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Przed Państwem przygotowana z myślą o na-
uczycielach szkół ponadpodstawowych broszura 
zawierająca scenariusze zajęć do filmu „Kiedy się 
pojawiłeś” w reż. Pterea Hutchingsa. Jest to pro-
dukcja, w której w kwestie dorastania, codzien-
nych problemów młodych ludzi wprowadzony zo-
staje wymagający temat choroby nowotworowej. 
Film, mimo iż porusza tak istotne kwestie, ujmuje 
je w nieszablonowy sposób. Nie jest przeciążony 
tematem choroby, czy śmierci, wręcz przeciwnie 
jest ona w nim pokazana jako coś naturalnego, co-
dziennego, z czym zwyczajnie trzeba się zmierzyć, 
albo nauczyć się z tym żyć. Trudniejsze momenty 
przełamywane są żartem lub swobodną muzyką. 
Sam reżyser podkreśla:

Taka zamiana tonacji była bardzo ważna, Moim 
zadaniem pomaga widzom zaangażować się jeszcze 
bardziej w snutą przez nas historię. Humor, rzecz ja-
sna, w tym przypadku, dla bohaterów pełni funkcję 
mechanizmu obronnego, ale zarazem, to dla nich coś 
wielce naturalnego, zwłaszcza dla Skye.

Postać dziewczyny, Skye, choć podobna w swym 
brawurowym zachowaniu do wielu nastolatek z in-
nych produkcji, tu z racji rozbudowanej kreacji po-
kazana zostaje również jako ta zagubiona i potrze-
bująca wsparcia w sytuacji, w której się znalazła. 
Nie ma wątpliwości, że lepiej prezentuje się boha-
ter silny, z nim łatwiej się utożsamić, ale postać 
łącząca w sobie zarówno siłę jak i słabość na dłużej 
zostaje w pamięci.

Dodatkowym atutem filmu jest główny boha-
ter, w zasadzie trudno określić, które z nich gra 

tu te pierwsze skrzypce. Calvin to typowy nastola-
tek, zagubiony w zmianach, które zachodzą w nim 
w zawiązku z dorastaniem, ale i zagubiony w świe-
cie, często obawiający się jakiegokolwiek działania. 
Jednocześnie to właśnie jego postać pokazuje, że 
wszystko ma gdzieś swój początek i jakiś powód. 
Stanowi świetne przełamaniem i odciążenie od 
choroby Skye.

W broszurze znajdziecie Państwo dwa scenariu-
sze, pierwszy z nich dotyczy lekcji wychowawczej, 
drugi lekcji języka polskiego.

Film świetnie sprawdzi się właśnie na lekcji wy-
chowawczej, rewelacyjnie nadaje się do przeprowa-
dzenia trudnych rozmów z uczniami/uczennicami 
w oparciu o historie Skye i Calvina. Pozwala posta-
wić pytanie, na które część z młodych ludzi szuka 
lub szukała już odwiedzi: Jak mierzyć się z choro-
bą? Jakie pytanie, wątpliwości ma osoba chora? Jak 
z nią rozmawiać, o czym? Czego oczekuje od bli-
skich, rodziny, przyjaciół, chłopaka, dziewczyny?

Drugi scenariusz odświeża nieco lekturę „Lalki” 
B. Prusa, kanonicznego tekstu literackiego, od lat 
wykorzystywanego w trakcie egzaminu maturalne-
go zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Zesta-
wiając Izabelę Łęcka ze Skye pozwala na nieco inne 
spojrzenie na bohaterkę powieści. Zderzenie po-
staw tych dwóch postaci z tak różnych epok i z tak 
różnym podejściem do życia, temperamentem 
może zaowocować nowym ciekawym spojrzeniem 
na samą postać Izabeli jak i epoki.

O filmie
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Temat: Chciałbym/chciałabym żeby mnie to nie 
dotyczyło!
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Adresaci: młodzież klas 7 i 8 szkół podstawowych, 
szkół pondapodstawowych
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Cele lekcji:
uczennica/uczeń po zajęciach:
–  ocenia sytuację w jakiej znalazł się bohater/bo-

haterka,
–  potrafi wczuć się w jego/jej położenie, empaty-

zuje z nią/nimi
–  rozwija samoświadomość – uczuć, emocji, za-

chowań,
– doskonali umiejętność dyskusji,
–  pogłębia analizę filmu oraz problemów w nim 

zawartych.

Metody:
– praca w grupach,
– tworzenie person,
– dyskusja
– praca indywidualna.

Słowa kluczowe:
uczucia, emocje, zmiany, choroba, rodzina, akcep-
tacja.

Materiały pomocnicze:
– karty pracy – persony,
– dwa duże arkusze szarego papieru lub tablica 
podzielona na dwie części.

Lekcja odbywa się po projekcji filmu w reż. Pete-
ra Hutchingsa, Kiedy się pojawiłaś, 2018.

PRZEBIEG LEKCJI:
Temat choroby nowotworowej poruszany w filmie 
jest niezwykle delikatną kwestią. Rozmawiając 
z młodzieżą staraj się nie odnosić bezpośrednio 

do tego co mogliby czuć w danej sytuacji, możesz 
niechcący urazić kogoś kto jest lub był w podobnej 
sytuacji. To niezwykle trudne jak i potrzebne zaję-
cia. Może zdarzyć się, że na którymś etapie lekcji 
uczeń/uczennica podzielą się z klasą osobistymi 
historiami, pamiętaj żeby nie porównywać ich 
z historią z filmu, każdy przypadek jest inny. Takie 
porównanie mogłoby spowodować umniejszenie 
wartości przejścia opowiedzianego przez ucznia/
uczennicę. Zadbaj o ich poczucie bezpieczeństwa 
i doceń podzielenie się prywatnym przeżyciem.

1. Dyskusja:
Lekcję rozpocznij od ogólnej oceny filmu. Poproś, 
by uczniowie/uczennice postarali się uzasadnić 
swoją ocenę filmu.

– Z czego wynika?
– Jak oceniają bohaterów?
– Czy mogliby się z nimi utożsamić?
Początkowa dyskusja to jedynie wprowadzenie 

w temat, pogłębiona rozmowa na temat zachowań 
i postaw bohaterów odbywa się w zasadniczej czę-
ści zajęć.

2. Wprowadzenie tematu lekcji:
Temat: „Chciałbym/chciałabym żeby mnie to nie 
dotyczyło! ”

Wyjaśnij uczniom/uczennicom, że dzisiejsze za-
jęcia poświecicie na analizę i omówienie zachowań, 
emocji bohaterów filmu: Skye i Calvina.

(punkty 1 i 2, czas 5–10 min.)

3. Praca w grupach
Na tym etapie lekcji młodzież będzie pracowała 
w grupach nad dwoma postaciami. Podziel klasę 
sześć 4–5-osobowych zespołów. Do podziału na gru-
py możesz użyć zwykłej talii kart. Każdy z uczniów/
uczennic wybiera jedną z kart ułożonych awersem 
do blatu stołu. Łączą się w zespoły, np. królów, dam 
itp. Jeśli zdecydujesz się na zespoły 5-osobowe dodaj 
do każdego zespołu jedną kartę, np. asa, jedynki itp.

Scenariusz zajęć do filmu  
Kiedy się pojawiłaś, reż. Peter Hutchings, USA 2018

(lekcja wychowawcza)
Opracowała: Katarzyna Czubińska
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Przedstawicieli grup poproś o wylosowanie po-
staci (przygotuj wcześniej 6 losów).

W ten sposób trzy stworzone zespoły pracują 
oddzielnie nad Calvinem, trzy nad Skye.

Wręcz im kartę wylosowanej persony. Karty per-
son w załączniku nr 1.

Czym jest persona
Persona jest to przeanalizowanie postaci/boha-
tera/bohaterki, w szerokim spektrum. Tworzenie 
person pozwala lepiej zrozumieć postać, jej zacho-
wania, cechy, postępowanie. Ułatwia odniesienie 
się do posiadanych informacji. Aby tak się jednak 
stało, szczegółowy opis persony powinien być opar-
ty na pozyskanych wcześniej danych. Tylko wtedy 
będzie ona użytecznym narzędziem.

(Zespoły pracują nad opracowaniem persony 
bohatera/bohaterki około 10–15 minut.)

4. Prezentacja wypracowanych person
A) Po opracowaniu zadania przez grupy, dwoje 

przedstawicieli/przedstawicielek zespołu prezen-
tuje na forum efekty wspólnej pracy. Jedno z nich, 
w trakcie wypowiedzi kolegi/koleżanki z zespołu 
uzupełnia najważniejszymi hasłami kontur po-
staci Skye.

Po wypowiedziach wszystkich grup oraz uzupeł-
nieniu przez nich konturu, druga część klasy, zaj-
mująca się dotychczas Calvinem, może rozbudować 
opis na arkuszu lub tablicy o swoje spostrzeżenia.

To również moment na dookreślenie pewnych 
kwestii, czy też wyciągnięcie wniosków, jeśli nie 
padną w trakcie omawiania persony Skye, np.:

– Jaki ma stosunek do choroby?
– Czego się boi?
– Czego jej brakuje?
– Czego oczekiwałaby od dorosłych (rodziców), 

a czego od przyjaciół?
B) Następnym krokiem jest przedstawienie 

opracowanej przez pozostałe trzy zespoły persony 
Calvina. Uczniowie/uczennice postępują identycz-

nie jak ich poprzednicy, omawiając i uzupełniając 
ogólny portret najważniejszymi hasłami. Grupa 
zajmująca się Skye ma prawo dodać swoje spo-
strzeżenia.

Pytania pogłębiające wiedzę o postaci, np.:
– Z czego może wynika początkowe zachowanie 

Calvina?
– Kim staje się dla niego Skye?
(Czas 15 min.)

5. Dyskusja podsumowująca.
Wróć do tematu lekcji:
Chciałbym/chciałabym żeby mnie to nie do-

tyczyło!
To czas na dyskusję o emocjach, którymi targa-

ne są obydwie strony. By uczestnicy/uczestniczki 
czuli się w pełni bezpiecznie cały czas opieraj ją na 
film. Jedynie gdyby pojawiła się prywatna opowieść 
ucznia/uczennicy pozwól na jej wybrzmienie, nie 
zbywaj, nie porównuj!

– Jak mierzyć się z choroba?
– Jakie pytania, wątpliwości ma osoba chora?
– Co może czuć?
– Jak z nią rozmawiać, o czym?
– Czego oczekuje od bliskich, rodziny, przyjaciół, 

chłopaka, dziewczyny?
I z drugiej strony:
– Co robić gdy ktoś z twojego otoczenia zachoro-

wał?
– Jak się zachować? Co mówić? Czego nie unikać?
– Czy próba zachowania normalności zawsze jest 

właściwa?
– Co czuję osoba bliska, członek rodziny przyja-

ciel, znajomy sąsiad? – różne zależności i różny sto-
pień przeżywania choroby.

– Jak wpływa na bliskich ta sytuacja? Co zmienia 
w ich życiu?

– Czy mają prawo być źli i na kogo?
Podsumowując dyskusję podkreśl istotę rozmo-

wy z drugą osoba w takiej sytuacji!
(Czas 15 minut)



5

Dane osobowe:
Wiek:
 
płeć:
 
miejsce zamieszkania:

wykształcenie:
 
rodzina:

Zachowania na co dzień
(jakim jest człowiekiem, co lubi robić, gdzie 
lubi spędzać czas, jak?)

Jakie ma zdolności
(co potrafi?, do czego dąży?)

Jak reaguje na trudne sytuacje?
(zachowanie, stan psychiczny)

Relacje
(z rodzicami, przyjaciółmi, przypadkowymi ludźmi)

Jakie są jej marzenia?
(czego pragnie? Co chciałaby mieć, posiadać?)

Czym się kieruje w życiu?
(co jest dla niej najważniejsze, czemu podpo-
rządkowuje całe życie?)

Materiały pomocnicze 
Załącznik nr 1.
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Temat: Gdyby Skye spotkała Izabelę Łęcką, a nie 
Calvina?
Przedmiot: język polski
Adresaci: młodzież szkół pondapodstawowych
Czas trwania: jedna lub dwie godziny lekcyjne. 
Scenariusz pozwala na dostosowanie długości za-
jęć do potrzeb i możliwości czasowych nauczyciela.

Cele lekcji:
uczennica/uczeń po zajęciach:
 –  rozpoznaje tematykę i problematykę tekstu oraz 

jej związek z programem epoki literackiej, zjawi-
skami społecznymi, historycznymi, egzystencjal-
nymi i estetycznymi,

–  doskonali umiejętność analizy i interpretacji tek-
stów literackich i innych tekstów kultury, oraz ich 
korespondencji,

–  potrafi ocenić postać, wyciągnąć wnioski, ob-
serwując ją z wielu stron,

–  odnajduje w postaci pozytywistycznej nowe 
cechy poprzez zderzenie jej z postacią z współ-
czesnego świata,

–  doskonali umiejętność dyskusji,
–  pogłębia analizę filmu oraz problemów w nim 

zawartych.

Metody:
– praca indywidualna.
– praca w grupach,
– metoda 4 uszu Schulz von Thun,
– dyskusja

Słowa kluczowe:
arystokracja, klasy społeczne, uczucia, emocje, 
rodzina, życie, wizerunek.

Materiały pomocnicze:
– karty pracy – cztery uszy Schulz von Thun,
– teksty do analizy fragmenty „Lalki” B. Prusa
– arkusz szarego papieru.

Lekcja odbywa się po projekcji filmu w reż.  
, Kiedy się pojawiłaś, 2018.

PRZEBIEG LEKCJI:
„Lalka” jest kanonicznym tekstem literackim, od lat 
wykorzystywanym w trakcie egzaminu dojrzałości. 
W przypadku niniejszego scenariusza zestawiamy 
dwie postawy życiowe bohaterek z dwóch różnych 
epok, śmiało można rzec, z dwóch różnych świa-
tów. Odświeżając nieco lekturę, a także spojrzenie 
na samą bohaterkę Izabelę Łęcką.

Wskazówka:
Przed lekcją – jeśli masz możliwość, przearanżuj 
ustawienie sali. Pozwoli, to na wytrącenie z rutyny, 
uzyskanie lepszego skupienia i większej kreatyw-
ności uczniów/uczennic. Stoły ustaw tak, by po 
środku zostawić wolną przestrzeń. Jeśli planujesz 
stworzenie 5/6 grup postaraj się, by mogły pra-
cować oddzielnie tworząc jednak z ich stanowisk 
koło/kwadrat z wolną przestrzenią w środku.

1. Dyskusja:
Lekcję rozpocznij od rozdania uczniom/uczen-
nicom karnetów z dwoma pytaniami, poproś ich 
o indywidualne odpowiedzi.

Scenariusz zajęć do filmu  
Kiedy się pojawiłaś, reż. Peter Hutchings, USA 2018

(język polski)
Opracowała: Katarzyna Czubińska
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Uczniowie/uczennice po wypełnieniu karnetu, 
odkładają go na podłogę pośrodku sali. Gdy wszy-
scy wykonają zadanie, poproś, by przeszli wokół 
wypełnionych kart i zapoznali się z tym co napisali 
inni.

Po powrocie na miejsca rozpocznij dyskusję:
– Kim w ich ocenie jest Skye?
– Jak postać wyłania się z Waszych karnetów?
– Co jest dla niej ważne?
– Czym zupełnie się nie przejmuje?
– Czym kieruje się w życiu?
Początkowa dyskusja, to jedynie wprowadzenie 

w temat, dalsza poszerzona rozmowa na temat za-
chowań i postaw bohaterki w zderzeniu z Izabelą 
Łęcka odbywa się w końcowej części zajęć.

2. Wprowadzenie tematu lekcji:
Temat: „Gdyby Skye spotkała Izabelę Łęcką, a nie 
Calvina? ”

Wyjaśnij uczniom/uczennicom, że dzisiejsze 
zajęcia poświecicie na analizę i omówienie dwóch 
postaci i zderzenie ich ze sobą – Izabeli z powieści 
pozytywistycznej i Skye postaci filmowej z XXI w.

(punkty 1 i 2, czas 10–15 min)

3. Praca w grupach
Na tym etapie lekcji młodzież pracuje w grupach 
nad postacią Izabeli Łęckiej.

Podziel klasę sześć 4–5-osobowych zespołów. Do 
podziału możesz zastosować kolorowe losy. Poproś 
przedstawicieli zespołów o odebranie materiałów 
(fragmentu tekstu oraz karty pracy załącznik 2 
i 3). Każda grupa pracuje nad innym fragmentem 
tekstu!

Metoda 4 uszu Schulz von Thun, czym jest?
„Kwadrat wypowiedzi stanowi fundament modelu 
komunikacji, jaki opracował w latach 70. F. Schulz 
von Thun. W modelu tym autor za znacza, że każda 
wypowiedź niesie ze sobą cztery rodzaje wiadomości 
odnoszące się do czterech różnych aspektów komu-
nikacji. Są nimi:

1. Treść merytoryczna – temat rozmowy, to, 
o czym informuję np. zdarzenia, informacje o spra-
wie (treść wiadomości);

2. Ujawnianie własnego Ja – mówienie o sobie, 
swoich myślach, uczuciach, zamiarach (mniej lub 
bardziej świadome odkrycie siebie);

3. Określenie wzajemnych relacji – ujawnienie 
stosunku i nasta wienia do odbiorcy (ukazanie, jak 
nadawca postrzega łączące go więzi z odbiorcą);

Model kwadratu komunikacyjnego według Friedemanna Schulza von Thuna
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4. Apel – próba wywarcia wpływu na odbiorcę (to, 
do czego nadawca chce skłonić odbiorcę).

Wymienione cztery elementy, choć obecne w wy-
powiedzi mogą być różnie zaakcentowane. W związ-
ku z czym nadawca może mieć przekonanie o prze-
kazie rzeczowym, nie będąc świadomym tego, że 
dalsze trzy aspekty są zawarte w jego komunikacie. 
Niekiedy sposób wypowiedzi ujawnia takie elementy, 
których nie chcielibyśmy wyrazić.”
(około 20–25 minut.)

Więcej na:  https://goo.gl/RXztvk

4. Prezentacja opracowanego materiału:
Poproś uczestnika/uczestniczkę o przyjęcie roli 
skryby. Na jednej ze ścian rozwieś arkusz szarego pa-
pieru, na którym uczeń/uczennica zapisze najważ-
niejsze wnioski z wypowiedzi kolegów/koleżanek.

Przedstawiciele grup prezentują karty pracy, 
rozpoczynając od treści merytorycznych, by wpro-
wadzić w kontekst sytuacji pozostałych uczestni-
ków/uczestniczki.
(Czas 20 min)

5. Dyskusja.
Po zakończeniu wypowiedzi grup, jeśli starczy cza-
su, pozwól uczniom podejść i zapoznać się zbiorczo 
z wizerunkiem Izabeli.

Spróbujcie określić jaką osoba jest Izabela – 
ważne, by wnioski wyszły od uczniów, jeśli tak się 
nie stanie, zadaj pytania ukierunkowujące:

– Jak określić jej emocje uczucia, z czym się wiążą?
– Jak ocenia siebie i swoją pozycję?
– Jaki jest jej stosunek do ludzi?
– Czym kieruje się przy ich ocenie?
– Na czym opiera swoją wizję świata?

6. Dyskusja podsumowująca.
Powróć do tematu zajęć: Gdyby Skye spotkała Iza-
belę Łęcką, a nie Calvina?

W sali cały czas pozostają wypracowane przez 
uczniów/uczennice materiały. Na środku karnety 
z informacjami o Skye, na widocznej przez wszyst-
kich ścianie arkusz z zbiorem wniosków dotyczą-
cych Izabeli.

Zaznacz, iż jeśli uczniowie/uczennice potrze-
bują podejść przypomnieć sobie lub uporządko-
wać informacje, o którejś z postaci mogą to zrobić 
właśnie teraz. Z propozycji mogą skorzystać po-
jedyncze osoby lub duża grupa, w zależności od 
działań uczniów rozpocznij dyskusję lub poczekaj 
na powrót uczniów na miejsca.

– Która z bohaterek zjednałaby swoim zachowa-
niem drugą?

– Czy takie oddziaływanie w ogóle jest możliwe?
– Jak powiązać temperament Skye z epoką pozy-

tywizmu i końcem XIX wieku?
– Na ile Izabela mogłaby zmienić swoje postępo-

wanie uwzględniając historię, kulturę okresu w któ-
rym żyła?
(Czas 15 minut)
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Materiały pomocnicze 
Załącznik nr 1.
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Fragment 1
Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym 
i nie tylko nadludzkim, ale – nadnaturalnym. Sy-
piała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, 
siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach 
lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sre-
ber i porcelany kosztownej jak złoto.

Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista 
wiosna, pełna łagodnego światła, żywych kwiatów 
i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez 
całe miesiące kładła się spać o ósmej rano, a ja-
dała obiad o drugiej po północy. Nie istniały róż-
nice położeń jeograficznych, gdyż w Paryżu, Wied-
niu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali się 
ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprzęty, 
a nawet te same potrawy: zupy z wodorostów Oce-
anu Spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby 
z Atlantyku albo z Morza Śródziemnego, zwierzy-
na ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich części 
świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, 
gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją 
samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, 
na góry wnoszono.

Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od desz-
czu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki 
od słońca. I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca na 
miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet 
nad prawa natury. Dwa razy spotkała ją straszna 
burza, raz w Alpach, drugi – na Morzu Śródziem-
nym. Truchleli najodważniejsi, ale panna Izabela 
ze śmiechem przysłuchiwała się łoskotowi druzgo-
tanych skał i trzeszczeniu okrętu, ani przypuszcza-
jąc możliwości niebezpieczeństwa. Natura urządzi-
ła dla niej piękne widowisko z piorunów, kamieni 
i morskiego odmętu, jak w innym czasie pokazała 
jej księżyc nad Jeziorem Genewskim albo nad wo-
dospadem Renu rozdarła chmury, które zakrywały 
słońce. To samo przecie robią co dzień maszyniści 
teatrów i nawet w zdenerwowanych damach nie 
wywołują obawy.

Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szeleściły 
jedwabie, rosły tylko rzeźbione drzewa, a glina 
pokrywała się artystycznymi malowidłami, ten 
świat miał swoją specjalną ludność. Właściwymi 
jego mieszkańcami były księżniczki i książęta, hra-
bianki i hrabiowie tudzież bardzo stara i majętna 
szlachta obojej płci. Znajdowały się tam jeszcze 

damy zamężne i panowie żonaci w charakterze 
gospodarzy domów, matrony strzegące wykwint-
nego obejścia i dobrych obyczajów i starzy pano-
wie, którzy zasiadali na pierwszych miejscach przy 
stole, oświadczali młodzież, błogosławili ją i gry-
wali w karty. Byli też biskupi, wizerunki Boga na 
ziemi, wysocy urzędnicy, których obecność zabez-
pieczała świat od nieporządków społecznych i trzę-
sienia ziemi, a nareszcie dzieci, małe cherubiny, 
zesłane z nieba po to, ażeby starsi mogli urządzać 
kinderbale.

Wśród stałej ludności zaczarowanego świata 
ukazywał się od czasu do czasu zwykły śmiertel-
nik, który na skrzydłach reputacji potrafił wzbić 
się aż do szczytów Olimpu. Zwykle bywał nim ja-
kiś inżynier, który łączył oceany albo wiercił czy 
też budował Alpy. Był jakiś kapitan, który w walce 
z dzikimi stracił swoją kompanię, a sam okryty ra-
nami ocalał dzięki miłości murzyńskiej księżniczki. 
Był podróżnik, który podobno odkrył nową część 
świata, rozbił się z okrętem na bezludnej wyspie 
i bodaj czy nie kosztował ludzkiego mięsa.

Fragment 2
I jeszcze wiedziała panna Izabela, że na tamtym, 
zwyczajnym świecie trafiają się ludzie nieszczę-
śliwi. Więc każdemu ubogiemu, o ile spotkał ją, 
kazała dawać po kilka złotych; raz spotkawszy 
mizerną matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy 
piersi oddała jej bransoletę, a brudne, żebrzące 
dzieci obdarzała cukierkami i całowała z poboż-
nym uczuciem. Zdawało się jej, że w którymś z tych 
biedaków, a może w każdym, jest utajony Chry-
stus, który zastąpił jej drogę, ażeby dać okazję do 
spełnienia dobrego czynu.

W ogóle dla ludzi z niższego świata miała ser-
ce życzliwe. Przychodziły jej na myśl słowa Pisma 
Świętego: „W pocie czoła pracować będziesz.” Wi-
docznie popełnili oni jakiś ciężki grzech, skoro ska-
zano ich na pracę; ależ tacy jak ona aniołowie nie 
mogli nie ubolewać nad ich losem. Tacy jak ona, 
dla której największą pracą było dotknięcie elek-
trycznego dzwonka albo wydanie rozkazu.

Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne 
wrażenie.

Pewnego dnia, we Francji, zwiedzała fabrykę 
żelazną. Zjeżdżając z góry, w okolicy pełnej lasów 
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i łąk, pod szafirowym niebem zobaczyła otchłań 
wypełnioną obłokami czarnych dymów i białych 
par i usłyszała głuchy łoskot, zgrzyt i sapanie 
machin. Potem widziała piece, jak wieże średnio-
wiecznych zamków, dyszące płomieniami – potęż-
ne koła, które obracały się z szybkością błyskawic 
– wielkie rusztowania, które same toczyły się po 
szynach – strumienie rozpalonego do białości że-
laza i półnagich robotników, jak spiżowe posągi, 
o ponurych wejrzeniach. Ponad tym wszystkim – 
krwawa łuna, warczenie kół, jęki miechów, grzmot 
młotów i niecierpliwe oddechy kotłów, a pod sto-
pami dreszcz wylęknionej ziemi.

Wtedy zdało się jej, że z wyżyn szczęśliwego 
Olimpu zstąpiła do beznadziejnej otchłani Wul-
kana, gdzie cyklopowie kują pioruny mogące zdru-
zgotać sam Olimp. Przyszły jej na myśl legendy 
o zbuntowanych olbrzymach, o końcu tego pięk-
nego świata, w którym przebywała, i pierwszy raz 
w życiu ją, boginię, przed którą gięli się marszał-
kowie i senatorzy, zdjęła trwoga.

– To są straszni ludzie, papo... – szepnęła do 
ojca.

Ojciec milczał, tylko mocniej przycisnął jej ra-
mię.

– Ale kobietom oni nic złego nie zrobią?
– Tak, nawet oni – odpowiedział pan Tomasz.
W tej chwili pannę Izabelę ogarnął wstyd na 

myśl, że troszczyła się tylko o kobiety. Więc szyb-
ko dodała:

– A jeżeli nam, to i wam nie zrobią nic złego...
Ale pan Tomasz uśmiechnął się i potrząsnął 

głową. W owym czasie dużo mówiono o zbliżają-
cym się końcu starego świata, a pan Tomasz głębo-
ko odczuwał to, z wielkimi trudnościami wydoby-
wając pieniądze od swoich pełnomocników.

Odwiedziny fabryki stanowiły ważną epokę 
w życiu panny Izabeli. Z religijną czcią czytywała 
ona poezje swego dalekiego kuzyna, Zygmunta, 
i zdawało się jej, że dziś znalazła ilustrację do Nie-
boskiej komedii. Odtąd często marzyła o zmroku, 
że na górze kąpiącej się w słońcu, skąd zjeżdżał jej 
powóz do fabryki, stoją Okopy Św. Trójcy, a w tej 
dolinie zasnutej dymami i parą było obozowisko 
zbuntowanych demokratów, gotowych lada chwila 
ruszyć do szturmu i zburzyć jej piękny świat.

Fragment 3
– A dziś nie ma wojny?... Zmieniła się tylko broń: 
zamiast kosą albo jataganem walczą rublem. Jo-
asia dobrze to rozumiała sprzedając nie serwis – 
ale rodzinny majątek, albo rozbierając na wybudo-
wanie spichlerza ruiny zamku.

– Więc jesteśmy zwyciężeni... – szepnęła panna 
Izabela.

– Nie, dziecko – odparł pan Tomasz prostując 
się. – My dopiero zaczniemy triumfować i bodaj 
czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Oni 
tak głęboko zasnęli, że razi ich każdy objaw żywot-
ności, każdy mój śmielszy krok – dodał jakby do 
siebie.

– Twój, papo?
-Tak. Myśleli, że poproszę ich o pomoc. Sama 

Joasia chętnie zrobiłaby mnie swoim plenipoten-
tem. Ja natomiast podziękowałem im za emeryturę 
i zbliżyłem się do mieszczaństwa. Zyskałem u tych 
ludzi powagę, która zaczyna trwożyć nasze sfery. 
Myśleli, że zejdę na drugi plan, a widzą, że mogę 
wysunąć się na pierwszy.

-Ty, papo?
– Ja. Dotychczas milczałem nie mając odpo-

wiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, 
który zrozumiał moje idee, i zacznę działać.

– Któż to jest? – spytała panna Izabela, ze zdu-
mieniem patrząc na ojca.

– Niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. 
Przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczań-
stwo, stworzę towarzystwo do handlu ze Wscho-
dem, tym sposobem dźwignę przemysł...

– Ty, papo?
– I wówczas zobaczymy, kto wysunie się na-

przód, choćby przy możliwych wyborach do rady 
miejskiej...

Panna Izabela słuchała z szeroko otwartymi 
oczyma.

– Czy ten człowiek – szepnęła – o którym mó-
wisz, papo, nie jest jakim aferzystą, awanturni-
kiem?...

– Nie znasz go więc? – spytał pan Tomasz. On 
jednak jest jednym z naszych dostawców.

– Sklep znam, bardzo ładny – mówiła panna 
Izabela zamyślając się. – Jest tam stary subiekt, 
który wygląda trochę na dziwaka, ale nadzwyczaj-
nie uprzejmy... Ach, zdaje mi się, że kilka dni temu 
poznałam i właściciela... Wygląda na gbura...

– Wokulski gbur?... – zdziwił się pan Tomasz. 
– Jest on wprawdzie trochę sztywny, ale bardzo 
grzeczny.

Panna Izabela wstrząsnęła głową.
– Niemiły człowiek – odpowiedziała z oży-

wieniem. – Teraz przypominam go sobie... Będąc 
we wtorek w sklepie zapytałam go o cenę wachla-
rza... Trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie!... 
Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją 
ogromną czerwoną rękę do subiekta (nawet dość 
eleganckiego chłopca) i mruknął głosem, w którym 
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czuć było gniew: panie Morawski czy Mraczewski 
(bo nie pamiętam), pani zapytuje o cenę wachla-
rza. A... nieciekawego znalazł papo wspólnika!... – 
śmiała się panna Izabela.

– Szalonej energii człowiek, żelazny człowiek – 
odparł pan Tomasz. – Oni tacy. Poznasz ich, bo my-
ślę urządzić w domu parę zebrań. Wszyscy orygi-
nalni, ale ten oryginalniejszy od innych.

– Papa tych panów chce przyjmować?...

Fragment 4
Co za straszne położenie!... Już miesiąc zadłużają 
się u swego lokaja, a od dziesięciu dni jej ojciec na 
swoje drobne wydatki wygrywa pieniądze w kar-
ty... Wygrać można; panowie wygrywają tysiące, 
ale nie na opędzenie pierwszych potrzeb, i przecież 
– nie od kupców. Ach, gdyby można, upadłaby ojcu 
do nóg i błagała go, ażeby nie grywał z tymi ludź-
mi, a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan ma-
jątkowy jest tak ciężki. Za kilka dni, gdy odbierze 
pieniądze za swój serwis, sama wręczy ojcu paręset 
rubli prosząc, ażeby je przegrał do tego pana Wo-
kulskiego, ażeby wynagrodził go hojniej, niż ona 
wynagrodzi Mikołaja za zaciągnięte długi.

Ale czyż jej wypada zrobić to, a nawet mówić 
o tym ojcu?...

„Wokulski?... Wokulski?... – szepce panna Iza-
bela. – Któż to jest ten Wokulski, który dziś tak 
nagle ukazał się jej od razu z kilku stron, pod roz-
maitymi postaciami. Co on ma do czynienia z jej 
ciotką, z ojcem?...”

I otóż zdaje się jej, że już od kilku tygodni coś 
słyszała o tym człowieku. Jakiś kupiec niedawno 
ofiarował parę tysięcy rubli na dobroczynność, 
ale nie była pewna, czy to był handlujący strojami 
damskimi, czy futrami. Potem mówiono, że także 
jakiś kupiec podczas wojny bułgarskiej dorobił się 
wielkiego majątku, tylko nie uważała, czy dorobił 
się szewc, u którego ona bierze buciki, czy jej fry-
zjer? I dopiero teraz, przypomina sobie, że ten ku-
piec, który dał pieniądze na dobroczynność, i ten, 
który zyskał duży majątek, są jedną osobą, że to 
właśnie jest ów Wokulski, który do jej ojca prze-
grywa w karty, a którego jej ciotka, znana z dumy 
hrabina Karolowa, nazywa: „mój poczciwy Wokul-
ski!...”

W tej chwili przypomina sobie nawet fizjogno-
mię tego człowieka, który w sklepie nie chciał z nią 
mówić, tylko cofnąwszy się za ogromne japońskie 
wazony przypatrywał się jej posępnie. Jak on na 
nią patrzył...

Jednego dnia weszła z panną Florentyną na cze-
koladę do cukierni, przez figle. Usiadły przy oknie, 

za którym zebrało się kilkoro obdartych dzieci. 
Dzieci spoglądały na nią, na czekoladę i na ciastka 
z ciekawością i łakomstwem głodnych zwierzątek, 
a ten kupiec – tak samo na nią patrzył.

Lekki dreszcz przebiegł pannę Izabelę. I to ma 
być wspólnik jej ojca?... Do czego ten wspólnik?... 
Skąd jej ojcu przyszło do głowy zawiązywać jakieś 
towarzystwa handlowe, tworzyć jakieś rozległe 
plany, o których nigdy dawniej nie marzył?... Chce 
przy pomocy mieszczaństwa wysunąć się na czoło 
arystokracji; chce zostać wybranym do rady miej-
skiej, której nie było i nie ma?...

Ależ ten Wokulski to naprawdę jakiś aferzysta, 
może oszust, który potrzebuje głośnego nazwiska 
na szyld do swoich przedsiębiorstw. Bywały takie 
wypadki. Ileż to pięknych nazwisk szlachty nie-
mieckiej i węgierskiej unurzało się w operacjach 
handlowych, których ona nawet nie rozumie, a oj-
ciec chyba nie więcej.

Zrobiło się już zupełnie ciemno; na ulicy zapa-
lono latarnie, których blask wpadał do gabinetu 
panny Izabeli malując na suficie ramę okna i zwoje 
firanki. Wyglądało to jak krzyż na tle jasności, któ-
rą powoli zasłania gęsty obłok.

„Gdzie to ja widziałam taki krzyż, taką chmurę 
i jasność?...” – zapytała się panna Izabela. Zaczę-
ła przypominać sobie widziane w życiu okolice i – 
marzyć.

Fragment 5
Część 1
„Romeo! czemuż ty jesteś Romeo? Rzuć tę nazwę 
albo... przysięgnij być wiernym mojej miłości, 
a wtedy ja wyprę się rodu Kapuletów...Zresztą – 
tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne, 
boś ty w istocie dla mnie nie Monteki... O, weź inną 
nazwę, bo czym jest nazwa?:.. To, co zwiemy różą, 
pod inną nazwą również by pachniało: tak i Ro-
meo, bez nazwy Romeo, przecieżby całą swą war-
tość zatrzymał. Więc, Romeo – rzuć twoją nazwę, 
a w zamian za to, co nawet nie jest cząstką ciebie, 
weź mnie... ach!... całą...”

Jakież było dziwne między nimi podobieństwo: 
on – Rossi, aktor, a ona – panna Łęcka. Rzuć na-
zwisko, rzuć swój zawód... Tak, ale cóżby wtedy 
zostało... Zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby 
wyjść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej po-
święcenie...

Wyjść za Rossiego?... Dbać o jego garderobę te-
atralną, a może przyszywać mu guziki do nocnych 
koszul?...

Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez 
nadziei – to dosyć...Kochać i czasami porozmawiać 
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z kim o tej tragicznej miłości... Możeby z panną 
Florentyną. Nie, ona nie ma dosyć uczucia. Daleko 
lepiej nadawałby się do tego Wokulski. Patrzyłby jej 
w oczy, cierpiałby za siebie i za nią, ona opowiada-
łaby mu bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem 
i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im 
godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika!... 
Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie.

Część 2
Uwolniwszy się od witających panna Izabela poszła 
do przeznaczonego dla niej pokoju.

„Drażni mnie ten Wokulsk” – szepnęła.
W gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienie, ale 

coś innego. Jadąc tu panna Izabela czuła niechęć 
do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny, do ciot-
ki, że jej kazała natychmiast jechać, a nade wszyst-
ko do Wokulskiego. „Więc naprawdę – mówiła so-
bie – chcą mnie oddać temu parweniuszowi?... A, 
zobaczy, jak na tym wyjdzie!...”

Była pewna, że pierwszym człowiekiem, który 
ją powita, będzie Wokulski, i postanowiła trakto-
wać go z najwyższą pogardą. Tymczasem Wokulski 
nie tylko nie wybiegł na jej spotkanie, ale pojechał 
na spacer z panią Wąsowską. To w przykry sposób 
dotknęło pannę Izabelę i pomyślała:

„Zawsze kokietka z niej, choć już ma lat trzy-
dzieści!..”

Gdy baron nazwał Wokulskiego znakomitym 
gościem, panna Izabela uczuła jakby dumę, ale 
było to bardzo przelotne uczucie. Gdy zaś panna 
Felicja w niedwuznaczny sposób zdradziła się, że 
jest o Wokulskiego zazdrosną, pannę Izabelę ogar-
nął jakby niepokój, ale tylko na chwilę.

„ Naiwna jest ta Felcia” – rzekła do siebie.
Krótko mówiąc: przez całą drogę planowana 

wzgarda dla Wokulskiego całkiem zniknęła wobec 
mieszaniny takich uczuć jak lekki gniew, lekkie 
zadowolenie i lekka obawa. W tej chwili Wokulski 
przedstawiał się pannie Izabeli inaczej niż dotych-
czas. Nie był to już jakiś tam, kupiec galanteryjny, 
ale człowiek, który wracał z Paryża, miał ogromny 
majątek i stosunki, którym zachwycał się baron, 
którego kokietowała Wąsowska...

Fragment 6
Pewnie już niedługo umrę – mówił nieraz do cór-
ki. – Mam jednak tę satysfakcję, że ludzie ocenili 
mnie choć przed śmiercią. Panna Izabela słuchała 
tego z uśmiechem. Nie chciała rozpraszać ojcow-
skich złudzeń, ale była pewna, że rój wizytujących 
jej składa hołdy – nie ojcu.

Wszakże pan Niwiński, najwykwintniejszy aran-
żer, najczęściej z nią tańczył, nie z ojcem. Pan Mal-
borg, wzór dobrych manier i wyrocznia mody, z nią 
rozmawiał, nie z ojcem, a pan Szastalski, przyjaciel 
poprzedzających, nie przez ojca, tylko przez nią 
czuł się nieszczęśliwym i niepocieszonym. Pan Sza-
stalski wyraźnie jej to oświadczył, a chociaż sam 
nie był ani najwykwintniejszym tancerzem jak pan 
Niwiński, ani wyrocznią mody jak pan Malborg, był 
jednak przyjacielem panów: Niwińskiego i Malbor-
ga. Mieszkał blisko nich, z nimi jadał, z nimi spro-
wadzał sobie angielskie lub francuskie garnitury, 
damy zaś dojrzałe nie mogąc w nim dopatrzeć 
żadnych innych zalet nazywały go przynajmniej 
poetycznym.

Dopiero drobny fakt, jedno zdanie zmusiło pan-
nę Izabelę do szukania w innym kierunku tajem-
nicy jej triumfów.

Podczas pewnego balu rzekła do panny Pantar-
kiewiczówny:

– Nigdy tak dobrze nie bawiłam się w Warszawie 
jak tego roku.

– Bo jesteś zachwycająca – odpowiedziała krót-
ko panna Pantarkiewiczówna zasłaniając się wa-
chlarzem, jakby chciała ukryć mimowolne ziew-
nięcie...

– Panny „w tym wieku” umieją być interesujące 
– odezwała się na cały głos pani z de Ginsów Upa-
dalska do pani z Fertalskich Wywrotnickiej.

Ruch wachlarza panny Pantarkiewiczówny 
i słówko pani z de Ginsów Upadalskiej zastano-
wiły pannę Izabelę. Za dużo miała rozumu, ażeby 
nie zorientować się w sytuacji, jeszcze tak jaskrawo 
oświetlonej.

„Cóż to za wiek? – myślała. – Dwadzieścia pięć 
lat jeszcze nie stanowią <<tego wieku>>... Co one 
mówią?...”

Spojrzała na bok i zobaczyła utkwione w sie-
bie oczy Wokulskiego. Ponieważ miała do wybo-
ru albo przypisać swoje triumfy „temu wiekowi”, 
albo Wokulskiemu, więc... poczęła zastanawiać 
się nad Wokulskim.

Kto wie, czy nie był on mimowolnym twórcą 
uwielbień, które ją ze wszech stron otaczały?...

Zaczęła przypominać sobie. Przede wszystkim 
ojciec pana Niwińskiego miał kapitały w spół-
ce, którą założył Wokulski, a która (o czym było 
wiadomo nawet pannie Izabeli) przynosiła wiel-
kie zyski. Następnie pan Malborg, który ukończył 
jakąś szkołę techniczną (z czym się nie zdradzał), 
za pośrednictwem Wokulskiego (co w najgłębszej 
zachował dyskrecji) starał się o posadę przy kolei. 
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I rzeczywiście, dostał taką, która posiadała jed-
ną wielką zaletę, że nie wymagała pracy, i jedną 
straszną wadę, że nie dawała trzech tysięcy rubli 
pensji. Pan Malborg miał nawet o to żal do Wokul-
skiego; lecz ze względu na stosunki ograniczał się 
na wymawianiu jego nazwiska z ironicznym pół-
uśmiechem.

Pan Szastalski nie miał kapitałów w spółce ani 
posady przy kolei. Ale ponieważ dwaj jego przy-
jaciele, panowie Niwiński i Malborg, mieli do Wo-

kulskiego pretensję, więc i on miał do Wokulskiego 
pretensję, którą formułował wzdychając obok pan-
ny Izabeli i mówiąc:

– Są ludzie szczęśliwi, którzy...
O tym, jak wyglądają ci „którzy...”, panna Iza-

bela nigdy nie mogła się dowiedzieć. Tylko przy 
wyrazie „którzy” przychodził jej na myśl Wokulski. 
Wtedy zaciskała drobne pięści i mówiła do siebie:

„Despota... tyran...”


