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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

„Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz,
że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to.
Odwaga ma w sobie moc geniuszu.”
Johann Wolfgang Goethe
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie
Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, znów mogliśmy zaprosić Was do udziału
w zmaganiach konkursowych w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Tegoroczna XXV edycja po raz kolejny pokazała jak wiele utalentowanych uczennic i uczniów
jest w szkołach zawodowych, w których młodzież może rozwijać swój artystyczny talent. Wystarczy
tylko chcieć.
W zmaganiach konkursowych na poziomie etapu wojewódzkiego udział wzięło 74 uczestników
z dwudziestu szkół, którzy do konkursów fotograficznego, literackiego i plastycznego zgłosili 97 prac.
Pragnę serdecznie podziękować Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole i Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za współpracę i wsparcie finansowe przy
organizacji kolejnej edycji Przeglądu. Bardzo serdecznie dziękuję Prezydent Miasta Łodzi Pani Hannie
Zdanowskiej i Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty Panu Waldemarowi Flajszerowi, którzy objęli swoimi
patronatami tę wyjątkową, jubileuszową edycję Przeglądu.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim Jurorom, którzy, jak co roku, z wielką życzliwością oceniali nadesłane prace konkursowe, by spośród nich wybrać najlepsze. Szczególne wyrazy33 wdzięczności chciałabym skierować do nauczycielek Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi,
pań: Moniki Stępniak-Jankowskiej, Jadwigi Jeziernej, Agnieszki Kłosińskiej i Klaudii Walczak. Bardzo
dziękuję Wam za zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej, jubileuszowej XXV edycji Przeglądu. To
dzięki Waszej pracy i wielkiemu zaangażowaniu możemy wspólnie odkrywać artystyczne „perełki”
wśród młodzieży ze szkół zawodowych z terenu naszego miasta i województwa.
Gratuluję tegorocznym uczestnikom Przeglądu Twórczości, życząc dalszego rozwijania swoich
artystycznych pasji. Nauczycielom-opiekunom natomiast dziękuję za wparcie uzdolnionej młodzieży.
Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnej edycji naszego Przeglądu.
Henryka Michalska
Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi
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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

JURY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

BEATA ARABSKA

popularyzatorka edukacji estetycznej,
instruktor teatralny

AGATA BUCHHOLTZ

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
w Łodzi

MONIKA CZUBACZYŃSKA-SZRAM

Gminno-Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie

KONKURS LITERACKI
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK

Uniwersytet Łódzki

ANNA IWICKA-OKOŃSKA

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi

ELWIRA OLEJNICZAK

Uniwersytet Łódzki

KONKURS PLASTYCZNY
PIOTR KARCZEWSKI

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

PIOTR MASTALERZ

Instytut Architektury Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej

KAROL STOLAREK

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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XXV PRZEGLĄD
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LAUREACI

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Temat: „Kontrasty”
I miejsce
WIKTOR KŁOSIŃSKI za fotografię „ W stronę chmur”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Beata Michalska-Walewska
II miejsce
NATALIA MODRZEJEWSKA za fotografię „ Wspomnienie dzieciństwa”
Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu
nauczyciel prowadzący - Beata Rybarczyk
III miejsce
JULITA MAJEWSKA za fotografię „Gorszy”
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Jolanta Proszak
Wyróżnienia
NATALIA NAROLEWSKA za fotografię „Królewna Śnieżka”
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
nauczyciel prowadzący - Izabela Hałucha
KRYSTIAN STEFANÓW za fotografię „Listopadowe niebo”
Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Anna Krzeszewska
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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

LAUREACI

KONKURS LITERACKI
KATEGORIA POEZJA - TEMAT DOWOLNY
I miejsce
PAULINA MATCZAK za wiersze „ Miłość” i „Myśli”
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
nauczyciel prowadzący - Dorota Chojnacka
II miejsce
BARTOSZ BUKOWSKI za wiersz „ Gazeta”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
nauczyciel prowadzący - Monika Pawłowska-Wielebska
III miejsce
nie przyznano
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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
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LAUREACI

KONKURS LITERACKI
KATEGORIA PROZA - TEMAT DOWOLNY
I miejsce
ERYK OLESZCZAK za utwór „Wśród zamglonych fiordów”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
nauczyciel prowadzący - Monika Pawłowska-Wielebska
II miejsce
SARA CHOJNACKA za utwór „ Łyżeczka do cukru”
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Tomasz Rakowski
III miejsce
ANNA DĘBKOWSKA za utwór „ Panie Boże, zatrzymaj ten świat.
Ja wysiadam”
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
nauczyciel prowadzący - Aneta Jędrzejczyk
KINGA FRYMUS za utwór „ Żart czy brutalna rzeczywistość”
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
nauczyciel prowadzący - Aneta Jędrzejczyk
Wyróżnienia
MATEUSZ GÓRALCZYK za utwór „ Rue”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
nauczyciel prowadzący - Monika Pawłowska-Wielebska
MAJA PERCZAK za utwór „ Dwanaście płytek w dwunastu rzędach”
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Jolanta Adamczewska
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XXV PRZEGLĄD
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UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

LAUREACI

KONKURS PLASTYCZNY
TEMAT DOWOLNY
I miejsce
JOANNA ANDRZEJCZAK za pracę „ Osobowość”
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Danuta Nowacka
II miejsce
KINGA KOWALCZYK za pracę „ Samotność”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Monika Markowska
III miejsce
OLIWIA SZCZEPAŃSKA za pracę „ Zaszyci w swych kompleksach”
Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Anna Krzeszewska
Wyróżnienia
KSENIA CZECZULIN za pracę „Korale”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Ryszarda Malarska
KAROLINA DZIUDA za pracę „Rzeczywistość”
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
nauczyciel prowadzący - Danuta Nowacka
MAJA KOŁAT za pracę „Studium psa”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
nauczyciel prowadzący - Magdalena Fabiszewska
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WIKTOR KŁOSIŃSKI

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

KONKURS FOTOGRAFICZNY

TEMAT: KONTRASTY

W stronę chmur
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NATALIA MODRZEJEWSKA

DRUGIE MIEJSCE

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

KONKURS FOTOGRAFICZNY

TEMAT: KONTRASTY

Wspomnienie dzieciństwa
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JULITA MAJEWSKA

TRZECIE MIEJSCE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

KONKURS FOTOGRAFICZNY

TEMAT: KONTRASTY

Gorszy
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NATALIA NAROLEWSKA

WYRÓŻNIENIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

TEMAT: KONTRASTY

Królewna Śnieżka
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KRYSTIAN STEFANÓW

WYRÓŻNIENIE

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi

KONKURS FOTOGRAFICZNY

TEMAT: KONTRASTY

Listopadowe niebo
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PAULINA MATCZAK

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie

KONKURS LITERACKI

POEZJA

MIŁOŚĆ

Czym jesteśmy bez miłości?
Szarym smutnym cieniem...
Czym jesteśmy bez szczęścia?
Szarym ludzkim istnieniem...
Czym jesteśmy bez drugiej osoby?
Szarym niespełnionym marzeniem...
A czymże jesteśmy bez serca?
Zwykłym wyrwanym korzeniem.
Lecz, gdy znajdzie się ktoś taki,
Przy kim czujemy, że śpiewają ptaki,
Głośniej niż zwykle, swe barwne melodie,
Serce nam skacze…
W głowie tysiąc jest zdarzeń.
Jak podejść, zagadać...
Tylko, żeby z góry nie zakładać,
Że jest to już wygrana walka.
Miłość jest bowiem delikatna,
Tak jakbyś dotknął najpiękniejszego róży płatka...
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PAULINA MATCZAK

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie

KONKURS LITERACKI

POEZJA

Myśli

Czasem siadam i myślę po prostu
O ludziach, którzy już odeszli,
Lub o tych, którzy przyjść jeszcze mają.
Wszyscy oni jedno pytanie zadają:
Jak żyć w tych czasach?
Jak nie zgubić się w lasach
Myśli swych i czynów?
Zastanawiam się czasem
Czego oni wszyscy szukają?
Czy szczęścia, czy może miłości?
Albo chcą się wyzbyć swojej zazdrości...
Lecz nigdy nie dowiem się, co innym siedzi w głowie,
Bo to wiedzą tylko aniołowie.
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BARTOSZ BUKOWSKI

DRUGIE MIEJSCE

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach

KONKURS LITERACKI

POEZJA

Gazeta

Zasiadam do fotela.
Miękkie zajmuję miejsce.
Biorę łyk kawy i otwieram gazetę.
Marny widzę widok i ludzki upadek.
Mężczyzna znów zgwałcił.
Kobieta znów zabiła dziecko.
Ścięto 3 osoby za odmienną wiarę.
Wirus znów zabił 300 osób,
A politycy się kłócą o pomnik.
Ktoś umarł z własnej głupoty,
Ktoś inny za głupią błahostkę.
Paparazzi wylewają brudy,
A w służbach znów widoczna korupcja.
Zamykam gazetę.
Dopijam kawę.
Nie dałem rady.
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ERYK OLESZCZAK

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach

KONKURS LITERACKI

PROZA

Wśród zamglonych fiordów

Nazywam się Fridtjof Anderson, jestem profesorem nadzwyczajnym Akademii Geotechnicznej im.
W. C. Brøggera w Mudsen. Spisuję te słowa, będąc na pokładzie łodzi wypływającej właśnie z Ålesund.
Robię to, aby przestrzec nieroztropnych śmiałków przed siłami tak ohydnymi, tak parszywymi i mrocznymi, że wykraczają one poza zwykłe ludzkie zrozumienie. Możliwe, iż robię to również z własnych, egoistycznych pobudek, zwyczajnie nie chcąc, aby moja ciężka praca została zatracona, jeśli nie daj Bóg,
dokonam dziś swego żywota. Wielu ludziom przy zdrowych zmysłach to, co postaram się jak najlepiej
streścić, z pewnością wyda się jedynie paplaniną szaleńca. Nie zaprzeczam, iż owe wydarzenia odcisnęły na mej psychice potworne piętno, ale mimo wszystko, mogę z całą pewnością stwierdzić, że przypadki, których doświadczyłem, to niepodważalna prawda.
Ubiegając się o tytuł profesora zwyczajnego, wraz z dwójką moich najwybitniejszych studentów:
Ingrid Olsen oraz Jakobem Pedersenem wyruszyliśmy do małej, rybackiej osady na północy Norwegii,
w celu badań formacji geologicznych oraz eksploracji tamtejszych jaskiń klifowych. Hellefjord, gdyż tak
zwała się osada, to przysłowiowa istna dziura zabita dechami. Niewielka liczba mieszkańców żyła z rybołówstwa, a pragnę dodać, iż były to wyjątkowo ponure i niesympatyczne jednostki. Z początku ich
szorstkie charaktery wydały mi się zwykłym grubiaństwem, lecz teraz wszystko stało się dla mnie o wiele bardziej klarowne... Celem naszej ekspedycji była Jaskinia Mørk, umiejscowiona na zboczach fiordów
około dziesięć kilometrów od osady. Miejscowi wołali na to miejsce „Nedstigning til Helvete”, co można
przetłumaczyć jako „Zejście do Piekła”. Ta jakże urocza nazwa zrodziła się na skutek miejscowego folkloru i opowieści, jakoby żadna z ekspedycji, które tam wyruszyły, nie powróciła do Hellefjord. Oczywiście, uznałem te bajania za absurd, ponieważ uwzględniając moją ówczesną wiedzę, żadna wyprawa
w tamte rejony nie odbyła się w ciągu co najmniej pięćdziesięciu lat. Mimo ostrzeżeń byliśmy wyjątkowo
zmotywowani, zwłaszcza młody Jakob - ależ ten chłopak miał werwę! Chociaż czasem był zbyt porywczy, to doskonale dogadywał się z Ingrid, jego absolutnym przeciwieństwem. To była taka miła dziewczyna, zdolna i bardzo, ale to naprawdę bardzo pojętna. Będę za nimi tęsknił. Rankiem 17 listopada
wyruszyliśmy do Mørk.
Dostęp do jaskini był utrudniony, ale na nasze szczęście akademia wspierała finansowo większość
takich eskapad. Z odpowiednim sprzętem alpinistycznym udało się nam opuścić wzdłuż klifu na wysokość wejścia do jaskini. Tamtejszy widok zapierał dech w piersi, mimo wyjątkowo pochmurnego dnia.
Mimo iż wzburzone morze szalało pod naszymi stopami, było wyjątkowo cicho. Nie słyszeliśmy nic poza
echem naszych głosów rozchodzących się w mroku „Zejścia do Piekła”. Na pierwszy rzut oka była to
najzwyklejsza jaskinia wtórna, przejawiająca standardowe cechy wietrzeniowo-erozyjne. Wejście było
wyjątkowo łagodne, niezbyt strome, przypominające wręcz tunel stworzony ludzką ręką, prowadzący
głębiej do jej trzewi.
Schodząc dalej w głąb zaczęliśmy dostrzegać coraz więcej odstępstw od normy. Ściany były nienaturalnie gładkie, nie występowały tam żadne formacje naciekowe. Powietrze miało w sobie dziwaczny,
metaliczny posmak, który później porównywałem do smaku krwi po przegryzieniu swej wargi. Do tej pory gadatliwy Jakob zamilkł, skarżąc się na ból skroni, Ingrid natomiast doznała zawrotów głowy. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Mnie osobiście nic nie dolegało, ale ze względu na młodzików musieliśmy chwilę
odetchnąć. Niestety, ostatnie co z tamtych wydarzeń zapamiętałem, to moment, w którym sięgnąłem do
kieszeni po swój zegarek. Ocknąłem się, słysząc przeraźliwy krzyk, jak gdyby nieludzki. To była Ingrid.
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ERYK OLESZCZAK

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach

KONKURS LITERACKI

PROZA

Biedna dziewczyna stała naprzeciwko kamiennej ściany, krzycząc do utraty swego głosu. Nie wiedziałem, co się działo, chciałem ją uspokoić, lecz wpadła w taką panikę, że nie pozwoliła mi się nawet do
siebie zbliżyć. Wtedy też spostrzegłem, że znajdowaliśmy się gdzieś, gdzie nie pamiętam, żebyśmy
szli. Nie byliśmy już w tunelu, a w rozległej pieczarze pełnej symetrycznych stalagnatów, które sprawiały wrażenie kolumn podtrzymujących skaliste sklepienie. Jak wcześniejsze ściany, były nienaturalnie gładkie, w dotyku przypominające wypolerowany marmur. W centrum znajdował się kamienny piedestał, ale to nie była zwyczajna, znana mi skała. Jej lekko zielonkawe zabarwienie, ta niezwykła tekstura... To musiało być coś innego. Tuż obok stał Jakob, jakby w coś zapatrzony. Kiedy do niego podszedłem, ujrzałem jego twarz - zakrwawioną, z wyrytym przerażeniem. Z jakiegoś powodu doznał intensywnego krwotoku z nosa. Nie odezwał się ani słowem, nie reagował na moje wołania, zwyczajnie
patrzył w jeden punkt. Spoglądał na to, co znajdowało się na piedestale. Flet. Biały, z pewnością wykonany z kości, aczkolwiek nie wiem, czy ludzkiej, długi na około 40 centymetrów, pokryty dziwacznymi symbolami. To nie były runy ani starsza odmiana norweskiego. Nie był to żaden znany mi język
starożytny ani współczesny. Podobne znaki pokrywały postument. Wykonane były z niesamowitą precyzją i dokładnością przekraczającą nawet współczesne technologie kamieniarskie.
Nagle poczułem się słabiej, zakręciło mi się w głowie, zaczęło mi dzwonić w uszach. Zdaje mi się,
że Jakob zaczął w tamtym momencie coś mówić, a przynajmniej próbował, ale nie byłem w stanie go
zrozumieć. Z jego ust wydostawał się jedynie niezrozumiały bełkot. Pamiętam, że ostatkiem sił spojrzałem jeszcze w stronę Ingrid, która już nie krzyczała, a jedynie siedziała skulona pod ścianą. Jednak
nie tylko ją wtedy ujrzałem. Kiedy odzyskałem przytomność, nie byłem już w tej obskurnej jaskini. Leżałem na trawie, obok mnie byli Jakob i Ingrid, którzy chcieli mnie ocucić oraz cały nasz ekwipunek.
Był to szczyt fiordu, w którego zboczu znajdowała się nasza jaskinia, jednak nie było żadnego śladu
wskazującego na to, że w ogóle tam wchodziliśmy. Pytałem moich studentów, czy pamiętają, co właściwie się wydarzyło. Powiedzieli mi, że w pewnym momencie zacząłem się dziwnie zachowywać,
bredziłem bez większego sensu, a ostatecznie zemdlałem. W dodatku twierdzili, że nawet nie rozpoczęliśmy eksploracji. Wiem, że to, co się wydarzyło, było faktem. Twarz Jakoba, tak jak wcześniej,
była zakrwawiona, natomiast Ingrid ledwo mogła się wysłowić, skarżąc się na ból gardła. Czułem się
jakbym zwariował, zacząłem kwestionować rzeczywistość, ale ostatecznie powstrzymałem się od
wszczynania z nimi dyskusji na ten temat, gdyż nie chciałem ich niepokoić. Wydało mi się to dosyć
rozsądne, ale chyba się myliłem.
Winę za stan studentów zrzuciłem na zmianę ciśnienia, na moje szczęście nawet tego nie kwestionowali. Powiedziałem, że zacząłem trochę słabiej się czuć i wyprawę odbędziemy kiedy indziej.
Wróciliśmy do tej wstrętnej wiochy Hellefjord, spakowaliśmy się i ruszyliśmy w podróż powrotną do
Mudsen. Po około czterech godzinach jazdy odstawiłem młodzików do akademika, a sam wróciłem do
domu. Wciąż lekko roztrzęsiony zasnąłem z nadzieją, że taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Niestety, myliłem się.
Równo tydzień po tamtych perypetiach wydarzył się pierwszy incydent, dnia 24 listopada. Dzień
minął mi zwyczajnie, bez żadnych dziwactw. Problem pojawił się dopiero w momencie, w którym zasnąłem. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, w co się wplątałem. Miałem sen, ale niezwyczajny, byłem
w nim pełni świadomy, a jego realizm był doprawdy zadziwiający. Miejsce, w którym się znajdowałem,
było spowite szkarłatną mgłą, w której przebijały się zarysy wręcz surrealistycznych, cyklopowych
struktur. Z jakiegoś powodu były mi znajome, ale jednocześnie tak bardzo obce. Grunt pod moimi stopami sprawiał wrażenie, jakby się poruszał, nie wiem, jak to dokładnie opisać. Sprawiał, w pewnym
sensie, wrażenie żywego. Znów poczułem metaliczny posmak w ustach, dokładnie taki sam jak wcześniej w jaskini. W pewnym momencie zacząłem odczuwać nasilający się we mnie niepokój. Wtedy też
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po raz pierwszy usłyszałem w tamtym miejscu jakikolwiek dźwięk. To była groteskowa kakofonia dźwięków fletu. Było w nich coś nienaturalnego, nieludzkiego wręcz. Czułem coraz większy lęk do chwili, aż
nagle ucichły. Zacząłem wtedy słyszeć szept, na tyle odrażający, iż zatęskniłem za tamtym makabrycznym koncertem. Nie wiem, co za stworzenie lub inna istota do mnie mówiła, ale z pewnością nie był to
człowiek - po prostu nie było to możliwe! Nagle coś sobie przypomniałem, dokładnie takie same dźwięki
zasłyszałem z ust Jakoba, ten sam niezrozumiały dla mnie bełkot. Z każdą sekundą stawały się głośniejsze, coraz bardziej wyraźne, ostatecznie przeradzając się w krzyki. Zbudziłem się drżący i zlany potem.
Próbowałem znaleźć jakieś logiczne wyjaśnienie, chciałem wierzyć, że to wszystko to jedynie wytwory
mojej wyobraźni. Nie zmrużyłem już więcej oka tamtej nocy.
Następnego dnia udałem się do akademii wygłosić kilka wykładów. Ku mojemu zdziwieniu nie było
na żadnym z nich ani Ingrid, ani Jakoba. Pod koniec lekcji zaczepiłem Håkona, współlokatora Jakoba
i zapytałem, czy wie, co się z nim dzieje. Popatrzył na mnie z lekką konsternacją i opowiedział, że Jakob
wyszedł gdzieś w środku nocy. Podobno mówił coś przez sen, a gdy się zbudził, wyglądał na absolutnie
przerażonego. Cały się trząsł, mówił niewyraźnie, nie reagował na wołania, szybko się ubrał i po prostu
dokądś poszedł. Odnośnie Ingrid nie dowiedziałem się niczego, nie znałem jej życia prywatnego, więc
nie wiedziałem, kogo mógłbym prosić o jakiekolwiek informacje. W tamtym momencie byłem już pewny,
że nie mogę bagatelizować tych wydarzeń, ale co miałem zrobić? Nie wiedziałem, z czym mam do czynienia, nawet teraz nie wiem. Wróciłem do domu, próbowałem jakoś poukładać myśli, chciałem chociaż
chwilę odpocząć od tego całego szaleństwa. Nie byłem w stanie. Strach, smutek i gniew spowodowany
bezradnością, wszystkie te emocje rozrywały mnie wtedy od środka. Nie pozostało mi nic innego. Musiałem wrócić do Hellefjord - to była moja jedyna nadzieja na to, iż zrozumiem, co się dzieje.
Jakimś cudem miasteczko sprawiało wrażenie jeszcze bardziej ponurego i opustoszałego niż wcześniej. Szukając kogokolwiek, z kim mógłbym porozmawiać, udałem się do doków. Tamtejsze domy rozpadały się, drewno było zbutwiałe, a szczury przebiegały mi między nogami. Parszywe gryzonie. W oddali spostrzegłem starszego mężczyznę, który właśnie wyciągał z wody sieci. Podszedłem, przeprosiłem
go na chwilę, ale ignorował mnie. Po pewnym czasie ciężko westchnął i charczącym głosem powiedział:
„Odejdź...” Nawet na mnie nie spojrzał. Byłem już wystarczająco poddenerwowany, więc złapałem go za
ramię, błagając, żeby ze mną porozmawiał. Odwrócił się, zdawało mi się, że zacznie na mnie krzyczeć
i kląć. Starzec jednak spojrzał mi prosto w oczy i zaczął nagle blednąć. Jego złość poczęła przemieniać
się w dziwaczny niepokój. „T-ty... Byłeś tutaj wcześniej” - mówił do mnie łamiącym się głosem. Wyglądał
jakby zobaczył ducha. Przytaknąłem mu, a on, jak gdyby już inny człowiek, zaprosił mnie do swojego
domu. Zaproponował mi posiłek i nocleg, a ostatecznie zgodził się porozmawiać. Opowiedziałem mu
o ekspedycji, o tym czego wtedy doświadczyłem. Wspomniałem o moim śnie i o dziwnym zachowaniu
Jakoba. Z początku surowy wyraz twarzy teraz bardziej wyrażał politowanie. Słowa, które następnie do
mnie wypowiedział, do tej pory dźwięczą mi w uszach. Nawet nie wiem czemu, bo było to tylko krótkie
zdanie: „On cię naznaczył, widać to w twych oczach.” Prosiłem, żeby mi to wytłumaczył, żeby powiedział
kim, a raczej czym jest „On”. Odmówił. Wskazał mi tylko drzwi do pokoju, w którym miałem spędzić
noc.
Przez pierwszych kilka godzin nie udało mi się zasnąć. Mnóstwo myśli w głowie, wściekłość, a zarazem lęk skutecznie mi to uniemożliwiały. Na zewnątrz rozpętała się okropna wichura. Wiatr świszczał
między wilgotnymi deskami chaty, a wzburzone fale rozbijały na skalistym brzegu. Moją uwagę przykuł
nietypowy stukot, który dobiegał spod podłogi. Wyszedłem ze swojej izby w poszukiwaniu mojego gospodarza, ale na moje nieszczęście go nie uświadczyłem. Zastałem za to otwartą klapę w podłodze,
prowadzącą do piwniczki. Przestałem kierować się wtedy racjonalnym myśleniem, rozrywała mnie żądza wiedzy. Zszedłem na dół, gdzie ujrzałem korytarz, na końcu którego widziałem światło. Znowu też
usłyszałem ten obrzydliwy bełkot, który z każdym krokiem stawał się odrobinę wyraźniejszy. Korytarz
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doprowadził mnie do niewielkiego pomieszczenia wykutego w skale. Było wykonane z niemałą precyzją.
Ściany pokrywały symbole bliźniaczo podobne do tych, które zdobiły postument w jaskini. Ten dziwaczny staruszek tam był. Klęczał na kamiennej posadzce i jak gdyby w transie, nie zwracając na mnie uwagi, recytował niezrozumiałą mantrę. Świst między zbutwiałymi deskami zaczął przypominać paskudną
melodię z mojego snu. Dziwna obecność stłamsiła moją dotychczasową pewność siebie. Wydaje mi się,
że mój gospodarz przeprowadzał jakiś rytuał lub inny dziwny obrzęd. Pamiętam, że zacząłem panikować, od początku wiedziałem, że ta jego altruistyczna postawa nie jest bynajmniej normalna. Chciałem
się wycofać, jak najszybciej stamtąd uciec, lecz gdy tylko się odwróciłem, stanąłem jak wryty. Nawet nie
wiem czemu. Dźwięki powolnych kroków rozchodziły się echem po wąskim korytarzu. Poczułem jego
kościstą dłoń na swoim ramieniu, a on ze stoickim spokojem, prawie szepcząc, powiedział: „Idź lepiej
spać. To jedyne co możesz teraz zrobić.” Stary drań. Mam nadzieję, że prędzej czy później sczeźnie on
i całe tamto przeklęte miasteczko. Chociaż miał rację, nie miałem żadnych innych możliwości. Wróciłem
do swojej izby i choć starzec oczywiście gdzieś przepadł, przestałem się nim przejmować. Na tym etapie
absurdy i inne dziwactwa nie robiły na mnie wrażenia. Położyłem się i po kilkunastu minutach udało mi
się zasnąć.
Tamtej nocy miałem kolejny sen, jakimś cudem był jeszcze bardziej straszny niż poprzedni. Te same zamglone krajobrazy, gargantuiczne wieże i obeliski pnące się wysoko ku niebu. Jednak tym razem
było inaczej, czułem czyjąś obecność. Rozglądając się po ponurej scenerii, spostrzegłem budowlę, która
przypominała swym wyglądem zrujnowaną katedrę. Powolnym krokiem zacząłem kierować się w jej
stronę, a w wędrówce towarzyszył mi szelest gruntu pod stopami. Wewnątrz znajdowała się grupka ludzi, a przynajmniej tak z początku mi się zdawało. Byli nienaturalnie chudzi, okryci lnianymi szmatami,
które nieudolnie zakrywały ich zdeformowane kończyny. Oczy mieli puste, jakby pozbawione duszy
i resztek człowieczeństwa, przez co bardziej przypominali puste naczynie niźli istotę ludzką. W pewnym
momencie wszyscy uklęknęli i jak mi się zdaje, poczęli się modlić. Jeden z nich powstał i zaczął mówić
następujące słowa: „Tyś, który zrodził się przed czasem w kazamatach swego Szkarłatnego Królestwa.
Tyś, który widział, jak rodzą się i umierają gwiazdy. Nie jesteśmy godni, by spoglądać na twe oblicze.
Wśród toni twej muzyki, pierwsze promienie świtu staną się zwiastunem twego nadejścia.”
Melodia fletu zaczęła nieść się po całej katedrze. Tym razem nareszcie Go ujrzałem. Wszyscy inni
zakryli swoje twarze, ale nie ja. Stał u progu katedry na tyle wychudzony, że swym wyglądem przypominał sam szkielet okryty jeno szarą skórą. Na całym ciele miał powypalane symbole, jak znakowane bydło. Mimo iż nie posiadał oczu, Jego wzrok skierowany był na mnie. Czułem jak spogląda przeze mnie,
patrząc wprost w mą duszę. Jednak nie czułem strachu. Nie czułem satysfakcji. Nie czułem gniewu.
Byłem pusty. Stałem się pustym naczyniem, tak jak Jego podwładni. Jego kościste palce zwinnie zakrywały dziurki fletu, tworząc coraz to bardziej zawiłe i abstrakcyjne dźwięki. Jakże długo próbowałem to
z siebie wypierać! Z każdą chwilą, każdą minutą coraz głębiej zanurzałem się w odmętach szaleństwa.
Wtedy, przy akompaniamencie Jego pięknej muzyki, przebudziłem się. W pośpiechu spakowałem się
i pojechałem do Ålesund. Spotkałem tam miłego mężczyznę, który przy odrobinie finansowej zachęty
zgodził się wziąć mnie na pokład swojej łodzi.
Ależ ja byłem głupcem! Dopiero teraz zacząłem dostrzegać w tym wszystkim sens. Te wydarzenia
nie były przekleństwem, a mym błogosławieństwem. On pozwolił narodzić mi się na nowo. Te okropne
zdania, które zapisałem na początku, wyrzekam się ich. Nareszcie wszystko stało się klarowne. Niech
dzisiejsze promienie słońca, staną się symbolem Jego nadejścia.
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Łyżeczka do cukru

W niedzielne popołudnie, łyżeczka do cukru zanurza się powoli pośród miliona maleńkich kryształków.
- Słodzisz? - pyta mnie tata.
Ja milczę, spoglądając na mamę. Ona z poważną miną kręci przecząco głową. Ojciec, nie zważając na nią, ponownie zwraca się do mnie.
- Posłodzę ci – mówi, dodając już trzecią łyżeczkę do swojej herbaty i zaczynając sypać cukru do
mojej szklanki.
- To, że ty trujesz się tym fałszem, nie znaczy, że musisz i ją tym karmić! Tępy odgłos uderzenia
o blat stołu rozniósł się po całym domu. Mama wstała i ruszyła w naszym kierunku.
Spojrzałam w górę, twarz taty zbladła, a na jego czole pojawiły się kropelki potu. Ojciec pospiesznie otarł wodę z twarzy, jakby próbując ukryć, że jakkolwiek obawia się nadchodzącej konfrontacji.
Mama zabrała łyżeczkę, która chwilę wcześniej utkwiła w mojej herbacie i szybkim ruchem wrzuciła ją
do zlewu. Była kobietą uważającą się za osobę zbyt mocno stąpającą po ziemi, by pić słodką herbatę.
Dla niej gorycz płynąca z fusów była prawdziwa, nie musiała otępiać jej wszelkimi słodzikami.
Czasem słuchając naprzemiennych kłótni moich rodziców, wydawało mi się, że nie dotyczą one
wcale herbaty i cukru. Bywało, iż spędzałam godziny na wsłuchiwaniu się w ich rozmowy i próbie zdjęcia cenzury, którą przy mnie nałożyli. Jeszcze nigdy nie dostałam tej herbaty z cukrem, choć pozornie
mam wrażenie, iż jestem nią karmiona od urodzenia. Bynajmniej to usłyszałam pośród jednej
z wypowiedzi mojej mamy. Im starsza jestem, tym mniej cukru do niej wsypują.
- Przyjdzie taki czas, że sama zdecyduje, czy będzie słodzić! - z rozmyślań wyrwał mnie podniesiony głos ojca.
- Przyjdzie taki czas, że przestaną ogłupiać ją wokół, lecz mam nadzieję, że nie pozwoli sobie
sama zrobić tej krzywdy!
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Panie Boże, zatrzymaj ten świat. Ja wysiadam

Póki jeszcze moja ostatnia szara komórka ma dyżur i rozumiem to, co się dzieje wokół - pragnę
współczuć szanownemu Jury przeczytania mojego felietonu, którego tematem jest oczywista oczywistość w tematyce targania łacha z polityki.
Sytuacja w naszym kraju. Jestem w stanie sobie tylko pomyśleć, ile prac o takiej tematyce napłynie, w końcu sytuacja polityczna i nie tylko, jest jawną komedią, paradoksem, karykaturą i niebywałą
groteską. Zastanawiam się tylko, jak bardzo musiałam się nudzić przez tę naukę zdalną, że zaczęłam
zagłębiać się w polityczne afery, gierki, układanki etc., by teraz zniżać się do tego poziomu i sama zmusić mózg do pisania na ten temat. Jeszcze lepszym pytaniem jest: Jak bardzo muszę być autosadystką
i masochistką, by wyciągać wszelkie brudy, kontrowersje, z których wręcz sączy się jad, który zalewa
nasze społeczeństwo?
Prosty przykład: rejestrowanie ciąży w państwie, czyli zbieranie danych przez kliniki na temat ciąż,
by w przyszłości ułatwić Trybunałowi Konstytucyjnemu realizację wyroku za złamanie ustawy antyaborcyjnej. Ministerstwu Zdrowia widać nudzi się tak bardzo jak mnie, mogę to wywnioskować po
„wchodzeniu z buciorami” w nasze życie. Najpierw rejestracja ma być dobrowolna, później obowiązkowa, a znając życie, później za poronienie będziemy mogli spodziewać się nalotu policji i wyroku dożywocia za morderstwo. Boję się, co czeka mnie w kraju, gdzie nikt nie pomoże mi, gdy będzie trzeba wybrać, a w zasadzie nie można wybrać. Pierwsze rodziny już się o tym przekonały, w momencie, gdy
przypadło im być w niechlubnym gronie bliskich pierwszych ofiar ustawy antyaborcyjnej.
Kolejnym przykładem jest Polski (nie)Ład. Piękny obraz, jak się dzieli skórę na kocie, mówiąc że to
niedźwiedź. Nasuwa się pytanie, jak to rozumieć? Zwyczajnie, gospodarka się odbuduje po pandemii
i wszystko będzie dobrze…. znaczy tak miało być, bo samo się nic nie zrobi. Teraz pojawiają się podatki od podatku, co jest skutkiem zmian rozliczania składki zdrowotnej, nagle minister finansów podaje się
do dymisji, nauczyciele znów dostają mniej, nie zdziwi mnie naprawdę, jeśli znów zaczną strajkować, bo
przecież nikt nie chce pracować za „psie pieniądze”…. Czarno to widzę…
Dolewając oliwy do ognia - w tym polskim kociołku mamy jeszcze umiejętnie dawkowany przez wytrawnego alchemika Covid. Nowe obostrzenia tylko po to, by znów je zdjąć w wakacje, zamykanie klubów i imprez, by otworzyć je przed sylwestrem, nauka zdalna przed świętami, feriami, by jeszcze bardziej dołożyć do pieca po powrocie i znów może zamknąć nas przed wakacjami (nie daj Boże!). Ciężko
cokolwiek widzieć jasno, gdy robi się coraz ciemniej, drożeje gaz, prąd i paliwo.
A teraz czas na creme de la creme, zejdźmy z polityki i przejdźmy do wielkiej galerii wysokiego Ego
- polskiej mentalności. Polacy, naród pracowity, ale ciężki w poglądach, uparty, zawzięty, silnie religijny,
aż do przesady. Polska, w oczach wielu moich współrodaków, to naród wiecznie uciśniony, jak nie wojny, to komuna, jak nie komuna, to Unia, a jak nie Unia to geje, lesbijki i inne „tałatajstwa”. Coraz częściej
się zastanawiam, za jakie grzechy ktoś stworzył tak uparty naród. Z jednej strony to pozytywna cecha,
ale z drugiej - biorąc pod uwagę podział społeczeństwa - to jednak uciążliwa walka Don Kichota z wiatrakami.
W ramach puenty, pragnę pogratulować Szanownemu Jury przeczytania obrazu mojej męki w postaci tego felietonu, we fragmentach dosadnego, ale moja buzująca młoda krew aż wrze, gdy widzę, jak
to wszystko poszło nie w tę stronę, nie w tym kierunku…. Polska jest jak pociąg, pędzący niczym pendolino. Chciałabym już z niego wyskoczyć, ale niestety okna są zabite dechami.
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P.S.
Taką „wisienkę” znalazłam w Internecie. Prosty wierszyk, niezwykle odzwierciedlający mnie i moje pokolenie wchodzące w życie…
Za wielką, ceglaną ścianą
Stoi mała zagubiona dziewczynka
Bez bucików na nóżkach
I w podartych łachmanach.
Szuka w brudnych kałużach
sensu swojego życia,
lecz dostrzega tylko szare plamy...
Pochyla się nad każdym źdźbłem trawy
z nadzieją, że znajdzie w nim przyjaciela
Opuszczona...
Porzucona...
Zostawiona przez dalekich i bliskich.
Nieznajoma…
(autor nieznany, https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/panie-boze-zatrzymaj-swiatja-wysiadam-267545)
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Żart czy brutalna rzeczywistość?

„Czy COVID-19 naprawdę istnieje?”, „Czy możemy czuć się bezpieczni?”, „Ile było dziś zachorowań?”, „Czy to wszystko się kiedyś skończy?”
Od dobrych dwóch lat borykamy się z naszym „uciążliwym przyjacielem”, jakim jest COVID-19, który, jak na złość, nie ma zamiaru nas opuścić. Kolejne fale, coraz większa liczba zachorowań, lockdowny,
nauka zdalna są dla nas normalnością. Ten piekielny wirus stał się głównym tematem rozumów. Słyszymy o nim w radiu, telewizji, czy nawet podczas rodzinnych spotkań. Ale czy tak to powinno wyglądać?
Oczami polskiej służby zdrowia
Hasło COVID-19 początkowo szło w parze z wyrazem „panika”. Żaden z pracowników ochrony
zdrowia nie wiedział, z czym przyjdzie mu się zmierzyć.
- Na samym początku wszyscy byliśmy przerażeni. Przypominam sobie dyżury, gdzie miałam ubrać
się w te wszystkie fartuchy, maski czy gogle. Byłam przerażona, nie oszukujmy się. Nie wiedziałam, co
się dzieje i jak to będzie dalej wyglądało. Później, już po czasie, w jakiś sposób obyliśmy się z tym, wypracowaliśmy sobie takie zabezpieczenia, żebyśmy mogli się sami bronić i nie pozwalać na to, żeby
w jakiś sposób czuć się w szpitalu niepewnie - wspomina znajoma pielęgniarka.
Sytuacja ta nie jest dla służby zdrowia łatwa pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Znaczna
część społeczeństwa zamiast być wdzięczna naszym współczesnym bohaterom, którzy codziennie stają
do walki „z nieznanym wrogiem, na nieznanym froncie” obrzucają ich błotem.
- Czujemy się jak trędowaci! Nawet nie wiesz, jakie to przykre. Ludzie, a nawet znajomi, widząc nas,
uciekają przed nami, są też tacy, co nawet koło naszych domów nie przejdą, jakby to było epicentrum
koronawirusa! My tak naprawdę w szpitalu jesteśmy lepiej zabezpieczeni, niż ludzie na ulicy, oni powinni
bać się bardziej siebie nawzajem niż nas – dodaje.
Nie miała wsparcia, kiedy sama zachorowała.
- Mimo tych wszystkich zabezpieczeń, jakie na początku pandemii musieliśmy nosić, COVID-19 nie
oszczędził i mnie. Najlepsze jest w tym to, że nawet bym o nim nie wiedziała, gdybym nie zrobiła testu.
A jak dobrze wiesz takie testy musiałam robić co dwa tygodnie, aby sprawdzić, czy mogę dalej bezpiecznie wykonywać swoją pracę - wspomina Magda. - Nie był to dla mnie łatwy czas, ludzie jeszcze
bardziej się mnie bali, wytykali palcami. Powiedz mi czemu? Jestem zwykłym człowiekiem, a to, że
z zawodu jestem pielęgniarką nie czyni mnie nietykalną. Nie jestem niezniszczalna, boję się tak jak
wszyscy, a nawet bardziej, ponieważ to ja codziennie walczę o życie pacjentów.
Rozmawiałam również z moim wujkiem, który jest anestezjologiem w kilku łódzkich szpitalach.
- Czułem lęk. Każda osoba, która pracuje z chorymi na koronawirusa boi się o siebie, najbliższych
oraz o to, czy będzie potrafiła wystarczająco pomóc pacjentom. Codziennie w domu czekała na mnie
przerażona rodzina z obawą o moje życie. Ja osobiście nigdy nie spodziewałem się, że będę musiał
podtrzymywać przy życiu osoby w bardzo ciężkim stanie z powodu zakażenia. To straszne! - wspomina
Marcin. - Ale żeby nie było za pięknie, jak większość ludzi myśli, spotykamy się z wieloma problemami,
których przyczyną są zabezpieczenia przed wirusem. Na ogół wiadomo, że stroje ochronne mają nas
uchronić przed zakażeniem i zgadzam się z tym, jednak wykonywanie w nich wszystkich czynności ratujących życie, które po latach specjalizacji moglibyśmy wykonywać z zamkniętymi oczami są cholernie
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trudne ... Szybciej się w nich męczymy, niż pomagamy! Ja tak mam z intubacją. Na ogół jest skomplikowana, ale po latach praktyki nie jest to dla mnie czymś ciężkim. Natomiast teraz w stroju ochronnym,
rękawicach, przyłbicy, jest bardzo karkołomnym wyzwaniem. Jestem też świadkiem licznych zabiegów
operacyjnych, które od zawsze trudno było wykonać, nie mając na sobie tych wszystkich zabezpieczeń.
A co dopiero w tym wszystkim na sobie…
Marcin z jednego dyżuru schodzi i idzie na drugi.
- Po całodniowych dyżurach czuję się jak koszula wrzucona do bębna pralki. Mocno „wywirowany”.
Praca w szpitalach w obecnych czasach jest bardzo trudna. Nie tylko z tych względów, o których już
wspominałem, ale również przez to, że z każdą kolejną falą brakuje miejsc w szpitalach, respiratorów,
a w skrajnych przypadkach podstawowych leków. Kiedy rozwinęła się pierwsza fala, czyli to najgorsze
„bum”, zostałem wezwany na oddział zakaźny. Byłem zdruzgotany. Warunki były tam takie jak w szpitalu polowym! Chorzy byli podpięci do respiratorów transportowych, które mogą pogorszyć stan ich zdrowia, zamiast im pomóc …
Oczami „zwykłego” człowieka
Rozmawiałam ostatnio z kobietą, która opowiedziała mi o swoich doświadczeniach z początków
pandemii.
- Pod koniec lutego 2020 roku, gdy pandemia wkraczała do Europy wielkimi krokami, lekarz stwierdził u mnie podczas wizyty w przychodni zapalenie płuc. Czułam się bardzo źle, miałam suchy, męczący
kaszel, a gdy w mediach zaczęło huczeć o sytuacji pandemicznej we Włoszech, bałam się o swoje zdrowie – wyznała.
W rozmowie Pani Ewelina powiedziała mi, że jej mąż jest kierowcą zawodowym, a jego ostatnie
kursy były właśnie do Włoch. Bała się, że mógł przywieźć to „świństwo” do domu, a nasilający kaszel
mógł być objawem wirusa.
- Zadzwoniłam na infolinię sanepidu z prośbą o skierowanie na testy – wspomina. - Z racji tego, że
to był początek pandemii i w Polsce potwierdzony był tylko jeden czy dwa przypadki, zbagatelizowano
moją prośbę. Dodatkowo Pan, z którym rozmawiałam, stwierdził, że sam kaszel nie jest przyczyną do
skierowania na badanie w kierunku COVID-19 i stwierdził: „Ma Pani zapalenie płuc, to niech się Pani na
to leczy.”
Niestety, w dalszej części rozmowy Pani Ewelina powiedziała, że z czasem zaczęły pojawiać się
u niej kolejne objawy: bóle mięśni, gorączka czy zadyszka nawet przy najmniejszym wysiłku.
- Sytuacja coraz bardziej mnie stresowała, bo już nie martwiłam się tylko o siebie, ale również
o moich bliskich, żeby ich nie zarazić. Uznałam, że nie mam na co czekać i umówiłam się na teleporadę.
Niestety, tam również usłyszałam to samo, że to zapalenie płuc i mogą mi wypisać kolejny antybiotyk.
Śmiech na sali! Po tej rozmowie moje zdenerwowanie sięgnęło zenitu i postanowiłam udać się na wizytę
prywatną, bo jak dobrze wiesz takie odbywały się normalnie przez cały okres pandemii. Wystarczyło
zapłacić i sprawa załatwiona – oznajmiła, ale do dziś nie jest pewna, czy przeszła COVID-19.
- Nawet największemu wrogowi nie życzę bliskiego spotkania z tym piekielnym wirusem! – wspomina Pan Adam, który na własnej skórze przekonał się, czym jest COVID-19. - To było dobrych parę tygodni wyjętych z życia. Codziennie kładłem się spać ze strachem, że rano mogę się nie obudzić, ponieważ
z dnia na dzień czułem się coraz gorzej. Bardzo wysoka gorączka, ciężka do zbicia, problemy z oddychaniem czy też okropne bóle mięśni, że nie mogłem się normalnie poruszać, były dla mnie normalnością.
Pan Adam oznajmia w rozmowie, że niejednokrotnie dzwonił na pogotowie czy na teleporadę
z prośbą o pomoc.
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- Za każdym razem odsyłali mnie z kwitkiem – wspomina.
Raz usłyszał, że mogą mu pomóc tylko w przypadku szczególnego zagrożenia życia. Ciekawe, co
by to musiało być? Po kilku tygodniach Pan Adam w końcu wrócił do zdrowia i obecnie czuje się dobrze.
Przeszedł COVID-19, a nawet nie wiedział, że go miał.
- Pod koniec czerwca bieżącego roku postanowiłem się zaszczepić, ze względu na zawód, jaki wykonuję - wspomina Pan Ireneusz, kierowca zawodowy. Szczepiłem się Pfizerem, więc musiałam przyjąć
dwie dawki. Pierwszą przeszedłem bardzo dobrze, natomiast po drugiej przeżyłem koszmar. Wysoka
gorączka nie do zbicia i okropne dreszcze. Przestraszyłem się, więc mało myśląc, zadzwoniłem do lekarza pierwszego kontaktu, który wysłał mnie na test. Okazało się, że test wyszedł zupełnie inaczej, niż
objawy na to wskazywały. Nawet nie wiesz, jaki byłem zaskoczony, widząc negatywny wynik testu. Po
dwóch dniach czułem się już zupełnie dobrze, jak gdyby nigdy nic. Jednak moja ciekawość czemu, aż
tak zareagowałem na drugą dawkę nie minęła, wręcz uznałem, że muszę to sprawdzić.
Z rozmowy dowiedziałam się, że Pan Ireneusz postanowił udać się prywatnie do lekarza, aby ten
wyjaśnił mu, czym to mogło być spowodowane. Diagnoza jednak go zaskoczyła.
- „Pan przeszedł wirusa, ale nie teraz po szczepieniu, a prawdopodobnie dużo wcześniej. Te symptomy, które się teraz u Pana pojawiły to opóźnione objawy COVID-19, które szczepionka spowodowała”
– cytuje słowa lekarza Pan Ireneusz.
Znajoma rodziny podczas rozmowy opowiedziała mi historię swojej 6-letniej córki, która przez pandemię nie mogła być w porę zdiagnozowana.
- Pod koniec ubiegłego roku u Hani pojawiły się duszności oraz bardzo silne napady kaszlu. Zaczęłam się martwić, a że przez okres pandemii nie mogłam iść z córką fizycznie do lekarza, umówiłam się
na teleporadę. Od tamtej pory Hania była leczona na zapalenie oskrzeli antybiotykami. Jej stan się nie
poprawiał, kolejne teleporady i antybiotyki. W końcu powiedziałam STOP, tak nie może być! – wspomina
mama dziewczynki.
Ania czuła się bezradna, stan jej córki, mimo przyjmowanych leków, zamiast się poprawiać, był coraz gorszy. W grudniu udała się z dziewczynką prywatnie do lekarza, który przekierował je do poradni
pulmonologicznej.
- Jak się pewnie domyślasz na NFZ przyjmowali tylko najcięższe przypadki lub kolejki były okropnie długie. Ja nie mogłam czekać! Chodziło o zdrowie Hanki, które było w moich rękach. Pod koniec
grudnia udało mi się umówić wizytę w prywatnym gabinecie.
Tam po licznych badaniach i testach w połowie stycznia dostała diagnozę: „Pani córka ma astmę
w zaostrzonym stadium.” - cytuje słowa lekarza - „Czemu Pani wcześniej nie przyjechała z córką? To
nie musiało zajść tak daleko!” W tym momencie Ania w mojej obecności rozkleiła się, obwiniała się
o stan córki
- To moja wina, mogłam wcześniej zareagować, a nie czekać na łaskę naszej służby zdrowia.”
Rozmawiałam tylko z kilkoma osobami, jednak na podstawie tych rozmów i wielu artykułów w Internecie stwierdzam, że teleporada w publicznej służbie zdrowia jest jednym wielkim żartem, a lekarz leczący na odległość to nie lekarz. Pacjent powinien mieć bezpośredni kontakt z medykiem, powinien być
zbadany i odpowiednio zdiagnozowany, a w szczególności ten przewlekle chory.
Zagrywka polityczna?
Od dwóch lat zastanawia mnie jednak dziwny zbieg okoliczności, że nasz „uciążliwy przyjaciel” na
okres wakacyjny idzie na urlop.
- Zauważyłem zależność, że w okresie letnim statystyki zachorowań są bardzo niskie, co w rezul31
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tacie prowadzi do zniesienia obostrzeń, a my możemy, z małymi wyjątkami, cieszyć się NORMALNOŚCIĄ - wspomina pracownik sanepidu. - Natomiast jesień to drastyczny wzrost zachorowań, a my boimy się, czy znów nas nie ograniczą. Ja osobiście znajduję się w tym przypadku w gronie niedowiarków,
zastanawiających się, czy koronawirus naprawdę istnieje, czy jest to jedynie „zagrywka polityczna”, aby
rząd podczas lata mógł się cieszyć luksusami wakacyjnych wyjazdów. Ich na to stać! Sam chętnie poleciałbym na wakacje, ale nadzwyczajnie w świecie mnie nie stać … Przez panującą sytuację moja żona
straciła pracę i żyjemy tylko z mojej wypłaty, co w tych czasach nie jest łatwe. Dlatego VIP-y się bawią,
a plebs pracuje na ich luksusy.
„Niech odpoczywają w pokoju wiecznym …”
Jak wiadomo, nasz niechciany „przyjaciel” zbiera ze sobą śmiertelne żniwo. Jedni umierają na
COVD-19, drudzy na powikłania z nim związane, a jeszcze inni umierają naturalnie. Wszystko się na
siebie nakłada. Zakłady pogrzebowe mają pełne ręce roboty, a dzwoniąc w sprawie pochówku w obecnej sytuacji możemy usłyszeć: „Pani, nie mam czasu. Pogrzeb za pogrzebem.” Ostatnio miałam możliwość porozmawiania z właścicielem jednego z takich zakładów.
- Ludzie od zawsze umierali i dalej będą umierać. Nie jesteśmy nieśmiertelni, jednak widząc tak dużą liczbę zgonów, jaką zaobserwowałem podczas drugiej fali pandemii, jak na moją miejscowość, jestem przerażony. Na szczęście teraz sytuacja się uspokoiła, ale kto wie, na ile … Odkąd pracuję w tej
branży w tygodniu najwięcej pochowałem dwie, może trzy osoby, a w pierwszej czy kolejnych falach
potrafiliśmy te trzy osoby pochować jednego dnia!
Praca w zakładzie pogrzebowym wystawiła ich na codzienny kontakt ze zmarłym i członkami rodzin,
którzy są narażeni na ryzyko przeniesienia choroby, pomimo wszelkich środków ochronnych.
- Niby trumny z tymi „trupami covidowymi” są zabezpieczone, zafoliowane na zewnątrz, a nieboszczyk wewnątrz też dwa razy owinięty, to nigdy nie wiadomo, kto i skąd przyjdzie na pogrzeb – wspomina
właściciel zakładu. – Wolę dmuchać na zimne i oprócz maseczek zakładam i każę swoim pracownikom
zakładać rękawiczki, a podczas pogrzebów staramy się trzymać z dala od żałobników. Przez chwilę nawet chciałem zamówić nam kombinezony ochronne, ale już w maseczce ciężko kopać, a co dopiero
w tym…- Podczas pochówku muszę dotknąć trumny, to oczywiste, ale przecież to nie ona mnie zarazi,
nawet jak w niej „covidowiec” leży. Tu się żywych trzeba bać! Oni podchodzą, nie patrzą, pchają się.
I tego właśnie człowiek się boi najbardziej – wspomina pracownik zakładu. - Sam mam już swoje lata,
pochowałem niejedną osobę, jednak w obecnych czasach jestem przerażony. Boję się, że za niedługo
i ja będę na ich miejscu …
A co dalej? – wtrącam, choć już znam odpowiedź, która pada chwilę potem.
- Co dalej? No właśnie co dalej? Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i pewnie nawet Ten u góry
nie wie – uśmiecha się porozumiewawczo. - Za mojej kadencji w tym zakładzie, a pracuję już dobre 30
lat, nigdy nie było podobnej sytuacji, żebyśmy nie mieli czasu chować zmarłych. Zgonów było coraz więcej. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ sytuacja się na razie uspokoiła i chwała za to Bogu. Jednak
my dalej nie wiemy, czy nie mamy styczności z człowiekiem, który chorował. Musimy być czujni na każdym kroku, a niby to tylko praca grabarza …
Tak jak powiedział, sytuacja uspokoiła się, ale nie mamy pewności, że nie czai się już na nas nowy
szczep wirusa. Nie mamy pojęcia, jak on wpłynie na nasze życie, już dziś wiele osób straciło pracę, wiele firm zbankrutowało lub popadło w długi. Chciałabym, tak jak tysiące ludzi na całym świecie, aby nasze
życie wróciło do normalności, ponieważ wiele przez tego wirusa straciliśmy i nie wiemy, ile możemy
jeszcze stracić, a on nas szybko nie opuści.
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Rue

Wszechświat. Datowany na miliony albo i nawet miliardy lat, tak ogromny, że my jako ludzie jesteśmy malutkimi istotami wobec jego wielkości, a jednak uważamy się za jego najważniejszych mieszkańców. Odkąd tylko pamiętam słyszałam, że jakaś wyższa siła ma wobec mnie plany i zapewne wiele
w życiu osiągnę. Nigdy w to nie wierzyłam, bo w samym 2001 roku urodziło się wiele dzieci, na pierwszy
rzut oka nie różniących się niczym ode mnie, dlaczego więc ja miałam być inna? Ojciec opowiadał: „To
był styczniowy wieczór, około godziny 15. Twojej matce zaczęły odchodzić wody, zawiozłem was do
lekarza i po trzech godzinach ujrzałem najpiękniejszy widok na świecie. Matka natomiast opowiadała, że
pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam swoimi oczami, był zachód słońca, najpiękniejszy jaki kiedykolwiek
widziała, niebo było rozświetlone różowo-pomarańczowym kolorem, a chmury malowały na nim
przepiękny pejzaż. Przez bardzo długi czas uważałam, że to całkowity przypadek i nigdy nie
przywiązywałam do tego aż tak dużej uwagi, jednakże oni twierdzili, że to była wola wszechświata i że
będę wyjątkowym dzieckiem. W tej drugiej kwestii mieli już więcej racji, byłam inna niż większość.
Potrafiłam tak bardzo się na czymś skupić albo zestresować, że najzwyczajniej przestawałam oddychać. Byłam w stanie liczyć liczbę okien w bloku naprzeciwko, a za każdym razem, gdy coś mi przerywało, wpadać w histerię. Najbardziej irytujące było moje wpadanie w panikę – potrafiłam przez 2 godziny czuć, jak moje serce próbuje wyskoczyć ze swojego miejsca, trzęsąc się i starając się nabrać jak
najwięcej powietrza. Z czasem wyjątkowym dzieckiem byłam już tylko dla moich rodziców. Moje ciotki
i wujkowie na większości rodzinnych spotkań podkreślali, że jestem jakaś dziwna i że nigdy nie
powinnam była się urodzić. Te słowa zawsze bardzo bolały zarówno mamę, jak i tatę. Bolały ich tak
bardzo, że przestali na te spotkania przyjeżdżać.
Gdy miałam 7 lat, pewnego letniego dnia rodzice odebrali mnie wcześniej ze szkoły, tata był za
kierownicą, a mama z miejsca pasażera mówiła do mnie spokojnym głosem, że jedziemy odwiedzić
pewną osobę, która będzie mi w stanie pomóc. Nie wiem, ile czasu zajęła nam droga, ale pamiętam za
to, że widziałam przez okno 53 drzewa i 22 budynki. Naszym punktem docelowym okazał się być prosty
budynek, przed którym zasadzone były 3 krzewy cisu i 4 krzewy dzikiej róży. Weszliśmy do środka
i zostaliśmy przekierowani do gabinetu numer 4, który był inny od pozostałych, miał białe drzwi
z wymalowaną na nich tęczą, a za nimi znajdowało się wnętrze o trzech białych i jednej zielonej ścianie.
Było w nim dużo roślin i wielkie okno, a przed nim znajdowało się brzozowe biurko i krzesełko, na
którym siedziała kobieta w fioletowym kitlu, ubrana w białą koszulę i spodnie. Przedstawiła się jako pani
Margaret Jones, doktor psychiatrii dziecięcej. Nie wiedziałam, co to znaczy, ale czułam, że ktoś mnie
w końcu zrozumie.
Lekarka spokojnym tonem poprosiła: „Powiedz mi, dziewczynko, jak masz na imię i ile masz lat?”
Odpowiedziałam jej, że mam na imię Rue, mam 7 lat, uśmiechnęłam się i dodałam, że nie do końca
wiem, czemu tu jestem. Zadała mi jeszcze kilka prostych pytań, ale ja się na nich zbytnio nie skupiałam,
gdyż byłam zajęta podziwianiem muralu, który znajdował się za oknem. Był na nim wielki napis
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”, a zaraz pod nim znajdowały się skrzydła z wielokolorowymi piórami.
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Zorientowałam się, że moi rodzice skończyli rozmawiać z panią doktor, gdy ta spojrzała na mnie
i powiedziała: „Rue, jesteś bardzo dzielną i wyjątkową dziewczynką, której trafiło się urodzić z pewną
przypadłością, ale spokojnie, nie masz się czego obawiać, zdarza się ona dosyć rzadko, lecz wszyscy,
którzy się z nią zmagają, są bardzo kreatywnymi i dobrze funkcjonującymi w społeczeństwie ludźmi.”
Dodała kilka słów przeznaczonych dla moich rodziców, wręczyła im kartkę i wyszliśmy z gabinetu.
W tym miejscu zaczęła się moja prawdziwa historia. Gdy wróciliśmy do domu, moja mama usiadła ze
mną przy stole i powiedziała, że mam dosyć rzadką przypadłość zwaną zaburzeniem obsesyjnokompulsywnym, które według lekarki może się przerodzić w chorobę afektywną dwubiegunową, gdy
będę starsza.
Kiedy skończyłam 12 lat, zaczęły się u mnie pojawiać pierwsze symptomy – wahania nastroju, zaburzenia snu i apetytu, obniżenie nastroju. Początkowo tego nie zauważałam, ale moi rodzice byli na
wszystko bardzo wyczuleni. Gdy przez tydzień nie chciałam nic zjeść i zarazem miałam więcej energii
niż oni oboje razem wzięci, sobotniego wieczoru podszedł do mnie tata i powiedział: „Kochanie, pamiętasz tę miłą panią doktor, u której byliśmy, jak byłaś mała? Rozmawialiśmy z nią dzisiaj i jutro o 11
jedziemy ją odwiedzić.” Ja oczywiście nie miałam nic przeciwko, bardzo ją wtedy polubiłam i byłam
zainteresowana jej osobą, więc bardzo się ucieszyłam, że ją znowu zobaczę. Dojechaliśmy na miejsce,
jej gabinet nie zmienił się ani trochę, tak jak jej wcześniejsza diagnoza, oficjalnie mogłam się nazywać
bipolarem i nikt nie był zdziwiony…
W moim życiu zazwyczaj, niestety, przeważały te „złe” epizody, mania była męczącym okresem,
ale na pewno bardziej, jak by to ująć… przystępnym? To może zabrzmieć dziwnie, ale wolałam być pobudzona niż nie móc wstać z łóżka. Jednak ogromną wadą manii jest to odczucie, że jest się
nieśmiertelnym i może się wszystko, właśnie przez to uczucie, gdy miałam 15 lat, pierwszy raz
spróbowałam oksykodonu. Podstawowym pytaniem może teraz być: w jaki sposób nastolatka miała
w ręku, a co dopiero zażyła tak silny opioid? Odpowiedź jest prosta - z szafki z lekami. Po jednej stronie
leżały opakowania moich leków, a po drugiej lekarstwa mojej mamy. Czwartego dnia wakacji, biorąc
swoje tabletki, zadałam sobie pytanie - co by się stało, gdybym wzięła jedną z pigułek mamy? Do dziś
nie wiem, dlaczego wzięłam jej tabletkę i dlaczego akurat tę. Prawdopodobnie z ciekawości, pomijając
już fakt, że od zawsze miałam tendencje do podejmowania decyzji bez zastanowienia i myślenia
w odczuciu, że jestem nieśmiertelna.
Poczułam się wtedy inaczej niż zawsze, inaczej niż na swoich lekach. Na co dzień miałam wrażenie, że znajduję się w wielkiej dzikiej dżungli, w której nie wiadomo, co się zaraz wydarzy, a wtedy?
Wtedy nie czułam nic… Absolutnie nic. Pierwszy raz w życiu żadna myśl nie poniewierała się w mojej
głowie, niczym się nie przejmowałam. To było niesamowite uczucie i wręcz oczywiste stało się, że to nie
będzie jednorazowa sytuacja. Stworzyłam system. Przez 2 tygodnie, co drugi dzień zabierałam
z opakowania leków mamy jedną tabletkę – tak, żeby się nie zorientowała. Kiedy dzisiaj na to patrzę,
rozumiem już jakim cudem się nie zorientowała – zawsze sięgała po leki, będąc w takim bólu, że nawet
nie patrzyła na zawartość plastikowego słoiczka. Gdy skompletowałam moje „zbiory”, miałam 7 pigułek
– 7 razy mogłam się naćpać i zapomnieć o istnieniu swoich problemów, a jak na piętnastolatkę, miałam
ich dużo, a jednocześnie wiele z nich odbierałam jako większe niż faktycznie były.
Pierwszą pastylkę wzięłam w poniedziałek, przed pójściem na lekcje. Przez cały dzień byłam
dosłownie w innym miejscu – znowu nikt się nie zorientował. To mi tylko pokazało, jak bardzo gdzieś
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mnie wszyscy mieli. Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Kolejnego razu, w środę wieczorem, postanowiłam
wziąć podwójną dawkę. O ile wcześniej czułam się „dobrze”, to teraz czułam się „bardzo dobrze”.
Regularnie bywałam kompletnie naszprycowana lekami. Znalazłam sobie dilera - Wooda, który
z czasem zaczął traktować mnie jak swoją młodszą siostrę. To była dosyć dziwna relacja, bo z jednej
strony bardzo mu na mnie zależało, a z drugiej sprzedawał mi 10 tabletek Oxy tygodniowo. Każdy inny,
kto nie znał mojej sytuacji i widział, że inaczej się zachowywałam, tłumaczył sobie, że to przez moją
chorobę i nie zadawał pytań. Mogłam całkowicie bez poczucia winy marnować swoje życie i robiłam to,
nie mając zamiaru przestać. Do czasu.
Wszystko się zmieniło, gdy poznałam Maddie… Przeprowadziła się ze swoim tatą na przedmieścia.
Kiedyś mieszkała w centrum i nie mówiła nic nikomu, naprawdę nikomu, więc do dzisiaj nie wiem o niej
nic. Nie opowiadała o swojej mamie, ale to nie była jedyna tajemnica tej dziewczyny. Miała ich
naprawdę wiele, lecz jest jedna rzecz, która szybko stała się oczywista – była odważna i kreatywna,
inna od wszystkich ludzi, których znałam dotychczas. Zawsze było ją widać na ulicy, a kiedy spotkałam
się z nią po raz pierwszy, to poczułam się dokładnie tak jak na pierwszej wizycie u psychiatry –
rozumiana. Wiedziałam, że znajdziemy wspólny język i miałam rację. Nie minął tydzień, a spędzałam
z Maddie większość swojego czasu. Ona i Wood byli jedynymi osobami, które wiedziały o moim nałogu,
ale nigdy mnie nie oceniali. Maddie i ja robiłyśmy wszystko razem: imprezowałyśmy, odpoczywałyśmy,
spotykałyśmy się codziennie w szkole i zawsze wracałyśmy wspólnie rowerami. W końcu mieszkaliśmy
na tej samej ulicy.
Zaczęłam się w niej zakochiwać, tak cholernie zakochiwać… Mówiłam o niej w samych
superlatywach i myślałam 24/7. Wszystkie decyzje podejmowałam, zadając sobie pytanie: „Co zrobiłaby
Maddie?” albo „Co pomyśli Maddie?”. Byłam często naćpana, spędzając z nią czas – byłam naćpana
prawie zawsze, ale nigdy nie brałam przy niej. Nie dlatego, że miałaby coś przeciwko, sama jakoś
dziwnie czułam, że mogłaby się czuć z tym niekomfortowo. Mimo wszystkich niedogodności pokazywała
mi na co dzień swój świat, opowiadała, jak wygląda jej życie i zawsze mnie pytała, jak to jest być mną,
a ja mówiłam, że nudno i codziennie tak samo. Postanowiłam pewnego dnia pokazać jej, jak wygląda
mój świat. Odwiedziłam Wooda i odbierając swoje cotygodniowe zamówienie opowiedziałam mu
o wszystkim i zapytałam, czy ma coś, co byłoby dobrym narkotykiem na jednorazowy odlot. Dał mi dwie
tabletki MDMA i powiedział, żeby zostać w otoczeniu ludzi, przed którymi się nie skompromituję.
Poszłam więc na noc do Maddie i obie spędziłyśmy najciekawszą noc swojego życia. Obiecałam jej
wtedy, że przestanę brać.
Jest w całej tej historii jedna sytuacja, z której nie jestem bardzo dumna. Miałam bardzo zły dzień,
więc poszłam do Wooda po jakiś towar, a wybrałam ten jeden dzień, w którym kazał mi nie przychodzić.
Okazało się, że był to dzień dostawy, kiedy przyjeżdżali do niego prawdziwi gangsterzy, aby uzupełnić
jego zapasy. Wiedziałam, że będzie poważnie, kiedy zobaczyłam klamkę schowaną w kanapie. Wood
próbował mnie przegonić, ale nie zdążył, domofon zadzwonił, a do jego mieszkania wszedł wytatuowany
koleś o ksywce Rat, z wielką torbą, a za nim jego chłopiec na posyłki ze strzelbą automatyczną. Byłam
przerażona i nie odzywałam się, tak jak mi kazano. Wszystko się zawaliło, kiedy Rat zapytał mnie, czy
próbowałam kiedyś Fentanolu. Wiedziałam, że to totalne ścierwo. Mój „starszy brat” odpowiedział, że
nie chce tego w swoim domu, lecz nawet się nie obejrzałam, a wytatuowany gość wyciągnął do mnie
rękę z tabletką i powiedział, że jak jej nie wezmę, to odstrzeli nogę mojemu braciszkowi. Oczywiście, że
wzięłam. Obudziłam się 12 godzin później w mieszkaniu Maddie, w jej ramionach. Powiedziała, że jeżeli
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nie przestanę brać, to ona nie będzie mogła być ze mną. Bała się o mnie i nie chciała mnie stracić. Od
tamtego momentu byłam czysta.
Marzeniem Maddie było wrócić do Nowego Jorku i studiować w Instytucie Sztuki. W trakcie balu
maturalnego, gdy wyszłyśmy się przewietrzyć, wpadł mi do głowy pomysł zostawienia wszystkiego za
sobą i wyjechania, czyli w końcu zrobienia czegoś dla siebie. Nadszedł czas na ucieczkę od tego miasta. Wsiadłyśmy na rowery, pojechałyśmy do jej domu, zapakowałyśmy kilka najważniejszych rzeczy do
walizki i pojechałyśmy taksówką na najbliższy peron. Wsiadłyśmy w pociąg i wyjechałyśmy. Pamiętacie,
jak mówiłam, że wszyscy myśleli, że będę wyjątkowa? Może i mieli rację. Wszechświat zesłał na mnie
najpiękniejszą, najsłodszą i najbardziej czułą dziewczynę i pozwolił mi stworzyć z nią prawdziwie wyjątkową relację. Moje życie nabrało sensu dzięki Maddie i jesteśmy razem do dziś. Ona kończy studia, a ja
piszę książki o swoim życiu i… być może nadal jestem czysta?
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Dwanaście płytek w dwunastu rzędach

Na biurku piętrzył się stos kolejnych nierozwiązanych spraw, lecz John Morton wciąż wpatrywał się
w kopertę z wielkim czerwonym stemplem- „SPRAWA ZAMKNIĘTA”. Każdy dźwięk z otoczenia przywierał do ścian jego umysłu, w którym od tygodnia trwała burza niezważająca na pory dnia czy nocy.
Łyżeczki stukające o kubki, rozdzwonione telefony, upadające długopisy, skrzypiące krzesła... Gwar
biurokracji tworzył demoniczny rytm, którego funkcjonariusz nie był w stanie już dłużej wytrzymać.
Morton chwycił marynarkę, która dotychczas leżała niechlujnie zgnieciona wśród papierów, tworząc
z nimi integralną całość. Ruszył w stronę wyjścia, dudniąc butami o lakierowaną posadzkę. Nie potrzebował nawet nieszczęsnej koperty - przyczyny jego nieprzespanych nocy. Znał każdą literę, potrafił
przytoczyć dowolne słowo i wyrecytować jakiekolwiek zdanie, które zawierała.
Gdy mijał kolejne stanowiska współpracowników, miał wrażenie, że na moment wszyscy znieruchomieli, a symfonia czynności urzędowych umilkła. Jednak mylił się, ponieważ gdy wyszedł na chodnik
przed komisariatem, miasto żyło, jakby nigdy nic się nie stało, a przecież dwoje ludzi popełniło samobójstwo lub też, jak sądził John, ktoś im w tym pomógł.
Albert Sterling
Tamtego dnia ulicami przechadzali się mieszkańcy, zdający sobie sprawę, że mężczyzna znajdował się na wysokości dziewięciu metrów. Niektórzy obdarowywali samobójcę serdecznymi uśmiechami,
aby ten, po chwili, mógł odwdzięczyć się tym samym. Inni machali lub uchylali brunatne kapelusze. Pan
Sterling właśnie wracał od swojego serdecznego przyjaciela z cotygodniowego spotkania. Lecz jego
myśli zajmowała jedynie ostatnia rozmowa z ukochaną Emili. Znali się od czasów szkoły średniej. Kobieta przez te wszystkie lata nie zgadzała się na spotkanie. W końcu przystanęła na prośbę biednego
Alberta, ale tylko po to, aby powiadomić go, że nic z tego nie wyjdzie…
Sterling był człowiekiem uczynnym, nigdy nie odmówił pomocy bliźniemu. Tak było i w dzień jego
śmierci. Albert wymieniał szybę w oknie, poprosiła go o to jedna z sąsiadek. Mimo swojego złego samopoczucia, spowodowanego odrzuceniem, mężczyzna potraktował to, jako świetną okazję do czynu, który z największą starannością planował od kilku miesięcy. Nawet zadbał o wybitą szybę. Wraz z nadejściem godziny 12:27 rozpoczął się jego prywatny eksperyment społeczny, o którym miał prawo wiedzieć
jedynie on.
Samobójca, stojący na krawędzi przez trzy godziny! Nikt nawet nie zakwestionował faktu, że wymiana szyby może trwać aż tak długo. Brak reakcji! Pomiędzy kostkę brukową powolnie wsiąkała…
KREW!
John Morton postarał się o wznowienie sprawy, ku niezadowoleniu otoczenia. Dla nich wszystko
było proste: dostajesz zlecenie, wykonujesz je, sprawa się kończy, nie wracasz do niej. Dla Johna istotne były tylko dwie rzeczy prawda i sprawiedliwość. Za dużo rzeczy się nie zgadzało, ale nikt nie podważał zeznań naocznych świadków. Chociażby starca widzącego jak Sterling skacze z okna oraz młodego
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chłopaka na przystanku, przyglądającego się, jak Emili wchodzi do teatru.
Emili Wolt
Emili Wolt wysiadła z jednego z licznych autobusów nocnych. Teatr Pandemonium na głównym
placu wyglądał jak zwykle oszałamiająco. Grube piaskowe kolumny podtrzymywały cały ciężar zdarzeń,
które miały miejsce niegdyś w jego wnętrzu. Emili zawsze wyobrażała sobie, że gdyby znała zaklęcie
zamieniające budynki w ludzi, natychmiast przyjąłby on postać niewinnej blondynki w białej zwiewnej
sukience, dokładnie takiej, w której Wolt przekroczyła jego mury po raz pierwszy.
Zaczynała wówczas nowy rozdział w swoim życiu, nowe miasto i praca marzeń - aktorstwo. Szczęście się do niej uśmiechnęło. Niedługo po przeprowadzce znalazła ogłoszenie o castingu w pobliskim
teatrze. Kobieta przekonała się, że rola, którą początkowo uznała za dar od losu, stała się jej przekleństwem. Reżyser gustował w dziewczynach takich jak Emili - delikatnych, beztroskich i, przede wszystkim, bezbronnych.
Sęk w tym, że panna Wolt już nie była taka bezbronna. Stojąc nieopodal fontanny, na placu, obracała nerwowo chromowaną zapalniczkę. Spojrzała w głąb „miejskiego źródła”. W odbiciu zielonkawej
wody ponownie zerknęła na nową elegancką krwistoczerwoną suknię wieczorową, którą miała ubrać na
jutrzejszą galę. Jej karmazynowe usta wygięły się w nieodgadnionym grymasie, trwającym jedynie ułamek sekundy. Przystanęła na progu teatru. Wyobraziła sobie… budynek płonął, a ona wraz z nim! Ruszyła z miejsca.
Co jeżeli w teatrze był ktoś, zanim Emili do niego weszła? Czy byłby na tyle odważny, aby podpalić
„świątynię sztuki”? Co jeśli Albert wcale nie planował samobójstwa, a za jego ostateczny „lot” odpowiadała, na przykład, sąsiadka? Jaki miałaby motyw? To bez sensu!- Funkcjonariusz powoli tracił wiarę
w swoją własną teorię, lecz jak w każdej wielkiej sprawie, tak i w tej, nastąpił nieoczekiwany przełom.
Anonimowy list ze zdjęciem intrygującego budynku.
Morton przyłożył ręce do szyby, formując z nich osłonę, aby dostrzec wnętrze apteki. Za szkłem,
pokrytym mieniącym się w słońcu kurzem, dostrzegł piękną dębową ladę, na której czas zdążył odcisnąć już swoje piętno, co dodawało jedynie uroku drewnianemu meblowi. Trzy potężne, opustoszałe
regały zakrywały każdą ze ścian. Miejsce nie wyglądało na opuszczone, raczej jakby właściciel wyjechał
na parę miesięcy, aby po powrocie ponownie rozkręcić farmaceutyczny interes.
- Potrzebuje Pan czegoś? - zapytał ochrypły głos, dochodzący zza pleców John’a.
Po chwili namysłu funkcjonariusz odpowiedział.
- Tak, właściwie to tak. Wie Pan może, czyja jest ta apteka? - mówiąc to, zaczął wpatrywać się
w zmarniałego, przygarbionego mężczyznę.
- Tak się składa, że ja jestem jej właścicielem. Między jego ciemnymi brwiami pojawiła się niewielka
zmarszczka. Jego szósty zmysł dał o sobie znać.
- Jeśli Pan pozwoli, będę miał do Pana kilka pytań - rzekł powoli, jakby bał się, że właściciel ucieknie. - Kawy?- zapytał przesłuchujący, wlewając czarną substancję do kubka z przezroczystego dzbanka.
- Nie piję, dziękuję - rzekł beznamiętnie aptekarz, co na funkcjonariusza zadziałało jak płachta na
byka. Nie ufał ludziom, którzy nie piją kawy.
- Przejdę do konkretów - postawił kubek na stoliku uchem do siebie, usiadł naprzeciw farmaceuty.
- Co Pan wie o Pani Wolt i Panu Sterlingu?
To moi dobrzy przyjaciele z czasów szkolnych, regularnie kupowali w mojej aptece- Frankford zerknął na wskazówki zegara, znajdującego się na ścianie, jakby to one znały prawdę.
- Co takiego kupowali? - zadał pytanie zniecierpliwiony John.
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- Oczekuje Pan ode mnie znajomości na pamięć medykamentów, które zakupił wskazany przez
Pana pacjent?! To niedorzeczne! - farmaceuta wbił wzrok w swoje dłonie.
- Okej, zapytam inaczej. Co zdarzało się kupować Albertowi? Policjant umyślnie użył imienia przyjaciela, sądząc, że pytany w jakiś sposób się zdradzi.
- Leki na bóle stawów, plastry, środki na gorączkę - wyrzucił słowa szybko i beznamiętnie, z odrobiną nienawiści.
- A Emili?- na dźwięk jej imienia, źrenice Frankforda gwałtownie się rozszerzyły. Korzystając z okazji John zadał kolejne pytanie. - Kochał ją Pan, prawda? Milczenie ze strony aptekarza stało się niemym
potwierdzeniem. - Czy dlatego ich zabiłeś Malvo, bo byli szczęśliwi? Wzrok farmaceuty powoli skierował
się na twarz Johna. - Czy zabiłeś ich, bo poczułeś się, no nie wiem, zdradzony?!
- Pragnęli ocalenia… - stwierdził ze spokojem „fałszywy farmaceuta”.
- Zabójstwo nazywasz ocaleniem?!
- Podarowałem im wolność - ostatnie słowo zostało dobitnie zaakcentowane przez Frankforda.
WOLNOŚĆ, której potrzebowali.
- Zepchnąłeś go z wysokości, a ją podpaliłeś żywcem - powiedział bardziej do siebie niż do niego.
- Nie, ja ich uleczyłem, ocaliłem!
Frankford nigdy tak naprawdę nie był farmaceutą! Jak twierdził psycholog ze szpitala psychiatrycznego, w którym został zamknięty Malvo, pacjent cierpiał na schizofrenię. Wydawało mu się, że jest BOGIEM, więc może wszystko… Tak sobie tłumaczył własne czyny.
John Morton właśnie opuścił zakład z potwierdzeniem, że pacjent jest niepoczytalny i nie może odpowiadać za swoje winy. To była jego ostatnia sprawa, jaką zdecydował się rozwiązać.
W tym czasie Frankford Malvo leżał na metalowej, podwieszanej pryczy i liczył kafelki na suficie:
D W A N A ŚC IE
P Ł Y T E K W D W U N A S T U R Z Ę D A C H. D Z I E W I Ę Ć…
D Z I E S I Ę Ć…J E D E N A Ś C I E…D W A N A Ś C I E…
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JOANNA ANDRZEJCZAK

PIERWSZE MIEJSCE

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Osobowość

40

10

KINGA KOWALCZYK

DRUGIE MIEJSCE

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Samotność
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OLIWIA SZCZEPAŃSKA

TRZECIE MIEJSCE

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Zaszyci w swych kompleksach
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KSENIA CZECZULIN

WYRÓŻNIENIE

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Korale
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KAROLINA DZIUDA

WYRÓŻNIENIE

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Rzeczywistość
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MAJA KOŁAT

WYRÓŻNIENIE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT I TECHNIKA DOWOLNE

Studium psa
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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

SZKOŁY

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

1.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

2.

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie

3.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

4.

Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi

5.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

6.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

7.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

8.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

9.

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach

10.

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie

11.

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi

12.

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi

13.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie

14.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu

15.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi

16.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie

17.

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

18.

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

19.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

20.

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu
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XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

UCZESTNICY

KONKURS FOTOGRAFICZNY
L. p.

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuły prac

Imię i nazwisko opiekuna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
1.

Malwina Bajas
Julia Gruszka

„Jedyne źródło światła”
„Spacer w deszczu”
„Nocą”

2.

Jolanta Proszak
Jolanta Proszak

3.

Sonia Liberda

„Spojrzenie”

Jolanta Proszak

4.

Julita Majewska

„Gorszy”

Jolanta Proszak

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
5.

Jakub Kania

„Regius lapis lazuli”

Izabela Hałucha

6.

Dominika Muszyńska

Izabela Hałucha

7.

Natalia Narolewska

„Energetyczny zachód”
„Tajemniczość”
„Królewna Śnieżka”
„Nadmorska mięta”

Izabela Hałucha

Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi
8.

Gracjan Olborski

„Kwestia czasu”
„Wczoraj i dziś”

Maja Turała

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
9.

Weronika Siutrek

„Światło i cień”

Jolanta Adamczeska

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
10.

Hubert Błasiak

„Moje miasto wczoraj i dziś”
„Trąby w górę i do przodu”

Aneta Jędrzejczyk

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
11.

Wiktor Kłosiński
Igor Kołodziejczyk

„W stronę chmur”
„Zaburzony spokój”
„ Wśród zbóż”

12.

Monika Markowska

13.

Julia Ufnalska

„Boski raj”

Monika Markowska

14.

Dominik Zdyp

„Ogień i woda”

Monika Markowska
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L. p.

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuły prac

Imię i nazwisko opiekuna

„Postęp przeciw naturze”
„W drodze do doskonałości”

Monika Pawłowska-Wielebska

„Drzewo pod niebem”

Dorota Chojnacka

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
15.

Mateusz Muszyński
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie

16.

Anna Maria Solarska

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
17.

Klaudia Niewińska

„W stronę słońca”

Anna Krzeszewska

18.

Renata Pona

„Black”

Anna Krzeszewska

19.

Krystian Stefanów

Anna Krzeszewska

20.

Marcel Witeczek

„Listopadowe niebo”
„Nowy dzień”
„Ciepło zimno”

Anna Krzeszewska

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
21.

Andrei Dzetchenia

22.

Wojciech Kadłubowski

23.

Paulina Kamińska

„Kontrast architektoniczny 1”
„Kontrast architektoniczny 2”
„Ruch, światło, czas”
„Dmuchawiec”
„Pająk”

Jadwiga Jezierna
Monika Stępniak-Jankowska
Monika Stępniak-Jankowska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu
24.

Wiktoria Florczak

„Wieczór”

Anna Słomska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi
25.

Natalia Frątczak

„Bieg życia”

Małgorzata Joniuk-Piątkowska

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
26.

Wiktoria Juraszczyk

„Blask cienia”

Ryszard Olczak

27.

Martyna Mielczarek

„NieWinny”

Tomasz Frasoński

28.

Julia Staszyńska

„ANXIETY”

Tomasz Frasoński

29.

Martyna Warchocka

„Polska sawanna”
„Wodne drzewo”
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UCZESTNICY

KONKURS FOTOGRAFICZNY
L. p.
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Tytuły prac

Imię i nazwisko opiekuna

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
30.

Jakub Nowak

„Dzisiaj i dawniej”

Katarzyna Wolska

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
31.

Zuzanna Lis

„Komu w drogę”

Małgorzata Krukowska

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu
32.

Natalia Modrzejewska

„Wspomnienie dzieciństwa”
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Beata Rybarczyk

XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

UCZESTNICY

KONKURS LITERACKI
L. p.

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuły prac

Imię i nazwisko opiekuna

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie
1.

Paulina Gers

„Nowa przygoda”

Dorota Chojnacka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
2.

Milena Wiśniewska

„Morderczy eksperyment”

Izabela Hałucha

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
3.

Sara Chojnacka

„Łyżeczka do cukru”

Tomasz Rakowski

4.

Maja Perczak

„Dwanaście płytek
w dwunastu rzędach”

Jolanta Adamczeska

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
5.

Anna Dębkowska

„Panie Boże, zatrzymaj ten
świat. Ja wysiadam”

Aneta Jędrzejczyk

6.

Kinga Frymus

„Żart czy brutalna
rzeczywistość?”

Aneta Jędrzejczyk

7.

Alicja Szydziak

Aneta Jędrzejczyk

8.

Michał Wiśniewski

„Sentencja”
„Stworzenie”
„Wielki Brat patrzy…”

Aneta Jędrzejczyk

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
9.

Jan Gałaj

„Pieśń życia”

Aneta Jamiałkowska-Pabian

10.

Iga Kubicka

„Zobacz niewidzialne”

Monika Markowska

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
11.

Eryk Oleszczak

„Wśród zamglonych fiordów”

Monika Pawłowska-Wielebska

12.

Bartosz Bukowski

„Gazeta”

Monika Pawłowska-Wielebska

13.

Mateusz Góralczyk

„Rue”

Monika Pawłowska-Wielebska
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Imię i nazwisko opiekuna

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
14.

Paulina Matczak

15.

Anna Maria Solarska

„Miłość”
„Myśli”
„Odczucia”

Dorota Chojnacka
Dorota Chojnacka

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
16

Marek Majchrowicz

„Marzenie”

Monika Stępniak-Jankowska

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
17.

Natalia Klimczak

„013”
„032”

Danuta Nowacka

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
18.

Zuzanna Lis

„W stronę gwiazd”
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Małgorzata Krukowska

XXV PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

UCZESTNICY

KONKURS PLASTYCZNY
L. p.

Imię i nazwisko uczestnika

Tytuły prac

Imię i nazwisko opiekuna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
1.

Oliwia Krawczyk

„Niedzielny sen”
„Podmuch egoizmu”

Izabela Hałucha

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
2.

Ksenia Czeczulin

„Korale”

Ryszarda Malarska

3.

Joanna Erkert

„Walka”

Ryszarda Malarska

4.

Wiktoria Graczyk

„W sieci”

Ryszarda Malarska

5.

Julia Maks

„Czerwony fotel”

Ryszarda Malarska

6.

Mateusz Sysiak

„We dwoje”

Ryszarda Malarska

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
7.

Laura Ślęzak

„Rozpad”

Aneta Jędrzejczyk

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
8.

Samanta Antosik

„Wszystko rośnie w sercu”

Monika Markowska

9.

Kinga Kowalczyk

„Samotność”

Monika Markowska

10.

Natalia Kucharska

„Łciato mi…”

Monika Markowska

11.

Krzysztof Tomaszewski

„Mater”
„Mój mały świat”

Przemysław Otto

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
12.

Magdalena Nadolska

„Kanciarze”

Monika Pawłowska-Wielebska

„Góra Fuji”

Dorota Chojnacka

Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
13.

Natalia Neugebauer

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
14.

Wiktoria Bąk

„Natręctwo”

Anna Krzeszewska

15.

Julia Kostecka

„Prophecy”

Anna Krzeszewska

16.

Patryk Stańczyk

„Zakorzenienie”
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Imię i nazwisko uczestnika

17.

Oliwia Szczepańska

Tytuły prac
„Zaszyci w swych
kompleksach”

Imię i nazwisko opiekuna
Anna Krzeszewska

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
18.

Amelia Piasecka

„Poranek w Wenecji”
„Szara codzienność”

Jadwiga Jezierna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
19.

Maja Kołat

„Studium psa”
„Śródziemnomorskie
inspiracje”

Magdalena Fabiszewska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi
20.

Natalia Frątczak

„Wiejski spokój”

Małgorzata Joniuk-Piątkowska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
21.

Kamil Idzikowski

„Piroman”
„Psychoza”

Krzysztof Gocałek

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
22.

Joanna Andrzejczak

„Osobowość”

Danuta Nowacka

23.

Karolina Dziuda

„Rzeczywistość”

Danuta Nowacka

24.

Anna Kurzawa

„Marzenie o wolności”

Danuta Nowacka

25.

Dominika Pindor

„Zakazany owoc”

Danuta Nowacka

26.

Julia Tomala

„Matka natura”

Danuta Nowacka

Zgierski Zespół Ponadpodstawowych w Zgierzu
27.

Karolina Dębowska

„Duch oceanu”
„Pod łóżkiem”
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Beata Rybarczyk

