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HOLANDIA 1995

W tym roku jedziemy  
tylko we trójkę, nie zabieramy 

nikogo. Twoja matka może 
przeżyć bez nas dziesięć  

dni przynajmniej ten  
jeden raz!

Ale jakoś ci nie 
przeszkadzało, kiedy 
zajmowała się Julie, 

gdy ty wyrabiałaś 
nadgodziny  

dla szefa!

Już o tym mówiliśmy. Wszystko 
zostało zarezerwowane.  

Trochę za późno,  
żeby się wycofać…  

Zwolnij! Jedziesz o wiele  
za szybko!

To co innego!  
Po prostu chciałabym wreszcie 

spędzić prawdziwe wakacje,  
tylko ja, mój mąż i córka,  

bez teściowej na  
horyzoncie… 

No, super!  
Nie chcę takich wakacji!



6

PIĘTNAŚCIE LAT PÓŹNIEJ

A kuku, mamo! 

Uuu…

Mamo!? Mamo?

Mama jest bardzo 
zmęczona, kochanie… 

Idziemy spać!



7

Polecony!

Ale ja mam 
przecież pieniążki 

w skarbonce, 
możesz je wziąć!

Hurra!  

Dziękuję… To już  
trzeci w tym tygodniu! 

Zmówili się czy co? 

Przykro mi…  
Wolałbym pani  

przynosić widokówki! 
Ma pani taki śliczny 

uśmiech…

Proszę tu podpisać…  
i mimo wszystko  

miłego dnia!

Idziemy dziś do miasta…  
Na lody, na zakupy,  

wydamy resztki pieniędzy.  
Co ty na to, Katrin?



8

Tak, to ja.  
Nie, mamo! Po co znowu  

do mnie dzwonisz!? 

Pozwól mi żyć  
tak, jak chcę!  

A na pewno z dala 
od ciebie!!!

Jak ona sobie  
poradzi?  
Nie chce  

mojej pomocy! 

Wydaje mi się, że  
od tego wypadku  
mnie nienawidzi... Nie bierz winy na 

siebie, nie jesteś za to 
odpowiedzialna… Po 

prostu tak jest. Taki los… 
Może kiedyś…

Mamo,  
ty płaczesz?

Dokąd teraz 
pojedziemy? 

Jedziemy się bawić!Nie, nie martw się…  
Coś mi wpadło  

do oka…



9

Wiesz… czuję się  
trochę głupio…

Co za spotkanie!  
Co tu robisz? Czy ten  

mały aniołek  
jest twój? 

Nie przejmuj się, 
rozliczymy się 

później.

Niestety, nie.

Przykro mi:  
na koncie nie ma 

wystarczającej kwoty.  
Może pani zapłacić 

gotówką?

Masz problem  
z kartą? Czekaj. 

Zapłacę za  
wszystko moją.

Julie!?  
To naprawdę ty, Julie? 

Coś takiego!
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Oferty  

pracy

Mamo, kto to był,  
ta miła pani?

Sandy. Moja  
przyjaciółka z dzieciństwa.  

Po przeprowadzce  
straciłyśmy ze  
sobą kontakt. 

Nasi rodzice  
bardzo dobrze się znali.  

Czasem jeździliśmy  
razem na wakacje.

Dzień dobry!  
Dzwonię w sprawie 
pracy dla kelnerki…

Przykro mi,  
właśnie kogoś 
przyjęliśmy…
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Teraz wspaniale się 
ubierzemy… Idziemy  

na kolację  
do Sandy!

Jaki piękny dom! A 
ten ogródek,  

po prostu cudo!

Dziękuję! Nie trzeba 
było! Ależ mi zrobiłaś 

przyjemność!  
Są wspaniałe!

Super! Mamo, a 
mogę wziąć moją 

małpkę?

To dla mnie  
też przyjemność, 

pierwszy raz 
w życiu byłam 
w prawdziwej 

kwiaciarni! We Francji  
bardzo lubiłaś  

zrywać kwiaty w lesie 
i układać bukiety, 

pamiętasz?
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A teraz opowiadaj! Co robisz? 
Marzyłaś kiedyś, że będziesz 

prezenterką w telewizji. Wierzyłaś 
w to święcie!

Prawda, całkiem 
zapomniałam! Pracuję  

w branży informacyjnej, 
ale w mało prestiżowej  

roli – w marketingu.

No, ale widzę,  
że świetnie sobie radzisz!  

A wyglądasz  
wspaniale!

A co słychać  
u ciebie?

Nic, u mnie  
nie dzieje się  
za dobrze… 

Nie mam w tej  
chwili pracy. A gdy 

jakąś znajdę, to tylko 
na krótko.

Musiałam przerwać naukę, 
kiedy opuściłam dom, a więc 
nie mam żadnych kwalifikacji, 

i to niezbyt mi pomaga.

Zerwałam z nim, kiedy 
dowiedziałam się, że jestem 

w ciąży. Nie chciałam, żeby się 
dowiedział. Ma żonę i jest  
w takim wieku, że mógłby  

być moim ojcem.

To była „wpadka”.  
Ale niczego  
nie żałuję…

A co robi 
ojciec 

Katrin? 
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Wiesz, wcale  
nie jest za późno, 

żeby wrócić  
do szkoły...

A kto zajmowałby 
się moją córką?  

A poza tym nigdy 
nie miałam głowy 

do nauki…

A słyszałaś o szkole drugiej 
szansy? Może twoja matka 

mogłaby się zajmować 
Katrin w ciągu dnia?

Nie widuję się z nią… 
W zasadzie spaliłam  

za sobą mosty…

Dlaczego? Może 
chcesz o tym 

pogadać?

To skomplikowane, 
ale mam do niej żal… 

Zapewne trochę 
podświadomie… 

Cały czas wracają do  
mnie przebłyski, obrazy  

z wypadku… Kiedy to się 
dzieje, nie jestem  

w stanie zapanować  
nad emocjami.

Gdyby moja matka  
nie pokłóciła się  

tego dnia  
z ojcem,  

żyłby do dziś.

Dla niej życie potoczyło się dalej, 
tak jakby nic się nie stało. Szybko 

znalazła nowego faceta.  
Potem kolejnych… 

A mnie nikt nigdy nie zastąpi 
ojca. Kiedy jeden z jej kochanków 

zamieszkał u nas, wyprowadziłam się.

To było rok przed tym, jak  
urodziła się Katrin.
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Często wspominam, jak biegałyśmy  
po lesie, po łące… 

I moja matka musiała wszystko 
zniszczyć… Zatruła ojcu życie…

Pamiętasz, Julie, jak sprzedawałyśmy 
nasze bukiety przy drodze, tam gdzie 

nasi rodzice wynajmowali dom?

O tak, to były piękne 
czasy… 

Ta mała wojna, którą wiecznie toczyli, 
to była taka gra. Kochali się… 

na swój sposób. Wiedziałam to…

A czasem ci nawet zazdrościłam, bo czułam, że 
twoi rodzice dobrze się rozumieją. 

Wiesz, u mnie też nie 
wszystko było idealne. 

Tyle razy widziałam,  
jak matka płacze… 

Przerażały mnie 
ich kłótnie!
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Po wypadku  
stałam się bardzo surowa 

wobec matki… 

Mam wrażenie, że  
nie wpadłyśmy na siebie  

przez przypadek!

Nie wierzę w zbiegi 
okoliczności... 

Kwiaty wniosą trochę 
koloru do twojego  
życia… i do życia  
twojej córeczki!

Słuchaj, za kilka 
miesięcy mam 

konferencję  
w Dublinie.

Róże…?  
Bez kolców?  

Aż mi się chce  
w to uwierzyć!

Może pojedziesz ze mną?  
Będę miała trochę wolnego 

czasu. Spróbujemy się  
rozerwać!

Pewnie. Szkoła  
drugiej szansy – to byłby 

dobry początek.  

Finansuje to  
Unia Europejska – dobre 

wyszkolenie, trochę praktyki 
i, kto wie, może otworzysz 

pewnego dnia własny sklep… 
Przygotuję ci powalający  

plan marketingowy!

Myślisz, że to 
mogłoby się 

udać? 

Zawsze lubiłaś 
kwiaty. Może 

spróbujesz  
zrobić z tego 

zawód?

Wiesz, co  
mi przyszło  
do głowy? 
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Możesz jechać, kochanie! 
Przywiozę ci ją koło szóstej!

Coś mi mówi, że  
na podwieczorek u babci  

będą naleśniki!

Pani tu  
sprzedaje? 

Nie, nie,  
jestem tylko 

asystentką. Mam  
tu praktyki.

Kwiaty i zioła…  
bardzo wyszukane 

połączenie…

 Ten bukiet sama 
ułożyłam. Pewnie  

nie do końca zgodnie  
z zasadami,  

jakich  
uczą nas  

w szkole…

OSIEM MIESIĘCY PÓŹNIEJ…



VIktOR
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BUDAPESZT

Viktor!

Viktor, obiad na stole!

Mamo, po co to wszystko? 
Mówiłem ci, że kolację zjem  
ze znajomymi, w restauracji.

Ale co za zapach!  
Zostaw mi trochę na jutro!

Viktor, tak się martwię o ciebie… Jak sobie poradzisz,  
kiedy mnie już nie będzie?

Mamo, ty dożyjesz stu lat! Ale musisz się trochę oszczędzać… 
Kiedy tylko zrobię ten okropny doktorat, będę mógł się 

wreszcie starać o pracę na uniwersytecie…  
I wynająć kawalerkę…

Zapomniałam… 
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Pana stolik już czeka. 

Zmieniła pani 
perfumy… 

Te są bardziej 
kwiatowe…

Ależ ma pan 
węch!

Dziękuję, Aleksandro. Było 
znakomite, jak zawsze!

Z okazji  
25 urodzin 
zapraszam 

znajomych na 
drinka, jutro, 

przed otwarciem 
restauracji. 

Przyjdzie pan?

Dziś polecamy ragoût  
z baraniny.
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Rozumiem, to jedno z mniej ważnych dzieł Flauberta…  
Ale potrzebne mi do pracy doktorskiej… Naprawdę  

chciałbym ją kiedyś skończyć! 

A tymczasem możemy coś jeszcze  
dla pana zrobić?

 Przykro mi,
 „Słownik komunałów”

 bardzo trudno
znaleźć.

Uratuje mnie 
pani! Nie chcę 
być przez całe 

życie studentem!

Wyślę im listę dzieł, których 
jeszcze brakuje… Może zdarzy 

się cud…
Taka sprawa… mogę  
to zostawić na ladzie?  

To zaproszenia  
na koncert…

Mam kontakt z innym uniwersytetem, bardzo dynamicznym, który  
z pomocą Unii Europejskiej buduje wielki zbiór książek brajlem. 
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A więc dzisiaj też wychodzisz?  
Czy to jakaś dziewczyna? Znam ją?

Przestań, mamo! Już o tym mówiliśmy! Nie ma 
żadnej dziewczyny! Nie… Nie ma nikogo…

Zrezygnowała pani z tych nowych 
perfum, Aleksandro? A tak doskonale  

do pani pasowały…
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Och, Viktorze! Jak miło,  
że pan przyszedł!

„Śmieszne miłości” Kundery… Zna to pani?

Zawsze gdzieś znika... 
Proszę poczekać, przedstawię go panu.

Ja też wolę tamte 
perfumy. Ale te 
podarował mi  

mój chłopak…  
A ponieważ łatwo  

go urazić…

Bardzo by mi było 
miło, ale muszę 
już iść. Jestem 

umówiony.

Gdzie on się  
w ogóle 
podział? 

To dla pani. 
Wszystkiego 
najlepszego!
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Dzień dobry!

Ma pan  
dziś szczęście… 

Pierwsza wersja „Edukacji 
sentymentalnej”.

Cudownie! Dziękuję!  
Zaraz się za to biorę! 
Flaubert nie doczekał 

wydania tej 
książki…
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Było dużo ludzi na 
koncercie?

Z muzyki nie 
wyżyjesz... 

Tak, mamo…  
Ale pozwól mi spróbować żyć 

samodzielnie… Kiedy skończę doktorat, 
mam nadzieję szybko znaleźć pracę  

i przeprowadzić się gdzieś…

A może byś spędzał 
więcej czasu  

w domu… Nie jest ci 
tu dobrze?

Kiedy wreszcie zrozumiesz, 
że nigdy nie będziesz 

mógł prowadzić takiego 
życia jak inni?

A tutaj jestem 
przynajmniej ja…

Przestań, mamo!

Nie bardzo…
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A co  
z blondynkami, 
jak pan sądzi?

Opowie mi pan więcej o nim, kiedy będzie już pan wiedział wszystko o jego twórczości? I jeszcze jedno:  
w drodze do pana jest duża przesyłka… To wspaniała nowina, prawda!?

Brawo! I jeszcze:  
„patrz: brunetki”! 

Pomyśleć, że brałam 
Flauberta za pisarza 
raczej poważnego…

A na razie: co pan robi 
po piątej? Ma pan jakieś 

plany?

Tak… nie…  
W zasadzie nie, 

chyba nie…

Hmm…  
„Gorętsze niż 

brunetki”?

„Brunetki:  gorętsze niż blondynki  
(patrz: blondynki)” 

Słownik  

komunałów 

Słownik
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Nie znałam tego 
„słownika”, jest bardzo 

zabawny. Musiałam 
odwiedzić kilka księgarń, 

żeby go znaleźć… 

Ani to, ani to.

A pani jest blondynką 
czy brunetką?

Jest pani  
ruda?

Była pani na koncercie, prawda?…

Popatrzmy do słownika: 
„Patrz: blondynka, 

brunetka, biała, czarna”… 
Bardzo to skomplikowane.

Niech będzie muzyka:  „Łagodzi 
obyczaje. Przykład: Marsylianka”.  

Co za sarkazm, prawda?

A może jeszcze coś na koniec?… Właśnie! 

To na pewno mój piąty 
zmysł… Ten, który 
wszyscy nazywają 

szóstym.

Skąd pan wie? To było 
wspaniałe, Viktorze!

Lindo, nie wyobraża sobie pani, jak bardzo 
jestem wdzięczny za to, co pani dla mnie robi. 

Tak bardzo chcę przestać być ciężarem dla 
matki… i dla innych. Ale by to było możliwe, 

muszę skończyć pracę doktorską…  
A pani dokonała prawdziwych cudów! 
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Linda. Bardzo mi miło. 
Viktor dużo mi o pani 

opowiadał.

Kolacja będzie 
znakomita jak 
zawsze. Moja 

matka jest 
prawdziwą 

mistrzynią kuchni!

Proszę, proszę wejść! Viktorze, mogłeś mnie 
uprzedzić… Przepraszam, gdybym wiedziała, 

przygotowałabym prawdziwą kolację… A poza tym 
nie jestem odpowiednio ubrana. Wie pani,  

on zawsze popełnia jakieś gafy!

Mamo, możesz wyjąć jeszcze jedno nakrycie?
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Viktorze…!  
To było 

przepiękne!



PEDRO
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Proszę 
mi dać te dwa 
małe, o tam! 

Czemu 
nic nie mówisz?... 
Traktuje nas jak 

brudasów!

 
Ta pani nie żyje  

w tym samym świecie, co my. 
Nie widzi, nie rozumie.

A ja widzę ,  
że harujemy za grosze! 

 
Jak możecie żyć  

w takim smrodzie?…  
Co za fetor!  

Zaraz zemdleję!

Nie chcę 
tu gnić przez 

całe życie!

Ciężko 
pracujemy, 

Pedro…

ALGARVE 1964
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ALGARVE, DZISIAJ

Myślę 
o tym od 
miesięcy. 

Pojadę 
zobaczyć się  
z rodzicami.

Wyjechałem  
40 lat temu… Nigdy się 

z nimi nie kontaktowałem… 
Prawie nigdy… 

Oczywiście oni 
wiedzą, że otworzyłem tę 
restaurację. Tutaj wszystko 

szybko się rozchodzi. 

To z twojej 
strony odważna 

decyzja… 

 

O, tak. Dużo to 
kosztowało… Lepiej 

odpukajmy!

A tymczasem miejmy 
nadzieję, że nowy wystrój 

spodoba się klientom… I że nie 
mierzymy za wysoko… 
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Dzień 
dobry, tato. 
Mama jest  
w środku?

Wejdź. 
Cieszymy się, 

że nas  
odwiedzasz.
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Co słychać? 
Jak tam 

gospodarstwo?  
Jak zdrowie?

 
Jest tak, 
jak mówi  

twój ojciec…

Jakoś 
sobie 

radzimy…
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Muszę  
już iść… A to  

dla was…

Przyjechałeś, żeby  
nam dać jałmużnę?  

Mamy tu wszystko, czego 
nam trzeba. Zabieraj  

tę kopertę!

Ale to z serca… Interesy 
dobrze idą…

 
Nie jesteśmy 
żebrakami!  

Obrażasz nas  
tymi pieniędzmi! 
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Co się dzieje, 
José?

 
Likwidują 

fabrykę. To dla nas 
koniec! 

Wieczorem było tylko 
pięcioro klientów… Jeśli tak 

pójdzie dalej, to będzie  
dla nas katastrofa!

Damy 
sobie radę… Nie 

zniechęcaj się, Pedro. 
Lepiej opowiedz mi, jak  

było u rodziców…

Dziękujemy  
i szerokiej drogi!
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Dwa… 
Jest coraz 

gorzej… Wczoraj 
na obiad przyszło 
trzech klientów… 

Wygląda na 
to, że połów był 

udany…

Trzy tuziny 
morszczuków.  

Ile bierzesz?

Bierz, trzeci za darmo… 
Przyrządzisz go dla żony.

DWA TYGODNIE PÓŹNIEJ



40

Jak na nasz gust, 
trochę tu teraz zbyt 

spokojnie…

 
Nie wiem,  

czy tutaj by się  
coś takiego udało.  

Ale to jest pomysł…

Ostrożnie, talerze są gorące… 
Państwo na wakacjach?

 
Jesteśmy z Anglii,  

z regionu, w którym gospodarka  
mocno ucierpiała…  
Ale nadal na wsi jest  

bardzo pięknie… 

I pomyśleć, że wcześniej 
restauracja w południe pękała 

w szwach…  
Po zamknięciu fabryki 

straciliśmy najwierniejszych 
klientów…

Tak,  
zwiedzamy okolicę. 

Jest tu pięknie.  
A jaki spokój!

 
Mąż był urzędnikiem  

w zakładach metalurgicznych.  
Kiedy zamknięto fabrykę,  

dostał odprawę i za to  
otworzyliśmy gospodarstwo 

agroturystyczne.
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Spokojnie! 
Wszystko pójdzie 

dobrze!

Przegrałem! 

Szkoda, że 
przyjmujemy ich  

w takich 
okolicznościach…

 
Ale to ja cię 

namówiłem na wydatki  
na lepszy wystrój.

Szybciej! 
Spóźnimy się!

Nie możesz się za to winić.  
Nikt nie mógł przewidzieć,  

że zamkną fabrykę.

SZEŚĆ TYGODNI PÓŹNIEJ
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Witamy! Bardzo się cieszę, 
że możemy się poznać.

 
To dzień wyjątkowy  

z dwóch powodów… Będziecie mieli 
wspaniałą okazję uczestniczyć  

w oficjalnym zamknięciu restauracji…

 
W okolicy jest 

restauracja, która szuka 
kucharza…

Trochę odwagi, 
a wszystko się uda! 

Chcielibyśmy 
sprzedawać lokalne 
produkty, domowe 

wyroby…

 
To prawda, 

wychodzą jej 
znakomite konfitury 

i ciasta…

 
To mało. 

Trzeba wyłożyć sporo 
pieniędzy. I mieć trochę 

szczęścia.

 
Raczej ograniczamy straty… 

Spłacimy za to długi i zobaczymy,  
co będzie dalej. Restauracja przestała  

dawać zyski… 

Ale przy moim charakterze to chyba nie jest 
najlepszy pomysł.  Myśleliśmy raczej o założeniu 

gospodarstwa agroturystycznego… 

Sprzedałem 
to za duże 

słowo! 

Sprzedałeś ją? A macie jakieś 
plany?
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Chodzi o inne wartości, 
takie jak praca, uczciwość,  

to, czego próbowałem cię nauczyć.

Wiem… Ale 
przecież włożyliśmy  

w tę restaurację  
dużo pracy.

 
Być może trochę się 

pośpieszyliśmy…  
Nie mieliśmy zbytniej  

wiedzy o zarządzaniu…  
Nie umieliśmy przewidywać…

Właśnie dlatego żona 
namówiła mnie na szkolenie… 

To program unijny, który uczy, jak 
rozpocząć prowadzenie firmy lub ruszyć 

na nowo z jakimś projektem… I jak 
wyciągać wnioski z przeszłości. 

 
Nie tylko my  
w tym wieku  

zaczynamy od zera.

A jak chcesz urządzić 
to twoje gospodarstwo? Bo 

może mam pewien pomysł…

Pieniądze 
to nie wszystko… 
Nigdy nie chciałeś  

tego zrozumieć. 
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PÓŁTORA ROKU PÓŹNIEJ…

 
Nie poznaję 

mojego własnego 
gospodarstwa!

A oto pierwsze 
domowe konfitury!

Powalą 
wszystkich na kolana!… 

Ale zostaw jednak dla nas  
parę słoików!

O, jak dobrze, że jesteśmy  
na miejscu! Kiedy wyjeżdżaliśmy 

z Dublina, padał deszcz…

Może po kieliszeczku na powitanie?  
Są państwo u nas pierwszymi gośćmi,  

to trzeba uczcić! Domowym owocowym  
winem… Produkcja rodzinna!

Żeby zrobić coś dobrej 
jakości, potrzeba dobrych 

produktów. A ja się na tym znam! 
Kiedy spróbują tego, co rośnie 

w moim ogrodzie, będą tu 
wracali. 

 
Ja też mam  

z tym problem!



FIANNE
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DUBLIN
Gdzie się tak spieszysz, Judith?  

I z taką wielką torbą… Co tam masz? 

Nie twoja brocha, Fianne!
Nie? I co!? Chcesz 

sobie narobić 
kłopotów?

 
Spoko, Fianne,  

wyluzuj.  
Zero morałów, OK?  

I nie baw się  
w cerbera!

OK. Nie ma sprawy. 
W porzo. To nie mój 

problem…
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Co cię gryzie, 
Fianne?

Wiesz… Ta dziewczyna, co podbiera towar…  
Nie bardzo mi się to podoba. Płacą nam jak trzeba,  

szefowie są OK…

Zwróciłaś jej uwagę…  
Nic więcej nie możesz zrobić. 

Tak. Masz rację, Peter. Muszę 
tylko starać się nie reagować  

na jej zaczepki...

Cześć, 
Fianne!

Hej, Fianne! Do szefa 
na dywanik!
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Nie ukrywała pani swojej przeszłości… Przyjęcie pani do 
pracy było ryzykowne. Ale postanowiłem podjąć  

to ryzyko. Zapewniała mnie pani , że mogę pani ufać.

Niech pani siada, Fianne. Mam tu 
poważny problem.Proszę!

Podejrzenia mam już od pewnego czasu… 
Ktoś podbiera rzeczy z magazynu.  

Nie oskarżam pani, Fianne. Ale to pani  
była odpowiedzialna za te towary. 

Przykro mi, Fianne. Nie ufam już 
pani. Proszę iść do księgowości. 
Wypłacą pani należną pensję.

Szefie, 
przysięgam, że  

to nie ja!
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Cześć, tu Fianne.  
Nie mogę w tej chwili 

odebrać telefonu. Zostaw 
wiadomość po sygnale.

To naprawdę ostatna kolejka, 
muszę iść, mąż będzie się 

niepokoił...

Wyluzuj, Fianne! Nie było cię tutaj  
całe wieki. Warto za to wypić!

Co ty tu robisz, Fianne!?

Właśnie wywalili ją  
z pracy przez laskę,  

która kradła towary… 

Coś takiego! To duch  
czy co!? Wyobrażasz sobie?  

Co za dranie!
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Byłam idealnym kozłem 
ofiarnym. Ręce mi opadają. 
Wiesz, że bez mojej pensji 

będzie ciężko: dom, 
opłaty… Za dużo tego 

wszystkiego.

Wywalili cię? Wiesz, że możesz na nas 
liczyć… Jeśli ci tylko czegoś trzeba…

Tak… Mówiłam jej już… 
A poza tym może by się 

znalazła jakaś robota  
dla ciebie…

A oni nie mieli skrupułów, żeby cię 
wyrzucić, chociaż nic nie zrobiłaś…

Oho, już widzę,  
co macie na myśli. 
Nie, skończyłam  

z tym.
Nie śpiesz się, pomyśl o tym… Ale nie zastanawiaj 

się zbyt długo. To duża forsa, a ryzyko żadne.

Z moją przeszłością 
mogłam się tego 

spodziewać…

Przejdź się jutro po agencjach pracy… 
Nie martw się, poradzimy sobie.
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Ach tak… Tak, tak, 
rozumiem. Proszę zostawić 

swoje CV. Zadzwonimy,  
jeśli się coś pojawi. 

Nie… To jest już moja szósta 
rozmowa, a nie ma jeszcze 

południa…

I ciągle nic nie znalazłam, chociaż 
mój profil odpowiada tym 

ogłoszeniom… Wyraźnie widać, 
że mi nie ufają…

Nie zniechęcaj się… 
Trochę cierpliwości. 

Wierzę w ciebie.

Tak… tylko ty 
wierzysz! Ale to mi 

akurat nic  
nie pomoże!

Fianne!? Ale 
niespodzianka!

Oh, ty… nie ujdzie 
ci to na sucho!
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Przestań! Miałam 
naprawdę fatalny 
dzień, nie musisz 

mnie bardziej 
dołować!

Nie wiem, czy to był dobry pomysł… Może złożyć na 
ciebie skargę. A z twoją przeszłością…

Fianne! Co ci się stało!?
Wpadłam w mieście 
na Judith. Myślę, że 

następnym razem przejdzie 
na drugą stronę ulicy…

Tak, cześć!… Nie… 
nie wiem. Nie mogę 

teraz, oddzwonię  
do ciebie.

Szkoda by było przepuścić 
taką okazję… 

Nie znasz jej…

Kto dzwonił?

To jedna z twoich 
kumpelek  

z przeszłości, tak?… 
Zaczęłaś znowu 

włóczyć się po tych 
podejrzanych barach,  

w których dawniej 
wysiadywałaś…

I co!? Nie mieszaj się do tego! Nie jestem już 
dzieckiem. A teraz idź sobie… Zostaw mnie…
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Peter?

Peter!?  
To ty?!?
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Hola! Gdzie się wybierasz? 
Kiedy ktoś chce mnie 

odwiedzić, wolę wiedzieć  
o tym wcześniej… 

Ty małolacie!! Przestań się wyrywać i gadaj, co u mnie 
robisz… Nie ma tu za bardzo co ukraść… Pomyliłeś adres.
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Teraz siadaj i mów, jeśli nie chcesz 
dostać w skórę, bo sobie na to 

zasłużyłeś! Twoja twarz mi kogoś 
przypomina… A nie 
jesteś przypadkiem 

synem… Suze!?

Tak… Może…

Znała pani moją matkę!?

Mieszkałyśmy w tej samej „komnacie” 
w „pałacu”, który nam dawał  

wikt i opierunek, jeśli rozumiesz,  
o co mi chodzi…

Lekarze nic nie 
mogli zrobić. 

To było straszne, co się z nią 
stało… Twoja matka była 
naprawdę w porządku... 

Była w porządku?… A to ciekawe!  
Nie kontaktowała się ze mną  

od co najmniej dwóch lat. Nigdy się  
tak naprawdę mną nie zajmowała!
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A gdzie mieszkasz?  
I z czego żyjesz?… Radzę sobie jakoś… Mam 

kumpli, mogę u nich 
nocować od czasu do czasu.

Wiesz co, ja też 
zrobiłam w życiu  
wiele głupot…  

 

Później zawsze się za nie płaci. I to słono.  
Jak się siedzi trzy lata za kratkami, jest czas,  
by się nad tym zastanowić. A więc nie ma 

mowy, żebyś mi się tu teraz ulotnił.  
Suze by mnie zabiła, gdyby jeszcze była  

na tym świecie. Dzisiaj śpisz u mnie. 

Jesteś głodny? 

Co tu się dzieje? Co to za 
chłopak? Nie słyszałem 
dzwonka do drzwi…

To syn przyjaciółki… Zginęła w wypadku kilka lat temu. 
Wszedł od tyłu. Jest w trudnej sytuacji i muszę mu 
pomóc. Będzie u nas spał przynajmniej jedną noc.

Nie, nie, to miło z pani 
strony. Ale muszę iść.  

Ja…

Nie ma mowy, 
już ci mówiłam. 
Porozmawiamy  

o wszystkim jutro.  
I o tym, co  

z tobą będzie…  
Na poważnie!



58

Fianne, trafiła pani pod dobry adres. Potrzebujemy 
osób w terenie takich jak pani… Z nietypowym 

doświadczeniem… I o wypróbowanym charakterze.

Nasz program 
reintegracji byłych 

więźniów jest bardzo 
ambitny.  Unia 

Europejska wierzy  
w ten projekt i wspiera 

go finansowo.
Po raz pierwszy ktoś uważa, że moja przeszłość to 
zaleta, a nie wada – wydaje mi się to zbyt piękne,  

by mogło być prawdziwe!

A co z chłopcem, o którym 
panu mówiłam? 

Widziałaś, jak na ciebie 
patrzył?

Zadbamy o to, by chodził do szkoły, porządnej szkoły.  
A pani będzie nad nim czuwać osobiście.

Nie pozwól mu 
uciec!

KONIEC
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Chcesz dowiedzieć się więcej?

Fianne, Viktor, Julie i Pedro rozpoczęli nowy rozdział w swoim życiu dzięki pomocy, jaką zapewniły im 
programy dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Co to jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny powstał ponad 50 lat temu, w 1957 r. Jest to najważniejszy instrument 
finansowy, jaki Unia Europejska wykorzystuje do inwestowania w zasoby ludzkie. Jego zadaniem jest 
wspieranie zatrudnienia poprzez polepszanie perspektyw pracowników. Udziela pomocy np. osobom 
mającym szczególne trudności ze znalezieniem pracy, m.in. kobietom, młodzieży i ludziom starszym. 
Pomaga również firmom i młodym przedsiębiorcom. Fundusz przeznacza również środki na edukację 
i kształcenie ustawiczne. 

EFS nie działa samodzielnie, lecz we współpracy z wieloma podmiotami. Wspierane przez niego  
projekty są współfinansowane przez kraje członkowskie, a z ich inicjatywą wychodzą placówki 
edukacyjne i szkoleniowe, stowarzyszenia, związki zawodowe itd. Projekty są wybierane przez władze 
państwowe stosownie do potrzeb w danym kraju czy regionie. 

EFS może się pochwalić wieloma sukcesami. Co roku przeznacza się 10 mld euro na rozmaite projekty 
realizowane w 27 krajach członkowskich. Dzięki temu można poprawić życie 10 mln osób rocznie, 
pomagając im w znalezieniu pracy lub w rozwoju zawodowym. 

Rzeczywistość zmienia się w fikcję

Komiks „Do dwóch razy sztuka” powstał na podstawie prawdziwych historii. Komisja Europejska zebrała 
relacje 54 obywateli krajów członkowskich UE, którzy skorzystali z programów finansowanych przez 
EFS. Ludzie ci opowiadają o tym, jak zyskali nowe możliwości w dziedzinie zatrudnienia i szkolenia 
zawodowego. Relacje te można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/
videos_pl.htm.

Czy te historie cię zainspirowały? Wyślij swoją propozycję scenariusza komiksu lub rysunki  
pod adresem: esf@ec.europa.eu. Najlepsze zostaną opublikowane na stronie internetowej  
lub w kolejnym komiksie.
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Autorzy

Scenariusz

Rudi Miel
Rudi Miel urodził się w Tournai (Belgia) w 1965 r. Ukończył studia dziennikarskie. Pracuje 
jako konsultant w sektorze reklamy i komunikacji, pisze także scenariusze komiksów. Jest 
współautorem albumu „Les Eaux Blessées” (Skażone wody), wydanego przez Parlament 
Europejski i wyróżnionego w 2003 r. w Angoulême nagrodą Alph Art de la communication 
dla najlepszej kampanii informacyjnej za pomocą komiksu. „L’Arbre des deux Printemps” 
(z rysunkami autorstwa Will & Co, wyd. Le Lombard), do którego Miel napisał scenariusz, został 
uhonorowany w 2001 r. nagrodą dla najlepszego albumu zagranicznego na festiwalu komiksu 
w Sobreda (Portugalia). Rudi Miel stworzył również wraz z Cristiną Cuadrą i Paulem Tengiem 
cykl „ L’Ordre Impair” (wyd. Le Lombard), którego całość wydano pod koniec 2009 r.

Rysunki

Christian Durieux
Christian Durieux urodził się w Brukseli (Belgia) w 1965 r. W 1990 r. ukazał się jego pierwszy komiks, 
do którego scenariusz napisał Jean Dufaux („Avel”, wyd. Glénat). Tworzy rysunki i scenariusze,  
w których eksperymentuje z gatunkami i stylami przez współpracę z różnymi autorami,  
sięgając z takim samym entuzjazmem po pióro, pędzel czy flamaster. Jest m.in. autorem serii 
„Les gens honnêtes” (ze scenariuszem Jean-Pierre’a Gibrata, wyd. Dupuis) oraz albumu „Le Pont” 
(wyd. Futuropolis), który ukazał się w 2009 r. Christian Durieux mieszka obecnie we Francji.

Gihef
Gihef urodził się w 1974 r. w Belgii. W 2001 r. we współpracy z Jean-Christophem Derrienem 
stworzył swój pierwszy komiks „RIP Ltd”. Wkrótce potem opublikował w wydawnictwie 
Vents d’Ouest czterotomową serię „Enchaînés”, do której scenariusz napisał Joël Callède. 
Seria ta otwarła mu drzwi do wydawnictwa Dupuis, w której ukazał się (stworzony również 
we współpracy z Joëlem Callède’em) komiks „Haute Sécurité”, thriller osadzony w świecie 
więziennym. W 2009 r. ukazał się „Mr Hollywood” (wyd. Dupuis) – pierwszy komiks, do którego 
Gihef napisał scenariusz (z rysunkami Erica Lenaertsa).

Sylvain Savoia
Sylvain Savoia urodził się w 1969 r. we Francji. Od pięciu lat tworzy we współpracy ze swoją 
partnerką (zajmującą się pisaniem scenariuszy) kronikę życia codziennego w Polsce w latach 80. 
Oczami dziewczynki o imieniu „Marzi” (wyd. Dupuis) opowiada z dużą przenikliwością  
o ostatnich latach komunizmu. Savoia jest rysownikiem o eklektycznych upodobaniach. Wydał 
ponad 15 komiksów utrzymanych w różnej stylistyce. Działa ponadto w sektorze reklamy  
i komunikacji, współpracując z największymi firmami międzynarodowymi.

Vanyda
Vanyda urodziła się w 1979 r. w rodzinie francusko-laotańskiej. Podczas studiów w Akademii 
Sztuk Pięknych w Tournai w sekcji komiksu poznała François Duprata. We współpracy z nim 
stworzyła serię „L’année du dragon” (wyd. Carabas), a także rysunki do „Julie” (kolorystka Virginie 
Vidal). W swoich komiksach ukazuje zwykły współczesny świat, jak np. w „L’immeuble d’en face” 
(wyd. Boite à Bulles), opowiadającym o dniu codziennym sąsiadów, lub w serii „Celle que…” 
(wyd. Dargaud), pokazującej przemiany w życiu nastolatki od gimnazjum do liceum.



Jak otrzymać publikacje UE

Publikacje płatne:

•	 w	EU	Bookshop	(internetowa	księgarnia	UE)	–	http://bookshop.europa.eu
•	 w	księgarniach	(podając	tytuł,	wydawcę	lub	numer	ISBN)
•	 bezpośrednio	u	naszych	przedstawicieli	handlowych 

Dane kontaktowe przedstawicieli handlowych można uzyskać na stronie  
http://bookshop.europa.eu lub wysyłając faks na numer +352 2929-42758.

Publikacje bezpłatne:
•	 w	EU	Bookshop	(internetowa	księgarnia	UE)	–	http://bookshop.europa.eu
•	 w	przedstawicielstwach	lub	delegaturach	Komisji	Europejskiej	 

Dane kontaktowe przedstawicielstw i delegatur można uzyskać na stronie  
http://ec.europa.eu lub wysyłając faks na numer +352 2929-42758.

Komisja Europejska

Do dwóch razy sztuka

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej

2010 — 60 str. — 17,5 x 24,5 cm

ISBN 978-92-79-13900-0
doi:10.2767/75878



D O  D W Ó C H  
R A Z Y  S Z T U K A

Julie, Viktor, Pedro i Fianne nie wierzą w fatum!

Przeczytaj komiks i dowiedz się, jak jego bohaterowie pokonali 
przeciwności losu dzięki pomocy płynącej z Europy. Te cztery zain-
spirowane prawdziwymi wydarzeniami historie pokazują, że dzięki 
wsparciu i wytrwałości każdy może odbić się od dna. To może być 
także Twoja historia!
Komiks „Do dwóch razy sztuka”, narysowany z dużą wrażliwością 
przez Vanydę, Durieux, Savoia i Gihefa na podstawie scenariusza  
Rudiego Miela, został wydany przez Dyrekcję Generalną Komisji  
Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans  
z inicjatywy Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Komiks jest dostępny w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej. 
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