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        Kolejny dzień szkoły. Wstałem zmęczony. Wiedziałem, że czytanie przez pół nocy to nie 

najlepszy pomysł. Dzień zapowiadał się „pięknie”. Pierwszy autobus mi uciekł, potem 

korki… ehh ciężki los ucznia. Wreszcie dotarłem, ale dopiero na drugą lekcję, była to 

historia. Oczywiście dostałem uwagę do dziennika za spóźnienie i usiadłem zrezygnowany w 

ławce. Powolny ospały słowotok nauczyciela był jak proszki nasenne. Byłem taki 

zmarnowany i miałem wrażenie, że ktoś przyczepił mi do powiek dwukilogramowe 

ciężarki… nie pamiętam, kiedy zasnąłem. 

Obudził mnie słodki zapach wypieków. Otworzyłem zmęczone oczy i nie wiedziałem gdzie 

się znajduję, czyżby zrobiono mi jakiś kawał? Rozglądałem się nerwowo dookoła, wszyscy 

elegancko ubrani, kawiarenki pełne ludzi w zasięgu mojego wzroku robiły niemałe wrażenie. 

Zauważyłem ich, trójkę młodych ludzi. Podszedłem niepewnie, w końcu wyglądałem na 

przybysza z innej planety. No, może nie do końca, ale jednak mój strój był zgoła odmienny. 

Zapytałem nieśmiało: 

- Przepraszam, jaki mamy rok?- Głos drżał mi ze zdenerwowania. 

- 1918 kolego - odpowiedział najwyższy z nich nie kryjąc zdziwienia na twarzy i dodał -                  

16 marca 1918 roku. 

- Przepraszam Czy Ty odgrywasz jakaś cudaczną postać? A może jesteś z przyszłości!- Spytał 

rudy chłopak z niedowierzaniem.  

- Tak Pochodzę z Przyszłości- Nie wiedząc czemu spojrzeli na mnie jak na wariata, 

zrozumiałem jak głupio to brzmi. 

- A więc na pewno masz wiele do opowiedzenia! – Roześmiał się najwyższy.  

- Masz ulubioną książkę? – Wtrącił trzeci chłopak do tej pory milczący. 

- Właśnie, jaka jest twoja ulubiona książka? – chórem krzyknęli dwaj pozostali , jakby 

ćwiczyli to przed moim przyjściem.  

- Dlaczego akurat spytaliście o książkę? – Zdziwiłem się bardzo. 

- Bo widzisz, jesteśmy akuratnie członkami Klubu Książki – odpowiedzieli wszyscy jak na 

zawołanie. 

Nie ukrywam przeraziło mnie to trochę. Poczułem się wytrącony z równowagi, kiedy 

usłyszałem o tym Klubie Książki. Niby nic nadzwyczajnego, ale przez głowę przemknęło mi 

jak w moim świecie wygląda czytelnictwo wśród młodzieży. Raczej ciężko uświadczyć 

młodych dobrowolnie sięgających po ciekawe powieści. Rynek wydawniczy jest ogromny, 

ale młodzież woli smartfony i gry, aniżeli czas spędzony na lekturze. Z zamyślenia wyrwało 

mnie ponowienie pytania. 

-  A więc, masz ulubioną książkę? 

- Tak, mam. To powieść pt. „Samozwaniec” – Odpowiedziałem pewnie i uprzejmie, a 

jednocześnie zgodnie z prawdą. 



- Skoro tak, to opowiedz coś o niej, kto ją napisał, o czym jest? – Zapytał rudy. 

Zgodziłem się bez wahania, bo należę do tych, którzy fascynują się dobrą literaturą i chętnie 

dzielą się spostrzeżeniami i refleksjami. Po krótkiej chwili zacząłem: 

- Książkę napisał Jacek Komuda. Opowiada w niej o Wyprawie Polaków na Moskwę. 

Powieść pełna jest zwrotów akcji, poświęceń, a także napiętnowania głupoty oraz chciwości 

ludzkiej. Autor pokazuje, że historia nie jest czarno-biała. A nasz sposób patrzenia na nią 

niestety najczęściej taki właśnie jest.  

Komuda snuje opowieść o ciężkiej wędrówce w głąb „Trzeciego Rzymu” pokazując, wręcz 

niewolnicze służalstwo Bojarów bijących ze strachu pokłony przed Carem, co dla Polskiej 

szlachty było wręcz niebywałe, nie potrafili w to uwierzyć, gardzili tym, byli wolnymi 

ludźmi, a wolny człowiek nie kłania się nikomu. Pisarz wplątuje przy tym historie 

tajemniczego „Dworu”, Ludzi którzy za wszelką cenę pragną objąć rząd i przywrócić taką 

władzę jaka panowała za Iwana Groźnego, zwanego przez Polaków Tchórzliwym. Fabuła 

pełna scen pojedynków, dokładnie opisanych ,ale czym by była książka bez bohaterów, a tych  

tu nie brakuje. 

       Jednym z nich jest mistrz szabli Jacek Dydyński – stolnik sanocki, innym  potężny 

Moskal, dawny sługa „Dworu”,  Borys Oboleński , a trzecim bohaterem jest przyszły Car 

Dymitr zwany „Samozwańcem”. Autor stworzył postacie wyjątkowe o barwnych 

życiorysach, niejednoznacznych temperamentach, które zapadają głęboko w pamięć. 

Ale Moi Drodzy, Pan Jacek Komuda to także człowiek z poczuciem humoru i w swojej 

książce zamieścił sporą dawkę śmiechu, a także napiętnował utartą historię taką jak 

Butelkowane Piwo. Bo takowe zostało wymyślone wiele lat później. Więc Moi drodzy 

odzyskaliście, bądź odzyskaliśmy… hmm ciężko właściwie to określić dlatego przyjmijmy, 

że odzyskaliśmy niepodległość, coś tak wspaniałego, po tylu latach. Ale musimy pamiętać, że 

Ta wolność będzie dopiero wieczna jeżeli wspólnymi siłami będziemy o nią dbać.  

Chcę wam polecić tę książkę, bo uważam, że jest ona doskonałym przykładem poświęcenia, 

ale także bezmyślności  naszych przodków. Dzięki niej możemy jeszcze bardziej obudzić 

zamiłowanie do Ojczyzny i z pewnością wyciągnąć wnioski odnośnie naszego miejsca w 

Europie. 

Nowi znajomi z niekłamanym zainteresowaniem wysłuchali wszystkiego, co miałem im do 

powiedzenie. Rudy wyraźnie poruszony zaproponował: 

- Może chciałbyś przystąpić do naszego Klubu? Widać, że pielęgnujesz podobne wartości co 

my – reką wskazał na swoich kolegów. Wszyscy uśmiechając się pokiwali głowami na znak, 

że zgadzają się z chłopcem. 

Nagle nauczyciel z posępną miną wybudził  mnie z tego przyjemnego snu, krzycząc głośno: 

- Woiński do tablicy! 

        Za to, że zasnąłem na lekcji, mama została wezwana do szkoły. Nie pomogły 

tłumaczenia, że przejęty historią przeniosłem się we śnie w czasie i perorowałem o literaturze. 

W konsekwencji otrzymałem uwagę od dyrektora szkoły i tydzień prac społecznych na rzecz 

placówki. 

Mimo to, nie żałuję, bo przeżyłem niesamowitą przygodę.  


