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W tym numerze znajdą Państwo niezwykle 
ciekawe artykuły o naszych ulubionych 

bohaterach; bohaterach, którzy rozśmieszali 
całe pokolenia czytelników, dzięki którym 

na naszych twarzach pojawiały się uśmiechy. 
Życzymy miłej lektury najnowszego numeru 

„Twoich Bohaterów”!



 Rzędzian, znany kiedyś jako pachołek 
Jana Skrzetuskiego, teraz jest pewnym 
siebie, bogatym szlachcicem, starostą 
na Wąwoszy.

 Redaktor: Panie Rzędzianie, niechże 
nam Pan powie, jak skończył się spór 
z Jaworskimi o gruszę?

 Rzędzian: Wie pan, jak jest. Kiedy 
człowiek ma pieniądze, to wtedy może 
wszystko. Jam już i nie szlachcic, i nie 
ubogi, lecz wielki starosta!



 Redaktor: A jednak wśród szlachty nadal 
krążą plotki, żeś pan dzierżawcą, a nie 
starostą! Jak to możliwe?

 Rzędzian: Proszę nie wierzyć w 
te oszczerstwa. To są zwykłe pomówienia 
zazdrosnych i zawistnych. Dorobiłem się, 
mam swoją władzę.

 Redaktor: A co z Bohunem? Co stało się 
z nim po ślubie Heleny i Jana?

 Rzędzian: (wzdycha) Tego niestety nie 
wie nikt. Nie widziałem go od tamtego 
czasu. Lecz Skrzetuski  i Kniaziówna 
mają się dobrze. Zamierzam ich niedługo 
odwiedzić

 Redaktor: Życzymy miłych odwiedzin!



• Reporter: Dzisiaj mam 
niezmierną przyjemność 
porozmawiać z gościem 
niecodziennym, ale za to 
bardzo ciekawym. 
Najlepiej będzie chyba, 
jeżeli sam się Państwu 
przedstawi.

 Onufry Zagłoba: Jan Zagłoba, herbu 
Wczele, co każdy snadno poznać może 
choćby po onej dziurze, którą w czele 
kula rozbójnicka mi zrobiła, gdym się do 
Ziemi Świętej za grzechy młodości 
ofiarował. Kojarzycie mnie zapewne z 
trylogii znanego pisarza. Jego imię 
Henryk, a nazywał się Sienkiewicz.
W zasadzie to jestem jego dzieckiem, 
oczywiście nie dosłownie, ale nie muszę 
chyba tłumaczyć tej metafory.



R: Rzeczywiście skomplikowana 
wypowiedź (śmiech). Dobrze, 
w takim razie Wuju, każdy kto czytał 
trylogię, w której się pojawiałeś, może 
odnieść wrażenie, że jesteś wyjątkowo 
barwną osobą, ale nie będę Cię pytał o 
największe zalety, czy wady Jana 
Onufrego Zagłoby. Chciałbym jednak 
usłyszeć jakąś ciekawą historię z życia 
Wuja.

• R: Mam pewien problem, bo nie wiem 

do końca, jak się do Pana zwracać.

• OZ: Powiem Ci, jak kiedyś 

powiedziałem Rochowi Kowalskiemu.

• R: Wybaczy Pan nieprzygotowanie, ale 

mogę zapytać, jak Pan mu powiedział?

• OZ: Otóż rzekłem mu tak. Ale 

przygotuj się, bo to bardzo 

skomplikowana wypowiedź i nie będę 

się powtarzał. Gotów?

• R: (kiwa potwierdzająco głową)

• OZ: Mów mi wuju.



• OZ: Za młodych lat był ze mnie gładysz 

nie lada. Żebym tylko waści opowiedział, 

za co palmę w Galacie otrzymałem! 

Widzisz tę dziurę na moim czele? Dość, 

gdy ci powiem, że mi ją rzezańcy 

w seraju tamecznego baszy wybili.

• R: Może Wuj rozwinąć? Bo bardzo 

interesująco się zapowiada

• OZ: Młodzieńcze, uwierz, że chciałbym, 

ale nie mamy tyle czasu, poza tym, nie 

wiem, czy jest to odpowiednia opowieść 

na ten wywiad.



 R: No dobrze, znam wielu ludzi, 
którzy mają powiedzenia odnośnie 
swoich zainteresowań. Piłkarze „Piłka 
jest okrągła a bramki są dwie”, 
siatkarze „Jak nie wygrywasz 3:0, to 
przegrywasz 3:2”, a Wuj ma jakieś 
swoje powiedzonko odnośnie swojej 
największej pasji, czyli gorzałki?

 OZ: Otóż mam! A brzmi ono tak. Kiep 
odmawia, gdy nie kiep prosi!

 R: Bardzo mądrze powiedziane. 
Przyjemnie się konwersuje, ale czas 
nam się kończy. Moim gościem był 
Jan Onufry Zagłoba, szlachcic polski 
działający pro publico bono na rzecz 
kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę

 OZ: Dziękuję za zaproszenie.



DEKLINACJA W JĘZYKU POLSKIM 
WEDŁUG KALIEGO!

 Nasz kolejny gość to, według 
wielu, pierwsza czarnoskóra postać 
mówiąca po polsku! Każdy uczeń, 
a także dorosły, zna jego 
specyficzną odmianę języka 
polskiego.

 Redaktor: Kali, skąd pochodzisz?

 Kali: Kali jest z plemienia Wa-
Hima. Kali jest tam królewicz 
i niedługo przejmie władzę.

 Redaktor: Tam? Czyli teraz tam nie 
mieszkasz?



 Kali: Nie, Kali opuścił swoje 
plemię, bo musiał pracować dla 
swojego pana Gebrha, który był 
bardzo zły. Ale teraz Kali jest z Bwana
Kubwa i Bibi, i oni uczą Kali, że 
nieważne, kto ukradnie krowę, i tak to 
jest złe.

 Redaktor: A ile ty krów już ukradłeś?

 Kali: Bwana Kubwa mówi, że jak 
Kali uciekł od złego pana, to był 
brudny od grzechów, ale po tym, jak 
był dzielny i dobry, to się z grzechów 
oczyścił i to, co było, już nieważne.

 Redaktor: Wierzę ci, Kali. Z tego, co 
słyszałem, znasz tylko Afrykę. Nie 
chciałbyś jej opuścić i wyjechać na 
przykład do Polski lub Anglii?

 Kali: To największa głupota, jaką Kali 
słyszał w życiu. Wyjechać z czarnego 
ląd? Z domu? Niepodobna. Bwana
Kubwa opowiadał Kaliemu o tych 
białych światach za wodą, gdzie ludzie 
mieszkają w glinie i jeżdżą na kołach. 
Kali tego nie pochwalać. Kali zostanie 
na zawsze w domu i zostanie królem.



 Redaktor: Rozumiem, a powiedz, jaki 
będzie z ciebie król?

 Kali: Kali będzie dobry. Kali nie będzie 
bić swoich ludzi. Da im krowy i żadnej 
nie ukradnie. I nauczy, ponieważ Kali jest 
teraz mądry. Nauczy ludzi o tym, co 
wolno kraść, a czego nie.

 Redaktor: Dziękujemy Ci, Kali, za 
rozmowę!

 Kali: To być dla Kali przyjemność.



 Gościmy niesamowitą postać, która 
żyła już za czasów Nerona. Przed 
Państwem filozof bez wykształcenia –
Chilon Chilonides!

 Redaktor: Chilonie Chilonidesie, co 
czyni Cię filozofem?

 Chilon Ch.: Jestem filozofem, gdyż 
myślę jak filozof. Kocham mądrość, 
a jeszcze bardziej pieniądze... (kaszle)

 Redaktor: Musimy poruszyć kwestię, 
która pewnie jest dla ciebie, Chilonie, 
kontrowersyjna - czemu chciałeś 
śmierci Glaukusa?



 Chilon Ch.: (wzdycha) Bałem się,
że odkryje moją przeszłość, w której 

wydałem jego rodzinę. Doprowadziłem do 
porwania  jego żony, zabicia dzieci 
i skatowania przyjaciela.

 Redaktor: Możesz opowiedzieć, jak 
to się zakończyło?

 Chilon Ch.: Aby zamordować 
Glaukusa, wymyśliłem kłamstwo, 
w którym oskarżyłem go o zdradę. 
Plan oczywiście się powiódł. 
Niebawem doszło do spotkania, 
Obawiałem się, jak zareaguje na mój 
widok. On jednak po prostu mi 
wybaczył. Zrobiło mi się strasznie 
przykro z powodu tego człowieka, 
przecież wyrządziłem mu tyle bólu 
i cierpienia.



 Redaktor: Dlaczego zdradziłeś 
prawdę o podpaleniu Rzymu?

 Chilon Ch.: Gdy ujrzałem 
niewinnych ludzi, którzy ginęli na 
moich oczach jako posiłek dla 
dzikich zwierząt, zrozumiałem, jak 
wielki błąd popełniłem. Dlatego też 
wyszedłem na środek amfiteatru 
i opowiedziałem całą prawdę.

 Redakor: To z pewnością 
wymagało wielkiej odwagi. Czy te 
wydarzenia też zdecydowały o tym, 
że zmieniłeś religię na 
chrześcijaństwo?

 Chilon Ch.: Owszem, też. Chociaż 
znałem ich naukę o wiele wcześniej, to 
jednak jej nie przyjąłem. Po tym jak 
kilkakrotnie uczniowie Chrystusa mi 
wybaczali, w tym Glaukus, który potem 
zmarł przeze mnie, nawróciłem się.

 Redaktor: Dziękuję serdecznie za 
udzielenie wywiadu.
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