
CZASOPISMO  SZKOLNE  LISTOPAD 2021 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. KOSIŃSKIEGO W KŁOBUCKU 

 

Roksana Szumilas 

  

 

 

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOR PKA 

 



 
STRONA 1 

Wiersze 

 
                

 

 

 
 

 Zbrodnia 
 Umywasz ręce od zbrodni, którą popełniłeś, 

 lecz od prawdy nie uciekniesz.  

 W końcu odpowiesz za to, co uczyniłeś. 

                                                                    

 

 

 Róża 
 Taka piękna i bezbronna. 

 Lecz tylko wygląda niewinnie.  

 Bo tak naprawdę rani niemiłosiernie.  
 

Roksana Szumilas 
Nikolart 

Rozmyślania przy filiżance kawy 
 
Szybkie spojrzenie, 
zdawkowa odpowiedź, 
potakiwanie głową,  
zawsze na baczność… 
Ściśnięte gardło,  
ból serca- jeszcze nie teraz, poradzę sobie. 
A gdyby tak przez chwilę  
posłuchać swej duszy skołatanej,  
zrobić miejsce dla tego, co ważne,  
utonąć w marzeń otchłani… 
Poczuć życie tak mocno - takie mam jeszcze 
zadanie. 

 

 
Alicja Soluch Roksana Szumilas 



 
STRONA 2 

Zielony uspokaja. Część 2. 

Minął mi angielski, chemia (nasz pan ma dziwne zapędy w stosunku do bomb 

atomowych, ale może za dużo Minecrafta czy innych gier…) i teraz mam historię  

z magistrem owego przedmiotu panią Agnieszka Wysocką. Niestety lub stety mamy klasę 

łączoną, bo większość z nas (bo aż 20 osób) postanowiła  pisać wos, czworo biologię a reszta, 

w tym ja, wzięła historię. Łucja też jest na historii, Jacek również. Przynajmniej wyjdę 

wcześniej, bo mam zwolnienie. Ha! To się nazywa szczęście. Zapisywaliśmy właśnie zadanie 

maturalne, gdy komuś zadzwonił telefon. "Siabada siabada, ty i ja, mydełko fa, (...)".  

- Czyj to telefon? - nikt nie odpowiedział. Zapanowała cisza niczym na pogrzebie. Zuzanno! 

Nie myśl tak nawet, pani profesor przecież nie ma w biurku ukrytej siekiery czy piły 

mechanicznej.  

- Dwa razy nie będę powtarzać. Kto do diabła zapomniał wyłączyć tego ustrojstwa!? 

Wroński!  

-Taaak, pani profesor? - zapytał chłopak z klasy 3C.  

- Czy to twój telefon?  

- Dlaczego od razu zakłada pani, że to mój? Ja mam lepszy gust muzyczny…  

- WROŃSKI! Nie pytam o twój gust, tylko o to, czy to twój telefon tak hałasuje - 

wspomniany brunet pokręcił przecząco głową, co jeszcze bardziej zdenerwowało panią 

profesor.  

- Iwański? - znów zaprzeczenie.  

- Gąsowska? Kasprowicz? Kluba? Brzozowska?  

- To pani profesor torebka wydaje te dźwięki  - odparła cichutko Karolina. Wysocka 

odwróciła się w stronę swojej markowej torebki, wyciągnęła z bocznej kieszeni smartfona  

i nawet dobrze go nie odblokowała, gdyż znów zaczął dzwonić tą muzyczką, przy okazji 

tańcząc jakby pijany tybetański mnich dostał Parkinsona. Pani profesor starała się jak mogła, 

ale nawet egzorcyzmy z pobliskiej parafii księdza Karola by nie pomogły. Wszyscy starali się 

jakoś zachować, ale zbytnio się nie dało. Każdy śmiał się do rozpuku. Ale to, co wymyślił 

Konrad Kasprowicz przeszło chyba najśmielsze wyobrażenia. Chłopak z 3C wziął (jakoś mu 

się udało, a to graniczyło z cudem) telefon profesorki, otworzył okno przy pomocy Jacka  

i razem wyrzucili go (a byliśmy na 2 piętrze). Od razu wstaliśmy z ławek i podbiegliśmy do 

okien. Rozpadało się, więc widoczność była ograniczona. Musieliśmy więc nasłuchiwać. 

Telefon chwilę po zabójczym skoku dostał padaczki, a zaraz po tym, jak pokrył się 

pierwszymi kroplami deszczu, wyłączył się na amen.  

- Udało się! Jestem bohaterem! Jestem bohaterem  niczym Tadeusz Kościuszko! - darł się na 

cały głos Kasprowicz.  

- Tylko, że Kościuszko zmarł. Potem został uznany za bohatera - odparłam sarkastycznie.  

- Ty to wiesz jak zepsuć nastrój, Brzoza - odpowiedział wrednie Konrad.  

- Brzozowska! Kasprowicz! Adamowicz! Uwagi dla całej świętej Trójcy. A teraz wszyscy do 

ławek, ale już! - każdy w tym momencie poczuł się jak mysz pod miotłą. Usiedliśmy  

i zajęliśmy się lekcją, lecz po dziesięciu minutach przypomniało mi się, że mam autobus. 

Zaczęłam się szybko pakować.  

- Brzozowska. Gdzie ty się wybierasz?  

- Mam autobus za niedługo, a w dzienniku jest zwolnienie. Do zobaczenia jutro! - wybiegłam 

trzaskając drzwiami. Obym tym razem się nie spóźniła. Inaczej będzie źle.  



 
STRONA 3 

Padał deszcz. To zbyt małe określenie na to, co właśnie działo się z pogodą. Istny huragan! 

Jesień totalna. Moja biedna parasolka nie umiała ochronić mnie przed deszczem i wiatrem, a 

że ten przedmiot był nawet rozumny, zbuntował się i walnął mnie w nos, co skutkowało 

pojawieniem się siniaka wielkiego jak Warszawa. Przemokłam do suchej nitki. Rozglądałam 

się za miejscem, gdzie mogłabym przeczekać ten żywioł, niestety odezwał się mój pech. Pod 

jednym z przystanków autobusowych (z którego odjeżdża mój autobus) cisnęło się multum 

ludzi. Czy właśnie jakaś staruszka pacnęła niczym muchę innego mężczyznę? Okej, nie 

wnikam. Jest! Boże, dziękuję za wysłuchanie i zesłanie na ziemię kawiarni "Tea & Coffee". 

Przeszłam szybkim krokiem przez pasy, minęłam już mięsny i jak gdyby nigdy nic, 

wyrżnęłam orła. Czy naprawdę nie mogę mieć chociaż jednego spokojnego dnia bez 

jakichkolwiek prób zamachu na me skromne życie? Wytarłam ręce o płaszczyk, nagle 

przejechał jakiś pojazd i (o zgrozo!) całe uliczne błoto znalazło się na mnie. AGH! 

NIENAWIDZĘ DESZCZU!  

Zdenerwowana weszłam do kawiarni. O dziwo kawiarnia była bardzo ładnie urządzona. 

Czułam się tutaj jak w jakimś serialu, np. Friends lub jakbym cofnęła się w czasie do, co 

najmniej, dziewiętnastowiecznej Anglii. Większość mebli była drewniana z obiciami  

w kolorową kratę. Zauważyłam wspaniały bar ze wszystkimi bajerami, ozdobiony był 

lampkami, które ocieplały miejsce żółtym światłem. Z prawej strony zauważyłam kominek na 

prawdziwe drewno. Wow! Przed nim ciągnął się po ziemi puchaty dywan, po lewej od 

dywaniku mieścił się ogromny fotel, po jego lewej lub prawej stała kanapa, a przed nią mały 

kawowy stolik. Wszędzie były poduszki. Jedne w kratę, drugie puchate, a jeszcze inne 

całkiem basic. Całe pomieszczenie wywoływało u mnie uczucie ciepła. Położyłam moją 

nienadającą się do niczego parasolkę w stojaku i rozpięłam płaszcz. Delikatne krople spadały 

z ubioru na drewnianą podłogę. Przeszłam kawałek szukając wolnego miejsca. Znalazłam 

wymarzone miejsce, plecami byłam odwrócona do źródła ciepła i miałam niezły widok na 

miasto. Odłożyłam płaszcz na krzesło i ruszyłam do baru po menu. Powiedziałam ciche dzień 

dobry sprzedawczyni i wróciłam na swoje miejsce. Przewracałam stronami, ale nigdzie nie 

mogłam znaleźć tego, na co akurat miałam ochotę. Zamknęłam książkę  

i wyjęłam z kieszeni wewnętrznej mego odzienia telefon, włączyłam go i pierwsze, co mi się 

wyświetliło to wiadomość od mojej przyjaciółki Łucji.  

Od: Lucjusz  

Ziooom! Wiesz co się działo XDD po tym jak wyszłaś, Wysocka oszalała. DOSŁOWNIE!  

Do: Lucjusz  

Ziooom! Czuję się i wyglądam jak zmokła kura…  Cooo?  

Od: Lucjusz  

Hahahaha, zmokła kura XDD Wysocka wygoniła za gadanie Konrada za drzwi. On tam do 

końca lekcji siedział XDD  

Do: Lucjusz  

Tak, bardzo śmieszne… 

No i co dalej??  

Od: Lucjusz  

NO I ON WRÓCIŁ POD KONIEC, A WYSOCKA ZADAŁA MU 3 STRONY DO DOMU 

NA JUTRO! Czaisz?! Na jutro! A gdzie ty jesteś?  

Do: Lucjusz  

OMG! Przecież to jest PONAD 90 zadań!! Matko Boska. Jestem w "Tea & Coffe", co tam, że 

za niecałe pół godziny mam jedyny autobus do domu, ale tak leje i jest zimno, że wolę wydać 

pieniądze na coś smacznego. Aaaa! Ty kończysz o 15:55 XDDD  



 
STRONA 4 

Od: Lucjusz  

Też tego sobie nie wyobrażam... Uuu! A jacyś koledzy tam są? Hmmm? 

Hahaha śmieszne, ubaw po pachy.  

Do: Lucjusz  

Kolegów nie ma, ja mam lepsze rzeczy do roboty ziom. Bayoo Łucja! 

Od: Lucjusz  

A idź! Życzę ci, byś udławiła się czymś smacznym XDDD Bayoo!  

Nic nie odpisałam, wyłączyłam urządzenie. Położyłam telefon na stole i rzuciłam 

okiem na pogodę za oknem. Nadal lało. Skoro mam dużo czasu (niecałe 25 minut) to chociaż 

odrobię lekcje. Wyjęłam odpowiednie podręczniki z torebki i zaczęłam czytać. Ja naprawdę 

nie wiem, kto wymyślał te zadania, ale one mają jakieś dziwnie niezrozumiałe treści. A może 

to ja zgłupiałam? Po ponownym zapoznaniu się z treścią zadań, utwierdziłam się jedynie  

w tym, iż cała moja wiedza nadal siedzi i grzeje się na jakiejś wyspie hen hen daleko od mojej 

głowy. Zbyt zajęta byłam, by zobaczyć jak do mego stolika zmierza kelner. Ale nie jakiś 

byle... tylko naprawdę..yyy przystojny? Łucja naprawdę kiedyś musi zostać wróżką, 

przyszłość moja według niej sprawdza się co do joty. Ubrany był w firmowy zielony fartuch  

z logiem kawiarni na prawej piersi. Pod spodem zauważyłam biały golf i ciemne rurki. To 

wszystko tworzyło harmonijną całość z białymi adidasami.  

- Dzień dobry! Serdecznie witam młodą damę w "Tea & Coffee"! Jest tu dama pierwszy raz, 

prawda? Pracuję tu dość długo i panny nie kojarzę. Co w takim razie podać? - oderwałam się 

od zadań i spojrzałam na niego. Jego ciemne oczy spoglądały wprost w moje, uśmiechnął się  

i drugą ręką przeczesał również ciemne lekko kręcone na końcach włosy.  

- Dla kogo dobry, dla tego dobry -  zasłonił dłonią usta, starając się nie wybuchnąć śmiechem 

na moje stwierdzenie.  

- Tak, jestem tu pierwszy raz. Poza tym na taki tekst i ruch czesania włosów dziewczyny pan 

nie poderwie i poproszę jakiś napój. Obojętnie jaki, byle nie alkohol.  

- Jestem wolny niczym strzelec! - uśmiechał się szerzej. - Nieletnim alkoholu nie 

sprzedajemy - odpalił najprawdopodobniej standardową formułkę. - Jeśli mogę, to z chęcią 

panience  przygotuję coś niezwykłego. 

 - Whatever - zbyłam go ręką. On, nadal uśmiechnięty, odszedł i zaczął przygotowywać moje 

zamówienie. Dziwny jakiś. Może ma coś nie tak z mózgiem? Wróciłam jednak do zadań. 

Angielski to jednak dzieło szatana, mimo to muszę chociaż znać podstawy, by dogadać się za 

granicą. Eh.. głupie to, nie robię. Najwyższej zgłoszę enpe. Historio, przybywam! 

No, nareszcie skończyłam. Zajęło mi to jakieś 10 minut, ale ważne, że historię mam już  

z głowy. Może spróbuję jeszcze raz zrobić angielski? Znów zaczęłam czytać zadanie, gdy 

usłyszałam  nad głową: 

- W pierwszym trzeba użyć czasu present perfect.  

- Co? - spojrzałam na… chwila, to ten przystojny kelner. Zuzanno Katarzyno Brzozowska! 

Nawet nie myśl tak o nim… zabraniam ci, słyszysz? ZABRANIAM!  

- Jeśli się nie mylę, to w drugim będzie past Simple.  

Spojrzałam na niego jak na kosmitę. To jest kelner do cholery! - A tak, właśnie! Proszę oto 

twoje zamówienie - mężczyzna postawił na stoliku tacę. Na niej stał zielony ogromny kubek, 

a obok na talerzyku stała szarlotka z bitą śmietaną. Gdy tylko spojrzałam na zamówienie, 

pociekłaby mi ślinka, gdyby nie to, iż powstrzymałam się. Postawił ją przede mną i już 

miałam sięgnąć, gdy nagle cofnął tacę. Co jest?! Usiadł naprzeciw mnie i przed sobą postawił 

moje, powtarzam, moje zamówienie.  

- Może pomóc Ci w angielskim, młoda damo?  



 
STRONA 5 

- Nie - odparłam wrednie i sięgnęłam po naczynia. Zanim jednak moja ręka ich dotknęła,  

złączyły się nasze palce. Zauważyłam, że na jego lewej ręce widniały dwie czarne 

sznurowane bransoletki oraz zegarek (zapewne markowy). Zarumieniona od stóp do głów, 

uwolniłam dłoń i zasłoniłam twarz włosami. Co jest ze mną nie tak? Może to jakaś choroba? 

Albo ten osobnik płci męskiej rzucił na mnie klątwę? On jest czarodziejem jak nic.  

- Wiesz, nie chcę być jakoś niemi… - nie dokończył zdania, bo przerwała mu kierowniczka.  

- Kamil! Na randki umawiaj się po pracy!  

Jakie randki? Ja na to zgody nie dawałam. Przynajmniej wiem, że nazywa się Kamil. Ładnie.  

- Ale my nie umaw... gshhwyuowi - zanim zdążyłam odpowiedzieć, ten skubaniec odkroił 

kawałek ciasta i włożył mi je do buzi, przez co wybałuszyłam oczy. Nie powiem, że było 

niedobre. Było wyśmienite!  

- Jasne, szefowo! - zapisał coś szybko. Odwróciłam głowę. Niepostrzeżenie wyrwał kartkę  

z notesu i zamykając mój podręcznik, włożył ją do środka. – Na razie, młoda damo!!  

Pożegnał się ze mną i podbiegł do baru. Uśmiechnął się do szefowej, chwilę pogadali i potem 

zniknął za ruchomymi drzwiami. Kilka sekund patrzyłam w tamtą stronę, zanim 

przypomniałam sobie o moim jedzeniu. Wzięłam się najpierw za deser, który smakował lepiej 

od szarlotki mojej babci. Ale ciiii! Nic nie mówiłam. Delektowałam się tym skromnym, ale 

wyśmienitym, ciastem. Zerknęłam na zegar, który wisiał na  żółto podobnej ścianie. Była 

14:50. Za niecałe 15 minut miałam autobus. Powinnam zdążyć. Sięgnęłam po kubek, wzięłam 

go w me zimne dłonie (to od serca idzie) i upiłam łyk.  

To zielona herbata. Jaka dobra! Mhmm, ciekawa jestem, jaki ma dokładnie smak, bo jest 

idealna. Nie dość, że koi me serce, to i duszę. Nawet się nie spostrzegłam, gdy wypiłam już 

połowę kubka. Trzymając naczynie w dłoniach, wyglądałam przez okno. Nadal padało. 

Nawet dobrze nie zaczęła się jesień, a już mam jej dość. Znów spojrzałam na zegar. 

Wskazywał godzinę 14:53 Muszę się spieszyć. Wypiłam jednym duszkiem. Zabrałam plecak, 

płaszcz i parasol. Pożegnałam się  i biegiem ruszyłam na przystanek. Mój autobus już tam był 

i powoli zbierał ludzi. Przebiegłam przez pasy (o mało co nie znalazłam się pod kołami tira), 

minęłam aptekę, pocztę i jakiś budynek. Jeszcze chwila! Autobusie, poczekaj na mnie!  

- Chwila! Poczekaj na mnie!! - darłam się wniebogłosy, bo już oczami wyobraźni widziałam 

odjeżdżający pojazd. Nie odpuszczałam. Biegłam i biegłam. Złapałam się słupa, ostro 

skręciłam i chwiejąc się na nogach stanęłam w kolejce. Uff! Udało się, ale czuję się jakbym 

przebiegła maraton. Zaraz wypluję własne płuca i inne narządy wewnętrzne. Matko Boska!  

- Wsiada pani? - spytał się mnie kierowca powtórnie. Kiwnęłam głową i wsiadłam do 

pojazdu, który miał mnie w cieple zawieźć do domu. Po kupnie biletu i przepychance, niczym 

w kurniku o lepsze ziarno, znalazłam wolne miejsce. Rozwaliłam się. Plecak i parasol 

położyłam na drugim miejscu. Uspokoiłam oddech. Poprawiłam się na zielonym siedzisku. 

Puściłam muzykę w słuchawkach, postawiłam na mój ulubiony zespół Skillet. Powoli 

odpływałam, ale nagle przypomniało mi się (to się nazywa skleroza wrodzona lub 

genetyczna), że ten cholernie przystojny kelner włożył mi jakiś papierek w podręcznik. 

Odszukałam odpowiednią książkę i jest! Chwila… co to jest!?  

Jeśli masz problem z angielskim, polecam się na przyszłość <3  

630 123 095  Kamil z "Tea & Coffee"  

- CO TO MA BYĆ DO CHOLERY!? KAMIL! TY PRZYSTOJNY DUPKU!! – oj, chyba się 

zapomniałam, bo nagle wszystkie oczy pasażerów skierowały się wprost na mnie. Jestem  

w pułapce. To wszystko przez tego Kamila! Drań mi za to zapłaci, obiecuję na moją 

parasolkę!                               CIĄG DALSZY NASTĄPI … Katarzyna Szmigiel 
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Rys. Martyna Leśko 



 
STRONA 7 

Dorota ,,Doda” Rabczewska-Stępień 

 
            Dorota Rabczewska-Stępień, znana głównie pod pseudonimem Doda, to 

polska piosenkarka, która wykonuje muzykę z pogranicza popu oraz rocka. Jest ona 

bardzo znana w mediach za sprawą licznych skandali oraz kontrowersyjnego 

wizerunku.  

Urodziła się 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, gdzie spędziła całe swoje 

dzieciństwo. W 1997 roku Dorota zaczęła trenować lekkoatletykę i wystąpiła na 

Mistrzostwach Polski Juniorów, gdzie zdobyła brązowy medal w biegu na 100 

metrów. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Studium Wokalnym Elżbiety 

Zapendowskiej w Warszawie. Swoją sportową karierę przerwała w styczniu 1998 

roku, ponieważ została wtedy przyjęta do teatru Buffo, gdzie występowała  

w musicalach Metro oraz Przeżyj to sam. Rabczewska-Stępień negatywnie 

wspominała okres współpracy z Januszem Józefowiczem, dyrektorem artystycznym 

teatru. W jednym z wywiadów podawała okoliczności odejścia: ,,Nie szanował 

kompletnie pracowników. Ubliżał im. Wszyscy byli znerwicowani. Gdy miałam 17 

lat, trafiła się okazja, by stamtąd odejść, natychmiast z tego skorzystałam. Zrobiłam to 

z ogromną przyjemnością”. 

 W 2000 roku Dorota rozpoczęła karierę jako wokalistka nowo powstałego 

zespołu Virgin, jednakże pod koniec grudnia 2006 roku zerwała kontrakt  

z menadżerem zespołu. Powodem tego miały być różnice interesów oraz problemy  

w życiu prywatnym. Tak też  wyjaśniał przyczyny jej odejścia Tomasz Lubert, 

założyciel zespołu, gdy opublikował oświadczenie o zakończeniu działalności grupy.  

W 2007 roku Doda zapowiedziała wydanie solowego albumu pt. Diamond 

Bitch, który ukazał się na rynku muzycznym 27 lipca 2007 roku. Przez pięć tygodni 

znajdował się on na pierwszym miejscu listy sprzedaży płyt w Polsce oraz osiągnął 

status platynowej płyty. W 2011 roku brytyjski dziennik The Guardian ogłosił Dodę 

jedną z najbardziej kontrowersyjnych oraz najbardziej popularnych polskich artystek 

muzycznych w historii.  

Jeżeli chodzi o życie prywatne Doroty ma ona przyrodniego brata Rafała, 

który jest nieślubnym synem Wandy Rabczewskiej. Ma ona również przyrodnie 

rodzeństwo od strony  ojca - Grzegorza oraz Paulinę. Piosenkarce przyznano grupę 

inwalidzką z powodu choroby kręgosłupa, na którą miała operację. Również ciekawe 

jest to, że w 2006 roku Rabczewska-Stępień użyczyła głosu w animowanej bajce 

Asterix i wikingowie; dubbingowała ona jedną z głównych postaci, czyli Abbę - córkę 

króla wikingów. Poza dubbingowaniem Doda występowała również w filmach takich 

jak Serce na dłoni (2008), gdzie wcieliła się w rolę piosenkarki oraz Pitbull. Ostatni 

pies (2018), gdzie grała jedną z głównych ról, a mianowicie rolę Miry Wierzbickiej. 

Obecnie na ekranach kin ma pojawić się film pt. Dziewczyny z Dubaju produkcji 

Doroty Rabczewskiej-Stępień. Premiera filmu ma odbyć się 26 listopada 2021 roku.  
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Najbardziej popularne piosenki Dody to: Nie daj się 

(https://youtu.be/HiFQnwAH90E) - została wydana w lipcu 2018 roku - oraz Szansa 

(https://youtu.be/KBwPhW2sNdM), którą nagrała jeszcze wraz z zespołem Virgin. 

 

      

                                    
 

Nikola Borowik 

Nikola Borowik 

https://youtu.be/HiFQnwAH90E
https://youtu.be/KBwPhW2sNdM
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George Hodel - portret psychologiczny 

mordercy 

 

            George Hodel był amerykańskim lekarzem, uznawanym przez rodzinę, jak  

i znajomych za ponadprzeciętnego oraz bardzo zdolnego; podobno zdobył 186 

punktów w teście IQ. 

Hodel był zafascynowany sztuką, zwłaszcza surrealizmem – kierunkiem, który 

często wykorzystywał irracjonalne motywy różnych rzeczywistości, przynosząc 

uczucia, które można uznać za niepokojące, nielogiczne, straszne bądź przytłaczające. 

Interesował się także postacią de Sade - francuskiego pisarza; od jego nazwiska 

pochodzi nazwa sadyzmu. 

George lubił rozpustę, imprezy, szykowne życie. Pomimo tego że był żonaty, 

często był widywany z innymi kobietami. Najbardziej ludziom zapadło w pamięć, że 

Hodel widywał się z aktorką Elizabeth Short, nazywaną Czarną Dalią. 

Ciało Short zostało znalezione 15 stycznia 1947 roku, nagie i okaleczone. Jej usta 

zostały nacięte w charakterystyczny sposób, tzw. „uśmiech z Glasgow”, nazwano go 

tak prawdopodobnie ze względu na szkockie pochodzenie ofiary. Sprawa była 

uznawana za najbardziej tajemnicze morderstwo w Hollywood i jedno z najbardziej 

sensacyjnych w XX wieku.  

Dwa lata wcześniej, w 1945 roku sekretarka Hodela, Ruth Spaulding, zmarła  

z powodu przedawkowania narkotyków. Hodel był przy niej w momencie, w którym 

Ruth umierała. Zanim wezwał policję, spalił wszystkie należące do niej dokumenty. 

Nigdy nie został oskarżony o zabójstwo bądź upozorowanie jej śmierci. Jak się 

później okazało Spaulding wiedziała dużo o ciemniejszej stronie Hodela. Kiedy 

uznano go za podejrzanego, w jego rezydencji zamontowano podsłuch. Hodel mówił 

między innymi o przekupywaniu funkcjonariuszy policji oraz sugerował, że 

faktycznie zabił zarówno Spaulding, jak i Short. W październiku George został 

wystawiony przed wielką ławą przysięgłych jako jeden z pięciu podejrzanych  

o zabójstwo Dalii. Sprawa się przeciągała, rok później nadal była w toku, lecz Hodel 

zbiegł z kraju. Policja doskonale zdawała sobie sprawę z jego zamiarów, lecz nie 

podjęła żadnych kroków, aby go powstrzymać. Zmarł on w 1999 r. Nigdy nie 

postawiono mu żadnych zarzutów. 

Związek Hodela ze sprawą Czarnej Dalii został prawie zapomniany w historii 

kryminalnej, do momentu aż jego syn, Steve, nie zaczął badać jego przeszłości. 

Odkrył on albumy ze zdjęciami, które według niego przedstawiały Czarną Dalię, 

rachunki potwierdzające, że jego ojciec kupił takie same worki z cementem, jakie 

leżały w miejscu zbrodni Dalii. Dowiedział się również, że w czasie morderstwa 

Elizabeth, żony, jak i dzieci Hodela nie było w domu. W 2003 roku Steve wydał 

książkę Black Dahlia Avenger, w której starał się udowodnić tezę, że jego ojciec 

George Hodel był seryjnym mordercą 
Amelia Kopacz 
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Artystyczne wyzwanie 

W dniu 8.10.2021 r. w Węglowicach odbył się plener malarski, 

zorganizowany dla młodzieży ze szkół Powiatu Kłobuckiego pod hasłem ,,POWIAT 

KŁOBUCKI- OKNO NA ŚWIAT".  W plenerze udział wzięły dwie uczennice klasy 

3bg - Martyna Leśko i Oliwia Fikier.  

Każdy uczestnik pleneru miał przydzielonego opiekuna-artystę i pod jego 

czujnym okiem przez kilka godzin tworzył dzieło malarskie. Uczniowie mieli do 

dyspozycji sztalugi, farby, pędzle oraz inne akcesoria plastyczne. Powstałe w ten 

sposób obrazy prezentowały  piękno powiatu kłobuckiego oraz otaczającej młodych 

adeptów sztuki przyrody.  

Rys. Julia Kłobut 
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Spotkanie z artystami z pewnością poszerzyło horyzonty młodzieży. 

Umożliwiło dzielenie się doświadczeniem plastycznym z młodzieżą z różnych szkół 

oraz zapewniło rozwinięcie umiejętności twórczych.  

Poniżej przepiękne prace Martyny, Oliwii oraz pozostałych uczestników 

pleneru. 

 

 

 

 

                 

 

Martyna Leśko 

Fot. Pan Sebastian Zielonka 
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. 

 

 

 

Agnieszka Osiecka 
 

    Agnieszka Osiecka – jedna z najsłynniejszych polskich poetek i autorka 

tekstów piosenek – napisała ich ponad 2000. Była także dziennikarką i reżyserką, 

zarówno teatralną, jak i telewizyjną. Wyróżniał ją jej nietypowy charakter. Trochę 

zwariowana, dziwna – jak sama mówiła, wrażliwa i… kochliwa. 

    Urodziła się 9 października 1936 roku w Warszawie. Po urodzeniu Agnieszki 

jej rodzice wraz z nią zamieszkali w Zakopanem. Do mieszkania na Saskiej Kępie 

(tam też spędziła zdecydowaną większość swojego życia) wrócili tuż przed 

wybuchem II wojny światowej. W 1944 roku rodzina Osieckich znalazła się w obozie 

przejściowym w Pruszkowie, a następnie została wywieziona na roboty do St. Pölten 

w Dolnej Austrii. Wrócili do mieszkania w 1945 roku. 

    W latach 1948-1952 uczęszczała do żeńskiego liceum im. Marii 

Skłodowskiej-Curie na Saskiej Kępie. Jej ojciec chciał, aby posiadła bardzo dużo 

różnych umiejętności. Za jego namową uczyła się pływać, grać w tenisa, uczyła się 

kilku języków naraz. Zdarzało się nawet, że w szkole zdawała dwie klasy w jednym 

roku. W latach 1952-1956 studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu 

Warszawskiego, a w latach 1957-1962 na Wydziale Reżyserii Filmowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W latach 1954-1972 była członkiem 

rady artystycznej Studenckiego Teatru Satyryków (STS). Tam zadebiutowała jako 

autorka tekstów piosenek. 

    Agnieszka była osobą kochliwą. Przeżyła wiele romansów i nieudanych 

małżeństw. Pod koniec lat pięćdziesiątych zaczął się rozwijać jej romans z Markiem 

Hłaską, który nazywał ją „Panną Czaczkes”. W 1963 roku poślubiła Wojciecha 

Frykowskiego, jednak rozwiedli się po roku. Następnie miała dwuletni romans  

z Jeremim Przyborą (istnieje książka, w której zawarte są ich listy - Agnieszki 

Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze). W 1966 roku wzięła 

drugi ślub z reżyserem Wojciechem Jesionką. Rozstali się po czterech latach. „Miłości 

swojego życia” miała jeszcze więcej. Jej córką jest Agata Passent. Wychowywał ją 

tata, a mama ją tylko odwiedzała. 

Martyna Leśko Oliwia Fikier 
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    Agnieszka Osiecka nie bez powodu nazywana jest poetessą polskiej piosenki, 

gdyż napisała teksty największych przebojów, m.in. dla Maryli Rodowicz, z którą się 

przyjaźniła, Edyty Geppert, Magdy Umer, Kaliny Jędrusik, Seweryna Krajewskiego  

i wielu innych wspaniałych artystów. Piosenki, do których napisała tekst to np. 

Małgośka https://youtu.be/eBjoccGhuj4 , Niech żyje bal, Nie żałuję, W żółtych 

płomieniach liści. W 1989 roku powstał film dokumentalny o Osieckiej Agnieszka 

https://youtu.be/wmCCijQriI4, natomiast na przełomie 2020 i 2021 roku miał 

premierę serial biograficzny Osiecka. 

    Agnieszka Osiecka zmarła 7 marca 1997 roku wskutek choroby 

nowotworowej – raka jelita grubego. Jej śmierć przyspieszył alkohol, od którego się 

uzależniła. Nie kryła się z tym, otwarcie mówiła o tym, że jest alkoholiczką. Kilka 

miesięcy po jej śmierci w Opolu odbył się jedyny w swoim rodzaju koncert Zielono 

mi pamięci Agnieszki Osieckiej https://youtu.be/AAfPHe02t1A. Miał on być 

zrealizowany jeszcze za jej życia, ale niestety nie udało się. 

 

Anegdoty z życia Agnieszki Osieckiej: 

 

    Mówiła, że język polski był jej prawdziwą ojczyzną, żartowała, że była to 

jedyna odwzajemniona miłość w jej życiu. Miała niebywałą wyobraźnię, twierdziła, 

że mogłaby uczyć dzieci w szkole. Opowiadała, że gdy zamyka oczy widzi mapę 

naszego języka, wszystkie zaimki, przymiotniki, czasowniki itd. Miała ogromną 

zdolność rymowania. Widzisz, wystarczy żeby przestawić przecinki, a zdanie zacznie 

ci tańczyć. 

 

    Agnieszka była zakochana w Mazurach. Uwielbiała pływać po taflach tych 

wielkich jezior. Nawet kupiła swoją własną motorówkę. 

 

 

Fragmenty wybranych tekstów Agnieszki Osieckiej: 

 

Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest nad bale. 

Niech żyje bal! Drugi raz nie zaproszą nas wcale. 

Orkiestra gra! Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. 

Dzień warty dnia! A to życie zachodu jest warte. 

- „Niech żyje bal” https://youtu.be/CDNjA_xRW_U 

 

Że w tym kraju przeżyłam, tych parę trudnych lat, nie żałuję. 

Że na koniec się dowiem, ot tak się toczy świat, nie żałuję. 

Że nie załatwią mi urlopu od pogardy, i że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. 

Pieszczoty szarej tych udręczonych dni, nie żal mi, nie żal mi... 

 

Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju. 

Za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek, i za nadziei cały worek. 

 

Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję! 

Za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem.  

– „Nie żałuję” https://youtu.be/2pdqLJj0FCo 

 

https://youtu.be/eBjoccGhuj4
https://youtu.be/wmCCijQriI4
https://youtu.be/AAfPHe02t1A
https://youtu.be/CDNjA_xRW_U
https://youtu.be/2pdqLJj0FCo
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Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży oczu 

błysk. 

Wysłany w biegu krótki list, stokrotka w śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje 

serce, żeby żyć. 

Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd, i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. 

Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd, i nie wybaczy nikt chłodu ust Twych.  

- „Uciekaj moje serce” https://youtu.be/Gyk4pEWZddU 

 

 

 

 

 

 

Julia Jeziorowska 

Julia Jeziorowska 

https://youtu.be/Gyk4pEWZddU
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Co to ma znaczyć?  

Część II opowiadania Niemożliwe nie istnieje 
Życie człowieka to zbiór ciągłych następstw. Po nocy przychodzi dzień, a po 

dniu noc i w ten sposób człowiek wpada w wir monotonii. Początek tego dnia, choć 

już przed jego rozpoczęciem wiedziałem, że będzie się różnił od pozostałych, nie 

zapowiadał niczego nowego. Mimo że była to sobota, to nic nie sprawiało mi radości, 

gdyż przeszkadzał mi jeden czynnik, którym była świadomość tajemniczego 

spotkania. Choć spotkanie miało odbyć się o siedemnastej, to już od samego ranka nie 

umiałem sobie znaleźć miejsca. Nie umiałem skupić się na prostych czynnościach, 

nawet takich jak sprzątanie. Nie odliczałem godzin, minut, sekund, wtedy liczyła się 

dla mnie każda milisekunda, gdyż czułem, że bieg dnia spowalniał coraz bardziej. 

Analizowałem w swojej wyobraźni różne szczegóły tego, co miało się wydarzyć.  

Z jednej strony myślałem, że to głupi żart, z drugiej, że to sprawa, która może 

odwrócić wszystko w moim życiu o sto osiemdziesiąt stopni. Gdy nad tym myślałem,  

w pewnym momencie  zadzwonił dzwonek do drzwi. Gdy otworzyłem, okazało się, 

że była to Karolina: 

- Hej, nie spodziewałeś się mnie jeszcze? - powiedziała zdziwiona, jakby zmieszana 

moją zewnętrzną postawą. 

- Nie, no co Ty… Ale jest dopiero czternasta – powiedziałem zaskoczony ispojrzałem 

nerwowym ruchem na zegarek.  

- Tak, tak, właśnie widzę jak się mnie spodziewałeś. Spójrz na zegarek, już jest 

piętnasta trzydzieści – sytuacja widocznie rozbawiła Karolinę, ponieważ zareagowała 

śmiechem na moją reakcję. 

- Przepraszam, tracę już przez to wszystko rachubę czasu – wypowiedziałem te słowa 

ze zrezygnowaniem. 

- Aż tak się tym stresujesz? – zapytała troskliwie, a ja pokazałem ręką, by weszła  

i usiedliśmy przy stole. 

- Nie spałem przez całą noc i jeszcze teraz o tym myślę – usiadłem i powiedziałem 

cichym głosem. 

- Nie bój się, przecież nie jesteś sam, poza tym może to jakaś błahostka, czemu od 

razu musisz układać sobie jakieś czarne scenariusze w głowie. – Karolina chciała 

mnie wspierać, ale ja byłem na to jakby odporny, nie dochodziły do mnie żadne słowa 

pocieszenia. 
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- Jak mam się nie bać, jeśli nie wiem ani z kim się spotykam, ani w jakiej sprawie. 

Przecież to wszystko to jakiś absurd - powiedziałem nerwowym tonem. 

- Dlatego idę tam z Tobą, żeby Cię wspierać. Tłumaczę Ci to już piąty raz i dalej nie 

rozumiesz – powiedziała z wyczuwalnym ciepłem i opanowaniem w głosie.  

 „Może jednak wszystko będzie dobrze” - pomyślałem i zdecydowałem, że 

będę myślał  pozytywnie. Z tą myślą wyszedłem z domu i udałem się do parku. Nasza 

wspólna droga była serią dziwnych zdarzeń, zarówno miłych jak i tych 

nieprzyjemnych. Niedaleko mojego domu spotkałem mojego dobrego kolegę  

z czasów gimnazjalnych – Roberta, który po zakończeniu szkoły przeprowadził się 

wraz z rodzicami. Chciałem z nim dłużej porozmawiać, ale po pierwsze była ze mną 

Karolina, której chłopakiem był kiedyś Robert i widziałem po niej, że czuje się 

niekomfortowo w tej sytuacji, a po drugie spieszyliśmy się, bo był przed nami do 

pokonania spory dystans drogi.        

  Droga mijała przyjemnie do czasu, aż zobaczyliśmy pewną kobietę na 

ulicy. Była to dość wysoka blondynka z zielonymi oczami, wyglądająca na około 

czterdzieści lat. Jej wyraz twarzy wskazywał na to, że czuje się nie najlepiej. 

Działaliśmy impulsywnie i zdecydowaliśmy, że podejdziemy i sprawdzimy, co się 

dzieje. 

- Dzień dobry, wszystko w porządku? – zapytałem, patrząc na kobietę, która 

wyglądała, jakby miała zamiar zaraz stracić przytomność. 

- Głowa, głowa… - powiedziała cichym głosem, którego ton słabł i w rezultacie, po 

tych słowach, straciła przytomność. 

- Halo, halo, proszę Pani! – wołałem do nieprzytomnej i potrząsałem ją za ramiona. 

- Trzeba zadzwonić po karetkę! – w tym momencie zimną krew zachowała Karolina  

i wezwała pogotowie. 

 Zanim przyjechało pogotowie, minęło jakieś piętnaście minut. Spotkanie 

zeszło na drugi plan, ponieważ byłem zszokowany całą tą niespodziewaną sytuacją. 

Po przyjeździe karetki ratownicy zajęli się poszkodowaną. Od razu zebrali potrzebne 

parametry i podali odpowiednie środki. Po chwili kobieta odzyskała przytomność. 

Jeden z ratowników zawołał mnie, gdyż zauważył, że kobieta chce mi coś przekazać. 

- Nie zapomnij o spotkaniu… - powiedziała ledwie słyszalnym głosem. 

- Skąd Pani wie?! – byłem zaskoczony, skąd przypadkowa osoba mogła wiedzieć, że 

dzisiaj mam ważne spotkanie. 
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- Idź do parku, do parku… - znowu zaczęła tracić przytomność i ratownicy zabrali ją 

na noszach do karetki. 

 Czułem się, jakby te ostatnie dni to był jakiś sen, na który składa się seria 

niecodziennych zdarzeń. To wszystko było dla mnie trudne do pojęcia. Najpierw list, 

teraz jakaś nieznajoma, nie wiedziałem, co o tym myśleć. Może to wszystko to jakaś 

seria koniecznych zdarzeń, żebym w końcu coś odkrył, zrozumiał…?  

 Po tej niespodziewanej akcji chwilowo straciliśmy motywację, by iść do 

parku, jednak chęć zrozumienia wszystkich dziwnych zdarzeń zachęciła nas do tego, 

żebyśmy mimo wszystko tam poszli. Po niecałych trzydziestu minutach przyszliśmy 

w umówione wcześniej miejsce. W parku siedziała dziewczyna około dwudziestu lat, 

która jakby kogoś wypatrywała. 

- Ty jesteś Krzyśkiem Sochaczewskim? – zapytała nieśmiało brunetka. 

- Tak, to ja. 

- Hej, jestem Ania, mam dla Ciebie list – przedstawiła się i podała mi list  

w pomarańczowej kopercie. 

- Kto Ci go kazał mi dać? – zapytałem z delikatną furią. 

- Wszystkiego dowiesz się z listu. Pa, spieszę się – odeszła szybko w stronę centrum 

miasta. 

 Czy adresatowi zabrakło odwagi? Ktoś sobie żartuje ze mnie? – zadawałem 

sobie takie pytania i zastanawiałem się, dlaczego ta osoba nie może normalnie 

porozmawiać, tylko pisze listy i podaje je przez kogoś. Nie mogłem opisać uczuć, 

które towarzyszyły mi w tamtej chwili. Chciało mi się zarówno śmiać, jak i płakać; 

byłem zdenerwowany, ale i rozbawiony tą sytuacją. Zrozumiałem, że moje życie jest 

niczym sen wariata… 

*** 

 Dzień, który w moich oczekiwaniach miał przynieść nowe rozstrzygnięcia, 

dobiegał końca. Zawiodłem się. Złość mieszała się ze szczęściem, bo z jednej strony 

możliwe, że uratowałem komuś życie, a z drugiej czułem się, jakbym był cały czas 

zamknięty w murach kłamstwa i niepewności. Cały czas przenikały mnie wątpliwości 

dotyczące kolejnych dni i towarzyszyło mi wiele dylematów, które kondensowały się 

z powietrzem i stawały się nieodłączną częścią mojego życia… 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 
Daniel Jantos 
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Irena Jarocka 
 

    Irena Jarocka – piosenkarka nazywana motylem polskiej piosenki. W latach 

siedemdziesiątych uważana była za jedną z najpiękniejszych kobiet w Polsce. 

     

Irena Jarocka urodziła się 18 sierpnia 1946 roku w Srebrnej Górze. Pochodziła  

z ubogiej rodziny. Miała trzech młodszych braci, którym „zastępowała” mamę, gdy ta 

leżała w szpitalu (chorowała przewlekle). Zaraz po urodzeniu przeprowadziła się 

wraz z rodziną do Gdańska. Tam spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Kiedy była  

w szóstej klasie szkoły podstawowej, zaczęła śpiewać w chórze kościelnym przy 

katedrze oliwskiej. Dwa lata później próbowała swoich sił w Amatorskim Teatrze 

Dramatycznym. Około 1964 roku nagrała swoje pierwsze piosenki. Początkowo 

chciała być nauczycielką. Ukończyła Studium Nauczycielskie Wychowania 

Fizycznego i Biologii. 

     

Swoją przygodę z estradą rozpoczęła w 1968 roku, gdy na festiwalu w Sopocie 

zaśpiewała swój pierwszy większy przebój Gondolierzy znad Wisły. W późniejszych 

latach śpiewała również takie piosenki jak Wymyśliłam cię, Motylem jestem, 

Kawiarenki – to jedna z najbardziej znanych piosenek Pani Ireny Irena Jarocka - 

Kawiarenki - YouTube.  

 

W latach 1969-1972 przebywała na stypendium w Paryżu. Tam chorowała na 

depresję, miała próbę samobójczą. Do Polski ściągnął ją jej przyszły mąż Marian 

Zacharewicz (kompozytor). Koncertowała w wielu krajach, np. w Niemczech, 

Czechosłowacji, Francji, USA. 

     

W 1976 roku zagrała w filmie Jerzego Gruzy Motylem jestem, czyli romans 40-latka 

Motylem jestem, czyli romans 40 latka 1976 - YouTube. Film był kontynuacją 

popularnego wtedy serialu Czterdziestolatek. Irena Jarocka zagrała w tym filmie 

piosenkarkę Irenę Orską, która robiła wrażenie lekko zmanierowanej. Miała romans  

z tytułowym „czterdziestolatkiem”. Kultową sceną w filmie była bardzo szybka jazda 

samochodem kierowanym przez nią. Problem tkwił w tym, że Pani Irena nie posiadała 

wtedy prawa jazdy… Podczas kręcenia scen z udziałem auta stawiano samochód na 

lawecie i wtedy aktorka „jechała” albo (w przypadku kadrów, gdzie nie było widać jej 

twarzy) ktoś przebrany za nią ją zastępował. 

    

 Niedługo po tym uległa wypadkowi samochodowemu. Przez czternaście godzin 

leżała nieprzytomna w szpitalu. Przez cały pobyt w tym miejscu codziennie 

odwiedzał ją Michał Sobolewski (informatyk), który był jej dawnym przyjacielem  

i przyszłym mężem. On również uczestniczył w wypadku, ale nie odniósł większych 

obrażeń. To zdarzenie było jednym z przełomowych w jej życiu. Zrozumiała, że nic 

się nie stanie, gdy zrobi sobie chwilową przerwę w karierze. Po wyjściu ze szpitala 

rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem – Marianem Zacharewiczem. Do jej 

śmierci byli przyjaciółmi. 

    

W 1982 roku urodziła córkę Monię Sobolewską. W 1989 roku wzięła ślub  

z Michałem Sobolewskim. Michał dostał propozycję pracy w USA  

i tam wyjechał. Irena wraz z córką dołączyły do niego po roku, w 1990. Na początku 

https://www.youtube.com/watch?v=xDcUDIaBwy4
https://www.youtube.com/watch?v=xDcUDIaBwy4
https://www.youtube.com/watch?v=uue3auaL7Ro&t=2291s
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trudno było jej się zaadaptować w nowym miejscu, ale nie dawała za wygraną  

i w końcu polubiła Amerykę. Często odwiedzała swoją ojczyznę. Do Polski wróciła 

na stałe po siedemnastu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

    Irena Jarocka zmarła 21 stycznia 2012 roku z powodu złośliwego nowotworu 

– glejaka mózgu. Pogrzeb odbył się 27 stycznia 2012 roku. Została pochowana  

w katakumbach na warszawskich Powązkach. 

 

Anegdoty z życia Ireny Jarockiej: 

 

    To ona przywiozła do Polski z Paryża metodę przyklejania sztucznych rzęs 

podczas wykonywania makijażu. 

 

    W 1973 zaśpiewała gościnnie na festiwalu w Sopocie. Fotoreporterzy 

przyznali jej wtedy nagrodę Miss Obiektywu. Zanim Pani Irena ją otrzymała, 

rozpoczęła się awantura, uważano, że jeśli śpiewa gościnnie, to nie powinna dostać 

nagrody. Fotoreporterzy byli uparci, podczas rozdawania nagród ustawili się  

w kolejce i każdy z osobna wręczył jej różę oraz złożył życzenia. 

 

    W filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka Irena dyktowała 

czterdziestolatkowi swój numer telefonu. Był to wymyślony przez nią numer, wkrótce 

jednak okazało się, że do kogoś należał. Widzowie dzwonili do tej osoby, żądając 

rozmowy z Ireną. Po jakimś czasie ona sama zadzwoniła do tego człowieka, 

przeprosiła go i się poznali. 

 

 

 

Julia Jeziorowska 

Julia Jeziorowska 
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Pokuta 

„Twój los, twoja codzienność. Możesz odmienić wszystko, ot tak. Nie wierzysz mi? 

Hah… wiedziałam, że nie uwierzysz, jednak proszę przemyśl to, taka okazja nie trafia się 

codziennie, a ty wydajesz się być naprawdę ciekawą osobą, tak więc… wszystko zależy od 

tego, czy mi zaufasz!” 

Carl zbudził się. Dzień w dzień miał ten sam sen. Trwało to już od jakiegoś miesiąca. 

W jego śnie białowłosa, wysoka dziewczyna obiecuje mu, że gdy przyjdzie w wyznaczone 

miejsce, o wyznaczonej godzinie, jego wszystkie problemy, cały ból, który chłopak nosi  

w swoim sercu, po prostu się rozpłyną.  

- To wszystko nie może zniknąć ot tak - pomyślał sobie, po czym wstał z łóżka. 

Nigdy wcześniej nie widział jej na oczy, a przynajmniej tak mu się zdawało, więc dlaczego 

tak często spotykał ją w snach? Postanowił sobie nie zaprzątać tym głowy, był pewien, że po 

czasie przestanie miewać ten uporczywy sen. Chłopak niechętnie wyszedł z pokoju i poszedł 

w stronę kuchni, chwycił suchą kromkę chleba, nałożył ser, po czym umieścił ją w opiekaczu. 

Gdy już się posilił, wrócił do swojego pokoju. Nie lubił z niego wychodzić, jego pokój był  

strefą, w której mógł czuć się bezpiecznie. Nie lubił z niego wychodzić, gdyż wiedział, że 

istnieje ryzyko spotkania z chłopakiem mamy. Carl wręcz nienawidził tego mężczyzny.  

A może były to zwykły strach i niechęć. W końcu odkąd matka  poznała tego człowieka, 

tylko on ją obchodził. Mimo iż  na różne sposoby próbował zwrócić na siebie uwagę mamy, 

to tak czy inaczej kończyło się niepowodzeniem. Do tej pory wiódł wraz ze swoją mamą 

szczęśliwe życie i naprawdę nie rozumiał, dlaczego ten mężczyzna  musiał zniszczyć im ich 

codzienność. Matka całkowicie ignorowała chłopca, a Jack stał się dla niej całym światem. 

Dodatkowo, sam mężczyzna również żył tak, jakby Carla po prostu nie było, dlatego już od 

dość dawna Carl we własnym domu czuł się niepotrzebny. Ze szkoły wracał późnym 

wieczorem. Zawsze, gdy tylko kończyły się zajęcia, chłopak samotnie chodził do parku, by 

odpocząć na ławce i poczytać ulubioną książkę, wtedy przychodził błogi spokój, a ciało 

ogarniało cudowne odprężenie. Śpiew ptaków, biegające po alejkach dzieci i psy 

podchodzące do Carla co chwilę w celu obwąchania… Chłopak czuł się wtedy naprawdę 

dobrze i zapominał o wszystkich swoich troskach.  Ach, gdyby żył ojciec… 

Pewnego wieczoru, gdy Carl wrócił do domu o późnej porze, w korytarzu dostrzegł swoją 

matkę z kwaśnym wyrazem twarzy.  

- Twoja wychowawczyni do mnie dzwoniła… skarżyła się, że zacząłeś opuszczać większość 

lekcji. Dlaczego?! 

- Ponieważ… 

- Marsz do swojego pokoju, od teraz Jack osobiście będzie zawoził i odbierał cię ze szkoły, 

czy ci się to podoba czy też nie - przerwała mu. 

Carl rzucił jej groźne spojrzenie, udał się do swojego pokoju i szybkim ruchem  

z hukiem zamknął za sobą drzwi, po czym stanął przed ogromnym lustrem.  
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- Nigdzie z nim nie pojadę - powiedział przez łzy. 

- Nigdzie! - powtórzył, po czym z całej siły uderzył pięścią w lustro, które w mig rozbiło się 

na tysiące drobnych kawałków. Chłopak skulił się na podłodze i zaczął cicho szlochać. 

Nazajutrz specjalnie wstał wcześniej, by móc wymknąć się z domu. Za wszelką cenę chciał 

uniknąć jakiegokolwiek kontaktu z ojczymem. Do plecaka spakował dwie książki, kanapkę 

oraz telefon, po cichu przeszedł przez korytarz i wyszedł. Biegł przed siebie tak szybko, że 

nie zwracał uwagi, dokąd się właściwie kierował, priorytetem w tamtej chwili było oddalenie 

się od domu na jak największą odległość. 

Długimi godzinami szwendał się po mieście w poszukiwaniu miejsca, w którym mógłby 

chociaż przez chwilę odpocząć. Zatrzymał się przy barze mlecznym w samym centrum 

miasteczka. Zamówił kawę i wsłuchując się w śpiew ptaków, zasnął przy stole. Obudził go 

jakiś nieznajomy głos: - Ej, wstajemy, młody, powinieneś być już w szkole! 

Chłopak podniósł głowę, okazało się, że był to strażnik miejski. Carl poderwał się na równe 

nogi i bez słowa odszedł od stołu. 

- Hej! Do szkoły w drugą stronę! – krzyknął strażnik! 

„Trzeba się ewakuować”- pomyślał Carl i rzucił się do ucieczki. 

- Wracaj tu! - krzyczał zdyszany mężczyzna. 

Carl biegł przed siebie slalomem omijając przechodniów. W pewnym momencie, gdy 

zorientował się, że zgubił strażnika, skręcił w alejkę będącą skrótem do pobliskiego parku.  

Gdy chłopak dotarł na miejsce, rozsiadł się na ławce, po czym wyjął z plecaka ulubioną 

książkę. - Nareszcie trochę spokoju - westchnął.  

Gdy już miał ją otworzyć, przeszła  przed nim znajoma mu osoba. Chłopak nie dowierzał 

własnym oczom. To była ona. Białowłosa dziewczyna z jego snu. 

- Ale jak to, myślałem, że ona nie istnieje…- chłopak poderwał się z ławki i stał jak słup, 

wpatrując  w dziewczynę.  

- Może ona po prostu jest podobna do tamtej - pomyślał, ale po chwili namysłu odrzucił ten 

pomysł. W końcu obie były identyczne.  

Dziewczyna przez chwilę stała przed jeziorkiem, wpatrując się w taflę wody, po chwili 

zaczęła iść wzdłuż niego i zanim chłopak zdążył cokolwiek zrobić, już jej nie było. Zniknęła 

za sporym pagórkiem. Carl ruszył za nią w pogoń. Niestety, na próżno. Zrezygnowany wrócił 

do centrum miasta, niestety, jak na złość spadł ulewny deszcz. Brunet nie miał wyjścia, 

musiał schować się gdzieś, przecież nie będzie stał bezczynnie, kiedy jego ubrania od góry do 

dołu przesiąkają wodą. Ruszył przed siebie  i wszedł na klatkę jednej  

z kamienic. Oparł się o ścianę i postanowił przeczekać ulewę. Usiadł na schodach  

i obserwował jak krople deszczu spływają po szybie w drzwiach. Po chwili  usłyszał kroki  

z góry.   

- Przepraszam, mógłbyś się trochę przesunąć? Chciałabym zejść. 
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Chłopak przesunął się w prawą stronę najbardziej jak tylko mógł, po czym skierował wzrok 

na twarz osoby schodzącej. Gdy tylko to zrobił, jego serce przyspieszyło. To była ona. Udało 

mu się. Odnalazł ją.  

- Dziękuję! - dziewczyna podeszła do drzwi i chwyciła za klamkę.  

- Nie mogę pozwolić na to, by znowu gdzieś mi uciekła - pomyślał i wstał ze schodków.  

- Poczekaj ! - złapał ją za ramię. 

- Hm? - odwróciła się w jego stronę. 

Chłopak przez chwilę wahał się. Przecież, jeśli opowiedziałby jej swój sen, mogłaby go uznać 

za jakiegoś wariata.  

- No więc… - przerwał, nie był w stanie wydusić z siebie ani słowa. 

- Ach, już rozumiem, Carl! 

- Skąd znasz moje imię? - chłopak z lekkim zakłopotaniem odsunął się od niej.  

Dziewczyna jednak postanowiła zignorować jego pytanie. 

- Chcesz odmienić swój los, prawda? To w końcu bardzo proste - uśmiechnęła się. 

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 

 

Alicja Soluch 
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Rys. Martyna Leśko 
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