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Bardzo Dziwna Książka (6)

YANNICK LEIDER

Ballada o Rysiu Pachu

 1968/69, wagon pierwszej klasy PKP. 
Jechaliśmy z Jurkiem Buszą do moich 
rodziców na święta. Obaj pełni wra-
żeń, gotowi do przeżywania nowych, 
zabawnych sytuacji, słowem młodość 
i radość malowała się na naszych obli-
czach. Cały świat był nasz... Za oknem 
śnieg prószył na zamarznięte sady i 
sioła. Wewnątrz wagonu było słychać 
stłumiony stukot kół.
 W pewnym momencie zauważyliśmy 
postać niskiego chłopca, lub mężczyz-
ny, który usiłował otworzyć drzwi ze-
wnętrzne. Natychmiast obaj pobiegliś-
my z tym kierunku, wciągnęliśmy nie-
boraka do naszego przedziału...
  Dzięki tej opowieści, której staliśmy 
się mimowolnie bohaterami pozytyw-
nymi... na pewno coś się w nas samych
zmieniło. Być może popatrzyliśmy 
inaczej na zło i dobro. Nauczyliśmy się 
dostrzegać szczęście w nieszczęściu... 
Ten mikroskopijny człowieczek, o ru-
dych puklach i piegowatej twarzy ma-
łej dziewczynki, doznał szczególnie 
okrutnych przygód życia. Na koniec 
– kiedy właśnie przyszło nam go spot-
kać – jego desperacja i totalny brak 
perspektyw (przynajmniej w jego oce-
nie) doprowadziły do próby samouni-
cestwienia. Na szczęście w porę uda-
remnionego.
  Rysio urodził się w rodzinie robotni-
czej. Jego mama, gdy miał cztery lata, 
zaprowadziła go do domu dziecka w
Katowicach i tam go zostawiła. To sa-
mo zrobiła z jego młodszym bratem. 
Rysio od początku swojego życia „był 
jakiś dziwny”, rudy, piegowaty, z lekko
wybałuszonymi oczami, o dziwnych 
zębach, łamiących się paznokciach. 
Jakiś niedorobiony. Trzeba było się go 
pozbyć, „żeby wstydu nie przynosił”.
  Mówił cicho, wszyscy go poszturchi-
wali. Czasem dość mocno. Ponieważ 
jego wzrost ustabilizował się na pozio-
mie 135 cm, uważano go za model po-
średni między karłem a niskim.
  Pan dyrektor domu dziecka, prawdo-
podobnie w ramach szczególnej opieki,
kazał mu biegać po piwo, albo przez 
cały dzień czyścić ubikację. Uznano 
Rysia za chłopca do bicia i bez przer-
wy znajdowano dla niego jakieś czyn-
ności lub usługi, aby go jeszcze bar-
dziej ośmieszyć, czy też pokazać mu, 
że nie pasuje do towarzystwa. Pomi-
mo oczywistych kłopotów życia co-
dziennego, Rysio ukończył szkołę pod-
stawową i trzy lata zawodówki, gdzie
wykazywał zdolności do rzeźby i spa-
wania.
 Wykonywał nawet kilkakrotnie z od-
padów złomu świeczniki i przedmioty 
– postaci, którym nadawał zabawne 
nazwy. A nawet, pewnego dnia, ze-
spawał oryginalnie rury i skorodowa-
ne łopaty, nadając im postać stracha 
na wróble, który został usytuowany 
na polu sąsiada. To był pomnik Rysia 
Pacha. Świadectwo jego kunsztu ar-
tystycznego i w pewnym sensie obec-
ność...
  Nadszedł czas, w którym młodzi 
chłopcy, siedemnastoletni, byli wów-
czas powoływani do ochotniczych 
hufów pracy. Pan dyrektor sierocińca 
widział w tym pewną szansę pozby-
cia się Rysia i naturalnie zgłosił go, 
na równi z wielkoludami normalnego 

wzrostu, którzy bez przerwy dokucza-
li takim nie wyrośniętym osobnikom. 
Wszyscy chłopcy zostali skoszarowa-
ni w OHP w okolicach Olkusza. Od 
pierwszego dnia znęcanie nad Rysiem 
spotęgowało się, gdyż pośród zgroma-
dzonych młodzieńców byli również 
zwykli bandyci.
  Pewnego słonecznego dnia, kiedy 
Rysio już nosił bloczki betonowe po 
50 kilogramów i rozrabiał wapno łopa-
tą, gdyż szkoda było włączyć maszy-
nę, oraz pracował na dworze (żeby się 
zahartował), jego pełni twórczego za-
pału koledzy wsadzili Rysia do skrzyn-
ki drewnianej, do której nalali świeże-
go betonu i ostrzegli go, że jeśli spró-
buje tylko wyzwolić się z tej skrzynki, 
to mu dopiero pokażą...
  Kiedy tylko koledzy, śmiejąc się, po-
szli na piwo – Rysio wyjął okaleczo-
ne stopy z pułapki betonowej. Znalazł 
w szatni buty, które nie były za duże, 
wciągnął jakiś płaszcz i... ruszył przed 
siebie. Szmatami i papierami owinął 
nogi, na głowę nałożył znaleziony 
gdzieś beret i w tym dziwnym stroju 
poszedł na stację kolejową. Chciał się 
dostać do Ciechanowa, gdzie mieszka-
ła jakaś daleka ciotka. Po kilku dniach 
dotarł tam.
  Zima była sroga. Ciotka paliła w pie-
cu. Dom nie był nowy, więc nie było 
w nim zbyt ciepło. Starsza pani wpu-
ściła Rysia do środka i przez chwilę 
siedzieli przy stole w jadalnym. – A 
więc, jesteś złoczyńcą, uciekłeś z obo-
zu OHP, to jest karalne, zaraz przy-
jdzie milicja. Ciotka nie dała Rysiowi 
dojść do słowa, nie podała herbaty, nie 
zaprosiła na obiad, nie nie nie.
  Rysio zrozumiał, że nie uzyska tu 
żadnej pomocy. Był zdesperowany, 
poniżony, zmęczony. Już wówczas
postanowił, że ze sobą skończy. Ko-
rzystając z chwilowej nieuwagi ciot-
ki, która wyszła do korytarza, aby za-
dzwonić po milicję w celu spełnienia 
obywatelskiego obowiązku powiado-
mienia władz o ukrywającym się zbie-
gu, Rysio wymknął się na dwór i po-
szedł na stację.

  Wsiadł do pierwszego pociągu... To 
był akurat ten, którym my jechaliśmy. 
Po dojechaniu do Warszawy, taksów-
ką udaliśmy się do moich rodziców, 
którzy od razu zrozumieli sytuację i 
byli pomocni w akcji znalezienia roz-
wiązania dla tej nowej, nieco pogmat-
wanej sprawy. Zadzwoniliśmy do mo-
jej ówczesnej narzeczonej Małgosi Ba-
ranowskiej, poetki, która do nas doła-
czyła i nas bardzo dopingowała. Tym-

czasem Rysio został oddelegowany do 
wanny. Po kąpieli przebrany w moje
stare koszule, które nosiłem jako mło-
de pacholę siedmioletnie i położony 
spać. Rysio spał 48 godzin. Od czasu 
do czasu budziliśmy go na obiady i pi-
cie ciepłych napojów. Kiedy już się
wyspał – pozwoliliśmy mu opowie-
dzieć swoje przygody w najdrobniej-
szych szczegółach. Było to potrzebne 
w celu lepszego zrozumienia położe-

nia, w jakim się on znalazł i odpowied-
niego działania z naszej strony tak, aby-
śmy mogli mu pomóc w sposób sku-
teczny.
  Zamówiliśmy audiencję w Minister-
stwie Oświaty, na którą udaliśmy się 
we troje: Małgorzata Baranowska, Je-
rzy Busza i ja. Przedstawiliśmy prob-
lem w oparciu o wytyczne taty Arnol-
da, który uważał, że sprawa nie jest 
bardzo skomplikowana i powinniśmy 

ją załatwić za pierwszym podejściem.
  Dyrektor departamentu oświaty na-
tychmiast zrozumiał sytuację i wyra-
ził gotowość świadczenia nam pomo-
cy. Uzyskaliśmy dla Rysia zwolnienie 
z OHP. Znalazła się też dla niego praca 
w przedsiębiorstwie górniczym, oraz 
lokum, samodzielny pokój w Domu 
Górnika, ul. ZMP 3 w Katowicach. 
W nowym zakładzie pracowali ludzie, 
którzy niestety, byli podobni do pana 
dyrektora domu dziecka. Wydano Ry-
siowi z magazynu fartuch o trzy nu-
mery za duży, i ten fartuch miał stać 
się źródłem nieszczęścia. Pewnego 
dnia Rysio ustawił obrabiarkę na pe-
wien skok, włączył maszynę i... został 
wciągnięty do mechanizmu. Jego tu-
łów przeleciał nad urządzeniem, a gło-
wa uderzyła boleśnie o obudowę ma-
szyny. Ktoś podbiegł i wyłączył urzą-
dzenie. Ale nieszczęście już się doko-
nało. Rysio stracił przytomność. Szpi-
tal Górniczy. Neurologia. Badania. Pa-
cjent odzyskał przytomność. Niezbęd-
ne konsultacje w Akademii Medycz-
nej w Warszawie.
  Mama Genevieve, kiedy podarowała 
Rysiowi moje stare koszule, na wszel-
ki wypadek wszyła do nich nasz war-
szawski numer telefonu. Dzięki temu 
po kilku dniach od zaokrętowania Ry-
sia na wydziale neurochirurgii Akade-
mii Medycznej, był telefon ze szpitala. 
Nawiązaliśmy kontakt. Potrzebna była 
zgoda rodziny na trepanację czaszki.
szki. Wystąpiliśmy w charakterze ro-
dziny Rysia i przez najbliższe pół roku
utrzymywaliśmy kontakt z kolejnymi 
służbami medycznymi, które go le-
czyły...

  Następnie udało nam się ponownie 
spotkać z przedstawicielem władz, aby 
znaleźć dla Rysia inną posadę, jedno-
cześnie zatrzymując pokój w Domu 
Górnika, do jego dyspozycji. Po wy-
jściu ze szpitala, Rysio otrzymał skie-
rowanie na rekonwalescencję, która 
odbyła się w Karpaczu.
  Pewnego dnia spotkał tam młodą, 
drobną dziewczynę mniej więcej jego 
wzrostu. Przypadli sobie bardzo do 
gustu. Rysio został przedstawiony pa-
ni właścicielce domu wczasowego, 
w którym ta młoda dziewczyna speł-
niała funkcję posługaczki, salowej. 
Rysio pozostał tam kilka dni, napra-
wiając różne, cieknące krany i skoro-
dowane rynny. Bardzo się jego dzia-
łania majsterkowiczowskie spodobały 
i pani go zaprosiła, aby częściej od-
wiedzał jej dom. To jednak nie miała 
być ostatnia przygoda Rysia, który 
musiał po rekonwalescencji powrócić 
do Katowic. Tam już czekała na niego 
nowa posada – magazyniera w kopalni. 
Traf chciał, że poprzedni magazynier 
został aresztowany za sprzeniewierze-
nia i malwersacje. Słowem... magazyn 
w okresie rozliczeń.
  Dyrekcja zakładu usiłowała zrzucić 
część odpowiedzialności na nowego 
magazyniera i przez najbliższy rok 
Rysio był wożony na rozprawy. Jed-
nak po jakimś czasie udało mu się zre-
zygnować z tej kolejnej pułapki ży-
ciowej. Mógł już spokojnie marzyć o
przyjaźni z dziewczyną z Karpacza, 
gdyż w międzyczasie nadeszła z mi-
nisterstwa górnictwa pozytywna od-
powiedź w sprawie renty z powodu 
niezdolności do pracy.


