
Gruz, krzyk ,chmura pyłu ,cisza. Tylko tyle pamiętam….  

Jakiś rok temu skończyłem studia, dokładnie nie pamiętam. 

Straciłem rachubę czasu. Zyskałem tytuł Inżyniera. Jako pierwszy w 

rodzinie. Czułem dumę z otrzymania takiego wyróżnienia.  

Pomimo tego targały mną wątpliwości, ogarnął niepokój. Już nie 

długo miałem wkroczyć w świat biznesu, brutalnej polityki 

pieniądza. Opuścić bramy uczelni i zderzyć się z rzeczywistością 

korporacyjnych gierek,zasad nierzadko kolidujących z młodzieńczymi 

ideałami. Postawiłem sobie cel. Za wszelką cenę nie dąć się zarazić 

gangrenie toczącej ten świat. Postępować w zgodzie ze sobą i 

zachować honor. Honor Inżyniera. 

Zbliżały się wakacje. W ramach ekspansji swoich uczuć dużo czasu 

spędzałem fotografując, odpoczynek na drodze do kulturalnej 

samorealizacji. Takie moje małe hobby. 

Zdjęcia są zwierciadłem czasu, który odszedł bezpowrotnie…    

[..]Spotkałem go, tak naprawdę to nie zwróciłbym na niego uwagi, 

gdyby nie fakt, że trącił mnie łokciem wołając pośpiesznie na 

taksówkę. Nawet nie przeprosił.. To był pierwszy i ostatni raz, 

później to nie miało już znaczenia… 

,,Znałam Krzysztofa. Dobry chłopak, tylko zawsze jakiś nieobecny. Patrząc na niego zdawało 

się, że błądzi gdzieś myślami. Marzyciel’’ 

Pani Bożena z Katowic 

Nigdy nie byłem bogaty, nie miałem funduszy na zwiedzanie choć 

świat jest taki fascynujący. Zarówno natura jaki i… a może nawet 

bardziej twór człowieka.  Rodzimy się tacy bezbronni, a potem 

wznosimy budowle emanujące potęgą. Wieżowce niczym strażnicy 

stoją ponad chmurami i spoglądają na nas majestatycznie z góry. 

Jednak każde piękno nosi w sobie ziarenko goryczy. Z początku 

zależało mi na uchwyceniu ideału. Moje fotografie ukazywały 

otoczenie w nieskazitelnym porządku przeplatającej się formy z 

harmonią. Jednak z braku możliwości szybko wyczerpałem zapas 

wizualnych ideałów. Zacząłem patrzeć głębiej. Teraz wiodącą 

płaszczyzną postrzegania było dla mnie wyostrzenie niedoskonałości.  

Zatrzymywałem w kadrze obrazy zawilgoconych murów, 

uszkodzonych izolacji, odpadających tynków. Dostrzegłem, że w tym 

kierunku mogę upatrywać tematu przyszłej pracy magisterskiej. 

Swoim planom nadałem akronim ZZ. Zdiagnozowanie, Zapobieganie.  



,,Jaki był Krzysiek? Zaangażowany w to co robi… Tak to dobre słowo, zaangażowany’’ 

Roxi 

W pewnym momencie moja dociekliwość nabrała znamion poważnych 

obaw. O ile drobne wady były pewną ciekawostką o tyle pewien 

obiekt nastręczał zbyt dużo pytań. Pawilon handlowy, przez który 

przewija się dziennie tysiące osób. Spacerując ze swoim aparatem 

zauważyłem wyrwę w dziwnie sferycznym suficie. Na pierwszy rzut 

oka niedostrzegalną. Jednak przydatny jest ten zoom optyczny. To co 

zobaczyłem było przerażające. Dach wykonany w konstrukcji 

drewnianej, zdawał się wyrywać ze stalowych łączników. Zacząłem 

szukać właściciela pawilonu, kierownika ochrony, kogokolwiek.  

Ci ludzie muszą natychmiast opuścić ten budynek! 

Jednak moje starania przyniosły zgoła odmienny rezultat. Ochrona 

chciała mnie wyrzucić za szerzenie paniki. Gdy ciągnięto mnie za 

bluzę zauważyłem siostrę w najlepsze rozmawiającą w 

przyjaciółkami. 

 -Kamila ucie…       

Zdążyłem tylko wyciągnąć rękę w jej kierunku. 

 Dach zarwał się z dzikim zgrzytem pochłaniając wszystkich 

niczym fala. Jedyne co zostało to mała karteczka, którą wir 

uderzeniowy wywiał z plecaka trzynastoletniej dziewczynki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak się później okazało człowiekiem, który biegnąc do taksówki potrącił Krzysztofa był 

kierownik feralnej budowy. Taki z gatunku pojawiających się sporadycznie. Podpiszę dziennik 

Budowy. Zrobiłem swoje , nie interesuje mnie co dalej. Resztę dopowiedzcie sobie sami… 

 

Pamięci tym, którzy zginęli w katastrofie budowlanej… 
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