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Bardzo dziwna książka (11)
YANNICK LEIDER

1977

   Odkąd już miałem mieszkanie 
w Gdańsku i pracownię w Sopocie 
Wyścigi, mogłem bez obaw składo-
wać moje płótna i kompozycje cera-
miczne. Jeszcze w czasach studen-
ckich, poznałem na targu we Wrzesz-
czu państwa Wanarskich z Grzybna 
koło Kartuz, z czasem począłem u nich 
bywać w pracowni, a nawet kilka-
krotnie na niedzielnych obiadach. 
U Wanarskich pracował dorywczo 
pan Roman Szczęsny z Kartuz, świet-
ny garncarz. Próbowałem zamawiać 
u niego naczynia do wstępnej obrób-
ki, np. pod majolikę, ale bardzo mu 
było trudno wyjść poza odbiegającą 
stylistykę tzw. sznytu kaszubskiego. 
Tą ludowością byli zarażeni wszyscy 
garncarze, ze słynnym Neclem na 
czele. 
  Jedyny, jak dotychczas, który potrafi 
wytoczyć absolutnie wszystko, jest pan 
Paweł Sela z Gowidlina, który myśli
jak rzeźbiarz – po całości. Znacznie 
przekroczył on poziom rzemiosła ar-
tystycznego. Kiedy po raz pierwszy 
widziałem jego prace i dowiedziałem 
o jego trudnej sytuacji, zapragnąłem 
trochę bliżej poznać go i jego rodzinę. 
A to było tak...

1995

   Pewien młody malarz, o imieniu 
Adam, zawodowo zdobił toczone na-
czynia. Właśnie u tego malarza kupi-
liśmy obraz na spółkę z Hanną Chro-
boczek, która wielką artystką jest. Przy 
okazji, chcąc obejrzeć prace tego gar-
ncarza, na którego czerepach p. Adam 
wykonywał swoje zdobienia zaprag-
nąłem zwiedzić także jeego pracow-
nię. Lokal znajdował się w jakimś bun-
krze przeciwatomowym przy ul. Trau-
gutta we Wrzeszczu. Trzy piętra pod 
ziemią. Wyłącznie sztuczne światlo. 
Raz za zimno, a kiedy piec do wy-
palania działał – za gorąco. Garncarz 
przyjeżdżał aż z Gowidlina, na Kaszu-
bach, codziennie o 7.00 rano. Odjeż-
dżał o 15.00. Toczył wyłącznie duże 
donice, do metra wysokości, co ozna-
cza, że podnosił łącznie sześćset ki-
logramów gliny dziennie. Wracał do 
domu tak zmęczony, że od razu kładł 
się spać.
   Aby go trochę poznać, zamówiłem 
serwis do kawy i parę naczyń do wina 
grzanego. Dzięki temu miałem okazję 
odwiedzić jego rodzinę w Gowidlinie. 
Poznałem żonę, malarkę ceramiczną, 
i dzieci. Zrozumiałem, że gdyby dys-
ponowali piecem, mogliby utworzyć 
własny warsztat ceramiczny i wszyscy 
by na tym skorzystali. No może poza 
właścicielem pracowni dużych donic 
we Wrzeszczu. Mogłem im w tym po-
móc, nawet bez wielkich inwestycji.
  Aby opowiedzieć tę nieprawdopo-
dobną historię muszę się cofnąć pięt-
naście lat wstecz…

1980

   Gdańsk. Ludność wyraża niezado-
wolenie. W sklepach jest coraz mniej 
produktów. Dzieci chodzą po osiedlu 
z kluczem na sznurku, zawieszonym 
na szyi. Powstaje spontanicznie „klub 
10 pięter na Liszta 4”. Wobec powyż-
szego jeżdżę do różnych miejsc, po 
jakieś sprzęty niezadrogie. Tym spo-

sobem natrafiłem na warsztat tech-
niczny przy Politechnice, na ul. So-
bieskiego w Gdańsku. Właściwie, już 
od pierwszych odwiedzin wpadła mi 
w oko pewna kompozycja przestrzen-
na, która pobudziła moją wyobraźnię.
  Na podwórku, pod daszkiem, stał 
sobie od niepamiętnych czasów, do 
niczego nie podłączony, nowiutki piec 
do wypalania ceramiki. Gdyby ten 
sprzęt istniał teraz, w czerwcu 2014, 
w tym samym miejscu, jego wartość 
rynkowa mogłaby być rzędu ok. 10 tys. 
euro. Można zatem powiedzieć: pod 
daszkiem z Y-tongu zauważyłem 10 ty-
sięcy euro, które ktoś zostawił, w bliżej 
niewyjaśnionych okolicznościach.
  Wracamy do rzeczy: otworzyłem 
z trudem nieco zardzewialą furtę pie-
ca i… ukazał się widok, który każde-
mu ceramikowi jest bardzo miły. We-
wnątrz był komplet nowiutkich, nie-
używanych spiral kanthalowych. Z bo-
ku pieca tablica znamionowa wskazy-
wała rok produkcji, zakład w Świebo-
dzicach i moc urządzenia. Po prostu: 
piec, z nieznanych mi jeszcze powo-
dów, stał sobie wrośnięty w trawnik, 
pod postacią pomnika czyjejś głupoty. 
Zacząłem robić umizgi do tej nowej 
panny. Jednocześnie dowiedziałem się, 
jak to z tym piecem było naprawdę.
  Sprawa jest dość zabawna. W pew-
nym okresie, ale nie Mendelejewa, 
wskutek rozdziału Wydziałów Fizyki 
i Chemii, na Politechnice można było 
powiększyć budżety obu nowych wy-
działów i dokupić niezbędny sprzęt 
naukowy. Na przykład na Wydziale 
Chemii powstała Pracownia Ceramiki 
Przemysłowej. A cóż to za Pracownia 
Ceramiki bez pieca do wypalania? Ze 
względów organizacyjnych, pracow-
nia miała się znaleźć na pierwszym 
piętrze. Mówimy jednak o piętrach 
domu zabytkowego, w którym sufit 
znajduje się na wysokości 5 metrów. 
Inżynier, który zamówił piec, podał 
ogólne założenia techniczne: 10 kW, 
pół metra sześciennego. W owym 
czasie placówka naukowo-badawcza
miała prawo zakupić podobne urzą-
dzenie, wyłącznie w firmie państwo-
wej. Wytypowano zatem odpowied-
nich producentów i wysłano im zapo-
trzebowanie.
  Zakład produkcyjny w Świebodzi-
cach, posiadał akurat taki piec, który 
nie został sprzedany i od lat tkwił 
w magazynie. Wobec czego transak-
cja mogła się odbyć bardzo sprawnie. 
Piec, wagi około trzech ton, został 
przewieziony do Gdańska i umiesz-
czony pod wiatą na terenie Politech-
niki. I tutaj nagle wyszły nowe oko-
liczności, które nie pozwoliły na uru-
chomienie pieca. A mianowicie drzwi, 
przez które należało wtoczyć piec do 
wewnątrz budynku, są zabytkowe i 
Konserwator Wojewódzki nie wydał 
zezwolenia na ich rozebranie oraz po-
nowne ich złożenie. Nawiasem mó-
wiąc, słyszałem o powstałym w owym 
czasie opracowaniu, które Politechnika 
zleciła jakiemuś inżynierowi, a które 
miało dotyczyć sposobu wniesienia i 
umiejscowienia pieca na pierwszym 
piętrze budynku. Dlaczego nie na dru-
gim, skoro już? Prawdę rzekłszy, skoro 
były takie kłopoty formalne, przecież 
można było obudować piec szklarnią, 
podłączyć naziemną linię dużej mocy, 
i być może w tej szklarni znalazłaby 
się cała pracownia ceramiczna.

   Skoro jednak oni tego wszystkie-
go nie zauważyli, czułem się niejako 
w obowiązku, aby im dopomóc. Zło-
żyłem zatem do Wydziału Chemii 
podanie o odstąpienie go bezpłatnie, 
w ramach uprzątnięcia placu mane-
wrowego. Otrzymałem odpowiedź 
wskazującą na moje pierwszeństwo 
w wypadku, gdyby nastąpiła zgoda. 
Przez pewien czas ta zgoda wisiała 
sobie spokojnie w powietrzu i nic się 
nie działo.

  Pewnego dnia… w sklepach pozo-
stała musztarda sarepska, wody mine-
ralne oraz chrzan tarty… Właśnie w 
tym okresie ogłoszono stan wojenny. 
W licznych rozporządzeniach WRON 
podkreślał niewykorzystanie zapasów 
materiałowych i komponentów, oraz 
odczynników, które bywały często wy-
korzystywane, jako moneta przetar-
gowa, dla zdobycia przez jakąś firmę 
niezbędnych elementów do produk-
cji. Na tym tle, można było w owym 
czasie zakupić do pracowni odczynniki 
chemiczne lub urządzenia, po bardzo 
rozsądnej cenie. Np. w Warszawie 
zakupiłem tlenek żelaza po 1 grosz za 
kilogram, pod warunkiem, że zakupię 
od razu cały worek, pięćdziesiąt kilo-
gramów. Pod nazwą tlenek ferromag-
netyczny. Naturalnie nikt nie wiedział, 

co się kryje pod tą nazwą. Wobec cze-
go worek tego odczynnika przeleżał 
w magazynie około 20 lat.
  Pewnego dnia było chłodno, ale dla 
mnie słońce zaświeciło wyjątkowo ra-
dośnie. Jakiś oficer zadzwonił w imie-
niu Politechniki: czy jest pan nadal za-
interesowany, aby wejść w posiadanie 
nieużywanego pieca do wypalania ce-
ramiki, zalegającego plac magazyno-
wy? Naturalnie – odrzekłem. Ma pan 
na to 48 godzin. Po upływie tego cza-
su traktujemy ten sprzęt jako złom. 
Zmobilizowałem siły. Wynająłem pół-
ciężarówkę. Rozebraliśmy piec we
trzech i ponumerowałem cegły. Roz-
spawaliśmy obudowę metalową. Spi-
rale zostały przewiezione w workach 
jutowych, całość przewieziono do pra-
cowni w Sopocie.
  A kiedy pracownia kilka lat póżniej 
przeniosła się do Cedrów, piec także 
został tam przewieziony. Oczywistym 
beneficjentem daru z okresu stanu wo-
jennego, został na końcu pan Paweł 
Sela, któremu przekazałem ten piec, 
aby go sobie złożył i używał.

1982, zima, Warszawa

  Bardzo smutna historia, ale dobrze 
się kończy. Kolejka przed sklepem 
papierniczym przy ul. Dąbrowskiego 
na Mokotowie. Rzucili papier toaleto-
wy, III gatunek, może mało używany. 
Stanąłem z przyzwyczajenia.
  Przede mną stoi szczupły facet 
w płaszczu z innego okresu roku. 
Jego odzienie jest brudne i wydziela 
zapach niezbyt oszałamiający. Włosy 
zmierzwione, kręcone, blond. Nagle, 
pomimo iż ten mężczyżna się nie od-
wraca i najwyrażniej nie ma ochoty 

być rozpoznanym, już wiem, kto to 
jest. Znam jego tarapaty, natomiast 
on, stojąc tyłem do mnie, nic o mnie 
nie wie. Wyciągam ołówek z kiesze-
ni, zbliżam się do niego na 30 cm, tak 
aby nikt nie spostrzegł mojego ma-
newru. Przykładam do pleców męż-
czyzny mój pisak i mówię: Obywa-
telu, proszę stać spokojnie, wszelki 
opór jest niemożliwy, trzymam palec 
na spuście. Proszę dyskretnie opuścić 
kolejkę i udać się pod galerię tego 
domu. 
  W tym momencie mój poprzednik 
mówi, jakby do siebie: Yannick, co ty 
wyprawiasz? A ja na to: Obywatelu, 
proszę wykonać polecenie, iść normal-
nie, zaraz porozmawiamy.
   Obaj wyszliśmy z kolejki i udali-
śmy się pod galerię. Tam powiedzia-
łem do Janka: wiem o tobie i o twojej 
sytuacji. Śmierdzisz, jesteś nieświeży, 
musisz się wykąpać, zjeść i odświeżyć. 
Potem zrobisz co zechcesz. To jest 
moja propozycja.
  Po drodze nie rozmawialiśmy wiele. 
Janek Lityński wyszedł kilka miesięcy 
wcześniej z więzienia na przepustkę, 
w związku z uroczystością chrztu je-
go córki, i nie powrócił. Odtąd, przez 
pół roku, błąkał się po znajomych, po 
strychach i piwnicach. Był już widać 
zmęczony tą ucieczką. Tymczasem 
stan wojenny trwał. Doszliśmy do 
Wołoskiej. Rodzice otworzyli nam 
drzwi. Jako starzy konspiratorzy z cza-
su II wojny, nie zadawali żadnych py-
tań. Mama zrobiła potężną jajecznicę
z ziemniakami, a Janek tymczasem 
wziął kąpiel. Dostał nową koszulę i 
węzełek na drogę. Po jego wyjściu, 
tato Arnold zapytał: To był Janek Li-
tyński? Tak tato – odparłem.


