
Dla uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Szczecinie rok szkolny rozpoczął się podobnie jak poprzednie: od uaktualnienia spisu 

podręczników, poznania lektur z języka polskiego, zaprezentowania obowiązkowego 

stroju na lekcje gimnastyki, wykazu zajęć dodatkowych, dat spotkań z rodzicami i — 

na krótko przed dzwonkiem kończącym pierwsze zajęcia — przedstawienia nowej 

uczennicy. 

Oczy wszystkich zwróciły się w stronę kruczowłosej, siedzącej w trzeciej ławce, 

w trzecim rzędzie, pod lekko uchylonym oknem. Wychowawczyni i równocześnie 

nauczycielka języka polskiego (zwana Metaforą, a to dlatego, że w każdym wierszu z 

pasją tropiła przenośnie, nękając nimi ostro, bez stylistycznych ozdób, 

wypowiadających się uczniów), wprowadziła ją do klasy, wskazała miejsce, ale jak 

zwykle z pierwszym szkolnym dzwonkiem otwierającym nowy szkolny rok było tyle 

zamieszania, że do tego faktu nie przywiązywano większej wagi. Tym bardziej, że 

Medardowi — z żołądkiem przyzwyczajonym przez całe lata do bułki z suchą 

krakowską kiełbasą i listkami lodowej sałaty, jak zakatarzone nosy do Sudafedu — 

zginęło śniadanie przyniesione z domu i wielu uczniów zaangażowało się w jej 

poszukiwanie pod ławkami, pod suchą jak wiór ścierką do tablicy, w koszu na śmieci, 

a nawet na szafie z pomocami dydaktycznymi. Dopiero, gdy padło imię i nazwisko: 

Tamara Bajsangur — zainteresowano się koleżanką, rozległy się szepty, powtarzano 

jej imię, próbowano wymówić nazwisko, co okazało się tak nieskuteczne jak 

wcześniejsze poszukiwanie bułki Medarda. 

Tamara wstała. 

Była inna. Żadna z dziewcząt w klasie nie mogła się pochwalić tak ciemnymi, 

gęstymi włosami splecionymi w gruby warkocz z dużą, białą kokardą. I oczy jak 

wyrzeźbione w węglu! Twarz miała pociągłą, z cerą oliwkową, nieprzeniknioną. Biała 

bluzeczka i granatowa spódniczka świadczyły, że pierwszy dzień w szkole 

potraktowała niezwykle poważnie, uroczyście, na pewno bardziej poważnie 

i uroczyście niż kilku chłopaków zasiadających w ławkach w wytartych podczas 

wakacji dżinsach i trampkach o intensywnym zapachu sklepu z nabiałem, szczególnie 

z serami pleśniowymi na półkach. 

— Tamara jest po kursie języka polskiego, ale może mieć pewne trudności w 

kontaktowaniu się. Jestem pewna, że to zrozumiecie i pomożecie jej. — Kołysząc się 

na czubkach butów, co zawsze mocno podkreślało smukłą, zgrabną sylwetkę 

nauczycielki, skupiającą na sobie uwagę przede wszystkim tych, którzy byli 



przekonani, że takie zachowanie wcześniej czy później skończy się utratą równowagi, 

chyba że Metafora nie podlega prawom fizycznym, zwróciła się do nowej: — Powiedz 

koleżankom i kolegom, skąd do nas przyjechałaś? 

Dziewczynka, przez chwilę, wsłuchiwała się w zadane pytanie, jakby docierało 

ono do niej z wielkiej odległości. Sytuacja przypominała łączenie dziennikarza z 

krajowego studia telewizyjnego z kolegą w studiu zagranicznym w dalekim 

zaoceanicznym kraju. 

— Proszę pani — przerwał ciszę Medard Olszanowski. 

— Co się stało? — Metafora skierowała oczy w stronę nerwowo zachowującego 

się rudzielca. 

— Mogę wyjść? 

— Medard, nie jesteś w zerówce, chyba wytrzymasz jeszcze kilka minut do 

dzwonka? — wyraziła nadzieję nauczycielka, wciąż wierząc w wychowawcze 

oddziaływanie przypomnień, upomnień, wskazań. 

— Muszę — z wyrazem bólu na twarzy. 

— Naprawdę? — wyraziła zdziwienie nauczycielka uczniów szóstej klasy, którzy 

raczej nie wychodzili podczas lekcji za potrzebą. 

— Chyba w szatni zostawiłem śniadanie — wyznał prawie z płaczem. 

Metafora zakołysała się jeszcze mocniej, niektórzy przypuszczali, że takiego 

odchylenia od pionu ciało nie wytrzyma i padnie na chłopaka zakłócającego jej tok 

prowadzonej lekcji. Złośliwe „ananasy” i tym razem spotkał zawód, nauczycielka po 

wakacjach nie zmieniła się, utrzymała ciało w pionie. Cóż, lata pedagogicznej praktyki! 

— Siadaj! — eksplodowała wyraźną niechęcią do egoistycznie myślącego 

w t a k i e j  chwili bułkożercy. — Naprawdę jestem w s z ó s t e j  klasie? — wyraziła 

wątpliwość. 

— W szóstej „a” — natychmiast pospieszyła z usłużnym zapewnieniem Krysia-

lizuska. 

Z trzeciej ławki trzeciego rzędu, spod okna doleciał w napiętej ciszy słodki, 

śpiewny głosik: 

— Małgobek. — dziewczynka wypowiedziała to słowo tak nieśmiało, tak cicho, 

że zewsząd rozległy się domagania, by mówiła głośniej i powtórzyła te trzy sylaby 

rozpływające się między trzema rzędami ławek. 

— Małgobek — wyręczyła zakłopotaną dziewczynę Metafora, która 

najprawdopodobniej wiedziała, gdzie leży ta wieś, sioło, miasteczko i z tym ciężarem 



encyklopedycznej wiedzy zakołysała się przed niedoukami. — A wiecie, w jakiej części 

świata szukać Małgobeku? Gdzie leży? 

W klasie urwisów zapadła głęboka cisza, jaka zwykle nastaje po kłopotliwych 

pytaniach, jakich w szkole nigdy nie brakuje. Medard znał siebie i swoich 

współmęczenników lekcyjnych tortur. 

Metafora może ich trzymać do ostatniego dzwonka w budzie, przyciskać do muru, 

ale i tak nikt pary z buzi nie wypuści, nie powie jej, gdzie leży ten cholerny Małgobek. 

Medard wie tylko jedno: gdzie prawdopodobnie leży jego bułka z suchą krakowską 

kiełbasą i lodową sałatą! I to tylko było ważne! 

— Proszę pani... — błagał o litość. 

— Wiesz? — zakpiła z niego wypoczęta, dowcipna, cierpliwa po długich 

wakacjach Metafora. 

— Na chwilę wyskoczę i zaraz wrócę — zapewniał chłopak. 

— Nie błaznuj, urwisie! — ostrzegła go. 

— Ale ja poważnie! Nawet bardzo. 

Opatrzność nad uczniami czuwa! W tym momencie, jak głos wybawienia, 

przebiegł przez szkolne korytarze metaliczny, wibrujący dźwięk automatycznie 

włączonego w schemat zajęć dzwonka. Koniec i bomba! Przerwa należy do uczniów i 

kropka! Pani nie zmieściła się z tym, co chciała powiedzieć, no to jej strata. Jutro 

dokończy. Medard pierwszy ruszył do drzwi, wystrzelił jak kamień z procy, by pomknąć 

po bułkę, a z nią pod sosnę obrośniętą bluszczem w północnej części boiska, gdzie 

już na niego czekali Figielkowie. 

Ale Metafora złamała zasadę, zresztą nie pierwszy raz, co tym razem z jej strony 

było okrucieństwem wobec głodnego i niepewnego losu bułki Medarda! 

— Chwileczkę. Macie pierwsze domowe zadanie. — zakołysała się radośnie na 

czubkach butów, ciesząc się, że tak szybko udało się jej znaleźć zajęcie dla 

wychowanków na popołudniowe godziny — Znajdziecie informacje o miejscowości 

o nazwie Małgobek! 

Nawet sympatyzujące z nauczycielką dziewczyny niechętnie popatrzyły na 

smukłą, zgrabną sylwetkę w sukience z wiskozy w kolorze cytryny i w kaszmirowej 

kamizelce. Nie podobał im się zestaw kolorów. Chyba tak samo była ubrana w czerwcu 

na koniec roku szkolnego! Ciekawe, czy w tym samym przyjdzie na pożegnanie klasy 

VI a? 

Rudowłosy Medard, z ręką na klamce drzwi, zapytał: 



— Czy to była lekcja wychowawcza, czy języka polskiego? — zapytał najbardziej 

logicznie myślący w klasie chłopak, który chełpił się tylko szóstkami z matematyki. 

Nauczycielka przestała się kołysać, spojrzała na niego chłodno. 

— A ty dodatkowo znajdziesz informacje o kraju, w którym leży Małgobek! 

Mimo wspaniałych stopni z matematyki, Medard był uczniem doświadczonym 

w cierpieniach i szkolnej niesprawiedliwości, więc przyjął karę z pokorą. Przez moment 

pomyślał tylko, że nauczycielami zadającymi domowe prace po dzwonku powinien 

zająć się Rzecznik Praw Dziecka, ale chciał jak najszybciej zakończyć ten akt znęcania 

się nad nim oraz nad klasą i pobiec po swoją bułkę. 

— Na ile stron? — zapytał rzeczowo urwis. 

Jego opanowanie, praktyczne myślenie nieco zirytowało opanowaną dotąd 

Metaforę. 

— Co najmniej na dwie! 

— Ze szkolnego zeszytu czy na papierze podaniowym? 

— Na papierze podaniowym! — nauczycielka znów była bliska eksplodowania. 

— Zrobi się! Mam papier, reszta to pestka — zapewnił niefrasobliwie chłopak 

i z rumorem wybiegł z klasy. 

Nowa źle rozpoczęła rok szkolny. Zwykle w pierwszym dniu nauczyciele nie 

zadają prac domowych, posyłają do księgarń po książki, do sklepów papierniczych po 

zeszyty odpowiedniej grubości, po przyrządy do geometrii, a przez nią Metafora 

odstąpiła od wieloletniej reguły. To nie wróży dziewczynie dobrej przyszłości. 

Aris Nowakowska, niebieskooka blondynka, zawsze poważna, skupiona, 

widywała Tamarę ze swego okna z drugiego piętra wieżowca. Nieraz widziała 

dziewczynkę z białą kokardą wracającą do domu, częściej w oknie na parterze 

mieszkania naprzeciwko. W pewnym sensie mogła ją uważać za znajomą, więc śmiało 

podeszła do niej. 

— Mam na imię Aris — przedstawiła się. — Aris Nowakowska. Powiedz, gdzie 

szukać tej miejscowości, z której przyjechałaś? Internet mi wysiadł, atlasu 

geograficznego ze skorowidzem nie mam. I czasu mi szkoda... 

Do tamtej pytanie znów docierało długo, jak przy połączeniach jednego 

dziennikarskiego studia z drugim. 

— Czeczenia — wyszeptała Tamara. 

Niebieskie oczy Aris stały się jeszcze bardziej błękitne. 



— Zimno, zimno... — przywoływała na pomoc zabawę w chowanie przedmiotu 

i docieranie do niego z pomocą określania przez osobę ukrywającą rzecz w zależności 

od zbliżania się do niej słowami: zimno, ciepło, gorąco. 

Czeczenia dla Aris znajdowała się w odległości przejmującego chłodu. Słyszała 

o niej tylko wtedy, gdy brat oglądał wiadomości sportowe i padało nazwisko: Mameda 

Chalidowa, Czeczena z polskim obywatelstwem, odnoszącego sukcesy w mieszanych 

sztukach walki. 

— Ale gdzie szukać Czeczenii? 

Jej wystarczała informacja, że Chalidow był Czeczenem, więcej wiedzieć nie 

potrzebowała. Przynajmniej tak było dotychczas. 

Tamara zaczęła się przepraszająco uśmiechać. Najwidoczniej w Małgobeku nie 

znano zabawy w zimno-ciepło. 

Za plecami Aris stanęła Metafora. Jak to się dzieje, że nauczyciele zawsze 

zjawiają się w najmniej oczekiwanym momencie? Tak jest na klasówkach, 

kartkówkach. Człowiek cicho próbuje się skonsultować z sąsiadem, uzgodnić coś, by 

belferce zaoszczędzić na czerwonym długopisie, a tu: trrrach! Jest ciało pedagogiczne 

i rozlega się ostrzegawczy syk: o d b i o r ę  p r a c ę! Tak było i teraz. Już, już, 

niewiele brakowało, a dowiedziałaby się, gdzie szukać  Małgobeku, a tu nagle... 

„Widocznie — zdążyła jeszcze pomyśleć Aris — ten zawód wybierają ludzie 

wyposażeni w dodatkowy zmysł!”. 

— Nie męcz koleżanki, daj jej spokój. 

I zabrała ze sobą jedyne źródło informacji o Małgobeku do nauczycielskiego 

pokoju, gdzie przedstawi gronu pedagogicznemu nową uczennicę, przybyłą z 

Czeczenii. 

Aris, po powrocie do domu, zastała babcię Melanię Sargysjan. Jak zwykle 

wertowała stare czasopisma, wyczytując z nich wiadomości sprzed wielu tygodni. Taki 

miała zwyczaj: nie pozwalała wyrzucić z domu żadnej gazety, zanim jej nie przejrzała. 

W mieszkaniu Nowakowskich zjawiała się na każdy telefon córki, Janki. Przyjeżdżała 

ze swoimi kluczami z odległej dzielnicy — ze Słonecznego, by zaopiekować się 

wnuczką Aris i wnukiem Adrianem, starszym bratem dziewczynki. Czekały na nią stare 

gazety. Siadała nad nimi i nie przepuszczała żadnej linijki druku, zdjęć, podpisu pod 

nimi. 

Lubiła wnuki, maturzystę Adriana i szóstoklasistkę Aris. Ale dość niechętnie 

odrywała się od czasopism, by zadać stereotypowe pytanie: 



— Co tam w szkole? 

Dzieci zwykle odpowiadały krótko: 

— Okej! 

Babcia znała już znaczenie tej wypowiedzi, zawsze ją zadowalała, więc i tym 

razem spokojnie powróciła do lektury pism: „Moda na Zdrowie” i „Świat zdrowia”. 

Jednak po chwili przerwała czytanie, bo przypomniała sobie o czymś. 

— Dobijał się jakiś facet, chciał coś grzebać w Internecie, nie wpuściłam. Teraz 

tylu oszustów się kręci. Mówił, że jutro zajrzy znowu. A niech tam, co mi tam. Jak to 

był oszust, to może do jutra wpadnie w ręce policji. 

— Szkoda — westchnęła Aris i nie pozwoliła babci powrócić do rozłożonych 

czasopism. — Mam problem, z którym sama sobie nie poradzę. Będę musiała 

zadzwonić do mamy. 

Melania Sargysjan niechętnie oderwała oczy od czasopism i przeniosła wzrok na 

jasną główkę Aris. 

— Nie zawracaj matce głowy... Jeszcze przez ciebie wyleci z redakcji. Jest tylu 

młodych, którzy nie są obarczeni dziećmi... A ty wydzwaniasz do niej i wydzwaniasz 

aż sprzykrzy się to kobiecie z centrali i doniesie szefowi, ile to ona traci czasu na 

rozmowy prywatne. Jakiż to masz problem? 

— Mam znaleźć na mapie Małgobek. Nie mam atlasu ze skorowidzem, a internet 

zepsuty. 

Melania Sargysjan przybyła z rodzicami ze Wschodu, a jej dziadkowie z Armenii. 

— Znałam kobietę z aułu Bienoj w Czeczenii — przypomniała sobie. — Do 

Małgobeku jeździła po towar, a potem uciekła z dziećmi i zamieszkała w Drohobyczu, 

gdzie pracowała u bardzo zacnego Żyda. Jak ktoś wszedł do jego sklepu z dzieckiem, 

to zawsze cukierkami częstował. Jego dobroć nie wystarczyła do przeżycia wojny. 

Aris nie ukrywała zdumienia. 

— To babcia wie, gdzie leży Małgobek? 

— Przecież mówię: w Czeczenii, na Zakaukaziu. Stamtąd wielu ludzi uciekło, 

szczególnie ci, którzy mieli jakieś związki z naszą ojczyzną. A gdzie nas, Polaków, nie 

było? Żydzi i my to wieczni tułacze. 

Aris musi zapytać Tamarę, czy płynie w niej choć tyciu-tyciu krwi polskiej. Wtedy 

byłoby jasne, dlaczego przyjechała do Polski. 

Babcia wróciła do przeglądu czasopism. 

— Kto to jest Piotr Kupicha? — wymruczała pod nosem. — Tyle o nim piszą... 



Dziewczynka na jego temat miała znacznie więcej do powiedzenia, aniżeli o 

Czeczenii. Nawet wiedziała, z kim tego wokalistę z zespołu „Feel” ostatnio widywano. 

Jeszcze nie rozpędziła się z informacjami o gwieździe estrady, gdy babcia Melania 

smacznie chrapnęła w fotelu. Ach, to starsze pokolenie, żadnego żywego 

zainteresowania współczesną kulturą! 

 


