który założyli raperzy Włodi i Vienio. Ich pierwszy album
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pt. „Skandal” osiągnął duży sukces w kraju, czyniąc Molestę symbolem
warszawskiego hip-hopu, którym jest do dziś. Inną pionierską ekipą ze
stolicy był „Warszafski deszcz” założony przez Numer Raz i Tedego.
Wkrótce w Warszawie rozpoczął się prawdziwy boom na hip-hop.
Swoją działalność rozpoczął m.in. skład WWO (W Witrynach Odbicia),
założony przez byłych członków innej pionierskiej ekipy, Zip Składu,
Skoła i Jędkera. Zespół zdobył popularność albumem „Masz i pomyśl”
– tytuł niezwykle adekwatny do stylu WWO, z uwagi na niemal zawsze
obecny w ich utworach przekaz. Jedną z innych nowopowstałych ekip
był Grammatik, w skład którego wchodzili Eldo i Joutze, których od
czasu do czasu wspomagał Ash. Pomimo faktu, iż nie istnieje od 7 lat,
jest to jeden z zespołów, które darzę szczególną estymą. Wynika to z
faktu, iż jednym z moich ulubieńców jest Eldo – według mnie jeden z
najlepszych tekściarzy w Polsce, zawsze mający coś mądrego do
przekazania i umiejący ubrać to w stosowną i przystępną formę.
Wydany w 2000 roku przez Grammatik album „Światła Miasta”
zajmuje szczególną pozycję na mojej półce, płyta utrzymana jest w
niezwykle klimatycznej atmosferze, nie brakuje refleksyjnych
kawałków z przekazem, które dają do myślenia. Na płycie gościnnie
pojawili się m.in. inne czołowe postaci warszawskiego rapu – inny
specjalista od refleksyjnych tekstów, Pezet oraz znany ze swojego
rozluźnionego stylu Fisz. Bardzo polecam wszystkim koneserom
starego, dobrego rapu. Skoro już artykuł został sprowadzony na pole
moich osobistych gustów, to nie mogę pominąć postaci Adama
Ostrowskiego. Ten łódzki raper znany pod pseudonimem O.S.T.R.
należy do grona moich ulubionych artystów. Twórczość Ostrego
charakteryzuje bezkompromisowość, oraz szczerość, jakiej nietrudno
się doszukać w jego tekstach. Jego twórczość cechuje pewien rodzaj
eklektyzmu przejawiający się w niezwykłej otwartości na
romansowanie z innymi gatunkami muzycznymi. Dużym echem odbiły
się jego trzy płyty, stanowiące fuzję rapu z jazzem: „Jazz w wolnych
chwilach” , „Jazzurekcja”, oraz „Jazz dwa trzy”. Szczególnie mocno w
moje gusta trafiła pierwsza z nich. Możemy tam znaleźć niezwykle
ciekawe brzmienia, opierające się nie tylko na pochodzeniu jazzowym,
lecz także mające wiele wspólnego z funkiem. Od strony lirycznej
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dostajemy mieszankę luźniejszych przemyśleń z poważniejszymi
refleksjami. Bardzo polecam tą płytę nie tylko fanom Adama.

Dawka subiektywizmu
Niestety, w ostatnim czasie coraz trudniej jest mi znaleźć coś dla siebie
na polskiej scenie hip-hopowej. Co prawda pozostaje na niej wciąż
spora grupa artystów, którzy niezmiennie trzymają poziom, a zaliczają
się do niej m.in. wspomniani O.S.T.R., Eldo, Sokół, czy np. zawsze
umiejący zaskoczyć oryginalnością Ten Typ Mes, a także wiecznie
wyłamujący się ze schematów Łona. Pojawiają się również niestety
raperzy, którzy moim zdaniem nie zasługują na zdobytą popularność
oraz okazywany im szacunek. Dobry przykład według mnie stanowi
donGURALesko. Czego jak czego, ale zachwytów nad tym raperem
nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Ilekroć natrafiam na kawałki z jego
udziałem, słyszę przesadnie wulgarne (żaden ze mnie purysta w tym
aspekcie, jednak przesada w drugą stronę nie jest niczym dobrym) oraz
przepełnione arogancją teksty, które nie niosą ze sobą żadnego
przekazu. W moim przekonaniu przekaz w rapie nie jest składnikiem
koniecznym, jednak jego brak powinien być nadrabiany przez inne
atrybuty dopracowane do perfekcji. Uważam także, że rozwój liryki nie
zmierza w dobrą stronę, ponieważ stosunkowo często słyszę teksty,
których nie mogę określić inaczej niż po prostu słabe. Nie tracę jednak
nadziei w polski hip-hop, i wierzę, że pojawi się ktoś, kto będzie w
stanie odzyskać stare dobre brzmienia z dawnych lat. Oczywiście mam
świadomość, że pewne rzeczy należą już tylko i wyłącznie do
przeszłości i nie będą mogły nigdy powrócić. Liczę jednak, że coś będzie
w stanie mnie jeszcze zaskoczyć. Jeśli ktoś chciałby podyskutować na
te tematy, to zapraszam do rozmowy. W tekście przybliżyłem zaledwie
niektóre obszary hip-hopu; jeśli jednak udało mi się zainteresować
czytelnika – to cel został osiągnięty.
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- Jesteś! – zawołałam na widok mojego przyjaciela i rzuciłam się
w jego ramiona. Wilk podniósł mnie, jakbym była lekkim piórkiem,
i zakręcił w kółko.
- Oczywiście, że jestem – odparł cicho. Postawił mnie na ziemi
rozweselony. Staliśmy na przystanku autobusowym, rozkoszując się
rześkim powietrzem poranka. Padał śnieg powlekający wszystko wokół
puchową kołderką.
Byliśmy sami, bo Kayla nie mogła niestety przyjść z powodu
dodatkowych lekcji pianina, a nikt inny specjalnie nie zainteresował się
przyjazdem chłopaka.
- Umieram z głodu – mruknął Oliwer. Poklepałam go po plecach.
- W domu jest jeszcze śniadanie – naleśniki. Jadłeś coś w ogóle dzisiaj?
- Nie. Znaczy tak. Kanapkę z nutellą.
Parsknęliśmy śmiechem i ruszyliśmy do domu.
- To jak ci się podoba w Stągiewce? - zagadnął, chuchając w zmarźnięte
ręce. Nie miał rękawiczek.
- W porządku. Poznałam Kaylę.
Zamarł na moment.
- I co?
- I nic. Polubiłam ją.
Uśmiechnął się zadowolony, że przewidział taki obrót spraw.
- A co słychać w domu?
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Popatrzył na mnie pustym wzrokiem. Jego mina nie zdradzała
żadnych uczuć. Zmusił się, by podnieść do góry kąciki ust. Ale jego oczy
się nie śmiały.
- Wszyscy za tobą tęsknią, ale... - zawahał się na moment. Poprawił z
roztargnieniem włosy pod czapką. - Ale poza tym nic się nie zmieniło.
Tylko Maja zaczyna mnie trochę wkurzać.
Pokręcił głową z niesmakiem. Ukryłam rozbawienie. Fakt, teraz,
gdy mnie zabrakło, dziewczyna miała większe pole do popisu. I choć z
góry wiedziałam, że nadzieje Mai są próżne, było mi jej trochę szkoda.
Jednak najzabawniejsze było to, że Oliwer nawet nie domyślał się planów
mojej przyjaciółki.
- Naprawdę jej nie rozumiem. Zachowuje się tak, jakbyśmy od zawsze
byli przyjaciółmi, a ja dopiero teraz zacząłem ją odtrącać. Przecież to
oczywiste, że trzymałem z nią dotychczas tylko z twojego powodu. Ale
nie, ona oczywiście musi...
Spróbowałam wyobrazić sobie próby odtrącenia przez Wilka
zakochanej Mai. Jednak wyobrażnia mnie zawodziła. Oliwer był zbyt miły
i taktowny.
- Naprawdę z mojego powodu? - zaczepiłam go przyjaźnie i dałam
kuksańca w bok.
Wyprzedził mnie i idąc do tyłu, poklepał mnie po zaróżowionym
z zimna policzku.
- Pewnie.
Nie wytrzymałam, gdy poczułam chłod jego palców. Zmusiłam go, żeby
się zatrzymał. Złapałam w obie dłonie jego ręce. Zdumiał się, widząc moje
puchate rękawiczki wzorowane na łapę niedźwiedzia.
- Fajne - skomentował. - Zawsze chciałem dotknąć misia.
- Tak - zgodziłam się. - Ja też.
Przekrzywił lekko głowę. Wyrwał jedną dłoń, puknął mnie w czoło
i wsunął ją szybko spowrotem w niedźwiedzie łapy.
- Ty dotykasz go na codzień.
- Ja nie jestem misiem. A to - spojrzałam znacząco na rękawiczki - jest
sztuczne futerko.
Roześmiał się szczerze. Ja dreptałam nogami w miejscu, gniotąc dziurę
w śniegu w kształcie koła albo raczej jajka. Zaczynałam marznąć.
Zauważył to.
- Już się wygrzałem.
Wyswobodził się z moich rąk. Potem złapał mnie za jedną łapę
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i pociągnął do przodu. Rzucił mi ciepłe spojrzenie.
- To było urocze.
Nie bardzo wiedziałam czy chodziło mu o moje słowa czy sam gest
troski. A może o jedno i drugie. Nie speszyłam się. W końcu to tylko Wilk.
Ale mimo to czerwone policzki z zimna zaczęły się rozgrzewać.
Po dwudziestu minutach byliśmy na miejscu. Nacisnęłam klamkę.
Drzwi były otwarte. U progu powitał mnie szczek Roxy. Przybiegła
z merdającym ogonem. Skakała po moich nogach, domagając się
pieszczoty. Potem podeszła nieufnie do Oliwera i go obwąchała. Dała mu
nawet ten zaszczyt i łaskawie pozwoliła się pogłaskać.
- Jesteśmy! – Krzyknęłam w sieni, zdejmując ciepłe kozaki.
Przeszliśmy do kuchni. Suczka dreptała nam po piętach. Babcia
wkładała ciasto do piekarnika.
Gdy już zatrzasnęła drzwiczki i nastawiła odpowiednią
temperaturę, odwróciła się i położyła pomarszczone dłonie na ramionach
chłopaka.
- Ach, więc to ty jesteś Oliwer. Tak myślałam.
- Tak – odparł krótko i śmiało mój przyjaciel, szczerząc się do babci.
Ona się roześmiała, a potem, już bardziej stanowczym tonem, choć
zauważyłam w nim iskrę rozbawienia, dodała:
- Jak już sobie wszystko wyjaśniliśmy, to proszę, weź prysznic, bo nie
chcę mieć w domu żadnych zarazków z autobusu. Lilia zaprowadzi cię do
pokoju gościnnego. Tam możesz zostawić swoje torby. A teraz zmykajcie.
- Lilio, przyjdź za chwilę, pomożesz mi zrobić polewę do ciasta –
dorzuciła jeszcze, kiedy miałam odejść. Przytaknęłam i zaprowadziłam
Oliwera. Odstawił wszystko, tak jak poradziła babcia, i przeszedł się
do łazienki. Znalazł ją bez trudu.
Wróciłam do kuchni, umyłam ręce i zabrałam się za przyrządzanie
polewy czekoladowej. W między czasie babcia robiła naszemu gościowi
naleśniki. Była świetną kucharką. Nie mogłam się z nią równać, choć
wcale nie byłam taka zła.
- Babciu… Chcę coś robić - powiedziałam nagle, wbijając wzrok
w energicnie przeze mnie mieszaną ciemną masę.
Rozmówczyni spojrzała na mnie ze zdziwieniem.
- A… Konkretniej co?
- Szkoła aktorska. Chcę iść śladami mamy.
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Zmarszczyła brwi. Nic dziwnego - każdy głupi zauważyłby moją niechęć
do sceny. Nawet obcy głupek. Tym bardziej babcia, osoba nieznająca
mnie zbyt długo, ale bardzo spostrzegawcza.
- Jesteś pewna?
- Tak. Przemyślałam to.
Pokiwała głową, zaciskając usta. Chyba nie do końca mi uwierzyła.
- Kiedy są przesłuchania?
- Jeszcze nie sprawdziłam.
- To pędź na górę i to zrób.
Po piętnastu minutach zbiegłam na dół i wpadłam do kuchni.
- Babciu?
- Jestem – wychyliła głowę zza drzwi spiżarki.
- Sprawdziłam. Przesłuchania są piętnastego kwietnia. To mogę iść?
- Myślałam o tym i zadałam sobie pytanie: czemu nie? W końcu jeśli
tego naprawdę chcesz, to nie mam żadnego powodu, aby cię
zatrzymywać. Ale musisz mi obiecać, że przez to nauka nie pójdzie
na dalszy plan.
- Oczywiście – zapewniłam ją i przytuliłam – i dziękuję.
Pogłaskała mnie po policzku.
- Nie ma za co, skarbie, nie ma za co…
Nagle w progu stanął Wilk. Dopiero co wyszedł spod prysznica.
Jego włosy wciąż były wilgotne.
- Coś przegapiłem?
- Może pójdziesz ze mną na casting do szkoły aktorskiej? –
Odpowiedziałam pytaniem na pytanie. Pomyślałam, że przyda mi się
duchowe wsparcie.
- Kiedy?
- W kwietniu. Piętnastego.
- Zobaczymy. A właściwie… Lilia, dlaczego to robisz? – wyrzucił
z siebie. On w szczególności wiedział, że to nie w moim stylu, że nie lubię
występować publicznie. Nawet na odpytywaniu w szkole się jąkałam
i często stałam jak trusia, nie mogąc wymyślić żadnego sensownego
zdania. Zawsze lepiej mi szło na pisemnych sprawdzianach.
- Nie wiem – mruknęłam. Była to szczera prawda.

*
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"Idę. Nie, biegnę. Biegnę szybciej od wiatru. Jestem częścią natury.
Albo ona jest częścią mnie.
Coraz prędzej. Pod moimi stopami chlupocze zimna woda.
Na pewno jest głęboka, ale ja poruszam się po jej powierzchni.
Dalej.
W ustach mam smak błota. Wiem to. A teraz zapach. Woń palonego
ciała. Wiem też, że zbliżam się do celu.
Nagle zaczynam słyszeć krzyki wzburzonego tłumu. I jęki. Ale nie to
jest najgorsze.
Patrzę na stos drewna w płomieniach. W nich miga blada postać.
To człowiek. Stoi do mnie tyłem. Ma jasne włosy. Mężczyzna, i to młody.
Dopiero teraz przeżywam emocje. Chcę krzyczeć, pomóc mu, lecz nic nie
mogę zrobić. Wszystko znika…
Stoję. Czuję jak silny prąd powietrza napiera na mnie, ale
wytrwanie w tej pozycji nie kosztuje mnie najmniejszego wysiłku. Lecz
osobę, która palcami ściska kurczowo mój nadgarstek, z pewnością
porywa wiatr. Tylko ja jestem jej oparciem. Jednak nie może ode mnie
oczekiwać większego ratunku, gdyż moje próby w tym kierunku kończą
się na niczym, chociaż niczego bardziej teraz od tego nie pragnę…
Pustka. Ciemność. Nic nie czuję, jedynie myśli plączą mi się w głowie.
Spadam…"
Zerwałam się z łóżka pełna najgorszych obaw. Krople potu lśniły
na mojej twarzy, szyi i włosach. Zmysły wciąż odczuwały zimną wodę,
błoto, dym i jęki, a przed oczami nadal miałam blade ciało w ogniu. Lecz
najwyraźniejszy był ten dotyk miękkiej dłoni na mojej ręce. Miałam
wrażenie, że ciągle tam jestem. To się wydawało takie realne…
Poszłam cicho, ale szybko, do sypialni dziadków. Smacznie
chrapali. Potem ruszyłam do pokoju gościnnego równie żwawym
krokiem. Zastałam Oliwera leżącego nieruchomo na posłaniu. Słyszałam
tylko jego równy oddech. Spał. W końcu noc się jeszcze nie skończyła.
Odetchnęłam z ulgą. Moim bliskim nic nie groziło. Dziwne
przeczucie okazało się błędne. To był tylko sen, próbowałam sobie
wmówić, ale mózg nie chciał się do tego przekonać.
Wróciłam do pokoju. Już na progu powitało mnie lodowate
powietrze. Okno było otwarte.
Podeszłam do niego, ale nagle usłyszałam cichy szelest
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i powarkiwanie. Ze swojego kącika wyszła zdenerwowana Roxy.
Odwróciłam się. Wytężyłam wzrok, ale nic nie dostrzegłam. Zamknęłam
okno, pogłaskałam uspokajająco pieska po główce i kiedy chciałam już
wrócić do łóżka, usłyszałam męski, monotonny głos: Liliano Wabień,
córko Tatiany i Aleksandra…
Stałam jak zamurowana. Nie miałam odwagi mu przerwać. Zresztą
i tak nie wiedziałam co powiedzieć.
- A więc, dziewczyno, jestem twoim Sumieniem i nie możesz
o mnie nikomu powiedzieć. Ani słowa. Masz jakieś pytania?
Mrużyłam oczy, próbując dojrzeć właściciela głosu w białym świetle
księżyca. Nic z tego. Oparłam plecy o chrapowatą ścianę i przesunęłam
się wzdłóż niej do włącznika światła. Drżącą ręką pstryknęłam go. Pokój
rozświetliło sztuczne światło lampy. Zamrugałam kilkakrotnie. Wcale nie
poczułam się pewniej. Tajemniczego gościa w dalszym ciągu nie było
widać.
- Co ty robisz? – To było pierwsze, co mi wpadło do głowy. – I dlaczego
cię nie widzę?
- No nie mów, że nie wiesz, co to jest sumienie - odparł, gdy zdążyłam
już zwątpić w jego odpowiedź. - To ono pomaga ludziom w dokonywaniu
wyborów. Dobrych wyborów. Więcej powiedzieć ci nie mogę. Co do tego,
dlaczego mnie nie widzisz… Przykro mi, ale nie mogę ci i tego zdradzić.
Zobaczysz mnie, kiedy będziesz na to gotowa. A tak w ogóle, to jestem
Greg.
- Lilia – rzuciłam machinalnie, choć Greg wiedział o mnie
prawdopodobnie wszystko, nie mówiąc już o zdrobnieniu mojego
imienia, biorąc pod uwagę wstępną wyliczankę.
- Możemy też zostać przyjaciółmi. Możliwe, że będzie ci wtedy łatwiej
i przyjemniej korzystać z moich rad, no i będziesz miała towarzystwo, gdy
tylko tego zapragniesz.
Udałam, że rozważam jego propozycję. W rzeczywistości nie
mogłam oprzeć się myśli, że jest to czyste wariactwo. A z nas dwojga to
oczywiście ja byłam tą nienormalną. Bo czy on w ogóle istniał? Pewnie
nie. Jednak wolałam nie ryzykować.
- Niezła koncepcja – zaczęłam ostrożnie – ale trudno kogoś polubić, nie
widząc go, ani nic o nim nie wiedząc.
- Nie masz racji – w tym stwierdzeniu doszukałam się nuty
rozbawienia. Pocieszyło mnie to odrobinę.
Przyłożyłam palce do skroni i zamknęłam oczy.
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- Dobrze, ale teraz jestem zmęczona i chciałabym pójść spać.
Dobranoc. - Pokręciłam głową, zgasiłam światło i padłam na łóżko. - Nic z
rego nie rozumiem... - mruknęłam sennie. Byłam naprawdę wykończona.
Nie było sensu się kłócić się z własnymi omamami.
- Nie martw się, z czasem zrozumiesz - szepnął. - Dobranoc.
Szybko zasnęłam. Już do końca nocy nie nawiedził mnie żaden
koszmar. Jeśli tamto coś można nazwać koszmarem.

*

*

*

ŁUP!
- Wstawaj!
ŁUP!
- Lilia!
- Aaa…! – ŁUP… - Co się dzieje?! – Wrzasnęłam. Sturlałam się
na podłogę. Wtedy ujrzałam Wilka i Kaylę, siedzących na brzegu mojej
kołdry. Popatrzyłam na nich trochę nieprzytomnie.
- Która godzina? – zapytałam spokojniej.
- Dochodzi dziesiąta. Zbieraj się. Za czterdzieści minut mamy autobus
do Wrocławia – odparł Wilk.
- Co?!
- Postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do większego miasta.
Autobusem. Potem trochę pozwiedzamy, zabawimy się, a na noc
zanocujemy w hotelu. Masz już pozwolenie od babci. A, i jesteś
spakowana.
- A Warszawa? Jest bliżej… - Wciąż się opierałam, ale podświadomie
zdążyłam zaakceptować ten plan.
- Jedź – cichy szept przedarł się do mojego umysłu. Już byłam pewna,
że chcę. Zresztą podróż w nieznane była taka nęcąca…
- Zgoda - powiedziałam bez zbędnego wahania.
Uśmiechnęli się do mnie triumfalnie.
- No, to zostało ci… - Kayla zerknęła na zegarek w komórce - …pół
godziny. Pozostałe dziesięć minut przeznaczymy na dojście na
przystanek.
- Jasne. Lecę. – Wskoczyłam do łazienki, biorąc szybki prysznic.
Ubrałam się, uczesałam włosy i zeszłam do kuchni.
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Przyjaciele byli już tam przede mną i cierpliwie czekali,
aż skonsumuję tradycyjną porcję płatków z mlekiem oraz spakuję
najważniejsze drobiazgi do torebki. Przewiesiłam plecak przez ramię,
a na szyi zawiesiłam mój zegarek od Chrisa.
Wkrótce byłam gotowa do wyjścia.
Wyszliśmy raźnym krokiem w mglisty poranek. Świszczący, zimowy
wiatr przenikał moje ciało. Opatuliłam się ciaśniej puchową kurtką
i potarłam ramiona niedźwiedzimi łapami.
Na przystanku odczekaliśmy ostatnie trzy minuty na autobus
i z ulgą weszliśmy do ciepłego wnętrza.
- No nie - mruknęłam. - Zapomniałam o... tym.
Wyjęłam z plecaka półlitrową butelkę wypełnioną wodą niegazowaną
i łyknęłam tabletkę aviomarinu. Wiedziałam, że gdyby nie to, za godzinę
musielibyśmy skłonić kierowcę do przystanku, aby wyrzucić z autobusa
worek z moimi wymiocinami. Plus wyrzuty pozostałych pasażerów i ich
miny pełne obrzydzenia. Trzeba jeszcze doliczyć kolejną falę mdłości...
Ech, to wszystko składa się na nieprzyjemny początek naszej wycieczki.
Ale można bez końca snuć rozważania, powtarzając pytanie: co by było,
gdyby...? Głupota.
Przez chwilę grałam z przyjaciółmi w karty, ale po półgodzinie
pasjansa znużenie wywołane środkiem na uspokojenie błędnika wzięło
górę. Położyłam głowę na zgniecionej w kulkę bluzie Wilka i oparłam się
o okno. Całe szczęście, pomyślałam, że udało nam się usiąść z tyłu.
Razem. Bo tylko tam były do tego warunki.
Resztę drogi przespałam, więc wypoczęta wyskoczyłam z pojazdu.
Mój umysł był jeszcze lekko otumaniony lekiem, dlatego zatoczyłam się
na latarnię. Złapałam się jej zimnej powierzchni.
- Śpiąca królewno! - zawołał wesoło Wilk. - Tylko nam znów nie zaśnij!
Uśmiechnęłam się ponuro i dołączyłam do nich.
Wrocław to naprawdę piękne miasto. I teraz to sobie
uświadomiłam. Wcześniej nie miałam możliwości podróżować nawet po
Polsce.
Dzień zapowiadał się cudownie. I taki też był. Zaczęłam się cieszyć,
że tu jestem.
Odwiedziliśmy wiele miejsc, które według papierowego
przewodnika po mieście warto zwiedzić. Najbardziej spodobała mi się
Rotunda, która pozwalała na znalezienie się w środku
osiemnastowiecznej bitwy powstańczej pod Racławicami dowodzonej
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przez generała Tadeusza Kościuszkę, a także rynek otoczony
kamieniczkami i wysokimi lampami, przykrytymi grubymi czapami
śniegu. W końcu zmęczeni zasiedliśmy w kawiarni i zamówiliśmy trzy
kubki parującego kakao z bitą śmietaną. Beztrosko machaliśmy nogami
na wysokich krzesłach i rozmawialiśmy na wspólne tematy, nie szczędząc
śmiechu i żartów.
Jednak z mojej strony to były tylko pozory, gdyż tylko częściowo
uczestniczyłam w tej rozmowie, rozmyślając o minionej nocy. W końcu
doszłam do wniosku, że to wszystko mi się przyśniło i nie mam się czym
martwić. To przez te zmiany. One mi tak mącą w głowie.
Mimo wszystko byłam wdzięczna przyjaciołom, że zrobili to
dla mnie. A szczególnie Oliwerowi, bo byłam niemal pewna, że to był jego
pomysł. W dostatecznie dużym stopniu wiedział jak bardzo jestem
nieprzystosowana do wygodnego życia, życia w takich warunkach.
Musiało to być dla niego trudne - on potem wraca, a ja zostaję. Mogłam
mieć tylko nadzieję, że i jemu przytrafi się tyle szczęścia ile mnie.
Zrobiło się ciemno dosyć wsześnie, jak to zimą, a my wciąż
spacerowaliśmy ulicami w świetle miejskich latarni. Bawiliśmy się jak
dzieci i ścigaliśmy się od jednej kuli światła do następnej. Nie miałyśmy
szans wygrać z Wilkiem.
Wreszcie około dziewiątej wieczorem postanowiliśmy
zakwaterować się w hotelu na noclego na tę jedną noc.
Przekroczyliśmy próg hotelu rozgrzani, spoceni i z błyszczącymi
oczami. Miły portier oddał nam niemalże z namaszczeniem kluczyk
do jednego z najlepszych pokoi, przy okazji informując, że nie zdążyliśmy
na kolację. W zamian za to zaproponował nam skorzystanie z tutejszej
restauracji, co, niestety, nie wliczało się w cenę. Z początku nie chciałam
na to przystać - byłam przewrażliwiona na punkcie pieniędzy. Ale mnie
przegłosowano - dwa do jednego.
Wzruszyłam bezradnie ramionami i z westchnieniem zajęliśmy trzy
miejsca przy kwadratowym stoliku. Czwarte zajęły nasze kurtki.
Oczywiście, jak się spodziewałam, wszystkie ceny były niebotycznie
wysokie, co wyjaśniało przymilny uśmiech kelnera. Trzeba było uważać
na ludzi, których stać na stołowanie się w takiej miejscówce. I, a trudno
było mi się do tego przyzwyczaić, ja do nich należałam. No właśnie...
- Kto płaci?
- Ja - oznajmił chłopak, puszczając do mnie perskie oko.
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I po raz kolejny Oliwer zaskoczył mnie swoją rozrzutnością. Sądziłam,
że chociaż on potrafi oszczędzać. A w jego sytuacji (kiedyś również mojej)
to bardzo przydatna umiejętność.
Mimo dużego talentu kucharzy, gmerałam w jedzeniu, jakby cały
apetyt ulotnił się w jednej chwili, bez określonego powodu. Momentalnie
zepsuł mi się nastrój i wszystko zaczęło mnie irytować: każdy uśmiech,
każdy żart, każde słowo. Spojrzałam jeszcze na mojego kotleta, ziemniaki
i pozostałości po sałatce greckiej, po czym zeskoczyłam na podłogę
i przyłożyłam rękę do czoła.
- Jestem już zmęczona - oświadczyłam. - Bawcie się dobrze.
Przed wyjściem wyjęłam jeszcze kilka banknotów z portfela. Mimo
wszystko wolałam sama zapłacić za swój posiłek. Tym bardziej, że prawie
nic nie zjadłam.
Wzięłam kluczyki i swoją torbę i nie oglądając się za siebie,
ruszyłam w stronę naszego pokoju.
Sunęłam wolnym krokiem po korytarzach budynku. W pewnej
chwili światła zgasły. Pewnie wysiadł prąd. Nie byłam jeszcze
zorientowana w rozmieszczeniu pokoi tego budynku, więc trochę zdając
się na intuicję szukałam numeru 24.
W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że weszłam w ciemny,
ślepy zaułek. Stałam tak chwilę, czekając, aż mój wzrok przyzwyczai się
do tych egipskich ciemności i uda mi się odczytać cyfry na drzwiach.
I rzeczywiście się przyzwyczaił, ale coś całkiem innego zwróciło moją
uwagę.
Przyglądałam się, jak dziwne cienie tańczą na ścianie oświetlonej
przez blade światło księżyca. Tak, "dziwne" to dobre słowo do określenia
tego, co zobaczyłam.
Cienie. Cienie bez widocznych właścicieli. Nie bałam się. Przeciwnie
- patrzyłam zafascynowana na ten mroczny teatr. Bo to nie wyglądało
na odbicia drzew. Nie. To ludzie, którzy na swój sposób odgrywają swoje
role. A raczej... ich ciemne sylwetki. Jednak niemal widziałam błyszczące
oczy, zarys kości policzkowych, linie marszczeń na ubraniach. I szczupłe
palce, które z chciwością wyciągały się w moim kierunku...
Chyba zwariowałam, bo jak zahipnotyzowana ruszyłam ku nim...
Jednak po kilku krokach musiałam się zatrzymać, bo w głowie
zagrzmiał mi potężny głos:
- Stój, wariatko!
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Moim ciałem szarpnęło i już po chwili leżałam na ziemi. Coś mi
mówiło, żebym się podniosła i wyniosła się z tego miejsca jak najszybciej.
Jednak mój umysł był daleki od racjonalnego myślenia. Dlatego ułożyłam
się wygodniej i przymknęłam oczy. Chyba zasnęłam, bo po jakimś czasie
usłyszałam jakby z oddali niewyraźnie wypowiedziane moje imię.
Zmusiłam swoje nogi do posłuszeństwa i wstałam, lekko się
słaniając. Oparłam się o ścianę, po czym otrzepałam nogawki spodni
i wrzasnęłam cicho:
- Jestem tutaj...!
Już sekundę później u mojego boku zjawili się przyjeciele.
- Boże, Lilia... Jesteś strasznie blada - wykrztusiła Kayla. - Co się...? chłopak spiorunował ją wzrokiem. Pokiwała głową i umilkła.
Wilk objął mnie w talii, a Kayla położyła moją rękę na swoim
ramieniu.
- A kurtki? - zapytałam na widok naszych rzeczy pozostawionych
na korytarzu.
- Wrócę po nie później - mruknął Oliwer.
Dotarliśmy pod numerek 24, otworzyliśmy drzwi i weszliśmy
do niewielkiego, przytulnego pokoiku. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy
to trzy pojedyncze łóżka, ustawione po ścianą.
Bez zbędnych komentarzy rzuciłam się na jedno z nich. Od razu
poczułam się lepiej. Odetchnęłam z ulgą.
Kayla usiadła obok mnie, przypatrując mi się brązowymi oczami,
w których malował się niepokój.
- I jak? Lepiej? - spytała łagodnie.
- Zdecydowanie - uśmiechnęłam się. - Dzięki.
Wilk ulotnił się na minutę, by po chwili wrócić z kurtkami.
- Dobra - zaczął. - To może teraz wyjaśnisz nam, dlaczego... - nabrał
powietrza, próbując się uspokoić - musieliśmy się tak zamartwiać, bo jak
to był głupi żart, to...
- Oliwer! - fuknęła Kayla. - Przecież wiesz, że to nie jej wina. Zresztą nie
jesteśmy jej rodzicami.
- Wiem, wiem... - zrezygnowany klapnął naprzeciw nas. - Jednak gdyby
coś ci się stało...
- A co mi się miało stać? - sapnęłam ze złością, nagle zirytowana jego
nadopiekuńczością. Przecież nie wystawiłam nawet palca na zewnątrz
hotelu, na Miłość Boską...!
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- Boże... Lilia... Nie rozumiesz?! Nie dość, że my pewnie mielibyśmy
jakieś kłopoty, to jeszcze ciebie by nie było... Słyszysz!? - Potrząsnął mną
jak szmacianą lalką. - Zniknęłaś. Nigdzie cię nie było. Znaleźliśmy cię
w nieużywanej części budynku. To znaczy: oficjalnie nieużywanej - dodał
ciszej i odsunął się, przykrywając twarz dłońmi.
Moja złość gdzieś się ulotniła, gdy zrozumiałam przyczynę
niepokoju Wilka i Kayli. Poklepałam go po ramieniu i przytuliłam.
- Przepraszam - szepnęłam tak cicho, że nie byłam pewna, czy usłyszał.
A Kayla to już na pewno nie.
Przełknęłam ślinę. Nie wiedziałam, co mam im powiedzieć. Że jakiś
gościu gada ze mną w myślach, a teraz mnie uratował przed niewiadomo
czym? Nie, ta wersja odpada.
- Powiedz im, że zemdlałaś - podpowiedział Greg.
W duchu się z nim zgodziłam.
- Sama nie wiem... Chyba zemdlałam - wyrecytowałam posłusznie.
Wymienili podejrzliwe spojrzenia.
- Więc po prostu tak sobie szłaś i nagle padłaś na podłogę? Przyjaciółka nie była do końca przekonana.
- No... tak. W sumie to nic nie pamiętam. Tylko to, że szukałam
naszego pokoju. Widocznie musiałam skręcić w nie ten korytarz.
Wciąż mi się przypatrywali, próbując odgadnąć prawdę. Lecz dość
szybko dali temu spokój. Po prostu nie mieli na to teraz siły, na razie
przyjmując moją wersję do wiadomości.
- No... To która jest godzina?
Kayla wyjęła komórkę.
- Blisko piątej.
- Rano? - Wiem, to głupie pytanie, ale byłam w szoku.
- Tak.
- W takim razie co wy robiliście przez... całą noc? - kolejne idiotyczne
pytanie, na które znałam z góry odpowiedź.
- Byliśmy na wiczorze poetyckim, a potem szukaliśmy ciebie - tym
razem odpowiedział Oliwer, patrząc przed siebie z nieodgadnionym
wyrazem twarzy.
- Och...
Dopiero teraz zwróciłam uwagę na ich stan, już nie tylko
emocjonalny. Oboje siedzieli przygarbieni z podgrążonymi oczami i lekko
potarganymi włosami. Nie trudno było odgadnąć, że teraz ich
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największym marzeniem były ciepły prysznic i miękkie łóżko. Dokładnie
w tej kolejności.
Dlatego jeszcze raz ich przeprosiłam i wysłałam po kolei do łazienki,
zdając sobie sprawę, że bardziej ode mnie zasłużyli na odpoczynek. Mimo
wszystko to właśnie ja najwięcej spałam tej nocy. Jednak gdy oni położą
się do łóżek, to i mnie przyda się mała drzemka...
Powrót do domu minął w trochę mniej radosnej atmosferze niż
wyjazd. I nie chodziło tu tylko o opuszczenie Wrocławia i zakończenie
przyjemnej wycieczki. Niestety nie to było naszym największym
zmartwieniem. A właściwie to moim zmartwieniem, bo w ich przypadku:
było, minęło. Już nie wracali do sprawy mojego zniknięcia. Jednak ja
miałam czym się przejmować. Wpadłam nawet na pewien pomysł.
Wysiedliśmy z autobusu.
- Wybaczcie, muszę lecieć. Mam... zajęcia - mruknęła Kayla.
Odchodząc, odwróciła się jeszcze i krzyknęła:
- A ty, Oliwer, przypilnuj naszej pięknej królewny, żeby przypadkiem
nam nie zemdlała.
Mrugnęła do mnie.
- Ależ oczywiście - zawołał i zręcznie objął mnie w talii. Wywróciłam
oczami i strzepnęłam jego rękę.
- Nic mi nie będzie.
Pokiwał głową z poważną miną.
- Zobaczymy.
- Greg? - szepnęłam nieśmiało. Czułam się trochę nieswojo, gadając
do powietrza.
Siedziałam po turecku na łóżku w swoim pokoju, próbując
zrealizować swój plan. Uznałam, że pora dowiedzieć się, co jest grane.
- Tak?
To był na pewno on. Nie mogłam pomylić tego głosu.
- Mam kilka pytań.
- Bez wątpienia. Wal śmiało.
Nie miałam pojęcia od czego zacząć.
- Najlepiej od początku - podsunął.
Zaskoczył mnie.
- Czytasz mi w myślach? - zapytałam podejrzliwie.
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- Nie ma w nich nic do czytania. Nigdy nie mogłem zrozumieć tego
głupiego określenia. Nie martw się, nie trzymam w ręce pliku kartek ze
spisanymi twoimi myślami. Po prostu je słyszę, tak jakbyś mówiła, ale
potrafię je rozróżniać od wypowiadanych słów.
- Więc wiesz o co mi chodzi - warknęłam sfrustrowana. Nie sądziłam,
że jesteśmy aż tak... zrzyci. I nie bardzo mi się podobało, że ktokolwiek
ma dostęp do moich najskrytszych myśli.
- Okay, już nie będę. - Udał skruszonego.
Żachnęłam się.
- Znowu to zrobiłeś.
Mogę się założyć, że w tym momencie wzruszył ramionami.
- Wyłączyć je jak głosu w telewizorze nie umiem, ale przynajmniej będę
je ignorował.
Przystanęłam na to niechętnie. Lepsze to niż nic, prawda?
- Może być. Ale wracając do tamtej sprawy... Co to było?
Westchnął ciężko.
- Ja nie...
- Możesz - odparłam stanowczo. - To mogło mi zrobić krzywdę, wiesz
o tym. Dlatego mnie zatrzymałeś. Dlatego nie pozwoliłeś mi iść dalej. A ja
powinnam wiedzieć o tym, żeby móc się bronić. Proszę.
Cisza.
- Niech będzie - odezwał się wreszcie, jeszcze nie do końca pewny,
czy dobrze robi. - Tyle chyba mogę ci powiedzieć.
I po dłuższej chwili namysłu zaczął opowieść:
- Dawno temu był sobie młodzieniec, który zakochał się w pewnej
pannie. Nazwijmy ich... Romeo i Julia. Ale, jak to zwykle bywa, miał w tej
swojej miłości rywala - Parysa. Groźnego rywala, gdyż on również zalecał
się do naszej Julci, jednak był o wiele śmielszy. Ale dziewczyna skłaniała
się do ich obu, więc oczywiście odbyła się nieunikniona walka młodych
samców o serce pięknej samicy. Walczyli na miecze (jak już
wspomniałem - było to stosunkowo dawno). Powiem krótko: Parys pada,
Parys umiera. - Uśmiechnęłam się, a on ciagnął dalej - I tak też się stało.
Nasz Romeo wygrał. Ugodził rywala prosto w serce. Lecz Parys
postanowił się zemścić, już jako duch, jakieś dwa lata po śmierci. Pewnej
nocy ukazał się we śnie Romea i śmiertelnie go wystraszył. Dosłownie. Co
do Julki... W dalszym ciągu coś do niej czuł, ale nienawiść zabiła jego
miłość. Więc kobieta skończyła jak jej mąż. Jak widzisz, klasyczna,
tragiczna śmierć kochanków. Prawie Szekspir. Ech... Jednak zabójca
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zapomniał o jednym: o ich nowonarodzonej córeczce. Najwyraźniej nie
wiedział nawet o jej istnieniu.
I tyle.
Wiem, że historyjka jest trochę oklepana, ale w końcu to legenda.
Nic na to nie poradzę.
Zastanawiałam się chwilę nad tym, co opowiedział mi Greg, ale nie
mogłam doszukać się związku ze mną.
- A co to ma do mojej sprawy?
- Naprawdę się nie domyślasz? Nie? No dobrze. Jesteś
prawdopodobnie potomkinią Julii i Romea, czyli też ich córki. A teraz
podobno Parys zrozumiał, że popełnił błąd. Więc można powiedzieć... że
wisi nad tobą klątwa.
Ostatnie słowa złowieszczo wisiały w powietrzu.
Zrobiło mi się duszno i poczułam lekkie mrowienie na plecach.
- Lilia?- jego głos był troskliwy. I opiekuńczy. Bał się o mnie, tym
bardziej, że miał wgląd do wszystkiego, co się we mnie działo.
- Powiedz, że to żart - warknęłam zdziwiona własną złością.
- Przykro mi - powiedział smutno. - Ale to prawda.
Zacisnęłam pięści.
- Sam mówiłeś, że to legenda.
- Tak. Jednak najwyraźniej się sprawdza.
Pomyślałam chwilę i do głowy wpadło mi właściwe pytanie.
Miałam nadzieję, że właściwe.
- Ty też pełnisz w tym jakąś rolę, prawda? Ktoś cię do mnie przydzielił.
Ty również jesteś z tą sprawą związany... Może nawet za bardzo.
- Nic więcej nie mogę powiedzieć. Przepraszam.
Uspokoiłam się już na tyle, żeby zrozumieć, że sprawiłam mu swoimi
pytaniami przykrość.
- Nie, to ja przepraszam. Zachowałam się wrednie.
- No to jesteśmy kwita. Wredota za ciszę, może być? - Rozchmurzył się.
Potaknęłam.
- Może być.
Drugi tydzień ferii spędziłam w towarzystwie Wilka i Kayli. Tylko
przez dwie godziny dziennie Kayla zmywała się na zajęcia muzyczne, a
później ja zmywałam się razem z nią, aby mogła dotrzymać obietnicy.
Moja pierwsza lekcja gitary polegała głównie na nauczeniu się
poprawnej pozycji podczas grania. Zapoznałam się z instrumentem, jego
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strunami, progami i prożkami. Dopiero na drugiej lekcji zaczęła się moja
przygoda z nutami, bo uparłam się, że nie wystarczą mi tylko akordy.
- Na strunie wiolinowej G poznasz teraz dwie nuty - mówiła Kayla
tonem nauczycielki - g i a. Aby je zagrać musisz szarpnąć pustą strunę. To
będzie "g". A następnie przyłóż środkowy palec do struny na gryfie, na
drugim progu. I jest "a". O tak...
To było bardzo proste. Jednak z czasem przybywało materiału i na
koniec tygodnia opanowałam wszystkie podstawowe nuty. Przynajmniej
te na strunach wiolinowych. Byłam z siebie dumna, mimo że bolały mnie
opuszki palców.
Oliwer przyglądał się nam przez cały ten czas z boku. Potrafił trochę
brzdąkać na gitarze, ale z pewnością nie grał klasycznie. Jego
umiejętności ograniczały się do akomponiowania piosenkom przy
ognisku. Dlatego słów Kayli słuchał z równym skupieniem co ja.
Poza tym wspólnie wybieraliśmy się na lodowisko, znajdujące się na
rynku miasta. Babcia uparła się, że jej wnuczka nie będzie jeździć na
używanych łyżwach, z których korzystały już pewnie setki obcych ludzi.
Właśnie z tego powodu wybrałam się z babcią po zakup nowych, abym
miała swoje własne. Przy okazji dostałam również nową kurtkę i plecak
do szkoły.
Dlatego ferie można uznać za udane. Bawiliśmy, wygłupialiśmy,
śmialiśmy się i mnóstwo rozmawialiśmy. Poznałyśmy się z Kaylą bliżej.
Dzięki temu zrozumiałam, co to znaczy mieć prawdziwą pasję. A także co
oznacza pojęcie szaleństwa w odniesieniu do zwariowanych nastolatek.
Tak, Kayla była zwariwana, ale zwariowana pozytywnie.
Co do Wilka... Dzień naszego pożegnania niestety nie obszedł się
bez smutku. Nie wiedziałam kiedy go znów zobaczę. Najpóźniej w
wakacje... Nie, potrząsnęłam głową. Obiecałam Mai, że będę jej częstym
gościem, więc bez wątpienia odwiedzę ich wcześniej.
Jeśli chodzi o moje Sumienie - zaczynałam się do niego
przyzwyczajać. I chyba go lubić.
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Robaczek
Jak robaczka światło lampy, tak ty mnie ciągniesz do siebie
I nareszcie się do twego serca, ciepła twej miłości przedarłem.
Jestem w niebie! W niebie! W NIEBIE!
O…! Już umarłem…

Miłość narowista
Serce wzburzone! Miłość narowista stepami galopuje.
Chłopak obłudny, skutkiem żywiołu, w dziewczynie się zakochuje.
Tak rozpływając się w swym uczuciu, błogości morzem popłynie.
Nie zauważy – ta, zwiewna, uskoczy, zginie, zniknie w gęstwinie.
Chłopak nie wierzy. Szuka jej. Szuka. Krzyczy i woła, i wyje,
Lecz ta przepadła. Już bezpowrotnie. Choć śladów jej nic nie zmyje…

Filip Swierczynski
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Śmierć mistrza
4 akt, komedia,
piękna gra,
publiczność śmieje się,
podziwia kunszt aktorsiego rzemiosła.
Mistrz z przejęciem gra,
niczym lutnia muskana palcami Apolla.
Odtwarza z przejęciem swoja rolę,
swój własny scenariusz,
już okryty chwałą.
Widzowie podnoszą się,
klaszczą, rzucają kwiaty
ku sławie.
Aktorzy wychodzą na środek,
kłaniając się w blasku świateł.
Jeden pozostaje na swoim miejscu.
Widownia śmieje się.
Chory z urojenia
finalnie umiera na scenie.
Komizm narasta,
kreator, nawet po zakończeniu gry
jest zabawny.
Podchodzą do niego współodtwórcy.
Blada twarz,
śmierć w oczach gości.
Nie, to nie śmierć…
To pasja!
Komizm, radość z gry.
Ktoś krzyknął,
Mistrz nie żyje!
Publiczność zamarła.
Z tłumu wyrwał się donośny i
zdecydowany głos:
Vivat Molier!
Po czym odpowiedzieli
wszyscy okrzykami i brawami:
Vivat! Bravo!
Życie to teatr,
scena była jego światem.
Z ręki nie wypuszczał pióra,
a z serca poezji.
Umarł, ale nie odszedł.
Zbudował sobie pomnik,

37

trwalszy niż ze spiżu,
nie uległy ludziom, czasowi i epokom.
Umarł, tak jak żył,
tak jak sobie tego życzył,
przepełniony miłością, pasją,
oddaniem.
Umarł, tak jak żył,
na deskach teatru,
z sztuką na ustach…

Weronika Pisula

Daniel Klimowicz

Kącik językowy

ANGIELSKI: Enjoy your meal!

Smacznego!

NIEMIECKI: Guten Appetit!

FRANCUSKI: Bon appétit!

HISZPAŃSKI: Buen provecho!

CZESKI: Dobrou chut!

WŁOSKI: Buon appetito!

ROSYJSKI: Приятного аппетита! (priyatnogo appetita!)
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,,Przemek, po co Ty im robisz sprawdzian z praw człowieka?
Będą za dużo wiedzieli”
~ profesor Magdalena Szczygielska

,,Jeżeli wpisujemy w wyszukiwarce hasła 'naziści', 'swastyka' i
odwiedzą nas tacy czarni panowie, to trzeba powiedzieć, że
jesteśmy w klasie z rozszerzoną historią, a nie, że szykujemy
się do spotkania z kolegami”
~ profesor Przemysław Poniatowski

„- Pan pokaże [film studniówkowy – red.]
- Pokazywałem jak byłem mały, teraz to się wstydzę”
~ profesor Robert Nowicki

„Nosz kur... (po chwili) de!”
~ profesor Adam Skalmierski

„Ale żeście zabalowali… w sobotę było 100 dni do matury, a
dziś tylko 83”
~ profesor Przemysław Poniatowski

„Ale ciężkie te matury, ledwie co dobiegłam do pociągu. Gdyby
to tyle od waszej wiedzy ważyło…”
~ profesor Bogumiła Kozyra
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REDAKTORA NACZELNEGO
DO ZAMOYSZCZAKÓW

Braci uczniowska!
W związku z nadchodzącym egzaminem dojrzałości gazetka nasza przeżywa
mały kryzys. Trzon Redakcji - trzecioklasiści - przygotować się muszą do
pojedynku z maturą, toteż naturalną koleją rzeczy czasu na pełnienie
obowiązków redaktora najzwyczajniej nie starcza. Odpowiedzialność za gazetkę
zaczyna więc spoczywać na pierwszych i drugich klasach. Zwracam się zatem do
W a s- bowiem tylko Wy jesteście w stanie pomóc nam ponieść to brzemię.
Ta instytucja, ten ostatni bastion umożliwiający uczniom naszej szkoły
prawdziwą aktywność i zaangażowanie w jej życie, jest teraz zagrożony.
Poszukujemy ludzi ambitnych i lubiących pisać („Goniec” oferuje możliwość
wyboru dowolnej niemalże tematyki). Jednocześnie zdajemy sobie sprawę
z przeciążenia obowiązkami szkolnymi – każdy z nas jedzie w końcu na tym
samym wózku. Nawet jeżeli wiecie, że nie będziecie mogli do „Gońca” pisywać
regularnie – to żaden problem, gdyż, aby publikować w gazetce, nie trzeba być
stałym członkiem Redakcji. Weźcie zatem sprawy w swoje ręce, nie przyglądajcie
się biernie i nie pozwólcie upaść temu, co w szarej zamoyskiej rzeczywistości
ubarwia naszą szkołę, a niekiedy wnosi gros uśmiechów.

POKAŻCIE, ŻE POTRAFICIE!
Kontakt dla zainteresowanych współpracą:
goniec.redakcja@gmail.com

