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Widmo  

 

Zimny wiatr owiewa mą skórę,  

Policzki szczypią od mrozu,  

Śnieg się mieni w blasku księżyca,  

Nagle ni stąd ni zowąd słychać szelest,  

Mignie szybko jak światło jakaś ciemna postać.  

Czy to nadzieja przybywa? Czy może marny koniec?  
 

Nikolart 

 

 

 

Zjawa  

 

Jedno spojrzenie,  

Myśli zbyt wiele,  

A gardło zaciśnięte.  

Wlepiasz swój wzrok we mnie,  

A ja nie wiem, co powiedzieć. 

Spuściłam głowę na chwilę,  

A Ciebie już tam nie było.  

Pozostała tylko samotność...  

 

 

Nikolart 
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Czerwony kolor przeznaczenia 

część III opowiadania Zielony uspokaja 

  Polska jesień to bardzo interesujące zjawisko. Ależ naprawdę! Raz deszcz, a innym razem 

słońce. Niby to klimat umiarkowany ciepły, ale ja sądzę (i wcale nie zgadzam się  

z tym, czego uczą nas na geografii), że my to jednak mamy klimat niezdecydowany zimno-ciepły.              

Pogoda zmienna jest niczym kobieta. Dziś mam ochotę na wiatr, wieje. Jednak chcę trochę nimbusów, 

są chmury. Albo nie, podobają mi się żółte promienie, świeci słońce. I tak w kółko! A my biedne ludki 

nie mamy jak dopasować ubrań, a to raz ciepło - to krótki rękaw, potem deszcz - to przydałaby się 

parasolka lub bluza z kapturem, a później ciemność i mróz - to trzeba na cebulkę. -Ej, Zuzka, lekcja jest! 

Zuzka, wracaj! - szepnęła mi na ucho Łucja.  

Pokręciłam główką, by odgonić niepotrzebne myśli i przypomnieć, co mówiła moja przyjaciółka. 

Rozmawiałyśmy o… makijażu? Może o książkach? A może o jedzeniu? Chwila, lekcja! Od ilu minut 

ona już trwa?  

 

Takie życie… 

 

Pstryk… gaśnie lampa… 

Ciemność spada na mnie jak czarna mara. 

Znów się zaczynają kłębić, znów szalony taniec w mej duszy… 

Zdążę - nie zdążę?  

Przeczekać czy działać?  

Poddać się - walczyć? 

Uśmiechać się - udawać?  

Aluzja - kąśliwa uwaga… 

Rozbita niczym lustro na tysiące kawałków… 

*** 

Po cichu na palcach biegnę… 

Wtulam się w Jej ciepłe ramiona. 

Dobrze, że JESTEŚ… 

 

 

Alicja Soluch 
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- O czym my mówimy? - spytałam.  

Łucja spojrzała na mnie lekko przestraszona i odwróciła wzrok. Dopiero teraz zrozumiałam, iż przede 

mną stoi pan od angielskiego i wpatruje się w mą personę.  

-Don't you know what we're doing? From two lessons, translators to the future tenses! How miss not...  

-Ja nie panimaju! - wykrzyknęłam na całą klasę. 

 -What?! - zbulwersował się Żelek. A uczniowie zaczęli się z naszej rozmowy śmiać. 

 -Yy, ja… - normalnie mnie zatkało. Ja coś tam umiem powiedzieć, np. "what's app?" lub "I love/hate 

you", lub "good morning/night", ale aż tak rozbudowanej angielszczyzny to ja nie znam. Ja i angielski 

to dwie oddzielne strony.  

- I don't... know.. język englisz. Jezu, jak jest „nie umiem angielskiego?”?  

-Na mojej lekcji panno Brzozowska mówi się po angielsku. Po angielsku.  

-Ale pan teraz powiedział po polsku!! - wykrzyknął Jacek w mej obronie, za co dostał w głowę od 

Błażeja, klasowego strażnika regulaminu. Zauważyłam, że dość często ze mną lub o mnie gada. Hmm, 

dziwne.  

Pan profesor podszedł do biurka, wyciągnął jakąś kartkę (to chyba mój bilet w jedną stronę), podszedł 

do naszej ławki i położył przede mną. 

 -What this is? - przeczytałam z włączonego tłumacza google (tylko nie mówcie moim nauczycielom, że 

używam telefonu na lekcji). Wszyscy, jak starsze panie w blokach, wyjrzeli zza ławek, by ujrzeć występ. 

AHA?!  

-This is your test - zauważyłam tam namalowaną na czerwono kosę, a przecież uczyłam się na poprawę. 

Żelek naprawdę mnie nienawidzi. 

- Jeśli dalej tak będzie, wątpię czy miss Brzozowska zda do next class – powiedział, mieszając język 

Zachodu z naszym ojczystym, a wtedy - jak na złość - zadzwonił dzwonek kończący trzecią tego dnia 

lekcję. Na szybko spakowałam rzeczy wraz z tym cholernym testem. Arrhh! Już widzę tę zadowoloną 

minę mamy, gdy dowie się o kolejnej jedynce z angielskiego. Ruszyłam zdenerwowana pod kolejną salę, 

zapewne znów będzie to samo, czyli nuda! Oby już nic nie podniosło mi ciśnienia tak, jak angielski. 

Wbiegłam ostatnia do klasy, przeprosiłam i usiadłam, czekając na to, co się wydarzy, jak na Dzień Sądu 

Ostatecznego. Po jakichś 6 godzinach lekcyjnych byłam wolna! Ostatni dzwonek zadzwonił, kończąc 

ten dzień, który w ogóle nie był "cool". Spytacie dlaczego? A to dlatego, iż np. dostałam kosę  

z angielskiego, dwa z matmy oraz uwagę za… w sumie za nic. Nie moja wina, że pani pedagog, która 

pilnowała nas w zamian za Górską, tak przynudzała, że razem z Jackiem (chyba zaczął integrację z klasą, 

znaczy ze mną), który dosiadł się do mnie na wychowawczej i Lucjuszem (pseudonim Łucji, która 

musiała przesiąść się do Błażeja; przepraszam psiapsi!), graliśmy w kółko i krzyżyk. NO I JA 

WYGRAŁAM! Jestem w tym mistrzem! Wszyscy mogli odetchnąć i iść do domu, aby zacząć weekend.  

Cała klasa uciekając [biegnąc] przed tsunami [do domu], odnalazła schronienie na szalupie [w szatni]. 

Po tym jak ubrałam się w ciepłe ciuchy, jakie moja mamusia mi kupiła (a jej mina przy kasie była 

niezwykła, nigdy jej nie zapomnę), wyszłam na dwór. O matko! Jak zimno! Jak nic jest minus 20 stopni, 

zaraz zamarznę, a nawet nie jestem na Syberii. A może jednak?  

- Brrr… ale zimno! - powiedział do mnie Adamowicz. 

 - Jacek! Nie strasz mnie! - złapałam się teatralnie za serce. Chłopak uśmiechnął się. 
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 - A tak w ogóle, Jacek czy… - nie skończyłam, gdyż blondyn oznajmił za mnie.  

- Tak, wyślę ci zadania z matmy - przytuliłam go i wykrzyczałam „dziękuję!”. Szybko uwolniłam go  

z mych objęć i ruszyliśmy w drogę. Opowiadaliśmy, co będziemy robić przez weekend, co piszemy  

w poniedziałek i takie tam.  Byliśmy coraz bliżej mojego przystanku.  

- A co to była za kartka, u Żelka? - spytał zaciekawiony. W sumie mu się nie dziwię.  

- Mój sprawdzian - wyciągnęłam z torby wspomnianą kartkę. - Najlepsze jest to, że on nawet mi nie 

powiedział, co tu jest źle. Odnajdź się w tych wszystkich iksach, kółkach, agrrhh!! To trudniejsze niż 

labirynt Minotaura!  

- Poprawisz, Zuzka – stwierdził, jakby to było proste jak dwa plus dwa to cztery.  

- No właśnie nie! - krzyknęłam - To była ostatnia szansa. Matka mnie zabije!! Lepiej kupuj już znicze 

na mój grób.  

- To zacznij ściągać jak Piotrowski lub znajdź korepetytora - spojrzałam na niego jakby powiedział, że 

Święty Mikołaj nie istnieje. Ja wierzę, że ten staruszek gdzieś jest. Ale może Jacek miał rację - będę 

ściągać lub znajdę korepetytora. Nadęłam czerwone policzki, nieudolnie włożyłam do torby i tak już 

pognieciony test i przyspieszyłam kroku. Jacek dobiegł po chwili i znów pogrążyliśmy się  

w rozmowie.  

- Ej! Wypadło ci - powiedział głos za mną, odwróciłam się. Cholera, tylko nie..!  

- Jeden? Z angielskiego?  

- Ktoś ty!? - krzyknęłam równocześnie z blondynem.  

Brunet z kawiarni "Tea & Coffee" uśmiechnął się chytrze i oznajmił:  

- Więc to ty jesteś Zuzanna Brzozowska? Miło mi. Jestem Kamil Herber - twój nowy korepetytor od 

angielskiego. Twoja mama mówiła, że masz dość słabe oceny z angielskiego, ale nie wiedziałem, że aż 

tak… Dużo pracy mamy!  

- Jejku, kto?! - krzyknął zdenerwowany Adamowicz. Jego twarz teraz przypominała szalik Kamila - był 

czerwony jak dojrzały pomidor. Co mu jest? Ma zawał albo udar, mam dzwonić pod 112? Wait the 

minute. Co on powiedział? Że moja mama, co? Jak to, ten kelner został moim korepetytorem!? 

NIEDOCZEKANIE JEGO!!! NIGDY SIĘ NA TO NIE ZGODZĘ.  

Nawet się nie spostrzegliśmy, gdy cała nasza trójka została zasypana przez płatki śniegu. Jeszcze tego 

brakowało, pomyślałam. 

Ciąg dalszy nastąpi…  

 

Katarzyna Szmigiel 
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Rys. Nikola Borowik 
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Jennifer Aniston 

  Jennifer Aniston – to aktorka i producentka, znana głównie z popularnego 

amerykańskiego serialu ,,Przyjaciele” (ang. Friends), w którym zagrała ona rolę Rachel Green, 

jednej z głównych postaci. Za tę rolę została ona wyróżniona nagrodą Emmy i Złotym Globem.  

Jennifer urodziła się 11 lutego 1969 roku w Sherman Oaks, dzielnicy Los Angeles. Jest 

ona córką aktorskiej pary Johna Anistona oraz Nancy Dow. Jako dziecko wraz z rodziną 

mieszkała przez rok w Grecji. W późniejszym czasie przeprowadziła się do Nowego Jorku, 

gdzie uczęszczała do Szkoły Rudolfa Steinera, a później do Fiorello H. La Guardia High School 

of music & Art and Performing Arts na Manhattanie. Gdy ukończyła szkołę, występowała  

w offbroadwayowskich sztukach takich jak „For Dear Life” i „Checker's Grave.”  

Gdy Jennifer Aniston przeprowadziła się do Hollywood, dostała pierwsze małe role   

w  serialu telewizyjnym „Molloy” oraz w filmie „Camp Cucamonga”. Wystąpiła ona również 

w „Ferris Bueller” oraz w wielu innych nie cieszących się powodzeniem produkcjach.  

W 1992 roku zagrała w horrorze pt. „Karzeł” (ang. Leprechaun), kiedy film otrzymał 

słabe recenzje, aktorka zaczęła zastanawiać się nad zmianą swojego zawodu. Jennifer 

postanowiła spróbować ostatni raz i wziąć udział w jeszcze jednym castingu. Padło na casting 

do planowanego przez NBC serialu „Przyjaciele”. Początkowo dostała ona rolę Moniki Geller, 

lecz producenci stwierdzili, że Courtney Cox zdecydowanie bardziej nadaje się do odegrania 

tej postaci i dlatego Jennifer dostała rolę Rachel Green. Co ciekawe fryzura, którą Aniston 

nosiła w początkowych odcinkach serialu otrzymała nazwę ,,Rachel's cut” i była kopiowana 

przez wiele kobiet na świecie.  

Pierwszym kasowym hitem aktorki był film „Bruce Wszechmogący”, w którym 

zagrała rolę Grace Conelly. W 2005 roku próbowała ona się wykazać w nieco bardziej 

poważnej roli Lucindy Harris w thrillerze pt. „Wykolejony”, jednakże ta rola okazała się totalną 

porażką aktorki i Jennifer postanowiła powrócić do ról komediowych, które znacznie bardziej 

jej wychodziły; wystąpiła m.in. w filmach takich jak „Z ust do ust” oraz „Sztuka zrywania”.  

Jeżeli chodzi o życie prywatne Jennifer Aniston w maju 1998 roku zaczęła się ona spotykać  

z Bradem Pittem, z którym tworzyli jedną z ulubionych par światowego show-biznesu. 29 lipca 

2000 roku pobrali się oni w Malibu; ceremonia zaślubin miała kosztować parę około 1 miliona 

dolarów. Byli oni uznawani za „idealne małżeństwo Hollywood”, jednakże 6 stycznia 2005 

roku ogłosili separację. 25 marca 2005 roku aktorka złożyła pozew rozwodowy. Aniston mówi, 

że nie żałuje  związku z Pittem. Jako główną przyczynę rozwodu podaje się romans Brada  

z Angeliną Jolie w trakcie prac nad filmem „Pan i Pani Smith”. Pitt cały czas zapewniał, że 

nigdy nie zdradzał Jennifer, jednak Angelina otwarcie przyznała się do romansu. W 2006 roku 

Aniston spotykała się z aktorem Vince' em Vaughnem, który był jej partnerem w filmie „Sztuka 

zrywania”. Po niecałym roku para rozstała się pozostając w przyjaźni. Aktorka nie ma własnych 

dzieci, lecz została ona matką chrzestną Coco Riley, córki Courtney Cox, z którą występowała 

w serialu „Przyjaciele”. 

 

 

Nikola Borowik 
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Rys. Nikola Borowik 
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Richard Ramirez „The Night Stalker” 

Ramirez urodził się 29 lutego 1960 roku w El Paso w Teksasie. Jako nastolatek był pod 

silnym wpływem swojego starszego kuzyna, Miguela, który walczył na wojnie  

w Wietnamie. Każde ich spotkanie opierało się na paleniu konopi i opowiadaniu przez kuzyna 

tragicznych i krwawych historii, które zapamiętał ze służby. Każde zdarzenie było 

udokumentowane na zdjęciach. 

W wieku 13 lat Ramirez był świadkiem, jak jego kuzyn zamordował swoją żonę. Od 

tego wydarzenia można było zauważyć, jak Richard zmierza w coraz gorszą i ciemniejszą 

stronę życia. 

Porzucił on szkołę w dziewiątej klasie. W 1977 został aresztowany za posiadanie 

konopi. Przeniósł się do Californii, uzależnił od narkotyków, zaczął okradać domy, wzrastało 

jego zainteresowanie satanizmem i okultyzmem. W czerwcu 1984 Ramirez popełnił swoje 

pierwsze morderstwo i było to dźgnięcie nożem 79-letniej wdowy. Prawie osiem miesięcy 

później Ramirez znów zaatakował. Do marca 1985 roku przemoc Ramireza eskalowała.  

W ciągu 10 dni doszło do kolejnych pięciu ataków. 

W lutym i marcu 1985 r. miała miejsce seria uprowadzeń dzieci i to właśnie one dostarczyły 

policji najważniejszą wskazówkę, którą był dokładny opis wyglądu porywacza. 

Przy późniejszych morderstwach przy ciałach ofiar można było zauważyć rysunki 

okultystyczne. Niektóre ofiary, które ocalały opowiadały, że Ramirez zmuszał ich do wyznania 

jego wiary. 

             Po długim czasie udało się zidentyfikować, kim jest The Night Stalker. Od razu jego 

zdjęcia zostały udostępnione do mediów i prasy. Sam Richard zauważył, że jest poszukiwany 

w momencie, kiedy poszedł do sklepu monopolowego i w telewizji zauważył swoją twarz. 

Zaczął od razu uciekać, lecz ludzie i tak go rozpoznali. Próbował wyrwać kluczyki do 

samochodu pewnej kobiecie, lecz wtedy pojawił się jej mąż i zdzięlił go po głowie czymś 

metalowym. Dzięki temu Ramirez został złapany. 

W lipcu 1988 r.  odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, na której Ramirez nie przyznał 

się do winy. W momencie, gdy opuszczał salę sądową, podniósł rękę do góry, by pokazać na 

dłoni rysunek pentagramu. 

We wrześniu 1989 r. Richard Ramirez został uznany za winnego wszystkich 

stawianych mu zarzutów. Został  skazany za 13 morderstw, 5 usiłowań zabójstwa, 11 napaści 

i 14 włamań. Skazano go na 196 lat pozbawienia wolności oraz dziewiętnastokrotną karę 

śmierci w komorze. Do egzekucji jednak nie doszło, poniewać Ramirez zmarł w 2013 roku  

z przyczyn naturalnych. 

 

 

 

 

 

 

Amelia Kopacz 



 
STRONA 9 

Los i przeznaczenie 

część III opowiadania Niemożliwe nie istnieje 

 Minął tydzień od tego zaskakującego zdarzenia. Czas jednak nie pomógł usunąć 

rozterek i myśli, które miałem cały czas w głowie. Wręcz przeciwnie, byłem jakby 

nieobecny, pogrążony w melancholii. Zadawałem sobie pytania: Kim ona jest? Skąd 

ona się wzięła? Mimo że oczekiwałem na te pytania odpowiedzi, pozostały one 

pytaniami retorycznymi.  

Od tygodnia tylko raz rozmawiałem z Karoliną. Nie miałem ochoty, by z kimś 

rozmawiać. Chciałem pozostać sam i tylko sam ze swoimi problemami,  nie chciałem 

zawracać nimi głowy innym osobom. W końcu Karolina wraz z Jackiem wyciągnęli 

mnie do kina, ponieważ niedawno ukazał się nowy film Los i przeznaczenie. Mimo 

tego, że wcześniej interesowałem się tym filmem, ponieważ uważałem, że może być 

ciekawy, to nie miałem ochoty nigdzie wychodzić. Chociaż przez telefon 

powiedziałem, że nie mogę iść, Karolina wiedząc o tym, co się stało i tak przyszła po 

mnie. Po długich namowach, chciałem mieć święty spokój, zdecydowałem się z nimi 

wyjść. Pojechaliśmy samochodem Jacka. Całą drogę mówił o swoich perypetiach 

związanych ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy; zdawał aż dwanaście razy…  

- Nie wiem jak Ty, ja się zaczynam bać – stwierdziła Karolina. 

- Czego się bać, ze mną nic wam się nie stanie! – powiedział pewnie Jacek. 

- Masz rację, ja też – odpowiedziałem szeptem. 

 Dalsza część drogi mijała pod znakiem monologu Jacka i naszej niepewności. 

Jakimś cudem, bo tak należy to nazwać, dotarliśmy na miejsce. Przyjechaliśmy do 

nowo otwartego kina na ulicę Armii Krajowej. Budynek, a bardziej jego wnętrze 

zrobiło na mnie duże wrażenie. Poza tym nigdy nie spotkałem się z tak przemiłą 

obsługą klienta, jaką ono oferowało.  

- W czym mogę pomóc? – zapytała około trzydziestoletnia blondynka stojąca przy 

drzwiach wejściowych. 

- Chcielibyśmy kupić bilety na seans – odpowiedziałem. 
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- Niech państwo idą prosto a następnie skręcą na prawo i zejdą po schodach w dół – 

pokierowała nas pracownica i udaliśmy się tam według jej wskazówek. 

 Przechodziliśmy korytarzem, na którym wisiały plakaty zapowiadające różne 

filmy. Mijając je, wymienialiśmy między sobą różne spostrzeżenia dotyczące swoich 

preferencji - gatunków, aktorów. Gdy doszliśmy do kas powiedziałem, że kupię bilety 

dla nas. Okazało się, że mieliśmy szczęście, nie musieliśmy długo czekać na projekcję 

filmu, ponieważ zaczynała się ona za dwadzieścia minut. Po zakupie biletów udaliśmy 

się do sali nr 4 i zajęliśmy wyznaczone miejsca. Usiedliśmy  

i w oczekiwaniu na rozpoczęcie filmu rozmawialiśmy o różnych błahych sprawach.  

*** 

 Gdy rozpoczął się film, skupiłem się tylko na nim. Los i przeznaczenie 

rozpoczął się od przedstawienia dwojga młodych ludzi Adriana i Eweliny, którzy byli 

w sobie bardzo zakochani. Pewnego dnia dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Był to 

dla nich szok, ponieważ mieli zaledwie po dwadzieścia lat i myśl o rodzicielstwie 

chcieli odłożyć na czas, gdy będą już małżeństwem i ustatkują się. Następne dziewięć 

miesięcy były dla nich nerwowe i napięte. Do głowy przychodziły im różne myśli - od 

dokonania aborcji do pogodzenia się z losem, czyli decyzji o urodzeniu  

i wychowaniu dziecka. Nie zdecydowali się na aborcję, dlatego w październiku, po 

dziewięciu miesiącach, urodziła się ich córeczka, której nadali imię Ania. Mimo 

pierwszych chwil zauroczenia, młodzi rodzice nie umieli poradzić sobie  

z wychowaniem dziecka. Przez ich zachowanie dziecko było zaniedbane. Po trzech 

tygodniach postanowili, że oddadzą dziecko do ,,okna życia”. Tak też zrobili;  

następnego dnia Adrian zaniósł dziecko do takiego okna, które prowadziły miejscowe 

siostry zakonne. Mimo chwilowej satysfakcji, że pozbyli się problemu, zaczęły ich 

dręczyć wyrzuty sumienia. Widoczne to było głównie u Eweliny, której doskwierała 

bezsenność, a następnie zaczęła cierpieć na depresję. Z upływem czasu zrozumiała swój 

błąd i chciała odnaleźć córkę, ale to się nie udawało. Mijały kolejne dni, miesiące i lata. 

Jedyne co trzymało ją przy myśli o odnalezieniu córki, to nadzieja, która nigdy nie 

zniknęła. Pewnego dnia, kiedy Ewelina miała już czterdzieści lat, oglądając telewizję 

trafiła na transmisję z gali Miss Polonia. Jedną z kandydatek była niejaka Anna 

Rewalna. Przyglądając się jej poczuła to, co czuła przed dwudziestoma laty, gdy 
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zobaczyła swoją córkę. Kobieta była pewna, że to jej córka. Tezę tę potwierdziła 

wypowiedź kandydatki, z której wynikało, że została porzucona przez rodziców  

i odnaleziona w ,,oknie życia”, po czym trafiła do domu dziecka, a stamtąd adoptowała 

ją rodzina zastępcza. Uroda tej młodej dziewczyny była zniewalająca. Była to wysoka 

brunetka o przepięknych lazurowych oczach, z uśmiechem, którego nie da się nawet 

opisać słowami. Nic dziwnego, gdy okazało się, że to ona wygrała rywalizację. Ewelina 

za wszelką cenę postanowiła nawiązać kontakt z tą kobietą. Na Facebooku zobaczyła 

post, który informował, że pojutrze jest z nią organizowane spotkanie  

w Krakowie, matka postanowiła na nie pojechać. Gdy ją zobaczyła, krzyczała  

z całych sił: córeczko! Dziewczyna nie reagowała i Ewelina zrozumiała, że był to głupi 

pomysł. Postanowiła podjąć ostatnią próbę, jak to sobie obiecywała, dotarcia do córki. 

Napisała list, w którym opisała wszystko to, co czuła. Choć list został wysłany przez 

Ewelinę, to jednak nie było odpowiedzi z drugiej strony.  

 Po miesiącu - wyciągając listy ze skrzynki pocztowej - znalazła wiadomość bez 

informacji o nadawcy na kopercie. Było tam tylko jedno zdanie, które coś mi 

przypominało:   Spotkajmy się jutro o 13 w restauracji ,,Trzy światy”  

  Bohaterki udały się na spotkanie w umówionym miejscu. Obydwie były 

zestresowane i nie wiedziały, czego mogą się spodziewać po sobie. Gdy spotkały się  

i usiadły przy kawie w restauracji, rozmowa między nimi toczyła się tak, jakby znały 

się od zawsze. Rozumiały się doskonale i cały czas miały jakiś temat do rozmowy. To 

spotkanie było dopiero początkiem kolejnych spotkań. Stały się najlepszymi 

przyjaciółkami, choć dzieliła je stosunkowo duża różnica wieku. W końcu, podczas 

kolejnej rozmowy, dziewczyna poruszyła temat najbardziej bolesny dla Eweliny. Ania 

powiedziała, że zdecydowała się na spotkanie, ponieważ chciała się przekonać czy to 

jakiś idiotyczny żart czy też jest to prawda. Dlatego chciała zrobić testy potwierdzające, 

że jest dzieckiem Eweliny. Obydwie postanowiły, że będzie to najlepsze rozwiązanie. 

Gdy wyniki przyszły, były w ogromnym napięciu. Okazało się, że test wyszedł 

pozytywnie. Od tego czasu zaczęły się traktować jak matka  

i córka i tak już najprawdopodobniej pozostało… 

             ***  
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 Po obejrzeniu tego filmu pomyślałem sobie Boże, sądziłem, że to będzie ciekawe 

a tu takie dziadostwo. Lecz po zastanowieniu znalazłem w tym odniesienie do swojego 

życia. Odnalazłem drogę, którą musiałem iść, żeby rozwiązać moją zagadkę. Musiałem 

spotkać się z tą kobietą w szpitalu i z nią porozmawiać, bo jak widać rozmowa to ważny 

czynnik w życiu człowieka, który może wiele zmienić. Kto wie, może  o zdarzeniach, 

w których brałem udział zadecydował niefortunny los, przeznaczenie?... 

Ciąg dalszy nastąpi…                                                                                     

                                                                                                          

 

Daniel Jantos 

Rys. Karolina Jura 
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Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego 

towarzyszem podróży - spotkanie z Panią 

Elżbietą Dzikowską 

 

Życie człowieka można podzielić na kilka etapów. Gdziekolwiek i kimkolwiek byśmy nie byli, 

życie jest po to, aby czerpać z niego garściami. Tak właśnie robi bohaterka tego artykułu - słynna 

podróżniczka, reżyserka programów telewizyjnych, fotografka i autorka książek – Pani Elżbieta 

Dzikowska! Jak sama przyznała w wywiadzie “W drodze najlepiej!” dla tygodnika Tele Tydzień: „Życie 

bez podróży jest jak potrawa bez soli.“  

Tak pięknym i podsycającym głód ciekawości cytatem przejdźmy do relacji ze spotkania.   

 

Wywiad od kuchni: 

31 stycznia 2022 roku w Domu Kultury w Kłobucku odbyły się warsztaty  

z dziennikarstwa. Poprowadziła je Pani Agata Sobczak. Opowiedziała o tym jak wygląda 

wywiad od strony technicznej. Dawała rady jak rozpocząć i zakończyć wywiad, jak się 

zachować podczas prowadzenia takiej rozmowy. Podsunęła nam również pomysły na pytania 

do Pani Elżbiety oraz bardziej przybliżyła nam jej osobę. 

Przed wyjazdem do Warszawy musiałyśmy przygotować 15 pytań do Pani Dzikowskiej. 

Wysłuchałyśmy kilku jej wypowiedzi, aby zobaczyć jak ona zachowuje się podczas udzielania 

wywiadów i na jakie pytania lubi odpowiadać, a na jakie nie. 

 

Podróże małe i duże:   

Nasza wyprawa rozpoczęła się w godzinach porannych dnia 2 lutego bieżącego roku 

w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. Po zabraniu 

prezentów dla pani Elżbiety (m. in. bukietu kwiatów z wkomponowaną częścią globu oraz 

portretu podróżniczki autorstwa Magdaleny Parkitnej) około godziny 7 wyjechaliśmy  

z Kłobucka małym busem. W pojeździe znajdowały się osoby obsługujące kamery  

i mikrofony (panowie Wojciech Krysiak, Paweł Morga); pani fotograf (Kasia Szymczyńska); 

pani dyrektor MOK-u (Olga Skwara); druga pani dziennikarz, w tym nasza mentorka (Agata 

Sobczak) oraz my same dziennikarki-amatorki: uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. 

Kazimierza Kosińskiego - Katarzyna Szmigiel i Julia Jeziorowska. Nie można pominąć także  

pana kierowcy, który bardzo bezpiecznie dowiózł nas na miejsce spotkania.  

 

Cel: Warszawa i dom pani Dzikowskiej.  

Dotarliśmy do celu około godziny 10:30. Oprócz jednego dłuższego postoju, podróż 

minęła nam bardzo dobrze i bezpiecznie, a pogoda również nam dopisała. Po wszystkich 

utrudnieniach (korki, błoto, światła) byliśmy na miejscu - bus zatrzymał się przed domem pani 

Elżbiety.  

Dom pani Eli był dokładnie taki, jak się spodziewałam. Był oryginalny i… bardzo 

podróżniczy? To dobre określenie. Kiedy na niego spoglądałam, czułam się jakbym za 

dotknięciem różdżki przeniosła się do słonecznej Grecji. Dom na zewnątrz był  

w kolorach bieli i błękitu. Powoli opanowywało nas podniecenie, presja, ciekawość i stres. 
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Obładowani rzeczami ruszyliśmy do środka. Jednak takiego powitania nikt się nie spodziewał! 

Przywitał nas pies pani Dzikowskiej, po krótkiej zabawie z pieskiem (był naprawdę uroczy!) 

weszliśmy do środka.  

Zdjęliśmy buty i ubrania wierzchnie, a pani Ela pokazała nam swój salon, w którym panowie  

i pani fotograf rozkładali potrzebny sprzęt, wcześniej witając się z podróżniczką. Reszta ekipy 

starała się nie zawadzać. Wręczyliśmy też prezenty. Wywiady mieliśmy przeprowadzać  

w powyższym salonie. Wnętrze domu pani Dzikowskiej  zdecydowanie odzwierciedla jej 

barwne, podróżnicze życie. Na ścianach wiszą różne obrazy, maski i wiele ciekawych pamiątek 

przywiezionych z innych krajów. 

Wzrok przyciągała piękna wiekowa szafa, niezwykły kominek z obrazem arystokracji  

z któregoś z azjatyckich państw, portrety pani Elżbiety i świętej pamięci pana Tony’ego Halika 

oraz miękki dywan. W pomieszczeniu znajdowały się również dwa fotele, stół, sofa, lampy  

i regały.  

Oprócz nas i pani Dzikowskiej w mieszkaniu znajdował się również kot podróżniczki. Zwierzę 

nie chciało dać się pogłaskać, ale było z nami przez całe nagrywki. To się nazywa  niezawodny 

widz!  

 

Światła, kamera, akcja! 

Kiedy kamery się włączyły, musiałyśmy przezwyciężyć strach i zaczęłyśmy rozmowę. 

Gdy padło pierwsze pytanie, stres odszedł w zapomnienie. Zadawałyśmy pytania  

i z ciekawością słuchałyśmy odpowiedzi. Takiej pasji, jaką ma pani Elżbieta do podróży, 

fotografii nie ma nikt na całym globie. Chłonęłyśmy informacje niczym gąbka. Czułam się 

bardzo naturalnie rozmawiając z Elżbietą Dzikowską, choć miałam z tyłu głowy, że 

rozmawiam z osobą starszą i do tego sławną. Mimo to panowała przyjazna, otwarta atmosfera.  

Po skończeniu nagrań zeszłyśmy z Julką niczym aktorzy ze sceny i z boku przyglądałyśmy się 

nagraniom pani Agaty. Było to ciekawe doświadczenie. Mogłyśmy przyczaić się niczym 

drapieżnik, obserwując techniczne działania pani fotograf oraz panów. Dodatkowym atutem tej 

sytuacji było to, iż mogłyśmy obserwować pracę naszej mentorki. Pani Agata była 

niesamowita, widać było, że ma rozległe doświadczenie. Po krótkim czasie i pani Agata 

skończyła wywiad. 

Ostatnia scena nagrana! Na dziś koniec rozmów! 

 

Wnioski - już po wszystkim! 

Po zakończonych wywiadach kamery zgasły na dobre, jeszcze chwilę rozmawialiśmy 

z panią Dzikowską. Aż w końcu musieliśmy ruszyć w powrotną drogę - bardzo niechętnie, 

gdyż pani Elżbieta była idealnym kompanem do rozmów. Podziękowaliśmy podróżniczce 

(wcześniej każdy z nas zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie), ubraliśmy się i żegnając się  

z pieskiem, wyjechaliśmy z osiedla, a potem i z samej stolicy.  

Po kilkudziesięciu minutach od opuszczenia willi pani Elżbiety Dzikowskiej, pogoda wyraźnie 

zaczęła się zmieniać. Zaczął padać śnieg z deszczem. Pan kierowca przedtem jak  

i teraz zachowywał szczególną ostrożność. I całe szczęście! 

W czasie drogi powrotnej rozmawialiśmy z całą ekipą naszej małej wyprawy, która wychwalała 

wspólny sukces mój, Julki oraz pani Agaty.  

Spotkanie to zrobiło na mnie i na wszystkich zresztą wielkie wrażenie, ponieważ dotąd, 

przynajmniej my z Julką, nie spotkałyśmy  tak sławnej osobistości.  
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Kiedy wyruszaliśmy, miałam kompletny chaos w głowie. Czy wszystko zabrałam? Czy mam 

ułożone pytania? Jak mam się zwracać do pani Elżbiety? Która z nas zacznie? Wiedziałam 

wszystko i nic.  

Po dotarciu na miejsce, kiedy kamery zaczęły nagrywać, pierwszą myślą było “nie zbłaźnić 

się!”, lecz z pierwszym pytaniem wszystkie negatywne emocje uciekły w siną dal. Wszystko 

wyszło lepiej niż zakładałyśmy. Było widać, iż z Julką dałyśmy z siebie 100  

a nawet 200%. Nigdy wcześniej nie przeprowadzałyśmy takiego wywiadu, więc było to 

ciekawe doświadczenie.  

Pani Dzikowska  zrobiła na nas bardzo pozytywne wrażenie. Jest ona niesamowicie otwartą, 

uprzejmą osobą z dużym poczuciem humoru, która potrafi ciekawie rozwinąć swoją 

wypowiedź i lubi opowiadać o swoich przeżyciach.  Podczas wywiadu odpowiadała na każde 

z naszych pytań. Dowiedziałyśmy się o niej kilku nowych rzeczy, o których wcześniej raczej 

nie mówiła.  
W godzinach popołudniowych dojechaliśmy do Kłobucka - przygoda zakończona sukcesem!! 

 

“To już jest koniec, nie ma już nic (...)” - Elektryczne Gitary  

Oczywiście - jak to w zakończeniach bywa - należałoby komuś podziękować.  

W imieniu swoim i Julii pragnę podziękować całemu zespołowi MOK-u, który zorganizował 

wyjazd i był z nami na miejscu, naszej bohaterce Pani Elżbiecie Dzikowskiej, paniom Jolancie 

Sowie i Aleksandrze Desperak za wspaniałą możliwość sprawdzenia sił w roli dziennikarek 

(wytypowały nas do udziału w przedsięwzięciu) i nam samym. Julia, udało się  

i możemy być z tego dumne!  

Z radością odsyłamy do fotorelacji, która znajduje się na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Wkrótce możliwe także będzie posłuchanie  

i obejrzenie filmików z wywiadami. 

  

 

 

 

Katarzyna Szmigiel 
Julia Jeziorowska 
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Elżbieta Starostecka 

 
Elżbieta Starostecka – polska aktorka. W latach 70-tych ubiegłego wieku była uważana za jedną 

z najpiękniejszych kobiet w Polsce. Niezwykle wrażliwa i delikatna osoba. 

    Urodziła się 6 października 1943 roku w Rogach. Nie wiemy wiele o jej dzieciństwie poza tym, 

że jej pradziadek pochodził z Litwy, a więc aktorka ma litewskie korzenie oraz że kilka osób z jej rodziny 

zginęło podczas II wojny światowej. Elżbieta Starostecka jest absolwentką V Liceum 

Ogólnokształcącego im. Andrzeja Struga w Gliwicach. W 1965 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział 

Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, 

ale dyplom dostała dopiero 6 lat później. 

    W teatrze zadebiutowała 30 października 1965 roku w sztuce Henryk VI na łowach Wojciecha 

Bogusławskiego. Przez wiele lat była związana z Teatrem Ateneum. Ponadto wystąpiła w ponad 

dwudziestu spektaklach Teatru Telewizji. Za jej filmowy debiut uznaje się rolę w filmie z 1964 roku 

Koniec naszego świata Wandy Jakubowskiej. Role w serialach Czarne chmury i Noce i dnie pani Elżbieta 

uważa za najważniejsze. Jednak to dzięki roli Stefanii Rudeckiej w filmie Trędowata Trędowata (1976) 

- YouTube zyskała ogromną popularność. Wtedy wydawało się, że stoi ona u progu wielkiej kariery, ale 

Zdj. Pani Katarzyna 

Szymczyńska 

https://www.youtube.com/watch?v=n1Yn21GYACk
https://www.youtube.com/watch?v=n1Yn21GYACk
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zdecydowała się zrezygnować ze swojej pracy i zająć się domem, podczas gdy jej mąż zarabiał na rodzinę 

i rozwijał się zawodowo. W późniejszych latach pani Elżbieta nie dostawała już tylu propozycji grania 

w filmach czy serialach, poza tym sama często odrzucała proponowane jej role. Jej ostatnią rolą filmową 

był epizod w Przypadku Pekosińskiego w 1993 roku. 

    Jej mężem jest kompozytor Włodzimierz Korcz. Do dziś razem z piosenkarką Alicją Majewską 

dostają mnóstwo propozycji koncertów. Stanowią zgrany duet muzyczny od prawie 50 lat.  

Z Elżbietą Starostecką od 55 lat są szczęśliwym małżeństwem. Mają dwójkę dzieci – Kamila i Annę 

Korcz. 

    Fragment wywiadu z Elżbietą Starostecką i Włodzimierzem Korczem: 

W.K.: Myślę, że już by mnie nie było na świecie, gdyby nie żona. Miałem kilka poważnych operacji 

 i Elżbieta w każdej sekundzie ze mną była. Wiem, że bardzo mi się w życiu udało. Nawet jeżeli zdarzy się 

między nami nieporozumienie, to tylko na chwilę. 

E.S.: Nigdy to nie były poważne sprawy, nic damsko-męskiego. Gdyby któreś z nas zakochało się  

w kimś innym, wtedy byłby między nami absolutny koniec. Nic już nie byłoby możliwe, straciłabym 

zaufanie. Udało nam się. A to przecież zawsze jest przypadek, że spotkali się akurat ci ludzie.  

O podobnych tęsknotach, podobnym widzeniu świata. Równie dobrze mogliśmy się nigdy nie spotkać. 

    Elżbieta Starostecka oprócz grania w filmach czy serialach również śpiewa. Jej największym 

przebojem jest Za rok, może dwa Za rok może dwa - Elżbieta Starostecka Opole 1978 r. – YouTube . 

Oprócz tego wykonywała takie piosenki jak Tysiąc lat, Precz z moich oczu, Pan ze mną zagra w serso. 

Nagrała również płytę Kolędy w aranżacji jej męża. 

    Podczas swojej kariery otrzymała kilka nagród, m.in. Srebrny Gwóźdź jako nagrodę  

w plebiscycie popularności w 1976 roku. W 1988 roku została wyróżniona jako Zasłużony Działacz 

Kultury, a w 2013 roku otrzymała Nagrodę Heroiny Polskiego Kina. 

 

Anegdoty z życia Elżbiety Starosteckiej: 

 

              W trakcie kręcenia serialu Noce i dnie w jednej scenie był potrzebny jaśmin do przystrojenia 

karety. Okazało się, że w całej okolicy nie było jaśminu, ale miejscowy ogrodnik był tak oczarowany 

urodą Elżbiety, że poszedł do ogrodu proboszcza i nie pytając go o zgodę zerwał cały jaśmin,  

a następnie podarował go aktorce. 

    Zanim zagrała Stefanię Rudecką w filmie Trędowata długo się zastanawiała. Mówiła, że ma 

wątpliwości, czy to na pewno rola dla niej. Twierdziła, że nie jest miłośniczką takiej literatury.  

W dodatku podczas zdjęć próbnych przechodziła operację zatok, więc myślała, że już dawno rola jest 

poza nią. Kiedy wróciła ze szpitala, zaproszono ją na dodatkowe zdjęcia i zaproponowano zagranie 

głównej postaci. 

 

 

 

 
 

 

Julia Jeziorowska 

Rys. Julia Jeziorowska 

https://www.youtube.com/watch?v=F8MlwYBQw4c
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Pokuta - część druga opowiadania 

  Carl nie był w stanie odpowiedzieć jej na pytanie. Zamurowało go. Nie mógł uwierzyć 

w to, że dziewczyna z jego snu stoi tuż przed nim.  

Pomiędzy nimi zapadła niezręczna cisza.  

-Cóż ... ja - zaczął mówić, jednak nie miał okazji, by dokończyć, gdyż białowłosa złapała go 

za rękę i ciągnęła za sobą przez wąskie i długie alejki.  

-Okej, nie mam pojęcia dokąd ty mnie teraz prowadzisz, ale może chociaż poczekamy, aż 

przestanie padać. 

Dziewczyna całkowicie zignorowała propozycję Carla.  

-Chyba nie jesteś zbyt rozmowna - dodał po czasie. 

- Nie o to chodzi - raczyła wreszcie odpowiedzieć chłopakowi. 

-Jest tu dużo ludzi…  Czyżbyś się ich bała?- zapytał zaintrygowany. 

-Nie, nikt poza tobą mnie nie widzi.  

Te słowa sprawiły, że chłopak nie mógł przestać zadawać sobie w myślach licznych pytań:  

„Czy ja ją sobie wymyśliłem? Nie, nie ma jej tu, prawda?” 

„A może po prostu jest duchem?” 

-Czy ty jesteś czymś w rodzaju… ducha? 

Po usłyszeniu tych słów dziewczyna momentalnie zatrzymała się, odwróciła w stronę Carla,                                    

by następnie spojrzeć w jego oczy. 

-Nie do końca - odparła i ruszyła dalej przed siebie.  

-W takim razie powiedz mi chociaż, dokąd mnie prowadzisz? - jego pytanie pozostało bez 

odpowiedzi. 

W pewnym momencie, weszli w wąską i długą alejkę, wydawać by się mogło,  że nie ma ona 

ani początku ani końca. Oboje zatrzymali się przed ogromnymi, drewnianymi drzwiami. 

-Dokąd one mogą prowadzić? - pomyślał Carl. 

Białowłosa delikatnie otworzyła drewniane wrota na maksymalną szerokość, po czym 

wprowadziła go do środka. W pomieszczeniu znajdował się sporych rozmiarów szary fotel,  

z tyłu zaś widać było troje kolejnych drzwi.  

-Usiądź, proszę. 

Carl posłusznie zasiadł w fotelu. 

-Pamiętasz go może?  
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Oczywiście, że go pamiętał. W końcu to był ten sam fotel, na którym przesiadywał jego ojciec. 

Zawsze, gdy wracał z pracy, brał do ręki kubek z kawą i  w nim siadał . Carl uwielbiał, gdy 

ojciec wracał z pracy, gdyż wtedy  mógł usiąść na dywaniku znajdującym się tuż przed fotelem 

i przysłuchiwać się najróżniejszym opowieściom. Nigdy nie głowił się nad tym, czy były 

prawdziwe czy też nie, kochał ich słuchać. 

-Skąd go wzięłaś? Myślałem, że moja mama sprzedała ten fotel. 

-Masz rację… sprzedała go, do tej pory masz jej to za złe, prawda Carl? 

Chłopak postanowił nie udzielać odpowiedzi na to pytanie, w tamtej chwili wolał zachować 

milczenie. 

-Ojciec nigdy nie pozwalał mi w nim siadać, mówił, że fotel należy do niego, a dla mnie 

przeznaczona jest kanapa – w tym momencie  wstał z miejsca. 

Dziewczyna całkowicie zignorowała jego słowa, podeszła do kolejnych drzwi i poprosiła, aby 

Carl wybrał jedne z nich. Chłopak po chwili namysłu zdecydował się na pierwsze od prawej 

strony. Gdy znaleźli się już za drzwiami, Carl nie mógł uwierzyć własnym oczom. Byli  

w jego rodzinnym domu, który został sprzedany przez jego matkę jakiś czas po śmierci ojca. 

Kobieta nie chciała trzymać w domu rzeczy, które kojarzyłyby się jej z mężem, więc 

postanowiła pozbyć się tego wszystkiego i przeprowadzić jak najdalej od miasteczka pełnego 

wspomnień. 

Białowłosa wyprowadziła chłopaka przed budynek, wyciągnęła z kieszeni zapalniczkę, po 

czym podała mu ją do ręki.  

-Odpal i rzuć ją do środka - rozkazała. 

-Ale ja nie mogę, nie jestem w stanie - odparł przez łzy. 

Dziewczyna pogładziła go delikatnie po czubku głowy, po czym dodała: 

-Sam musisz zadecydować, czy chcesz dalej, dzień w dzień, żyć przeszłością, czy może 

wreszcie uwolnić  się od smutku i żalu wiążącego się z tym miejscem. Jeśli sam spalisz 

wspomnienia, jeśli uda ci się je porzucić… 

-No dobra, ale ty musisz to zrobić - podał jej zapalniczkę. 

Dziewczyna odparła:  

- Nikt za ciebie nie pozbędzie się bólu, musisz zrobić to samodzielnie. 

Chłopak ostatni raz popatrzył na budynek, kochał to miejsce całym sercem, jednak w głębi 

duszy wiedział, że powinien zacząć żyć teraźniejszością. 

-Dobrze więc… - rozpalił ogień zapalniczki, po czym wrzucił ją do środka. Po chwili dom 

stanął w ogniu………….To już koniec…… 

-Na nas już pora - powiedziała białowłosa, po czym wskazała na kolejne drzwi znajdujące się 

tuż za nimi.  
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Gdy oboje przez nie przeszli, oczom Carla ukazała się matka z ojczymem. Mężczyzna pocieszał 

szlochającą kobietę, cały czas powtarzając te same słowa:  

-Spokojnie, wkrótce policji uda się ustalić, gdzie on jest. 

-Dlaczego moja mama jest taka smutna? 

-Przecież uciekłeś z domu. Twoja mama bardzo się martwi. A on pociesza ją. Są razem 

naprawdę szczęśliwi. 

Carl spojrzał na dziewczynę: 

-Czyżbyś była po jego stronie? Ten mężczyzna jest naprawdę irytujący - stwierdził. 

-Twoja mama wydaje się być w jego towarzystwie szczęśliwa. Dlaczego ty nie spróbujesz się 

do niego przekonać? 

Chłopak po raz kolejny postanowił  zachować milczenie. Może i miała rację... Od samego 

początku był do niego źle nastawiony. Widział w nim jedynie przeszkodę, coś, co stanęło 

pomiędzy dobrą relacją syna i matki.  

-Może i masz rację - przyznał. 

-Postaram się być dla niego milszy - dodał niechętnie. 

Po usłyszeniu tych słów, dziewczyna uśmiechnęła się w jego stronę, po czym powiedziała: 

-Przed nami jeszcze jedne drzwi, gotów? 

-No dobra, miejmy to już z głowy - oboje udali się w ich stronę. 

Gdy znaleźli się już za nimi, oczom Carla ukazał się bardzo ciemny i mroczny pokój, czuł się 

jakby stał  w samym środku całkowitej nicości. 

-Nie czuję się tu zbyt bezpiecznie, mógłbym stąd wyjść? 

Po jego słowach, drzwi z ogromnym hukiem zatrzasnęły się.  

-Na ciebie już pora, nie sądzisz? - dziewczyna wyjęła cygaro z kieszeni, po czym odpaliła je, 

dokładnie tą samą zapalniczką, którą kazała spalić Carlowi stary dom.  

-Skąd wzięłaś tę zapalniczkę? - zapytał zakłopotany. 

-Przecież ona spłonęła wraz z domem! 

-Jesteś naprawdę głupi Carl, ty tak naprawdę nie spaliłeś tego domu. Poprosiłam cię, abyś 

porzucił wspomnienia a ty… - podeszła do niego, po czym sięgnęła do jego kieszeni i wyjęła  

z niej jedną z zabawek Carla, którą ojciec przywiózł mu z zagranicy. Był to jego ulubiony, 

malutki pluszowy słonik  w niebieskim kolorze.  

Gdy wtedy znaleźli się w budynku, chłopak nie mógł się powstrzymać. Chciał mieć chociaż 

jedną rzecz, która przypominałaby mu o ojcu. Był pewny, że dziewczyna nie zauważy, że zabrał 

zabawkę z komody w momencie, gdy go stamtąd wyprowadzała.  
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-Nie posłuchałeś mnie Carl, chciałam ci pomóc. Chciałam, abyś mógł wreszcie uwolnić się od 

tego bólu - z każdą chwilą jej ton głosu stawał się coraz poważniejszy.  

-Dlatego nie pozostaje ci nic innego, jak … - rzuciła cygaro na ziemię, po czym dodała: 

-Odejść stąd - szybkim ruchem rzuciła mu się do gardła, zaczęła dusić bezbronnego chłopaka.  

W tamtej chwili Carl nie do końca wiedział, co się dzieje. Może i byłby w stanie się obronić, 

gdyby nie zaczęło mu się kręcić w głowie, gdyby nie był aż tak zdezorientowany.  

-C..co się dzieje! - jego oczy oślepiło bardzo jasne światło… 

-Dlaczego to świeci prosto we mnie! - wykrzyczał ostatkiem sił, poczuł w piersiach 

przeszywający ból. 

-Proszę pana, proszę się obudzić. 

-Operacja się udała, proszę pana….. 

-Proszę pana!!!.... Wzywamy natychmiast lekarza… 

                                                                             Koniec 

                                                                        

W zgodzie z samym sobą 

Żyjemy w świecie, w którym pewne wartości uznaje się za pożądane a inne za 

takie, których należy się wyzbyć. Warto zadać sobie pytanie: czy doskonałość jest 

osiągalna? Należy przy tym pamiętać, że doskonałość polega nie tylko na pięknie 

zewnętrznym, ale także na tym wewnętrznym.  

W naszym życiu dążymy do tego, by zadowolić innych, przez co często 

zapominamy o tym, by zadowolić samych siebie. Zadowolenie z samego siebie nie 

polega jednak na narcyzmie czy samolubstwie a życiu w zgodzie z samym sobą  

i niesłuchaniu zdania innych. Ludzie dyktują nam, jak mamy wyglądać, co mamy 

mówić, myśleć, jak się zachowywać. W tym momencie tracimy swoją indywidualność, 

gdyż nasze prawdziwe ,, ja’’ zanika. Czy więc warto stać w jednym szeregu z innymi, 

tylko dlatego że ktoś sobie tego życzy?! Nie warto! Tylko dzięki samorealizacji i życiu 

w zgodzie z własnym sercem możemy się spełnić i wychylić przed szereg szarych 

podobnych do siebie jednostek, tylko wtedy mamy szansę wyróżnić się czymś 

niezwykłym. Oczywiście w trakcie podejmowanych starań zachowania własnej 

odrębności nie unikniemy krytyki ze strony innych ludzi. Broń się uśmiechem, atakuj 

ciszą, zabijaj obojętnością – to jedyna rada, której warto słuchać i którą warto stosować 

w przypadku osób próbujących atakować nas przez zazdrość, jaką odczuwają. A gdzie 

empatia ?! – większość osób zapyta. Na nią zawsze jest miejsce w sercu, jednak nie 

Alicja Soluch 
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warto szukać jej na siłę. Nie starajmy się za wszelką cenę tłumaczyć zachowania innych 

ludzi. 

Na wszystko znajdzie się przepis, jednak na to jak być idealnym nigdy się nie znajdzie, 

bądźmy więc tacy, jacy być pragniemy w głębi duszy                                     
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