
Wspomnienie – Karolina Gazda, maturzystka z 2018 roku. 

Zanim dołączyłam do grona uczniów bieckiego Liceum, znałam już wiele anegdot związanych z             
niezwykłym Polonistą, jakim niewątpliwie był profesor Andrzej Topczyj. Natomiast nie spodziewałam się, że             
kiedy już sama będę mogła być świadkiem lub uczestnikiem tych historii, pula ta powiększy się tak ogromnie.                 
Odbierałam Go zawsze jako surowego i wymagającego nauczyciela, jednak z bardzo nieprzeciętnym poczuciem             
humoru i przeogromnym sercem do swoich uczniów.  

Jedna z historii szczególnie zapadła mi w pamięć. Otóż działo się to na jednej z lekcji języka polskiego,                  
byłam wtedy w klasie maturalnej, działo się to na przełomie 2017/18 roku. Na początek należy wspomnieć, że                 
Profesor Topczyj bardzo często podczas swoich zajęć korzystał z komputera z dostępem do internetu. Zwykle               
wyglądało to tak, że na rzutniku pokazywał ekran komputera z przeglądarką internetową, abyśmy wszyscy ją               
wyraźnie widzieli, i udostępniał nam w ten sposób teksty wierszy, lektur, często też szukaliśmy wspólnie definicji                
nieznanych nam słów, oglądaliśmy obrazy, słuchaliśmy muzyki. Ta interaktywna forma z pewnością bardzo             
ubarwiała i uatrakcyjniała lekcje języka polskiego. 

Każdy, kto choć trochę poznał profesora Topczyja doskonale wie, że bywały takie dni, kiedy wypadało być                
szczególnie przykładnym uczniem. To był właśnie taki dzień - wszyscy wyczuwaliśmy nienajlepszy humor             
naszego Nauczyciela… Cóż, każdemu zdarza się mieć gorszy dzień! Trwała lekcja, padło jakieś pytanie,              
odpowiedziałam. Błędnie. 

- Karolina, chodź do kompa. – usłyszałam i jednocześnie poczułam, jak serce staje mi w gardle, chociaż                 
właściwie prośba wydawać by się mogła całkiem codzienna (właśnie tak zwykle wyglądało wywoływanie uczniów              
z ławki), a ja nie należę do strachliwych osób. Podniosłam się na krześle… i usiadłam z powrotem. 

- Ale naprawdę? – zapytałam, cicho licząc na to, że sytuacja ulegnie zmianie. 

 - A czy ja wyglądam, jakbym żartował? – odpowiedział bez cienia zastanowienia. 

Wtedy już byłam pewna, że nasz Profesor jest „nie w sosie”, więc uznałam, że po prostu muszę zrobić to, co                    
polecił. Wstałam więc lekko załamana z mojego krzesła w drugiej ławce i zapytałam: 

- Ale do którego? 

- A ile widzisz? – zapytał ze zdziwieniem, może już z pewną nutą rozbawienia. 

- No cztery! – odpowiedziałam zawstydzona, wyszłam z ławki i podeszłam do KĄTA, gdzie stał kosz na śmieci,                  
zaraz obok drzwi do klasy. Stanęłam przodem do ściany, spuściłam głowę w geście żalu za swoje zachowanie                 
(przypominam, że źle odpowiedziałam na pytanie). Po chwili ciszy cała klasa łącznie z naszym Nauczycielem               
wybuchnęła teatralnym śmiechem. 

 Trochę zdezorientowana sama zaczęłam się śmiać, nie wierząc do końca w to, co się właśnie wydarzyło.                
Minęła dobra chwila, zanim zrozumiałam, że zamiast do KOMPA, poszłam do KĄTA. Koniec końców              
rozładowałam całe początkowe napięcie, profesor Topczyj uznał, że niezmiernie poprawiłam mu tym humor, a              
wszyscy śmialiśmy się jeszcze przez dłuższą chwilę. 



 Takich historii jest znacznie więcej, profesor Andrzej Topczyj miał wyjątkowe podejście do swoich             
uczniów i właśnie takim Go zapamiętamy. A historię z kompem/ kątem będę zawsze wspominać z uśmiechem na                 
ustach. 

 


