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  Dzięki temu wyjazdowi do Kadyn, 
dziewczynki poznały się i Dorota C. 
miała pierwsze konwersacje w języku 
francuskim, który miał się stać w przy-
szłości jej językiem pracy. Dorota
często wpadała do mnie, aby się ode-
rwać od swojej toksycznej rodziny. 
Zabawki, potem konsultacje gramaty-
czne, spotkania przy wspólnych obia-
dach. Każde dziecko przynosiło coś 
do jedzenia, na przykład sałatę, pomi-
dory, mleko i sporządzaliśmy wspól-
nie obiad, poczęstunek. Siedzieliśmy 
razem przy stole, popijaliśmy mleko, 
albo herbatę. Mówiliśmy o czymś, cie-
szyliśmy się naszą obecnością. Każde 
spotkanie było świętem. 
  Kiedy już się zżyliśmy ze sobą, za-
częły się spotkania w mojej pracowni, 
znajdującej się na parterze, w dawnej
wózkarni. Tam miałem koło garncar-
skie nożne, na którym czasem praco-
wał Roman Szczęsny z Kartuz. Bar-
dzo dobry garncarz. Czasem ja coś to-
czyłem. Dzieci, przychodzące na spot-
kania, także próbowały swoich sił 
w toczeniu.
  Kupiłem z komisu meblowego pięć 
stołów o kwadratowych blatach, któ-
re można było zestawiać. Ustawiałem 
martwe natury dla swoich kompozycji 
i dla uczniów, którzy się z rzadka po-
jawiali. Ponieważ gros moich działań 
wokół ceramiki odbywał się w Sopo-
cie Wyścigi, ulica Polna 39, więc pra-
cownia przy Liszta była używana tylko 
od czasu do czasu, a przede wszystkim 
przechowywałem tam moje obrazy, 
lub przygotowywałem ceramiki do 
wysyłki. Znaczna część lokalu mogła 
służyć innym celom.
  Tak w skrócie wyglądała sytuacja. 
Miałem lokal. W przyszłości miały się
tam odbywać spotkania świetlicowe, 
które utkwiły w pamięci co najmniej 
dwadzieściorga dzieci, jako mały raj, 
w którym wszystko było możliwe. 
A ja, jako starszy kolarz, inicjator, mia-
łem jedynie pomóc w doprowadzeniu
do realizacji najdziwniejszych pomys-
łów moich podopiecznych. Nie zawsze
pamiętam ich imiona, ale za to utkwił 
mi w pamięci ich rozbawiony lub za-
ciekawiony wyraz oczu. To była dla 
mnie największa nagroda. Pewnego 
dnia dzieci się powiększyły. Po waka-
cjach były już młodzieżą. Zaś po sze-
ściu latach część z nich zaczęła odcho-
dzić na studia i postanowiłem złożyć 
broń.
 Jak to było? „Klub 10 pięter” nie po-
siadał planu rocznego, budżetu, właś-
ciwie żadnych pieniędzy, ani dotacji. 
Kiedy pojechaliśmy autobusem do 
Centrum Sportu w miejscowości Zgo-
rzałe nad jeziorem Raduńskim na 
Kaszubach, wyprosiłem parę groszy 
w związku zawodowym „Solidarność”
w Gdańsku. W zamian otrzymałem 
pomoc pedagogiczną, w postaci mło-
dej nauczycielki, która pojechała ra-
zem z nami. Moi młodzi poeci z klu-
bu, nie byli w stanie zaakceptować 
„wartości pedagogicznych” przemiłej 
pani Janki. Pamiętam, jak na początku 
znajomości z grupą przedstawiła się: 
– Mi Janka... – powiedziała, i została 
„mijanką”.
   Różne rzeczy można by mówić 
o moich dzieciach z klubu. Ponieważ 
jednak większość z nich pochodziła 

z domów rozbitych i pokiereszowa-
nych przez los, były one wrażliwe na 
wszelki fałsz i obłudę. Dlatego pojed-
nawcze „mi Janka” nie zostało dobrze 
przyjęte. Ponadto wprowadziłem za-
sady makarenkowsko-korczakowsko-
-leiderowskie. Uczulałem dzieci na 
sprawy właściwej oceny zakresu wol-
ności i współdziałania w grupie. Cza-
sem wynikały z tego zabawne sytua-
cje. Odkąd uczestnicy klubu zaczęli 
chodzić do szkoły podstawowej, wieść 
o naszym raju rozniosła się po całym
mieście. Nauczyciele nie mogli zrozu-
mieć powodów, dla których jest grupa
spośród dzieci, które nie przeklinają, 
mówią bogatym słownictwem, znają 
się na geografii i sztuce, nie robią błę-
dów gramatycznych, nie dają się pro-
wokować do bijatyk. Nagle, pośród ty- 
sięcy „normalnych” łobuzów wystę-
stępuje grupa „książąt” o dobrych ma-
nierach. Coś niezwykłego i niespotyka-
nego. Nauczyciel, pan Węsiora, przy-
szedł na zajęcia klubu, aby nas zoba-
czyć „u siebie” i zrobić reportaż foto-
graficzny. Potem nam podarował kil-
ka zdjęć, z których, po latach, widać 
w oczach dzieci miłość, radość... z te-
go, że są razem, że robią, to co robią. 
To jest ważne, tego im nikt nie za-
bierze. Ktoś poprze, pomoże, pokaże 
inaczej. Pan Węsiora schował aparat 
i jeszcze trochę z nami pobył. Potem 
rozmawialiśmy na stronie. Ten, jak to 
mówił, eksperyment pedagogiczny, 
zataczał coraz większe kręgi. Mało 
kto zrozumiał, że nie wystarczy być 
nauczycielem zawodowym, aby dzieci 
go zaakceptowały. Czasem to właśnie 
bywa przeszkodą.
  Następnie odwiedziła nas pani wy-
chowawczyni. Bawiliśmy się akurat 
w weź-podaj-oddaj-biorę-trzymaj. Za-
bawę, która polega na szybkim usto-
sunkowaniu się do partnerów i umow-
nych, bardzo uproszczonych, formach
kontaktu. Pani nauczycielka zapropo-
nowała udział w grze swego synka 
i jej samej. Ja także uczestniczyłem. 
Podczas pierwszej rozgrywki obraził 
się jej syn i zaraz potem... ona sama. 
Dzieci powiedziały mi na stronie, że 
mamy raczej przechlapane i poprosiły, 
abyśmy tej pani już więcej nie zapra-
szali.

  Wrócę na chwilę do wakacji nad je- 
ziorem. Pośród starszych dzieci był 
taki duży chłopak, syn muzyka, który
mieszkał na piątym piętrze. Miał ksy-
wkę Maryśka. Często się popisywał, 
dziewczyny go lubiły, więc świat stał 
otworem. Jego koncepcja polegała na 
negacji i buncie. Był w trakcie burzli-
wego okresu dojrzewania. Tego dnia
postanowił nie jechać z grupą na wy-
cieczkę, wobec czego symulował 
zwichniętą nogę. No dobrze – powie-
działem. – Pójdziemy do lekarza. Pani 
doktor przyjęła nas ze zrozumieniem.
Powiedziała do Maryśki po dokład-
nym obejrzeniu nogi pacjenta: – Mój 

drogi... Noga jest z punktu widzenia 
medycyny w idealnym porządku. Po-
nieważ jednak przyszedłeś do mnie, 
a ja jestem poważnym lekarzem, to 
musimy zastosować specjalne lecze-
nie. Tak, aby twoja i moja reputacja 
nie ucierpiały. Otworzymy okno. Ty 
tutaj podejdź. Zrobimy operację.
 Po czym lekarka głośno powiedzia-
ła: – Zastosujemy znieczulenie miej-
scowe. I zaczęła uderzać ręką w stół, a 
do Maryśki szepnęła: – Teraz krzycz. 
Jeszcze raz i jeszcze raz. No dobrze. 
Teraz zrobimy opatrunek. Założyła 
mu na nogę bandaż od pięty ponad 
kolano. Noga wyglądała wspaniale. Ja 
podałem mu ramię i wyszliśmy z ga-
binetu. Po godzinie tryumfu medycy-
ny, Maryśka już był gotów udać się 
z nami na wycieczkę.
  Korzystając z tego miejsca, kilkoro 
moich podopiecznych zdało egzamin 
na kartę pływacką i odtąd mogło wy-
pożyczać kajaki bez niczyjej zgody. 
Wyprawa letnia do wsi Zgorzałe, trwa-
ła zaledwie kilka dni, jednak w opo-
wieściach dzieci rozrosła się do dwóch 
miesięcy, gdyż każdy uczestnik miał 
swoją wersję i koloryzował do woli. 
Ostatecznie – wspólnota poezji do cze-
goś zobowiązuje.
 A więc, spotkaliśmy potwora z Jezio-
ra Raduńskiego, jechaliśmy na stopa 
ciężarówką, dopadła nas sfora dzikich 
zwierząt w lesie, itd. Wspólna wypra-
wa do zoo w Oliwie pokazała, że naj-
dziksze zwierzęta to nie łagodna lama, 
czy też tygrys, to my – dzieci z Sucha-
nina. 
 Wycieczka po glinę do Bysewa. Każ-
dy miał przywieżć w torebce plastiko-

wej tyle gliny, ile uniesie. Jedna Kasia
– projekcja z domu – zapłaciła innej 
dziewczynce, aby tamta przywiozła 
„jej” glinę. Tacy jak ona nie utrzy-
mali swej pozycji zbyt długo, gdyż 
większość dzieci unikała z nimi kon-
taktu. Początkowe wspólne podróże 
rowerowe, budowa schodów, czy pro-
jektowanie miasta, w miarę upływu 
czasu podzieliła grupę na bardziej zde-
cydowane kręgi zainteresowań. Ry-
bołóstwo, elektronika, pieczenie ciast, 
oraz szycie. Oto główne nurty, które
udało się wyodrębnić. Rodzice, pod-
czas wspólnego ogniska na górce za 
domem, chętnie przejęli część zobo-
wiązań. Ostatecznie to były ich dzieci.
 Ktoś opowiedział dowcip. Część dzie-
ci się śmiała, ale część nie zareagowa-
ła. Poprosiłem, aby ten sam dowcip, 
opowiedziała inna osoba. Reszta na-
stawiła ucha. Więcej dzieci się śmiało, 
ale raczej z interpretacji niż z samej 
treści. Następnie opowiadaliśmy ten 
sam dowcip po kolei. W końcu, nie 
chodziło już o pointę, ani o zawartość. 
Każdy chciał się trochę popisać. Ostat-
ni uczestnik eksperymentu opowie-
dział spontanicznie coś zupełnie in-
nego, bardzo smutnego i nikt się nie 
śmiał.
 Poprosiłem dzieci o wzięcie udziału 
w takim oto eksperymencie: przypro-
wadzić, lub przynieść ulubione zwie-
rzę, wyłączając zbyt duże, jak na przy-
kład słoń czy żyrafa. Tego dnia dzieci
mnie zaskoczyły liczebnością, oraz 
pomysłowością. Były rybki w szkla-
nym naczyniu z wodą, koty, psy, ptak
w klatce. Wreszcie jedna, bardzo spryt-
na dziewczynka, przyprowadziła swe-

go tatę, którego uwiązała czerwoną 
kokardką, twierdząc, że to taka zaba-
wa...
  W kolejny wieczór można było na-
uczyć się wymowy oraz mówienia do 
grupy ludzi. Listonosz przyniósł wia-
domość w kopercie. Powinien przeko-
nać szanowną komisję, że wiadomość
jest ważna, być może nawet odczytać 
ją, na przykład z przejęciem. Znów kil-
koro dzieci chciało być listonoszem. 
Były też i takie, które w żadnym wy-
padku nie chciały być wyodrębnione.
  Malujemy morze i ląd... Długi zwój 
papieru na pięć stołów jest przycze-
piony pinezkami do blatów. Wokół 
jest dostęp. Stołki odsunięte. Pośrod-
ku różne kredki i pastele. Krótka dys-
kusja. Malujemy morze jedną minutę. 
Następnie każdy robi krok w prawo. 
Ja mogę malować na czyimś, ale też 
i ktoś może malować na moim. Mie-
szane uczucia, kilka cierpkich uwag. 
Mówię: szanowni państwo, czas leci. 
Przesuwają się, acz niechętnie. Jest pil-
na potrzeba tożsamości. Jeszcze dwa 
kroki wokół stołu i już jesteśmy tak 
daleko od pierwszego rysunku, że to 
nie ma znaczenia. Po dziesięciu minu-
tach wracamy do naszego rysunku. 
Bardzo się zmienił. Każdy z uczest-
ników „dorobił wąsy”. Prace są nie do 
poznania. Proponuję wejść na stołki i 
popatrzeć na nasze dzieło z perspek-
tywy. Omawiamy błędy kompozycji 
jako całości. Schodzimy. Poprawia-
my. Wchodzimy. Stwierdzamy, że 
błędów jest mniej. Decydujemy się 
podpisać dzieło w prawym rogu u do-
łu, następnie wieszamy rysunek, aby 
sobie popatrzeć.


