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Od Autora

Pomimo iż zdecydowana większość miejsc, osób, a nawet wydarzeń z książki ist-
niała w rzeczywistości w przedwojennym Szczecinie, zastrzegam, że jej fabuła jest 
całkowitą fi kcją literacką i za całkowitą fi kcję, jako całość, należy ją uznać. 

Pisząc tę powieść, chciałem przedstawić losy i życie zwykłych lub czasami nie-
zwykłych ludzi na tle miasta, które jest jej drugoplanowym bohaterem. Mam nadzieję, 
że lektura książki zachęci czytelników do głębszej analizy jego historii. Mam również 
nadzieję, że pomimo, iż rozgrywa się w Szczecinie, fabuła jest na tyle interesująca, że 
sięgnie po książkę także czytelnik zupełnie niezwiązany z miastem.

Pragnę złożyć tu gorące podziękowania dla niewielkiego grona osób, które jako 
pierwsze czytały moje „rękopisy” — dzięki Wam mogłem na bieżąco pracować nad 
jakością fabuły. Dziękuję również wszystkim, którzy udzielili mi jakiegokolwiek 
wsparcia i dopingowali w pisaniu. Szczególne podziękowania składam na ręce Joan-
ny — Twoja niesamowita determinacja i wiara w moje umiejętności były głównym 
motorem napędowym w procesie powstawania książki.

Jeśli chodzi o źródła — zachęcam wszystkich zainteresowanych historią nasze-
go dość niezwykłego miasta do przejrzenia kilku pozycji, moim zdaniem, niezwykle 
ciekawych, które po części były dla mnie inspiracją. Są to książki-albumy autorstwa 
Romana Czejarka, który jest również autorem zbioru z unikatowymi zdjęciami Maxa 
Dreblowa. Z jego kolekcji zdjęć (www.czejarek.pl) pochodzą także fotografi e na 
okładce i wewnątrz książki. Polecam także portal internetowy „Sedina.pl — Portal 
Miłośników Dawnego Szczecina”. Znajdują się tam niezwykłe i prawdziwe historie 
oraz niesamowicie precyzyjne opisy miasta sprzed wielu lat, a nawet wieków, przed-
stawione przez prawdziwych znawców tematu.

Na koniec dziękuję mojemu wydawcy, który od pierwszego momentu zaufał mi, 
decydując się na wydanie książki.
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Część 1

1929

Był ciepły kwietniowy poranek. Mężczyzna w dobrze skrojonym garniturze 
i rozpiętym płaszczu szedł ulicami Stettina w towarzystwie młodego chłopca. Mijali 
budzące się miasto, które zaczynało tętnić życiem, a po ulicach dość często przejeż-
dżały mniej lub bardziej wytworne automobile, motocykle i rowery. Kiedy dochodzili 
do rogu reprezentacyjnej ulicy Paradenplatz1, mężczyzna zatrzymał się i spojrzał na 
chłopca.

— Już niedaleko, pamiętaj, żeby zwiewać, jak tylko na zegarze ściennym będzie 
pięć po ósmej — upomniał młodzieńca.

Chłopiec skinął głową. Nie wyglądał na szczęśliwego, jego łagodne oczy były peł-
ne niepokoju. Patrzył w stronę budynku Stettiner Bank z zaciśniętymi zębami.

1 aleja Niepodległości
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Kiedy stali przed bankiem, mężczyzna kazał chłopcu poczekać i sam wszedł do 
środka. Spojrzał na zegar umieszczony na ścianie sali kasowej, a potem na swój zega-
rek kieszonkowy. Przesunął wskazówkę o dwie minuty, aby obydwa wskazywały tę 
samą godzinę. Rozejrzał się, omiatając wzrokiem wnętrze banku. Kilka osób stało przy 
stanowiskach kasjerskich, oddzielonych blatem od reszty sali. Na samej sali było około 
piętnastu osób — przeciętny ruch jak na tę porę dnia. Idealnie — pomyślał i skierował 
się do wyjścia.

— Wejdziemy do banku osobno. Zaczniesz, kiedy będę szedł do skarbca. Dam ci 
znak — rozkazał chłopcu i wrócił do banku. 

Po wejściu skierował się prosto do jednego ze stanowisk kasjerskich. Kasjerka miło 
uśmiechnęła się do mężczyzny ubranego w garnitur, płaszcz wiosenny, oraz duży ka-
pelusza z rondem przesłaniającym część jego gęsto zarośniętej twarzy.

— Chciałbym pobrać depozyt ze skarbca — grzecznie zapowiedział mężczyzna.
Kasjerka skinęła głową, po czym sięgnęła po dużą słuchawkę telefonu z wygiętą 

metalową częścią do mówienia.
— Panie naczelniku, klient po depozyt — zgłosiła i odłożyła słuchawkę.
Naczelnik był jedyną osobą mającą dostęp do skrytek bankowych otwieranych 

na hasło. Kiedy kasjerka zgłosiła pobranie depozytu, przyszedł na salę kasową, a na-
stępnie poprosił oczekującego klienta, aby podążył za nim. Naczelnik Bruno Steiner 
był osobą dumną ze swojej posady. Całe lata pracował na tak zaszczytne stanowisko 
w tym banku. Miał około pięćdziesięciu lat, a naczelnikiem został dwa lata temu. Był 
ubrany w białą koszulę i grafi tową kamizelkę oraz grafi towe spodnie do kompletu. 
Poruszał się energicznie, niemal z regulaminową precyzją.

— Proszę przygotować hasło numeryczne do skrytki — poinformował gościa, kie-
dy dochodzili do schodów prowadzących w dół, do zakratowanego wejścia do skarbca. 
Przy schodach znajdowało się niewielkie stanowisko strażników banku. Straż pełnił 
tylko jeden wartownik. Kiedy naczelnik poprosił go o otworzenie kraty do skarbca, ten 
nawet nie przyglądał się klientowi. Procedura bezpieczeństwa wymagała, aby klucz 
do kraty posiadał tylko strażnik. Za kratą klienta obsługiwał już tylko naczelnik lub 
osoba upoważniona. Kiedy strażnik otworzył kratę i oddalił się, naczelnik wszedł do 
środka z klientem. Wewnątrz pomieszczenia, wzdłuż obu bocznych ścian znajdowały 
się rzędy niewielkich drzwiczek ze stali. Wszystkie schowki bankowe wyposażone 
były w nowoczesne systemy szyfrowania. Tylko numeryczne hasło klienta pozwalało 
je otworzyć. Analogowy mechanizm szyfrujący, sterowany niewielkim pokrętłem nu-
merycznym, pozwalał otworzyć poszczególne drzwiczki do schowków. Mężczyzna 
rozejrzał się po pomieszczeniu — obie ściany boczne były wypełnione drzwiczkami 
schowków do wysokości jego głowy, niczym w bardzo nowoczesnej szatni sportowej. 
Jednak jego najbardziej interesowały inne drzwi. Mieściły się na wprost wejścia do 
skarbca, w głębi pomieszczenia. Były duże, ciężkie i stalowe. Miały dużą korbę na 
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środku i pokrętło szyfrujące z boku. Kiedy naczelnik poprosił mężczyznę o klucz do 
jego skrytki, ten wyciągnął niewielki kluczyk z kieszeni i podał mu go. 

— Numer 45 — powiedział krótko mężczyzna.
Naczelnik podszedł do jednych z wielu drzwiczek schowków i szybko znalazł te 

z numerem 45. Przekręcił klucz w zamku. Wszystko odbywało się zgodnie z procedurą. 
— Teraz zapraszam pana do otwarcia sejfu za pomocą szyfru — oznajmił naczelnik.
Mężczyzna znał procedurę. Skrytkę bankową otworzył w tym banku trzy miesiące 

wcześniej i od tego czasu pojawiał się tu regularnie. Czasem w celu zdeponowania, 
a innym razem w celu pobrania zawartości swojej skrytki. Wiedział, że prawo ban-
kowe zabrania podawania tożsamości korzystających ze skrytek. Stettiner Bank był 
jednym z większych i najstarszych w mieście i bardzo w nim ceniono anonimowość 
zamożnych klientów. Posiadanie takiej skrytki było bardzo kosztowne, pobierano 
za nią miesięczną opłatę w wysokości równej czynszowi mieszkania w luksusowej 
prywatnej kamienicy. Pozwolić sobie mogli na to tylko ludzie zamożni. Klienci tacy 
traktowani byli ze szczególnym szacunkiem, z dochowaniem procedury najwyższego 
bezpieczeństwa. Naczelnik Bruno Steiner szczególnie zwracał uwagę na uszanowanie 
anonimowości i komfortu obsługi tego typu klientów. 

Mężczyzna dokładnie przygotowywał się do wydarzeń dzisiejszego dnia. Codzien-
nie przez trzy miesiące sprawdzał liczbę osób z personelu wchodzących do banku. 
Regularnie też pokazywał się jako klient, ale zawsze starał się mieć przesłoniętą twarz, 
choćby rąbkiem kapelusza. Dokładnie analizował procedury związane z pobieraniem 
kosztowności, a czasami podpytywał nawet naczelnika o te duże drzwi w pomieszcze-
niu skarbca. Naczelnik nadęty dumą swojej pozycji i wiedzy o bankowości, nieopatrz-
nie ujawnił mu przy okazji jednej z wizyt, że jest jedyną osobą posiadającą dostęp do 
tych drzwi. Mężczyzna był skrupulatny — wiedział, że wykonywał mrówczą pracę, 
ale dziś przyszedł czas sowitej zapłaty, a jednocześnie ostatnia rola do odegrania. 

Spokojnie podszedł do swojej skrytki, obrócił pokrętło cztery razy, wprowadzając 
w ten sposób numer kodu i otworzył skrytkę. Ukradkiem spojrzał na zegarek kieszon-
kowy. Już czas — powiedział do siebie w myślach i zaczął przeszukiwać schowek 
w poszukiwaniu czegoś. Naczelnik stał wyprostowany i czekał, aż klient pobierze za-
wartość swojej skrytki.

* * *

Chłopiec wszedł do banku kilka chwil po tym, jak zrobił to mężczyzna. Usiadł 
na sali w ławce klientów oczekujących na swoją kolej do obsługi. Przyglądał się, jak 
naczelnik prowadzi znajomego w kierunku skarbca banku. Kiedy obaj minęli prze-
szklone pomieszczenie strażnika banku, mężczyzna rozejrzał się po sali, spojrzał 
w stronę chłopca i dyskretnie kiwnął głową, dając w ten sposób umówiony znak, aby 
ten przystąpił do działania. Chłopiec nagle osunął się z ławki, a jego ciało zaczęło 
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drżeć. Drgawki były tak silne, że wydobywał się cichy odgłos uderzeń tyłem głowy 
w posadzkę. Z ust toczyła mu się spieniona ślina. Mężczyzna w czarnym swetrze, 
stojący przy kasie, podbiegł natychmiast do chłopca.

— Chłopcze, chłopcze! — krzyczał na cały głos — co ci jest? Wezwijcie lekarza!
Kilka osób na sali kasowej zebrało się wokół młodzieńca, chcąc mu pomóc. Nikt 

jednak nie potrafi ł udzielić mu fachowej pomocy medycznej. Powoli robiło się wokół 
niego coraz głośniej i tłoczniej. Ludzie krzyczeli jeden przez drugiego, podsycając 
coraz bardziej atmosferę przerażenia. Również strażnik zaniepokoił się rosnącym gwa-
rem i zbiorowiskiem w sali kasowej. Opuścił swoje pomieszczenie i podbiegł do ludzi. 
Atak chłopca nasilał się z chwili na chwilę, a konwulsje były coraz silniejsze.

— Niech ktoś włoży mu coś w usta, bo połknie język! — krzyknęła jakaś kobieta.
— Trzeba go odwrócić na brzuch — zawołał ktoś inny.
Niemal wszyscy klienci banku obecni na sali zgromadzili się wokół chłopca. 

Kasjerki przy swoich stanowiskach próbowały również przyglądać się zbiegowisku. 
Jedna z nich wstała i patrzyła przez szybę przesłaniającą jej stanowisko od reszty sali, 
próbując dowiedzieć się, o co chodzi.

Chłopiec był teraz przytrzymywany za ręce przez mężczyznę w czarnym swetrze. 
Inny mężczyzna trzymał mocno jego nogi, próbując powstrzymać drgawki. Oczy 
chłopca pozostawały wpół otwarte. Jedna z kobiet, ubrana w suknię i lekki płaszcz 
z eleganckim kapeluszem przyozdobionym kwiatami, wyjęła ze swojej torebki damski 
grzebień i próbowała włożyć jego rączkę chłopakowi w usta. Jednak brzydziła się na 
tyle wydzieliną z ust, że poddała się po chwili, a grzebień spadł na podłogę.

— Niech ktoś zadzwoni po lekarza! — był to jeden z wielu okrzyków ludzi, którzy 
stali wokół chłopca i bardziej ekscytowali się samym wydarzeniem, niż próbowali lub 
potrafi li pomóc.

* * *

Gdy naczelnik zobaczył niewielki pistolet z długą lufą skierowany w swoją stronę, 
był zupełnie zaskoczony.

— Co pan wyprawia?! — krzyknął do klienta, z którym zszedł do pomieszczenia 
skrytek bankowych.

— Zamknij się, durniu! — rozkazał mężczyzna, którego kapelusz cały czas prze-
słaniał twarz, rzucając cień na oczy i część nosa.— Teraz grzecznie otworzysz te duże 
drzwi!

Bruno Steiner był przerażony. Słyszał już o napadach na banki, które zdarzały się 
coraz częściej, ale nigdy nie sądził, że właśnie tu może dojść do czegoś takiego. Jest 
tyle banków w tym mieście, do diabła! — pomyślał przelotnie. W myślach przewijała 
mu się cała jego kariera w tej instytucji.
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— Ja nie mam klucza do skarbca… — zaczął tłumaczyć, jąkając się przy tym ze 
strachu.

— Nie masz klucza? — z szyderczym uśmiechem odpowiedział mężczyzna. — 
W takim razie ja nie mam czasu na zabawę z tobą.

Mężczyzna podszedł do naczelnika, przyłożył mu pistolet do kolana i przysunął 
twarz do jego twarzy. Z ust napastnika naczelnik poczuł nieprzyjemny odór przetra-
wionego alkoholu.

— Słuchaj, kretynie, ten pistolet ma tłumik i nikt na górze nie usłyszy nawet, jak 
twoje kolano rozpryśnie się jak jabłko rzucone o ścianę — stanowczo powiedział męż-
czyzna.

Sam odór z ust mężczyzny przyprawiał naczelnika o mdłości, nie mówiąc już o wi-
zji kolana w rozsypce.

 — Potem przestrzelę ci drugie. Zobaczymy, kiedy znajdziesz kluczyk. Liczę do 
trzech. Raz… Dwa…

— Mam ten klucz, mam ten… klucz — naczelnik przełknął ślinę.
— W takim razie do dzieła — z zadowoleniem odpowiedział mężczyzna.
Naczelnik otworzył drzwi do skarbca kluczem, który nosił zawsze przy sobie, 

a potem wykręcił gałką kod numeryczny, który znał tylko on. Potem mężczyzna za-
kneblował go, związał mu ręce i przywiązał do kraty sznurem, który wcześniej zdepo-
nował w swojej skrytce jako kosztowności ukryte w pudełku. Następnie przystąpił do 
napełniania dwóch walizek, które również czekały na dzisiejszy dzień w jego skrytce. 
Spakował tylko po dwie dziesięciokilogramowe sztabki złota do każdej walizki, aby 
nie były zbyt ciężkie, a resztę przestrzeni wypełnił banknotami.

— Auf wiedersehen — rzucił na koniec naczelnikowi, który próbował krzyczeć 
przez knebel. Silny węzeł nie pozwalał mu jednak na wydobycie z siebie dźwięku 
głośniejszego niż kaszlnięcie.

Po wyjściu ze skarbca mężczyzna ostrożnie szedł po schodach do góry i nasłuchi-
wał odgłosów z sali kasowej. Usłyszał harmider i mieszające się okrzyki: „pomocy”, 
„lekarza”, „trzeba go związać”, „dajcie mu coś do ust”. Kiedy powoli wszedł na salę 
kasową obok pomieszczenia strażniczego, stwierdził, że niemal wszyscy zgromadzeni 
są na środku sali wokół jednego wydarzenia. Chłopak ma talent — pomyślał i ruszył 
w kierunku wyjścia. Spojrzał na zegar ścienny banku. Było trzy minuty po ósmej, 
a więc wszystko poszło zgodnie z planem. Nagle kątem oka zobaczył zbliżającą się 
w jego kierunku potężną sylwetkę strażnika. Szedł dalej spokojnym krokiem, a straż-
nik był coraz bliżej. Gdy znalazł się dwa metry od niego, zebrał się w sobie i zwrócił 
do strażnika:

— Co tam się dzieje?
— Jakiś młody chłopak ma atak, chyba padaczka. Nikt nie może mu pomóc, muszę 

wezwać lekarza. Strasznie to wygląda! – rzucił strażnik.
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— No to koniecznie trzeba lekarza. Sam kiedyś to miałem — powiedział spokojnie 
mężczyzna, stając z walizkami w obu rękach i będąc gotowym na zdemaskowanie 
w każdej chwili.

— Może więc pan pomoże, zanim lekarz przybędzie? — spytał strażnik, wchodząc 
do swojego przeszklonego pomieszczenia. Spojrzał przelotnie na twarz mężczyzny, 
którego kapelusz przesunął się w górę czoła, odsłaniając na chwilę jego oblicze. Męż-
czyzna natychmiast opuścił głowę w dół, aby przesłonić twarz rondem kapelusza.

— O nie, ja już jestem spóźniony — odparł spokojnie, ruszając ze spuszczoną 
głową do wyjścia. — Do widzenia.

Strażnik nie zdążył odpowiedzieć, gdy mężczyzna szybko ruszył z miejsca w stro-
nę wyjścia z banku. Zastanowił go pośpiech tego człowieka, ale nie miał czasu na 
domysły. Musiał zadzwonić po lekarza. Dopiero gdy odłożył słuchawkę, zastanowi-
ło go, gdzie jest naczelnik. Zgodnie z procedurą powinien wyjść ze skarbca razem 
z mężczyzną, a nie widział go. Może wyszedł wcześniej, w czasie tego zamieszania 
na sali – pomyślał i rozejrzał się po wnętrzu banku. Nie dostrzegł go jednak nigdzie. 
Zaniepokoił się i pobiegł na dół, do skarbca. Widok, jaki tam zastał, unieruchomił go 
całkowicie na kilka sekund.

* * *

Chłopiec nie wiedział, że cała sytuacja wzbudzi aż tak duże zamieszanie. Musiał 
jednak grać swoją rolę do końca, zgodnie z poleceniem. Co jakiś czas przez wpół 
otwarte oczy spoglądał na zegar wiszący wysoko nad wejściem na ścianie banku. Było 
to trudne, gdyż kotłowała się nad nim chmara ludzi wykrzykujących coś i popychają-
cych się wzajemnie. Kiedy zobaczył, że zegar wskazuje już sześć po ósmej, przestał 
się trząść i luźno rozłożył na podłodze, udając, że atak ustąpił. Pomimo iż wydawało 
mu się, że to koniec jego roli, teraz trząsł się jeszcze bardziej wewnątrz. Nie wiedział, 
co będzie dalej. Nagle do jego uszu doszły inne głośne okrzyki.

— Obrabowano bank! Obrabowano bank! — głos dochodził od strony skarbca. 
Cały tłum zgromadzony nad chłopcem niemal równocześnie skierował się w stronę 

strażnika biegnącego i wykrzykującego te słowa. Chłopiec poczuł, że jest okazja do 
wyrwania się stąd czym prędzej. Mało kto interesował się w tej chwili jego osobą. Ro-
zejrzał się wokół — uwaga wszystkich była skierowana na skarbiec i strażnika. Strach 
podchodził mu do gardła. Teraz albo nigdy — pomyślał i wstał. Następnie początkowo 
spokojnie, a potem czym prędzej i w końcu szalonym sprintem rzucił się do drzwi. 

Niektórzy z tłumu oglądali się za nim, ale nikt nie rozumiał, o co w tym wszystkim 
chodzi. Olśnienie przyszło później, ale zarówno chłopiec, jak i mężczyzna byli już 
daleko. Chłopiec biegł przed siebie w stronę rzeki Odry i płakał. Nie były to jednak 
łzy szczęścia. 

* * *
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Następnego ranka, 5 kwietnia 1929 roku, wszystkie gazety Stettina notowały sen-
sacyjne nagłówki:

„General Ainzeiger”: „Zuchwały napad na bank w centrum Stettina”.
„Pommersche Tagespost”: „Czy chłopiec pomógł obrabować bank?”.
„Stettiner Volksbote”: „Największa kradzież wszechczasów w naszym mieście”.
„Ostsee Zeitung”: „Jak szacowny klient przechytrzył naczelnika i pracowników 

banku”.
Sprawą zajmowała się specjalna grupa policjantów wyznaczonych przez Pre-

zydium Policji. Jednak po miesiącu, z powodu braku jakichkolwiek dowodów oraz 
niewiarygodnych zeznań świadków wydarzeń, sprawa została umorzona. Rysopis 
mężczyzny był trudny do ustalenia, gdyż jedynym rozpoznawalnym elementem jego 
postaci były usta. Okazało się, że mężczyzna nigdy nie ukazał w banku swojej całej 
twarzy. Rysopis chłopca na niewiele się zdał. Wyglądał jak większość młodzieńców 
w wieku 8–10 lat, i nie było pewności, że działał w zmowie z rabusiem. Policja mia-
ła na głowie wiele innych kradzieży i przestępstw, których dopuszczała się biedota 
z przedmieść i pokolenie bezrobotnych, których rzesza rosła od czasu zlikwidowania 
największego zakładu pracy w mieście — stoczni Vulkan2 . 

* * *

Walenty Konarski jechał ze swoim niespełna siedmioletnim synem powozem za-
przęgniętym w dwa konie wzdłuż jeziora Gopło. Pierwsze promyki słońca pojawiły 
się na niebie, kiedy opuszczali rodzinną wieś Sarnowo, nieopodal Bydgoszczy. Zmie-
rzali w kierunku niewielkiego miasteczka Inowrocław. Mieli załatwić tam kilka spraw 
związanych z planowanym wyjazdem do Stettina. Wyjazd ten wymyślił oczywiście 
Walenty, aby sprawić swojemu synowi radość. Duma, jaką dawał mu syn, kazała mu 
zrobić wszystko, aby Janek poczuł się wolnym i światowym człowiekiem. Wyjazd 
do jednego z największych miast niemieckich miał być pierwszym krokiem do po-
znawania świata. Janek miał przed sobą ostatnie wakacje, po których miał rozpocząć 
edukację szkolną. Dlatego według Walentego, należał mu się właściwy odpoczynek. 

— Mogę trochę powozić, tato? — spytał Janek w pewnym momencie.
— Dobrze, tylko nie popędzaj koni za mocno. Droga tu nierówna — odpowie-

dział Walenty, który zadawał sobie sprawę z uwielbienia, jakim syn darzył wszelkiego 
rodzaju męskie czynności. Do zainteresowań chłopca należało także prowadzenie cią-
gnika marki Ursus, który Walenty kupił rok wcześniej jako jeden z pierwszych wypro-
dukowanych w II RP. Innymi zainteresowaniami Janka, jakie dostrzegł ojciec, były też 
wszelkiego typu nowinki techniczne: świeżo powstająca we wsi elektryczność, pierw-
sze odbiorniki radiowe, pierwsze aparaty. Wszystko, co wiązało się z nowoczesnością, 
budziło nieodpartą ciekawość Janka. 

2 Największa stocznia w ówczesnych Niemczech. Zbudowano tam pięć transatlantyków.
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Walenty podał Jankowi lejce, ale sam uważnie obserwował zarówno konie, jak 
i ręce syna, aby mieć kontrolę nad powozem. Na szczęście konie nie były zbyt zrywne, 
gdyż siłę napędową powozu stanowiły dwie podstarzałe klacze, które Walenty trzymał 
jedynie do celów komunikacyjnych. Nie planował zakupu nowych, gdyż chodził mu 
już po głowie zakup używanego automobilu. Walenty nie był zwykłym rolnikiem. 
Gospodarstwo, które pozostawił mu jego przedsiębiorczy ojciec, miało 30 hektarów, 
a jego dom dzięki regularnej rozbudowie wyglądał jak niewielki dworek. Uprawiał 
wszystkie rodzaje zboża, co dawało mu przewagę nad innymi rolnikami i gospoda-
rzami we wsi, a także hodował trzodę i bydło. Jego produkty rolne były znane w całej 
okolicy, a on sam był cenionym gospodarzem, nazywanym również przez złośliwych 
„ziemianinem”. Sam nie miał nic przeciwko temu — lubił określać się tym mianem. 
Nie było ono zresztą gołosłowne — zatrudniał w swoim gospodarstwie czterech parob-
ków i guwernantkę do pomocy żonie.

— Opowiesz mi o królu Popielu? — spytał Janek, z dumą trzymając lejce.
— Znowu? — roześmiał się Walenty. — Opowiadałem ci tę legendę z tysiąc razy. 

Może opowiem ci o rycerzu Wojniłce?
Nagle jego uwagę zwrócił powóz stojący na poboczu drogi, jakieś 200 metrów 

przed nimi. Już wcześniej zauważył jakiś obiekt przy drodze, ale dopiero teraz roz-
poznał skromną drewnianą bryczkę swojego sąsiada ze wsi. Co on tu robi? – zasta-
nawiał się, kiedy dojeżdżali do bryczki, ignorując tymczasowo prośbę syna o bajkę. 
Zatrzymali się za drewnianym powozem sąsiada. Walenty wysiadł, nakazując Jankowi 
pozostać w powozie. 

— Ignac? — wołał, podchodząc do wozu. — Panie Kwiatkowski?
Nie było jednak żadnego odzewu. Kiedy doszedł do miejsca dla woźnicy, zobaczył 

leżącego w poprzek ławki grubego mężczyznę, nie dającego żadnych oznak życia. 
Zapił się czy jak? — pomyślał Walenty, wchodząc na powóz. Wiedział, że Ignacy 
Kwiatkowski nie zwykł upijać się na umór, a już na pewno nie za dnia. Kiedy przyjrzał 
się uważniej twarzy sąsiada, dostrzegł, sinawy kolor. Wzbudziło to w nim natychmia-
stową reakcję. Klepnął go kilkukrotnie po twarzy, po czym, nie widząc żadnej reakcji, 
podniósł ogromne ciało sąsiada, przerzucił sobie przez ramię i zaniósł na tył swojego 
powozu. Jego szczupła sylwetka wydawała się uginać pod dużym ciężarem. Jednak 
Walenty był mężczyzną tyleż szczupłym, co umięśnionym. Jego smukłe ciało potrafi ło 
wydobyć z siebie ogromną siłę. Niemal z gracją rzucił nieprzytomnego sąsiada na tył 
powozu i wskoczył obok niego.

— Janku! — krzyknął w międzyczasie do syna. — Masz bojowe zadanie. Popędź 
konie co sił do szpitala w Inowrocławiu. Pamiętasz, jak tam dojechać?

Janek skinął tylko głową i ponownie rzucił przerażone spojrzenie na nieprzytomne-
go pana Kwiatkowskiego. Podziwiał swojego ojca za prawość i siłę, jaką posiadał, oraz 
szybkość podejmowania decyzji. Z całych sił uderzył cuglami, a stare klacze ruszyły, 
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dając z siebie całą energię, jakby rozumiały potrzebę sytuacji. Młody, niespełna sied-
mioletni chłopiec, zachowywał w takiej sytuacji zimną krew, jak mało który dorosły.

Powóz pędził teraz po nierównej drodze, najszybciej jak pozwalały na to staruszki 
klacze. Janek, podskakując na drewnianym siedzisku woźnicy i ledwie utrzymując 
się na nim, popędzał konie jeszcze bardziej. Walenty cały czas regularnie uciskał na 
mostek Kwiatkowskiego, mając nadzieję, że przywróci mu życie. Spoglądał co jakiś 
czas na syna i martwił się o niego. Jego niewielkie chłopięce ciałko podskakiwało na 
siedzeniu niemal na pół metra w górę, a jego piąstki kurczowo zaciskały lejce. Martwił 
się, że chłopiec wypadnie albo nie zapanuje nad końmi, kiedy wjadą do miasteczka. 
Nie mógł jednak przestać ratować sąsiada. Walenty spędził dwa lata na froncie wojny 
światowej przymusowo wcielony do armii pruskiej. Brał udział w walkach zwanych 
„piekłem pod Verdun”. Wtedy nauczył się podstawowych zasad udzielania pierwszej 
pomocy, kiedy trup słał się wokół niego.

Niewysokie zabudowania miasteczka wyłaniały się powoli w oddali. Kiedy doje-
chali do głównej wjazdowej ulicy Inowrocławia, Walenty spojrzał najdalej jak potrafi ł 
w głąb ulicy. Normalnie do szpitala powinni kierować się główną ulicą, ale wiedział, 
że o tak wczesnej porze dnia może być zastawiona pojazdami dostawczymi oraz fur-
mankami kupców, i tak też było.

— Skręć w lewo na wjeździe! — krzyknął do Janka, który również z przerażeniem 
patrzył w stronę miasta.

Powóz z oszalałymi od prędkości klaczami przeleciał nieomal zakręt i wpadł 
w brukowaną kostką uliczkę boczną miasteczka, a prawe koło powozu zahaczyło 
o krawężnik chodnika. Kilku przechodniów podniosło larum ze strachu. Janek wie-
dział jednak, że tą drogą dojadą prosto do szpitala, choć trzeba pokonać dłuższą trasę. 
Oddychał z ulgą za każdym łukiem, kiedy okazywało się, że droga nie jest zatłoczona 
innymi pojazdami. Pod szpitalem byli kilka minut później. Walenty do samej bramy 
szpitalnej próbował na zmianę masować serce Kwiatkowskiego i wpompowywać mu 
powietrze do ust. Kiedy Janek z całych sił zaciągnął lejce i wcisnął hamulec nożny, 
Walenty był już poza powozem i brał na barki nadal wiotkie ciało Kwiatkowskiego.

— Biegnij za mną! — krzyknął do Janka.
Przy wejściu do budynku pojawił się lekarz zaalarmowany przez wartownika 

z bramy wjazdowej. Natychmiast sprawdził puls, oddech, przyłożył stetoskop do szyi 
Kwiatkowskiego i wezwał dwóch felczerów. Ci pojawili się szybko z noszami, na któ-
re przenieśli nieprzytomnego. Walenty zwrócił uwagę, że jego twarz nie była już taka 
sina. Miał nadzieję, że jakimś bożym cudem udało mu się przywrócić życie sąsiadowi. 
Podążył korytarzem za felczerami i lekarzem, a Janek za nim. Kiedy jednak doszli do 
kolejnych drzwi, lekarz zatrzymał się i powiedział:

— Proszę tu zostać. Dam panu znać za chwilę.
Drzwi zatrzasnęły się za nimi, a Walenty dopiero teraz poczuł spadek wewnętrzne-

go napięcia. Spojrzał z dumą na swojego syna.



18

— Byłeś dzielny, mój chłopcze — powiedział, kładąc na jego głowie, a potem na 
ramieniu swoją dłoń. 

Usiedli na ławce stojącej pod ścianą korytarza. Walenty przytulił syna i sam ciężko 
oddychał, dopiero teraz czując, ile wysiłku kosztowało go całe to wydarzenie. Czuł, że 
jest cały spocony. Jego marynarka była pognieciona i wymięta, jakby leżała kilka lat 
pod stertą innych ubrań na strychu. Kapelusz zgubił gdzieś po drodze. Przetarł chus-
teczką czoło i ułożył dłonią gęste, czarne włosy. 

— Tato, pan Kwiatkowski chyba nie umrze, prawda? — spytał po chwili z przera-
żeniem w głosie Janek.

— Mam nadzieję, synu — odpowiedział. — Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. 
Byłeś naprawdę dzielny!

Dopiero po około dwóch kwadransach zza zamkniętych drzwi korytarza wyłoniła 
się jakaś młoda pielęgniarka. Walenty z synem zdołali już odpocząć i nieco dojść do 
siebie, oczekując na wieści. Pielęgniarka podeszła do ławki, na której siedzieli, a Wa-
lenty wstał na jej widok. Widząc go w całej okazałości, pielęgniarka poprawiła kosmyk 
włosów, zwisający jej spod czepka na głowie. Dostojna sylwetka, kruczoczarne, gęste 
włosy i czarne brwi, niewielki przystrzyżony wąsik i ciemne brązowe oczy Walentego 
wywarły na niej widoczne wrażenie.

— Podobno to pan uratował mu życie — powiedziała, uśmiechając się szeroko. 
— Udało się panu, będzie żył, ale był już na granicy.

— Hmm, dziękuję — odpowiedział skromnie. — Ale to mój syn... gdyby nie on...
– Proszę nie być takim skromnym – przerwała mu. – Słyszałam, że wniósł go pan 

tu na własnych barkach.
I znów ten uśmiech. Walenty wyczuł intencje pielęgniarki i postanowił przerwać 

dyskusję. 
— Czy mógłbym go zobaczyć?
— Nie, potrzebuje teraz spokoju. Ale może popołudniem, jak się trochę zregeneruje.
— Dobrze, dziękuję — odpowiedział i złapał Janka za rękę, po czym ruszyli w stro-

nę wyjścia.
Pielęgniarka jeszcze przez kilka chwil przyglądała się odchodzącemu z synem męż-

czyźnie.
Kiedy byli z powrotem przy powozie, postanowił nie powiadamiać od razu rodziny 

Ignaca o dzisiejszym wydarzeniu. To mu i tak nie pomoże — pomyślał. Zrobił już wszyst-
ko, co mógł, a reszta była i tak w rękach Boga. Ruszyli więc do miasta, załatwić swoje 
sprawunki. Pierwszy na liście spraw był fotograf, który mieścił się na parterze okazałej 
kamienicy w centrum miasteczka. Na szybie zakładu od wewnętrznej strony wywieszona 
była spora kartka z anonsem: „Fotograf Konstanty Kulicki. Fotografi e wszelkiego typu”.

Kiedy weszli do środka, zabrzęczał dzwonek umieszczony nad drzwiami. Fotograf 
znajdował się w drugim pomieszczeniu za drewnianymi drzwiami. Po chwili jednak 
wyszedł do pomieszczenia głównego, gdzie czekali Walenty i Janek. Pomieszczenie to 



19

wyglądało bajkowo, wszędzie poprzyczepiane były różnego rodzaju zdjęcia: a to wy-
tworny pan w eleganckim surducie ze swoją żoną, a to cała rodzina przed domem, a to 
zdjęcie automobilu z dumnym, roześmianym kierowcą w czapeczce skórzanej i go-
glach. Janek był zafascynowany studiem fotografa. Zawsze interesował się aparatami 
i fotografi ą. Kiedyś nawet dostał od ojca książkę z rysunkami pierwszych aparatów 
fotografi cznych i zdjęciami, jakie można nimi wykonać, którą przeglądał niemal co 
wieczór.

— Dzień dobry, co pana do mnie sprowadza? — zapytał fotograf.
— Dzien dobry — powiedział Walenty i ukłonił się nieznacznie — potrzebuję 

dwóch zdjęć do paszportu, od pasa w górę.
— Tak, tak — pokiwał głową fotograf — wiem, jakie są standardy przy tego rodza-

ju zdjęciach. Zapraszam do studia — wskazał ręką pomieszczenie, z którego wyszedł 
przed chwilą. 

Weszli do studia, gdzie fotograf ustawił Walentego pod ścianą, która była specjal-
nie przygotowana jako tło do tego typu zdjęć. Poprawił mu włosy, przesunął troszkę 
w jedną, troszkę w drugą stronę. Janek przyglądał się całej operacji, a gdy fotograf 
podszedł do ustawionego pod przeciwległą ścianą aparatu na dużych nogach statywu, 
chłopiec podszedł do niego. Fotograf zauważył jego zainteresowanie, a nawet wręcz 
fascynację aparatem.

— Interesujesz się fotografi ą, chłopcze? — zapytał Janka z uśmiechem. Ten skinął 
głową nieśmiało.

— Chodź, zrobisz tacie zdjęcie — powiedział zachęcająco, a Janek natychmiast 
przysunął się do wizjera aparatu. — Ja wszystko ustawię i będę trzymał lampę, a ty 
przyciśniesz tutaj — wskazał na przycisk wyzwalacza – ale dopiero, jak powiem.

Przygotował aparat, kręcąc szerokim obiektywem, podłączył lampę i ustawił ją 
odpowiednio, potem trzymając lampę jedną ręką, podniósł drugą i machnął nią w dół, 
mówiąc: Już! Janek wcisnął przycisk, lampa rozbłysła w tym samym momencie. Ra-
dość chłopca była ogromna.

— Tato, już gotowe — oznajmił z dumą.
Walenty zapłacił fotografowi, dając mu 2 złote napiwku. Ten, widząc to, zaofero-

wał, że sam zaniesie zdjęcia do urzędu, kiedy będą gotowe.
— To dla mnie żaden problem, mam po drodze. Proszę się nie obawiać — zapew-

niał.
— To dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie. Bóg zapłać — odpowiedział Walenty. 
Później udali się do Urzędu Powiatowego, aby złożyć dokumenty na paszport. Wa-

lenty wypełnił wniosek, wpisując wszelkie informacje personalne. Poinformował też 
urzędnika, że fotograf osobiście doniesie jego fotografi e do paszportu, kiedy tylko będą 
gotowe. Urzędnik tylko skinął głową, będąc najwyraźniej przyzwyczajonym do tego 
typu praktyk fotografa. Wizyta w urzędzie przebiegła niezwykle spokojnie i przyjaź-
nie, co zdziwiło Walentego. Obawiał się, czy procedury urzędnicze nie utrudnią wyjaz-
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du. Był człowiekiem bardzo zorganizowanym i bardzo nie lubił urzędowej biurokracji. 
Zawsze uważał, że urzędnicy powinni służyć obywatelom, a nie odwrotnie. Niestety, 
często spotykał się z niezrozumieniem albo nawet ignorancją urzędniczą podczas zała-
twiania różnych formalności. 

Tego dnia mieli w planie odwiedzić także żydowskiego krawca Jose z Inowrocławia. 
Biorąc pod uwagę, że Walenty stracił dziś swój ulubiony czarny kapelusz, a jego garnitur 
znajdował się w opłakanym stanie, wizyta ta była szczególnie potrzebna. Poza tym mieli 
odebrać nowe spodnie dla Janka, który ostatnio szybko wyrastał ze swoich ubrań. Kra-
wiec Jose często szył dla nich ubrania. Wiedział, ze jako jedni z najbardziej majętnych 
ludzi w okolicy nie szczędzą grosza i zawsze zostawią mu więcej pieniędzy, niż żąda. 
Dlatego czasem Jose sam zajeżdżał do gospodarstwa Walentego i Pelagii Konarskich 
i pytał, czy nie brakuje ubrań albo czy nie trzeba czegoś przerobić. Największy utarg miał 
oczywiście na ubieraniu sióstr Janka, bo były juz w takim wieku, ze uwielbiały się stroić. 
Kiedy zajechali pod zakład krawiecki z wielkim szyldem wymalowanym farbą, krawiec 
natychmiast wybiegł do drzwi, przywitać ich. Oczywiście stał już ze spodniami w ręku.

— Witam szanownych klientów, produkt zamówiony jest już gotowy. Witaj, chłop-
cze — tu zwrócił się ku Jankowi.

— Dzień dobry! — powiedział Janek. — Tata potrzebuje nowego garnituru na wy-
jazd do Niemiec.

— A co to, panowie, wybieracie się poza granice? Ooo, to wielka podróż was czeka, 
dokąd to się wybieracie? — zapytał krawiec, patrząc spod okularów na Janka. 

Walenty nie lubił, kiedy Żydzi wtrącali się w jego sprawy, nie lubił robić z nimi 
interesów większych niż sprawy drobne. Osobiście nie popierał rozrastającej się nacji 
żydowskiej w Polsce. W tych czasach Żydzi stanowili 11 procent populacji II RP. Jak 
to sam ujmował w niektórych rozmowach ze znajomymi: Ja im źle nie życzę, ale jakoś 
nie mam do nich zaufania. 

— Jedziemy do Stettina! — krzyknął z podnieceniem Janek.
— Do Stettina — dalej konwersował przekornie krawiec. — A mało to miast w na-

szym kraju?
— Ale Stettin jest wielki i ma najnowocześniejsze automobile i statki… — zachwa-

lał podniecony Janek.
— Na razie załatwiamy sprawunki — krótko uciął ojciec i wskazał ręką na spodnie, 

sugerując Josemu, że czas przejść do interesów. — Poza tym, faktycznie chciałbym, 
żeby mi pan uszył nowy garnitur.

— Z największą przyjemnością — odpowiedział jak wytrawny handlowiec Jose, po 
czym zabrał się z taśmą krawiecką do zdejmowania miary.

Janek w tym czasie przymierzył spodnie, które leżały idealnie. Co by Walenty nie 
pomyślał o Jose, to krawcem był wyśmienitym. Zapłacił mu z naddatkiem, jak to zwykł 
robić zawsze i poprosił jeszcze o zdjęcie miary na chłopca do uszycia porządnej mary-
narki. 
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— Przyda ci się na wyjazd — powiedział ściszonym głosem do syna i puścił mu 
oko. Janek uśmiechnął się.

Po wizycie u krawca Walenty postanowił udać się na pocztę, aby dokonać rezer-
wacji jakiegoś noclegu w Stettinie. Kupił tam kartę reklamową z numerami telefonów 
do tamtejszych hoteli. Nie wiedział jednak, jaka lokalizacja będzie najlepsza. Na otrzy-
manej karcie widniały nazwy hoteli z podanymi cenami za dobę pobytu. Przedział 
cen wahał się od 1,5 do nawet 12 Reichsmarek. Z tym, że te najtańsze znajdowały się 
raczej na obrzeżach miasta i nie zapewniały na pewno minimalnej higieny ani bezpie-
czeństwa. 

Najciekawiej przedstawiała się oferta hotelu Bellevue z ceną 2 Reichsmarek za łóż-
ko. Hotel był położony przy ul. Lindenstrasse3, która leżała wg planu miasta całkiem 
blisko dworca. Walenty postanowił zadzwonić do hotelu i sprawdzić, czy będą wolne 
pokoje. Podyktował telefonistce numer z karty hoteli i podszedł do dużej, drewnia-
nej skrzynki numer 5 z zawieszoną słuchawką. Telefon zadzwonił w momencie, gdy 
połączenie z hotelem zostało ustanowione. Zgodnie z instrukcją telefonistki podniósł 
słuchawkę do ucha i pochylił się nieco w kierunku skrzynki.

— Halo, Guten Tag — rozpoczął po niemiecku. 
Walenty doskonale znał niemiecki, jego ojciec uczył go tego języka od najmłod-

szych lat. Pamiętaj, ucz się języków swoich wrogów — zawsze powtarzał mu ojciec. 
Inną sprawą był fakt, że podczas wojny światowej został wcielony do armii pruskiej 
i znajomość tego języka nie raz uratowała mu życie.

— Guten Tag. Bellevue Hotel, meine name ist Marta Borg, was wünschen Sie bitte? 
— usłyszał miły głos recepcjonistki.

— Bardzo mi miło — kontynuował po niemiecku — chciałem zapytać o wolne 
miejsca u państwa na jedną osobę dorosłą i dziecko.

— W jakim terminie? — zapytała recepcjonistka.
— Planujemy przyjechać do Stettina 15 maja, tj. w niedzielę wieczorem. Ja i mój 

siedmioletni syn. Znalazłby się jakiś pokój? — grzecznie zapytał Walenty, spoglądając 
na skrzynkę z aparatem telefonicznym, jakby to w jej środku siedziała recepcjonistka. 
Była to jego pierwsza rozmowa przez telefon w życiu.

— Proszę pana, u nas obowiązują opłaty za łóżko, bez względu na wiek i płeć. 
Proszę chwileczkę poczekać… Tak, znajdę wolny pokój w tym terminie.

— A jaka byłaby cena? — zapytał skrzynkę telefoniczną.
— W tej chwili mamy na ten termin wolne tylko pokoje z łazienkami, które są 

nieco droższe. Cena za pokój to 3 marki za dobę.
Niestety, sama cena niewiele mu mówiła. Pomimo iż recepcjonistka była dość 

precyzyjna, to nie miał pojęcia, po ile może kupić marki niemieckie, a co za tym idzie 
— ile w rzeczywistości zapłaci za pobyt. Gadanie z tą skrzynką to nie był dobry pomysł 
— pomyślał.

3 aleja 3 Maja
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— Dobrze, proszę dokonać rezerwacji dla mnie i dla syna.
— W porządku, proszę mi tylko podać nazwisko — odpowiedziała pani ze skrzynki.
— Walenty Konarski ze wsi Sarnowo, pod Inowrocławiem — odpowiedział skrzyn-

ce, ponownie nieco nachylając się w jej kierunku.
— Dobrze, wpisuję… Walenty Konarski, Sarnowo. Czekamy na panów 15 maja 

— oznajmiła. 
— Dziękuję bardzo, do widzenia – zakończył Walenty, jednocześnie mimowolnie 

kłaniając się skrzynce na pożegnanie.
— Auf wiedersehen — odpowiedziała recepcjonistka, a Walenty odwiesił słuchawkę.
Po tej rozmowie zabrał syna do najbliższego Banku Miejskiego, w którym chciał 

dokonać wymiany złotówek na marki niemieckie. Sala banku była niewielka i dość 
skromnie urządzona. Przy jednym ze stanowisk widniał napis: „Wymiana walut”. Roz-
poznał siedzącego tam syna swojego znajomego ze wsi.

— Serwus, panie Borecki — powiedział z serdecznym uśmiechem i ukłonem, pod-
chodząc do stanowiska młodego człowieka.

— Dzień dobry — odparł sucho pracownik banku. Spojrzał na niego, ale najwyraź-
niej udawał, że go nie rozpoznaje. Dziwne — pomyślał Walenty. Bankier przez chwilę 
nie zwracał uwagi na nowego klienta. 

— Słucham — po chwili dopiero oderwał się od kawałka papieru. Sprawiał wraże-
nie, jakby Walenty przerwał mu bardzo ważne obliczenia, pomimo iż na kartce, którą 
miał na biurku, znajdowały się tylko cztery zapisane niechlujnie obok siebie cyfry. Nie 
lubię tych wszystkich bankowców, wielcy panowie na wielkich salonach — pomyślał 
Walenty ze zgrozą.

— Chciałbym kupić marki niemieckie — powiedział grzecznie, pomimo wewnętrz-
nej irytacji.

— Ma pan na myśli Reichsmarki? — zapytał z miną eksperta bankier, jakby był 
nauczycielem, który zwraca się do ucznia na lekcji. 

Walenty był już trochę poirytowany swoją dziwną pierwszą rozmową telefonicz-
ną, a teraz ten nadęty bufon próbował udowodnić mu poważne braki w nowoczesnej 
edukacji. Wytrąciło go z równowagi zachowanie młodego człowieka. Był z natury 
stanowczy i opanowany, więc zwykle swoją irytację manifestował w łagodny sposób. 
Podobnie zrobił i teraz.

— Jeśli na terenie państwa niemieckiego obowiązuje jakaś inna waluta, to proszę mi 
powiedzieć. Ja bynajmniej nie słyszałem, żeby tak było — powiedział z ironią.

— Nie ma innej waluty na terenie Niemiec — odparł bankier z przekonaniem, że 
właśnie ujawnił Walentemu jakąś tajemną wiedzę bankową. Najwyraźniej nie zauważył 
ironii w jego głosie.

— Jaki jest kurs wymiany złotego na markę?
— Dwa złote i dwanaście groszy. Ile Reichsmarek chce pan kupić? — zapytał bankier.
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— Proszę mi wypłacić 200 marek — powiedział Walenty i położył na stole odli-
czone 400 złotych w banknotach po 50, po czym wyciągnął z kieszeni wewnętrznej 
marynarki portfel sporych rozmiarów i odliczył dodatkowe 24 złote. Miał zdecydowa-
nie ścisły umysł, a liczyć od zawsze umiał bardzo szybko. Bankier oznajmił, że zaraz 
przyniesie mu pieniądze, po czym na chwilę zniknął za drzwiami umieszczonymi 
w końcu sali. Po chwili wrócił do biurka, wyciągnął niewielki zwitek banknotów oraz 
kilka monet i przeliczył głośno 200 marek, po czym wręczył mu niewielki druczek 
i poprosił o wpisanie imienia i nazwiska. Walenty wypełnił blankiet piórem umieszczo-
nym przy biurku od strony klientów, podsunął go bankierowi i zabrał gotówkę. 

— To wszystko — powiedział bankier i w ten sposób uznał obsługę za zakończoną. 
Walenty zabrał banknoty i monety w łącznej kwocie 200 marek, potwierdzenie 

transakcji i powiedział donośnym głosem:
— Proszę przekazać ojcu, że skoro jego syn został już takim wielkim bankierem 

z najwyższych sfer, to mógłby mi zapłacić za owies dla koni, który wziął dwa miesiące 
temu — uśmiechnął się grzecznie, złapał syna za rękę i wyszli z banku. 

Bankier nerwowo rozejrzał się po sąsiednich stanowiskach, jakby chciał sprawdzić, 
czy inny pracownik nie usłyszał ich rozmowy, a szczególnie jej końcówki. W rzeczy-
wistości doskonale rozpoznał Walentego i jego syna, ale nie lubił Konarskich, gdyż 
jego rodzicom wiodło się znacznie gorzej, a on musiał robić wszystko, żeby pracą 
w mieście dorobić i pomóc rodzicom w utrzymaniu małego gospodarstwa. Tak ważna 
osoba jak on nie mogła narażać swojej „reputacji” przez jakiegoś rolnika dorobkiewi-
cza ze wsi. Ziemianin wielki — pomyślał z zawiścią i zazdrością o Walentym, popra-
wiając kamizelkę i strząsając z niej nerwowo nieistniejący kurz. 

Po załatwieniu wszystkich spraw Walenty postanowił zatrzymać się na przekąskę 
w miejskiej karczmie. Jedna z nich nazywała się „Oberża u Miłosza” i podawano tam 
pyszną kaczkę z jabłkami, a do popicia serwowano napój chlebowy, który Janek bar-
dzo lubił. 

W karczmie tej zawsze unosił się aromat cynamonu, który był tutaj kluczową przy-
prawą do większości potraw. Zasiedli przy drewnianej ławie, która była usytuowana 
najbliżej palącego się pełnym ogniem kominka.

Walenty zamyślił się podczas obiadu na temat swojej poprzedniej wizyty w Stet-
tinie, jeszcze przed Wielką Wojną. Wtedy naprawdę zaimponowało mu to miasto, ale 
wtedy nie potrzebował też żadnych przepustek ani paszportów, w końcu cała zachod-
nia Polska była pod niemieckim zaborem. 

—Tato, kiedy ty byłeś w Stettinie? — zapytał Janek, zajadając się jabłkami wysku-
bywanymi z wnętrza pieczeni.

— Oj, to było bardzo dawno temu, jeszcze przed wojną.
— Ładne jest to miasto, prawda?
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— Piękne. Choć nie wiem, ile z niego zostało po wojnie i co dzieje się w nim teraz. 
Ale czytałem w naszych dziennikach, że Stettin nadal jest jednym z najwspanialszych 
miast w całej Europie i stoi na równi z Hamburgiem i Berlinem. Będziemy musieli to 
sprawdzić.

Po obiedzie Walenty z synem wyruszyli w drogę powrotną do Sarnowa. Janek zno-
wu powoził, a ojciec pogrążył się we wspomnieniach o Stettinie. Opowiadał Jankowi, 
jak płynęli z jego ojcem statkiem wycieczkowym po Odrze i Zalewie. Janka zacieka-
wiło też bardzo opowiadanie ojca o tym, jak był nad samym morzem w miejscowości 
Divenov. Ojciec opisywał z wielkim zaangażowaniem, jak ogromne fale podczas 
sztormu wlewały się na plażę i porywały część lądu do morza. Jego pobyt był tam 
jednak bardzo krótki, trwał zaledwie 2 dni, ale nocleg spędził w jednym z kurortów 
solankowych, gdzie było wiele ciekawych atrakcji dla turystów.

— Pojedziemy też nad morze tato? — spytał Janek.
— Nie wiem, zobaczymy — z melancholią w głosie odparł ojciec.
Tak bardzo kochał swojego syna, że jeśli mógłby, uchyliłby mu nieba, ale nie lubił 

obiecywać zbyt wiele na zapas, żeby go nie zawieść. 
Do rodzinnego Sarnowa wrócili późnym popołudniem. Zajechali przed bramę po-

dwórza, a po chwili pojawił się przy nich jeden z parobków i poprowadził konie oraz 
zajął się powozem. W drzwiach wejściowych ich dużego domu pojawiła się żona Pela-
gia z dwójką córek, Marią i młodszą Łucją. Dziewczynki biegały wokół matki, a Janek 
na widok sióstr natychmiast przyłączył się do zabawy w berka. Pelagia podeszła do 
Walentego i pocałowała go w policzek. Walenty chciał się tylko przywitać i udać się do 
domu Kwiatkowskich, aby poinformować żonę sąsiada o dzisiejszych wydarzeniach 
dotyczących jej męża. Od porannej wizyty w szpitalu minęło 6 godzin, ale on wiedział, 
że Ignac często jeździł na targ i wracał dopiero wieczorem. Zakładał, że jego żona nie 
będzie się niepokoić. Nie pomyślał tylko o jednym.

— Witam naszego bohatera! — powiedziała Pelagia, ukazując zachwyt na twarzy. 
Walenty nie do końca rozumiał sytuację. Przypuszczał tylko, że chodzi o Ignaca 

Kwiatkowskiego. Ale skąd u licha ona wie? — pomyślał zaskoczony.
— Możesz mówić jaśniej, moja droga?
— Oczywiście — odrzekła Pelagia z rozbrajającym uśmiechem. — Jakiś niezwykle 

przystojny mężczyzna przyniósł podobno na własnych barkach umierającego Ignaca 
do szpitala w Inowrocławiu. Ja znam tylko jednego niezwykle przystojnego i silnego 
mężczyznę, który zrobiłby coś takiego, a potem udawał, że nic takiego się nie stało...

— Ale ja chciałem poinformować Michalinę...
— Nie ma takiej potrzeby — przerwała mu Pelagia — Ich konie wróciły do domu 

z pustą bryczką. Michalina zaczęła się niepokoić i odnalazła Ignaca w szpitalu.
— Ach, tak to wygląda — ze smutkiem stwierdził Walenty — Mogłem był wrócić 

i poinformować ją z rana. Wtedy, kiedy to się stało... A z nim wszystko dobrze?
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— Tak. Uratowałeś mu życie. Miał zawał serca. Michalina była tu na chwilę 
i oznajmiła mi, że mam najwspanialszego mężczyznę pod słońcem.

— A ty zgadzasz się z jej opinią? — spytał z przekąsem.
— Od dawna nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości — odpowiedziała 

Pelagia.

* * *

Wieczorem Walenty i Pelagia Konarscy siedzieli z trójką dzieci w salonie i jedli 
kolację. Janek opowiadał z wielkim zaangażowaniem, jak uratowali pana Ignaca 
Kwiatkowskiego. 

— Tata wziął go na plecy i rzucił na powóz, wtedy ja ruszyłem całym pędem do 
miasteczka. Niewiele brakowało, żebyśmy rozbili się na zakręcie... — gestykulował 
przy tym, jakby opisywał scenę bitwy rycerzy.

Zarówno Pelagia, jak i siostry Janka słuchały z podziwem i uśmiechem całej opo-
wieści. Po kolacji, kiedy dzieci położyły się już spać w swoich pokojach na górze 
domu, Walenty nalał po kieliszeczku księżycówki własnej roboty. Był to wyborny 
bimber z ziemniaków, po jaki często przychodzili sąsiedzi ze wsi. Pomimo że robił go 
na własny użytek, to zawsze miał zapewniony zbyt na dodatkowe kilkanaście butelek 
przy każdej kolejnej bani i to bez względu na cenę. Siedzieli przy kominku, Pelagia 
otulona kocem na bujanym fotelu z biegunami, a Walenty naprzeciwko niej w prostym 
fotelu.

— Myślisz, że Jankowi spodoba się wyjazd do Stettina? — spytała Pelagia.
— Na pewno, kochanie. On jest bardzo podniecony na samą myśl o wyjeździe, 

a Stettin to naprawdę ładne miasto. Niech się trochę rozezna w świecie — zaśmiał się 
Walenty. — Poza tym, dzisiaj pokazał, że niezwykły z niego chłopak. Uwierz mi, on 
naprawdę pogonił te konie tak, aż miałem wrażenie, że albo one padną po drodze, albo 
on wypadnie z powozu.

Roześmiali się oboje.
— Szkoda mi tylko dziewczynek — po chwili z wyrzutem powiedziała Pelagia.
Walenty spojrzał na nią ze zrozumieniem. Odstawił kieliszek na stolik, wstał i przy-

kucnął przy fotelu Pelagii, kładąc dłonie na jej dłoniach.
— Dziewczynki nie są tak ciekawe świata jak Janek — zaczął powoli tłumaczyć 

żonie — mają to po tobie.
— No wiesz?! — z udawanym oburzeniem odrzekła Pelagia — to ja już jestem 

taką kurą domową według ciebie?
Walenty wpatrywał się w brązowe, błyszczące od blasku ogniska oczy swojej żony. 

Pogłaskał delikatnie jej upięte i zaczesane do tyłu, czarne włosy. Nawet jej delikat-
na skóra na wydatnych policzkach również wydawała się świecić swoim blaskiem. 
Uwielbiał spędzać z nią wieczorny czas, kiedy dzieci już spały. Tym razem znowu 
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poczuł wielką chęć przytulenia jej, rozebrania i posiadania. Z każdą chwilą jego pożą-
danie rosło.

— Obiecuję ci, że wynagrodzę to dziewczynkom — powiedział i zaczął jedną ręką 
delikatnie muskać ją po kolanie – a ty nie jesteś żadną kurą domową, tylko moim 
największym skarbem.

Zastanawiał się, jak to jest możliwe, że przez tyle lat kocha ją i pożąda zawsze tak 
samo mocno. Spotykał wiele ładnych kobiet w swoim życiu, niektóre nawet składały 
mu niedwuznaczne propozycje, ale on pragnął zawsze tylko jej. Uwielbiał dzielić z nią 
życie i uwielbiał dzielić z nią łoże.

Pelagia uśmiechnęła się i położyła rękę na głaszczącej ją dłoni męża. Kochała go 
i niezależnie od pory dnia zawsze była gotowa zbliżyć się do niego. Był bardzo przy-
stojny, a jego ciało było smukłe i umięśnione. 

Posuwistymi i delikatnymi ruchami przesuwał dłoń w kierunku uda, a potem 
w kierunku pachwiny Pelagii. Żona delikatnie rozłożyła złączone do tej pory nogi, 
a on uznał to za zachętę do dalszych pieszczot. Kiedy dotarł dłonią do jej wzgórka 
łonowego, który wymacał przez jej bieliznę, zatrzymała jego dłoń i powiedziała:

— Chodźmy na górę.
Walenty niemal poderwał żonę z bujanego fotela i zaniósł na górę do ich sypialni. 

Położył ją na łóżku i w przypływie podniecenia rozerwał koszulkę od strony dekoltu. 
Jej krągłe i duże piersi wylały się na wierzch. Pocałował najpierw lewy, potem prawy 
sutek. Pelagia złapała męża delikatnie oburącz za twarz, a potem zanurzyła obie dłonie 
w jego gęstych włosach. Podciągnęła jego twarz ku swojej i pocałowali się namiętnie. 
Walenty czuł, że pożądanie nie pozwoli mu na dłuższe pieszczoty, Pelagia również 
czuła rosnące podniecenie.

— Kochaj mnie — wyszeptała mu do ucha.
Rozpiął szybko rozporek spodni i zsunął swoją bieliznę na uda. Był bardzo napię-

ty, niemal jednym ruchem ściągnął koronkowe pantalony Pelagii i powoli zaczął ją 
kochać, najdelikatniej jak potrafi ł, ściskając z namiętną czułością jej jędrne pośladki 
pełnymi garściami.

— Kocham cię — wyszeptała znowu do jego ucha.
— Ja też cię kocham — odpowiedział w wielkim uniesieniu.

* * *

15 maja był nie tylko długo oczekiwaną datą wyjazdu do Sttetina, ale także dniem 
siódmych urodzin Janka. Dlatego tuż po wspólnym śniadaniu z rodzicami, starszą 
siostrą Marią oraz młodszą o rok Łucją Janek otrzymał niezwykły prezent. Najpierw 
mama poprosiła guwernantkę, żeby wniosła ogromnych rozmiarów tort śmietankowy, 
a później ojciec wręczył mu prezent owinięty ozdobnym papierem. Był to aparat foto-
grafi czny Leica z 1925 roku. Jeden z najbardziej niezawodnych aparatów na świecie, 
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produkowany w Niemczech. Aparat mógł wykonać 25 zdjęć na jednej taśmie kliszo-
wej. Istotne były też rozmiary aparatu, był naprawdę niewielki, można by powiedzieć 
– podręczny.

— Wszystkiego najlepszego Janku! — powiedzieli zgodnym chórem wszyscy 
domownicy.

Janek od razu zabrał się do odpakowywania prezentu. Kiedy zobaczył zawartość 
pudełka, nie mógł pohamować swojej radości.

— Dziękuję tato! Dziękuję mamo! — krzyczał i niemal podrzucał aparat w ręce. 
Dopiero po chwili zabrał się za jego obsługę. Przez chwilę przyglądał się prezentowi 
i badawczo analizował poszczególne części, jakby bał się uszkodzić lub nawet za-
nieczyścić ręką. Ze względu na swoje zainteresowania techniczne był zachwycony 
prezentem. Był też bardzo wdzięczny ojcu, że pamiętał o nim. Kochał swojego tatę 
i uważał za najlepszego ojca na świecie. 

— Myślę, że przyda nam się taka rzecz na nasz wyjazd, nieprawdaż? — z dumą 
zapytał ojciec.

— To wspaniały prezent! — wykrzyknął z zachwytem.
 Szybko zapoznał się z elementami, które wcześniej widział w opisie w książce. 

Sprawa wydawała się prosta, naciągnął taśmę pokrętłem po lewej stronie, odsunął się 
szybko od stołu, żeby skadrować zdjęcie, przystawił aparat do oka i w momencie, gdy 
wszyscy wesoło mu się przyglądali, przycisnął wyzwalacz przy obiektywie. Przesłona 
przeskoczyła szybko i wszyscy usłyszeli charakterystyczne „klik”.

— No to mamy pierwsze zdjęcie — powiedział Walenty z uśmiechem — tylko 
pamiętaj Janku, że ten aparat nie ma lampy, wiec w pomieszczeniu musi być dużo 
światła, żeby zdjęcie wyszło.

Janek promieniował radością. Uwielbiał wszelkie nowinki techniczne, a posiada-
niem takiego aparatu nie mógł pochwalić się nikt w całej wsi. Teraz ja mogę być foto-
grafem dla całej wsi — pomyślał z dumą. Kiedy wszyscy zabrali się do jedzenia tortu, 
Janek jedynie skubał swój kawałek, a główną uwagę poświęcał dalszemu analizowaniu 
części aparatu.

* * *

Planowali wyjechać na dworzec w Bydgoszczy przed południem. Byli spakowani 
i gotowi do drogi, a parobek czekał z powozem zaprzęgniętym w dwa konie z gospo-
darstwa. 

— Zostańcie z Bogiem — powiedział Walenty do żony i córek. — Będziemy za 
tydzień, więc nie rozstajemy się na długo — tu spojrzał na Pelagię.

Dla niej jednak każde rozstanie z mężem było trudne. Jej oczy wypełniły się po 
brzegi łzami. 

— Jedźcie z Bogiem i wracajcie cało — powiedziała w odpowiedzi.
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Walenty podszedł bliżej do żony i przytulił ją do piersi. Po chwili uściskał obie 
córki i ruszyli w drogę. Gdy powóz był już za płotem, Janek podniósł swój nowy aparat 
do oka i zrobił zdjęcie gospodarstwa. 

— Zostały mi jeszcze 23 zdjęcia na tej kliszy — oznajmił ojcu. 
Droga do Bydgoszczy przebiegła szybko, Janek cały czas miał zawieszony na 

sznurku na szyi swój nowy aparat. Walenty spoglądał co chwila na syna. Cieszył się, że 
wreszcie miał czas tylko dla niego. Chciał wykorzystać ten wyjazd na zbliżenie z nim 
i spędzenie czasu na „męskich” pogawędkach.

Na stacji byli kwadrans przed odjazdem pociągu. Mieli wykupiony bilet na drugą 
klasę, co oznaczało, że w wagonie były przedziały po 6 osób. Skład tego pociągu miał 
też wagony klasy trzeciej i czwartej, ale w tej ostatniej ludzie siedzieli po prostu na 
swoich bagażach. Janek chciał się przyjrzeć parowozowi, lecz ojciec pośpieszył go 
do środka, żeby ulokować się na miejscu. Parobek pomógł wnieść walizki, po czym 
skłonił się Walentemu.

— Pilnuj obowiązków i miej baczenie na gospodynię i dziewczynki — powiedział 
Walenty. Stach był jego najbardziej zaufanym służącym i wiedział, że może zostawić 
go na straży bezpieczeństwa całego domu.

— Tak jest, niech pan będzie spokojny. Udanej podróży życzę panom — skinął 
głową i wyszedł z wagonu.

Pociąg ruszył dokładnie w południe. Walenty sięgnął do kieszonki kamizelki po 
swoją starą cebulę — zegarek, który dostał od ojca.

— Ruszyliśmy punktualnie, przed nami 6 godzin podróży — powiedział do syna, 
który kiwnął głową i nadal zajmował się aparatem.

Pociąg poruszał się powoli, około 40 km/h, ale Jankowi bardzo podobała się po-
dróż. Cały czas wyglądał przez okno i oglądał mijane lasy i pola. Czasami zatrzymy-
wał wzrok na plamce na szybie, żeby obserwować, jak w tle przelatują kolejne drzewa 
i drewniane słupy trakcyjne. Miał ochotę wszystko sfotografować, ale wiedział, że 
zostały mu tylko 23 zdjęcia. Nie wiedział, że ojciec ma jeszcze schowane dwie ta-
śmy kliszowe, o których mu na razie nie powiedział. Od czasu do czasu widok z okna 
przesłaniały ogromne wyziewy czarnego dymu, które wyrzucała z siebie lokomotywa. 
Dało się wtedy czuć ciężki zapach spalanego węgla. Ojciec przyglądał się, jak syn 
z zaciekawieniem rozgląda się po mijanym świecie.

— Kiedyś jechałem tą drogą — powiedział do syna.
— Kiedy?— zapytał Janek.
— Podczas Wielkiej Wojny. Byłem wtedy wcielony przymusowo do armii nie-

mieckiej. Jechaliśmy tą samą trasą, ale nie w takich luksusowych warunkach. Wtedy 
żołnierze jeździli na front pociągami towarowymi. Było nas ze czterdziestu w każ-
dym wagonie — z sentymentem wspominał Walenty.

— To ty byłeś na wojnie, tato? — zapytał zaciekawiony chłopiec.
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— Oczywiście. Jeszcze ci o tym nie opowiadałem, ale w „piekle pod Verdun” zo-
stałem postrzelony w płuco i do dziś mam odłamek w plecach.

— Jak to, to ty masz kulę w plecach i jesteś ranny? — zdziwił się jeszcze bardziej 
syn.

— Haha — roześmiał się ojciec — synku, ja po prostu byłem postrzelony przez 
jakiegoś Francuza, ale rana się zagoiła i ten kawałek miedzi utkwił mi pomiędzy żebra-
mi. Kiedyś ci o tym opowiem. Wojna to bardzo zła rzecz i lepiej, żebyś dowiedział się 
o tym wszystkim jak najpóźniej. A teraz może przegryziemy trochę prowiantu. Mama 
przygotowała nam specjalnie kanapki, jajka i trochę twojego urodzinowego tortu — 
uśmiechnął się.

— Taak, zjedzmy torcika — odpowiedział syn.
Podróż przebiegła zgodnie z rozkładem. Pociąg zatrzymano na granicy celem 

sprawdzenia dokumentów paszportowych. Do przedziałów weszli uzbrojeni munduro-
wi polskiej i niemieckiej służby granicznej. Kiedy sprawdzono wszystkich pasażerów, 
pociąg ruszył dalej. 

* * *

Pierwszą oznaką bliskości Stettina był duży, solidny, drewniany most na rzece. 
Walenty poinformował syna, że są już blisko i zaproponował, żeby zgadł, jaka to rzeka. 
Sprawdzał, ile syn pamięta z informacji, których mu dostarczył podczas jazdy.

— To musi być Odra! — krzyknął podniecony i zadowolony ze swej pamięci Janek.
— Noo masz rację, to jest część Odry. Za kwadrans będziemy na miejscu.
Po minięciu mostu powoli ich oczom zaczęły ukazywać się kolejne zabudowania. 

Nie minął kwadrans, kiedy pociąg był już na największym moście na Odrze, poprze-
dzającym wjazd na Dworzec Główny. Janek cały czas miał nos przyklejony do szyby. 
Pomimo iż podróż trwała sześć godzin, praktycznie ani na jeden kwadrans nie oderwał 
wzroku od mijanych krajobrazów. Teraz wydawał się jeszcze bardziej zainteresowany 
otoczeniem. Walenty spojrzał na Janka, kiedy wjeżdżali na ostatni most Eisenbahn-
brücke4 przed Dworcem Głównym. Walenty czytał w opracowaniach o powojennym 
Stettinie, że most ten miał pewną wyjątkową cechę.

— Tato, zobacz ile tu statków! Popłyniemy kiedyś statkiem, taakim dużym jak tam-
ten? — chłopiec wskazał na jeden z przepływających w odległości czterystu metrów 
parowiec.

— Tak synku, myślę, że tak. Na razie musimy odszukać nasz hotel i zameldować 
się. Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie rzeki z okna pociągu.

Janek skinął głową i natychmiast przyłożył oko do wizjera aparatu, żeby skadrować 
zdjęcie. Po chwili słychać było znane już kliknięcie przesłony. Pociąg powoli dojeż-
dżał do końca mostu i wjeżdżał na teren Dworca Głównego. 

4 Most kolejowy, w zmienionej postaci istnieje do dziś i do dziś jeżdżą nim pociągi.



30

— Przed chwilą minęliśmy ważne miejsce na tym moście — powiedział Walenty 
— na środku niego jest taki obrotowy mechanizm, który powoduje, że parowóz może 
zmienić kierunek jazdy na przeciwny.

— Jak to? Most się obraca wokół rzeki?! Przecież to niemożliwe — odpowiedział 
powątpiewająco Janek.

— Cały most się nie obraca, tylko środkowe przęsło. Myślę, że jak będziemy zwie-
dzać Stettin to będzie okazja, żeby to zobaczyć. Na razie musimy poświęcić naszą 
uwagę na zabieraniu rzeczy i wysiadaniu. Ten most to Eisenbahnbrücke.

— A co to znaczy? — zapytał Janek, który nie znał niemieckiego.
— To znaczy „most kolei żelaznej” — powiedział Walenty.
Pociąg powoli wjeżdżał na peron. Po lewej stronie było widać budynek Dworca 

Głównego. Kiedy pociąg się zatrzymał, zawiadowca stacji szedł wzdłuż wagonów 
i oznajmiał w języku niemieckim:

— Stacja docelowa Stettin Hauptbanhoff, prosimy podróżnych o zabranie swoich 
wszystkich bagaży!

* * *

Walenty z synem wypakowali walizki i ruszyli do holu dworcowego. Ojciec 
dźwigał dwie duże walizy, a syn podążał za nim z dwiema mniejszymi. Dodatko-
wo Jankowi zwisał jeszcze na szyi aparat fotografi czny i odbijał mu się od brzu-
cha w tempie wykonywanych kroków. Doszli do wejścia na dworzec, gdzie Janek 
poczuł, jakby znalazł się w innym świecie. Do tej pory jego znajomość świata 
ograniczała się jedynie do jego rodzinnej wsi, pobliskiego miasteczka Inowrocław 
i większej Bydgoszczy, w której bywał z resztą bardzo rzadko. Szok był więc oczy-
wisty, kiedy zobaczył przytulny hol dworca z kilkoma kasami biletowymi i salami 
restauracyjnymi w głębi. Gdzieniegdzie widać było ludzi siedzących przy stolikach. 
Bagaże stały poukładane przed salami restauracyjnymi, a obok stał ktoś w rodzaju 
służącego, który ich pilnował. Janek zauważył, że ten mężczyzna nie był ubrany jak 
służący, miał uniform, jak ktoś bardzo ważny. W górnej części ściany dworca, po 
lewej stronie, chłopiec zauważył wielki plan miasta z rozrysowanymi ulicami. Cały 
dworzec wewnątrz był poobwieszany lampami elektrycznymi, a wnętrza restauracji 
rozświetlone były lampkami ozdobnymi w rożnych kolorach5.

— Tato, może coś zjemy? Jakiś posiłek przy stole? — zaintrygował się wyglądem 
tutejszych restauracji Janek – te bary są o wiele ładniejsze od naszych w Inowrocławiu.

— To są restauracje, nie bary. Całe to miasto jest zupełnie inne — poprawił — zje-
my coś w okolicy hotelu albo nawet w restauracji hotelowej – skwitował ostatecznie 
i skinął do syna, żeby szedł przodem w kierunku wyjścia z dworca.

5  Budynek dworca niewiele różni się dzisiaj. Zmienił się jedynie na gorsze poziom usług dworcowych, 
obiektów gastronomicznych, czystości itd.
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Kiedy przeszli przez drzwi wyjściowe, ich oczom ukazał się znajomy już widok, 
ale z innej perspektywy. Teraz całkowicie po lewej widzieli most Eisenbahnbrücke 
z obrotowym przęsłem, przez który niedawno przejechali pociągiem. Przed nimi 
w odległości pięćdziesięciu metrów widzieli rzekę z zacumowanymi i przepływa-
jącymi mniejszymi i większymi statkami. Nad samą rzeką stał niewielki, ale pięk-
nie zdobiony most łączący brzeg, na którym stali, z przeciwległym. Był to most 
dworcowy Banhofsbrücke6 . Tuż przed wyjściem z dworca rozciągała się szeroka 
ulica, prowadząca wzdłuż rzeki. Po prawej stronie, przy ulicy stały szeregi powozów 
konnych z woźnicami. Nieco dalej stały też automobile, ale Walenty skierował się 
ku bryczkom. Woźnica stojący w najbliższej odległości od razu powitał ich szerokim 
uśmiechem:

— Guten Abend, wohin wünschen Sie fahren, Herren? — i ukłonił się, wysiadając 
z bryczki.

— Ja, Guten Tag, hmm... — zaplątał się Walenty, gdyż nie używał regularnie nie-
mieckiego i zawsze przy pierwszym przejściu na ten język miewał pewne problemy 
— … wir möchten nach Lindenstrasse fahren – Walenty podał adres — zum Bellevue 
Hotel.

— Ach, to przecież niedaleko. Zapraszam — powiedział woźnica po niemiecku 
— pomogę z bagażami.

Pomimo że Walenty miał problemy z przestawieniem się na język niemiecki, woź-
nica nie rozpoznał obcego akcentu, dlatego po zapakowaniu bagaży zaczął zagadywać 
podróżnych, skąd przyjechali. Wtedy Janek spytał ojca:

— Co ty mówisz tato? Nie będziemy tu w ogóle mówić po polsku? — był nieco 
rozczarowany.

— Nie, Janku, to jest miasto niemieckie i wszyscy mówią tu po niemiecku. Musisz 
się do tego przyzwyczaić — wytłumaczył mu ojciec — a ja mam nawet lepszy po-
mysł… Od jutra zaczniemy uczyć cię słówek niemieckich.

— Świetnie — odpowiedział chłopiec, choć nie był zadowolony, że nie rozumie 
nic z tego, co tata mówi do innych ludzi.

Woźnica z grzeczności nie chciał przerywać ich rozmowy, ale kiedy już wydawało 
mu się, że skończyli, zagadnął ojca:

— Widzę, że jesteście z Polski, skąd dokładnie przyjechaliście?
— Spod Bydgoszczy, pierwszy raz przywiozłem syna do Stettina — odpowiedział 

Walenty. Woźnica skinął grzecznie głową na znak zrozumienia. Tak naprawdę dopie-
ro teraz zorientował się, że podróżni nie znają miasta. Niepotrzebnie więc stwierdził, 
że wskazany hotel jest blisko dworca. Mógłbym zarobić na nich więcej — pomyślał 
z żalem.

6  Dziś nie istnieje.
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Po zjechaniu na prawą stronę ulicy tylko chwilę jechali wzdłuż nabrzeża. Wszędzie 
ciągnęły się dziesiątki statków, które w większości najwyraźniej po całym dniu handlu 
rybami zaczęły już powoli odcumowywać z nabrzeża. Sam Walenty przypomniał sobie 
jedyną wizytę w Stettinie ze swoim ojcem sprzed wielu lat i zdawało mu się, że nic się 
tu nie zmieniło od tamtego czasu. Nabrzeże Odry kwitło handlem na całej długości. 

— Co jest w tych beczkach, tato? — zapytał Janek. 
Nie mógł się nadziwić — wszędzie wokoło były noszone, przetaczane lub ustawia-

ne drewniane beczki. Było ich chyba tysiące. 
— To śledzie lub inne ryby. Te statki wracają wcześnie rano z połowów i przy-

pływają tu na handel. Sprzedają swoje ryby prosto z nabrzeża, bo tak najwygodniej 
— wytłumaczył mu ojciec.

Dorożka skręciła teraz w lewo i podążała drogą ciągnącą się po łuku pod górę. 
Wiodły tędy też szyny tramwajowe zlokalizowane na środku ulicy. Powóz powoli 
wspinał się pod górę siłą dwóch koni pociągowych. Po prawej stronie mijali monu-
mentalny pomnik kobiety w łodzi trzymającej na lewym ramieniu żagiel, a prawą ręką 
podpierającej się o kotwicę. Wokół łodzi i na łodzi były widoczne jakieś fi gury, a od 
spodu wypływała woda z fontanny. Janek popatrzył w stronę pomnika, najbardziej 
zainteresowała go sama fontanna i tryskające wodą dwa smoki z boku pomnika.

— Przepraszam, to jest słynna Sedina7, o ile pamiętam? — zapytał woźnicę zain-
trygowany Walenty.

— Tak, oczywiście. To jeden z najpiękniejszych pomników w naszym mieście. 
Nazywają ją też Manzelbrunnen. Ten pomnik ma chyba więcej zdjęć niż jakikolwiek 
inny obiekt na świecie — zaśmiał się woźnica. 

— A ta postać na dziobie łodzi? Jakiś mityczny bóg?
— Tak. To rzymski Hermes lub grecki Merkury, jak kto woli. Bóg handlowców, 

wędrowców i złodziei.
— Może się pan zatrzymać na chwilę? — spytał Walenty. 
Woźnica szarpnął cugle i konie zatrzymały się.
— Janku, zrób zdjęcie tego pomnika, to Sedina. Najbardziej znany pomnik powie-

dział do syna. Janek natychmiast podniósł do oczu aparat, który cały czas wisiał mu na 
szyi. Po zrobieniu zdjęcia chciał podejść do fontanny, ale ojciec nie zgodził się.

 — Na wszystko przyjdzie czas — powiedział.
Woźnica ruszył dalej. Po lewej stronie dało się jeszcze zauważyć kończących han-

del lub odchodzących lub odjeżdżających drobnych kupców i hurtowników.
— Jesteśmy na Grüne Schanze8  — oznajmił woźnica — tamci kupcy i handlarze 

po lewej to właśnie nasze największe targowisko. Możecie tu kupić, co dusza zapra-
gnie. 

7  Najbardziej rozpoznawalny ówczesny pomnik miasta. Dziś stoi tam pomnik z kotwicą, przy ul. Dwor-
cowej.

8  Największe ówczesne targowisko miejskie przed Ratuszem (pl. Tobrucki).
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Janek spojrzał w kierunku, który wskazał ręką woźnica, widział tłumy ludzi zwija-
jących swoje towary i sprzątających oraz już tylko pojedynczych o tej porze przechod-
niów, którzy chcieli pewnie dokonać jeszcze jakichś ostatnich zakupów.

— Kupisz mi coś, tato? — zapytał z dziecinnym przekąsem.
— Pójdziemy tam, nie martw się. Wszystko w swoim czasie — odpowiedział ojciec. 
Kiedy powóz znalazł się już u szczytu ulicy po lewej stronie, minęli duży budynek 

ratusza z czerwonej cegły, a na wprost widać było spory budynek superkina w kształcie 
prostopadłościanu z napisem UFA Palast9. Ulica, przy której stał ów budynek, była 
bardzo szeroka, miała jeden pas jezdni w jednym kierunku i drugi pas w przeciwnym, 
a środek przecinała aleja spacerowa z obsadzoną zielenią i drzewami. Najbardziej 
jednak przykuły uwagę zarówno Janka, jak i ojca szeregi eleganckich samochodów, 
ustawionych na obu pasach ulic przy alei spacerowej.

— Czegoś takiego jeszcze nie widziałem — powiedział po niemiecku Walenty. 
Janek siedział z otwartą buzią i patrzył z podziwem na auta.
— Popatrz tato, jakie automobile! — krzyknął w końcu do ojca.
— Ten budynek przed nami to dom handlowy i kino w jednym. Właściciele tych 

samochodów są pewnie na zakupach albo w kinie na jakimś nowym fi lmie — podpo-
wiedział ojcu woźnica. — A tam po lewej jest wasz hotel.

— To jest nasz hotel, Janku — przełożył na polski Walenty i wskazał na budynek.
Budynek był trzypiętrowy i znajdował się w ciągu zabudowań ulicy. Pomiędzy 

drugim, a trzecim piętrem widniał napis, wymalowany ciemną farbą na białym tle: 
„Hotel Bellevue”.

Aby rozeznać się i uzmysłowić sobie położenie hotelu, Walenty rozejrzał się wo-
koło. Wyglądało to imponująco — po prawej stronie widział stary obiekt, który kiedyś 
był bramą wjazdową do miasta — Berliner Tor10. Ten budynek Walenty rozpoznał, 
gdyż był on opisywany w wielu broszurach o Stettinie, z którymi zapoznał się przed 
wyjazdem. Poza tym pamiętał jak przez mgłę to miejsce ze swojej jedynej wizyty 
w Stettinie. Umiejscowienie Berliner Tor stwarzało wrażenie placu, wokół którego 
rozciągały się po każdej z czterech stron piękne kamienice. Jeszcze bardziej na prawo 
w oddali stał ogromny gmach z czerwonej cegły, na wprost widział prosty gmach UFA 
Palast. Teraz szybko spojrzał do tyłu, zanim woźnica nie skręcił w kierunku hotelu 
— widział kolejne kamienice, w oddali pomnik Sediny, a jeszcze dalej w tle rzekę 
z dwoma widocznymi mostami. Zarówno syn, jak i ojciec mieli wrażenie, choć każdy 
na swój sposób, że są na tej ziemi miasta o niepowtarzalnym klimacie i Stettin na 
pewno do nich należy.

Podjechali pod hotel. Zatrzymali się tuż przed wejściem, a z drzwi wyszedł lokaj, 
który był ubrany w buraczkowy uniform. Woźnica zaczął wyciągać walizki, ale na-
tychmiast przy powozie pojawił się ów lokaj.

9  Obecnie pusty budynek nie działającego już domu towarowego Posejdon przy Bramie Portowej
10 Brama Berlińska, obecnie Portowa.
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— Państwo do naszego hotelu? — zapytał Walentego.
— Zgadza się.
— W takim razie pozwoli pan — wskazał ręką na walizki, po czym nie czekając 

na pozwolenie, złapał dwie większe, — zaraz wrócę po następne — dodał, odchodząc 
z pierwszą transzą walizek.

— Tato, czemu ten pan zabrał nasze walizki? — zapytał zdziwiony Janek.
— Bo to jest pan z obsługi hotelu, taki służący.
— To czemu on jest ubrany w garnitur? — zapytał syn, jeszcze bardziej zdziwiony.
Ojciec roześmiał się na głos. Podszedł do woźnicy, żeby uregulować rachunek za 

przejazd. Zdziwił się bardzo, gdy woźnica zażądał aż 1,45 marki za cały kurs. Przecież 
przejechaliśmy zaledwie jeden kilometr od dworca — pomyślał. Postanowił jednak nie 
wgłębiać się w szczegóły tej transakcji. Woźnica był sympatyczny, ale chyba nie do 
końca uczciwy. Na pożegnanie powiedział: 

— Jestem do pańskich usług. 
Walenty nie mógł się powstrzymać, gdyż z reguły bardzo nie lubił przepłacać.
— Dziękuję, ale następnym razem skorzystam z komunikacji szynowej… — za-

wahał się jednak. — U nas nie ma tramwajów, więc rozumie pan… — dodał w drodze 
wytłumaczenia swojej uwagi.

Kiedy wchodzili do hotelu, lokaj stał już z walizkami przed miejscem z napisem 
recepcja. Miło uśmiechająca się i atrakcyjna recepcjonistka stała na wprost wejścia za 
prowizoryczną ladą, a dzieliło ich od niej tylko parę stopni schodów. Hotel sprawiał 
wrażenie eleganckiego, lecz nie było w nim zbyt dużo przestrzeni. 

— Witamy w Bellevue Hotel. Czy ma pan u nas rezerwację? — od razu przywitała 
ich recepcjonistka. 

Walenty rozpoznał głos ze skrzynki na poczcie w Inowrocławiu i od razu instynk-
townie ukłonił się na wspomnienie rozmowy z ową skrzynką.

— Dobry wieczór. Dokonałem rezerwacji dla mnie i syna. Moje nazwisko Konar-
ski — przedstawił się.

— Tak, przypominam sobie naszą rozmowę — odpowiedziała z szerokim uśmie-
chem. 

Walenty nieco zawstydził się na ponowne wspomnienie tej rozmowy i dorzucił 
delikatne: „uhmm”.

Procedura rejestracji przebiegła szybko. Recepcjonistka wypisała kwit potwier-
dzający płatność na łączną kwotę 18 marek. Kiedy Walenty zapłacił żądaną kwotę, 
recepcjonistka podała klucz i powiedziała:

— Pokój numer 71, na trzecim piętrze. Życzę udanego pobytu.
Po rejestracji udali się na trzecie piętro pod wskazany pokój. Lokaj ruszył z waliz-

kami na górę, jeszcze zanim Walenty skończył się meldować i czekał pod drzwiami 
pokoju. Walenty otworzył kluczem zamek i weszli do środka. Pokój nie był duży. Był 
za to dobrze doświetlony. Pomimo iż na zewnątrz już się ściemniało, w pokoju było 
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jeszcze całkiem jasno. Lokaj mimo to przekręcił niewielką czarną przekładnię przy 
drzwiach i pokój został wprost zalany światłem.

— Do licha! — z podziwem zaklął Walenty — tyle światła na taki pokoik?
W pokoju koloru jasnego beżu, z niewielkimi delikatnymi wzorkami w kształcie 

fal na ścianach mieściły się dwa łóżka, elegancko zaścielone z ręcznikami złożonymi 
w kostkę. Na wprost wejścia stała niewielka komoda, a przy łóżkach malutkie szafki 
nocne, na każdej stała nocna lampka. Janka najbardziej zainteresowało duże pudło, 
które stało na komodzie. Podszedł do szafki i domyślił się, że było to radio. Widział 
kiedyś takie radio u swojego rówieśnika na wsi. Jeden z gospodarzy lubił chwalić się 
nowinkami technicznymi i kupił podobne już dwa lata temu. Pudło miało drewnia-
ną obudowę i napis: Telefunken. Pewnie nazwa — pomyślał Janek. Pokręcił prawą 
gałką i po pokoju rozniósł się głos niemieckiej piosenki. Walenty pokiwał głową 
z niedowierzaniem, gdy nagle uświadomił sobie, że pod drzwiami nadal stoi lokaj.

— Dziękuję panu — zwrócił się do niego. 
Lokaj skinął tylko głową i nadal czekał. Na co on czeka… domyślił się. Wyciągnął 

z portfela ostatnie dwie niemieckie monety jakie pozostały. Reszta miedziaków to były 
polskie grosze i złotówki. Monety niemieckie miały nominały 50 pfenningów i 5 pfen-
ningów. Spojrzał na lokaja, po czym machnął ręką w geście rezygnacji i dał lokajowi 
obie monety. Lokaj skinął ponownie głową i wyszedł. W tym mieście można stracić 
fortunę na napiwkach i przejazdach — domyślił się.

— Tato, to chyba jakaś bajka, przetłumaczysz mi?
— Tak, tak, Janku, za chwilkę — odparł ojciec. 
Był już zmęczony. Długo dziś podróżowali, a poza tym te wszystkie nowe obrazy 

dawały dużo wrażeń. Poczuł, że pomimo swoich 35 lat niewiele wie o świecie. Jak to 
możliwe, że miasto oddalone od mojej rodzinnej wsi zaledwie o 300 kilometrów może 
być tak bardzo inne od miast, które znam? — zastanawiał się.

Na kolację zjedli kanapki, które zostały im z podróży. Walenty pierwotnie miał 
zamiar spróbować potraw tutejszej restauracji, ale po ostatecznym rozrachunku dzi-
siejszych wydatków zmienił zdanie. Teraz stał w oknie, podczas gdy syn kręcił usilnie 
gałką radia, wywołując spory szum, kiedy napotykał na silniejsze fale. 

Z okna pokoju rozciągał się piękny widok: ponad budynkami z naprzeciwległej 
strony ulicy widać było rzekę. Teraz widział na niej przynajmniej trzy mosty, po prawej 
stronie czerwony ratusz miejski, a przed nim urocza fontanna ulokowana pomiędzy 
rzadko rozmieszczonymi drzewami. Na dole przed oknem rozciągała się aleja spacero-
wa, którą już widzieli. Wzdłuż alei zaparkowane były samochody.

Na koniec Walenty postanowił obejrzeć łazienkę — wyglądała nowocześnie. Pod 
ścianą stała ogromna balia, czyli wanna. Nad nią na wysokości oczu była umoco-
wana słuchawka, podobna do tej telefonicznej. No i mała misa po prawej w rogu, 
do codziennych sprawunków. Z lewej zaś stało urządzenie dotyczące spraw natury 
fi zjologicznej. Sedes miał też umocowany na ścianie na wysokości oczu duży porce-
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lanowy zbiornik na wodę z rączką umocowaną na ozdobnym blaszanym łańcuszku. 
Gdy Janek złapał kolejną stację w radiu, poszedł za ojcem do łazienki i natychmiast 
spytał:

— Co to za dziwna balia tato? — chciał sięgnąć ręką do wody stojącej wewnątrz 
nowoczesnej muszli klozetowej, jednak Walenty powiedział:

— To ubikacja. Tylko trochę bardziej nowoczesna niż nasza.
— Takie ładne, że szkoda zabrudzić — z żalem spojrzał na przyrząd Janek. 
Walenty uśmiechnął się pod nosem i spojrzał z politowaniem na chłopca. Podszedł 

do sedesu i pociągnął za spłuczkę. Woda z szumem spłynęła.
— Nie ma obawy synu, jak widzisz, zaraz można wszystko oczyścić.
Wieczór spędzili na rozpakowaniu ubrań. Obaj wzięli prysznic, jak przystało na 

gości porządnego hotelu, za jaki brali Bellevue. Walenty wyciągnął z portfela polskie 
banknoty o łącznej wartości 500 złotych, które zabrał „na wszelki wypadek” i schował 
je pomiędzy poduszkę a materac swojego łóżka. Chciał się jak najszybciej położyć, 
ale ponieważ Janek cały czas kręcił gałką radia, postanowił jeszcze spojrzeć na plan 
miasta. Powoli w głowie układał mu się plan jutrzejszego zwiedzania. 

— Bardzo mi się podoba to miasto, tato — powiedział w pewnym momencie 
Janek — cieszę się, że mnie tu zabrałeś.

— Ja też się cieszę synku — odpowiedział uradowany ojciec — na mnie to miasto 
też robi ogromne wrażenie. 

Janek poprosił ojca, żeby na dobranoc opowiedział mu jakąś bajkę. W radiu mó-
wiono tylko po niemiecku i Janek nic z tego nie rozumiał. Uwielbiał, kiedy ojciec 
przychodził do niego wieczorem i opowiadał mu bajki o przygodach rycerza Wojniłki. 
Była to bajka, którą Walenty wymyślał na poczekaniu, ale Janek o tym nie wiedział. 
Za każdym razem ojciec starał się wymyślać nowe przygody tak, aby rycerz Wojniłko 
zaskakiwał Janka swoimi przygodami. Walenty z radością opowiadał synkowi te bajki, 
a że miał dar do wymyślania fi kcyjnej fabuły, wychodziło mu to całkiem dobrze. Tym 
razem jednak Janek nie dotrwał do końca przygody, gdyż zasnął po pierwszych trzech 
zdaniach opowiadania.

Walenty wyciągnął niewielki notatnik, który zabrał ze sobą w podróż. Chciał go 
wykorzystać jako pamiętnik z podróży do Stettina. Wyjął ołówek i zaczął notować na 
pierwszej stronie:

15 maja 1929. Dotarliśmy do hotelu Bellevue. Stettin robi ogromne wrażenie! Już 
pierwsze obrazy tętniącej życiem i handlem Odry wywołały u mnie niezwykle przy-
jemny dreszczyk emocji. Janek też wydaje się zafascynowany. Widziałem po raz drugi 
w życiu najbardziej charakterystyczny punkt miasta – niezwykły pomnik Sediny. Jest 
symbolem tego, czym nasączone jest to miasto...

Senność i zmęczenie jednak ostatecznie wzięły nad nim górę. Schował notatnik 
pod poduszkę i położył się.

* * *
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Następnego ranka obudził ich hałas dochodzący z ulicy. Na wsi nie było takiego 
szumu. Jedyne, co docierało do uszu o poranku, to pianie koguta lub krzątająca się po 
kuchni na dole guwernantka. Janek zerwał się pierwszy i oczywiście jeszcze w pidża-
mie sięgnął do gałki radia. Walenty obudził się, słysząc część wiadomości w języku 
niemieckim. 

— Co dziś będziemy robić, tato? — spytał od razu, jak tylko zobaczył, że ojciec 
otworzył oczy.

— Pójdziemy zwiedzać miasto.
— O taak, na pewno będzie fajnie — skwitował syn — i wezmę aparat.
— Ale wiesz co tato? — dodał po chwili — ja jestem strasznie głodny.
Janek zwykle jadał śniadanie bardzo wcześnie i tym razem też czuł już głód świ-

drujący go w brzuchu.
— Nie martw się, zejdziemy zaraz na śniadanie — spokojnie odpowiedział ojciec.
Po chwili porannej toalety ubrali się w eleganckie stroje. Janek za prośbą ojca nało-

żył spodnie od nowego garnituru uszyte przez krawca Jose oraz przewiewną bawełnia-
ną koszulę zapinaną na guziki z przodu, też z resztą uszytą przez Jose. Walenty ubrał 
ten sam frak, co poprzedniego dnia, ale postanowił, że ubierze nową koszulę, choć 
zwykle na wsi chodził w tej samej przez dwa dni. W końcu jestem w wielkim mieście 
i muszę dobrze wyglądać — pomyślał. Od samego rana przez okna pokoju wpadały 
rozgrzewające promienie słońca, więc zapowiadał się ciepły majowy dzień.

Restauracja hotelowa mieściła się na parterze, wejście było z boku, po przeciwnej 
stronie recepcji. Kiedy tam weszli, okazało się, że sala jest ogromna, a gości hotelo-
wych też sporo, gdyż ponad połowa stolików była zajęta. Wszystkie stoliki były nakry-
te jednakowymi białymi obrusami i serwetami przy każdym krześle. Po prawej stronie, 
zaraz za drzwiami do restauracji, stał stojak z gazetami. Walenty nie mógł nadziwić się, 
ile też gazet wydawanych jest w tym mieście. „General Anzeiger”, „Ostsee Zeitung”, 
„Pommersche Tagespost”, „Stettiner Volksbote”, a nawet ilustrowana „Pommersche 
Illustrierte Zeitung”. Z czystej ciekawości chwycił gazetę z fotografi ami i poszli w kie-
runku najbliższego wolnego stolika. 

Mimo że w restauracji było sporo osób, kelnerka pojawiła się niemal natychmiast, 
gdy zasiedli do stołu. Przywitała ich grzecznie i podała dwie karty. Janek dostał swoją. 

— Co będziemy jedli? — zapytał po chwili Walenty — może jajecznicę na boczku?
— Tak, ja lubię przecież jajecznicę — odrzekł ochoczo Janek — ciekawe, czy 

zrobią taką dobrą jak ja umiem zrobić? — spojrzał zagadkowo na ojca.
— Oo, takiej to na pewno tu nie robią — od razu zastrzegł ojciec — twoja jajecz-

nica nie ma równych na całym świecie.
Walenty złożył zamówienie, a w międzyczasie przeglądał gazetę, którą wziął ze 

stojaka przy drzwiach. Była naprawdę imponująco wydana. Papier był doskonałej 
jakości, a na każdej stronie były umieszczone przynajmniej dwa zdjęcia lub rysunki. 
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Gdy natknął się na artykuł dotyczący uroczystości organizowanych na Hakenterasse11, 
zobaczył zdjęcie najbardziej charakterystycznego miejsca Stettina. Monumentalne 
budowle wynurzające się ponad wielkim wałem, który mieścił się przy Odrze. Dwie 
kopuły przed gmachami budowli, a w połowie wzniesienia na środku — taras wido-
kowy. Walenty widział już kiedyś tę budowlę i pomyślał, że musi to pokazać Jankowi. 
Położył gazetę przed synem i powiedział:

— Zobacz Janku, to są Tarasy Hakena. Największy kompleks obiektów nad Odrą 
w Stettinie i najbardziej reprezentacyjny. Pojedziemy tam dzisiaj. Co ty na to?

— No pewnie, że pojedziemy. A czym pojedziemy tato, dorożką?
— Nie. Tym razem skorzystamy z pojazdów szynowych. One się nazywają tram-

wajami. Jeszcze nigdy nie jechałeś tramwajem — powiedział podnosząc brwi, jakby 
chcąc uczynić owe pojazdy bardziej tajemniczymi.

— Nie, tato, ale ja widziałem wczoraj na ulicach szyny, po których one jeżdżą.
Kelnerka pojawiła się z dwoma fi liżankami herbaty, pieczywem i dwoma talerza-

mi parującej jajecznicy. Śniadanie zjedli dość szybko. Po śniadaniu Walenty poprosił 
o podliczenie rachunku i zostawił 1,5 marki na stoliku, z czego 30 pfenningów było 
napiwkiem dla kelnerki. Tu znowu włączyło się jego wewnętrzne liczydło i mówiło 
ono znowu: Zbyt łatwo wydaje się tu pieniądze.

Wychodząc z restauracji, podeszli do recepcji, gdzie Walenty spytał o linię tramwa-
jową prowadzącą do Tarasów Hakena.

— Nie ma bezpośredniego połączenia, ale wystarczy zejść na dół w stronę Odry, 
koło pomnika Sediny i tam jeździ tramwaj numer 6. Jego tor wiedzie wzdłuż całego 
nabrzeża Bollwerk12  — odparła z uśmiechem recepcjonistka — ale osobiście polecam 
spacer wzdłuż Odry, dziś jest słoneczny dzień i taki spacer o wiele lepiej odda uroki 
okolicy.

— No tak, ale wie pani… syn chciałby się przejechać tramwajem… w każdym 
razie dziękuję — odparł Walenty.

— Nie ma za co. Życzę udanego zwiedzania — odpowiedziała recepcjonistka. 
Walenty jej się podobał. Był bardzo przystojnym mężczyzną, ale jednocześnie 

bardzo skromnym i grzecznym. Ten szarmancki styl bycia zwrócił jej uwagę już przy 
pierwszej rozmowie telefonicznej. Spojrzała na niego zalotnym spojrzeniem, ale on 
nie zorientował się, że recepcjonistka ma na niego „oko”. Natomiast zauważył, że była 
ładna, z niebieskimi oczami i podkreślonymi kościami policzkowymi. Jej symetryczna 
twarz wyglądała niemal modelowo.

* * *

11 Wały Chrobrego.
12 Ulica ta obejmowała nabrzeże Odry, biegła przy nabrzeżu od dworca do Wałów Chrobrego. Na 

wysokości Wałów Chrobrego nazywała się Dampschiffs Bollwerk, ale w książce używana jest celowo 
nazwa skrócona dla całości nabrzeża — Bollwerk.
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Walenty spakował portfel, paszport, mapę miasta i kilka drobnych przedmiotów 
osobistych, typu grzebień, do małej saszetki ze skóry, którą nosił ze sobą przy okazji 
wyjazdów do miasta. Wziął także dwie klisze, które trzymał dla Janka. Poprawił Jan-
kowi bujną czuprynę, ugładził nieco na bok i powiedział:

— Ruszamy na podbój Stettina.
— Tak, będziemy zwiedzać caałe miasto — odpowiedział syn entuzjastycznie.
Gdy wychodzili, Walenty naciskał na zdobioną klamkę, żeby upewnić się, czy 

drzwi są zamknięte po raz kolejny i kolejny. Za którymś razem stwierdził jednak: za-
mknięte i ruszyli w dół do wyjścia z hotelu. Na szyi Janka znów zwisał aparat fotogra-
fi czny, który stał się nieodłącznym towarzyszem jego podroży.

* * *

Fritz obudził się tego ranka bardzo zmęczony. Takich nocy, jak miniona, było jed-
nak w jego życiu bardzo wiele. Miał dopiero 9 lat, ale nauczył się już, że życie nie jest 
łatwe. Jego matka, od czasu, kiedy straciła pracę jako szwaczka w domu handlowym 
Braci Horst, dorabiała, jedynie szyjąc w domu. Starała się, jak mogła, zapracować 
na utrzymanie mieszkania w kamienicy czynszowej na Starym Mieście, przy ulicy 
Schweizerhof13. Była to jedna z najtańszych kamienic czynszowych w dolnej, bied-
niejszej części Starego Miasta. Ludzie, którzy tam mieszkali, w większości byli bez-
robotni, część z nich nie było stać nawet na opłacenie czynszu. Często było tak, że 
mogli pozwolić sobie tylko na jeden posiłek dziennie. Ale nie to było największym 
zmartwieniem matki i młodego Fritza. Największym ich problemem był ojciec chło-
paka, który w roku narodzin Fritza stracił pracę warzelnianego w browarze Grabower 
Brauerei GMBH i od tego czasu podejmował jedynie drobne prace, zwykle na czarno 
i za małe pieniądze. Dodatkowo od tamtego czasu ojciec zaczął nadużywać alkoholu. 
Zwykle wracał do domu późno i mocno upojony, a czasami nie wracał wcale. Często 
też, kiedy już wracał, robił straszne awantury. Mama Fritza już nie raz uciekała w nocy 
lub nad ranem z synem z domu, żeby uchronić się przed pijanym mężem alkoholikiem. 
Powodowało to, że Fritz często spędzał noc na nerwowym oczekiwaniu, przerywanym 
równie nerwową drzemką i usilnie czekał, aż ojciec wróci do domu. Zawsze czekał 
z nadzieją, że tym razem od razu położy się spać i wtedy on będzie mógł spokojnie 
zasnąć. 

Miniona noc wyglądała podobnie. Jednak tym razem ojciec nie pojawił się wcale. 
Fritz oddawał się swojemu ulubionemu zajęciu — siedział nad książką Daniela Defoe 
pod tytułem „Przypadki Robinsona Crusoe”, którą musiał ukraść na bazarze od han-
dlarza książkami, bo matki nie było stać na kupienie mu żadnych książek, nawet tych 
szkolnych. Nie lubił kraść i nigdy nie robił tego z własnej inicjatywy, poza tym jed-
nym przypadkiem. Miał wprawę w fachu złodzieja, gdyż jego gorzką tajemnicą, którą 

13 ul. Kurkowa.
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skrzętnie ukrywał przed kochaną i zmęczoną życiem matką było to, że ojciec często 
zabierał go na „robotę”. „Robota” polegała na tym, że ojciec szedł z nim w wybrane 
miejsca i tam ustalał kogo i w jaki sposób okradną. Fritz grał zwykle rolę przynęty 
dla potencjalnej ofi ary przestępstwa. Jako dziecko miał wzbudzić zaufanie i odwrócić 
uwagę, kiedy ojciec dokonywał kradzieży rożnych kosztowności lub pieniędzy. Fritz 
jednak nigdy nikomu o tym nie powiedział. Jednocześnie naprawdę nienawidził ojca 
za wszystko, co robił i za to, że niszczył życie jego i matki. Pomimo tych wszystkich 
złodziejstw i swojej dorywczej pracy na czarno, ojciec nigdy nie zostawił matce więcej 
niż 20 marek miesięcznie, co było sumą bardzo małą, nie pozwalającą na utrzymanie 
mieszkania, Fritza i jego szkoły. Matka bardzo chciała, żeby jej syn nie był takim sa-
mym biedakiem, jak ona i za wszelką cenę starała się motywować i pilnować go, aby 
chodził do szkoły i uczył się.

Warunki życiowe, jakie panowały w mieszkaniu Fritza, były bardzo skromne. Mie-
li jedną izbę mieszkalną, połączoną wąskim przejściem z kuchnią. W kuchni na środku 
stał stół, a na nim największy skarb mamy — stara maszyna do szycia Stoewera z 1901 
roku z ręczną korbką. Pochodziła z tego samego zakładu w Stettinie, w którym obecnie 
produkowane były samochody. Matka spała na sienniku w kuchni, a Fritz w pokoju. 
Jeśli ojciec w ogóle wracał do domu w nocy, to kładł się zwykle koło matki, ale śmier-
działo od niego strasznie i Fritz żałował wtedy jeszcze bardziej swojej kochanej mamy. 
Tym razem więc, kiedy ocknął się rano po kolejnej nerwowej drzemce i stwierdził, że 
ojca wcale nie było w domu, odetchnął z ulgą.

Ubrał się w ciuchy, które nosił już od dwóch dni. Jego koszula była brudna od ostat-
niej gry w piłkę z kolegami w szkole. Była cała wyświechtana od kurzu, a na kolanie 
nowych spodni uszytych przecież nie tak dawno specjalnie dla niego przez matkę, miał 
sporą dziurę. Ale nie miał ochoty przypominać mamie o praniu i o cerowaniu. 

Kiedy wszedł do kuchni, mama już krzątała się i gotowała w żeliwnym czajniku 
wodę na herbatę. Dostrzegła, że nie dał jej koszuli do prania, nie miała jednak nic innego.

— Wstałeś, kochanie — powiedziała z serdecznym uśmiechem na ustach — zrobi-
łam ci kanapki do szkoły i zaraz zrobię śniadanie.

— Taty nie było dzisiaj?
Matka odwróciła głowę w stronę zniszczonego drewnianego blatu kuchennego. 

Znowu ścisnęło ją w gardle. Musiała kolejny raz uspokajać nastroje chłopca, choć 
wiedziała, że dawno powinna się jakoś rozprawić z tym okrutnym człowiekiem, który 
był jej mężem. Pamiętała go sprzed wielu lat, kiedy jeszcze nie było na świecie Fritza. 
Kiedyś był najwspanialszym mężczyzną, jakiego znała. Co się z nim stało? — pomy-
ślała znowu.

— Nie — stwierdziła krótko, żeby ukryć swój żal i smutek z powodu kolejnej 
nieprzespanej nocy. Sama spała dzisiaj nie lepiej od syna. Słyszała, jak wierci się na 
sienniku w pokoju i zaglądała tam w nocy kilka razy. Fritz cały czas czuwał, czekał na 
ojca, a może chciał po prostu stanąć w obronie matki w razie potrzeby.


