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Z ostatniej chwili! 
Zapraszamy do zapoznania się z wystawą prac Pauliny Siembidy, które wyekspono-
wane są w czytelni i w witrynach biblioteki .          /Redakcja/ 
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Wywiad numeru 
 

Z Pauliną Siembidą rozmawiał Mateusz Sosin.  

 
Skąd wzięła się twoja pasja? Co sprawiło że zaczęłaś rysować? 

 

Byłam dzieckiem. Jak każde, lubiłam rysować a jakoś tak wyszło, że mi się to spodobało bar-
dziej. Mama chyba to zauważyła i zaczęła mnie zachęcać, kupować gazetki do nauki rysunku 
i tak jakoś poszło. No i jeszcze Bob Ross, który miał swój program w telewizji, zachęcał mnie, 
gdyż malował, mój ulubiony motyw - góry. A to stanowiło 90% moich prac z wieku 5-12 lat. 
Pozostałe 10% to smoki. 

 

Z tego co mówisz, wnioskuję że bardzo lubiłaś góry, czy teraz jak jesteś już starsza często 
wracają jako tematy twoich prac? 

 

Cały czas, są też częścią mojego życia, gdyż nadal uwielbiam jeździć w góry. Uważam, że ma-
ją mistyczną moc i jakaś siła każe mi je ciągle malować. Są też po prostu ciekawym i atrakcyj-
nym wizualnie motywem. 

 

Skąd czerpiesz inspirację do swoich dzieł? 

 

Z tego co mi się podoba, tak szczerze. Wystarczy jeden motyw z książki, gry, filmu, jakieś 
zdjęcie znajomego albo zwykły internetowy mem. Lub lekcja z bardzo fajnym nauczycielem, 
ale to wtedy są komiksy z jego tekstami. Czasem też z humoru jaki mam, 
bądź pragnień. Brzmi patetycznie ale nastrój ma bardzo duży wpływ na 
tworzenie, czy to piosenek, powieści czy głupiego obrazka kredkami. Po-
za tym, bardzo dużo czerpię z piosenek. Ale to cały ciąg przyczynowo 
skutkowy, od odsłuchania piosenki do stworzenia pracy zainspirowa-
nej nią, który ciężko wytłumaczyć postronnym. Dlatego zazwyczaj 
zostawiam prace do wolnej interpretacji, bo wiem, że sztuka jest 
żywa i niekonwencjonalna, dopasowuje się do sytuacji, przez co 
uważam, że zamykanie jej w ramy interpretacji, zabiera jej ja-
kąś cząstkę uniwersalności i nie może ona dotrzeć do każde-
go. Przykładowo - szara łąka dla jednej osoby będzie sym-
bolizować samotność i smutek, a dla innej stworzy aurę 
tajemniczości i potencjalnej przygody. 
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A skąd bierzesz motywacje? 

 

W sumie to znikąd... Nie odczuwam jakiejś wielkiej motywacji płynącej z czegokolwiek. 
Po prostu chcę coś narysować i to rysuję. Może jakiś odczuwalny wpływ ma perspektywa 
bycia pochwalonym albo radości osoby, do której trafi obrazek. 

 

Rysowanie czegoś takiego musi zabierać mnóstwo czasu, ile średnio zajmuje ci namalo-
wanie obrazu? 

 

Zależy od formatu, techniki i rodzaju obrazka. Wiadomo że kreskówki, manga czy ogólnie 
„ludzie” zajmują mało, ale już pastele albo farby to konieczność czekania na wyschnięcie 
i odpowiedniego zabezpieczania kolejnych etapów pracy. W sumie, uogólniając to od 25 
minut do 12 godzin. Chyba nigdy nie przekroczyłam tej liczby. Chyba, że maluję na raty, 
to znaczy jednego dnia robię szkic, drugiego lineart, trzeciego część kolorów i tak dalej. 
W takich wypadkach to mi czasem tydzień potrafi zejść na jeden obrazek. 
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Wspominałaś o technikach malowania, mogłabyś nieco przybliżyć temat? 

 
Od czego by tu zacząć... Jak wiadomo, technik plastycznych jest wiele. Zawsze starałam 
się spróbować wszystkich i naprawdę dużo mam już za sobą, nawet decoupage albo quil-
ling czy techniki malowania i tłoczenia na kalce technicznej. Po tylu latach, mam już swo-
je ulubione style, których się trzymam. Najbardziej lubię malarstwo akwarelowe. Dla 
mojego, bazgrzącego stylu pasuje idealnie, gdyż używa się w nich dużo wody i szybkich 
ruchów a także można uzyskać efekt pisaków lub grafiki komputerowej, przez idealnie 
płynne przejścia kolorów i cieni. Oprócz tego dwie techniki, które stosuję najczęściej to 
akryle i suche pastele. A lubię je, ponieważ nadają się do malowania pejzaży. Oprócz te-
go mam jeszcze kredki akwarelowe, farby olejne, pisaki, sagwinę i różne inne kredki, ale 
rzadziej ich używam lub do specyficznych prac albo zamówień. 
 
Mówiłaś też o zabezpieczaniu prac, albo etapów pracy, coś takiego, czy mogę zapytać 
na czym to polega? Bo szczerze... to jestem zielony w tym temacie. 

 

Generalnie chodzi o zabezpieczenie pracy przed uszkodzeniem mechanicznym, takim jak 
zgniecenie, przetarcie, rozmazanie itp. 

Z farbami jest prosto. Zwyczajnie muszą wyschnąć. Problem pojawia się przy bardziej 
skomplikowanych pracach z warstwami farb, gdzie farba musi wyschnąć w odpowiedni 
sposób; czasem maluje się na bardzo mokrym nośniku, czasem musi być idealnie suche, 
bądź maluje się w ogóle nierozwodnionymi farbami. Przez to, jeżeli nie chce się buro-
szarych bezkształtnych plam zamiast kolorowej łąki z kwiatami, trzeba albo zabezpieczać 
części obrazu przed rozpuszczeniem np. przy farbach podobnych do akwareli - one się 
rozpuszczają nawet po wyschnięciu na papierze, robi się to zazwyczaj mediami robiącymi 
powłokę hydrofobową. Ale, są też farby, które po zaschnięciu stają się wodoodporne, jak 
akryle, i trzeba malować na raz, zanim zdążą wyschnąć i starać się nie ubrudzić gotowych 

warstw, zasłaniając je. 

No i też trzeba uważać na nośnik (papier, tablica malarska czy płót-
no - od nich zależy też reakcja tego czym malujemy i czas schnię-

cia), Mogą one rozmoknąć, pogiąć się lub naciągnąć, przez co 
wyschnięty obraz trzeba odpowiednio oprawić. Zabezpiecza 

to też przed rozerwaniem. 

Pastele suche chroni się przed rozmazaniem, tak jak wę-
giel i sagwinę. Robi się to sprayem zwanym fiksatywą.  

W skrócie - skleja ona pył z barwnikiem i zmienia mini-
malnie strukturę tak, aby nie można było nic zetrzeć 

lub rozmazać. 
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Kredki i pisaki ciężko zetrzeć, ale niestety mało jest sposobów ich zabezpieczenia. Trzeba 
być po prostu ostrożniejszym, ewentualnie oprawić lub podkleić. 

Na temat zabezpieczania prac pisze się całe, specjalistyczne książki, ale wydaje mi się, że 
ta wiedza dla ludzi postronnych nie jest jakaś über ciekawa, więc na tym zakończę. 

 

Czy zdarza ci się rysować podczas lekcji? Czy nie koliduje ci to z nauką? 

 

Rysuję na każdej możliwej lekcji. Bardzo dobra praktyka. Uprzedzając wszelkie oburzenia 
- nie jest to z mojej strony wyraz braku szacunku do nauczyciela (naprawdę są lepsze spo-
soby). 

Mam to „szczęście” należeć do grupy ludzi zwanych kinestetykami. Są wzrokowcy, słu-
chowcy i jest grupka ludzi, którzy w wieku szkolnym, w podstawówkach są uważani za 
"tych niegrzecznych", "ciągle się wierci", "robi jakieś konstrukcje z długopisów", "rysuje 
na lekcjach". I pomijając dzieci które faktycznie po prostu przeszkadzają to części 
"ruchomość" jest niezbędna, żeby się skupić. Dorośli z tą "przypadłością" są po prostu 
żywi i ruchliwi. 

Brzmi sprzecznie, ale tak faktycznie jest. Więc zamiast trącać osobę, z którą siedzę, wier-
cić czy przebierać nogami, wybrałam mniej irytujący sposób na upust „mini ADHD” 
Nawet nie wiesz, jak przyjemnie się wtedy słucha i uważa na lekcji. Najlepiej na historii  
i polskim, gdzie lekcje polegają głównie na słuchaniu. 

Nie raz spotkałam się ze zdziwioną miną nauczyciela, kiedy to widzi, że rysuję „o to pew-
nie nie uważa, zagnę ją pytaniem", a ja odpowiadałam ze szczegółami to, co powiedział 
przed chwilą lub pada ogólne pytanie do klasy i podnosząc głowę odpowiadam dobrze, 
po czym z powrotem schylam się nad rysunkiem. 

 

Nie miewasz kłopotów z powodu takiego zachowania? Z doświadczenia, dobrze wiem, 
że niektórzy nauczyciele niezbyt dobrze reagują na takie zachowanie. 

 

Dostałam wiele uwag, między innymi za gadanie ... Albo robienie 
krzyżówki... po czym po zabraniu jej wyjęcie drugiej.., ale ryso-
wanie aż takiej uwagi nie zwracało nigdy, tym bardziej że uwa-
żam i odpowiadam na lekcji, tak jak mówiłam wcześniej. 

 

A zdarzyło ci się kiedyś nie odpowiedzieć na pytanie? 

 

Hmm... Przy rysowaniu nigdy. Ale przy innych zaję-
ciach, tak. 
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Myślałaś o jakiejś dalszej karierze związanej ze swoją pasją? 
 
Nie raz. Jednak zawsze albo sprowadzali mnie na ziemię rodzice, albo robiłam to sama. 
Chciałam iść do gimnazjum plastycznego, niestety nie mogłam. Po tym już zapomniałam 
o karierze, wybiłam ją sobie z głowy i zajęłam rysowaniem tylko jako hobby. Czasami 
jeszcze mam takie przebłyski, ktoś coś podszepnie, ale szybko tę myśl od siebie odsu-
wam. 
 
Dlaczego? Jest wielu znanych malarzy którzy zaczynali dość późno, choćby wcześniej 
wspomniany Bob Ross, a ty już tworzysz świetne prace. Nie sądzisz że mogło by ci się 
udać? 
 
Mogłoby, ale niestety życie i rodzina napisali mi inny scenariusz… 
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To może zadam nieco luźniejsze pytanie, jakie były najdziwniejsze rzeczy jakie rysowa-
łaś? 
 
Zazwyczaj są to zamówienia albo jakieś wyzwania. 
Z obrazkami na zamówienie jest tak, że ludzie mają naprawdę bujną wyobraźnię i często 
są to dziwne rzeczy... Bardzo dziwne. I zazwyczaj niecenzuralne, więc wolałabym bym się 
tym nie dzielić. Są też bardziej cenzuralne np. nietypowe połączenie postaci z filmu/
anime, zobrazowanie ich sennych marków. 
Z wyzwaniami z kolei jest tak, że głupie pomysły same przychodzą do głowy. Przykłado-
wo słowa klucze. Dostałam sowy i ananasa. To narysowałam złe sowoananasy atakujące 
tłum ludzi. 
Albo obraz na prezent. Dziewczyna w rzeczach które lubi, wymieniła flamingi i jednoroż-
ce, więc dostała obraz przedstawiający kolorową zatoczkę, na której spacerowały flamin-
gorożce... No takie różowe flamingi z tęczowymi rogami na głowach. 
Dostałam nawet oficjalne podziękowania na forum, bo tak jej się spodobały. śmiech 
W sumie komiks przedstawiający nauczyciela krzyczącego na karykaturę Donalda Tuska 
też można uznać chyba za dziwny… 
 
Z którego swojego dzieła jesteś najbardziej dumna? I dlaczego? 
 
Zdecydowanie z tego dzikiego kota, który jest na końcu wywiadu (przez niektórych prze-
śmiewczo nazywany bobrem). Nie jest to najlepsza moja praca, ale malowałam go w bar-
dzo ciężkim dla mnie okresie. Typowe zwątpienie we własne umiejętności i takie tam. 
Wtedy bezradna i wściekła otwarłam atlas z ssakami, gdzie było zdjęcie polującego dzi-
kiego kota, już nawet nie wiem, co to za gatunek był, po czym zaczęłam go szkicować. 
Tak po prostu. Pierwszy raz w życiu, bez żadnej wiedzy zaczęłam malować zwierzę i to 
jeszcze w ruchu. Po czym zaczęłam się na nim dosłownie wyżywać i przelewać na jego 
wygląd wszystkie negatywne emocje i zamieniać go w bestię z baśni. Dlatego wygląda 
jak "wściekły bober" jak to określiła moja znajoma z gimnazjum. 
 
Wspominałaś o pracach na prezent, lub zamówieniach, nie ciężko 
jest ci rozstawać się ze swoimi dziełami? 
 
Bardzo ciężko. Ale zazwyczaj uważam te obrazki za okropne  
i nieudane, wtedy każę je zabierać czym prędzej. Z przyjem-
nością oddaję obrazki tylko wtedy, kiedy trafiają do osób, 
które naprawdę bardzo lubię. 
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Jeszcze odnośnie zamówień, zdarzało ci się sprzedawać jakieś prace? 

 

Tak, na przykład za czekoladę. Zawsze uznawałam swoje prace na zbyt niskim poziomie, 
aby brać za nie pieniądze. Ostatnio się przełamałam i zaczęłam sprzedawać na grupach 
dla fanów furry swoje obrazki i zbierać zamówienia, najczęściej za dolary, bo to uniwer-
salna waluta, oraz wysyłać je po całym świecie. W sumie moją przygodę ze stylem  
i w ogóle fandomem furry, można jeszcze zaliczyć do „najdziwniejszych rzeczy jakie ryso-
wałam”. 

 

Na zakończenie, czy chciałabyś coś przekazać dla osób, które chciałyby zacząć rysować 
lub nie wierzą w swoje aktualne umiejętności? 

 

No cóż, pomijając fakt, że sama w nie nie wierzę, to powiem tylko to, co każdy artysta 
mówił mnie – ćwiczcie i bawcie się tym ćwiczeniem. To jest rada, jaką dostawałam od 
malarzy, od nauczycieli, od wszystkich i jest to jedna z niewielu rzeczy, jakie w życiu się 
sprawdziły. Za każdą pracą kryje się wiele lat szkiców, nieudanych rysunków, wiele godzin 
żmudnego studiowania anatomii, perspektywy i paru innych niezbędnych rzeczy. Po pew-
nym czasie to wciąga, i tak dzisiaj mogę, z umiłowaniem rozprawiać o jakości wiszerów, 
czy narzekać, że nie mam pędzla „dwunastki”, który akurat idealnie przydałby mi się do 
tego drzewka. Na otuchę dodam, że wszystkiego o czym opowiadałam i wszystko co 
wiem, nauczyłam się sama. Nie chodziłam na kursy czy do domów kultury. Wystarczyło 
uwierzyć, że kiedyś się uda i malować. A jeżeli coś nie wychodzi, to trzeba to zostawić na 
jeden dzień, potem popatrzeć i powiedzieć „no jak na moją wiedzę na temat rysunku  
i tak krótki czas, to wyszło idealnie”. Polecam, pomaga. 
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Z życia szkoły: 
 

Seminarium Ekologistyczne 
 
W piątek 2 lutego w naszej szkole odbyło się seminarium ekologistyczne przygotowane 

przez klasę II LA oraz II LB pod czujnym okiem pani prof. Pauliny Florczak. Impreza miała 

na celu poszerzenia wiedzy o ekologistyce. Udało nam się poruszyć wiele ciekawych te-

matów m.in. ponowne wykorzystanie odpadów, ochrona środowiska przez służby mun-

durowe, a także Kraków od strony Eco. Na samym początku nastąpiło przywitanie gości 

zasiadających na widowni. Było to dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas logi-

stycznych. Seminarium prowadziło 4 konferansjerów, którzy z zapałem i jednocześnie 

gracją zapowiadali kolejne tematy poruszane podczas prezentacji. Pomiędzy prezentacja-

mi mogliśmy oglądać filmiki w formie wywiadów z nauczycielami na temat ekologistyki. 

Czas umilił nam kabaret, w którym zespół chłopaków "Puerto Rico" zaprezentowali pio-

senkę o segregowaniu śmieci. Mieliśmy także przyjemność podziwiać wyśmienitych tan-

cerzy w strojach krakowskich, którzy skocznie zatańczyli tradycyjnego krakowiaka. Fina-

łem imprezy był długo wyczekiwany przez wszystkich Eco pokaz mody. W pokazie brali 

udział nie tylko uczniowie ale także nauczyciele: prof. Ewa Wójcik, prof. Sebastian Ma-

chowski, prof. Paulina Florczak, a także nasza mała gwiazda Tosia. Modelki i modele bio-

rący udział w pokazie prezentowali stroje, które sami wykonali. Wszyscy byli zachwyceni 

kreacjami, które w rytm muzyki na żywo i przy świetle reflektorów pięknie błyszczały. Pu-

bliczność była zachwycona, artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, na twarzach 

widniały same uśmiechy. Seminarium zakończyło się hucznymi tańcami uczniów z nau-

czycielami.        /Izabela Rakowska/ 
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Walentynkowy koncert charytatywny 
 
Szóstego lutego w naszej szkole miało miejsce niezwykle wydarzenie. A mianowicie zo-
stał zorganizowany Walentynkowy Koncert Charytatywny, gdzie uczniowie prezentowali 
swoje liczne talenty. 
 
W większości były to piosenki. Zaprezentowane utwory były naprawdę różnorodne: 
przyśpiewki góralskie, jak i rosyjskie, wykonywane przez uczniów, bądź nauczycieli. Po-
dziwialiśmy także pokazy taneczne. 
 
Moją uwagę przykuł jednak utwór "Wilcza zamieć" z gry Wiedźmin 3 przedstawiony iście 
po mistrzowsku, oraz drugi "Final Masquerade" nie odstępujący poziomem od oryginału. 
 
Faktem jest jednak, iż w niektórych momentach mikrofony nie dały z siebie wszystkiego  
(przerywały), co utrudniało wsłuchanie się w utwory. 
 
Myślę, że przez różnorodność pokazów, każdy z oglądających znalazł coś dla siebie. Wy-
stępował również specjalny gość - Janusz Saługa, w miłosnej piosence "Jak poznałem 
Magdalenę" oraz "Oczekiwanie". 
 
Moim zdaniem taki festyn był ciekawą formą spędzenia czasu wolnego (zwłaszcza jeśli 
jak w moim przypadku... miało się do wyboru siedzenie na lekcjach) i chętnie wybrałbym 
się na kolejną edycję w przyszłości. 

/Hubert Stypka/ 
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Warsztaty dla klasy pierwszej Szkoły 
podstawowej nr 114 

 
 
Dnia 1 marca 2018 roku naszą szkołę odwiedziła gromadka uczniów z pierwszej klasy 

Szkoły Podstawowej Nr 114 w Krakowie. Przybyli do gmachu placówki o świcie, z córką 

jednej z nauczycielek z naszej szkoły na czele i od razu postawili na głowie całe techni-

kum.  

Uśmiechnięte dziadki zwiedzały szkołę, przy okazji poznając uczniów i nauczycieli, po-

przez obserwowanie ich zmagań z przedmiotem. Miały okazję obejrzeć m. in. lekcję an-

gielskiego, proces tworzenia gry, zrobić ciecz nienewtonowską czy wejść do kultowego 

już Cypiska.  

Dla nauczycieli niesprawujących wcześniej opieki nad „maluchami” było to nowe do-

świadczenie, z pewnością dla części z nich także egzamin dowodzący, że nadzorowanie 

niemal pełnoletniej młodzieży jest prostsze od czuwania nad dziećmi z pierwszych klas 

podstawówki. 

Młodsze dzieci się nie wstydzą, albo przynajmniej szybko ten wstyd pokonują i włączają 

się do zabawy. Pod koniec wycieczki, w sali 118 W, nadszedł czas na manualne ćwiczenia, 

po których dzieci przystąpiły do quizu. Najbardziej aktywna była dwójka uczniów siedzą-

cych w pierwszej ławce, jeden drugiego przekrzykiwał, trwał pojedynek o to, kto pierw-

szy odpowie na pytanie. 

Około godziny 13:30, ucz-
niowie pełni energii wrócili 
do swojej szkoły, zostawia-
jąc naszym pedagogom in-
teresujące wspomnienia  
i doświadczenia. 
 

/Tomasz Skoczek/ 
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Z życia internatu: 
 

Bal karnawałowy w internacie ZSŁ 
 
Dnia 5 lutego płeć piękna naszego internatu została zaproszona przez internat Zespołu 

Szkół Łączności na zabawę karnawałową. Goszczący nas uczniowie zadbali o wszystko, 

m.in dobrali muzykę  dopasowaną do różnych gustów, dzięki czemu każdy znalazł coś do 

zabawy dla siebie.  Został przygotowany dla nas drobny poczęstunek. Wszyscy bawili się 

bardzo dobrze. Wprawdzie tym razem nie było żadnych zabaw, ale były zupełnie niepo-

trzebne, bo już znaliśmy chłopaków. Kiedy byłyśmy tam pierwszy raz, podchodzili do nas 

z dystansem i byli lekko skrępowani naszą obecnością, jednak tym razem zabawa rozkrę-

ciła się od samego początku. Choć wiedziałyśmy, że możemy się przebrać, żadna z nas nie 

znalazła odpowiedniego stroju. Gospodarze przygotowali się bardzo dobrze i niektórzy 

mieli fajne przebrania. 

Lubimy zabawy w internacie ZSŁ, więc liczymy na kolejne zaproszenia. 

/Małgorzata Bajołek/ 
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Dzień kobiet w internacie 
 
Nasi chłopcy są najlepsi!! Z okazji Dnia Kobiet Piotrek Sikorski oraz Dawid Konieczny  

z drobną pomocą pani Eweliny Witek, przygotowali dla nas atrakcyjne zabawy. Zostały-

śmy zaproszone do świetlicy. Wiedziałyśmy tylko, że będzie „coś” z okazji naszego święta, 

ale nie wiedziałyśmy co dokładnie. Kiedy pytałyśmy Piotrka, powiedział, że nas zaprasza, 

mamy ładnie wyglądać i dobrze się bawić. Trochę niepewnie wchodziłyśmy do świetlicy, 

jednak Piotrek swoim wyglądem (miał marynarkę!!) oraz poczuciem humoru sprawił, że 

poczułyśmy się lepiej. Myślałyśmy, że tak jak chłopcy będziemy musiały wykonywać róż-

ne zadania (nie chciałyśmy śpiewać, tańczyć ani udawać Ewy Chodakowskiej). Ku nasze-

mu zaskoczeniu na stole zobaczyłyśmy różne gry. Genialny pomysł! Każda z nas zagrała  

w jedną z gier, a następnie dostała czekoladę. Wśród nas znalazły się takie dziewczyny, 

które wylosowały bilety do kina! Zazdrościmy…. Podobało nam się to, że w zabawie wzię-

ły udział: pani Kierownik, pani Ania Pabiańczyk i pani Ewelina Witek. Spędziłyśmy bardzo 

miło czas! Było dużo uśmiechu i fajnej zabawy. Dziękujemy Chłopaki!! 

/Klaudia i Wiktoria/ 

W zdrowym ciele zdrowy duch... 
 

Po feriach w naszym internacie ruszyła długo wyczekiwana siłownia. Możemy ćwiczyć  

w każdy: poniedziałek w godz. 18.00-20.00 

Wtorek: 14.00-16.30 

Środę: 17.00-20.00 

Czwartek: 17.00-20.30 

Zajęcia odbywają się pod okiem naszych wychowawców, mających 

uprawnienia do prowadzenia zajęć zorganizowanych na siłowni. 

Jeżeli chodzi o sprzęt, została wyposażona w sprzęt cardio, 

atlas, ławeczkę, sporą ilość ciężarków oraz hantli. Cieszymy 

się, że nie musimy wychodzić z internatu, żeby poćwiczyć! 

Na razie siłownia cieszy się większą popularnością wśród 

chłopców, ale myślę, że niebawem dziewczyny też się 

przekonają do niej. 

/Dawid/ 
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Wywiad Internatu 
 

Z Piotrem Sikorskim - przewodniczącym Młodzieżowej Rady Internatu 

(MRI) rozmawia Agata Oleszek.  

Jesteś teraz przewodniczącym MRI, spodziewałeś się wygranej?  

Chciałem wygrać, jednak wiedziałem, że mam mocną konkurencję. Bardzo się cieszę, że 

zająłem pierwsze miejsce i zostałem nowym przewodniczącym MRI. 

Myślę, że będę dobrze reprezentował nasz Internat, zostanę godnym następcą Agaty Ko-

sińskiej i odnajdę się w swojej ,,roli’’. 

 

Dlaczego zdecydowałeś się na to, aby startować w wyborach? 

W ubiegłym roku byłem członkiem Młodzieżowej Rady Internatu, postanowiłem konty-

nuować swoją kadencję i nieść pomoc ludziom. :) A tak na poważnie, chciałbym wprowa-

dzić kilka zmian w internacie, a wiedziałem, że mogę tego dokonać tylko wtedy, kiedy wy-

gram wybory. 

 

Czy nie obawiałeś się przegranej? 

Zawsze jest ryzyko, jednak byłem pewny poparcia ze strony mieszkańców tej placówki. 

Dziękuję moim wyborcom. Tak naprawdę to nie ma przegranych, bo nawet jeśli nie zosta-

ję się przewodniczącym, zostajemy członkami MRI i też mamy wpływ na pewne rzeczy, 

które dzieją się w internacie. 

 

Co zamierzasz zmienić podczas swojej „kadencji’’? 

Na obecną chwilę, nie chcę szczegółowo zdradzać planów, gdyż 

jest ich wiele i nie jestem pewny, czy uda się je wszystkie zre-

alizować, ponieważ ogranicza nas budżet oraz czas. W naj-

bliższych dniach postaram się aby ruszyła nowa, faceboo-

kowa grupa ITK, gdzie udzielę więcej informacji. Oczy-

wiście z każdym pomysłem można się do mnie zgła-

szać, w miarę możliwości będę je realizować.  
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Czy możesz zdradzić jeszcze inne plany? 

Chcę zachęcać swoich kolegów do korzystania z siłowni. Cieszę się, że po tak długim cza-

sie udało się zorganizować miejsce w którym pod okiem wykwalifikowanych wychowaw-

ców będziemy mogli ćwiczyć.  

Chciałbym też, żeby panowała tu przyjemna i miła atmosfera, żeby wszyscy się znali  

i chętnie sobie pomagali. Przeliczymy fundusze i zobaczymy co uda nam się kupić w tym 

roku…mam już kilka fajnych pomysłów. 

 

Jaki jest Piotr Sikorski?  

Hmm…to trudne pytanie i ciężko tak opisywać siebie. Jestem uśmiechniętym i chętnym 

do pomocy chłopakiem. Mam dobry kontakt z wychowawcami, a także z mieszkańcami 

internatu. W końcu zagłosowali na mnie i wygrałem. Kiedy się w coś angażuję, to na 

100%. Myślę, że będę dobrze reprezentował naszą placówkę! 

 

Też mi się tak wydaję. Od-

powiednia osoba na odpo-

wiednim miejscu. Gratuluję 

i życzę samych sukcesów w 

nowej roli.  

Dziękuję bardzo. 
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Biblioteka poleca: 
 

„Szeptucha” 
 
 
Jakoś na początku roku szkolnego wpadła w moje ręce nietuzinkowa powieść, a mianowi-

cie „Szeptucha” autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Książkę poleciła mi pani Małgo-

sia ze szkolnej biblioteki.  

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby się wszystko potoczyło, gdyby Polska w 966 roku nie 

przyjęła chrztu? Otóż właśnie w tej książce znajdziecie na to pytanie odpowiedź. Główną 

bohaterką jest Gosia, a w zasadzie to Gosława, która staje przed bardzo ciężkim i wyma-

gającym zadaniem. Jako że jest na trzecim roku studiów medycznych musi spędzić ten 

rok na stażu u tytułowej Szeptuchy.  Szeptucha jest wiejską znachorką, która leczy za po-

mocą ziół, nalewek czy też specjalnymi „zaklęciami”. Oczywiście ludność wiejska ślepo  

w to wierzy, ale Gosia jest sceptycznie nastawiona, a wręcz staż jest dla niej męką. Gosła-

wa nie wierzy również we wszelakie bóstwa, rusałki czy też inne „mityczne” potworki, 

które mają jej pomagać i do których odprawiane są różne obrzędy. Według Baby Jagi jest 

ona ciężkim przypadkiem, ale nie daje za wygraną i nie poddaje się w nauczaniu receptur 

syropków i znajomości ziół.  

Drugą najważniejszą osobą we wsi jest Mszczuj, czyli kapłan, czarodziej, do którego obo-

wiązków należy przewodniczenie w ceremoniach, obrzędach i różnych takich. On też ma 

swojego ucznia – Mieszka, który od razu nawiązuje dobry kontakt z Gosławą.  

Co, jeśli jest kimś więcej, niż tylko zwykłą Gosią? Co, jeśli będzie mu-

siała stawić czoła nie tylko zbieraniu szyszek sosny?  

Świetna książka oparta na naszym starosłowiańskim folklorze, 

gdzie świat realny przeplata się z fantastycznymi wydarzeniami. 

Moim zdaniem jest ona godna polecenia i na pewno nie znu-

dzi wam się po pierwszym rozdziale :)  

/Aleksandra Łazowy/ 
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Oscary 2018 - podsumowanie 
 
W nocy z niedzieli na poniedziałek 4 marca w Los Angeles, najbardziej zaludnionym mie-

ście stanu California odbyła się 90 Ceremonia Wręczenia Oscarów. W przeciwieństwie do 

zeszłorocznej gali, na której głównie mogliśmy usłyszeć za dużo tytułów takich filmów, jak 

„La La Land”, „Moonlight” czy „Manchester by the Sea”, a za mało chociażby „Przełęczy 

Ocalonych” czy genialnego „Aż do piekła”. 

Warto wspomnieć jeszcze o złotej statuetce dla Leonardo DiCaprio, którą w końcu udało 

mu się zdobyć 2 lata temu. Ale to tylko tak przelotem. 

Od początku; galę po raz kolejny prowadził dość znany komik- Jimmy Kimmel (tworzący 

także materiały w serwisie YouTube, polecam zapoznać się ze sceną usuniętą z filmu 

„Batman v. Superman” z jego udziałem, o ile sam film nie należał do najlepszych, to ten 

filmik skutecznie to rekompensuje). 

W tym roku wreszcie statuetki trafiły do - bardziej więcej niż mniej - zasłużonych filmów  

i aktorów. Jestem niezwykle zadowolony z nagrody Najlepszy Reżyser dla Guillermo del 

Toro za „Kształt wody” oraz dla „Uciekaj” za Najoryginalniejszy Scenariusz, nie sposób się 

nie zgodzić; bezbłędnie budowane napięcie, świetny plot twist i czarny humor w połącze-

niu z niekonwencjonalną tematyką i sposobem jej prezentowania naprawdę oszałamiają. 

Zadowoliło mnie również odznaczenie „Coco” za najlepszy długometrażowy film animo-

wany oraz piosenkę. Nie sposób również nie zgodzić się z wyróżnieniem Gary’ego Oldma-

na za wykreowanie genialnego wizerunku Winstona Churchilla w filmie „Czas mroku”.  
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Niestety nie miałem okazji obejrzeć „Trzech billboardów za Ebbing, Missouri”, w którym, 

za najlepszą pierwszo- i drugoplanową rolę nagrodę dostała Frances McDormand, oraz 

Sam Rockwell. 

Nie byłem zaskoczony także brakiem jakiejkolwiek nagrody dla najbardziej wyczekiwane-

go przeze mnie w zeszłym roku filmu, mianowicie „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi”, który 

mimo głosów niektórych nie jest najgorszą częścią rozpoczętej przez Georga Lucasa  

w 1977 r. sagi. Oczywiście, nie jest filmem pozbawionym wad (pewna scena po wybuchu 

krążownika, irytująca rola Benicio del Toro i jakże potrzebna postać Rose i wiceadmirał 

Holdo, które tylko psują film, oraz dość niespodziewany twist ze Snokiem), ale jednak 

brakuje mi tu nominacji dla Adama Drivera za genialne wykreowanie roli prowadzącego 

wewnętrzną walkę Kylo Rena. Cóż, pozostaje się cieszyć z paru nominacji. 

Cieszą mnie również niezmiernie dwie statuetki dla „Blade Runner: 2049”, mianowicie za 

najlepsze efekty specjalne i zdjęcia. Sam w sobie film był genialny i pokazał, że dla obec-

nej kinematografii jest jeszcze ratunek i nie samymi Michaelami Bay Hollywood żyje, i że 

zdarzają się utalentowani twórcy. Mimo, że Harrison Ford nie dał z siebie 100%, film zali-

czam do tych bardziej udanych dzieł sci fi. Naprawdę rzadko się zdarza, by sequel jakie-

goś filmu dorównał oryginałowi, a co dopiero go momentami przebijał! 

TAK, „OBCY: PRZYMIERZE”, DO CIEBIE MÓWIĘ. 

PO CO POWSTAŁEŚ? „PROMETEUSZ” JUŻ I TAK SKUTECZNIE PSUŁ CAŁE UNIWERSUM. 
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Zeszły rok można nazwać „Rokiem wreszcie udanej ekranizacji komiksu od DC”. Po wspo-

mnianym wcześniej niezbyt udanym obrazie walki Gacka ze Stalowym bogiem z kosmosu 

bojącym się zielonych kamieni (2016r.), nareszcie dostaliśmy coś, co dorównuje komikso-

wi, mianowicie „Wonder Woman” ze świetną grą aktorów (zarówno Chris Pine w jaskini, 

jak i krzycząca na końcu Gal Gadot robią wrażenie), efektami specjalnymi (Ziemia niczy-

ja). Może i ostatnią walkę można nazwać bardziej przepychanką niż prawdziwą batalią, 

ale mimo to i tak film prezentował się całkiem nieźle, i zasłużył, co najmniej na jakąkol-

wiek nominację. 

Żeby się nie rozpisywać, wspomnę jeszcze o zbytnim niewyróżnianiu „Strażników Galak-

tyki 2” i niemniej słusznym nie wspominaniu o „To”. I o ile „Strażnicy” jeszcze jako taki 

poziom trzymali, o tyle ponowna ekranizacja dobrego dreszczowca Kinga (i zrobienie  

z tego ni to komedii ni to horroru) po prostu nie wyszła.  

Pełną listę zwycięzców można sprawdzić w jakimkolwiek momencie, czy to szukając w in-

ternecie, czy też, jeśli reprezentuje się poglądy Teda Kaczynskiego po prostu przejrzeć ja-

kiekolwiek czasopismo.  

/Tomasz Skoczek/ 
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Bogdan Hat: 
Dziedzictwo cz.1 

 
Kosmos to doskonałe miejsce by się ukryć. Podobnie, jak krakowski rynek. To tutaj, w no-

cy na żer wychodzą dziesiątki, jeśli nie setki zbójów, rabusiów; ogólnie - typów spod 

ciemnej gwiazdy.  

Zazwyczaj nie było tu wielu poważnych zbrodni, nawet oprychy z najgorszych nor bali się 

tutejszego wymiaru sprawiedliwości, a nawet, jeśli nie czuli respektu do niego, to odczu-

wali go do jednego z jego przedstawicieli - Bogdana Hat, który to niejednokrotnie pokazał 

swoją siłę, męstwo i odwagę rozwiązując sprawy, których inni bali się podjąć. Rozwiązał 

sprawę Dawida Baraniewskiego, powszechnie nazywanego „Polskim Synem Sama”, po-

mógł policji z Ugorka odszukać i złapać Aleksa Kowala odpowiedzialnego za uprowadza-

nie i wykorzystywanie dzieci spod ich mieszkań, niemal nie zostawiając śladów. Ale Bog-

dan sobie poradził. Odkąd wyjechał z Rosji, zawsze sobie radził.  

Zegar wybił dwudziestą trzecią, gdy Kazimierz Wajda opuścił Komendę Wojewódzką na 

Mogilskiej. Po wypełnieniu wszystkich formalności, skinął fedorą na ostatniego mijanego 

kolegę i wkroczył na chodnik. Błękitna poświata księżyca biła w ulice zalane kałużami, 

tworząc niezwykły obraz wyglądający niczym spod pędzla Fredericka Childe Hassama. 

Bogdan, Rosję opuścił przed niespełna rokiem, parę tygodni po śmierci swojego partnera 

- Andrieja Morozova. Odszedł z tego świata trochę ponad miesiąc po wylądowaniu  

w szpitalu z raną postrzałową w nodze. Wkrótce po powrocie do służby, Hatowi przydzie-

lili jakiegoś wyrostka rodem z amerykańskiej opery mydlanej, niejakie-

go Wertera, ale i ten długo nie pożył. Zaledwie po tygodniu przypad-

kiem postrzelił się w głowę przy czyszczeniu broni.  

Przez jakiś czas nie dostawał spraw związanych z morderstwem, 

głównie musiał zajmować się rabunkami czy drobnymi kra-

dzieżami. Do czasu, gdy przestał zmagać się z wewnętrzny-

mi demonami i mógł zająć się czymś poważniejszym. To 

„poważniejsze śledztwo” miał przeprowadzić w Polsce. 

Siedem morderstw w przeciągu dwóch miesięcy  

w trakcie, których, był... niedysponowany.  
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Ofiary głównie ponosiły śmierć poprzez wytaczanie krwi, wszystkie miały na szyi nakłucia 

mające imitować kły. Wszyscy bez wyjątku na brzuchu mieli wyryte gwiazdy pitagorej-

skie. 

Sprawa dostała się do mediów i dość szybko zaczęto mówić o Rosyjskich Wampirach. 

Przynajmniej do czasu. Pół roku przed wyjazdem Hata z Rosji morderstwa ustały. A Wam-

pir ponownie dał o sobie znać po pięciu miesiącach, tym razem w Polsce. Bogdan dobro-

wolnie zgłosił się na ochotnika, by tu przyjechać i pomóc tutejszej policji rozwiązać za-

gadkę.  

Uradowanych przyjazdem detektywa było równie wielu, co niezadowolonych. Sam Kazi-

mierz, świeżo upieczony detektyw, który miał się przy nim czegoś nauczyć i służyć mu, ja-

ko przewodnik po Krakowie, w którym, jak twierdził sam przybysz „sporo się zmieniło od-

kąd ostatnio tu był”. Nie chciał mówić więcej, poza tym, że jest hakerem i niegdyś był na-

uczycielem. „Kondensatory, cewki... Sam wiesz, jak to jest.” Odpowiadał ciągle. Był cichy, 

ale skuteczny. W przeciągu dwóch miesięcy, pracując równocześnie nad paroma sprawa-

mi złapał trzech morderców i kilkunastu złodziei, polepszając tym samym statystyki. 

Ostatnia ofiara Wampirów nosiła imię Jokasta Zamek. Była szesnastoletnią dziewczyną 

przy kości. Odnalazł ją przypadkowy przechodzień szwędający się akurat po Rynku. Co 

najlepsze, znaleziono ją dość blisko Kościółka Świętego Wojciecha, podobnie jak pierwszą 

ofiarę. Obrażenia i ślady na ciele niczym nie różniły się od tych z Rosji. I podobnie jak 

tamci, została odnaleziona 14 dnia miesiąca. Dokładnie stycznia. Teraz był 8 luty, niedłu-

go najpewniej pojawi się kolejna ofiara. 

Latarnia po przeciwnej stronie ulicy zgasła, gdy przed Wajdą zatrzymał się tramwaj - Kon-

stal N, sprowadzony z Warszawy w 1969. Wagon, do którego wszedł był niemal pusty. Na 

przodzie siedział niski, żeby nie powiedzieć kurduplowaty mężczyzna z wą-

sem dość popularnym przed 30-40 laty w niektórych grupach społecz-

nych na zachodzie. Z tyłu, czytając poranną gazetę, siedział niezwykle 

podobny osobnik podobnego wzrostu, z tą różnicą, że wąs był rudy,  

a nie blond.  

Mimo ogarniającego złego przeczucia, Kazimierz zignorował świ-

drujący wzrok rudzielca i usiadł na niewygodnym siedzeniu pod 

oknem. Nakrycie głowy położył na kolanach i przetarł oczy. 

Był zmęczony ślęczeniem nad papierami ze sprawy Wampi-

rów, które zalecił mu bardziej doświadczony kolega. Starał 

się odtworzyć w głowie przebieg morderstwa, próbując 

tym samym jakoś „zbliżyć” się do sprawcy.  
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Przeanalizował dowody, zamknął oczy i zagłębił się w morzu myśli i pomysłów, starając 

się wszystko ze sobą logicznie połączyć. 

Jednak zamiast wejść w umysł zabójcy, jedyne, co miał w głowie to podobieństwa wam-

pirów i komarów. Czosnek trafił na wampiry per analogiam. Skoro odstrasza komary, któ-

re wysysają krew, to musi działać identycznie na wampiry, mające takie same upodoba-

nia.  

- Kierowniku… - usłyszał zachrypnięty głos. 

Zdążył otworzyć oczy dosłownie w ostatniej chwili, żeby odskoczyć przed nadlatującą bu-

telką. W locie odbił pięść rudzielca i zdzielił go nią w twarz, zwalając go na ziemię, ale 

szybko poddusił go blondyn. Odór alkoholu uderzył go w nos. Byli mocno pijani. Szybko 

uwolnił się z uścisku i kopnął bliższego napastnika w krocze, szykując się do obrony przed 

kolejnym, ale tamten nieporadnie próbował się podnieść, aż w końcu zrezygnował  

i upadł na plecy mamrocząc coś pod nosem. 

Kazimierz poprawił skórzaną kurtkę i wysiadł z tramwaju, spoglądając jeszcze na śpiącego 

już pijaczynę powalonego przez niego przed momentem. Z przystanku Czyżyny skierował 

się ulicą w kierunku bloku, w którym mieszkał z młodszym bratem. Latarnie oświetlały 

ulicę i kroczącego nimi młodego mężczyznę, który przed paroma miesiącami stracił rodzi-

ców.  

Przekręcił klucz w drzwiach i wszedł cicho, by nie obudzić Dawida. Przed ponownym za-

padnięciem mroku, pogrążony w ciemności przedpokój rozjaśniła słaba, goła żarówka wi-

sząca w korytarzu. Kazimierz westchnął cicho i zatrzasnął drzwi, równocześnie zdejmując 

ubłocone buty i ciskając je pod szafę.  

Podskoczył ze strachu, gdy ciszę przerwał głuchy dzwonek telefonu. Przeklął pod nosem  

i chwycił słuchawkę, bojąc się zbudzić brata. Nie zdążył nic powiedzieć, 

bo w uchu rozbrzmiał mu przeraźliwie donośny krzyk brata. 

- Pomocy! 

- Dawid! - ryknął do słuchawki Kazimierz, zapalając światło. 

- Masz czas do Walentynek - powiedział tylko ponury głos, przed 

rzuceniem słuchawki. 

Kazimierz poszedł do pokoju brata i zobaczył, że pod kołdrą 

coś się znajduje. Pewnie porywacz włożył tam poduszki. 

Nie dotykając niczego wrócił do telefonu i wykręcił nu-

mer do mieszkania swojego partnera, a ten niemal od 

razu zawiadomił odpowiednie służby.  
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Bogdan Hat: 
Dziedzictwo cz.2 

 
Delikatny papierowy ręcznik otulił mokrą twarz Kazimierza, któremu przez chwilę wyda-

wało się, że cofnął się do czasów dzieciństwa i znowu przytula swojego wielkiego psa, 

Głuchego, który za moment miał wybiec na ulicę tuż pod koła nadjeżdżającej ciężarówki. 

Przez całą noc nie zmrużył oka, po składaniu zeznań przez parę godzin, spróbował się 

zdrzemnąć w samochodzie, ale tylko rzucał się z boku na bok martwiąc się o brata. Dlate-

go Hat postanowił wziąć go na obiadokolację.    

Cicho furknął i cisnął ręcznikiem o wykafelkowaną ścianę toalety w pizzerii znajdującej 

się nieopodal mieszkania Hata. Był załamany. W rozbitym w bójce przed laty lustrze nad 

zlewem widział nieogoloną, podłużną gębę młokosa, który chciał zostać policjantem, tak 

jak jego ojciec i dziadek przed nim. Zachciało mu się być bohaterem. Westchnął i ruszył  

w kierunku wiecznie skrzypiących drzwi prowadzących do sali. 

W nos uderzyła go mieszanka zapachu sosu czosnkowego, mozzarelli i pomidorów. Drew-

niane ściany z dziurami, zza których prześwitywały czerwone cegły nadawały temu miej-

scu klimatu. Przy barze stały siodła służące za krzesła. Siedziało tam dwóch wysokich stu-

dentów popijających piwo w trakcie czytania napisanych granatowym atramentem nota-

tek, bodajże z chemii organicznej, Kazimierz rozpoznał niewyraźnie narysowany wzór 

strukturalny na maitotoksynę.  

Stół tuż przy drzwiach zajmowali razem z Hatem. Zamówili największą Capricciosę, na 

drewnianej podstawce został już tylko jeden kawałek. Kazimierz usado-

wił się przy dębowym blacie i chwycił za widelec, gotów dokończyć 

niedojedzony kawałek z talerza, gdy partner chwycił go za nadgar-

stek.  

- Znajdziemy go - powiedział tonem nieuznającym sprzeciwu. 

- Mamy pięć dni - uśmiechnął się smutno Wajda, po czym 

spojrzał na zegarek - właściwie cztery i pół, a koleś nie zo-

stawia śladów. Wiadomo tylko, że ma obsesję na punk-

cie wampirów i wycinaniu pentagramów w ludziach. 

Nie, żebym podważał Twoje zdolności, Boguś, ale to 

niemożliwe. 
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- Walentynki to święto zakochanych, miłości. Miłość kojarzy się z sercem, które symboli-

zuje krew. Według niektórych tekstów religijnych możemy sądzić, że dawniej wierzono, iż 

ten organ posiada boskie własności. Z kolei w pentagramie mistycy pitagorejscy widzieli 

doskonałość, symbol, zdrowie... Babilończycy w średniowieczu oznaczali nim skrzynki  

z żywnością. Jest kilka rodzajów pentagramów; ten z jednym wierzchołkiem na dole lu-

dzie zazwyczaj uważają za satanistyczny, z kolei ten z jednym kątem u góry jest używany 

za amulet chroniący przed magią i klątwami. W każdej ofierze jest wyryta ta zła wersja... 

Nasz wampir musi wybierać ofiary według jakiegoś klucza. Po prostu musimy go znaleźć. 

- Rosjanie szukają prawie rok i jak dotąd nic nie znaleźli. To niemożliwe. 

- Nie ma zbrodni doskonałej - Hat spojrzał spode łba na partnera, a jego włosy potargał 

wiatr  zza otwieranych drzwi. 

Do pizzerii wkroczył ubrany w sutannę siwy mężczyzna z bokobrodami i bujnym wąsem. 

Rozejrzał się po wnętrzu i pomachał drobnej blondynce z kręconymi włosami stojącej za 

ladą. Wykonał rękami dziwny gest, po czym przysiadł się do milicjantów. 

- Niech będzie pochwalony - mruknął cicho Kazimierz, jednak spiorunowany wzrokiem 

przybysza, umilkł. 

- Dowiedziałeś się czegoś? - zapytał Bogdan. 

- Musiałem sporo pogrzebać, żeby znaleźć kogoś pasującego do profilu. Janusz Góryło. 

Kilkanaście lat temu zabił kobietę, wycinając jej w gardle dwie dziury i wyssał  

z nich krew gumowym wężem, typowo akwariowym. Swoją drogą to ciekawe, że do tej 

pory nikt na niego nie wpadł. Dowiedziałem się, że przez ostatni rok bez przerwy wypoży-

cza „Draculę” i książki medyczne - przerwało mu uderzenie w szybę. 

- Dzieci nocy. Och łaskawco, wy, mieszkańcy miast nie jesteście w stanie 

zrozumieć uczuć myśliwego - Hat wciągnął nosem zapach pizzy,  

a widząc wzrok towarzyszy, uśmiechnął się i wyjaśnił - nie myśleli-

ście chyba, że pracowałbym przy sprawie „Wampirów” nie zapo-

znając się z tekstem źródłowym? Przeczytałem „Draculę” Sto-

kera jakiś czas temu. Gdzie mieszka ten Góryło? 

- W Hucie. Uprzedzając, jadę z Tobą, potrzebujesz wspar-

cia. Ten tu… - Ksiądz skinął głową na Kazimierza - Jeste-

śmy na Dobrego Pasterza, jeśli nie w kościele, to mo-

że spędzić noc u mojego znajomego. Mieszka po 

drodze i na pewno go przyjmie. 
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- Przecież… - Zaczął Wajda 

- Nie, młody. Zaczyna robić się poważnie, a ty jesteś na skraju wytrzymałości. Brak snu  

w połączeniu z ostatnimi wydarzeniami nie wpływają na Ciebie dobrze. Masz w plecaku 

kopie większości dokumentów i akt ze sprawy Wampirów. Przydasz się studiując je i łą-

cząc wątki. I bez dyskusji - oznajmił chłodno Hat - Zapłacę, a Wy idźcie do samochodu. 

Mogę się założyć, że za 40 lat ta pizzeria będzie wyglądać tak samo… - Mruknął wyciąga-

jąc portfel z kieszeni płaszcza.  

Pan Hidzik, właściciel mieszkania, w którym chwilowo nocował Kazimierz, był niezwykle 

osobliwym człowiekiem. Ale i tak nie dorastał do pięt swojemu synowi, Dawidowi, który 

systematycznie walił głową o klawisze stojącego w kuchni fortepianu. Właściciele miesz-

kania nie wspominali nic o matce, a gościowi nie rzuciło się w oczy ani jedno zdjęcie ja-

kiejkolwiek kobiety.   

Przed snem, Kazimierz postanowił przejrzeć papiery. Dowiedział się, że chłopak poprzed-

niej ofiary Wampirów, Jokasty Zamek, niezbyt przejął się śmiercią swojej dziewczyny, po-

kłócili się kilka dni wcześniej. Z kolei jeszcze wcześniejsza, ta z grudnia dwukrotnie była 

wzywana do sądu w sprawie rozwodu rodziców. Wszystko to niby łączyło ofiary niecieka-

wymi przeżyciami miłosnymi, więc można uzasadnić rolę krwi w tym wszystkim, lecz mi-

mo to, ciągle nie wyjaśniało roli pentagramu... Postanowił, że zastanowi się nad tym rano 

i cisnął skoroszytem w nogi.  

Wajda dostał górną część piętrowego łóżka w pokoju Dawida. Wszystko było nawet w po-

rządku, do czasu, do kiedy nie przyszło mu spać nad rówieśnikiem. W środku nocy, gdy  

w końcu udało mu się usnąć, obudził go cichy śpiew z dołu, lecz Kazimierz na to nie rea-

gował, tylko wsłuchiwał się w głos współlokatora. 

- Rozmawiałem z korą drzewa, ona drzewo dobrze zna, powiedziała 

cicho: „dotknij ręką nieba”- jakby na podkreślenie tych słów, ude-

rzył w dół materaca pięściami - Wyciągnąłem w górę ręce, niebo 

dało ciepły deszcz, zwariowałem, jakby deszczu było trzeba...  

Milicjant przestraszył się nie na żarty obawiając się, co stanie 

się teraz, lecz jedyne, co usłyszał poza cichym skrzypie-

niem sprężyn, było chrapanie młodego Hidzika, któremu 

w końcu wtórowało chrapanie Kazimierza.  

Obudził go dzwonek wiszącego w kuchni telefonu, 

który wcześniej rzucił mu się w oczy. 
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Przetarł oczy i zsunął się z łóżka. Z kołdry razem z nim spadła teczka z dokumentami, któ-

re wcześniej przeglądał. Na dolnej kondygnacji nikt nie leżał, lecz Wajda nie zwrócił na to 

uwagi. Ruszył w kierunku telefonu. Otulony mrokiem chwycił słuchawkę i przyłożył ją do 

ucha:  

- Halo?   

W słuchawce rozległ się przerażony głos kobiety. 

- Proszę pani? - W nos uderzył go słodki zapach spalenizny. 

- On ma broń… 

- Kto mówi? Gdzie pani jest? - W tle dało się słyszeć cichy, dziecięcy śpiew. 

- Siedzi na ganku… 

- O co chodzi!? - Wystrzał. Z słuchawki błysnęło światło, a Wajda otworzył oczy.  

Gdy jaskrawe światło przestało go oślepiać, zorientował się, że siedzi w wannie przykryty 

poliesterowym turkusowym ręcznikiem. Na szyi miał zawieszoną słuchawkę od prysznica. 

Nad wanną stał pan Hidzik z drewnianym wałkiem do ciasta, a obok niego stał ostrzyżony 

na jeża mundurowy. Kazimierz go znał, jeśli go pamięć nie myliła, nazywał się Mateusz 

Nuta, miał czwarty najlepszy wynik ogólny na testach. 

Skinął głową na Hidzika, by ten ich zostawił samych, co mężczyzna zresztą uczynił. Gdy 

zamknęły się drzwi, a kroki ucichły, Nuta pomógł mu wyleźć z wanny i walnął prosto  

z mostu:  

- Ojciec Szelek nie żyje.  

Wajdę zamurowało. Gdy wreszcie doszedł do siebie, usiadł na skraju 

wanny i spojrzał w twarz milicjanta. 

- Co z Hatem? - Zapytał, bojąc się odpowiedzi. 

 - Nie mamy żadnego śladu. Tak samo zresztą, jak po Góryle.  

W mieszkaniu znaleźliśmy tylko podziurawionego Szelka.  

W tej chwili przeprowadzają sekcję. Wstępnie ustaliliśmy, że 

ma coś w żołądku. Pakuj się i jedziemy na komendę. Ma-

my coś.  

/Tomasz Skoczek/ 
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Gorzka nadzieja 
 
- Świetny projekt Bruno. Liczę, że kolejne będą równie dobre. 

Szef poklepał przyjacielsko jego chude ramię. 

- Do zobaczenia - powiedział z wielkim uśmiechem na twarzy. 

Po tych słowach starszy mężczyzna wyszedł energicznie z sali, zostawiając dumnego Bru-
no z plikiem kartek w rękach. Spodziewał się, że ten projekt zwali z nóg jego pracodawcę, 
przesiadywanie po nocach przy dokumentach musiało przynieść oczekiwany efekt. Bruno 
pchnął szklane drzwi, wyszedłszy z sali konferencyjnej, skierował się szerokim korytarzem 
do swojego biura na tym samym piętrze. 

Jego wierni przyjaciele czekali na niego; miękki, skórzany fotel, który ugiął się delikatnie 
pod ciężarem mężczyzny, gdy na nim spoczął i biurko ze szklanym blatem i metalowymi 
nogami, które stało z dwoma stosami raportów z firmy. W czasie przeglądania dokumen-
tów, ktoś nonszalancko wszedł do jego biura. Sara. Jak zwykle uśmiechnięta, elegancka, 
pewna siebie pani dyrektor, wchodziła bez pukania. Była wysoką, smukłą, kobietą po 
trzydziestce. Jej blond włos ułożone w idealny kok, ozdabiały jej owalną twarz, z migdało-
wymi, piwnymi oczami. Jej różane usta dziś rozciągały się w promiennym uśmiechu. 

- Szef był w siódmym niebie po twojej prezentacji! - powiedziała śpiewnym altem - Gra-
tuluję. Musimy to, jakoś uczcić! 

- Dziękuję, po prostu robię to, co lubię - zwięźle odpowiedział z lekką skromnością. 

Bruno próbował nie zwracać uwagi, jak kobieta mimochodem podchodzi do biurka i po-
chyla się nad nim, opierając dłońmi, eksponując swoją bogato zdobioną klatkę piersiową. 

- Więc co powiesz na wspólną kolację? 

Mężczyzna zastanawiał się chwilę, propozycja była niebywale kusząca, zważywszy na 
przemożną chęć odpoczynku od pracy i to w towarzystwie atrakcyjnej 
kobiety. 

- Świetny pomysł, będę po Ciebie o 19:30, pojedziemy do tej re-
stauracji co ostatnio, pasuję Ci? - odrzekł z nieukrywaną rado-
ścią. 

Sara zgodziła się pośpiesznie wychodząc z biura za swoim 
asystentem, który chciał natychmiast przekazać ważne in-
formacje swojej przełożonej. Bruno patrzył jeszcze chwilę 
przez szklane drzwi jak Sara dyskutuje ze swoim pod-
władnym ,do momentu aż odeszli z jego pola widze-
nia, dopiero wtedy mógł wrócić z powrotem do pra-
cy. 
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Siedzieli przy dwuosobowym stoliku w modnej restauracji ,,Złote łabędzie". Lokal miał 
dwie przestronne sale. Ta w której przebywali miała zaszklony taras z widokiem na zasy-
piające niebo.  Czekając na swoje zamówienie wdali się w żywą dyskusję, którą przerwał 
niski, uśmiechnięty kelner z dwoma talerzami, na jednym był pstrąg zapiekany z rydzami  
i suszoną żurawiną, na drugim, przeznaczonym do Sary, wykwintna sałatka z kurczakiem. 
Zaczęli jeść. Bruno spoglądał co chwilę na swoją towarzyszkę, która była w bordowej, do-
brze skrojonej sukience z koronką i świecącymi kryształkami wokół tali. Na szyi  miała du-
ży wisiorek z perłą, ozdobiony na około cyrkonią. Wyglądała zachwycająco. Po chwili pod-
łapała jego spojrzenie i uśmiechnęła się do niego, następnie wróciła do swojego dania, 
on także, po chwili, zajął się swoim posiłkiem, który znikał stopniowo z talerza. Ich sielan-
ka trwała do późnego wieczoru, wychodząc ofiarowali spory napiwek kelnerowi, ten po-
dziękował grzecznie i zapraszał do ponownego odwiedzenia restauracji. Skierowali się do 
samochodu mężczyzny i wsiedli zwinnie do środka, po kilku minutach byli już pod jej do-
mem, odprowadził ją pod drzwi jednopiętrowego, beżowego domku. Jak tylko odnalazła 
swoje klucze, powiedziała cicho. 

- Dziękuję Ci za wszystko. To była wyśmienita kolacja - powiedziała podczas otwierania 
drzwi do swojego lokum. - Musimy to kiedyś powtórzyć. 

Wpatrywał się natarczywie w jej piwne oczy, nim wygasła w nim odwaga zbliżył swoją 
twarz do jej, chciał poddać się całkowicie emocji, która nabierała na sile przez cały wie-
czór, jego dłoń już spoczywała na jej twarzy, gdy... Zadzwonił telefon, którego właściciel 
zapomniał wyciszyć, nastrój prysł jak mydlana bańka, wyciągnął swój smartfon i odszedł 
kawałek, by móc spokojnie porozmawiać, z dala od sfrustrowanej Sary. 

- Dobry wieczór, Bruno Zieliński przy telefonie? - spytał nieznajomy głos. 

- Tak, słucham - odrzekł zdenerwowany mężczyzna, miał dziwne przeczucie, musiało się 
wydarzyć coś złego. 

- Mówi doktor Rafał Kostrzewski, proszę przyjechać do szpitala na ulicy... 

Nie słuchał już głosu z urządzenia, zamarzł w dziwnym odrętwieniu... 
to przecież nie mogło się stać. Nie, nie, nie, powtarzał na głos, na-

wet o tym nie wiedząc, musiał tam jak najszybciej jechać. Musiał. 

***** 

Wyślij wiadomość do użytkowników: Bruno Zieliński 

Wiadomość zaplanowana 00:00 

Temat: ,,Znikam by nigdy już nie czuć"* 

Od czego mam zacząć, od pożegnania, przeprosin? Nie 
jestem pewien nawet... czy powinienem to, pisać, ale 

gdzieś w głębi ciała czuję, że tak, jestem do tego zo-
bowiązany. 
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W chwili, gdy to czytasz pewnie dawno jestem już... Po drugiej stronie, wiem że może to 
być dla Ciebie wstrząsające, jednak musisz mi uwierzyć, że długo o tym myślałem, rozwa-
żałem: za jak i przeciw, wciąż szukałem promieni nadziei, ale coraz ciemniejsze chmury 
mi je przysłaniały, po czasie zobojętniałem, przestałem szukać. Nie dałem rady wlać  
w siebie nowej energii… jakiekolwiek, bo jestem już zmęczony, tato, bardzo zmęczony. 

Nic i nikt mnie już nie uratuję, jedyna osoba, która potrafiłaby to zrobić, leży w nierucho-
mym sarkofagu z własnego ciała, ośnieżona, w bieli szpitalnej pościeli. Śpiączka, obłudny 
sen, który długo karmi pustą wiarą w to, że mama się obudzi i jeszcze się do mnie 
uśmiechnie. 

Prawie siedem lat, skutecznie zabiło złudzenia, ale nie zamazało wspomnień, bo wciąż 
wracam i przypominam sobie tamten dzień. 

Ósmy luty dwa tysiące piąty..., na dworze szalała straszna zamieć, z trudem wróciłem do 
domu. Po zjedzeniu kilku łakoci zasiadłem przed telewizorem, by w spokoju oddać się 
rozgrywce na konsoli. Najbardziej boli mnie mój ówczesny egoizm. Nie zauważyłem... nie 
zauważyłem, że brakuje mamy, która zawsze o tej porze przyrządzała obiad, pytała jak  
w szkole, zaganiała do odrabiania lekcji. Byłem zbyt pochłonięty swoimi płytkimi i zgub-
nymi przyjemnościami. 

Z bezmyślnego transu, wybiła mnie dopiero ciotka, która jak oszalała pukała do drzwi, by-
ła cała roztrzęsiona, wyblakła z kolorów, mówiła coś bezładnie, że jej bardzo przykro, że 
to straszne co się wydarzyło. Nie wytrzymałem i krzyknąłem w młodzieńczym gniewie  
i dezorientacji, o co jej chodzi, ale ona tylko powiedziała: Twoja mama miała wypadek. 
Pamiętam tylko, jak jechaliśmy razem do szpitala... stoimy w korytarzu i czekamy, aż le-
karz powie nam, że jej stan jest krytyczny. 

Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, jak mama zapadałem w śpiączkę, w bezkresną ot-
chłań pustki, smutku i bezsilności. Odcinałem się od żywych, zatracając się w gnijących 
myślach, które szukały ujścia w czynach... 

Chciałem ostatni raz niemo krzyknąć o pomoc, znaleźć pomoc w oj-
cowskiej miłości, ale jak zwykle byłeś pochłonięty swoją karierą, ro-
mansem ze swoją kochanką, jak szybko potrafiłeś pozbyć się ob-
rączki z palca, porzucając ją wraz ze wspomnieniami o swojej żo-
nie do szuflady w szafce nocnej. Jak mogłeś to, nam zrobić? 

Emil 

***** 

Wcisnął pewnie enter na swoim laptopie, wiadomość za 
kilka chwil zostanie wysłana do ojca. Siedział przy oknie 
w swoim pokoju, widział zaniedbany ogród okalający  
z każdej strony dom, był kiedyś pielęgnowany przez 
jego mamę. 
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Zarośnięta niebieska huśtawka pokryta częściowo bluszczem odbijała promienie zacho-
dzącego słońca, w dali dopatrzeć się można wzgórz, a za nimi zaśnieżonych szczytów łań-
cuchów górskich. Nie umiał już tu wegetować, spisał się na straty. 

Jednym ruchem dłoni, wziął garść tabletek, które wcześniej przygotował i popił wodą. 
Oddał się chwili, poczuł jak powoli słabną kolory, a w jego umysł wkradają się dziwne cie-
nie, odczuwał już pierwsze skutki swojej decyzji, gdy jego dłonie zaczęły drętwieć i miał 
coraz gorszy kontakt z otoczeniem, usłyszał dzwonek w telefonie. Nie powinien odbierać, 
ale na wyświetlaczu pojawił się numer ojca, a przynajmniej tak zgadywał, widział już co-
raz gorzej. Nacisnął zieloną słuchawkę przynajmniej ostatnie chwilę spędzą razem... 

- Emil, przyjeżdżaj natychmiast do szpitala, mama się wybudziła - usłyszał roztrzęsiony  
i głośny głos taty, odbijający się echem po szpitalnym korytarzu. 

Pomimo absurdu, który wynikał z tej zawiłej sytuacji, odpowiedział natychmiast: 

-Zaraz będę - powiedział bełkotliwe, w nagłym przepływie świadomości. 

Nie wiedział jak ma to, zrobić, jeśli on sam może zaraz zasnąć na zawsze, ale musi, dla 
matki. 

 

***** 

 

Siedział przy niej, nie umiejąc powiedzieć nic, przecież nie widział jej od tak dawna, bar-
dzo rzadko przychodził do niej, gdy była w śpiączce, budziły się w nim wyrzuty sumienia, 
że to wszystko było jego winą, tylko jego. 

Pielęgniarki radziły mu, by mówił do niej, ale wtedy przerażała go myśl, że ona może ni-
gdy nie odpowiedzieć, teraz nadal przez śpiączkę, którą przebyła nadal nie mogła nor-
malnie funkcjonować. Ciało było wciąż poza jej władzą, ale jedno się nie zmieniło, jej 

spokojny, wyrozumiały wzrok. Miał poczucie, że wybaczyła mu jego 
przewinienia, że tchórzowsko uciekał w wir pracy, romans z Sarą... 

Odtrącenie syna, zostawiając go samemu sobie z problemami,  
z którymi powinni sobie radzić razem, wspierając się. Żałował, że 

za każdym razem, gdy kierował się w stronę pokoju syna, zawra-
cał... Kochał go nad życie, ile musiał przejść, ile razy upaść by 

to sobie uświadomić? 

- Kocham cię - powiedział czule, całując czoło żony. - Nie 
martw się niczym, niedługo, wszystko będzie jak dawniej 

- uśmiechnął się delikatnie. 

Zastanawiał się, dlaczego tak długo go nie ma, była 
już późna pora i jego głos był mocno zaspany, ale 

dawno już powinien być na miejscu. 
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Nagle poczuł dźwięk telefonu, nadal go nie wyciszył, zerknął na ekran i zobaczył wiado-
mość od Emila, otworzył ją mając nadzieję, że znajdzie w nim wytłumaczenie, dlaczego 
tak długo go nie ma. 

,,Znikam, by nigdy już nie czuć", przeczytał na początku z bijącym sercem przeleciał wzro-
kiem resztę. Wstał nagle, wprawiając w szok leżącą kobietę oraz kilka pielęgniarek, ale 
nie miał teraz czasu na subtelności, musi ratować Emila, żył jeszcze, gdy do niego dzwoni-
łem, pomyślał. W biegu przez klatkę schodową sprawdzał rejestr połączeń 22:32, gdzieś  
z tyłu głowy kołatała mu myśl, że już za późno, nie zdąży. 

Bruno biegł do głównych drzwi, napotkał na gęsty chaos, który był spowodowany przez 
nowego pacjenta, wokół którego tłoczyli się lekarze i kilku ratowników. Jednak mężczyzna 
nadal biegł przeciskając się między nimi, byle tylko jak najszybciej być w samochodzie  
i ruszyć na pomoc synowi. 

Bruno nie przejmował się ograniczeniem prędkości. Myślał tylko o Emilu, nie mógł go te-
raz stracić, nie dziś, nie kiedy wszystko mogło zacząć się od nowa, odrodzić się. 

Zaciskał z adrenaliny szczęki, i ręce na kierownicy, musiał gnać, szybciej i szybciej! Był już 
niedaleko, jeszcze kilka ulic dalej, jeszcze tylko skrzyżowanie. 

Czerwone światło, zapaliło się przed maską samochodu Bruno, nie zważał na to. Wjechał 
z prędkością błyskawicy, tak samo jak nadjeżdżający z lewej strony minivan, który wbił się 
w niego i zrzucił go z toru jazdy. Wbił się w latarnię uliczną... Ostatnia myśl przeleciała mu 
przez głowę: Nie zdążę. 

 

****** 

 

"Może gdyby zdesperowany ojciec nie pędził obłąkańczo przed siebie usłyszałby, że do 
szpitala został przywieziony młody chłopak po próbie samobójczej przez przedawkowa-
nie leków, który ostatkami świadomości zadzwonił po pogotowie? Gdy-
by tylko pierw powiadomił szpital o zaistniałej sytuacji, może wtedy 
wszystko skończyło się szczęśliwie?" 

„Znikam by nigdy już nie czuć, 

Umieram by zawsze już być” 1 

 

/Bernadetta Gańczarczyk/ 

1 - Arkadiusz Mikołajewski - „Ja będę zawsze” 
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Bogdan Hat: 
Dziedzictwo cz.3 

 

 

Wajda patrzył na metalowy stół, na którym znajdowała się nie mniej metalowa tacka  

z obiektem wyciągniętym z żołądka ojca Szelka. Kręciło mu się w głowie, a ubranie prze-

siąkało potem. Z kieszeni spodni wyciągnął aspirynę i łyknął dwie tabletki. Mateusz Nuta 

patrzył na to bez słowa. 

- Co o tym myślisz? - spytał, gdy Wajda dopełnił rytuał. 

- Dopóki nie zdejmiemy z tego jakichkolwiek śladów, raczej nie mam co myśleć o małym 

Desmodusie owiniętym miedzianym przewodem. 

Mlecznobiałe ściany pokoju do wykonywania autopsji tworzyły niezwykły kontrast ze sre-

brzystymi stołami z leżącymi na nich ludźmi. Kolor oznaczający źródło życia, niewinność  

i szlachetne zamiary otacza teraz pocięte ciała. Ale czy wcześniej ludzie, leżący teraz pod 

czarnymi płachtami skutecznie izolującymi ich od chciwych i łapczywych spojrzeń peten-

tów przychodzących oglądać sekcje, byli niewinni? Kazimierz nie wiedział. Obawiał się 

tylko, że te płachty w którymś momencie się poruszą. 

Małe, głodne żyjątko wysłano, by zdjęto z niego przewód i nakarmiono czymś nadającym 

się dla ssaków liścionosowatych, a Wajda z Nutą poszli do jednego z ważniejszych pokoi 

na komisariacie. Palarni.  

Rakotwórczy dym drażniący płuca ludzi na co dzień niepalących, uno-

sił się z płuc palących burżuazyjne, kupione w Peweksie papierosy 

„Radomskie”. Pokój wypełniali pracownicy komendy pracujący za 

biurkiem. Sam Wajda nie palił. Żuł Donalda, również kupionego 

w Peweksie. Czuł, jak wsiąka w niego toluidyna i uretan wy-

dmuchiwane przez towarzyszy. Spojrzał przez dymową szy-

bę na nowego kolegę ciskającego peta na ziemię. Patrząc 

na to, przypomniał sobie, co Nuta powiedział, gdy wy-

siedli z jego mętnej miętowej Syreny przed komendą: 

„Tak sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni”.  
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Był rozpalony. Wydawało mu się, że ma 40 stopni gorączki, jeśli białko jeszcze się nie ści-

nało, to wkrótce zacznie. Razem z Nutą wyszli z palarni i szli właśnie korytarzem. Nie wie-

dzieli, co mają robić. Zdjęcia, zarówno Góryła jak i Hata, zostały wysłane gdzie tylko się 

dało. Gazety mają wydrukować je na pierwszych stronach, wiszą na słupach i drzwiach do 

klatek schodowych. Psia krew, nawet w radiu mają o tym mówić.  

Gdy po godzinie rozmów skończyły się tematy, a kolegów poróżniło zdanie o Zodiaku, 

mordercy z Ameryki sprzed paru lat, który od jakiegoś czasu nie daje o sobie znaku życia  

i zapadła cisza, podbiegła do nich dziewczyna z rudym warkoczem zaplecionym z tyłu gło-

wy. Trzymała zabazgraną kartkę, z jednej strony pokrytą dziwnymi znakami, rysunkami  

i paroma tabelkami do gry w kółko i krzyżyk. Za każdym razem wygrało kółko.  

- Widzieli Bogdana! - zawołała, gdy tylko pojawiła się na zakręcie zielonego korytarza. 

Wręczyła partnerom kartkę. Dzwoniła starsza kobieta twierdząc, że widziała człowieka 

wyglądającego jak Hat, idącego poboczem w zakrwawionym ubraniu. Podeszła i spytała 

czy wszystko w porządku. Szukał szpitala, a ona wskazała mu adres, który Kazimierz trzy-

mał teraz w ręce. Ulica Prądnicka 35. Szpital im. Gabriela Narutowicza otwarty w 1934. 

Kobieta nie zareagowała, ponieważ dopiero później zauważyła kartkę z informacją o nim. 

Przynajmniej tak twierdziła. 

Niebo, mimo południa, zalane było gęstym granatem. Gdzieś na wschodzie grzmiało. 

Wajdzie cisnęły się na usta słowa, jakie usłyszał przed laty w Zakopanem „czuję w ko-

ściach, że będzie padać”. Oczywiście odpowiednio zaakcentowane. Gorączka spadła.  

W chwili, gdy przekraczali próg szpitala, na zewnątrz rozpętała się ulewa. W budynku pa-

nowała nerwowa atmosfera. Każdy napotkany lekarz czy pielęgniarka, gdzieś się spieszyli. 

Nikt nawet nie zwrócił na milicjantów uwagi. Wajda kiwnął partnerowi, że idzie do toale-

ty, na co ten tylko skinął głową i zatrzymał pielęgniarkę, wyciągając z kieszeni odznakę. 

Pomieszczenie sanitarne robiło wrażenie. Dość spore, parę kranów  

z bieżącą wodą. Spore lustro na ścianie, nawet niepróbujące okazać 

pacjentom w kabinach naprzeciwko odrobiny intymności i prywat-

ności. Ostatnia kabina była zajęta, dochodziły z niej dość dziwne 

dźwięki, przywodzące Kazimierzowi na myśl zawodzenie świ-

staka. Pewnie pacjent po dziwnych lekach próbował dojść 

do siebie. Stanął przed lustrem, nabrał wody w dłonie  

i przemył twarz. Ściągnął pas z kaburą i położył na kra-

nie. Nie zostałby za to pochwalony przez komendanta, 

ale musiał się napić, a pistolet skutecznie mu to 

uniemożliwiał. Nachylił się i łyknął wody z kranu.  



Strona 36 

 

Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

Podniósł się i jego serce na moment zamarło. Ostatnia kabina miała otwarte drzwi,  

w środku było pusto. Gdy zobaczył, co się święci, zdążył tylko chwycić pas, zanim potężne 

cielsko zwaliło go na kafelki.  

Ktoś kopnął go w żebra, lecz Wajda nie wydobył z siebie ani jednego dźwięku. Przeturlał 

się kawałek, jednak napastnik doskonale to przewidział. Chwycił go za nogę i przeciągnął 

go po podłodze, waląc nim w kabiny. Wyciągnął pistolet. Wycelował w napastnika, lecz 

ten wykopał mu go z ręki. Około dwumetrowy, grubszy jegomość usiadł na klatce piersio-

wej milicjanta i obiema wielkimi łapskami objął jego szyję. Wajda czuł, jak oczy zachodzą 

mu krwią, bezskutecznie walił rękami po ciele napastnika, lecz on nic sobie z tego nie ro-

bił. Brodata twarz ze śladami trądziku i ospy patrzyła szklistym wzrokiem na jego cierpie-

nia. Nagle jego usta otworzyły się i wydobył się z nich cichy szept:  

- On nie jest... 

Monolog przerwał mu wystrzał pozbawiający go głowy.  

Kazimierz resztkami sił zrzucił z siebie wielkiego Góryło i podniósł się. Spojrzał w kierun-

ku, z którego dobiegł strzał. W pomieszczeniu roznosił się... chemiczny zapach. 

W rękach młodego bruneta drżał jego pistolet. Był ubrany w białą włókninową koszulę  

z plamami krwi. Na połowie twarzy miał bandaż, ale to nie przeszkadzało w zidentyfiko-

waniu młodzieńca.  

- Dawid...  

Za jego bratem ktoś stał. Mężczyzna w milicyjnym mundurze sztywnym od krwi. Czarne 

włosy, miejscami siwe, były mokre od potu. Dół twarzy miał owinięty żółtym ręcznikiem, 

dodatkowo zaciśniętym taśmą izolacyjną. Położył rękę na ramieniu młodzieńca, a ten 

opuścił pistolet. Z oczu popłynęły mu łzy.  

Do łazienki wpadł Nuta z pielęgniarzem. Minęli zaginionego detekty-

wa i uzbrojonego zapłakanego młodzieńca i podbiegli do opierające-

go się o krany Wajdy i leżącego poszukiwanego listem gończym 

potężnego mężczyzny z zawszoną brodą. 

Gdy pielęgniarz potwierdził zgon Góryła, spojrzał na Nutę, 

który skinął na niego głową. W sekundę dziecko znalazło się 

w jego ramionach. Mateusz podszedł do zdenerwowane-

go młodego Wajdy i wycedził przez zęby:  

- Dawidzie Wajda, jesteś oskarżony o zabójstwo ojca 

Romana Szelka. Masz prawo zachować milczenie. 
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Bogdan Hat: 
Dziedzictwo cz.4 

 
Trzy najczęstsze motywy kierujące mordercami czy gwałcicielami to potrzeba dominacji, 

kontroli i manipulacji. Większość przestępców próbuje dostać się do policji, jednak osta-

tecznie znajduje podobną pracę jako ochroniarz lub nocny stróż. Kazimierz Wajda nie za-

silił szeregu strażników prawa z chęci dominacji. Chciał wreszcie zaprowadzić porządek  

w tym mieście. Przynajmniej częściowo.   

Stał w rogu salonu mieszkania Hata. Nie pojechali bezpośrednio na komendę z oskarżo-

nym Dawidem, postanowili najpierw „przesłuchać go” w miarę jak najbardziej bezstreso-

wo, z powodów powiązań z jednym z milicjantów.  

Trzy z czterech ścian pokoju zakrywały rozmazujące mu się w oczach biblioteczki z dzie-

siątkami, jeśli nie setkami książek. Kazimierzowi pewnie zajęłoby całe życie przeczytanie 

połowy z nich, przeszło mu nawet przez myśl, że Hat może wchłaniać ich zawartość po-

przez samo obcowanie z nimi. Jednej książki brakowało, między „Draculą” Stokera i spło-

wiałym zbiorem opowiadań Lovecrafta była luka.  

Pośrodku postrzępionego i brudnego brązowego dywanu sprowadzonego od „braci ze 

wschodu” stało dębowe krzesło, na którym siedział Dawid. Poza nim i jego starszym bra-

tem, w pomieszczeniu znajdywali się jeszcze Bogdan Hat i Mateusz Nuta. 

- Nie zabiłem go - po raz kolejny powtórzył zestresowany młodzieniec 

- W bebechach ojca Szelka milicjanci znaleźli twoje DNA. Nie Góryła, nie 

Jokasty Zamek, nie Bogdana Hat. Twoje. O odciskach palców na prze-

wodzie nawet nie wspomnę - naciskał Nuta 

- Nic nie pamiętam - ze łzami w oczach powiedział Dawid 

- Dlaczego to zrobiłeś? 

Wajdę bolało słuchanie cierpień brata. Już i tak za dużo  

w życiu przeszedł.  

- Wierzysz w Boga? - niespodziewanie wtrącił Kazimierz 

- T...tak - wymamrotał Dawid 

- To zabójstwo sprawiło Ci przyjemność? 
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Zapadła chwila ciszy, w której słychać było tylko muskające powietrze oddechy wystra-

szonego młodzieńca i uspokajający dźwięk bębnienia deszczu o szybę. Oddechy rozpły-

wały się w powietrzu i wnikały w okładki książek.  

- To tak nie działa - warknął Nuta - nie powinieneś… 

- Dlaczego zabicie kogoś nie miałoby sprawiać przyjemności? Bóg, jak widać, to lubi, sko-

ro bez przerwy ktoś ginie, a my chyba jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo? 

- Nie zabiłem go! On mnie w niego rzucił! - rozpłakał się Dawid 

- Wystarczy - powiedział podniesionym, chłodnym głosem Hat - Przerwa. Widzicie, że 

chłopak jest na granicy wytrzymałości! 

- O to chodzi - warknął Nuta - zaraz się przyzna! 

- Jakby był winny, już by się przyznał! Wajda, zrób mu melisy. Jest w apteczce, w opako-

waniu po kawie z napisem „sól”.  

Był wieczór, 10 lutego. Jeśli przesłuchaniem nic nie wskórają, za cztery dni przekonają się, 

czy Góryło był wampirem. Kazimierz nie zniesie kolejnego straconego istnienia, chociaż 

czuł, że chwila, w której znajdą kolejne ciało bezustannie się zbliża.  

Kuchnia wyłożona była zielonymi kafelkami. Pod oknem stał okrągły stół z wierzby, zbyt 

krótką nogę podpierała książka, sądząc po wymiarach, ta z biblioteczki. Wajda zagotował 

wodę i szybko zaparzył herbaty. Melisę dla Dawida i Nuty. Sobie normalnej.  

Postawił szklanki w koszyczkach na stole przed Dawidem. Mateusz od razu sięgnął po 

swoją.  

- Spójrz na niego - wskazał na Dawida Hat, gdy Nuta dmuchał na gorący 

płyn - jest cały roztrzęsiony. Opowiem Ci coś, dzieciaku - zwrócił się 

do młodzieńca - Tam, skąd pochodzę... niektórzy nazywają mnie 

cyberprzestępcą, inni hakerem. Ale Ci ludzie nie widzą, czym tak 

naprawdę jest hakowanie. Myślą, że całymi dniami siedzę przed 

komputerem, ale to nieprawda. Większość ludzi 

„zajmujących się” hakowaniem, jak to w niektórych krę-

gach jest nazywane, rozmawia z właściwymi ludźmi na 

właściwe tematy i próbuje wydobyć od nich informacje, 

które potem są przez nich wykorzystywane. 
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- Skąd pan pochodzi? 

Hat uśmiechnął się. Spojrzał na Wajdę oglądającego tytuły książek. Podał jego bratu 

szklankę z melisą i powiedział z uśmiechem:  

- Gdybyś się dowiedział. musiałbym Cię zabić. 

Jakby na zawołanie, Nuta zaczął się krztusić herbatą. Szklanka wypadła mu z ręki, a on 

zaczął walić się po plecach. Wajda rzucił się do pomocy, lecz Hat go powstrzymał:  

- Zajmę się nim - na potwierdzenie swoich słów, pochylił lekko funkcjonariusza i zaczął go 

okładać po plecach - przynieś chłodnej wody!  

Wajda rzucił się do kuchni, przy okazji kopiąc książkę spod nogi stołu. Stół zwalił się, pod-

cinając go. Umeblowany korytarz przyniósł odgłosy drugiego kaszlu, tym razem Dawida. 

Wajda kopnął stół i w tym samym momencie kaszel ustał. Zaniepokojony, chwycił otwar-

tą książkę i udał się do salonu. Nuta leżał oparty o biblioteczkę i ciężko oddychał, pod-

czas, gdy Hat uciskał klatkę piersiową Dawida. Spojrzał błagalnie na Wajdę, który do-

strzegł dziwną zmianę w jego wzroku, gdy ten zauważył, co trzyma w ręce.  

Oczy Kazimierza odruchowo skierowały się w książkę. Poplamione zaschłą krwią zakrzy-

wione rogi kartek przedstawiały instrukcję wytaczania krwi popartą ilustracjami Hansa 

von Gersdorffa. Przerażonym wzrokiem spojrzał na Hata unoszącego ręce w geście pod-

dania się.  

- Dlaczego? - spytał drżącym głosem Wajda - Dlaczego?  

Hat usadowił się na krześle robiąc duży krok nad martwym ciałem Dawida. Mateusz Nuta 

także przestał zipać. 

- Dzieci były odpowiedzialne za śmierć Morozova. mojego przyjaciela. 

Mściłem się. 

- Porwałeś mojego brata. 

- Tak. Brałem książki na Janusza Góryło. Jeszcze, gdy byłem  

w Rosji. Gdy odsunęli mnie od służby. Gdyby nie to, pewnie 

nie doszłoby do tego. Potem zleciłem zabijanie w Krakowie 

paru mordercom na zwolnieniu warunkowym. Ludzie, któ-

rzy przelali czyjąś krew, po czym przetrwali nie przelewa-

jąc swojej, w końcu za tym zatęsknią. Spokojnie - do-

dał, widząc wzrok byłego partnera - Nimi nie musisz 

się przejmować. Mam sumienie. 
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Jestem ostatnim wampirem, Kazimierzu - rzucił, gdy Kazimierz pił herbatę, po czym wstał 

i ruszył w kierunku wyjścia.  

Ręka Wajdy zablokowała mu drogę, jednak znacznie silniejszy Hat odepchnął ją i wolnym 

krokiem ruszył korytarzem, na ścianach którego wisiały zdjęcia jego i jakiejś kobiety. 

Blondynki z krótkimi włosami zaczesanymi na twarz. Wajda impulsywnie wyciągnął pisto-

let i wycelował Bogdanowi w plecy. 

- Stój! - wrzasnął. Poczuł, że powoli słabnie. Hat spełnił żądanie, po czym się odwrócił. 

- Masz gorączkę. Nie zwracasz uwagi na podstawowe rzeczy. Spójrz na podłogę, co wi-

dzisz? 

- Mój brat i Mateusz leżą nieprzytomni - Jakby dopiero teraz dotarło do niego, co się 

dzieje. 

- Zrzedła Ci mina. Więc już wiesz. Zabawne jest to, jak bardzo niektórzy dbają o ochro-

nę... Noszą załadowane pistolety, kamizelki kevlarowe... Ale nawet nie sprawdzają, co ta-

kiego jedzą lub piją. 

Wajda poczuł, że serce mocniej mu bije. Czuł w uszach szumiącą krew. Trzęsącymi się 

dłońmi trzymał pistolet i celował do zbliżającego się Hata. 

- Jesteś inteligentny, Kazimierzu. Ale wszystkie te wydarzenia odbiły Ci się na psychice. 

Zapominasz o najważniejszym - Hat chwycił broń. Wajda nacisnął spust, lecz pistolet nie 

wystrzelił - Zapominasz o odbezpieczeniu broni. 

- Jesteś obłąkany - wysapał Wajda osuwając się na posadzkę - co nam dałeś? 

- Ty dałeś. Ty podałeś opium - wycelował w Kazimierza - Zabawne, że nawet nie zapytałeś 

brata, o co mu chodziło, gdy mówił o rzucaniu.  

Tęgi siwiejący mężczyzna stał nad młodym nieogolonym mężczyzną 

dzierżąc Walthera P38.  

- I co ja mam z Tobą zrobić? - spytał, kucając 

- Możesz… 

- Pytanie retoryczne - wyjaśnił Hat naciskając spust. Spoj-

rzał na broń i rzucił ją pod nogi Wajdy.  
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Wiedział, że rozpoczną się poszukiwania, świat obiegnie informacja, że jest za niego wy-

znaczona nagroda. Nie był ponad prawem. Spojrzał na zdjęcie swojej żony poznanej jesz-

cze przed incydentem w jego laboratorium, gdy zaczął bawić się w Boga i zmieniać bieg 

historii. Problem pojawił się, gdy po pierwszym skoku zabrakło energii, by wrócić i został 

uwięziony w Radzieckiej Rosji lat 60.  

Wyprostował się, strzelił kostkami i wyszedł z mieszkania zamykając drzwi na klucz. Miał 

około 50 godzin, zanim ciała zaczną wydzielać nieprzyjemny odór. Jednak ktoś pewnie 

zainteresuje się, dlaczego nie dają znaku życia. 30 godzin, w zależności od kolejności od-

wiedzania mieszkań. Założył z góry, że zdąży wyciągnąć resztę pieniędzy z banku i wyje-

chać z Polski.  

Wyszedł na chodnik i uniósł głowę pozwalając, by deszcz zmył z niego krew. Ulice były 

puste, nie licząc jednej jadącej w oddali Wołgi. Miał wyrzuty sumienia z powodu Wajdy, 

ale nie mógł postąpić inaczej. Jeśli nie dzisiaj, pewnego dnia Kazimierz spotkałby go po-

nownie dzwoniącego do drzwi jego mieszkania.  

Nic nie czyni człowieka bardziej bezbronnym niż samotność. Hat do tej pory taki nie był. 

W kolejnych tygodniach jednak to może się zmienić. Ruszył w kierunku swojego, stojące-

go w kałuży, czarnego samochodu zlewającego się z płaczącym niebem planując, jak po-

wstrzymać nieuchronnie zbliżający się okres bezbronności. 

/Tomasz Skoczek/ 
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"Dom dziecka" 
 

Kolejny dzień i znowu to samo, 
wstać, zjeść, pytają czy posprzątano. 

Mam tego dość, próbuję uciekać, 
smaku wolności nie mogę doczekać. 

Uciec w nieznane? Nie ma mowy. 
Jedynie w co uciec, to z Tobą rozmowy. 
Pytam Cię, dlaczego muszę tu zostać, 

swoim problemom nie mogę sprostać. 
Więcej mam wrogów niż serdecznych braci, 
patrzysz na osobę która codziennie coś traci. 

Proszę Cię o szczęśliwe nowiny, 
przenieś mnie do wykopaliska mej skamieniny. 

Powoli usycham, nie mam już siły, 
proszę Cię Boże, bądź taki miły, 

zmień świat swoją niewyobrażalną siłą, 
abym był znowu, z moją rodziną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Depresja" 
 

Kiedyś na obczyźnie, żyła dziewczyna, 
imię nietypowe miała, Bernardyna. 
Do jej imienia pasował styl bycia, 

chociaż miała wszystko, nie kochała życia. 
Zawsze z uprzedzeniem do wszystkiego podchodziła, 

nie kochając nikogo życia nienawidziła. 
Jej rodzice co dzień z honoru obnażani, 

i tak ponad życie córkę swą kochali. 
Martwili się o nią, nie zawsze taka była, 

z dnia na dzień, nie do poznania się zrobiła. 
Jeszcze wczoraj miła, szczera, wesoła, 

dzisiaj gdzie nie pójdzie wrzeszczy dookoła. 
Rodzice myśleli, że córce nie przejdzie, 
pomocy szukali dosłownie wszędzie. 

W gazecie, internecie, pytając lekarzy, 
chcieli ujrzeć uśmiech na Bernardyny twarzy. 
Siedząc z nią w domu, nie zajmując się pracą, 

mieli świadomość, że powoli ją tracą. 
Kiedyś pojechali do specjalisty, zostawili ją samą, 

dziewczyna wzięła krzesło, stanęła pod ścianą, 
złapała sznur ręką, obwiązała przy suficie, 
stanęła na krześle, targnęła się na życie. 
Po kilku godzinach, kiedy rodzice wrócili, 

wiszącą córkę pod ścianą, martwą zobaczyli. 
W płaczu i rozpaczy, poznali prawdziwą wersję, 

ich córka cierpiała na głęboką depresję. 



 Strona 43 

 

Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

"Roboty" 
 

Miał na imię Tomek, wiódł spokojne życie 
lecz posiadał coś o czym nie wiedzieli rodzice. 

Myśleli że zapewnią mu z miłości okrycie, 
tymczasem on topił się w choroby uchwycie. 

Nie wiedział co się dzieje, z życiem się pogodził, 
bez powodu los w serce chłopaka ugodził. 
Tomek miał problem, nie mówił nikomu, 
sam też nie rozumiał choroby przełomu. 

Nigdy o niej nie słyszał, a słyszał rzeczy wiele, 
jak uciekają od niego wszyscy przyjaciele. 

Nie umiał się przyznać, że zamiast ludzkiej brzydoty, 
chłopak bez przerwy widuje, roboty. 

Straszne,ponure, bezmózgie maszyny, 
które sterują ludzkimi kończyny. 

Tomek żył w koszmarze, strachem kierowany, 
bezustannie przez roboty czuł się obserwowany. 
Myślał że mu przejdzie, wspomnienia wymaże, 

tymczasem bezustannie widział rodziców xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx robotyczne twarze. 

Nie potrafił im powiedzieć, wtulić się w ramiona, 
całe życie unikał rodzinnego grona. 

Chłopak załamany postanowił żywot zakończyć, 
początek i koniec życia połączyć. 

Poszedł do kuchni, wziął nóż w swoje ręce, 
zamaszystym ruchem wbił go prosto w serce. 
W jednej chwili czerń przed oczyma zobaczył, 

datę swej śmierci ostatecznie wyznaczył. 
Poprzedzający upadek krzyk rodzice usłyszeli, 

i w stronę kuchni szybko przybieżeli. 
Chłopak pierwszy raz w życiu, nie zobaczył maszyny, 

zobaczył kobiety wyraz twarzy matczyny. 
Tomek nie wierzył, wyczuł manipulacje, 

nie wiedział że to wszystko były... halucynacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Najlepsze jest darmowe" 
 

Było gorąco, słońce świeciło, 
do wstania z łóżka ciepłem zachęciło. 
Biedna dzielnica, tu mieszkali biedacy, 

z tych okolic pochodził Horacy. 
Chłopak niewielki, marnie zbudowany, 

za to nie lada wysportowany. 
Najważniejszym dla niego, był honor nad życie, 

nie wiedział co to alkoholu spożycie. 
Chociaż bezdomny, za menela nie uważany, 

nigdy za los swój nie był obwiniany. 
Jak co dzień z rana ruszał do zakładu, 

większość dnia spędzał na pracy poszukiwaniu. 
W drodze doń spojrzał, na plac budowy, 

ujrzał zaś widok wyjątkowy. 
Na czele stał kierownik, za nim ludzie pracy, 

w zdumienie wpadł młodziutki Horacy. 
Jak chóru członkowie, odpowiadali chórem, 

jak zera za liczbą, ludzie za Kargulem. 
Wszyscy wiedzą, że zera nic nie tworzą, 

lecz z liczbą na początku wszystkie drzwi otworzą. 
No może nie wszystkie, pieniądz tam nie pomoże, 

gdzie potrzebny rozum i serce, najpiękniejsze dary boże. 
Wszyscy gadają, że pieniądz to życie, 

lecz co ci da pieniądz, gdy staniesz przed Boskie oblicze. 
Horacy pobiegł do miasta, głosił nowinę, 

na życia sensu, wzbił się wyżynę. 
Na duszy każdego napisał ogłoszenie nowe, 

że w życiu wszystko co najlepsze, zawsze jest darmowe. 
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"Jak Kuba Bogu" 

 

Miał jedyne 9 lat, kiedy trafił tam, choć nie chciał, 

trafił do krainy z koszmaru, paskudnego domu dziecka. 

Podobnie jak w domu, codziennie poniżany, 

z człowieczeństwa i honoru, bezczelnie obnażany. 

Wychowawcy myśleli: "Długo nie pociągnie", 

spisany na straty, nic w życiu nie osiągnie. 

Z początku lękiem, strachem kierowany, 

przemierzał kolejne horroru wymiary. 

Nie chciał się wychylać, lecz to go zdradzało, 

dręczycieli do czynu podłego zachęcało. 

Siedząc na łóżku, przy jasnych świecach, 

czuł oddech kata, na swoich plecach. 

Nie miał odwagi powiedzieć cokolwiek, 

wiedział że wtedy zrobią z nim "porządek". 

Lecz nic nie trwa wiecznie, tak też było u niego, 

pewnego dnia stało się coś wyjątkowego. 

Jak grom z nieba, zło Adamem zawładnęło, 

ostatki dobroci, z niego wyciągnęło. 

Zapragnął zemsty, śmierci jego wrogów, 

nie bał się przekroczyć normalności progów. 

Wykradł nóż ze stołówki, ruszył na łowy, 

dręczycielom wszystkim chciał poucinać głowy. 

Zauważył jednego, zmierzył go wzrokiem, 

z ukrytym nożem podszedł pewnym krokiem. 

"Jak Kuba Bogu" krzyknął wyprowadzając cios, 

z łzami w oczach uciął wrogowi nos. 

Dręczyciel padł na ziemie, w kałuży krwi tonął, 

w straszliwych męczarniach ducha wyzionął. 

Adam zniszczony moralnie, jak fizycznie koloseum, 

odszedł z wroga nosem jako swym trofeum. 

 

/Bartłomiej Olesko/ 




