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Tytuł fragmentu relacji Nie był typem kujona

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Blaim Artur (1950- ), Hołda Zbigniew (1950-2009), Lublin, szkoła średnia

Nie był typem kujona

Zbyszek [Hołda] nigdy nie pił alkoholu, co jak gdyby wówczas w szkołach średnich (pewnie teraz
też) od któregoś momentu się odbywało; i nie palił papierosów. Tak, że był wzorcowy pod tym
względem. Natomiast nie zawsze był szczególnie grzecznym uczniem, co nie oznacza, że
rozrabiał w jakikolwiek sposób, ale nie wpisywał się w taki wzorzec idealnego ucznia, co to ze
wszystkiego musi mieć piątkę, wszystkiego się przykładnie uczy. On miał swoje dziedziny, które
go najbardziej interesowały. Inne [dziedziny, „przedmioty”] to oczywiście też, odpowiednie
stopnie (oceny-dop.red.) były, ale jak gdyby nigdy nie starał się być takim wszechstronnym
prymusem, żeby ze wszystkiego być dobrym. No myślę, że z Historii był dobry, z Angielskiego
był dobry, z czegoś takiego, co nazywano „Wiedzą o Polsce i świecie współczesnym”, z Geografii,
czyli no z tych przedmiotów humanistycznych. Ale z matematyki też był w porządku, i z innych
przedmiotów też. Więc to nie jest tak, że jak gdyby on nie był dobry z innych przedmiotów, ale
tutaj był szczególnie dobry, a z Historii czy z tej „Nauki o Polsce i świecie współczesnym” (to
chyba tak się nazywało) to był wyjątkowo dobry. To kiedy ja mówiłem, że to było różnie, to to
nie było różnie na tej zasadzie, że tam była trója, czy ledwo przechodził z klasy do klasy. Nie. No
to były czwórki, piątki. To jakoś tak to wyglądało. To, żeby mu się trójka trafiła to nawet nie
pamiętam. Chyba jak przypadkiem. Natomiast nie był typem kujona. O, może tak. Jak gdyby to
wszystko mu przychodziło dosyć łatwo, ale też pochłaniało. Te niektóre dziedziny go pochłaniały.
Nie powiedziałbym, żeby go Fizyka szczególnie pochłaniała. Na przykład Historia czy „Wiedza o
świecie współczesnym” to tak. Potrafił już wtedy cytować najrozmaitsze rzeczy i posiadł zupełnie
porażającą wiedzę na różne tematy, zupełnie niekiedy nie ezoteryczne.
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