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 Czteropiętrowe bloki z wielkimi czar-
nymi numerami na szczytowych ścia-
nach wy³ania³y się z wolna z szarej 
zawiesiny. W drzwiach klatek poja-
wiali się faceci buchaj¹cy pierwszym 
dymkiem i kobiety stukaj¹ce twardymi
obcasami. Znan¹ wszystkim zgarbio-
n¹ sylwetkę dziadka Zająca z „dzie-
si¹tki” ci¹gn¹³ ruchliwy jamniczek na 
środek zadrzewionego skweru pomię-
dzy blokami.
 Hydraulik Olczak min¹³ „pieprzon¹ 
jedenastkę”, która zosta³a wybudowa-
na jako ostatnia pod koniec lat osiem-
dziesiątych i zas³oni³a resztki horyzon-
tu od wschodniej strony. Przeszedł
wzd³uż „ósemki” z mini ogródkami 
pod oknami na parterze i wyszed³ na 
Pi³czewskiego. Od dziesięciu lat z ha-
kiem jest to osobliwa ulica. Niektórzy 
ludzie nazywaj¹ j¹ ulic¹ Piłczewskie-
go. Za komuny nosi³a imię Świerczew-
skiego. W dziewięćdziesi¹tym roku  
uroczyście, z biskupim kropid³em i 
„Pierwsz¹ brygad¹” strzelaj¹c¹ ku nie-
bu z lśni¹cych tr¹b strażackich, przy-
wrócono dawn¹ nazwę „Ul. J. Pi³sud-
skiego”, gubi¹c niechc¹cy pierwszą
literę drugiego imienia marsza³ka 
„K” – jak Klemens. Przyczepiono 
now¹ tablicę jedynie na pierwszych 
dwóch narożnych domach i pojecha-
no dalej. Gdzieś tam dalej. Ulica nie 
ma zwartej zabudowy. Pomiędzy sta-
rymi domamami i jednopiętrowymi 
kamienicami wyros³o ostatnio sporo 
nowych domków, więc w efekcie,
z grubsza bior¹c, do dziś na co trze-
cim domu jest tablica z nazwiskiem
marsza³ka, na pozosta³ych – generała.
  Przed laty, gdzieś tutaj w przydroż-
nym rowie, stary Czajka palowa³ ³a-
ciat¹ krowę. W miejscu gdzie stoi o-
siedle, szumia³y ³any żyta, albo s³a³ 
się ciemnozielony kobierzec kartofla-
nych krzaków obsypanych na wiosnę
drobnymi, bladoróżowymi kwiatka-
mi. Uprawiane na przemian przez 
Czajkę były podstawą wyżywienia
jego dwóch krów holenderek, konia i 
stadka świń. Świnie uzupełniały dietę
ulęga³kami spadaj¹cymi obficie z kil-
ku roz³ożystych drzew za oborą. Pod
koniec lat sześćdziesi¹tych rozrastaj¹-
ce się miasto poch³onę³o wiele takich 
zagród, skutkiem czego coraz rzadziej
widywa³o się wieczorem ludzi id¹cych 
z bańkami po mleko prosto od kro-
wy. Boom na podwórkowe komórki, 
w których hodowano króliki i drób, 
też powoli mijał – komórki wysprzą-
tano i wstawiono do nich rowery mę-
skie z ram¹ i „damki” bez ramy, nie-
które z doczepionymi nad przednim 
ko³em silniczkami, motorowery – naj-
pierw simsony, później komary, mo-
tory wuefemki, eschaelki i coraz czę-
ściej czerwone jawy oraz zielone em-
zetki. Z dachów komórek zaczę³y zni-
kać druciane arfy i na niebie już tylko 
z rzadka pojawiała się chmurka zło-
żona z gar³aczy, krymków i wajsfigli, 
pob³yskuj¹ca srebrnym brzuchem nad 
lasem anten telewizyjnych. Na polu 
Czajki powstał plac targowy, który 
zape³nia³ się dwa razy w tygodniu 
ch³opskimi furmankami. Rych³o plac 
zlikwidowano i przyst¹piono do bu-
dowy osiedla.
  Ciężkie, drewniane ko³a z żelaznymi 

Ulica Piłczewskiego, 2001 r.    

Czas
obręczami ustępowa³y szybko ko³om 
gumowym, kocie ³by i ka³uże b³ota 
znika³y pod asfaltow¹ powłoką, co
w efekcie sprawi³o, że s³owo „turkot” 
stawa³o się coraz bardziej archaiczne; 
s³ychać teraz by³o jedynie przyt³umio-
ny stukot końskich kopyt i rytmicz-
ne uderzenia orczyka o dyszel. Sta³y 
w szeregu owe gumiaki przed kościo-
³em w niedzielę, z koz³ami przykryty-
mi pasiakami, ze stercz¹cymi batami 
z rzadka ozdobionymi kolorowymi 
pomponami. Sta³y na podwórkach, 
przed domami i sklepami, przychodni¹ 
lekarsk¹, a nawet przed okazalszym
niż inne gmachem z czerwoną flagą
powiewaj¹c¹ na dachu. Ich w³aścicie-
le w miarę up³ywu czasu poruszali się 
coraz swobodniej i pewniej, tym bar-
dziej, że w³aściwie byli wśród swoich. 
Marysia Kurkówna i Stefa Kot szcze-
biota³y i skrzecza³y za okienkiem na 
poczcie jak dwie sroki; Mięciel pierś 
pręży³ i w¹siska zapuści³, gdy tylko 
awansowa³ na zastępcę komendanta 
straży pożarnej. Jako cz³owiek mu-
zykalny, zosta³ też praw¹ ręk¹ pana 
Więc³awskiego, starego przedwojen-
nego kapelmistrza i wraz z nim pro-
wadzi³ orkiestrę podczas rozmaitych 
uroczystości.
  W ci¹gu dziesięciu, może piętnastu 
lat, liczba mieszkańców się podwoi³a. 
Ch³opi zespalali się z miastem coraz
silniej i intensywniej, udzielając mu
swojego cia³a i swojej duszy. Ch³o-
paki już tylko z rzadka polowali na 
„chamów” w parku, częściej spacero-
wali z nimi w dni targowe, szukaj¹c 
miejsca do wypicia. Z regu³y praco-
wali razem w Metpolu, mieli więc 
wspólne tematy do rozmowy. Ich ję-
zyki przenika³y się nawzajem tworz¹c 
syntezę, wymierny efekt klasowego 
sojuszu, pobrzmiewaj¹c¹ jednym to-
nem w promieniu kilkunastu kilome-
trów. W³adek mieszkaj¹cy w samym
centrum, z upodobaniem sięga³ po 
zwroty typu: „rozkraczy³ się jak kro-
wa”, „dorwa³ się jak świnia do kory-
ta”, zaś Bronek z Dziurdzio³ mawia³ o 
„absolutnej konieczności rozwi¹zania 
problemu mieszkaniowego”. Jedynie 
w okresie żniw odżywa³y sprzeczno-
ści, budzi³y się atawizmy – najbardziej 
w Metpolu: „Chamy kosz¹, m³óc¹, a 
do fabryki przyjeżdżaj¹ odpoczywać. 
A jak normę dyrekcja podnios³a, to nie 
protestowali, w dupę jebani. To co,
my mamy zapierdalać, a kmioty będ¹ 
leżeć? Jeszcze mieszkania zakładowe
im przydzielaj¹, kurwa mać. Niby na 
chorobowe poszed³, a u siebie w polu
zaiwania jak dzika świnia.” 
 Obyczajowość przywdziewa³a niepo-
strzeżenie nowe szaty o jaskrawszych,
krzycz¹cych barwach. Na przyk³ad 
śmigus dyngus koncentrujący się nie-
gdyś w rynku i przylegaj¹cych do nie-
go w¹skich uliczkach, świętowany
wod¹ z niedużych pojemników, prze-
niós³ się na osiedle, gdzie z balkonów 
wylewano wiadrami hektolitry. Świę-
te obrazy noszone z klatki do klatki, 
z mieszkania do mieszkania, zdawa³y 
się kr¹żyć bez przerwy, jako że blo-
ków przybywa³o i potrzeba by³o co-
raz więcej świętej kredy na kreślenie 
nad drzwiami inicja³ów owych trzech 
przyk³adnych w³adców, którzy wie-
rze, prawdzie i moralności prymat dali 
nad polityk¹. 
 Wokó³ bloków wyros³y szybko strze-

liste topole, u ich stóp pozlepiane w
d³ugie szeregi garaże, szare, z p³askimi 
dachami, metalowymi drzwiami, przy-
pominaj¹ce wojskowe hangary, z któ-
rych lada chwila wyjechać mog¹ z hu-
kiem opancerzone wozy bojowe. Na-
prawdę wyjeżdża³y w k³ębach niewin-
nego jeszcze wtedy szaromlecznego 
dymu dygocz¹ce syrenki, drż¹ce tra-
banty i wartburgi oraz bardziej pewne 
siebie zastawy i skody.
  Po drugiej stronie ulicy by³ kiedyś 
ogród Melcera, przepastny i tajemni-
czy. Dostępu do jego środka, zamiesz-
ka³ego, jak chcia³a dziecięca wyobraź-
nia, przez kogoś w rodzaju króla Huka-
-Puka, broni³y dostępu  na wpó³ zdzi-
cza³e drzewa, krzewy, trawy i pn¹cza. 
Wysokie jak dęby jab³onie, pośród 
których królowa³a Różanka Modrze-
jewskiego, gdzie indziej już zapom-
niana albo nieznana w ogóle. Nie u-
stępowa³y im wielkości¹ i rozłożysto-
ści¹ w³oskie orzechy o uschniętych, 
szponiastych konarach, pośród któ-
rych, tu i ówdzie, próbowały raz jesz-
cze wznieść się ku s³ońcu nowe ga-
³¹zki. 
  Ogród wydawa³ się nieprzemijają-
cy. A jednak i on musia³ ulec pod na-
porem ci¹gników i spychaczy na gą-
siennicach. Rozpoczęto budowę szko-
³y w ramach ogólnokrajowego przed-
sięwzięcia „Tysi¹c szkó³ na Tysi¹cle-
cie”. Kilka kolejnych lekcji wycho-
wania fizycznego w technikum zamie-
niono w „czyn milenijny”. Ch³opaki 
dostali szpadle i musieli kopać, a wła-
ściwie pog³ębiać i rozszerzać dó³ po 
ogrodowym stawie, gdyż planowano 
w tym miejscu zrobić miejskie lodo-
wisko.
  Tysi¹clatkę skończono przed termi-
nem i chociaż leża³o wokó³ mnóstwo 
wykarczowanych pni, a na boisku lu-
dzie tonęli w b³ocie, to dokonano uro-
czystego przecięcia białoczerwonej
wstęgi przy dźwiękach orkiestry stra-
żackiej pod batut¹ zasapanego Mię-
ciela, który robi³, co mógł, aby upo-
dobnić się do kapelmistrza Więc³aw-
skiego. Jakimś niepojętym sposobem 
nawet nadmiar t³uszczu na karku w 
postaci nabrzmia³ej, zaczerwienionej 
fa³dy wylewa³ mu się, jak Więc³aw-
skiemu, na ciasno zapięty ko³nierz ko-  
szuli. Tak samo próbowa³ brodę pod-
nosić do góry i tak samo powoli ob-
raca³ oblicze w stronę zebranych nota-
bli, by ledwie widocznym skinieniem 
g³owy wyrazić gotowość orkiestry do 
wype³nienia swojego zadania. Dopie-
ro gdy rusza³ z miejsca, widać by³o 
w mocno do środka, jak u indianina, 
stawianych stopach, że to nie stary 
przedwojenny kapelmistrz, lecz Mię-

ciel z Osowic, który ca³e dzieciństwo 
przechodzi³ na bosaka.   
  Tego samego roku pod koniec listo-
pada zaczę³y pracować trzy pompy 
strażackie. Z trzech gardzieli karbo-
wanych węży chlusta³a woda do wy-
kopu przez ca³y dzień i nie by³o wi-
dać żeby jej przybywa³o, może dlate-
go, że nie by³o również widać, aby co-
kolwiek ubywa³o w rzece, w której 
p³ytki nurt wessa³y się pompy. Ale na 
drugi dzień ko³o po³udnia dno wyko-
pu wype³ni³a srebrzysta tafla i choć 
wody by³o zaledwie na stopę, to już 
nie można by³o w¹tpić, że lodowisko 
będzie. Do wieczora ekipa z energe-
tyki wkopa³a dooko³a sześć betono-
wych s³upów, na których zawis³y p³a-
skie talerze lamp z gruchami mlecz-
nych żarówek. Trzeciego dnia wody 
by³o już chyba na metr, bo brzegi wy-
kopu nie wydawa³y się już tak wyso-
kie, mimo to, aby schodz¹cy na lód ich 
nie niszczyli i nie nanosili piachu, za-
instalowano przezornie z kilku stron 
drewniane stopnie. Z nastaniem mro-
zów lodowisko zaczę³o tętnić życiem.
 Oznaczono trzymetrowej szerokości 
tor, po którym kr¹żyli zgięci w pó³ 
panczeniści, nie na próżno, jak się już 
następnej zimy okaza³o, bo niektórzy 
z nich sięgać zaczęli po najwyższe
laury w zawodach krajowych. Zaczęli 
się również pojawiać ma lodzie osob-
liwi goście zapraszani przez sporto-
wych dzia³aczy – wielkomiejscy figu-
rowi ³yżwiarze o smuk³ych nogach 
i szczup³ych sylwetkach, sun¹cy w 
rytm g³ośnej muzyki. W kolorowych, 
zwiewnych strojach, przypominali za-
czarowane kwiaty na balu u Królowej 
Śniegu. Po ich niedzielnych występach 
przybywa³o ochoczych nastolatek sta-
raj¹cych się jeździć z większ¹ gracj¹ i 
próbuj¹cych wykonać niektóre zapa-
miętane ewolucje. Ch³opaki popisy-
wali się skokami z jednym obrotem
oraz jazd¹ ty³em z duż¹ prędkości¹ 
 Hydraulik Olczak przystan¹³ nad ba-
senem dawnego lodowiska w jednej 
trzeciej zasypanego śmieciami, gru-
zem i ziemi¹. Pomyśla³ o zwodniczej 
naturze czasu. Przez ca³e życie wyda-
wa³o mu się, że przypomina on smu-
k³e jak jod³a drzewo, wznosz¹ce się 
ku górze. Wci¹ż wyżej i wyżej. A ze 
szczytu owego drzewa roztacza się 
horyzont – coraz szerszy i szerszy. 
Teraz wiedzia³, że jest inaczej – czas
nie jest rozpalaj¹cym się coraz silniej 
p³omieniem, bardziej przypomina bla-
de świat³o lampy na rozchybotanej ³o-
dzi, znikaj¹ce i wynurzaj¹ce się z ciem-
ności na krótko. Splun¹³ na śmieci i 
pod¹ży³ szybkim krokiem do Misztala 
„na robotę”.

  Na rogu Solidarności i Pi³czewskie-
go natkn¹³ się na wychud³ego Lisa, 
który sta³ przed oszklonymi drzwiami 
biura turystycznego. Lis studiowa³ naj-
nowsze oferty wyjazdowe i podziwiał
hawajskie plaże na plakatach, pirami-
dy egipskie oraz australijsk¹ rafę ko-
ralow¹. Jego poczerniała, zasuszona
twarz, porośnięta siwym rżyskiem, u-
śmiechnęła się przymilnie na widok
kolegi i zaśwista³a bezdźwięcznie:
- Do Misztala walisz? Uważajcie, żeby 
was nie wyko³owa³. To kawa³ sukin-
syna. Malowa³em kiedyś u niego bra-
mę. Do dziś mi wisi dwadzieścia zło-
tych...
- Gocura nie wyko³uje – powiedzia³ 
Olczak. Siegn¹³ ręk¹ do kieszeni, wy-
maca³ pięcioz³otówkę pośród drob-
nych, i trzyma³ j¹ w pogotowiu. 
- Bo Goc się nie patyczkuje. Jak do
czego dojdzie, to w mordę walnie i 
po krzyku. He, he – b³ysn¹³ Lis dwo-
ma samotnymi i pożó³k³ymi k³ami, 
pomiędzy którymi drga³ szarosiny ję-
zyk. W k¹cikach jego popękanych ust 
tkwi³y źdźb³a tytoniu. Olczak zaśmiał
się również, nie do wtóru, lecz na
wspomnienie kandydatury Lisa na 
cz³onka za³ogi w czasach, kiedy ma-
rzy³o się o rejsie dooko³a świata.

  Ze trzydzieści lat temu, po powrocie 
z libijskiej budowy, mia³ trochę forsy 
i uchodzi³ za cz³owieka światowego. 
Podobno pewien ślepy na jedno oko
beduin nauczy³ go, jak obchodzić się 
ze skorpionami. Gdy już was gadzina
gdzieś przyszpili, opowiada³ zacieka-
wionym ch³opakom, wybebeszcie od 
razu wielb³¹da i przyłóżcie do rany
świeży kawa³ w¹troby. Nie by³o po-
wodu w¹tpić w umiejętności Lisa, ja-
ko że wiedzia³ wszystko o rakach 
rzecznych i jeziorowych. Nie mia³ so-
bie równych w ich ³owieniu o każdej 
porze dnia i nocy. W³aśnie dlatego za-
interesowa³ się w Libii skorpionami.  
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