
   
 

   
 

“Zdarzyło się w Halinowie. Wczoraj, dziś, jutro...” 

Fikcja literacka 

 

Mam na imię Hania. Chodzę do klasy 3a w Szkole Podstawowej w Halinowie. Opowiem wam 

o niesamowitej historii, która mi się przydarzyła   n a p r a w d ę!  

Wczoraj, kiedy byłam z moją suczką Lolą na spacerze na łące za domem, nagle, wylądował 

przede mną bardzo dziwnie wyglądający samolot. Właściwie nie był to samolot, tylko statek 

kosmiczny! Lola zaczęła strasznie głośno szczekać, zerwała się ze smyczy i uciekła do lasu.  

Ja stałam jak wmurowana, nie mogłam zrobić kroku... Gdy tak stałam i patrzyłam na pojazd, z 

jego wnętrza wyszedł starodawnie ubrany człowiek. Miał na sobie jakby za duży garnitur, 

koszulę z dużym kołnierzem i kaszkiet na głowie. Wyjął z kieszeni kawałek materiału, 

wysmarkał sobie w niego nos i schował z powrotem do kieszeni. Gdy już wróciłam do życia, 

to bardzo się wystraszyłam i chciałam uciec, ale pomyślałam, że w razie co mam na ręce 

smartwatcha z GPS-em i rodzice mnie znajdą. Poza tym pomyślałam, że wszystko to mi się 

śni, bo przecież UFO nie istnieje. 

Ten dziwnie ubrany pan podszedł do mnie i powiedział, że nazywa się Józef Zawadzki i wiele 

lat temu był kierownikiem szkoły w Halinowie. 

- Jak to kierownikiem? Przecież w szkole rządzi dyrektor, a nie kierownik! -  zdziwiłam 

się. 

- To chyba to samo - odpowiedział pan Józef i zapytał - Czy uczysz się w szkole w 

Halinowie? 

- Tak, chodzę do trzeciej klasy... i mam na imię Hania - odpowiedziałam.  

Najpierw pan Józef zapewnił mnie, że mogę mu zaufać. Na początku chwilę się zastanawiałam.  

Nie wiem, dlaczego, ale od początku jakoś mu ufałam.  

- Proszę się nie gniewać, ale dziwnie pan wygląda... i przyleciał tutaj statkiem 

kosmicznym! Kim pan jest?!- zapytałam. 

- No wiesz, to dość skomplikowane. Wyjaśnię ci to, ale powiedz najpierw, który teraz 

jest rok? 

- 2021. A co? 

- Który???  

- 2021. 

- To trochę mnie tu nie było... 



   
 

   
 

- A gdzie pan był??? - zapytałam. 

- To dłuuuga i pokręcona historia, ale wszystko ci wyjaśnię. Zaczęło się to jakiś czas po 

II wojnie światowej. Wtedy właśnie dostałem pracę jako kierownik szkoły i nauczyciel 

matematyki w Halinowie. Bardzo się ucieszyłem, bo marzyłem o tym stanowisku od 

wielu lat. Bardzo dbałem i troszczyłem się o szkołę i uczniów. Zorganizowałem grupę 

teatralną i zespół taneczno-muzyczny. W tamtych latach było to nie lada wyzwanie. - 

opowiadał pan Józef, a ja słuchałam go jak zahipnotyzowana. 

- I co, i co było dalej??? - spytałam z niecierpliwością. 

- Po kilku latach pracy, gdy wracałem do domu, przede mną wylądował statek 

kosmiczny. Wyszedł z niego jakiś dziwny kosmita i zaproponował mi przejażdżkę 

statkiem po kosmosie. Byłem wtedy zdezorientowany i nie wiedziałem, co właściwie 

mówię.  Niestety, powiedziałem “tak” i to był błąd. 

- Dlaczego błąd? - zapytałam.  

- Bo nie było już odwrotu... Gdy wsiadłem do statku polecieliśmy strasznie szybko i 

bardzo daleko. Wylądowaliśmy na Saturnie. Zwiedziłem całą planetę i chciałem wrócić 

do domu, ale kosmici powiedzieli, że teraz Saturn to mój nowy dom. Bardzo tęskniłem 

za Ziemią, moją rodziną i pracą. Po jakimś czasie przyzwyczaiłem się do nowej sytuacji 

i zaczęło mi się nawet to podobać. Zauważyłem, że się nie starzeję i nic mnie nie boli! 

Wydawało mi się to bardzo dziwne... 

- Wow, no to nieźle... 

- Prawda, ale zawsze chciałem wrócić do domu na ziemię.  Bardzo często i grzecznie 

prosiłem kosmitów, żeby mnie przywieźli do domu chociaż na chwilę, ale zawsze mi 

odmawiali. Aż w końcu się zgodzili.... 

- Wie pan, już jest późno, więc rodzice pewnie się o mnie bardzo martwią. Muszę wracać 

do domu... - powiedziałam. 

- Mam jeszcze jedno pytanie: jaki jutro jest dzień tygodnia? 

- Jutro jest czwartek 17 czerwca. 

- Czyli idziesz jutro do szkoły. Czy możesz zostać troszkę dłużej po lekcjach? Chciałbym 

się z tobą spotkać, żebyś mogła mi jeszcze coś opowiedzieć. 

- Nie ma sprawy. I tak miałam zostać jutro dłużej, bo zawsze tak robię, kiedy na świetlicy 

jest moja pani Monika. 

- Tak bardzo lubisz swoją panią? - zapytał pan Józef. 



   
 

   
 

- Tak, pani Monika to najlepsza nauczycielka pod słońcem! Kiedyś nawet zrobiła naszej 

klasie piknik ze słodyczami i dużo, dużo, dużo innych atrakcji! Zależy jej, żebyśmy 

wszystko dobrze umieli i przy tym dobrze się bawili. Kocha nas całym sercem i my to 

czujemy i też ją bardzo kochamy!  

- W takim razie chciałbym ją poznać.  

- No to jutro. Może pan nas znaleźć w sali nr 19. Do widzenia - powiedziałam i 

pobiegłam szukać Loli. 

- Do widzenia - odpowiedział pan Józef. 

Gdy wróciłam do domu, czułam, jak bym skądś znała historię pana Józefa. I nagle mnie olśniło! 

Przypomniałam sobie, że moja pani nauczycielka, pani Monika Janusz, kiedyś nam mówiła, że 

dawno temu naszą szkołą kierował pan Józef Zawadzki. Sprawdziłam w Internecie i 

rzeczywiście -  kierownik Szkoły Podstawowej w Halinowie, Józef Zawadzki, zaginął bez 

śladu na wiosnę 1963 roku! Od tamtej pory nikt go nigdy nie widział!  Aż mi się dziwnie 

zrobiło, kiedy pomyślałam sobie, że zobaczyłam prawdziwego pana Zawadzkiego... Tej nocy 

długo rozmyślałam o panu Józefie, a kiedy w końcu usnęłam, śniło mi się, że poleciałam na 

Saturn. Właśnie wysiadałam z rakiety, kiedy nagle usłyszałam: “Haniu, pobudka!”. Chcąc nie 

chcąc, wstałam i poszłam do szkoły. 

Tego dnia, kiedy ostatnia dwójka dzieci wyszła ze świetlicy, zostałam sama z panią Moniką. 

Opowiedziałam jej moją wczorajszą przygodę. Pani Monika uśmiechnęła się i powiedziała, że 

mam bardzo bujną wyobraźnię i bardzo fajne sny... Wiedziałam, że mi nie uwierzy, więc 

poprosiłam, żebyśmy sprawdziły historię i poszukały zdjęcia pana Zawadzkiego w Internecie. 

Znalazłyśmy fotografię pana Józefa z dawnych lat -  to był dokładnie on!  

Wtedy ktoś zapukał do drzwi i do środka wszedł z dziwną miną pan Zawadzki we własnej 

osobie! Pani Monika, powiedzmy sobie szczerze, po prostu  z b a r a n i a ł a!   

- Dzień dobry, moje panie! Nie mogłem znaleźć szkoły, bo jest w innym miejscu i dużo 

większa niż w moich czasach. Potem pani na recepcji nie chciała mnie wpuścić, ale 

powiedziałem, że jestem tatą i chcę odebrać synka. Pani dziwnie na mnie patrzyła, ale 

pozwoliła mi wejść. Już od dwóch godzin chodzę po szkole i nie mogę się nadziwić, 

jak tu pięknie! I jaką macie dużą salę z jedzeniem. Zauważyłem też pokój pielęgniarki 

i gabinet dyrektorski na waszym piętrze. Obejrzałem szafę z pucharami, zdjęcia na 

ścianach i piękne kwiaty na parapetach. Zobaczyłem ogromną salę z napisem “aula”, 



   
 

   
 

stoły z siatką i szafki na korytarzu. Gdy chodziłem tak po szkole, widziałem, że dzieci 

są tutaj bardzo szczęśliwe, a nauczyciele bardzo mili. 

Pani Monika zwykle jest bardzo rozgadana (gada jak najęta), ale teraz była w szoku i nic nie 

mówiła. A pan Józef mówił dalej: 

- Hania mi o pani wiele opowiadała... Jednym słowem: pani jest po prostu kochana. 

Zawsze chciałem, żeby w mojej szkole pracowali tacy nauczyciele. Mam dla pani coś 

bardzo wyjątkowego. Gdy sam byłem nauczycielem matematyki, na koniec roku 

dostałem medal dla najlepszego nauczyciela... W tamtych latach było to BARDZO 

duże wyróżnienie... A teraz chciałbym pani go wręczyć - powiedział i przypiął pani 

Monice do bluzki złoty medal. Pani Monika z dumą powiedziała: 

- Bardzo dziękuję... 

- Przepraszam miłe panie, ale udaję się teraz do mojego rodzinnego domu... -  powiedział 

i wyszedł z klasy. 

- A nie mówiłam!!! - krzyknęłam zadowolona i przytuliłam się do pani Moniki. 

                              Taka właśnie jest moja historia. Wierzycie mi?        

Hanna Sobczyk, klasa 3 A 

I miejsce w kategorii klas 1 – 3. 

  

                                      

       


