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Bryczka podjechała pod dworzec.
- Pyrrrr - krzyknął głośno w oźnica i zatrzymał
konia na w prost fu rtk i prowadzącej bezpośrednio
na perony.
- Bjó-le senie, zazdrze tam na sztrekę czy ten
cuch ju nie jedze tam od Pucka - pow iedział ojciec
do Franka.
- Jo tatku.
Z siedzenia obok w oźnicy sprężystym ruchem ze
skoczył kilkunastoletni chłopak i pobiegł w kierunku
torów . Na peronie stało niew iele osób oczekujących
na przyjazd pociągu. Był przyjem ny lipcow y wieczór.
Chmur na niebie nie było a słońce zdecydowanie
przechylało się już ku zachodow i podśw ietlając
odległe zabudowania Gnieżdżewa. Za rozległym i
łanami zboża wyraźnie rysowała się bryła wiatraka
usytuowanego niedaleko przy szosie do Łebcza.
Z budynku stacyjnego wyszedł mężczyzna ubrany w granatowe spodnie i białą koszulę z kró tkim

rękawem. Pospiesznie wkładając na głowę czerwo
ną czapkę dyżurnego ruchu podszedł do stojaka
na środku placu dw orcowego. Sięgnął po korbkę
i rozpoczął nią kręcić. Barierki szlabanu na szosie
z Gnieżdżewa do Swarzewa zaczęły w o ln o opadać
zamykając przejazd. D o szosy przylegały stacyjne
zabudowania gospodarcze z niedużym placem ogro
dzonym siatką drucianą. U żyw ał go zawiadowca
stacji. Trzymał tam drobny inwentarz. D o budynku
gospodarczego przylegały ogólnodostępne toalety,
z których m ogli korzystać podróżni. Zabudowania
zasłaniały w id o k na szosę. W ym agało to od dy
żurnego ruchu za każdym razem, gdy opuszczał
bariery, szczególnej uwagi, poniew aż trudno było
zorientować się, czy akurat ktoś nie podjeżdża do
przejazdu kolejowego. Na szczęście ruch k o ło w y
0 tej porze b y ł znikom y. M iarow e ruchy k o rb k i
pow odo w ały stopniowe opadanie barierek i charak
terystyczne dzw onienie dzw onka ostrzegawczego.
Z w ykle wówczas na zam kniętej szosie p o jednej
1 drugiej stronie szlabanu stawało kilka furmanek,
a niekiedy trafiał się jakiś samochód.
Tymczasem od strony Łebcza, dając znać o sobie
gw izdem , w jeżdżał na stację pociąg z K rokow ej
na zyw a n y przez m ie jsco w ych „k ro k o s z k ą ” . Na
stację w toczyła się lo ko m o tyw a ciągnąc za sobą
trzy w agony osobowe oraz kilkanaście w agonów
tow arow ych. Na trasie tej je ździły jeszcze stare,

przedwojenne wagony. Po obu stronach przejścia
w boksach dla czterech osób były naprzeciwko siebie
ustawione ław ki. Każdy wagon b ył przedzielony na
dwie p o ło w y przegrodą z drzw iam i skrzydłow ym i.
W drugiej klasie siedzenia b yły drewniane. Siedzenia
w pierwszej klasie były wyściełane czerwonym p lu 
szem. Chętnych na jazdę pierwszą klasą było niew ie
lu i dlatego tylko jeden z w a gonó w m iał w połow ie
Wydzieloną jedynkę. Wyjścia z w agonu były dwa,
z jednego i drugiego końca. W ychodziło się przez
nie na zadaszoną platform ę i schody ogrodzone
barierkami. M iędzy wagonam i można było się prze
mieszczać po opuszczonych klapach przysłaniają
cych zaczepy łączące w agony osobowe. W agony
tow arow e też pew nie pam iętały dawne czasy. Linia
to została zbudowana p od koniec dziewiętnastego
W ieku przez k ilk u w ła ścicie li ziem skich, przede
Wszystkim dla przewozu tow arów . Również teraz
Wykorzystywana była ona zasadniczo dla tych celów.
Dlatego też w agony tow arow e sięgały daleko poza
Peron. Tyle ich było. Kilka z nich to niezadaszone,
ko ntene ro w e s krzyn ki z kla p a m i przesuw nym i.
W nich przewożono zw ykle węgiel, teraz jechały p u 
ste. Były też platformy, na których leżały długie kłody
rów no ociosanych p n i dorodnych, starych, grubych
drzew m ocno przytroczonych stalow ym i linam i.
G dy pociąg zatrzymał się na stacji, kilka osób
Zeszło p o schodach z pod estó w um ieszczonych

na końcu w agonów osobowych. N iektórzy z nich
kie row ali się ku jedynem u przejściu dla pasażerów.
B yło to specjalne obniżenie peronu, zaś w zdłuż to
ró w ułożone były drewniane podkłady, aby w y ró w 
nać poziom szyn. Mężczyźni na ogół nie korzystali
z tego specjalnego przejścia i nie bacząc na niew y
gody, zw ykle przeskakiw ali przez to ry skracając
sobie drogę. D w óch m łodych mężczyzn pozostało
na peronie drugim , sądząc że stąd będzie im łatwiej
dostać się do pociągu z Pucka, któ ry za chw ilę m iał
wjechać na stację.
Z poczekalni dw orcow ej w ychodziło kilka osób
przepychając się w ciasnych drzwiach wyjściowych.
B yli to podróżni, którzy czekali na przyjazd pociągu
na Hel. Zamykanie szlabanu było znakiem, że już
niebawem pociąg w jedzie na stację.
- Pusceta doch mje. Móże jó jiż sforteja kupie
biljet - pow iedziała nieco podnosząc głos kobieta
w e wzorzystej chustce na głow ie zawiązanej do tyłu.
Usiłowała ona dostać się do środka, do poczekalni.
Będąc już w pustej sali podbiegła do kasy bileto
wej i przez szybę okienka zaglądała do pomieszczeń
dyżurnego ruchu. Niestety nie b yło tam nikogo. Sta
ła jeszcze przez chw ilę przed okienkiem , a potem
szybko wybiegła na peron.
- Jó be chcala kupie biljet do W ieldżi Wse - zw ró
ciła się do dyżurnego ruchu, któ ry jeszcze ciągle stał
przy stojaku z korbą.

- J o zareśći przinda tam do kasę, niech le ten zuch
od Pucka nóprzod tu wjedze - odpow iedział kiw a 
jąc głow ą w kierunku poczekalni, aby tam poszła
1 cierpliw ie zaczekała.
Na pierwszym peronie stała już spora grupa lu 
dzi czekających na przesiadkę. B yli to pasażerowie
z „k ro k o s z k i” . K rótka zdaw kow a w ym iana słó w
m iędzy kilko m a m ężczyznam i w średnim w ie ku
uśw iadom iła pozostałym , że mogą być trudności
2 dostaniem się do pociągu na Hel, bo o tej porze
latem jest on zawsze bardzo przepełniony. Na p o 
czątku miesiąca i rów nież w jego p ołow ie letnicy
2 całej Polski zjeżdżali na Półwysep Helski.
Wreszcie rozległ się ostry gw izd ostrzegawczy
lo kom o tyw y zbliżającej się do przejazdu. Za chw ilę
Pociąg w o ln o w toczył się na pierw szy peron, a lo 
kom otyw a podciągnęła wagony daleko od budynku
stacji, tak aby ostatni wagon stanął za specjalnie w y 
m odelowanym przejściem przez tory dla pieszych.
Pociąg zatrzymał się i stopniow o zaczęły się otwierać
drzw i w agonów . K onduktor, któ ry szybko zdążył
Wyskoczyć z pierwszego w agonu, stanął na peronie
1donośnym głosem krzyknął kilkakrotnie: - Swarze
wo! Stacja Swarzewo!

O d o kie n ka in fo rm a c ji k o le jo w e j na d w o rcu
w G dyni odszedł starszy pan ubrany w le kki płaszcz.
Na głow ie m iał kapelusz, a w ręku niósł niedużą
walizkę. Szedł w kierunku wyjścia na perony, to
rując sobie z trudnością przejście w sporym tłum ie
podróżnych. Wreszcie dotarł do wyjścia na ostatni
peron, skąd m iał odjeżdżać pociąg na Hel. Wyszedł
na powierzchnię, rozejrzał się i po c h w ili dopiero
zauważył pociąg, który stał w dość dużej odległości
od wyjścia. W tym samym kierunku szli również in n i
podróżni. B yły to przeważnie rodziny z dziećmi,
zw ykle obarczeni pokaźnym bagażem. Wreszcie,
już nieco zmęczony sporą odległością jaką pokonał
oraz ciężarem niesionej w alizki, dotarł do wagonu.
Chcąc się upewnić, czy to w łaściw y pociąg, zw rócił
się z zapytaniem do podchodzącej rów nież do w a
gonu kobiety.
- Przepraszam najmocniej panią, mogłaby m i pani
powiedzieć, czy tym pociągiem dojadę do Swarzewa?
W idzi pani, ja po raz pierw szy tam jadę i chciałbym
się upew nić, żeby przez przypadek nie pojechać
gdzie indziej.
- Tak, to ten pociąg, zresztą doskonale się składa,
m y rów nież jedziemy do Swarzewa - odpow iedział
mężczyzna, który szedł tuż za swoją żoną, niosąc
dużą walizkę. Za nim podążała dw ójka nastolatków
- chłopiec i dziewczyna. Były to ich dzieci.

Mężczyzna otw orzył jedne z kilku bocznych drzw i
wagonu i wszyscy kolejno wsiedli do przedziału. Mie
li szczęście, nie było tłoczno. Siedziała tam jedynie
para m łodych ludzi na jednej z ławek. Mężczyzna
najpierw w ło ż y ł na półkę swoją walizę, następnie
pom ógł starszemu panu w łożyć jego bagaż; również
bagaż niesiony przez dzieci pow ędrow ał na półkę.
Po tej krótkiej krzątaninie rodzinka zajęła miejsca po
jednej stronie przedziału. Dzieci bliżej okna. Starszy
pan w yb ra ł miejsce o bo k siedzącej już wcześniej
d w ó jki pasażerów.
- Bardzo państwo m ili - pow iedział starszy pan
- nie w iem czy bez państwa pom ocy sam bym sobie
poradził z tą przesiadką. Jestem już sporo godzin
w podróży. W yjechałem wczoraj wieczorem z Łodzi.
Co prawda byłem już rano tu na miejscu i m ógłbym
b ył pojechać zaraz dalej. 2 pewnością były jakieś
Połączenia przedpołudniow e, ale zdecydowałem się
Pojechać do Gdańska. Byłem tam przed wojną, w ięc
chciałem zobaczyć, jak wygląda on teraz. Wyobraźcie
sobie państwo, to co zobaczyłem było dla m nie Szo
kiem. Nie w iem jak to wyrazić. Ale, przepraszam...
pew nie państwa nudzę, proszę m i wybaczyć, jednak
cały czas jestem pod wrażeniem ogrom u zniszczeń.
Strasznie obeszli się Rosjanie z Gdańskiem. Jak m oż
na było tak wszystko w ypalić, przecież stare miasto
to było praw dziw e cacko.
- J a k to, przecież to Niem cy w ycofując się znisz
czyli Gdańsk - oburzyła się kobieta.

- Przepraszam państwa bardzo, że ja o tym w spo
mniałem.
- N ic nie szko d zi - p o w ie d z ia ł m ężczyzna.
- A skąd pan w ie, że to Rosjanie?
- W olałbym , abyśmy zapom nieli o tym, co p o 
w iedziałem - spojrzał w ym ow nie na boki. - Jestem
historykiem. Uczyłem przed wojną historii w jednym
z gim nazjów w Łodzi.
- Ja też uczę historii w szkole - obruszyła się
kobieta.
- Bardzo m i m iło, że spotkałem koleżankę po
fachu. Jednakże różnica w ieku upoważnia mnie do
stwierdzenia, że mamy różne spojrzenia na te same
fakty historyczne.
Rozmowa dalej jakoś nie kleiła się. Pociąg nie
bawem ruszył ze stacji. Już po k ilk u m inutach jazdy
pojaw ił się in ny krajobraz miasta. Starszy pan patrzał
przez okno na nieduże parterowe dom ki z płaskim,
papą krytym dachem. Zabudow a taka rozciągała
się daleko w kierunku portu i stoczni. Był to Gra
bów ek.
- To tutaj osiedlali się robotnicy zjeżdżający z całej
Polski przed w ojną do pracy w G dyni - pow iedział
starszy pan, który znał Gdynię sprzed w ojny. To się
nazywało Meksyk. Ludzie bud ow a li sobie schronie
nie na miarę swoich m ożliwości. Zabudowa tu była
całkiem dzika.

- Czyżby to było właśnie to drugie, gorsze o b li
cze wspaniałej przedwojennej Gdyni? - zadziw ił się
mężczyzna.
Taki krajobraz rozciągał się w kierunku na O błuże. Natomiast w zdłuż trasy przejazdowej w C hylonii
stawiano właśnie b lo k i mieszkalne. Było to typow o
pow ojenne masowe b u d o w n ic tw o pracow nicze,
z przeznaczeniem dla lu d z i zatrudniających się
w stoczni i porcie w Gdyni.
W Redzie w siadło sporo osób i w pociągu zrobiło
się tłoczno. Ludzie stali nie tylko w przejściu pod
oknami, ale również m iędzy ławkam i, uniem ożliw ia
jąc ja kiko lw ie k sw obodny ruch osobom siedzącym.
Byli to przeważnie podróżni, którzy wracali do domu
z W ejherowa. Wówczas do W ejherowa jeździło się
nie tylko po zakupy na rynek, ale również w różnych
innych sprawach. Było to w pew nym sensie przyzwy
czajenie z okresu, kiedy to właśnie w W ejherowie
mieściła się siedziba w ładz pow iatu morskiego.
Po nieco dłuższym postoju na stacji w Redzie
pociąg odjechał, kierując się nieco na prawo. Tory
prowadzące do W ejherowa oddalały się, pozostając
u podnóża wzgórz. Ostatnim akcentem w ielkom iej
skiego krajobrazu była fabryka białych pustaków
budowlanych. A potem pociąg wjechał w rozległą
rów ninę p ó l upraw nych, rozciągających się po pra
wej stronie. Z przeciw nej zaś strony w yłaniały się
nieduże wzniesienia porośnięte lasem.

- A w ie pan - zw róciła się kobieta do starszego
pana, gdy dojeżdżali do Żelistrzewa - byłam w tych
okolicach w 38 roku jako m łoda dziewczyna na obo
zie harcerskim. Piękna okolica. Ta wieś nazywała się
Osłonino. Obóz b ył rozbity na polanie nad samym
m orzem. O kolica wspaniała. W k ie ru n ku G dyni
rozciągały się płaskie mokradła. Gdzieś w oddali,
nad samym morzem, w otoczeniu trzech w ie lkich
wierzb, stała stara chata rybacka. A z drugiej strony
brzeg b ył urwisty, porośnięty gęstym lasem. Jak dziś
pamiętam aleję lipow ą z bardzo starymi drzewami
prowadzącą prosto do zamku w Rzucę wie. Często
tam chodziliśm y. Lipy te bodajże m iał sadzić sam
kró l Jan Sobieski. Tam właśnie w folw arku w iele
czasu spędzała Marysieńka. W idzi pan, ja też mam
wspaniałe wspom nienia przedwojenne z tych stron.
Ach, jakże urocze były ogniska nad samym morzem,
rozpalane dosłow nie nad brzegiem.
- Coś ty się tak rozmarzyła? - zdziw ił się mąż.
- Czy tu nie zostawiłaś trochę młodzieńczego serca?
Również o ż y w iły się dzieci, które dotychczas
bezmyślnie patrzały przez okno. Szczególnie córka
dość natarczywie domagała się.
- O pow iedz mamo, opow iedz o swojej letnisko
w ej miłości. To może być bardzo interesujące.
Dalszą rozm owę przerwała krzątanina podróż
nych przygotow ujących się do wysiadania w Pucku.
Wreszcie pociąg stanął na peronie, spora część lu-

dzi wysiadła i zrobiło się nawet tak swobodnie, że
p ojaw iły się w o lne miejsca siedzące. Z przedziału
wysiadła rów nież para m łodych lu dzi i ławka obok
starszego pana była cała w olna. Jednakże to uczucie
n ib y kom fortu szybko opuściło podróżnych. Zoba
czyli, że na peronie tłoczy się tłum lu dzi chętnych
do wsiadania do ich pociągu.
- Już niedługo - pow iedziała kobieta. - Na na
stępnej stacji wysiadamy.
Po c h w ili zrobiło się znow u tłoczno w wagonie,
a wszystkie w olne miejsca zostały szybko zajęte. Po
stój w Pucku trw ał kilkanaście minut. W międzyczasie
wjechał na to r obok pociąg z przeciwnego kierunku.
Zaledwie parę osób wysiadło, a jeszcze mniej wsiadło
i po c h w ili postoju odjechał on w kierunku Redy.
Z robiło się całkiem pusto na peronie. Maszynista
w ych ylon y z okna lo ko m o tyw y dostrzegł sygnał od
jazdu dany przez dyżurnego ruchu. Pociąg z w olna
naszył ze stacji. M inął ulicę zamkniętą szlabanami
i w jechał m iędzy zabudowania. Przed następnym
przejazdem m ijał z prawej strony czerw ony duży
budynek o architekturze koszarowej. W otwartych
oknach suszyły się rozwieszone stroje kąpielow e
i ręczniki. Widać, że pokoje zajęte były przez m ło
dzież kolonijną. Z pewnością musi to być budynek
jakiejś szkoły, przeszło przez myśl starszemu panu.
- Za chw ilę zobaczymy w spaniały w id o k na m o
rze - powiedziała kobieta, zwracając się do starszego
pana.

Pociąg w yjechał z niedużego zagajnika na płaską
dolinkę porośniętą trzcinowiskiem . Z prawej strony
odsłaniała się tafla zatoki, a w oddali daleko w idać
było zielony pas lądu porośniętego lasem. W idocz
ność tego dnia była wspaniała.
- W idzi pan - zw rócił się mężczyzna do starszego
pana - ten ląd na w prost to jest półwysep, a z lewej
strony na w ysokim brzegu zabudowania i kościół ze
strzelistą wieżą, to jest właśnie Swarzewo. Tam dalej
w głębi w idać W ładysław ow o z charakterystyczną
wieżą Dom u Rybaka. Z tym Dom em Rybaka, to do
piero była heca. M iejscowi bardzo chcieli budować
kościół. Państwo nie dało zezwolenia. Za to w yb u 
dow ano coś jakby kościół; tylko że tam m odlić się
nie można. Jest tam restauracja, bar i nawet nie w iem
dokładnie co ponadto. W ieczoram i odbywają się
w tej restauracji szykowne dansingi. Nasi znajomi,
którzy b y li w ubiegłym roku na wczasach w Swa
rzewie w spom inali, że b a w ili się tam raz czy dwa,
a m łodzież chodziła do Dom u Rybaka na p o p o łu 
dniow e potańców ki.
- A, przepraszam, m ó w ił pan, że były jakieś prze
dziwne sprawy z budow ą tego budynku.
- Tak, tak - przytaknął, jakby b ył znawcą w całej
tej sprawie. - W yobraź pan sobie, że z Warszawy
szły strasznie duże pieniądze na tę budowę. Przyjeż
dżał tu nawet osobiście m inister Popiel i nadzorował
roboty.

- No, no - zadziw ił się starszy pan. - To aż z tak
wysokiego szczebla było zainteresowanie.
- Oczywiście. Chodziło o to, aby b ył to p om nik
komunizmu. Po co ludziom kościoły, uważała władza.
Ale ludzie i tak ro b ili swoje. Rybacy to tw ardy lud.
D o p ię li swego. W H allerow ie jeszcze przed wojną
była zbudowana nieduża kaplica; służyła ona przede
Wszystkim w ojsku, a m iejscowi z W ielkiej Wsi, tak
jak dawniej, chodzili do kościoła do Swarzewa. 2 tej
kaplicy zrobiono prezbiterium dla dużego kościoła.
Ma to być najbardziej nowoczesny kościół w Polsce.
Prace budowlane są bodajże bardzo zaawansowane.
Trzeba koniecznie to obejrzeć.
W id o ki za oknem się zm ieniły. Po obu stronach
rozciągały się pola upraw ne obsiane żytem i pszeni
cą. Lany były już żółte, niebawem gotowe do żniw.
W ido k na morze zasłaniały lekkie wzgórza klifo w e
gęsto porośnięte zaroślami. W zrok starszego pana
pobiegł w dal za piaszczystym pasem polnej drogi
ciągnącej się u podnóża zarośli nad m orzem i za
trzym ał się na zabudowaniach.
- Czy te tam właśnie w oddali budynki, to Swa
rzewo? - zapytał się swoich znajomych.
- Tak - odparł mężczyzna. - Zaraz wjedziem y na
stację w Swarzewie. Stacja od samej m iejscowości
jest znacznie bardziej oddalona niż Gnieżdżewo.
To ta wieś z zabudowaniam i tuż, tuż w idocznym i

p o lewej stronie. Niech się pan nie m artwi, zw ykle
jest na stacji jakaś bryczka lub furmanka. Pomożemy
panu dotrzeć na miejsce.
- A skąd jest pan tak dokładnie zorientow any
o całej topografii i udogodnieniach, jakie są ofero
wane w Swarzewie, skoro, jak mniemam, jedziecie
państwo tutaj p o raz pierw szy — zd ziw ił się starszy
pan.
- N am ów ili nas nasi bliscy kre w n i na w yjazd do
Swarzewa. B yli oni tu dwa, albo nawet trzy lata pod
rząd na wczasach. A poza tym rodzina tego właśnie
naszego kuzyna przyjeżdżała tu już przed wojną.
To od nich ta wiedza o Swarzewie i okolicy. O ni
w ubiegłym roku zarezerwowali nam mieszkanie.
Twierdzą, że w dobrym miejscu. Stamtąd łatw o ma
się schodzić w prost nad morze.

- Bardzo proszę, można wejść - pow iedział star
szy pan, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Stał przy
oknie, odw ró cony plecam i do drzw i, obserwując
uważnie, co dzieje się na ulicy.
D o p o ko ju weszła kobieta o k o ło czterdziestki
w lekkiej sukience przewiązanej białym fartuszkiem.
W niosła na tacy śniadanie.
- Dzień dobry, panie profesorze. Proszę po w ie 
dzieć, jak spało się na now ym miejscu?

- Oczywiście wyśm ienicie. Bałem się, że zmę
czenie po pod ró ży nie p o z w o li m i w yciszyć się
o d p o w ie d n io przed snem. Tyle przecież wrażeń
m iałem w czoraj. Jednak dość szybko zasnąłem.
W dom u budzę się zw ykle o szóstej. Myślałem, że tu
na wczasach trochę dłużej pośpię. Niestety, też się
obudziłem tak wcześnie. Widać, siła przyzwyczaje
nia. A poza tym zainteresowało m nie to, co dzieje
się na ulicy. Czy pani byłaby łaskawa, pani Anno,
pow iedzieć m i co ci ludzie robią?
Kładąc na stole serwetę, a na niej sztućce, da
lej chleb, masło, jajko na m iękko, dżem i herbatę
w szklance wyjaśniła panu profesorowi:
- Jutro od p o p o łu d n ia aż do końca n ie d zie li
w Swarzewie będzie bardzo dużo ludzi w związku
z odpustem M atki Boskiej Szkaplerznej. To odpust
dla rybaków, którzy pielgrzymują tu z całego p ó łw y 
spu. A to, co dzieje się teraz na u licy przed domem,
to przygotowania do jarmarku. Sklepikarze budują
swoje stragany. N iektórzy z nich przyjechali już
w p o ło w ie tygodnia ze swoim i towaram i. Jest taka
kobieta z G dyni, która corocznie przechowuje przez
kilka dni swoje kartony w naszej sieni. To przeważnie
pudła ze słodyczami.
- Bardzo to wszystko interesujące - zadziw ił się
pan profesor. - Ja nigdy wcześniej nie m iałem okazji
czegoś takiego oglądać. Jest to fascynujące. Proszę
sobie wyobrazić, od godziny stoję tu przed oknem

i nie mogę się napatrzeć. W idzi pani, znoszą tu takie
rupiecie. Jakieś żerdzie, b o ki w ozów . Co o n i z tego
będą robić?
- Zobaczy pan, będzie tu ko lo ro w o i gwarno.
A na razie proszę siąść do śniadania, herbata i jajko
stygną. Smacznego. G dyby pan sobie czegoś życzył,
to proszę m i dać znać, będę w kuchni.
Pan Henryk zasiadł do stołu. Ze smakiem zjadł
śniadanie. Szczególnie smakowało mu jajko. Pomyślał
sobie, pewnie było prosto z kurnika. Skończył jedze
nie. Ręce mu trochę kle iły się od dżemu, więc um ył je
w m iednicy stojącej na umywalce pod ścianą. W ycie
rając je ręcznikiem cały czas patrzał w okno i d ziw ił
się temu, co dzieje się na ulicy.

- Hej, c h ło p a k i - k rz y k n ą ł niedużej postury
mężczyzna, stojący pod płotem na w p rost okna,
w którym w idać b yło pana profesora obserwującego
ulicę. D w óch nastolatków idących ulicą obejrzało
się w kierunku, skąd dochodził głos. - Tak, w y. Po
trzebuję blatu na m ój stół. Idźcie do któregoś z go
spodarzy i przynieście m i bok od wozu. Dostaniecie
po tytce cukierków . - Chłopcy popatrzeli na siebie.
K iw n ę li głową i poszli. Na odchodnym krzyknął im
jeszcze mężczyzna, że u najbliższego gospodarza nic
już nie ma. Wszystko jest wzięte. Muszą iść dalej,
żeby coś znaleźć.

- Ach tak, od Konkola o n i ju wszetci temróczi
weszabrowałe - pow ie dział Franek. - Na, te ma
muszima idz, Tonku, do m ojego tatci. Może tam jisz
co ostało.
Skierowali w ięc swoje k ro k i w kierunku dom u
Franka. Było to obszerne zabudowanie. D om miesz
kalny z czerwonej cegły, do którego w ch odziło się
z podwórza. Było także głów ne szerokie wejście po
drugiej stronie dom u od ulicy, ale z niego korzysta
no rzadko. Na obszernym prostokątnym pod w órku
zam kniętym prawie w całości zabudowaniam i stała
studnia z kołow rotem , a obok zwisało na łańcuchu
w iadro. Niedaleko studni grom adziło się stado gęsi
w o k ó ł pustego koryta i dw óch garnków z wodą.
Rosły gąsior, obrońca stada, zauważywszy chłopa
k ó w podbiegł w ich kierunku z wyciągniętą szyją,
ostro sycząc.
- Pódzesz te diablinie - krzyczał Antoś w ym a
chując nogą, jakby chciał gąsiora kopnąć w dziób,
co jeszcze bardziej go rozwścieczyło. Po tej krótkiej
próbie sił Antoś w ycofał się z utarczki, bo ptaszys
ko było wściekle natarczywe. Stanął w ięc spokojnie
przed domem pod drzwiam i, gdy tymczasem Franek
w środku pertraktow ał ze sw oim ojcem m ożliwość
zarobienia to re b ki cukierkó w . Po kró tkie j c h w ili
Wypadł zadow olony na podw órko.
- W szetko je załatwione. Poj sa! Bierzeme ten
krotczi tem rók od teło łeza ko ić stodolć.

- Żebe mie to wszetko w niedzela po p ó ln iu belo
nazad - krzyknął ojciec od drzw i na uradowanych
chłopaków , którzy już w yn o sili z podw órka bok
wozu.
Były to cztery deski odpow iednio pozbijane łącze
niam i z jednej strony, druga zaś strona była płaska
i doskonale nadawała się na blat do straganu. Antoś
szedł z przodu podtrzymując rękoma za sobą krawędź
blatu, zaś Franek z tyłu trzymając blat przed sobą.
Przemieszczali się z tym ciężarem całkiem sprawnie.
Dopiero, gdy znaleźli się w rejonie przygotowań do
jarmarku szło im gorzej. Natykali się na straganiarzy
i ciekawskich przechodniów. Antoś niemal potknął
się o stojącą do nich tyłem dziewczynę. Zirytowana
odw róciła się zamaszyście i spojrzała na niego z w y
rzutem. Gdy jej w zrok natknął się na Franka, lekko się
uśmiechnęła. Rozpoznała w nim chłopaka, który ze
swym ojcem w ió zł jej rodzinę z dworca do wsi, gdy
wczoraj przyjechali do Swarzewa. Franek zauważyw
szy to, lekko skinął głową. Tych porozumiewawczych
gestów nie rozpoznał Antoś.
Chłopcy zanieśli swój bagaż na miejsce. Ura
dow any straganiarz bardzo im podziękow ał, dając
każdemu obiecaną torebkę cukierków. Chłopcy zmę
czeni, ale jednak zadowoleni z otrzymanych słodyczy
odeszli ulicą w kierunku kościoła. Tam krzątanina
była już mniejsza, b ył to odcinek głów nej ulicy. Nie
stawiano tu straganów, bo przylegał on do otwartej
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przestrzeni placu przykościelnego. Poszli dalej, żeby
Zobaczyć, czy ktoś nie stawia straganu ko ło sklepu,
któ ry mieścił się naprzeciwko bud ynku szkoły. Ze
sklepu akurat w ychodziła znajoma dziewczyna. Nie
zauważyła ich. Franek trącił w ło kieć Antosia.
- Zdrze le, to je to samo dzewcza co te chcół
przewrócec temroka.
- Jo, te mosz recht - odparł Antoś - ale te doch
jes uzdrzewny. - Po c h w ili dodał - zdrze le, ale to
je szekówno szteka.
Dziewczyna szła w ich kierunku. Była nieco star
sza od nich. Miała piętnaście a może szesnaście lat.
Ubrana była w lekką sukienkę do kolan z niedużym
dekoltem , pod którym wyraźnie zarysowane były
m łode piersi. Nogi miała zgrabne, choć trochę grube.
Twarz uśmiechnięta, wesoła, z czarnymi figlarnym i
oczami. Zaczesana była w koński ogon. Chłopcy
kierow ali się prosto na nią.
- Chcemy cię przeprosić za tego szturchańca przy
straganach - pow iedział Antoś.
- Nic nie szkodzi - odpowiedziała. - Gdybyście
m nie m ocniej trącili pew nie bym się przewróciła,
a to dopiero m ogłoby być zabawne —roześmiała się
w głos ukazując piękne, równe białe zęby.
- Może poczęstujesz się cukierkiem - p o w ie 
dział Franek i w yciągnął z kieszeni spodni torebkę
z cukierkam i, otw orzył ją i poczęstował dziewczynę.
Dziewczyna wzięła jedną landrynkę z torebki, w ło -

żyła ją do ust. Chłopcy rów nież w zię li po cukierku.
Stali tak przez chw ilę z cukierkam i w ustach.
- Ja muszę już iść - pow iedziała dziewczyna
odwracając się. - Pewnie się jeszcze zobaczymy.
Nazywam się Dorotka. A wy?
- Ja Franek. A to jest Antoś - krzyknął za odda
lającą się dziewczyną.

Ksiądz proboszcz stał oparty plecam i o kredens,
w którym mieściły się szaty liturgiczne. Był już ubrany
w komżę i kapę. Mimo iż na jego twarzy rysowało się
zmęczenie, był zadowolony, że odpust się odbywa. Bez
zgody odpowiednich służb państwowych nie mógł
nawet ogłosić programu odpustu. Również na uczest
nictwo w odpuście musiały uzyskać zgodę parafie, skąd
szły pielgrzymki. Zwlekanie z decyzjami było formą
nękania. Chodziło o to, aby ograniczać uczestnictwo
w odpuście. Reakcja ludzi była akurat odwrotna. Im
większe były restrykcje, tym więcej było chętnych,
aby pójść do Swarzewa. Teraz w zakrystii czekano na
sygnał, aby wyruszyć na powitanie pielgrzymów.
Była sobota, przyjemne letnie wczesne p op ołu
dnie. O d ponad tygodnia nie spadła ani jedna kropla
deszczu. Lekkie pow iew y w iatm unosiły tumany pyłu
znad piaszczystej drogi, którą zdążali pielgrzym i. Ci,

co w yruszyli z Jastarni, b yli już m ocno utrudzeni upa
łem. W yszli przecież wcześnie z rana. A pielgrzym i
z Helu jeszcze wcześniej wyjechali pociągiem, żeby
już z Jastarni iść razem. Pątnikom z H elu nie w o ln o
było iść pieszo przez tereny wojskow e. W W ielkiej
W si dołączyli do nich pielgrzym i z W ładysławowa
i teraz to oni nadawali tem po marszu. M usieli prze
cież zdążyć na wyznaczoną godzinę uroczystego
pow itania przed cudowną kapliczką nad morzem
w Swarzewie. Intonow ano w ięc takie pieśni, które
zachęcały do szybkiego kroku. O d czasu do czasu
przygrywała orkiestra dęta z Jastarni i wówczas już
nogi same szły do przodu. Pielgrzymi z każdej parafii
trzym ali się razem i tw o rzyli przez to zwartą gru
pę, która w żargonie pielgrzym kow ym zwana była
kompanią. Na czele każdej takiej kom panii niesiono
krzyż, dalej dw ie lub trzy pary chorągwi, potem dwa
proporce i feretron - symbole parafii. Zw ykle pod
czas przemarszu wszystkie te sakralne przedm ioty
były zabezpieczane w specjalne pokrow ce na w ypa
dek deszczu, a niekiedy w iezione na furmance lub
niesione przez zm ienników . Szczególnie feretrony,
zwane przez m iejscowych „obrazam i” , znajdowały
się teraz p od opieką mężczyzn, gdyż niesienie ich
na dłuższe dystanse wym agało niezłej krzepy. Nor
m alnie podczas uroczystych procesji w parafiach
noszone b yły przez niezamężne dziewczęta.

Czoło pielgrzym ki dotarło już do pierwszych za
budowań w Swarzewie. Jeszcze kilkadziesiąt m etrów
i m ożna będzie się przygotow ać do uroczystego
wkroczenia do wsi. Wszyscy pielgrzym i zatrzymywali
się przed krzyżem przydrożnym stojącym prawie nad
samą zatoką. N iektórzy siadali pod płotam i okolicz
nych zabudowań, aby nieco odpocząć. Dla niosą
cych emblematy parafialne b ył to czas intensywnej
pracy. Należało wszystko odpow iednio odświeżyć
i przyozdobić, a samemu odświętnie się ubrać. Księ
ża towarzyszący pielgrzym om przynaglali, aby się
spieszyć z przygotowaniami, bo już niebawem trzeba
wyruszyć na spotkanie z gospodarzami.
D o zakrystii w p a d ł zasapany Antoś i otwierając
ciężkie d rzw i zewnętrzne wym am rotał:
- O ni są ju kole krziża.
Ksiądz proboszcz usłyszawszy to dal znak do
wyjścia. Z zakrystii do prezbiterium w yszli m inistran
ci, za n im i ksiądz proboszcz, a na końcu organista
kierując się bezpośrednio ku balustradzie. Dał znak
do wyjścia stojącemu w środkowej nawie orszakowi.
Pierwszy ruszył pan Ksawery, który od w ie lu już lat
zawsze podczas procesji nosił krzyż. Za nim trzy
d w ó jk i m łodych mężczyzn niosących chorągwie,
a potem dw ie dziewczyny z proporcam i. W końcu
cztery panienki, pięknie ubrane w plisowane spód
niczki i b lu zki z wyszyw anym haftem kaszubskim,

podjęły rów nom iernie za drążki feretron, w yko nały
obrót i skierow ały się m iarow ym krokiem ku w y j
ściu. Za n im i szli m inistranci, a na końcu ksiądz pro
boszcz. Ruszyli dość szybkim krokiem w całkow itym
milczeniu. Niewiele osób im towarzyszyło. Obeszli
cmentarz przykościelny, zostawiając po prawej stronie
niewielki staw i zabudowania Sosnowskich. Skierowali
się w dół ku morzu uliczką żwirową z licznym i w y 
żłobieniami, którym i w oda w artko spływała podczas
ulewnych deszczy. Za lekkim zakrętem stromość ustą
piła i powierzchnia uliczki była bardziej wyrównana.
Zatrzymali się u podnóża kapliczki, gdzie zgroma
dził się już spory tłum ek mieszkańców Swarzewa
oraz wcześniej przybyłych tu pielgrzym ów. Niektórzy
z nich w chodzili na wzniesienie i tłoczyli się w o k ó ł
kapliczki, aby lepiej obejrzeć ceremoniał przywitania
orszaku pątniczego. Inni w chodzili do kapliczki, żeby
zaczerpnąć w o d y ze studzienki mieszczącej się pod
odświętnie przybranym ołtarzem.
W kapliczce panował nastrój skupienia i m od
litw y, zakłócany jedynie m etalicznym dźw iękiem
W yw ołanym uderzeniam i łańcuszka o o ło w ia n y
dzbanuszek, gdy kolejna osoba opuszczała go do
studzienki. Lekki plusk wskazywał na to, że dzba
nek osiągnął lustro w o dy. Trzeba b yło wówczas
jeszcze trochę popuścić łańcuszek, aby cały dzbanek
Zanurzył się w w odzie i po c h w ili można go było
z w ielką uwagą zacząć wyciągać ku górze. Wszystko

to odbyw ało się w całkowitej ciemności, po oma
cku, poniew aż w lo t do studzienki b y ł n iew ielki,
a i światła w samej kapliczce było niewiele. Tak więc
nie każdemu udaw ało się wyciągnąć napełniony
dzbanuszek. Gdy już jednak w yciągnięto dzbanek
z wodą, to kilka osób dzieliło się jego zawartością,
nalewając ją zwykle do niedużych buteleczek po
lekarstwach. Zawartość pie czo ło w icie zam ykano
korkiem i z w ie lk im nabożeństwem chow ano do
podręcznych toreb podróżnych.
- Zdrze-le tam, kole kapelćci stoi Dorotka. W idziś te ja, tamoj. - Szturchnął Franka w b o k Antoś
i pokazał palcem w kierunku kapliczki.
Chłopcy stali na schodach u podnóża kaplicz
ki, obok księdza proboszcza i organisty. Na ulicy
przygotow yw ał się do obrządku pow itania orszak
parafialny. Nagle zrobiło się duże poruszenie wśród
czekających, gdy zobaczono w oddali z naprzeciw
ka zbliżających się pielgrzym ów i usłyszano mocne
dźw ięki orkiestry dętej.
Pątnicy doszli do kapliczki i stanęli w orszaku na
przeciw gospodarzy. Skończył się śpiew. D o księdza
proboszcza zdążył już podejść i przyw itać się z nim
proboszcz z W ładysławowa. Na ulicy rozpoczął się
obrzęd pow itań polegający na wzajem nych p o k ło 
nach kolejnych em blem atów religijnych. Najpierw,
w ykonując p okłon na w prost i na boki, przyw itał

się krzyż gospodarzy z krzyżem z W ładysławowa.
Następnie niosący je m ężczyźni podeszli do siebie,
uścisnęli sobie dłonie i stanęli z boku pozostawiając
Wolne miejsce na pow itanie chorągwi i proporców .
Teraz nadchodziła kulm inacyjna chw ila, obrzęd
w itania się feretronów . W yszukane ruchy w przód,
w tył, na boki, w ykonyw ane zawsze przy akom pa
niamencie orkiestry dętej, kończyły się głębokim
skłonem.
O czy w szystkich zebranych skierow ane b y ły
w to jedno miejsce, gdzie odbywał się ten ceremoniał.
Nierzadkie były takie oto komentarze: - Zdrze-le, jak
oni to peszno robią.
Zw ykle każda parafia miała swoistą melodię i włas
ny układ m chu feretronu. Dziewczyny ze Swarzewa
musiały wykonać tych m chów wiele, gdyż kolejno
witano parafian z Kuźnicy, Jastarni i Helu. Następnie
uform ow ał się orszak, na czele którego niesione były
emblematy gospodarzy, a potem w edług kolejności
powitań ustawili się goście. Na końcu orszaku ustawiła
się orkiestra z Jastarni, która rokrocznie towarzyszyła
pątnikom i cały orszak mszył w kiem nku kościoła.
Orkiestra zaczęła grać. Szybko podchwycono melodię
i całą dolinę w yp e łn ił donośny śpiew maryjnej pieśni
„Do Twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas ...” .
W kościele w yczuw ało się już napięcie oczekiwa
nia. M im o iż było to wczesne popołudnie, głów ny
ołtarz został całkowicie oświetlony. Cudowna figurka

M atki Boskiej była już odsłonięta. W ławkach bra
kow ało miejsc. Robiło się tłoczno na gankach. Im
bardziej nasilały się dźw ięki orkiestry i słychać było
śpiew dochodzący z zewnątrz, tym większe w yczu
w a ło się poruszenie. Oczy wszystkich skierowane
były do tyłu kościoła, w kierunku głów nego wejścia.
Wreszcie w wejściu po ja w ił się orszak, któ ry dostoj
nie kierow ał się do ołtarza. Przed ołtarzem p o w tó 
rzono ceremoniał powitania. I znow u największych
przeżyć dostarczał obrządek w itania w ykonyw any
przez feretrony. Potem ksiądz proboszcz skierował
z am bony słowa powitania. W itał przybyłych księży,
siostry zakonne i wszystkich pielgrzym ów . Potem
przyszedł czas na uroczyste nieszpory. A wieczorem,
gdy już zapadł zmierzch, odm aw iano różaniec.
Antoś w p adł do dom u wołając od progu:
- Mama, trymbacze ju idą do nas!
Kapelmistrz z trąbką w ręku zapukał do niedo
m kniętych drzw i i rozchylając je powiedział:
- P o chw a lony Jezus Chrystus. Ma jćsma zós
u waju. Możema jak lu n i ostawic naje instrumenta
na przentrze.
- Na w ieczi w ie k ó w Am en - odpowiedziała pani
Anna, odwracając się od kuchni, przy której się
krzątała.
- To doch je peszno, że w a jesta zós w Swórzew ie. Jo, jo, w aji instrumenta moegą leżeć jak w iedno

na przentrze. W e doch pamientoce jak tam idź po
trapach. One mdą tam bezpieczni.
Antoś siedział za stołem w kuchn i i patrzał na
przeróżne instrumenty, które nieśli mężczyźni kie
rujący się ku klatce schodowej. Ciekawe, jak to się
na czymś takim gra? - pom yślał sobie.
Zaczęło już zmierzchać, gdy Antoś zakradł się na
strych i stanął przed ułożonym i na podłodze instru
mentami. Fascynujące kształty i zachwycająca złota
poświata, jaka biła od instrumentów, onieśmielały go.
Wszedł na strych w jednym celu - żeby spróbować
jak się gra na trąbce, choć nie m iał zielonego pojęcia
jak się za to wziąć.
W ie lo k ro tn ie przyglądał się m uzykantom , jak
dm uchali w trąby. To chyba proste. Teraz ma je
tak blisko, wystarczy sięgnąć po instrum ent i spró
bować. A jednak bał się ich dotknąć. Pamiętał jak
matka przyrzekła kapelmistrzowi, że wszystko będzie
w porządku. Jak ruszy jakiś instrument, to czy uda
mu się go odłożyć z pow rotem tak, żeby n ik t się nie
poznał. A gdy dm uchnie i zatrąbi, to może przecież
ktoś usłyszeć. I w te d y wszystko się wyda, że tu
się zakradł i ruszał instrumenty. Stał długą chw ilę
Zapatrzony w trąb ki zastanawiając się co zrobić.
Na strychu ro b iło się coraz ciemniej. Nie lubił, gdy
Zmierzchało, bo w ydaw ało się, że z ciemnych za
kam arków wyłaniają się jakieś bezkształtne postaci.

Bał się tej chw ili, chciał odejść, a jednak jakaś siła
trzymała go. Ciągle stał. W iedział, że jeżeli nie sięgnie
po jakiś instrum ent teraz, to już nie będzie okazji.
Jutro rano będzie musiał iść do kościoła; na niego
w ypadła służba do mszy w kapliczce nad morzem
o szóstej rano.
Trudno, niech się dzieje co chce, muszę to zrobić
dziś - pom yślał i nachylił się. W zasięgu ręki była
trąbka. Sięgnął po nią. Trzymał ją w prawej dłoni.
Z w ielką uwagą przyglądał się jej. N igdy nie m iał ta
kiego instrumentu w ręku. Owszem, na skrzypcach to
kazali mu grać. Nawet w praw ki, które musiał ćwiczyć
nieźle mu w ychodziły. Ale dźw ięk skrzypiec b ył bar
dzo piskliw y; zresztą smyczek dość często zjeżdżał
mu ze struny i osuwając się po korpusie skrzypiec
w ydaw ał p rze n ikliw y dźw ięk, któ ry doprow adzał
go do szału. D źw ięk ten całkiem podobny do tego,
gdy nauczycielce z geografii kreda jakoś zjeżdżała,
gdy pisała na tablicy. Innym nauczycielom się to
nie trafiało.
Trąbka to co innego niż skrzypce. Podziwiał orkie
stry dęte. Przypom niał sobie wesele starszej kuzynki.
Cały czas tk w ił m u w pamięci jeden z m uzykantów
z orkiestry, któ ry pięknie grał na trąbce. Tak m u to
łatwo szło. Tylko dmuchał. Nie zastanawiając się więc
już dłużej przyłożył trąbkę do ust i dmuchnął. Przez
trąbkę przeleciało powietrze. Zero dźwięku. Jakże się
rozczarował. Spróbował jeszcze raz. To samo. Bardzo

go to zdziw iło. Pośpiesznie odłożył trąbkę. Już chciał
odchodzić; jednak zatrzymał się i popatrzał na tubę.
Może na „tym dużym ” uda się zagrać - pomyślał.
Leżała dość daleko, za dwom a rzędami mniejszych
instrum entów. N achylił się, wyciągnął rękę i złapał
jedynie skraju w yw iniętego w ylotu. U siłow ał nieco
przesunąć tubę w swoją stronę. Wówczas stracił rów 
nowagę i runął całym ciałem na podłogę rozsuwając
instrumenty. Szybko podniósł się i przerażony usiło
w a ł doprowadzić wszystko do porządku. Nie bardzo
mu to wyszło. Pomyślał sobie, pew nie kapela się na
tym pozna i w przyszłym roku m uzykanci nie złożą
swoich instrum entów na przechowanie u jego mamy,
ł już nigdy więcej nie będzie m iał okazji spróbować
gry na instrumentach dętych.
- Senie - rzekł ojciec do Franka - bió-le zardrze
jaczi tam je porządk w stodoli. Żebe ti pontnice
nom jij nie spolele. - Ojciec chciał tym poleceniem
przysposobić syna do o dp ow iedzialn ości za go
spodarstwo. I tak z pewnością sam jeszcze w nocy
Zrobi dyskretny obchód zabudowań. Bliska rodzina,
która przyjechała na odpust została położona na
noc w dom u, natomiast nieznajom i poszli spać do
stodoły. Przestrzeni w stodole było dużo. D opiero
Za tydzień, albo nawet za dwa, gospodarze wyruszą
w pole na żniwa.
Na dworze było jeszcze w id n o m im o późnej go
dziny. 2 rzadka ktoś przem ykał się przez p o d w ó r

ko. B yli to przeważnie noclegowicze ze stodoły.
W kuchni ro b ili sobie jedzenie, a potem szli spać do
stodoły. Nieduże d rzw i w szerokich w rotach były ot
warte. Wszedł w ięc Franek do środka, aby zobaczyć
zgodnie z poleceniem ojca jak zachowują się pątni
cy. W środku było już ciemno, jednak przez szpary
w deskach docierało trochę światła. Po c h w ili osw oił
się z półm rokiem . Zauważył po drugiej stronie kle
piska grupkę m łodych osób, pięciu mężczyzn i dw ie
kobiety. Troje z nich siedziało opartych o przegrodę
dzielącą klepisko od pozostałej części stodoły, p o 
zostali leżeli już na rozesłanej słomie.
- Pedendze tu do nas - powiedział jeden z męż
czyzn. - Me ce znajeme. Te doch jes sena gospodórza.
Sądni so kole nas.
Franek podszedł do nich i usiadł obok mężczyzny,
któ ry do niego się odezwał. Tow arzystw o było roz
ochocone. G łowa jednego z mężczyzn oparta była
o biust dziewczyny, a in ny ją obłapyw ał za kolana.
Druga dziewczyna była obmacywana przez pozosta
łych dw óch mężczyzn. Mężczyźni liczyli sobie około
dwudziestu paru - trzydziestu lat, kobiety były od
nich młodsze. M iały chyba o koło dwudziestu lat.
- Wes le, napij so z nam i - zw rócił się do Fran
ka ten sam mężczyzna, który go zaprosił i podał
m u szklankę-musztardówkę napełnioną do ćw ier
ci objętości. W prawej d ło n i trzym ał p ó łlitró w k ę
z czerwoną naklejką. A obok na klepisku stały trzy

podobne b u te lki już opróżnione. Franek przyłożył
szklankę do ust i w yp ił. Nigdy przedtem nie p ił w ó d 
ki. Pozostał m u w ustach jakiś ostry smak. Nieco się
skrzywił. O ddał szklankę mężczyźnie. Ten nalał do
tej samej szklanki porcję w ó d k i i podał ją dziewczy
nie siedzącej w towarzystwie dw óch mężczyzn. Gdy
sięgała po w ódkę, jeden z nich usiłow ał łapać ją za
pierś. Śmiejąc się w głos nie zareagowała na to.
- Pij, pij, to pódze lżij i mdze wjeselnij - p o 
w iedział i zaczął ją intensywniej obmacywać. Nie
stawiała oporu. W ypiła w ódkę do dna.
Kolejka obeszła i w róciła do Franka. Dostał ko 
lejną szklankę. W yp ił zawartość. O sw oił się już nie
co z sytuacją. Nie wszystkie żarty, zresztą na ogół
sprośne rozum iał, ale śmiał się coraz serdeczniej. Po
trzeciej kolejce zauważył, choć ro b iło się już coraz
ciemniej, że nie ma tej pary, która się obmacywała.
Zaniepokojony zapytał znajomego co się z nim i stało.
Przecież ojciec kazał m u pilnow ać porządku.
- Bjó-le tam na bok, zazdrze za przegrodę, jak
chesz oebezdrzec jak so robi dzece. Te doch jes
gbursczi kn o p i te ju pew nie w id z ó l jak krow ę
buleją - zaśmiał się sarkastycznie, a pozostali mu
Zawtórowali.
Franek nie bardzo rozum iał o co chodzi. Tak w ięc
Wstał i zajrzał za przegrodę. Tam było już całkiem
ciemno. Po chw ili, gdy osw oił się z ciemnościami,
Zauważył co się dzieje i teraz zrozum iał co znaczyły
słowa, które pow iedział „znajom y od w ó d k i” . Tam-

ci b yli zajęci sobą, że w ogóle go nie zauważyli.
W uszach słyszał ciągle ohydny śmiech pozostałych
kom panów od w ó d ki. Nie pamięta jak znalazł się na
podw órku. Pobiegł w kierunku kościoła, ale drzw i
b yły już zamknięte. Obrazy, które w idział cały czas
szły za nim . Kręciło mu się w głow ie po wódce
i z emocji. Złapały go torsje.
Było już całkiem ciemno, gdy w ró cił do domu. Bał
się ojca. M iał przecież pilnow ać obejścia, a on nawet
nie w iedział, co się z nim działo przez ostatnie dw ie
godziny. W dom u nie paliły się już światła. Przed
drzw iam i p ow itały go psy. Pogładził je po głow ie
i podrapał za uszami. Przykładając palec do ust,
pow iedział: - Cicho pieski. Posłanie na noc odpu
stową m iał przygotowane na strychu. Szczęśliwie nie
natknąwszy się na nikogo dotarł do leża. Położył się.
D ługo nie m ógł zasnąć.

K o ściół w y p e łn ia ły zapachy kadzideł. Orszak
procesyjny stał w śro d ko w ym przejściu g o to w y
do wyjścia. Wszyscy klęczeli. Proboszcz z Jastarni
podjął oburącz z ołtarza monstrancję, o d w ró cił się
i za into now ał pieśń „Tw oja cześć, chwała, nasz
w ieczny Panie” . O rgany zagrały silnym akordem.
Orkiestra z Jastarni podjęła pieśń. Ludzie śpiewali

w uniesieniu. Ksiądz stał jeszcze przez chw ilę przy
ołtarzu. Potem zszedł po stopniach. W międzycza
sie ruszyła procesja, do której dołączyli ministranci,
siostry zakonne i księża. Celebrans z monstrancją
szedł pod baldachim em niesionym przez czterech
najzacniejszych gospodarzy ze wsi. W śród nich
b ył ojciec Franka. Przyglądał się z uwagą swojemu
synowi, któ ry w yp e łn ia ł odpow iedzialne zadanie.
Szedł przed baldachimem machając kadzidłem. Robił
to jakoś inaczej niż zwykle. Nie bardzo w iedział na
czym ta różnica polega, ale coś w zachowaniu syna
mu się nie podobało.
Procesja dotarła do polow ego ołtarza, zbudowa
nego na ścianie kościoła przy bocznym wejściu od
południa, zwanym wejściem „gnieżdżęwsczim ” . Za
danie Franka się skończyło i stanął z boku na podium
ołtarza przy pozostałych ministrantach. Rozpoczęła
się celebra uroczystej sumy odpustowej, podczas
której byw ały m omenty, że b ył jakby nieobecny.
Bardzo starał się zapamiętać o czym była m owa
w ewangelii, na w ypadek gdyby o to zapytał ojciec.
Podczas kazania m yśli uciekały mu do wczorajszego
wieczoru. Szczególnie zajm owało go to, co w idział
Za barierą w stodole. Obraz ten wracał ze szczególną
natarczywością. Chyba nie może pójść do ko m unii
Po tym, co stało się wczoraj - pomyślał. Chciał nawet
Pójść z rana do spowiedzi, ale się wstydził. Przecież
b ył wczoraj. Co sobie o n im pom yśli ksiądz, jak

pow ie, że znow uż dziś się spowiada. A zresztą od
samego rana b y ł bardzo zajęty. Na m om ent tylko
w p a d ł do dom u, żeby zjeść śniadanie. No ale teraz,
co ma zrobić. Jak ojciec zauważy, że nie poszedł do
kom unii, to jak się z tego przed nim wytłum aczy.
W ahał się jeszcze przez chwilę.
Zadzw oniły dzw onki i m inistranci podeszli już do
ołtarza, aby przyjąć kom unię. O n szedł z nim i.
Franek nie lu b ił zam ieszania jakie ro b iło się
w domu, gdy po sumie ludzie zbierali się w obejściu,
aby coś zjeść. Dla bliskiej rodziny obiad b ył serwo
w a ny w „paradnicy” . Natomiast in n i m ogli sobie
kupić tani posiłek. Dla nich przygotow ano stół na
podwórzu, ponieważ dzień był upalny. Przy stole tym
zauważył Franek swoich znajomych z wczorajszego
wieczoru. Czmychnął bokiem do domu. Nie chciał
się z nim i spotkać. Zjadł szybko obiad i pobiegł zo
baczyć, co też ciekawego mają na straganach. Spotkał
tam swoich kolegów: Wacka, Janka i Michała. Czekali
już na niego na u licy przy bramie, przed głów nym
wejściem do kościoła.
- Franek, zdrze-le - pow iedział Michał sięgając do
kieszeni po zdobycz ukradzioną ze straganów. - Me
mome ju jedną rundę zrobione. A te n i mosz jisz nic.
Na, flo t do robotre. Kto w ic i nazbieró.
System b ył dość prosty. N ajpierw upatrzyli sobie
stragan, gdzie tłoczyło się sporo ludzi. Potem roz
dzielali się na dw ie grupy. Wacek i Janek podchodzili

do straganu z jednego brzegu, a M ichał i Franek
z drugiego. Zw ykle Wacek prosił, żeby sprzedawca
pokazał jakiś przedm iot, któ ry leżał na skraju blatu.
Sprzedający sięgał, skupiając całą swoją uwagę na tej
czynności. W tedy M ichał i Franek w kraczali do akcji.
Więcej p u n któ w zbierał ten, który b ył w stanie zw i
nąć przedm iot leżący jak najbliżej sprzedawcy. Trze
ba było w ykazyw ać się dużą zręcznością i sprytem,
żeby tego nie zauważyli kupujący lu b sprzedawcy
ż sąsiednich straganów. Stragany przylegały do siebie
i straganiarze zw ykle się asekurowali i wzajem nie
wspom agali przy łapaniu złodziejaszków. Jednak
chłopcy m ieli już doświadczenie i rutynę. Od dw óch
lat b a w ili się podczas odpustów w takie podchody.
Rzadko zaliczali stragany, gdzie za stołem stały dw ie
osoby. W ówczas ryzyko bycia przyłapanym było
Znaczne. Niestety tego lata straganów z pojedynczą
obsługą było mało.
Franek w kładał do kieszeni ściągnięte ze straganu
jojo na gumce, gdy ktoś złapał go za rękę. Zaskocze
nie b yło tak w ielkie, że z przerażenia nogi o dm ów iły
mu posłuszeństwa i nie b ył w stanie uciekać. Coś
takiego spotkało go po raz pierwszy.
- Chłopcze, w iem co masz w kieszeni. W idzia
łem jak to kradłeś. - Złapany na gorącym uczynku
Franek nie b ył w stanie w ydobyć z siebie głosu. Po
c h w ili ochłonął i dopiero w tedy zorientow ał się, że

za rękę trzyma go mężczyzna, którem u z Antosiem
przedwczoraj przytaszczyli b o k w o zu na blat do
straganu.
- Proszę pana, ja... ja to... - zaczął coś bełkotać.
- Nie tłumacz się chłopcze - przerwał m u mężczy
zna. Koledzy zorientowawszy się, że Franek został
złapany, uciekli. Pozostał w ięc sam na sam ze straganiarzem.
- Niech m nie pan puści - cicho wym am rotał.
- Puszczę cię tylko dlatego, że m i pomogłeś. Ale
drugi raz jak zostaniesz złapany, to będzie z tobą
źle. - Franek nagle poczuł się całkiem samotny,
m im o że naokoło b ył tłum tak gęsty, że trudno było
swobodnie przejść.
W kościele kończyły się nieszpory. Pielgrzym i
szykowali się już do pożegnania. Obrządek żegnania
się przed cudow nym obrazem M atki Boskiej Swarzewskiej b ył taki sam jak przy przyw itaniu. Antoś
ukradkiem patrzał na m uzykantów, którzy szykowali
się do odegrania odpow iednich m elodii towarzyszą
cych pożegnaniom feretronów. Zauważył, że nie
którzy z nich przed przyłożeniem instrum entów do
ust zakładali na w lo t do instrum entu jakieś nakładki
i dopiero wówczas grali. Spojrzał uważnie na innych;
ich instrum enty już takie nakładki miały. D opiero
teraz uśw iadom ił sobie, że trąbka, na której usiłow ał
grać nie miała takiej końców ki. I chyba pozostałe

instrumenty też tego nie m iały - tak myślał przypom inając sobie, jak na strychu im się przyglądał. Przecież
m iał kilka z nich w ręku, gdy starał się je poukładać
po tym, jak na nie runął sięgając po tubę.
Orszak wyszedł z kościoła. Na czele szli gospo
darze, za n im i pozostałe parafie. W racali tą samą
drogą, którą przyszli, kierując się do kapliczki nad
morzem. Tam również w edług tego samego obyczaju
co przy przyw itaniu odbyła się celebra pożegnania.
Tłum, któ ry się tam zebrał b ył dość spory. M iej
scowi w ylew nie żegnali się ze sw oim i znajomymi,
nieczęsto zresztą b y li to bliżsi lub dalsi członkow ie
rodzin. Również w iele życzliwości przekazyw ali so
bie mężczyźni i dziewczyny, które niosły emblematy
religijne. Czule żegnali się z gospodarzami. Każdego
ż księży żegnał ksiądz proboszcz ze Swarzewa.
Życzono dobrej drogi i do zobaczenia za rok. W ytw o
rzyła się jakaś przedziw nie życzliwa i przyjacielska
atmosfera. Pielgrzymi zaczęli się już oddalać. Gospo
darze jeszcze stali i machali rękoma. Orkiestra zagrała
pieśń „Kto się w opiekę odda Panu swemu” .
Gospodarze w ró cili do kościoła. Cudowna figurka
była już zasłonięta. Zaledwie kilka osób jeszcze m od
liło się. Chorągwie i proporce zostały wstaw ione do
odpow iednich stojaków mieszczących się po bokach
^ rogach ław ek a feretron ustawiały „obraznice”

pod ścianą na stojaku przy bocznym ołtarzu M atki
Boskiej. Ksiądz proboszcz z m inistrantam i podszedł
do głównego ołtarza. Wszyscy u klę kli na jedno kola
no, w stali i skierow ali się ku zakrystii. Tam chłopcy
stanęli w szeregu naprzeciw kredensu jak zawsze,
gdy w racali po zakończonym nabożeństwie. Z łożyli
u kło n przed proboszczem, któ ry podziękow ał im
przyjaznym uśmiechem. Wszyscy b y li już bardzo
zmęczeni dw om a dniam i intensywnej służby. M ini
stranci spokojnie przeszli do swojego kącika, gdzie
zdjęli kołnierze i komże i zawiesili je na drewnianych
wieszakach. Nie w ychodzili dopóki ksiądz proboszcz
b ył w zakrystii, potem gdy wyszedł, szybko w yb ieg li
na zewnątrz. Tam czekali na nich koledzy, z którym i
grasowali m iędzy straganami. Zaczęła się licytacja
zdobyczy.
- Cesz to belo z tobą, Franek? - zapytał Michał.
- Te so doi złapać, cesz z ce je za chłop - w tórow a ł
m u Janek. In n i ze zdziw ieniem popatrzeli po sobie.
Nie bardzo rozum ieli, o czym chłopcy m ówią.
- Rzeczeta doch nom cesz so stało - poprosił
Antoś.
Chłopcy niewiele m ieli do powiedzenia, bo uciekli
w m omencie zamieszania, gdy Franek został przy
łapany. A on milczał. Z robiło się wszystkim jakoś
nieswojo. Niezręczność tę przerw ał Wacek.
- Idzema do nai na ogródk obezdrzec co ma
moma naszabrowóne.

Cała grupa skierowała się w stronę obejścia Proenów. B ył tam obszerny ogród od u licy oddzielony
gęstym żywopłotem . W głębi na skarpie stała stodoła
a za nią dopiero pozostałe zabudowania. W ogro
dzie tym można było spokojnie się ukryć, nie będąc
zauważonym ani od ulicy, ani z dom u właściciela.
Przystąpili w ięc do przeglądu trofeów . Nie było tego
zbyt wiele. W ubiegłym roku, szczególnie podczas
drugiego odpustu, szaber, jak to określali, poszedł im
znacznie lepiej. Tym razem najlepiej w yp adł Michał.
M iał dwa pierścionki, jojo, trzy gw izdki, z których je
den b ył kogucikiem z pięknym i, kolo ro w ym i piórka
mi. Franek pokazał swoje jojo, ale czuł, że go parzy
w ręce. Było przecież kradzione. Ale gdyby go nie
miał, w yp adłby fatalnie. Tak w ięc dobrze, że je ma.
Antoś m iał puste kieszenie, nie dlatego, żeby b ył aż
tak uczciwy, ale p o prostu tak się złożyło. Nie m iał
dziś czasu być przy straganach.
- Franek, ma muszima isc przenieść nen tem rók
tw ojem u tatko w i - przypom niał Antoś. - To je ju
pózdze. O ni gwesno zaczenle rozbierać budę.
Obaj pobiegli w kierunku straganów zostawiając
kolegów w ogrodzie. Znaleźli się tam w odp ow ied
nim momencie. Zaczęła się już gorączka lik w id o w a 
nia jarmarku. U większości straganiarzy tow ary b yły
już zapakowane do dużych podróżnych w alizek lub

solidnych kartonów . Z pakow aniem sw oich kra
m ów ociągali się handlujący słodyczami, ponieważ
w praw dzie z rzadka, ale zdarzali się jeszcze ku p u 
jący. Stragan, który interesował chłopców b ył już
prawie całkiem rozebrany. Nieopodal stał znajomy
im mężczyzna.
- Dobrze, że już przyszliście, chłopaki. Zacząłem
się denerwować co z tym zrobić - wskazał na leżący
nieopodal na ziem i b o k wozu. - Przecież nie w iem
od kogo żeście to w zięli. Franek chciał jak najszyb
ciej uciec od tego mężczyzny. Nie spojrzał nawet
w jego stronę.
- Antoś, wes ten tem rók ze wslade a jó wezna
ło z przodku - rzekł Franek. Podnieśli z ziem i bok
w ozu i szybko udali się z nim do dom u Franka. Na
pod w ó rku było już cicho i spokojnie. Również na
w si z rzadka trafiał się jakiś przechodzień.
Gdy starannie składali skrzynkę w ozu podszedł
do nich ojciec Franka.
- Ne ja knópi, to je jó po odpusce - spojrzał dość
w ym ow nie na Franka. - Jak w a to zrobita, przindzesz
do mie. Ma móma ze sobą do pogódaniu. - Tego
właśnie bał się Franek. W iedział przecież, że roz
m owa z ojcem jest nieunikniona, ale łu d ził się, że
to nie nastąpi już, teraz. O bm yśliw ał sobie prawie
przez cały dzień przebieg tej rozm owy, ale w dal
szym ciągu nie w iedział co może ojcu powiedzieć,
a co chce zataić.

Antoś wracał samotnie do domu. Było już sporo
po szóstej. Słońce dawało długie cienie. Powietrze
było jeszcze nagrzane po długim upalnym dniu. Prze
chodził ko ło kościoła, gdzie niedaw no przelewał się
tłum i było bardzo gwarno i hałaśliwie. Po straganach
nie pozostało już śladu, jedynie gdzieniegdzie walały
się zmięte papiery i puste kartony. Był sam. Ogarnęło
go jakieś dziw ne uczucie, n i to pustki, n i tęsknoty.
Cisza, która go otaczała była dziw nie przejmująca,
a jednocześnie kojąca. Chciał przed tym uciekać
a jednocześnie to go wciągało. Rozłożył ręce i pod
skakując z nogi na nogę zaczął w ykonyw ać taneczne
półobroty nucąc jakąś tęskną m elodię. Poczuł się
całkiem w yizolow any, zam knięty jakby w szklanej
przestrzeni. W ydaw ało m u się, że w o k ó ł nikogo nie
ma. Nagle przystanął. Niew idzialna zasłona opadła.
Ocknął się i zauważył, że przygląda m u się Dorotka,
a obok niej stoi nieznany m u m łodszy od niej chło
pak. Poczuł się bardzo nieswojo. Uśmiechnął się do
niej i nieco zawstydzony poszedł szybko w kierunku
swojego domu.
- T y go znasz? - zapytał brat D o ro tki. - Tak
~ odpow iedziała. - To jest kolega Franka. Syna
tego pana, któ ry nas w ió z ł z dworca. Poznałam ich
Wczoraj. Sympatyczni chłopcy. Poczęstowali mnie
cukierkami.

O d poniedziałku nastały norm alne d n i sezonu
letniskowego. Życie toczyło się znow u dość leniw ie.
Nawet m inione dwa d n i b yły dla w czasow iczów
czasem w ypoczynku, m im o wyraźnego zamieszania
w e w si spow odowanego odpustem. Rodzina D orot
k i całe m inione niedzielne popołudnie spędziła na
plaży. Mieszkali na drugim końcu wsi, u M udlafów,
skąd łatw o można było dojść na brzeg morza bez
konieczności przechodzenia przez głów ną ulicę.
Ulica ta dzieliła wieś jakby na dw ie części. Letnicy
zw ykle w o le li mieszkać u tych gospodarzy, których
zabudowania usytuowane były właśnie po stronie
morza. W ychodzili wówczas z dom u le kko odziani,
zw ykle tylko w strojach kąpielow ych - nie m usieli
przechodzić przez wieś. Pozostali, którzy nie m ieli
takiej w yg ody p rzyw ykli do przedzierania się przez
podw órka, aby dostać się nad morze. Zw ykle prze
chodziło się ko ło zabudowań Szrederów, dawnej
piekarni, a dalej przez p o d w ó rko Kużla i Renusza.
A potem teren le kko opadał w kie ru n ku zatoki,
kończąc się głębokim wąwozem . W ąwóz ten b ył
zacisznym miejscem do plażowania, gdy w ia ł w iatr
z innych kierunków , a nie w prost od morza. W tedy
w ytw arzał się tam swoisty przeciąg. Zimą w ąw óz ten
b y ł doskonałym terenem do zjazdów saneczkowych.
W jednym i drugim kierunku od w ąw ozu rozciągały

się niezbyt rozległe o dcinki wąskiej plaży. W sło
neczne i ciepłe d n i miejsca te były dość licznie zajęte
przez plażow iczów . Tu rów nież usytuowana była
w m orzu jedna z dw óch przebieralni, do której p ro 
w a dził kilkunastom etrowej długości pomost. Dalej
w kierunku Pucka, na nieco większym zboczu rosły
gęste krzaki zdom inowane przez jeżyny. Tam plaży
nie było; jedynie podczas spokojnej w o d y można
było łatw o przejść po grubym żwirze i znaleźć się
znow u na kró tkim odcinku białego, drobnego pia
sku. W tych okolicach zw ykle z u ro k ó w plażowania
korzystała rodzina D orotki.
- Pozwól, tatusiu abyśmy z bratem przeszli się
trochę w zdłuż brzegu - zwróciła się do ojca Dorotka.
- Niedługo będziem y z pow rotem .
Nie było sprzeciwu ze strony ojca. Dzieci zasta
naw iały się przez chw ilę w którą iść stronę. Wczoraj
wieczorem zro b ili sobie całą rodzinką długi spacer
plażą w kierunku na W ielką Wieś. Znali w ięc już
ten odcinek brzegu. Zresztą zbyt daleko ujść tam
nie m ożna było. D oszli do m urow anej strażnicy
w ojskow ej odległej o kilkadziesiąt m etrów od krzyża
przydrożnego, gdzie pielgrzym i przygotow yw ali się
przedwczoraj na uroczyste wkroczenie do wsi. Dalej
Za strażnicą spacer po plaży b y ł niem ożliw y. Rozcią
gały się jak okiem sięgnąć zasieki. Był to w yso ki na
Ponad dwa m etry płot. Na solidnych betonow ych

słupach rozciągnięty b ył w wąskich odstępach drut
kolczasty; oczywiście tak gęsto, aby n ik t nie m ógł
się przecisnąć. Przy strażnicy, czyli tam gdzie się
zaczynały te zasieki, ó w p ło t w yprow adzony b ył k il
kanaście m etrów w morze, tak by od w o d y również
n ikt nie m ógł się dostać na dalszy odcinek plaży.
W zasiekach zainstalowane b y ły rakiety świetlne
ostrzegawcze, a ponadto cały teren w zdłuż morza
b ył z częstotliwością co parę godzin patrolow any
przez żołnierzy-wopistów.
Jurek, brat D orotki, m im o że b ył od niej ponad
ro k młodszy, tym razem zarządził, że idą w stronę
przeciwną. Z w ykle to ona narzucała bratu swoją
wolę. Poszli w ięc w kierunku Pucka. Była to bar
dzo trudna przeprawa. Stromy brzeg gęsto porastały
zarośla wchodzące w w ie lu miejscach na odległość
dw óch, trzech m etrów do w ody. Aby dalej iść przed
siebie m usieli w chodzić po kolana do w ody. Dzień
b ył ciepły, słoneczny, tak w ięc taplanie się w w o 
dzie było przyjemnością. Po niedługim czasie do
tarli do odcinka ładnej, szerokiej plaży, z drobnym ,
białym i bardzo sypkim piaskiem. Tu zastali sporo
letników , którzy leżeli na rozłożonych na piasku
kocach. D zieci baraszkow ały w p łytkie j w odzie.
Z tego miejsca do w si prow adziła szeroka droga
w w yraźnym obniżeniu terenu. Dalej rozciągały się
pola i łąki, przylegające do stromego brzegu nieco

niższego od tego, któ ry pozostaw ili za sobą, ale tak
samo gęsto zarośniętego krzakami. Ten dalszy brzeg
b ył już niedostępny. Zagrodzony w ysokim płotem
z zasiekami. Konstrukcja tego pło tu była taka sama
2 jaką zetknęli się już wczoraj na spacerze. Tak w ięc
udało im się dokładnie poznać dostępny dla wcza
sow iczów odcinek brzegu.
- Dora - tak zwracał się Jurek do siostry. - Wra
camy.
Rozejrzeli się w o kó ł. Zauważyli, że z k lifu prow a
dzi ścieżka, którą akurat schodziła matka z dw ójką
dzieci.
- Sprawdźmy, czy tamtędy uda się dojść do ro
dziców - pow iedziała Dorotka.
Zeszli z plaży na łąkę, a następnie zaczęli wspinać
się po dość stromym zboczu. Gdy weszli na szczyt
k lifu zauważyli zabudowania. W ąski pas ziem i od
dzielający obejścia tych zabudowań od strom izny
klifu zagospodarowany b ył na poletka z ziemniakami
lub ze zbożem. Zarośla od góry nie były tak gęste jak
przy samej wodzie. W niektórych miejscach zauważy
li wyraźne przesieki i wydeptane ścieżki prowadzące
do wnętrza tego gąszczu krzaków.
- Pójdźmy którąś z tych ścieżek w głąb krzaków
- zaproponowała Dorotka.
Weszli. Jurek szedł pierwszy. Schodziło się krętą
ścieżką po łagodnym zboczu. Po kilkunastu metrach
naarszu, w czasie którego trzeba było uważać, aby

nie być osmaganym przez p okrzyw y i kolce jeżyn,
znaleźli się na m ałej polance, le k k o nachylonej
w kierunku brzegu i otoczonej ze wszystkich stron
krzakami. Jedynie od strony morza była ona od
słonięta, gdyż zarośla porastały tu w ysokie zbocze
stromo schodzące do morza. W ido k na zatokę b ył
stąd wspaniały. Dorotce bardzo się tu spodobało.
Usiadła na ziemi i zapatrzyła się w morze. Niebieskie
morze skrzyło się w słońcu. Rysowała się wyraźna
granica m iędzy szerokim pasem jasnoniebieskiej
w o d y ciągnącym się w zdłuż brzegu a głęboko gra
natową w odą pozostałej części zatoki. Lekki w iatr
muskał fale i czasami w oddali tw orzyły się słabe
białe grzywy. W idnokrąg z lewej strony zamykał
ląd Półwyspu Helskiego. W idoczność była dobra
i w yraźnie rysowały się zabudowania Chałup i Kuź
nicy na tle zielonego, gęstego lasu. Z prawej strony
w zro k przyciągała charakterystyczna sylwetka fary
w Pucku z wyraźnie ściętą wieżą wyłaniająca się
jakby z trzcinow isk i lasów. Na w prost rozciągał się
bezkres w ód, któ ry zlewał się z błękitem nieba.
- Popatrz Jurek, jak tu pięknie - pow iedziała
Dorotka.
- Przestań bajdurzyć, ja czuję się w tych chasz
czach jakoś nieswojo - odparł Jurek i od w ró cił się
ku ścieżce, którą tu przyszli. Zdrętw iał z przerażenia.
Zobaczył trzech rosłych chłopaków wchodzących
na polanę.
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D o ro tka zapatrzona jeszcze w m orze le n iw ie
wstawała z ziemi i nie miała pojęcia co działo się za
jej plecami. Rozmarzona odw róciła się i zobaczyła
przerażoną twarz brata. W tedy dopiero zauważyła, że
nie są sami na małej pow ierzchni w tak ustronnym
miejscu. W pierwszej c h w ili nie rozpoznała przyby
szów, bo b yli w kąpielówkach.
- Cześć chłopaki - pow iedziała i zaczęła się za
stanawiać - czy ja pamiętam wasze im iona. Ty jesteś
Franek, a ty Antoś, a ciebie - zwróciła się do ich
kolegi - to ja nie znam.
- To jest Michał - odpowiedział Antoś, zaskoczony
tym, że ich pamiętała.
- W idzieliśm y was jak tu w chodziliście - w trącił
Franek - To nasza kryjów ka i nie lu bim y tu obcych.
Ale Dorotce w o lno , co chłopaki? - Pozostali kiw n ę li
głowam i, że się zgadzają, ale dziw nie pytająco pa
trzyli na Jurka. D orotka to zauważyła. - Nie pam ię
tasz Antoś, przecież to jest m ój brat. W idziałeś nas
przecież wczoraj wieczorem.
Antoś ze wstydu poczerwieniał. Przypom niał so
bie w jakich okolicznościach poznał brata D orotki.
Tego zakłopotania na szczęście n ik t nie zauważył.
- Pięknie tu, prawda - pow iedział Franek. - M o
żemy się tu spotykać, jak chcecie.
- W spaniały pomysł. Już jutro o tej samej porze
- podchw yciła Dorotka.

Parę dni po odpuście zmarła pani Apolonia. Od
dłuższego czasu narzekała na ostre bóle głow y. Gdy
nachodził ją taki ból, sięgała szybko po proszek
pospolicie zwany kogucikiem . D awało to jakąś ulgę
i tak się kuro wała aż do wczoraj, kiedy rano rodzina
znalazła ją już zimną w łóżku. Przywołany z pogoto
w ia lekarz stwierdził zgon i postaw ił diagnozę. Był to
udar mózgu. Gdy dow iedział się, że od lat cierpiała
na chroniczne bóle głow y, a ponadto zauważył, że
była sobie nieźle tęga, nie m iał żadnych w ątpliw ości,
że przyczyną zgonu było w ysokie ciśnienie, zresztą
nigdy nieleczone, nawet nierozpoznane.
Nagłe odejście pani A p o lo n ii b yło szokiem nie tyl
ko dla rodziny, ale również dla całej wsi. Była kobietą
przez wszystkich łubianą i poważaną. Szczególnie
lu b iły ją dzieci z przedszkola. Często pomagała pani
Tolce w zajęciach z przedszkolakami, a jak trzeba
było szykowała również po siłki dla dzieci. Bardzo
dobrze gotowała i dzieci zawsze były zachwycone,
gdy w id zia ły panią Połę przy kuchni. W iedziały, że
będzie wówczas wspaniałe jedzenie. Mąż jej b ył bar
dzo dobrym człowiekiem , ale nigdy nie interesowały
go sprawy domu. Teraz stał nad łóżkiem całkiem bez
radny. Kom pletnie nie docierało do niego, że zmarła
jego żona. O sierociła p ię cio ro dzieci. Najstarsze
z nich, Hanka miała niew iele ponad dziewiętnaście

lat i w obec bezradności ojca musiała zająć się p o 
grzebem i zacząć matkować młodszemu rodzeństwu.
Najmłodsze dziecko, Renatka, miała zaledwie siedem
lat i skończyła w tym roku pierwszą klasę, a starszy
od niej brat b ył w w ie ku Franka i Antosia.
Codziennie od dnia śmierci aż do pogrzebu, trzy
fazy dzienne: rano, w południe i wieczorem roz
brzm iew ały wszystkie trzy dzw ony kościelne, w zy
wając m ieszkańców w si do m o d litw y za duszę pani
Połi. Panu organiście pom agali w tym ministranci.
Lubili to, bo była to swego rodzaju rozrywka. Zw y
kle na A n io ł Pański dzw oniło się z kruchty, w której
Z lewej strony przy kamiennej kropie lnicy p od w ią
zany b ył na haku gruby sznur wychodzący z otw oru
pod sufitem. Ciągnęło się za ten sznur i wówczas
rozlegał się głos najmniejszego z trzech dzw onów
o tonacji dość wysokiej. Pozostałe dwa dzw ony były
większe, choć różnej w ielkości i ich głosy też były
różne. Teraz, gdy trzeba było, aby d zw o n iły wszyst
kie trzy dzwony, szli na chór i stamtąd po trzech
schodach ukrytych za organami w chodzili na p ie rw 
szy poziom w ieży kościelnej. Tam sięgały sznury od
Pozostałych dw óch dzwonów. Było to pomieszczenie
dość przestronne, ale w znacznej części zajęte przez
rniechy, z których tłoczone było pow ietrze do orga
nów. Urządzenie to zajmowało po prawej stronie pra
w ie połow ę przestrzeni tego pomieszczenia. W głębi

stał silnik elektryczny napędzający to urządzenie. Zaś
z lewej strony, tuż za drzw iam i w ejściow ym i usytu
owane b yły schody prowadzące na wyższe poziom y
w ieży kościelnej. Środek b ył pusty i służył do dzw o
nienia. Nie była to czynność łatwa. Trzeba było się
przyuczyć i posiąść um iejętność ciągnienia za liny,
a poza tym m ieć trochę krzepy, szczególnie żeby
pokonać bezwład największego dzw onu. Chłopcy
m ocow ali się oburącz z każdym z dzw onów . Trzeba
więc, aby było ich do tej czynności trzech. Dobrze
obznajom iony z techniką dzw onienia mężczyzna,
jak pan organista, p o trafił na dw ie ręce obsłużyć
dwa dzw ony jednocześnie i w tedy wystarczał jeden
ministrant do pomocy. Jednak zawsze potrzebne były
m inim um dw ie osoby.
Ostatnie kilka dni b yły w yjątkow o upalne. Był
koniec lipca. Zaczynały się przygotow ania do żniw.
Pan Sztefan, k tó ry pracow ał w e W ładysław ow ie
w Szkunerze przy obróbce ryb, brał zw ykle urlop
na okres żniw. Pracą przy koszeniu zboża odrabiał
czynsz za mieszkanie, które zajmował ze swoją liczną
rodziną w połow ie chaty będącej własnością K onko
la. Druga część zajęta była przez Trudę H intzkow ą
i jej syna. Wszyscy o n i b y li w yrobn ikam i w gospo
darstwie K onkolów . Chata mieściła się po przeciwnej
stronie ulicy niedaleko od gospodarstwa, od którego
oddzielona była zielonym placem, na którym latem

pasły się stada gęsi. Na środku tego placu rosła rozło
żysta grusza. Chata ta wyróżniała się spośród innych
dom ów . Była niska, m ury z czerwonej cegły, ale
o niedużych okienkach. Dach był spadzisty, pokry
ty słomą. Usytuowana była na skarpie przy drodze
prowadzącej do kapliczki nad morzem. Był to swego
rodzaju bliźniak. Jedno i drugie mieszkanie składało
się z dw óch izb i kom ory oraz niedużego chlewika,
w którym trzymano drób. Na podłodze we wszystkich
pomieszczeniach była utwardzona glina, a w jednej
z izb w rogu, tuż za drzwiam i wejściowym i palenisko
Z płytą kuchenną.
Siedział teraz pan Sztefan przed dom em na spe
cjalnie zrobionej ławeczce z deski ułożonej na dw óch
podpórkach. Jedna z nich była nieco wyższa i zakoń
czona żelaznym klinem . Na nim ułożone było ostrze
kosy, zaś rękojeść zawieszona na lince podwiązanej
na gałęzi w iśni stojącej na środku niew ielkiego p o 
dwórka. Trzeba było tak kosę ułożyć, aby m etalow y
sztorc płaską pow ierzchnią przylegał do klina. Teraz
można było przystąpić do klepania kosy. Polegało to
na zbijaniu m łotkiem ostrza miejsce przy miejscu. Od
czasu do czasu należało ostrze polać wodą. W ten
sposób przygotow yw ało się kosę do pracy, aby była
odpow iednio ostra przy żęciu żyta. Dobrze naostrzo
na kosa była chlubą żniwiarza. Dlatego spędzali oni
Wiele czasu na ich ostrzeniu.

Matka D o ro tki nie była zaskoczona tym dziw nym
stukotem, jaki dobiegał prawie z każdego podwórka,
zetknęła się ze zwyczajem klepania kosy już przed
wojną, gdy była na obozie harcerskim w Osłoninie.
Jednak dla dzieci i ich ojca było to całkiem nowe
doświadczenie. Jurek, gdy całą rodzinką schodzili
na plażę, przyglądał się z dużym zainteresowaniem
jak w sąsiedztwie gospodarz pochłonięty b ył tym
przedżniwnym zajęciem. Nawet przystanął na chwilę
i z uwagą przyglądał się, jak precyzyjnie m łotek
uderzał spadając na samo ostrze kosy.
Było już prawie w p ó ł do pierwszej. Franek, Antoś
i M ichał w yszli z kościoła. Skończyli właśnie p o 
dzw onne w południe. Już niedługo skończy się ten
obowiązek. Jutro będzie pogrzeb. Teraz spieszyli się
do dom ów , bo m atki były bardzo niezadowolone,
gdy któryś z d o m o w n ikó w spóźniał się na obiad.
Obiad zawsze b ył w południe i trzeba było go zjeść
z całą rodziną. Na odchodnym Franek przypom niał
kolegom .
- Dziś doch je pusto noc. D o dzeci o trzeci je
kucha. Mdzeta wa?
- Jo, ma mdzema - odpow iedzieli chłopcy.
Spotkali się o koło trzeciej przed dom em pogrze
bow ym . D rzw i wejściowe b yły już otwarte. Weszli
n ieśm iało do sieni. P okoje b y ły także otw arte.

W pokoju na lew o ustawiono stoły nakryte białym
obrusem. W pokoju na prawo, centralnie, na samym
środku, na dw óch wspom ikach-ławkach stała otwar
ta trumna. U w ezgłow ia trum ny urządzony b ył ołta
rzyk z dużym krucyfiksem ustawionym w ysoko na
podwyższeniu. Niżej stały cztery lichtarze z grubym i
świecami i wazony z kwiatami. Z prawej strony trum 
ny oparty o krzesło b ył w ieniec z szarfami. Stojące
w rogu pokoju lustro było zasłonięte prześcieradłem,
a okna przysłonięte zasłonami. We w nętrzu pokoju
Unosił się dziw ny, pog rze bow y zapach k w ia tó w
i palących się świec. B yło duszno.
Franek wszedł pierwszy. Przykląkł niedaleko drzwi.
Dwaj pozostali musieli wejść głębiej do pokoju i uklę
kli tak, że dokładnie w idzieli twarz nieboszczki. Była
ona dziwnie odmieniona, gruba i zarumieniona. Patrzyli
na nią ze strachem i przerażeniem. Pamiętali ją prze
cież jako miłą i sympatyczną opiekunkę a teraz to jakby
ktoś całkiem inny. O dm ówili zdrowaśkę, przeżegnali się
i wyszli. W korytarzu czekała na nich sąsiadka Michała,
która z kilkom a innymi kobietami ze wsi pomagała przy
przygotowywaniu poczęstunku pogrzebowego. Dała
do ręki każdemu z nich duży kawał ciasta.
- Bóg zapiać, że w a przeszła i zm ów iła pócerz za
desze pani Poli - powiedziała.
Chłopcy wyszli, zajadając się pysznym ciastem
drożdżowym .

Dzień „pustej nocy” b ył bardzo upalny. Cała wieś
szykowała się, aby zajść do dom u pogrzebowego.
Kobiety od m ó w iły już z rana różaniec, zresztą od
m aw iały go codzienne od dnia śmierci. Jednak ten
w ieczór i ostatnia noc to czas specjalnego czuwania
nad trumną.
- Daj m ie b ió ló koszela, białko - rzekł pan Józef
do żony. - Jó doch musza belno wezdrzec na tij
pusti noci.
Pan Józef p e łn ił specjalną rolę w e wsi. B ył sza
now anym gospodarzem. Jego gospodarstwo było
jednym z większych w Swarzewie. Piastował poważ
ną funkcję członka Rady Parafialnej. Często byw ał
w kościele na nabożeństwach i z racji pełnionej funk
cji zasiadał w stallach w prezbiterium oraz zbierał
kolektę podczas mszy niedzielnych. Robiło się już
szaro, gdy dotarł do dom u pogrzebowego. Przed
drzw iam i w ejściow ym i stało sporo osób, które nie
m ogły nawet dostać się do sieni, nie m ówiąc już
o pokoju, w którym wystaw iona była trumna. Rozle
gał się akurat śpiew pieśni pogrzebowej „Śpijże już
po tw oim boju, chrześcijanie ukochany” . Podchodząc
p o zd ro w ił zebranych.
- Pusceta m ie tam bene. To ju je czas na różańc
wieczorny.
Tłum ek rozsunął się i zrobił przejście. Gdy wszedł
do pokoju zrobiło się lekkie poruszenie. Ci co klęczeli

przed trumną przesunęli się nieco w głąb pokoju. Pan
Józef u klą kł na jedno kolano, przeżegnał się i zaczął
się m odlić po cichu, jednocześnie dyskretnie rozglą
dając się w śród zebranych. Chciał się zorientować na
kogo będzie m ógł liczyć do w tórow ania w modłach,
a szczególnie w śpiewie żałobnych pieśni. W p o ko 
ju było bardzo gorąco. Nie zdziw ił się. Nie można
przecież okien otwierać, bo są zasłonięte, a poza
tym zwyczaj zakazuje otwierania okien. Popatrzał na
trumnę. Z w ło k i w yd ały m u się dziw nie odm ienione.
Był tu dziś z rana, gdy kobiety odm aw iały różaniec.
Owszem, pani Pola była za życia przy kości, ale teraz
całe koryto trum ny w ypełniały zw łoki. W ie lki brzuch
sterczał w ysoko, a twarz była dziw nie nalana i czer
niejąca. W yglądało to wszystko bardzo niepokojąco.
Pan Józef jako człow iek doświadczony w iedział, że
w takich przypadkach trzeba przystąpić do działania
niezwłocznie. Z w rócił się do dom ow ników .
- Przeniesta balika z w oda zemną ze stednie
i wstawta jd pod zark. Na tw órz polożta jij chustko.
Zaczęła się krzątanina. Nawet te osoby, które stały
przed dom em d z iw iły się temu poruszeniu. Z ust do
Ust powtarzano szeptem:
- Z nią je lecho. Cobe ona bios nie pakla, tako
je napuchló.
Z robiło się w ie lkie zamieszanie. Część lu dzi w y 
szła na zewnątrz budynku. Reszta starała się jakoś
Pomagać d o m ow niko m . Przyniesiono w ię c balię

z świeżo nalaną ze studni wodą. Umieszczono ją pod
tmmną. Ktoś powiedział, że sama w oda niewiele p o 
może. Owszem, trochę ochłodzi powietrze. D opiero
gdy na z w łoki położy się żelazne łańcuchy zanurzone
w wodzie, to można będzie zapobiec katastrofie. Pan
Józef przyznał rację, trzeba położyć łańcuchy. Zw rócił
się do stojącego obok ojca Franka.
- Te mósz tli nóbleźi, kamrace, przenieść póra
czeidow.
W międzyczasie najstarsza córka pani Poli za
kryła jej twarz białą, koronkow ą chusteczką. O d
sunęła się od trum ny i rozpłakała się. D w ie starsze
panie, b liskie sąsiadki, poszły w jej ślady. Panu
Józefowi, co zw ykle prow a dził m odły przy trum nie
i b ył odp orny na wzruszenia, teraz zakręciły się łzy
w oczach. Póki twarz pani Poli była odsłonięta, to
tak jakby była wśród nich. Teraz, gdy została zakryta
zabrakło kontaktu w zrokow ego i żałobnicy odnieśli
wrażenie, że odeszła od nich. Z robiło się wszyst
k im dziw nie smutno. Pan Józef rozpoczął modły,
wszyscy zebrani u klękli, nawet ci przed domem.
W połow ie odmawiania różańca w ró cił ojciec Franka
z łańcuchami. Nie chciał przeszkadzać w różańcu.
Zatrzymał się przed domem, przykląkł i dołączył do
odmawiających zdrowaśki.
Skończono modły. Niektórzy z żałobników zaczęli
w ychodzić z pokoju. Tych proszono, aby weszli do
sąsiedniego pokoju, gdzie na długich stołach przy-

gotow ano poczęstunek. B yło to kilka rodzajów ciast,
a do picia podawano kawę. Jedni siedzieli krócej, inni
dłużej. Gdy zwalniało się miejsce przy stole proszono
kolejnych żałobników na poczęstunek. Pan Józef po
w yp iciu filiża n ki kaw y i zjedzeniu dw óch kaw ałków
ciasta w ró c ił do p oko ju żałobnego. W międzycza
sie ojciec Franka przełożył przez trum nę łańcuchy,
a ich ko ń có w ki um ieścił w wannie, do której właś
nie nalano świeżej, zimnej w ody. Obaj popatrzeli
na nieboszczkę.
- Jó meszla, że ona wetrzim ó do witra. - Stwierdził
pan Józef i zaintonow ał „D obry Jezu a nasz Panie
daj jej wieczne spoczywanie” .
Nocą pow ietrze nieco ochłodziło się. B ył to już
piąty dzień od śm ierci pani Poli. Każdego ranka
słońce wstawało w pełni krasy. Niebo było za każ
dym razem bez śladu chmur. Podobnie było dziś.
Zapowiadał się znow u upalny dzień.
Pogrzeb wyznaczony b y ł na godzinę dziesiątą.
W yprowadzenie zw łok z dom u pogrzebowego nastę
pow ało zw ykle p ó ł godziny wcześniej. Rano jeszcze
odm ów ion o różaniec. Przyjezdni kre w n i siedzieli
w p oko ju o bo k i je d li śniadanie. O ko ło godziny
dziewiątej rodzina i krew ni zebrali się przed trumną.
Ktoś zaproponow ał, aby zdjąć z twarzy chusteczkę.
Jednak n ikt się nie odważył, gdyż część szyi, która
była niezasłonięta wyglądała odrażająco. Również

dłonie były całkow icie zaczerniałe. Zdjęto łańcuchy
z trum ny. N iektórzy ukradkiem zerkali na zegarek.
Brat pani Poli, któ ry przyjechał z G dyni szeptem
pow iedział do swojej żony: - Niechże już ten ksiądz
przyjdzie jak najszybciej, żeby się nie stało jakieś
nieszczęście. Zobacz, ona jest okropnie napuchnięta;
prawie nie mieści się w trumnie.
Z ro b iło się jakoś d ziw n ie i niesw ojo. Z w ykle
przed przyjściem księdza narastała nostalgia i żal,
że już trzeba będzie się na zawsze pożegnać z kimś,
przecież bardzo bliskim . Tym razem nawet dzieciom
pani Poli udzieliło się to niesamowite uczucie. Czy
to jest jeszcze kochająca matka, czy rozkładające się
ciało, które trzeba jak najszybciej oddać ziemi.
Punktualnie o w p ó ł do dziesiątej wszedł do izby
pogrzebowej ksiądz proboszcz, któremu towarzyszył
organista i dw óch ministrantów. Jeden z nich trzymał
w d ło n i k ro p id ło a drugi kociołek z w odą święconą.
Po odśpiew aniu i odm ów ien iu przez księdza po
łacinie odp ow iednich m odłów , organista zaintono
w a ł „w ieczny odpoczynek ...” . W tym czasie ksiądz
pośw ięcił z w ło k i i rów nież zebranych, i skierował
się do wyjścia. Na zewnątrz uform ow ał się już orszak
pogrzebowy. Krzyż, dw ie czarne chorągwie, dw ie
fioletow e i dw ie czerwone niesione przez mężczyzn,
następnie niesione przez dw ie dziewczyny pro p o r
ce z czarnym i wstążkam i u szczytu oraz feretron
udekorow any dw om a czarnymi wstęgami po bo-

kach. Zaczęto w ynosić wieńce, które podejm ow ali
chłopcy ze starszych klas, specjalnie do tej posługi
Zamówieni. Za n im i ustaw ili się m inistranci, ksiądz
proboszcz i nieco z boku stanął organista. Z dom u
w o ln o w y c h o d z ili żałobnicy i stawali p o bokach
Zostawiając środkiem w o lne przejście.
Po ch w ili dało się słyszeć charakterystyczny stukot
dochodzący ze środka domu. D obijano gw oźdźm i
w ieko od trum ny. B ył to sygnał do wzm ożonego
szlochu. Rozpłakała się nie tylko najbliższa rodzina,
ale wszyscy sąsiedzi i bliscy znajom i nieboszczki.
Pustą trum nę łatw o było wnieść do pokoju. Teraz,
obciążona zw łokam i stanowiła nie lada problem .
Z trudem radzili sobie tragarze z przeniesieniem
jej przez wąskie drzw i pokoju. Pan Józef zauważył
Wyraźne niebezpieczeństwo, że trum na obsunie się
na podłogę w sieni i krzyknął:
- Neże, pomożeta doch tam tym tregrom.
Ktoś stojący najbliżej d rzw i frontow ych podbiegł
i ch w ycił trum nę z boku, na któ ry w yraźnie się
przechylała.
- Cholipcia, ale pani Pola je cężkó - p o w ie 
dział.
- To terno, że ona m ocno napuchla - odp ow ie
dział jeden z tragarzy.
Trum nę p o staw ion o na marach i przepasano
pasami, aby nie przesuwała się podczas niesienia.
Ośmiu mężczyzn, po czterech z każdej strony p o d 

niosło mary. U łożyli je sobie na ramieniu, w miarę
m ożliw ości -wygodnie. B yli gotow i do drogi.
Kondukt żałobny ruszył. Tym razem był wyjątkowo
okazały. Oprócz em blematów kościelnych i w ieńców
niesionych przez dzieci, szły panie z róży różańcowej
z palącymi świecami w ręku. Ksiądz proboszcz i organista
podczas przemarszu do kościoła śpiewali odpow ied
nie psalmy po łacinie. Za trumną w m ilczeniu kroczył
bardzo liczny tłum . Chyba zebrali się mieszkańcy
z całej wsi. Powagi sytuacji dopełniały dzw ony, któ 
rych tęskny dźw ięk napełniał powietrze. Pogoda była
wyjątkowa. Słońce zaczęło już przypiekać. Szykował
się kolejny bezwietrzny, upalny dzień.
- Franek, wezdrze le przez okno, jak dalek oni
są? - zapytał Antoś przechwytując sznur od śred
niego dzw onu, którym d zw o n ił Franek. Antoś teraz
d z w o n ił dw om a dzw onam i. Nie b yło to zadanie
łatwe, poniew aż d zw ony będąc różnej w ielkości
m iały różne w ych yły i dlatego mniejszy dzw on w y 
magał częstszego ciągania sznurem. Michał „walczył”
z najw iększym dzw onem . Dla nastolatków b yło
to zadanie trudne, tak więc z ulgą przyjęli słowa
Franka: - O ni są ju w kościele. U w iesili się na sznu
rach i zatrzym ali rozkołys dzw onów . A b y upe w 
nić się czy rzeczywiście kon d u kt pogrzebow y jest
w kościele, otw orzyli uważnie drzw i prowadzące na
strych nad kościołem i nasłuchiwali. Rozpoczęły się

już uroczystości pogrzebowe. Organista i ksiądz pro
boszcz śpiewali po łacinie znane im psalmy pogrzebo
we. Były to egzekwie, część nabożeństwa żałobnego
odprawiana przed mszą. Trw ało to zwykle około pół
godziny. Nie spiesząc się zeszli z w ieży kościelnej
i skierowali się ku wyjściu z kościoła. Na zewnątrz
nieopodal kruchty, na cmentarzu przykościelnym stali
mężczyźni, którzy nieśli tm m nę, krzyż i chorągwie,
gawędząc i paląc papierosy. Franek i Antoś z ociąga
niem skierow ali swoje k ro k i do zakrystii. Jakoś nie
spieszyli się zbytnio. D o rozpoczęcia mszy zostało
jeszcze z p ó ł godziny. Zauważyli na u licy D orotkę
i jej brata. Zatrzymali się. Pierwszy zagadnął Fra
nek.
- Chcecie zobaczyć jak się dzwoni? - zapytał
i zaraz zachęcająco dodał. To chodźcie z nam i na
Wieżę kościelną.
Propozycja wydala się Dorotce bardzo interesują
ca. Popatrzała pytająco na brata. Znal siostrę na tyle,
że w id zia ł co oznacza to spojrzenie. K iw ną ł tylko
głową na zgodę. Pojaw iły się jednak problem y, bo
następne dzwonienie będzie, gdy kondukt pójdzie na
cmentarz. Uroczystości pogrzebowe w kościele trwały
Zwykle około półtorej godziny, albo i więcej. Skończą
się w ięc one o koło południa. Ale o godzinie d w u 
nastej p o w in n i być razem z rodzicam i na obiedzie.
O biady jadali u pani Rekowskiej. Na szczęście blisko
stąd do kościoła. Nie była to oczywiście żadna oficjał-

na jadłodajnia - kuzynostw o ojca D o ro tki mieszkało
u pani Rekowskiej, przyjęła ich zatem w yjątkow o do
kom pletu swoich gości na obiady. Śniadania i kolacje
organizow ali w sw oim zakresie. D orotka i jej brat
u m ó w ili się z chłopakami, że szybko zjedzą obiad
i przyjdą, aby razem wejść na wieżę.
Msza już się kończyła. Ksiądz proboszcz puryfikaterzem pieczołowicie wycierał kielich. Następnie
poskładał go w podw ójną zakładkę i nałożył na
kielich. Potem przyszła pora na położenie pateny,
a na nią palki. Ubrany w ten sposób kie lich od
stawił na bok i przystąpił do składania korporału,
po czym w ło żył go do bursy. Kielich postaw ił na
środku ołtarza i nakrył go czarnym welonem, usta
wiając tak, aby wyhaftow any symbol zwrócony był
do ludzi. Na tak przyozdobionym kielichu położył
bursę z korporałem. Franek, ilekroć służył do mszy,
przyglądał się tym czynnościom z w ie lką uwagą
i d ziw ił się, że ksiądz proboszcz nigdy jeszcze nie
p o m ylił kolejności. Nawet się czasami zastanawiał
co by tu zrobić, żeby była wpadka. Pewnie i tak nikt
nie zauważyłby tego, bo ksiądz ubierał kielich na
ołtarzu odw rócony plecami do ludzi. Chwilę później
ksiądz przesunął się na prawą stronę ołtarza, gdzie
w międzyczasie ministrant ustawił mszał. Odśpiewał
po łacinie m odlitw ę i zakończył mszę słowami: „Reąuiescant in pace”, organista odpowiedział: „Am en”.

Mąż pani P oli i wszystkie ich dzieci podczas
trwania mszy klęczeli na ganku za trumną. Teraz
zasiedli w ławkach po prawej stronie nawy. Orga
nista pospiesznie schodził z chóru, aby zdążyć na
końcow e m odły przy trum nie. W zakrystii ksiądz
proboszcz zm ieniał szaty liturgiczne. Po c h w ili w y 
szedł przed ołtarz ubrany w kom żę i kapę w asyście
m inistrantów . W acek niósł ko cio łe k ze święconą
Wodą i kropid ło, Franek kadzidło, a Antoś naczynie
z potłuczonym drobno bursztynem. Po przyklęk
nięciu przed ołtarzem zeszli do naw y poza balu
stradę. M inistranci klę knęli na najniższym stopniu,
żaś ksiądz proboszcz u klą kł przy kratkach i oparł
się o balustradę. Rozpoczął odm awiać zdrowaśki
Za zmarłych. W ręku m iał spory p lik kartek. Zbierał
je wcześniej organista podchodząc do siedzących
W ławkach. N iektórzy m ieli już w y p o m in k i napi
sane, in n i d ykto w a li mu, a on spisywał uważnie,
aby ksiądz proboszcz nie m iał trudności z odczyty
waniem. Działo się to wszystko przed mszą, kiedy
ksiądz proboszcz jeszcze siedział w konfesjonale
i słuchał spowiedzi. Teraz wszyscy w kościele klęcze
li i m o d lili się. Nie było kartki, gdzie nie wspom inano
by pam ięci pani Poli.
- W ieczny odpoczynek racz jej dać Panie - po
trzykroć pow iedział ksiądz - a światłość w iekuista
niechaj jej świeci na w ie k i - o d p ow iadali ludzie
w kościele.

- Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Ksiądz proboszcz wstał z klęczek i przystąpił do
ceremoniału poświęcenia i okadzenia trumny. Gdy te
czynności zostały dokonane, organista zaintonow ał
po łacinie hymn. Jego słów oczywiście n ik t nie rozu
miał, ale b ył to sygnał dla tragarzy, że trzeba się wziąć
do pracy. N iektórzy z nich odstaw iali św ieczniki
z grom nicam i na bok, aby nie przeszkadzały przy
odwracaniu trum ny, in n i brali wieńce, którym i obło
żone były mary podczas uroczystości i przekazyw ali
je dzieciom. Te zaś ustawiały się w orszaku pogrze
b ow ym w ustalonej uprzednio kolejności.
D o kościoła weszła D orotka ze swym bratem
i skierow ali się ku schodom w iodącym na chór.
W o ln o w c h o d z ili p o stopniach przyglądając się
temu, co działo się w kościele. Wszystko to było
dla n ich czymś now ym . N igdy nie uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych na wsi. Dorotce
przypom niały się jakieś niejasne obrazy z pogrzebu
jej dziadka. Była wówczas małym dzieckiem. A poza
tym, było to w kaplicy cmentarnej. Pamiętała tylko, że
było bardzo ciasno i wszyscy b y li ubrani na czarno.
Zaś tutaj w kościele. Przestrzeń. Zapach kadzideł.
Rozmodleni ludzie. Uroczysty nastrój. Szczególnie
pieśń, którą śpiewał organista, a teraz w łączył się
ksiądz proboszcz. Śpiewali razem. Łacina dodawała
śpiewanej m elodii specjalnego kolorytu. N iby smut
na, a jednak kojąco łagodna. Gdzieś tam, gdzie idzie

dusza musi być bardzo błogo, pomyślała. Stali ciągle
jeszcze z bratem na schodach zasłuchani i wpatrzeni.
O bserw ow ali z uwagą jak w głów nym przejściu fo r
muje się orszak pogrzebowy. Ośmiu mężczyzn, po
czterech z każdej strony chw yciło m ary i uniosło ku
górze, aby umieścić je na swoich ramionach. M usieli
wykonać obrót, tak aby nogi zmarłej skierowane były
ku wyjściu. Uważnie przyglądał się tym m anewrom
brat D orotki.
- Spójrz - pow iedział. - Koronka w o k ó ł trum ny,
w niektórych miejscach jest dziw nie zbrązowiała.
D orotka nie zareagowała na uwagę brata.
Boczną nawą z prawej strony szybko przemiesz
czali się Franek i Antoś. Wreszcie dotarli do schodów.
Po schodach sadzili po dw a stopnie. Przynaglili sto
jących na schodach D orotkę i jej brata, aby szybko
pobiegli za n im i na górę. M ieli do pokonania trzy
kondygnacje w ieży. M usieli się tam znaleźć jak
najszybciej, by rozpocząć dzw onienie, w tedy gdy
kon d u kt znajdzie się na u licy przed kościołem. D o 
padli do sznurów i zaczęli ciągnąć. D zw ony z w olna
nabierały rozkołysu. Największym d zw o n ił Franek,
średniej w ielkości Antoś, a najmniejszym dzw onem
brat D orotki. Było to dla niego całkiem nowe zajęcie.
Spoglądając na Franka i Antosia usiłował w ykonyw ać
podobne ruchy i trzeba przyznać, że całkiem zgrab
nie m u to szło jak na pierw szy raz. Po c h w ili Franek

kazał Dorotce podejść do okna i zobaczyć, gdzie jest
ko nd ukt żałobny. Podeszła odważnie do okna - nie
miała łęku przestrzeni. Spojrzała na dół. Nie była to
duża wysokość, a jednak ludzie w ydali się jej dziwnie
mali; ponadto patrząc na nich z góry i pod kątem
zauważyła, że m ieli proporcje nieco zdeformowane.
Jedynie trum na miała norm alne kształty, poniew aż
patrzała na nią prostopadle z góry. O dpow iedziała
kolegom , że wszystko w porządku.
- Dzw ońcie, dzwońcie... jeszcze nie doszli do
zakrętu.
Przykucnęła sw o bodn ie p rzy o kn ie i zaczęła
przyglądać się otoczeniu. U organisty na podw órku,
tuż przed budyneczkiem gospodarczym, w niedużej
niecce było gnojow isko, w którym taplały się kaczki.
Po pod w ó rku dostojnie przechadzały się kury dzio
biąc trawę. Zdziw iła ją ich wielkość. Nawet zwróciła
się do chłopaków z zapytaniem.
- Dlaczego ku ry u organisty na p o d w ó rk u są
takie małe?
Chłopcy zbyli ją śmiechem.
- Przyjrzyj się dokładn ie - p o w ie d zia ł Antoś.
- A może to są kurczaki.
- Ty, nie rób ze m nie id io tk i - odburknęła. - Na
w et ja miastowa w iem , że w środku lata nie mogą
to być kurczaki.
Spojrzała dalej na sąsiednie podw órko przy starym
dom u pokrytym strzechą, a i tam kury nie były w ięk-

sze. Również na niew ielkim placu z dwom a w o lno
stojącymi drzewami ow ocow ym i kury były tej samej
wielkości, co u organisty na podw órku. Podniosła
w zrok dalej. Rozciągała się piękna panorama północ
nej części Swarzewa, a dalej bezkres pól zbożowych
i długich zagonów ziemniaków i czegoś jeszcze, czego
nie była w stanie z tej odległości rozpoznać. Chciała
się dowiedzieć od któregoś z chłopaków co to jest,
ale oni byli zajęci dzwonieniem i nie m ogli podejść do
okna. A poza tym jakakolw iek rozmowa była bardzo
utrudniona. Dzwony, które wisiały o niecałe dwie kon
dygnacje wyżej zagłuszały wszelkie rozmowy. Czuło
się dzwonienie nie tylko w uszach, ale w piersiach,
W głow ie i w sercu. Te dźw ięki przyspieszały bicie
serca. Nie pozostało Dorotce nic innego jak cie rp li
w ie poddać się presji d zw onów i patrzeć na to, co
dzieje się na dole. K ondukt już m ijał kapliczkę przy
drodze do Łebcza i wchodząc na szosę zablokow ał
przejazd na szosie. O d strony W ładysławowa stał
przed skrzyżowaniem jeden samochód osobowy.
Była to żuczkowata warszawa. D orotka podeszła do
Franka i pow iedziała m u na ucho.
- O ni weszli już na szosę. Idą jakby coraz szyb
ciej.
Franek z tego bardzo się ucieszył. Zostało już
Znacznie mniej niż połow a drogi. Chłopcy b yli bardzo
Zmęczeni dzwonieniem. Antosiowi, któremu przypadł
W udziale największy dzwon, spływał z czoła pot.

W ycierał go sobie rękawem, wykonując od czasu do
czasu zamaszysty ruch lewą ręką.
Kondukt ruszył spod kościoła. Co jakiś czas ksiądz
proboszcz intonował po łacinie odpowiednie wersety
psalmu, na które odpow iadał mu organista. Zebrani
ludzie szli za trum ną w m ilczeniu. Na bezchmurnym
niebie ostro grzało lipcow e słońce. Wszystkim dawał
się w e znaki upał, szczególnie mężczyznom ubra
nym w czarne garnitury, białe koszule zapięte pod
szyją i m ocno dociśnięte krawatem. Ośmiu tragarzy
niosących trumnę szło m iarow ym krokiem . Pierwszy
z lewa nadawał tempo. Nie m ogli iść zbyt żwawo,
gdyż odległości m iędzy n im i były nieduże. Tak w ięc
szybkość przemarszu całego kond uktu musiała być
dostosowana do nich. Umiejętność takiego marszu
wcale nie jest sprawą prostą. Ta ósemka znała się
doskonale i dlatego rzadko dopuszczali nowicjusza.
Dziś była to stara gwardia, która już niejednego nie
boszczyka odprowadzała na wieczne odpoczywanie.
Każdy z nich chciał jak najlepiej przysłużyć się pani
Poli w jej ostatniej drodze. Bez trudu utrzym ali m ia
row y krok, w w yn iku czego trumna na ich ramionach
w ykonyw ała ró w n y w ahadłow y ruch. Raz w prawo,
raz w lewo.
- Czejesz te to samo co jó? - pow iedział środkow y
z lewej strony.
- Mie so w idzi, że tam w zarku cos jakbe chlaboteje - odpow iedział idący przed nim.

Rzeczywiście pozostali tragarze m ie li rów nież
podobne spostrzeżenia.
- Ona je gwesno pękło. Czejeta wa tę brzedkó
Wonió? Ma muszima tera jic chutko.
U siłow ali rzeczywiście przyspieszyć kroku. Zdzi
w iło to nieco księdza proboszcza, dlaczego naraz
tragarze prawie nacierają na niego. Zaskoczony tym
nieco, również starał się iść szybciej. Organista, który
zorientow ał się w sytuacji, szepnął księdzu na ucho
i wyjaśnił co się dzieje. Ksiądz proboszcz obejrzał
się za siebie i zobaczył przerażone m iny tragarzy.
Sytuacja stała się dramatyczna. K ondukt w ch odził
właśnie na szosę. Co prawda zostało już m niej niż
p ó ł drogi do przebycia. Jednak nie w iadom o było
na ile dobrze jest wykonana trumna. Czy szparami
nie zaczną w ydobyw ać się płyny? Organista szybko
przemieścił się na czoło konduktu i nakazał panu
Zenonowi, któ ry niósł krzyż, aby szedł szybciej. Za
nim przyspieszyli kroku chorągwiarze. Dziew czyny
z feretronem też starały się iść szybko, w w yn iku
czego pog ubiły kro k i obraz w yko n yw a ł dziw nie
szarpane ruchy. Zdziwione dzieci, które niosły w ień
ce, poganiane przez dorosłych praw ie biegły, od
czasu do czasu się potykając, bo ciężar niektórych
W ieńców nie pozw alał im utrzymać rów now agi przy
nierów nym biegu. Idąca za trum ną w głębokim za
myśleniu rodzina zobaczyła, że trumna coraz szybciej
się oddala i dystans m iędzy nim i a czołem konduktu

staje się coraz większy. Zaskoczeni, pytającym w zro
kiem popatrzeli po sobie i rów nież przyspieszyli
kroku. Starsze kobiety nie m ogły nadążyć. Wszystko
to spow odow ało, że kon d u kt za trumną rozrzedził
się i rozciągnął na długim odcinku.
N ikt z niosących trum nę nie m iał w sw oim w ie 
lo le tn im stażu takiego przypadku. Nie w ie d z ie li
jak reagować. M d liło ich, gdy sobie pom yśleli co
dzieje się w trum nie. W ydaw ało się, że trumna jest
coraz cięższa, a podczas marszu rozkołys b ył coraz
większy.
- Dorna me radę donieść ję na smyntórz? - zapytał
swoich kolegów jeden z tragarzy.
- Chłopi, głow ę do gore. Ma muszima - odp o
w iedział inny.
Przerażenie spotęgowało się na ich twarzach, gdy
zauważyli, że koronka wystająca z trum ny nabiera
zabarwienia żółtawo-brązowego i staje się coraz bar
dziej wilgotna. Na czoła niektórym z nich w ystąpiły
krople potu. Na dom iar złego słońce p ie kło niem i
łosiernie. Znikąd powiewna wiatru. Jedynie drzewa
przydrożne dawały trochę cienia. Już dochodzili do
cmentarza, gdy z lewej strony na marach pokazała
się w ilgoć. Czyżby trum na była nieszczelna? A może
to tylko kilka kropel, które spadły z przesączonej
koronki. Na szczęście nie zauważyli tego niosący.
Ich w zro k b ył w le p io n y w bramę cmentarną. O by
jak najszybciej ją przekroczyć.

D otarli w końcu do m ogiły, która na szczęście
usytuowana była niedaleko głównej alei. Postawili
mary w bliskiej odległości od w ykopanego dołu.
Dochodzący żałobnicy z przerażeniem patrzeli na
dziwną w ilgoć, którą pokryte b yły mary. Ksiądz pro
boszcz ponaglał tragarzy, aby jak najszybciej umieś
cili trum nę w ziemi. Z w ykle trum na ustawiana była
na dw óch podporach nad otwartą m ogiłą na czas
m o d litw i ewentualnej m o w y pogrzebowej. Jednak
tym razem po zdjęciu pasów, które przytrzym yw ały
trum nę na marach, czterech mężczyzn ujęło ją za
uchw yty i przeniosło do otwartego dołu. Postawiło
ją na podporach i złapało za lin y wcześniej przygo
towane przez grabarza. D opiero w tedy zauważyli, że
mają m okre dłonie. Jeden z tragarzy lekko zachwiał
się i lina wysunęła mu się ze śliskich dłoni. Trumna
upadła przednim szczytem na dno dołu, wydając
głuchy dźw ięk. Z ust lu dzi stojących bliżej w yd o 
b ył się w tym momencie głośny jęk. Stali osłupiali
ż otw artym i ustami, jakby z trudem łapali powietrze.
Na szczęście lina była dostatecznie długa i cała nie
Wpadła do dołu. Stojący bliżej dołu w id z ie li jak ze
szpary m iędzy dnem a w iekiem trum ny w ydobyw ały
się stróżki żółtawej cieczy. Z robił się dziw ny zaduch.
Ludzie zaczęli odsuwać się od m ogiły.
D zw ony na w ieży kościelnej u m ilkły. Chłopcy
b yli bardzo zmachani, ledw o łapali powietrze. Do-

rotka podeszła do przeciwległego okna. Miała przed
sobą jak na d łoni całą wieś. Z fascynacji w idokiem
Swarzewa od góry w y rw a ł ją Antoś proponując,
aby wejść wyżej. - Tam są dopiero w id o k i - p o 
wiedział. Propozycja została przyjęta i cała czw ór
ka zaczęła wspinać się po schodach. Po m inięciu
kolejnego poziom u zaczął im się odsłaniać szczyt
wieży. Była to misterna konstrukcja, pod różnym
kątem ułożonych belek, zwężająca się ku górze.
W gęstwinie tej zawieszone były trzy dzwony. Jeden
z nich, ten największy, b y ł usytuow any najbliżej
schodów. Dorotka i jej brat stali właśnie na schodach
i zadzierali z w ielkim zaciekawieniem głow y do góry.
Wszystko, co w idzieli było nad wyraz zadziwiające. Po
raz pierwszy w życiu mieli okazję zobaczyć zawieszone
na wieży kościelnej dzwony. Weszli wyżej, ale już tam
nie było żadnego pomostu. Na szczycie schodów zro
biło się bardzo ciasno. Franek przecisnął się między
belkam i i znalazł się tuż przy dużym dzwonie. Brat
D o rotki podążał za Frankiem. Na schodach zostali
Dorotka z Antosiem. W tym miejscu było co prawda
okno, ale bez szyb. Było ono w ypełnione ustawio
nym i pod kątem listewkam i. W prześwitach między
n im i w idać b yło jedynie cmentarz przykościelny
i niew iele więcej. Antoś w ytłum aczył Dorotce dla
czego nie ma szyb w oknach.
- Jak dzw ony biją, to dźw ięk rozchodzi się bez
przeszkód, a te listew ki w oknach są tak ułożone,

żeby nie padało do środka. - D orotka ze zrozum ie
niem pokiw ała głową. Następnie skierowała w zrok
na dzwony.
- Chcesz dotknąć dzwonu? - zapytał Antoś. - W y
starczy tylko sięgnąć ręką.
D orotka spojrzała na Antosia. W jej w zroku była
jakaś błogość i zażenowanie. Było to spojrzenie ma
łej, ciekawej otoczenia dziewczynki. W ziął jej dłoń
i razem w yciągnęli ręce w kierunku dzw onu. Od
dzwonu oddzielały ich belki. Trzeba było się nachylić
w jego kierunku. D otknę li pow ierzchni metalu - był
gładki i zimny. Antoś poczuł się dziwnie. Błogie ciar
k i przeszły go po grzbiecie, gdy D orotka w tu liła się
w niego. Czuł jej bliskość. Trzym ali długo wyciągnię
te prawe ręce. Antoś ciągle trzym ał w swojej d łoni
dłoń D orotki. O cknęli się, gdy nagle usłyszeli le kki
dźw ięk dzwonu. Brat D orotki, aby w yrw ać ich z tej
pozy, delikatnie uderzył palcem w dzwon. Antoś
cofnął szybko rękę odsuwając się od D orotki. Czuł,
że w ystąpiły m u ostre rumieńce na twarzy.
Franek w y ło n ił się także z pom iędzy belek. Nie
Zauważył jednak tego co w idział brat D orotki.
- Zejdźmy na d ó ł - zaproponował. - Pokażę wam
jeszcze coś ciekawego.
Zeszli dw ie kondygnacje niżej, na poziom , gdzie
Uprzednio d zw o n ili. B yło to pom ieszczenie dość
Przestronne, jednak sporo miejsca zajmowały schody.
Również dużo miejsca zajmował o tw ó r w podłodze,

k tó ry otoczony b y ł barierką. Tam zaczynały się
schody na kondygnację poniżej. Na trzech ścianach
były centralnie osadzone okna, a na czwartej ścianie
znajdowały się szerokie drzwi. Franek podszedł do
nich i je otw orzył. Za drzw iam i odsłonił się w id o k
na strych kościoła. Przez środek prow adziła dość
wąska płaska kładka, a po bokach stromo ułożone
były deski, które sięgały do bocznych ścian. Panował
tam swoisty półm rok. Nieco światła docierało przez
niew ielkie okienka w dachu kościoła. Franek dał k il
ka k ro k ó w przed siebie. Antoś oparł się o ścianę.
- Chodźcie dalej - zaproponow ał Franek. Brat
D o ro tk i poszedł za Frankiem . Antoś w dalszym
ciągu stał przy ścianie. D orotka miała ochotę pójść
za chłopakam i. Zatrzymała się jednak przy Antosiu
i spojrzała pytająco na niego.
- Jeżeli chcesz, to idź z nim i. Ja tu zaczekam
- pow iedział Antoś.
- A dlaczego nie chcesz iść dalej?
- Wstyd się przyznać, mam lęk przestrzeni - od
pow iedział i zrobił się czerwony jak burak. Sam się
zdziw ił, że tak łatw o to pow iedział. N ikom u przed
tem nie przyznał się, że ma taką przypadłość.
- Nie m artw się, ja zostanę z tobą. Podeszła do
niego, złapała za rękę i odsunęła go od wejścia. Sta
nęli obok. Antoś oparł się o ścianę i zam knął oczy.
Po c h w ili poczuł na twarzy le k k i oddech. Oczu nie
otw orzył. Na jego ustach spoczęły w argi D orotki.

Po w ielu próbach umieszczono trum nę w dole,
ale i tak ułożona była nierów no. Tragarze b yli w y 
kończeni. Nie tylko w ysiłek fizyczny, nietypow y tym
razem, i zdenerwowanie b yły przyczyną zmęczenia,
ale dodatkow o jeszcze ten straszny upał. Zw ykle
na cmentarzu b ył przewiew . Jest przecież położony
na otwartej przestrzeni. Tego jednak dnia listek na
drzewie nie drgnął, a z nieba lał się żar. Twarze tra
garzy b yły błyszczące z potu i brązowobrudne. Przy
w ie lo kro tn ym podnoszeniu i opuszczaniu trum ny
wydobywająca się z niej ciecz rozbryzgiwała się na
boki. Ręce m ieli całkiem utytłane w rozmoczonej
glinie.
Przez w iele dni potem opowiadano w e wsi, o tym
co działo się na cmentarzu, gdy chowano panią Połę.
M ów iono, że nie chciała iść do ziemi, bo nogi zostały
w górze. Krążyły pogłoski, że nocą przez kilka dni
unosiła się jakaś szara postać nad m ogiłą pani Poli.

W jedynym w e w si sklepie zbierało się coraz
więcej ludzi. Czoło k o le jki zaczęło się form ow ać
od rana. Niektórzy stali już od k ilk u godzin. Chleb
Zwykle przyw ożono o koło dnigiej, trzeciej po p o 
łudniu. B ył to w yp ie k z dziennej zmiany. Czasami
zdarzało się, że dostarczono w cześniej w y p ie k

z nocy i wówczas dla spóźnialskich nie starczało
już pieczywa. Szczególnie latem b y ł to pow ażny
problem . Przydział pieczywa przypadający na sklep
w Swarzewie w yliczony był w oparciu o liczbę stałych
mieszkańców. M im o skrupulatnie przestrzeganego
rygoru meldowania się wczasowiczów w urzędzie,
planiści regionalni nie byli w stanie sobie z tym po
radzić. Prywatne piekarnie już dawno b yły z lik w id o 
wane, a państwowe m iały określony lim it w ypieku,
którego nie można było przekroczyć. G dyby nawet
zwiększono w yp ie k chleba latem, m ąki zabrakłoby
już na jesieni, poniew aż roczny przydzia ł b yłb y
zużyty przed terminem. Na to „władza” nie mogła
pozw olić. Zaw iłości gospodarki planow ej z w y k li
ludzie nie rozum ieli. Za te niedogodności m iejscowi
o b w in ia li wczasowiczów. Z w ali ich często „stonką” ,
która na nich żeruje. Z większą życzliwością do letni
k ó w podchodzili jedynie ci, którzy odnajm ow ali im
swoje pokoje. O n i m ieli z tego zysk. In n i traktow ali
w czasowiczów jak dopust boży. Była nieduża grupa
m ieszkańców Swarzewa, których ten problem nie
dotyczył. U Franka w dom u matka sama piekła chleb
w dużym piecu pod kuchnią. Nabijał się w ięc on
z Antosia i pozostałych kolegów, że są niewolnikam i,
którym państwo w ydziela chleb.
- Odsenita doch so od tómbachu, ledze - p od
niesionym głosem w kierunku ko le jki zw róciła się

pani Kow alikow a, która tego przedpołudnia zastę
pow ała swojego męża za ladą. Z boku podchodzili
inni, którzy chleba nie potrzebow ali. O bsługiwała
ich sprawnie, zerkając jedynie od czasu do czasu
w stronę kolejki. W ydłużała się ona nad wyraz szyb
ko. Ciekawe czy dla wszystkich wystarczy chleba,
pomyślała z troską. W międzyczasie zachęcała ludzi
z kolejki, aby podchodzili i zakupili wszystko inne
poza chlebem teraz. Wówczas w ydaw anie chleba,
gdy go przywiozą, pójdzie bardzo sprawnie.
Ludzie w kolejce b y li zirytow ani. G ospodynie
denerw ow ały się, że posiłek nie będzie gotow y, gdy
dom ow nicy wrócą z pola. Wczasowicze, szczególnie
gdy była ładna pogoda, że tracą bezużytecznie czas.
Jeżeli w rodzinie b yli nastolatko w ie, to właśnie ich
Zadaniem było stanie w kolejce. Trw ało to niekiedy
trzy, cztery a nawet pięć godzin, gdy w końcu przy
jeżdżał samochód z piekarni.
Antoś nie lu b ił tego zajęcia, ale cóż, stał cierpliw ie
W kolejce. Z n u d ó w kilkakrotn ie przeliczał, ile osób
stoi przed nim. Zw ykle w ychodziło mu, że jest trzy
dziestym ósmym. Czasami nawet m iał niższą lokatę.
Za nim stało jeszcze sporo osób. Kolejka kończyła
się gdzieś daleko poza sklepem, w przedsionku.
Nowi, którzy podeszli niedawno stali już na zewnątrz
budynku, na werandzie. To oni właśnie jako pierw si
Zauważyli, że podjechał pod sklep samochód z chle

bem. W ówczas tłu m się ożyw iał. Porządkow ano
kolejność w „ogon ku” .
D o sklepu pospiesznie wszedł intendent. Skie
row ał swoje k ro k i do lady. W ręku trzym ał zw itek
papieru. K olejka w strzym ała na ch w ilę oddech.
W napięciu czekano odpow iedzi na pytania, jakie
zw ykle zadawał pan Kow alik.
- W iele te Janku przew ioz chleba tim raza? - za
pytała Kow alikow a.
W sklepie zrobiła się kom pletna cisza, jakby cze
kano na ogłoszenie w yroku.
- Sto dwadzesca b ró tó w - odpow iedział i od
w ró c ił głow ę w kie ru n ku wejścia, dorzucając ze
znawstwem - to nie dó w icy jak dwa bróte.
Pani K o w a lik o w a p o tw ie rd z iła : - Na osobę
najwyżej p o dwa chleby. Czoło k o le jki w yraźnie
się ożyw iło. B yli już spokojni, że dla nich chleba
nie zabraknie. Stary Koziróg, któ ry stał niedaleko
drzwi, zagadnął swoją sąsiadkę z przodu: - Dziś to
i tak je wiele. W czóró oni przewiozle blós szescdzesąt
brótow . Ledze bele zli, bo K o w alik sprzedowol po
jednim bróce. A ten chlebek bel kwaśny a kloskowaty.
- To bel gwesno z Pucka. Jak o n i przewóżają
z W ieldzi Wse, tede on je lepszi - odpowiedziała
kobieta.
Za ladą p o ja w ił się pan Kow alik. W obec bardzo
długiej ko le jki zadecydował, że rodziny wielodzietne
dostaną po dwa bochenki, in n i po jednym. Decyzja

Została przyjęta bez szemrania. A by przystąpić do
sprzedaży, trzeba było chleb najpierw w yładow ać
z samochodu. Zw ykle b ył to furgon, niekiedy samo
chód ciężarowy. Bochenki poukładane b yły luzem
w części bagażowej na podłodze, która w yłożona
była plandeką, a czasami w o rkam i po mące.
Kierowca siedział w samochodzie i p a lił papie
rosa, znudzonym w zrokiem wodząc po ludziach,
którzy stali na końcu ko le jki przed sklepem.
- Pójta ch ło p i pom oc zładować chlebk - po w ie 
dział intendent. B yło to hasło, na które już z przy
zwyczajenia reagowali stojący w kolejce mężczyźni,
zachęcając do pom ocy chłopaków . G dy trzeba było,
do pracy włączały się także kobiety.
- Pój doch też pom oc - zw rócił się do Antosia,
starszy od niego o ponad pięć lat Leon, b yły m i
nistrant. Leon przez w iele lat p e łn ił funkcję szefa
m inistrantów . Antoś b y ł przyzw yczajony do w y 
konyw ania jego poleceń, w ięc bez c h w ili wahania
Wyszedł z k o le jk i i trochę zakłopotany rozglądał
się, gdzie może zająć miejsce w form ującym się
łańcuszku „przerzucaczy chleba” . W sklepie chętni
do pracy już się ustaw ili w odstępach o koło paru
m etrów od siebie. W yszedł w ięc Antoś do sieni
i tam stanął m iędzy Leonem i mężczyzną w średnim
Wieku, którzy ustaw ili się tyłem do kolejki. Antoś
Widział już w iele razy jak się ten łańcuszek ustawia,
żeby chleb m ógł w ędrow ać z rąk do rąk. Stanął więc

przodem do swoich sąsiadów. Popatrzał w praw o
i w lewo. O dległości były dość spore.
- Leon, przesenie so trocha bleżi do mie - p op ro
sił swojego starszego kolegę. Bał się, że może sobie
nie dać rady z łapaniem bochenków , gdy odległości
będą zbyt duże.
Ruszył w yładunek. Intendent stanął na platform ie
sam ochodu i w yciągnął ze sterty dwa bochenki.
U łożył je razem płaskim i pow ierzchniam i i podawał
osobie stojącej tuż przy samochodzie. Chleb zaczął
w ędrow ać zygzakiem z rąk do rąk, aż do lady, skąd
brała go pani K ow alikow a i układała na półkach,
podliczając skrupulatnie każde kolejne dw a b o 
chenki. Ludzie, którzy stali w kolejce znudzonym
w zrokiem przyglądali się temu rytuałow i. W iedzieli
już, że niedługo chleb znajdzie się za ladą i wówczas
skończy się ich udręka.
Antoś dzielnie łapał chleb rzucany m u przez Leo
na. Następnie w ykonyw ał półobrót ciałem i wyrzucał
oba bochenki dalej do swojego sąsiada. Trzeba było
się szybko odwracać, bo już wędrowały następne dwa
bochenki, które przez chwilę były w rękach Antosia
i potem w ędrow ały dalej. Praca szła bardzo sprawnie.
Jednak z czasem Antoś poczuł zmęczenie w rękach.
Nawet nie wiedział jak to się stało, gdy z rąk wysu
nęły mu się oba bochenki i potoczyły po podłodze,
niestety w różnych kierunkach. Szybko schylił się.
Złapał jeden. Z d ziw iony zauważył, że nie ma dru

giego na podłodze. Podniósł w zrok. Stała przed nim
Dorotka i z wdzięcznym uśmiechem wręczyła bra
kujący bochen. Twarz m u ze w stydu spłonęła. Był
tak zaskoczony, że nie w yd o b ył z siebie głosu. W ziął
z jej rąk bochen, przyłożył do drugiego, który trzymał
w ręku i lekko je wyrzucając podał stojącemu obok
mężczyźnie. Chleb pow ędrow ał dalej. Po c h w ili zna
lazł się na ladzie i został złożony przez Kow alikow ą
na półce obok innych bochenków . Ten incydent nie
w p łyn ą ł zbytnio na płynność pracy. Taśma ruszyła
dalej. D o takich incydentów , że chleb w ędrow ał na
podłogę, ludzie w sklepie b y li już przyzwyczajeni.
Dość często takie przypadki zdarzały się kobietom ,
gdy pom agały przy przerzucaniu chleba. Spotykało
się to w ówczas ze zrozum ieniem i w y w o ły w a ło
śm iech w śró d k o le jk o w ic z ó w , szczególnie, gdy
któryś z mężczyzn pozw alał sobie na jakieś niedw u
znaczne docinki. Tym razem również zdarzył się taki
przypadek.
Frania, gdy tylko stała w kolejce po chleb, zawsze
chętnie pomagała przy jego rozładunku. Była miłą,
sympatyczną, jeszcze niezamężną kobietą, o krągłych
kształtach i może nieco za obfitych biodrach. Nie
przeszkadzało jej to nigdy, aby być w dobrym hum o
rze. Również dziś uśmiechnięta pracowała wytrwale.
Niestety za którym ś razem, gdy przyjm ow ała chleb,
bochenki w ysunęły jej się z rąk. Szybko nachyliła
się sądząc, że uda się je złapać nim znajdą się na

podłodze. Niestety, przyszło jej zbierać je z podłogi.
Mężczyzna, którem u miała podać chleb, podskoczył
do niej i w chw ili, gdy nachylona podejmowała chleb
z podłogi, klepnął ją w tyłek. Frania wydała okrzyk
zdziwienia, lekko się zachwiała i ponow nie opuściła
chleb na podłogę. Gdy go zbierała, in n y mężczyzna
podbiegł i zrobił to samo co poprzedni. Najbliższe
otoczenie, które w idziało tę zabawę zaśmiewało się
do rozpuku.
- Może mć zagróma w ć friszwaksa z Franią - ktoś
zaproponował.
- Dosc teło smiechó. D o robotę - ostro po w ie 
działa Kow alikow a.
Wszystko w ró ciło do normy. Chleb znow u m iaro
w o w ędrow ał z rąk do rąk. Antoś czuł, że za chw ilę
ręce odm ów ią mu posłuszeństwa. Bał się, że znow u
upuści chleb. Nie patrzał w kierunku, gdzie stoi
w kolejce Dorotka, ale b ył pewien, że jest przez nią
obserwowany. Wytężał wszystkie siły, aby dotrwać
do końca. Jakiż b yłby to wstyd, gdyby na jej oczach
przerwał pracę. Spojrzał jednak m im ochodem w jej
stronę i zobaczył życzliwie uśmiechniętą twarz, która
w ydaw ało m u się, m ó w i do niego - to już koniec.
Rzeczywiście. Intendent w ydal ostatnie dwa bochen
ki, które p o c h w ili dotarły do Antosia. Przekazał je
dalej. O dw rócił się do Leona i zdziw iony zauważył,
że ten już nie ma nic w rękach. W tej c h w ili poczuł
dopiero jak bardzo jest zmęczony, ale jednocześnie

zadowolony, że dotrw ał do końca. B ył z siebie dum 
ny. O dnalazł swoje miejsce w kolejce.
Po c h w ili rozpoczęła się sprzedaż chleba. K ow alik
Znał wszystkich m ieszkańców bardzo dobrze i on
osobiście p iln o w a ł kom u należą się dwa, a kom u
jeden bochenek. Wczasowicze dostawali tylko po jed
nym bochenku. Kolejka przesuwała się bardzo szybko.
Każdy kto już zapłacił odchodził od lady uśmiechnięty
i zadowolony, że ma chleb, wszystko jedno jaki by on
nie był, czy wym yziany tyloma rękoma, czy utytłany
na podłodze. Również w niepamięć poszły niew ygo
dy i zmęczenie oraz stracony czas. Najważniejsze, że
w dom u będzie chleb.

Było wczesne niedzielne popołudnie. Pogoda nie
Zachęcała do pójścia na plażę. Po obiedzie rodzice
Antosia ucięli sobie drzemkę. Antoś też chciał się
położyć, bo zrobiło się jakoś cicho i sennie w domu.
Zm ienił jednak zdanie. Usiadł w kuchni przy stole,
sięgnął po książkę, która leżała na oknie i zaczął
czytać. Była to powieść Karola Maya „W innetou” .
Lektura wciągnęła go na tyle, że nie usłyszał lek
kiego pogw izdyw ania na podw órku. Franek stał za
oknem i czekał. Wreszcie go zauważył. Dawał mu
Znaki, żeby wyszedł na podw órko. Antoś długo się
Zastanawiał, czy wejść do pokoju i obudzić rodziców,

żeby im powiedzieć, że w ychodzi, czy po prostu
wyjść nie opowiadając się z tego przed nikim . W po
jone zasady nie p o zw o liły m u jednak tak po prostu
wyjść. O tw orzył drzwi, zajrzał do pokoju. Matka już
nie spała. Podszedł w ięc po cichu na palcach do
jej łóżka i pow iedział, że czeka na niego Franek.
Pójdą zorganizować potańcówkę w świetlicy. W ziął
swoje p łyty i tak samo cicho jak wszedł, w ycofał się
z pokoju.
- Ale jó za tobą długo żdol - pow iedział z w y 
rzutem Franek, gdy w końcu Antoś p o ja w ił się
w drzwiach. Uwagę tę Antoś pom inął milczeniem.
Pokazał tylko, że ma kilka p łyt w ręku. K iw ną ł gło
wą, żeby już szli.
Na zapleczu jedynego wówczas w Swarzewie
sklepu spożywczego, k tó ry usytuow any b y ł na
przeciw ko budynku szkoły podstawowej, mieściła
się dawna sala w idow iskow a, obecnie obiegow o
nazywana świetlicą. Przed w ojną sala ta przyna
leżała do zabudow ań karczm y, jako jeden z jej
elem entów . W łaścicielem tej karczm y b y ł Meyer
i dlatego starsze pokolenie nie m ówiło, że coś zakupili
w sklepie, tylko że „kupile u Meira” . Teraz b ył to
sklep państwowy, zrzeszony w jakiejś form ule spół
dzielni spożywców, czy coś w tym stylu. W niedale
kim sąsiedztwie przez kilka lat po w ojnie była jeszcze
czynna, świetnie prosperująca, prywatna piekarnia
Schroederów. B yły to zabudow ania przylegające

do terenów szkoły. Teraz, gdy szło się na plażę,
m ożna b yło zauważyć nieczynne pom ieszczenia
piekarni stanowiące w spólny zespół z budynkiem
mieszkalnym. Tamtędy prow adziła jedyna, można
pow iedzieć, ogó lnie dostępna droga nad m orze
Z centrum wsi. Często korzystali z niej letnicy miesz
kający w domach usytuow anych w zdłuż głów nej
ulicy po stronie od lądu.
Chłopcy weszli w m roczny pasaż prowadzący na
Wąskie podw órko. Przed n im i rozciągały się na całej
długości zabudowania stajenne zbudowane z dobrej
czerwonej cegły. Z tyłu pozostała obszerna stodoła
ż dużym i wrotam i. Z lewej strony były zabudowania
mieszkalne, w których m iędzy innym i mieszkał pan
Kowalik, kie ro w n ik sklepu, wraz z rodziną. Podwór
ko u szczytu rozszerzało się tworząc jakby literę L
i właśnie u jej podstawy była dobudów ka z czterema
oknami. Teraz wejście było jedno, na w prost długiej
osi podw órka. Dawniej były jeszcze w środku drzw i
łączące tę salę z innym i pomieszczeniami karczmy.
G dy weszli do sali zauważyli, że zabawa już się
rozkręciła. Było sporo młodzieży. Jak zawsze, Michał
przyniósł swój przenośny adapterek. Tańczyli przy
dźwiękach piosenek M arii Koterbskiej, Nataszy Zylskiej, M arty M irskiej i Janusza G niatkowskiego; były
też poleczki i w alczyki ludow e. Bardzo się ucieszyli,

sto

gdy zobaczyli w drzwiach Antosia i Franka. Antoś
m iał kilka zagranicznych płyt, które udało się na jakiś
czas wypożyczyć jego starszemu bratu od znajomego
kolejarza. Płyty te były przemycone z Niemiec Za
chodnich. Wszyscy czekali na „Ramonę” śpiewaną
przez Louisa Armstronga. Nastawiono płytę. Rytmy
początkowe były bardzo w olne, ale końców ka szyb
ka. Wówczas taniec zm ienił się w istne szaleństwo.
Usiłowano, jak kto potrafił, tańczyć rock and ro ll’a.
Jidzema nalesc Dorotkę, żebe ona z nam i so potancowała - pow iedział Franek. Antoś przytaknął
głową. W yszli z sali.
- Gdze me mdzema jij szukale? - zapytał Antoś.
Franek z fantazją w głosie odpow iedział. - A może
ma mdzema miele szczescć. - 1 rzeczywiście, ledw o
w yszli na ulicę, natknęli się na D orotkę i jej brata.
- Cześć - zagadnął Franek. - Dobrze żeśmy was
spotkali; zorganizowaliśmy potańcówkę w świetlicy.
Chcecie zobaczyć?
Brat D o rotki skrzyw ił się i m iał już powiedzieć, że
nie, gdy ona sama klasnęła w dłonie i powiedziała, że
to wspaniała propozycja. W iele słyszała o zabawach
w remizach strażackich, które zw ykle kończyły się
mordobiciem. Ale to, o czym m ów i Franek, jest czymś
innym . Przecież to jest m łodzieżowa potańcówka
w świetlicy.

Chłopcy poprow adzili swoich gości poprzez zaka
m arki podw órka do budynku świetlicy. Dochodząc
słyszeli muzykę, gdy otw orzyli drzw i skończyła się
właśnie płyta. Tańczące pary zaczęły się rozchodzić,
dziewczyny w jednym kierunku a chłopaki w drugim.
Nie było ich już wiele, więc w sali raczej było pustawo,
m im o że część sali zajęta była przez podwyższenie,
które służyło jako scena. Były tu czasami wystawiane
sztuki teatralne, przygotowywane przez zespoły ama
torskie. Michał znowu położył krążek z Armstrongiem.
Antoś poprosił Dorotkę do tańca. Tańczyło się im
Wspaniale. Dziewczyna była zdziwiona, skąd chłopak
że w si tak doskonale umie tańczyć. Potem puszczano
inne płyty. Zm ieniały się rytmy, m elodie i nastroje,
a oni wciąż ze sobą tańczyli. Trzeba było kończyć
Zabawę, bo zbliżał się czas na kolację. U m ó w ili się,
że znow u za tydzień spotkają się, żeby potańczyć.

- Widzala wa plakat wewieszony na remizy? Kino
przejeżdżo w e strzodę - zagadnął M ichał do swoich
kolegów , gdy spotkali się w zakrystii przed poran
ną mszą. Chłopcy bardzo się tym zainteresowali.
Zw ykle nie opuszczali projekcji. Latem odbyw ały
się one na ogół raz w tygodniu, zaś poza sezo
nem letnim były rzadkością. Do w si przyjeżdżało
kin o objazdowe obsługiwane przez D om K ultury

w Strzelnie. Największym problem em było dowiezie
nie projektora. Łapano się różnych sposobów. Zwykle
przewożono go przy okazji transportu towaru do skle
pu. Operator i jego pom ocnik dojeżdżali wówczas na
m otocyklu tuż przed rozpoczęciem projekcji.
- Wiesz te kogo ma muszima zachloscec cobe
z nami szed na fylm? - Franek zw rócił się do An
tosia. O czyw iście Antoś d o m yślił się, że chodzi
o Dorotkę. Sam przed sobą nie chciał się przyznać,
że ostatnio jego m yśli krążyły w o k ó ł niej. Złapał się
dzisiaj podczas mszy na tym, że m ówiąc po łacinie
m inistranturę przypom niał sobie jak było m u dobrze
z Dorotką na w ieży kościelnej. W ydaw ało m u się, że
ciągle czuje ciepło jej ust na swoich wargach.
Dzisiaj m iano wyświetlać francuski film „Czarow
nica” z Mariną Vlady w ro li tytułowej. Na plakacie
było napisane, że projekcja rozpocznie się o w p ó ł do
dziewiątej. O tej porze było już dostatecznie szaro,
b y projekcja m ogła się rozpocząć bez specjalnego
zasłaniania okien. Zresztą nawet nie było czym ich
zasłonić. Już przed ósmą stało sporo m łodych ludzi
przed drzwiam i do świetlicy. Miejsc siedzących w sali
było niewiele. Ławki, które w czasie potańców ki stały
pod ścianami na czas seansu film ow ego ustawiało
się w poprzek na sali. W grupie oczekujących na
wejście stali Franek, Antoś i Dorotka.
Parę m inut przed ósmą drzw i się otworzyły. Stanę
ło w nich dw óch mężczyzn. Jeden z nich sprzedawał

bilety, a drugi je kasował. Tłum ek przed wejściem
zakołysał się. Zaczęło się nerw ow e naw oływ anie
tych z tyłu, aby ci co już w eszli na salę zajm owali im
miejsca. In n i odkrzykiw ali, że żadnego zajmowania
miejsc nie będzie. Ktoś ze środka otw orzył okno
i co bardziej zw in n i w ska kiw ali do środka. Panowie
bileterzy zirytow ali się. Zaprzestali sprzedaży bile
tów. Tłum napierał i zaczął w lew ać się do środka.
Również z tą falą Antoś z D orotką dostali się na salę.
Zaczęło się nerw ow e bieganie za miejscem. Udało
im się usiąść obok siebie w drugiej ławce. Rozejrzeli
się w o koło . D opiero po c h w ili D orotka zauważyła
Franka siedzącego na parapecie okna znajdującego
się m niej więcej na ich wysokości. Pomachali do
siebie rękoma.
- Zobacz Antoś, tam na oknie siedzi Franek - za
gadnęła Dorotka.
Część w id z ó w siedziała na podłodze. Parę m i
nut po ósmej zaczęli w chodzić now i, przeważnie
z w łasnym i krzesłami i taboretami. Ustawiali je na
Wolnej przestrzeni z b o kó w i z przodu przed ław ka
mi. Z robiło się tłoczno. O w p ó ł do dziewiątej jeden
ż b ileterów zam knął d rzw i na klucz i obaj przystąpili
do kasowania za wstęp od osób, które weszły na
salę w zamieszaniu. Szło to bez większych proble
m ów. Przeważnie każdy m iał odliczoną kwotę. Po
ch w ili rozległ się specyficzny brzęk przesuwanych
szpul na projektorze. Nie b yło żadnego ekranu.

Film w yśw ietlany b ył na ścianie przy wejściu do
sali. Była to dość duża jednorodna powierzchnia.
Najpierw pokazały się jakieś przesuwające się plamy.
Potem obraz się w yklarow a ł i p o ja w iły się napisy,
a następnie zaczęła się akcja. Sala się uciszyła. Oczy
wszystkich skierowane b yły na ekran. Niektórzy ze
stałych byw alców d z iw ili się na głos, dlaczego nie
pokazuje się najpierw k ro n ik i film ow ej. Operator
odkrzyknął, że była wyświetlana już tydzień temu,
a now ej jeszcze nie ma.
Akcja na ekranie rozw ijała się w a rtko. Antoś
w patryw ał się z uwagą w ekran, jakby zapomniał
całkiem, że o bo k siedzi Dorotka. Napięcie na sali
zaczęło rosnąć, gdy głó w n y bohater znalazł się na
mokradłach. Nie dość, że nie m ógł się z nich w yd o 
stać, to zaczął się w o ln o w nie zapadać. Naturalizm
ujęcia b ył tak w ie lki, że w idzow ie b yli przerażeni.
Przerażenie to rów nież udzieliło się Dorotce. Złapa
ła się oburącz d ło n i Antosia i m ocno się do niego
przytuliła. Naraz na ekranie pojaw iła się stara ko 
bieta, która stanęła na brzegu mokradła, rzuciła linę
w kierunku topielca, którem u już wystawała tylko
głowa i ramiona. Linę zamocowała na grubej gałęzi
opodal rosnącego drzewa. M ozolnie wyciągając się
po linie bohater wydostał się na ląd. Napięcie na sali
opadło. W idzowie odetchnęli głęboko. Bohater został
uratowany. Akcja film u potoczyła się dalej. Jednak
Antoś z D orotką w dalszym ciągu siedzieli w tu le n i

w siebie trzymając się za ręce. Patrzeli na ekran, ale
nie bardzo w iedzieli co tam się dzieje; czuli tylko
siebie. O d czasu do czasu w ybuchał tłum w id zó w
śmiechem, gdy g łó w n y bohater poddaw any czarom
córki starej kobiety, która go uratowała, przewracał
się na prostej drodze. O ni w e dw ójkę b y li tak sobą
Zajęci, że nie rozum ieli reakcji tłum u. Franek od ja
kiegoś czasu przyglądał się im. Teraz zrozumiał, że
coś się zawiązało między Dorotką a Antosiem. Poczuł
się dziwnie. Ściskało go w dołku. Szkoda, że to nie
ja siedzę teraz przy Dorotce, pomyślał.
Naraz obraz zniknął, a na ekranie pozostał jedynie
snop światła z projektora. Przez chw ilę słychać było
przyspieszony w arkot kręcącej się szybko szpuli. Za
palono światło. A o n i ciągle jeszcze siedzieli w tu le n i
W siebie. Po c h w ili się ocknęli. D orotka zapytała
co się stało. Antoś w ytłum aczył jej, że to norm al
ne. Taśma film ow a się zerwała i trzeba ją nawinąć
od nowa. Rzeczywiście operator z dostojeństwem
w kładał taśmę w odpow iednie zakamarki projekto
ra, potem założył na szpulę nawijającą, przekręcił
ją palcem o dwa obroty i w łączył projektor. Obraz
Znowu pokazał się na ścianie. Zgaszono światło.
Akcja film u toczyła się dalej. Proceder ten powtarzał
się zw ykle kilka razy podczas projekcji. Jeżeli taśma
nie była poprzerywana, to i tak jedna przerwa odbyć
się musiała - film y b yły nagrane zw ykle na dw óch
szpulach, a czasami nawet na trzech.

Gdy film się skończył, na dw orze już było ciem 
no. Dochodziła jedenasta. W drzwiach wejściowych
zrobił się zator. M łodzi w yskakiw ali przez okna. Na
p o d w ó rku tłum ek gęstniał. Trudno było przesuwać
się tym, którzy nieśli stołki lub krzesła. Franek już
dawno zdążył opuścić salę, korzystając z okna. Antoś
i D orotka ciągle jeszcze tłoczyli się w sali kierując
się do wyjścia. Wreszcie znaleźli się na zewnątrz.
D opiero teraz poczuli jak duszno było w sali. Można
było nareszcie wciągnąć świeże pow ietrze do płuc.
Tłum ek po w yjściu na ulicę rozpływ ał się w dw óch
kierunkach.
- Myślałem, że Franek będzie tu czekać na nas
- pow iedział Antoś nieco zdziw iony.
- A może to dobrze, że go nie ma - dodała D o
rotka.
Antoś czuł się nieswojo. N igdy jeszcze nie odp ro
wadzał dziewczyny sam do domu. W ahał się, czy iść
z nią, czy zostawić ją w tym miejscu i pójść w swoją
stronę. Właściwie w e w si nie było się czego obawiać,
tym bardziej że sporo lu dzi jeszcze było na ulicy.
Zastanawiając się nad tym nawet nie zorientow ał
się jak szli o bo k siebie w kierunku dom u państwa
M udlafów . Na parę k ro k ó w przed dom em zatrzymał
się i zapytał, czy m ogliby się spotkać tam na zboczu
na polance w krzakach, ale sam na sam, w e dwójkę.
D orotka kiw nęła głową na zgodę.
- J u tr o o trzeciej, pasuje ci, będziesz już po obiedzie? - zapytał Antoś.

- Postaram się. Muszę coś wym yślić, żeby pozbyć
się brata.
- Czy pamiętasz gdzie to było?
- Pamiętam i to bardzo dobrze. K ilka razy już
tam zaglądałam.
- Będę tam na ciebie czekał. No to do jutra. D o
branoc.
Antoś zaczął o d ch o d zić cofając się. D o ro tka
machnęła ręką i pobiegła do domu. We w si zrobiło
się już całkiem cicho i pusto. Jedynie słychać było
poszczekiwania psów.

Antoś b ył już w um ów ionym miejscu parę m inut
po drugiej. Usiadł na ziem i w przeciw nym rogu
polanki, tak aby mieć na oku jedyną ścieżkę, która
tu prow adziła, zresztą zarośniętą krzakam i. O tej
polance i dojściu do niej w iedzieli jedynie m iejscowi
chłopcy i ewentualnie osoby, które zostały przez nich
wtajemniczone. Cała jego uwaga skierowana była na
Wejście na polanę. Tym razem przepiękna panorama
na zatokę wcale go nie zajmowała. Myślał co zrobi,
gdy pojaw i się któryś z jego kolegów , a szczególnie
Franek. O n chciał przecież być sam na sam z D orot
ką. Nie m iał jak na razie żadnego pom ysłu jakby ich
stąd wyw abić. C okolw iek przychodziło mu do g łow y
absolutnie nie rokow ało powodzenia. Całe szczęście,

że czas upływał, a on b ył ciągle sam. Jednak uwaga
jego była tak napięta, że gdy usłyszał jakiś szelest
w krzakach cały podskoczył i stał z oczyma w ybału
szonymi i ze w zrokiem utkw ionym w w ylo t ścieżki.
Krzaki się rozsunęły i na polanę weszła Dorotka. Była
w stroju kąpielowym . Twarz mu się rozpromieniła.
Uśmiechali się do siebie. Nie bardzo w iedzieli co
z sobą robić.
- Dobrze, że jesteś. Czekałem i nie byłem pewien,
czy przyjdziesz - zagadnął pierw szy Antoś.
-Jeste m tam poniżej na plaży z całą rodziną. Po
wiedziałam, że muszę się sama trochę przejść. Całe
szczęście, że brat poszedł do w o d y sam, bo inaczej
chciałby iść ze mną. No widzisz, udało m i się przyjść
do ciebie!
Antoś wyciągnął do niej dłoń. Ona podeszła do
niego. Złapali się za ręce i usiedli na trawie. Po chw ili
przyw arli do siebie, a ich usta spotkały się. Pocałunek
b ył dość pow ierzchow ny, jednak dla Antosia było to
w ie lkie przeżycie.
- Przepraszam cię bardzo, ale ja będę musiała nie
długo iść. - Po tych słowach D o rotki A ntosiow i zro
b iło się jakoś smutno. Zapytał ją, czy będą m ogli się
tu spotykać. D orotka wym yśliła, że najlepiej będzie,
jeżeli on będzie przychodził nad morze opalać się
i rozłoży swój koc w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Antoś zamyślił się. Był z natury nieśmiały i nie bardzo
m ógł sobie to jakoś wszystko wyobrazić.

Następnego dnia była ładna plażow a pogoda.
Przed południem Antoś m iał obow iązki w domu,
dopiero po obiedzie w ziął koc pod pachę i udał się
na plażę. Długo się wahał, czy pójść w miejsce, gdzie
plażowała się rodzina D orotki. Aby zdecydować się
na taki w yczyn musiał przemóc się w sobie i p o ko 
nać swoją nieśmiałość. Chciał przecież być blisko
D orotki. Nie m iał innego wyjścia, musiał tam iść.
Rozłożył swój koc na wąskim pasie piasku u pod
nóża łączki rozciągającej się w wyraźnym obniżeniu.
Miejscowi zwali ją „bóldową łączką” . Na ogół po po
łudniu miejscem plażowania rodziny D orotki był skraj
tej łączki. Koce rozkładali pod stokiem porośniętym
krzakami. Było to miejsce dobrze osłonięte od wiatru,
a po południu doskonale nasłonecznione. Antoś stał
przez chwilę nad swoim kocem. Rozejrzał się wokół.
Kilkadziesiąt metrów dalej siedziała matka z dw ojgiem
dzieci bawiących się w piasku. A nieco bliżej starsi
państwo leżeli na kocu. Antoś zdjął koszulę i ściąg
nął spodnie. Na razie zostawił na nogach sandały.
Popatrzał jeszcze raz w górę na łączkę. N ikogo tam
nie było. Położył się. Nie interesowało go oczywiście
opalanie. Czekał na Dorotkę. Zamknął oczy. Przeży
w a ł wciąż spotkanie na polanie.
- Cześć Antoś - w yrw ała go z zadumy Dorotka,
która razem z sw oim bratem stała nad nim. - Idzie
m y do w ody. Chodź z nami. - Antoś ocknął się.
Zm rużonym i oczyma spojrzał na nich. O parł się na

ło kciu i zapytał. - Teraz idziecie? - Tak, chcemy się
trochę ochłodzić. Jest straszny upał - odpow iedział
brat D orotki.
Antoś zdjął sandały z nóg i podążył za nim i.
Matka D o rotki stojąc nad dość stromym zboczem,
jakim kończyła się łączka, w ołała do dzieci, żeby
nie b yły zbyt długo w wodzie, bo niedaw no zjadły
obiad. Brat D o ro tki w b ie g ł do w o d y chlapiąc pozo
stałych. O ni nie pozostali dłużni. Zaczęła się istna
wojna wodna. Całkiem zmoczeni pobiegli dalej. Gdy
w oda sięgała wyżej kolan dalszy bieg b ył już pra
w ie niem ożliw y i zaczęli padać do w o d y prychając
i śmiejąc się tak donośnie, że aż słyszeli to ich
rodzice. Popluskali się trochę i wstali. Szli przed
siebie. W oda była całkow icie przezroczysta. Pa
trzeli na stopy, spod których przy stawianiu k o 
lejnych k ro k ó w podnosił się drobny piasek. Dno
b yło piaszczyste, twarde, jednak n ie kie d y natra
fiało się na grząskość. W ówczas b yło porośnięte
roślinam i w o d n y m i o w ąskich liściach. Czasami
w tych rejonach stopy wpadały na kilka centymetrów
w głąb. Było to uczucie niezbyt przyjemne.
Poszli bardzo daleko. W oda sięgała im do
szyi. Była to najlepsza głębokość do swobodnego
pływania. Znawcy m ów ili, że na tej dopiero głę
bokości w oda niesie. Antoś owszem pływ ał, ale
w o la ł mieć świadomość, że w każdej c h w ili może
stanąć na dnie. Dlatego też nie płynął przed siebie

w kierunku otwartego morza, a kierow ał się w zdłuż
brzegu. D orotka i jej brat dali jeszcze kilka kro k ó w
idąc na palcach. Dalej dno szybko zaczęło opadać
i w oda przybierała ciemniejsze zabarwienie. Grani
ca ta bywa łatw o zauważalna z brzegu, szczególnie
w słoneczny dzień. M iejscowi m ówią, że „tam na
czórnij w odze to trzeba jó dobrze plw ac” .
D orotka i jej brat płyn ę li przed siebie. Po ch w ili
dziewczynka zorientow ała się, że Antoś pozostał
z tyłu, zawróciła i podpłynęła do niego. Zatrzymali
się, stanęli i złapali się za ręce pod wodą. W p o b li
żu nikogo nie było. Nie m ogli jednak się przytulić.
M usieli zachować pozory. Stali w ięc w pewnej odle
głości od siebie. Z w o d y wystaw ały jedynie głowy.
Jednak ręce zanurzone pod w odą zaczęły w ędrować
wzajem nie po ciele. Antoś dotykał piersi, bioder
i aby sięgnąć niżej nurkow ał od czasu do czasu.
D o ro tk a ró w n ie ż o d w zajem n iała te pieszczoty.
Trw ało to dość krótko, bo zbliżał się brat. Popłynęli
jeszcze trochę w zd łu ż brzegu, potem skie row ali
się w jego stronę. W oda bliżej brzegu stawała się
cieplejsza. O d czu w a li w yra źn ie różnicę m iędzy
temperaturą powietrza, a temperaturą w ody. Gdy
w oda sięgała im do kolan zanurzyli się ca łko w i
cie kładąc się na dnie. Było bardzo m iło. Należało
jednak w końcu wyjść. O dpłyn ęli spory kawałek
w kierunku na północ. M usieli się cofnąć. W racali
w ięc do siebie w zdłuż brzegu uderzając stopam i

w wodę, w yw ołując rozbryzgujące się fontanny. Było
im wesoło, a Antoś b ył naprawdę szczęśliwy.
D orotka z bratem poszli na łączkę do rodziców,
a Antoś został sam p rzy sw o im kocu. Nie m iał
ręcznika. Zapom niał wziąć, a może nie planow ał
kąpieli. Nie m iał rów nież na zmianę suchych ką
pielów ek. Stał na piasku i ociekał z w ody. Z robiło
m u się zimno. W yciskał dłońm i w odę z w łosów . Po
paru m inutach skóra stawała się już sucha, a woda
zbierała się na niej w postaci dużych kropel, które
strzepywał ręką. Najgorzej schły kąpielów ki. Leciała
z nich ciągle woda. Zw ykle, gdy kąpali się z kolega
mi, to po w yjściu z w o d y znajdow ali osłonięte m iej
sce w krzakach, gdzie zdejm owało się kąpielów ki,
w yżym ało i zakładało z pow rotem . Potem można
było spokojnie leżeć na kocu, ale i tak pod tyłkiem
zawsze jeszcze ro b iło się w ilgotno.
Antoś liczył na to, że Dorotka przyjdzie na brzeg,
gdy tylko się przebierze w suchy strój. Trzeba się ja
koś osuszyć, pomyślał. Pobiegł więc w kierunku nie
opodal rosnących krzaków, żeby znaleźć odpow ied
nią kryjów kę. Chciał to zrobić szybko, żeby D orotka
nie musiała czekać na niego gdy przyjdzie. W biegł
w ięc na znaną mu ścieżkę. Musiał się wspiąć na górę,
bo krzaki porastały strome zbocze. Stanął w ygodnie
na płaskim odcinku ścieżki. Rozejrzał się w ko ło .
Spojrzał na dół. Stwierdził, że z brzegu, a i po części
z w ody, jest niewidoczny. Ściągnął kąpielów ki. Na

w szelki w ypadek lekko przykucnął, żeby nie rzucać
się zbytnio w oczy. Oburącz w ykręcał m ajtki, gdy
nagle usłyszał z boku jakiś szelest. Spojrzał i w tra
w ie tuż przy jego stopach zobaczył coś wijącego się.
Przerażony wyskoczył stamtąd i nawet nie w iedział
w jaki sposób znalazł się na brzegu, trzymając w ręku
Zwinięte po wyżym aniu kąpielów ki. W jeszcze w ię k 
sze zadziwienie w padł, gdy zauważył, że przed nim
stoją D orotka i jej brat. W idok, jaki im się p o ja w ił był
tak w ie lk im zaskoczeniem, że przystanęli jak w ryci,
a po c h w ili zaczęli się zataczać ze śmiechu. Antoś
wówczas zorientow ał się, że stoi przed nim i cały
goły. Szybkie zakładanie kąpielów ek jakoś m u nie
szło. Raz i drugi zatoczył się. Całe szczęście, że nie
przew rócił się do w ody. Czuł się bardzo głupio.
- Nie przejmuj się - usiłow ał uspokoić go brat D o
rotki. - Dora w idziała już nieraz gołego chłopaka.
D o ro tka podeszła do Antosia i w zię ła go za
rękę.
- Weź swoje rzeczy i chodź do nas na łączkę.
Tam się trochę ogrzejesz. Antoś pozbierał ubranie,
sandały i koc.
W miejscu, gdzie leżały jego rzeczy nie było już
słońca. Schowało się ono za zbocze. Tak w ięc chęt
nie przystał na złożoną m u propozycję. W drodze
opowiedział im o całym zajściu. Jego zdaniem była to
żmija. Brat D o rotki żartował sobie, że pew nie chciała
go ukąsić w intym ne części ciała. Rozbawieni tym

żartem szli w kierunku rodziców. Matka siedziała
na kocu i czytała książkę, a ojciec leżał na brzuchu.
Gdy podeszli lekko podniósł się i oparty na ło kciu
oczekiwał wyjaśnień.
- To jest Antoś. M iejscowy kolega. Poznaliśmy go
w czasie odpustu - wyjaśniała Dorotka.
- Zaproponow aliśm y m u żeby rozłożył swój koc
koło nas. Może? - zapytał brat D orotki.
Antoś został przyjęty z w ielką gościnnością. Mat
ka D o ro tki poczęstowała go ciasteczkami i zaczęła
w yp ytyw ać o różne szczegóły, przede wszystkim
dotyczące jego. Po c h w ili żałował, że tu przyszedł.
Nie lu b ił m ów ić o sobie, a tu nie ma wyjścia, musi
się uzewnętrzniać. Wreszcie D orotka przerwała ten
po to k pytań, zwracając matce uwagę, żeby nie była
taka wścibska. Ojciec stwierdził, że córka nie p o 
w inna zwracać się tak do m atki. Jurek nie wytrzym ał
i wrzasnął, aby przestali się kłócić; on już ma tego
dość. Zawstydzał ich, żeby się pow strzym ali z tym
ujadaniem na siebie ze względu chociażby na gościa,
którego poprosili. Wszyscy zam ilkli. Matka sięgnęła
po książkę, która leżała o bo k na kocu. Nie otw orzy
ła jej jednak. Po krótkiej c h w ili odezwała się, gdyż
uważała, że to niezbyt grzecznie, aby w obecności
gościa czytać książkę. Zaczęła w ięc znow u zadawać
pytania. Brat D o ro tki zirytow ał się na dobre.
- Chodźcie - zw rócił się do m łodych - idziem y
się przejść, bo inaczej nigdy nie skończy się potok
tych beznadziejnych pytań.

Wstali z koców i skierowali się w stronę zachodzą
cego słońca. M usieli wspiąć się po ostrej stromiźnie
i znaleźli się w okolicach wejścia na znaną im polan
kę. Bez słowa w iedzieli, że tam chcą iść. Pierwsza
Weszła Dorotka, za nią jej brat, a na końcu Antoś. Tuż
przed wejściem na polanę nagle D orotka zatrzymała
się. Z dziw ieni chłopcy prawie z rozpędu w p a d li na
nią i niechcący zepchnęli ją ze ścieżki.
- Co się stało? - zdziw iony zapytał Antoś.
- Popatrz, kto tam siedzi - odpow iedziała D o
rotka, porozum iew aw czo w ykonując ruch głow ą
w stronę skraju polany, gdzie wczoraj siedzieli w e
dwójkę.
Antoś spojrzał w tę stronę i zobaczył siedzące
go na ziem i Franka obejmującego oburącz kolana.
Patrzał na nich spode łba. Antoś znał go na tyle,
że w iedział, że coś go gryzie. Ostatnio w id zia ł się
z nim w kinie. O d tego czasu nie m ieli okazji z sobą
pogadać.
- Fajnie, żeśmy cię spotkali - pow iedziała D o
rotka, rozładowując w ten sposób dziwną sytuację.
Franek wstał i skierował się do ścieżki.
- Co tobie je? - zapytał Antoś.
- Té dobrze wiesz - odparł Franek.
- Nié, jô nié wiem .
- Té so dow idz - odparł hardo Franek i już m iał
W ychodzić, gdy nierozum iejąca o czym chłopcy
m ó w ili D orotka zagadnęła.

- Franek, naprawdę dobrze się stało żeśmy cię
spotkali. Brakow ało nam ciebie.
Gdy usłyszał to ostatnie zdanie, w yraźnie zm ienił
m u się nastrój. D aw ny uśmiech i wesołość w ró ciły
na twarz. Zaczęli żartować, nawet Antoś opowiedział
m u swoją przygodę ze żmiją. Franek sprostował ze
znawstwem:
- Tu nie ma żmij, to m ógł być najwyżej zaskroniec.
O d tej gadziny nic ci nie groziło.

Wszystko w ró ciło do norm y. Znow uż nie było
dnia, żeby Franek nie spotkał się z Antkiem . Tak
jak dawniej razem chodzili nad morze. Często prze
siadywali z D orotką i jej rodziną na łączce, gdy p o 
południam i korzystali ze słońca. D n i zaczęły robić
się krótsze. Wcześniej zapadał zmrok. Noce już były
chłodniejsze, ale w dzień, gdy świeciło słońce było
bardzo przyjem nie. W oda w m orzu była jeszcze
dostatecznie nagrzana.
W dzień W niebowzięcia Najświętszej Maryi Pan
ny, 15 sierpnia, m im o że b ył to dzień roboczy, msze
odpraw iano jak w święto i również na ro li n ikt nie
pracował. W każdym dom u przygotow yw ano o ko 
licznościowe w iązanki z kw iatów , zbóż i ow oców .
Niesiono je do kościoła i na sumie uroczyście święcił
je ksiądz proboszcz.

Po połudn iu pogoda się zm ieniła i na niebie p o 
jaw iło się sporo chmur. Zerwał się chłodny wiatr.
Pogoda nie była plażowa. Chłopcy zorganizow ali
potańcówkę. Stara paczka zebrała się, żeby poszaleć.
W ydawało się, że było tak sympatycznie jak dawniej.
Ale tańczenie ciągle przy tych samych k ilk u płytach
już ich nieco nudziło.
- We W ładysław owie w D om u Rybaka, tam to są
dopiero potańców ki; gra praw dziw a orkiestra - p o 
w iedział Franek przekrzykując dźw ięki adaptera.
D orotkę bardzo to zainteresowało. A ntosiow i p o
mysł ten nie spodobał się. D o W ładysławowa pójdą
przecież w dużej grupie. A on w o la ł być sam na
sam z Dorotką. Nie chciał się afiszować ze sw oim i
Uczuciami wobec innych. I tak już dostatecznie krę
powała go obecność Franka, któ ry w ciągu ostatnich
dni ciągle m u towarzyszył.
Jednak pom ysł Franka przez pozostałych został
przyjęty entuzjastycznie. - Idziem y na five do W ła
dysławowa w najbliższą niedzielę. - Antoś nie miał
Wyjścia. Musiał się przyłączyć. O baw iał się jedynie,
czy przekona rodziców, aby p o z w o lili mu na takie
Wyjście. N igdy jeszcze tam nie był. Nad wyraz łatw o
udało mu się uzyskać zgodę rodziców. O d m atki
dostał pieniądze na opłacenie biletu wstępu. Wcale
tym nie b ył zbyt zachwycony. Myślał, że rodzice
nie zgodzą się i m iałby wówczas wspaniałą w y 
m ówkę, żeby nie pójść. M ógł przecież nie pytając

rodzicó w o nic pow iedzieć kolegom , że właśnie
rodzice m u nie pozw alają. G dyby rzeczyw iście
rodzice m u nie p o z w o lili pójść do W ładysławowa,
z pewnością przeżywałby katusze nie dlatego, że
nie poszedł na potańcówkę, tylko że nie m ógł by
być tam z Dorotką. B ył zazdrosny o Franka, któ ry
jak tylko mógł, zajm ował sobą Dorotkę.
Przed czwartą po południu wyszli ze Swarzewa.
Było ich razem siedem osób, trzy dziewczyny i czte
rech chłopaków . Impreza, na którą szli nazywała
się „five” , ponieważ zaczynała się o piątej godzinie.
Trwała dw ie godziny, do siódmej. Potem orkiestra
miała godzinę przerwy. O ósmej wieczorem zaczynał
się w tej samej sali dancing. Na „five” chodziła tylko
młodzież.
Szczęśliwie się stało, że dotarli do D om u Rybaka
o d p o w ie d n io wcześnie. Sprzedawano już bilety.
Kolejka do kasy była długa. Gdy w końcu dostali
się na salę, była piąta. Orkiestra już grała. W sali
było bardzo tłoczno. Zebrany tłum ek zaczął tań
czyć. Franek p orw a ł do tańca Dorotkę. Pozostałe
dw ie pary też poszły tańczyć. Antoś stał z boku
i przyglądał się w irującym parom. Bardzo m u się to
wszystko podobało. W iele razy w idział w Swarzewie
jak w sali, w której urządzali sobie pop ołu dnio w e
potańców ki odbyw ały się wesela albo zabawy. Takie
zabawy na w si b yły zawsze w ie lk im wydarzeniem,
bo zw ykle kończyły się bijatyką, która na ogół prze

nosiła się z sali na wieś. Oczywiście za każdym razem
chodziło o jakąś dziewczynę. Zwaśnione grupy nie
tylko b iły się na pięści, ale używ ały „narzędzi bojo
w yc h ” - najczęściej były n im i sztachety. O koliczni
gospodarze po takich zabawach m usieli uzupełniać
p ło ty w o k ó ł swoich obejść. A tu gra orkiestra, tań
czy tylko młodzież. Jest fajnie. Atmosfera sali tak
go fascynowała, że nie czuł się nieszczęśliwy stojąc
z boku pod ścianą.
Po paru tańcach przetańczonych z Frankiem D o
rotka powiedziała:
- Ja chciałabym też sobie potańczyć z A n to 
siem.
Franek trzym ał dalej D orotkę w objęciach, tak
jakby tej uw agi nie usłyszał.
Na szczęście orkiestra zrobiła sobie przerwę. O d
szukali się. Rozbawieni, zziajani, łapiąc powietrze,
w ym ieniali poglądy. Wszystkim bardzo się podobało.
Jedynie Antoś stał spokojny. D orotka przysunęła się
do niego.
- No pow iedz, Antoś, jest w dechę. Chyba nie
żałujesz, że poszedłeś z nami.
- Naprawdę jest fajnie, a jeszcze byłoby lepiej,
gdyby można z tobą potańczyć - odparł Antoś.
- W idzisz Franek, ja nie mogę tylko z tobą tań
czyć. A ntosiow i się też coś należy - zaśmiała się
Dorotka.

io *

W tym momencie zaczęła znowu grać orkiestra. Do
rotka złapała Antosia za rękę i pociągnęła w kierunku
parkietu. Wziął ją w ramiona i rozpoczęli taniec. Był
to walczyk. Coraz więcej par wchodziło na parkiet.
Zrobiło się bardzo gęsto. Antoś poczuł bliskość D o
rotki. Miała na sobie lekką, cienką sukienkę. Buchało
od niej ciepło. Trzymali się przecież już wiele razy za
ręce, nawet przytulali się na ustronnej polance wśród
krzaków. Ale tu, teraz, to coś całkiem innego. D orot
ka w jego ramionach. Nie trzeba się chować, żeby ją
przycisnąć do siebie.
- W spaniale tańczysz - w yrw ała go z zadumy
Dorotka.
- A ty jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świę
cie.
Orkiestra zmieniła rytm na wolniejszy. O ni trzyma
li się dalej w objęciach. D orotka pocałowała Antosia
w policzek i położyła głowę na jego ramieniu. Zaczęli
tańczyć w tuleni w siebie. Przyglądał się temu Franek.
Twarz m u się w ydłużyła, oczy zszarzały. Stał jakby
nieobecny. Czas zaczął m u się dłużyć.

Wyjazd ze Swarzewa zaplanowany b ył na wieczór
30 sierpnia. Pociąg do Łodzi wyjeżdżał z G dyni parę
m inut po 21.00. M usieli w ięc wyjechać ze Swarzewa
wczesnym popołudniem . D orotka obm yśliła sobie,

że w przeddzień wyjazdu pożegna się z Antosiem na
polanie w śród krzaków. Chciała z n im razem prze
żywać rozstanie się z morzem. To było wym arzone
miejsce na takie rom antyczne pożegnanie. Antoś
Z w ielką radością przystał na propozycję. M ieli się
spotkać o piątej, tak aby być z sobą z godzinkę o szóstej pow inna być w dom u na kolacji.
Antoś b ył podekscytowany. Z jednej strony cieszył
się na spotkanie, a z drugiej było m u smutno, gdy
uśw iadom ił sobie, że to już ostatnie spotkanie. Co
prawda przyrzekali sobie w ielokro tnie, że za rok
Dorotka przyjedzie i znów będzie wspaniale. Ale to
przecież cały, długi rok.
Antoś od rana żył cały czas myślą o spotkaniu.
Nawet matka zauważyła, że b yły chw ile, kiedy był
jakby nieobecny. Trochę się dziwiła, bo nigdy dotąd
takim go nie widziała. Pomyślała sobie, że chłopak
w idocznie dojrzewa i zaczyna mieć swoje proble
my. Nie chciała być natrętna i nie zagadywała go,
żeby dow iedzieć się co się z nim dzieje. Zresztą
wiedziała, że jeżeli nie będzie chciał jej pow iedzieć
o co chodzi, sam z własnej w o li, to każde jej pytanie
zostanie zbyte.
Przed obiadem Antoś dow iedział się od ojca, że
będzie musiał z nim jechać do Pucka, ponieważ trzeba
było złożyć jeszcze uzupełniające dokum enty w Lice
um Ogólnokształcącym, do którego m iał uczęszczać
od pierwszego września. Sprawa ta dotyczyła jego

osobiście; nie m ógł w ięc znaleźć żadnej w ym ów ki.
Prosił usilnie ojca, aby pojechać jak najszybciej, żeby
m ógł zdążyć na um ów ione spotkanie. Uśw iadom ił
sobie, że może w rócić jednak dopiero przed szóstą.
Będzie to o godzinę za późno. Tak długo tam na
polanie, bez uprzedzenia, D orotka siedzieć i czekać
na niego nie będzie. Pierwsza myśl, która przyszła
m u do głow y, że musi ją jakoś uprzedzić. Zjadł więc
szybko obiad i pobiegł do państwa M udlafów, ale
drzw i do pokoju, któ ry odnajm ow ali były zam knię
te. Pani M udlafow a pow iedziała mu, że D orotka
z rodzicam i i z bratem poszli do W ładysławowa,
żeby pożegnać się z pełnym morzem i wrócą o koło
czwartej. Sytuacja stawała się dla niego coraz trud
niejsza. Wyszedł przed dom i stanął bezradny. Czas
wracać do domu, żeby z ojcem pójść na dworzec.
M iał zamęt w głowie. Przecież nie pójdzie do pani
M udlafowej i nie zw ierzy się ze wszystkiego, żeby ją
poprosić o przekazanie w iadom ości Dorotce, że nie
może przyjść na to ostatnie, um ów ione spotkanie.
Naraz wpadła mu do głow y myśl, żeby poprosić Fran
ka, aby on poszedł na polankę i opow iedział o całej
sytuacji Dorotce i żeby na niego zaczekali dopóki nie
w ró ci z Pucka. Czy to dobra myśl - zastanawiał się
przez chw ilę. W tedy to już nie będzie pożegnanie
w e dwójkę. Ale nie w ym yślił nic innego. Czas naglił.
Całe szczęście, że Franek b ył w domu. Chętnie się
zgodził. Antoś uradow any pobiegł do domu.

D orotka w um ów ionym miejscu stawiła się przed
czasem. Założyła swoją najładniejszą m inisukienkę,
różową w czerwone grochy. Pogoda była piękna.
Jak na koniec sierpnia było sympatycznie ciepło.
Słońce jednak dawało już długie cienie, co przypo
m inało, że dzień jest krótszy. Rozejrzała się naokoło,
była przekonana, że Antoś już na nią czeka. Zw ykle
byw ał znacznie przed um ów ionym czasem. To ona
często się spóźniała. Usiadła na ziemi, podparła się
z tyłu rękoma i patrzała w przestrzeń na urzekający
granat morza. W dali rysował się ląd półwyspu. Wiele
razy podziw iała ten w id o k, jednak dziś chciała go
Zatrzymać w oczach na długo. Musiała się spieszyć
z zapamiętywaniem tego w idoku. Niebawem prze
cież będą się żegnać z Antosiem. Czuła, że ta letnia
przygoda głęboko zostanie przez nią zapamiętana.
Rozmarzyła się. Na myśl przychodziły jej spotkania na
tej polanie, gdy w objęciach trw ali długo bez ruchu,
jedynie ich w argi spotykały się od czasu do czasu.
Zaczęła się zastanawiać, czym b y go zaskoczyć,
żeby to dzisiejsze pożegnalne spotkanie było inne
niż wszystkie dotychczas. W padło jej coś do głowy.
Rozejrzała się w o k ó ł siebie. Było cicho i spokojnie,
jedynie od brzegu rozpościerającego się kilka me
tró w poniżej w dole dochodził stłum iony odgłos fal

obmywających piasek. Przechyliła się nieco w lewo.
Prawą ręką sięgnęła pod sukienkę i zaczęła ściągać
majteczki. Trw ało to krótko. Poprawiła sukienkę.
Podkurczyła kolana, które objęła rękoma. W prawej
d łoni trzymała majteczki. Poczuła le kki p o w ie w p o 
wietrza na sw oim przyrodzeniu. Przeszły ją ciarki.
Rozmarzyła się. Myślała o Antosiu.
Nagle zauważyła, że ktoś się w yłania z krzaków
z prawej strony z dołu polany. Była zaskoczona. Nie
wiedziała, że tamtędy też można wejść na polanę.
O dw róciła głowę do tyłu w stronę znanego jej w ej
ścia. Stali tam Franek i Michał. Nie odezwali się do
niej słowem. Spojrzała w ięc na nieznajomego. Był
to rosły chłopak, z pewnością starszy od niej. Stał
tuż przed nią i w zro k jego tk w ił gdzieś ko ło jej stóp.
Szybko zorientowała się co go tak zajmuje. O drucho
w o w yprostow ała nogi na ziemi i ściągała sukienkę
za kolana. Podniosła głowę. W okół niej stało trzech
chłopaków . Żaden nie odezwał się jeszcze do niej.
Twarze ich były w ykrzyw ione w dziw nych uśmiesz
kach. Pytająco spojrzała na Franka.
- Antoś dziś nie przyjdzie - zdaw kow o burknął
Franek.
Chciała coś powiedzieć, ale przerażenie odebrało
jej głos, gdyż poczuła na udach ciężar. Usiadł jej na
nogach nieznajomy. Krzyknęła, ale jej krzyk zamilkł,
gdy szybkim ruchem d ło n i zakrył jej usta. Zaczęła
się szarpać.
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- Przytrzymajcie ją za ręce - zw rócił się do Franka
i Michała a sam w yd o b ył z jej zaciśniętej d ło n i m ajtki
i w ło ż y ł jej do ust.
— Bądź grzeczną dziewczynką i spokojnie od
dychaj nosem - pow iedział. - Chciałaś się zabawić
z Antosiem. Zabawisz się z nami.
Podsunął jej w ysoko sukienkę, następnie rozpiął
spodnie.
D orotka leżała na ziemi bez ruchu. Pamiętała do
kładnie cały koszmar kilkunastu m inionych m inut.
W idziała teraz jak chłopcy wciągali spodnie i kie
row ali się do wyjścia z polany. Nie miała siły, żeby
wyciągnąć w etknięte jej w usta m ajtki i krzyczeć. Po
c h w ili została sama. W o kó ł cisza, jedynie z oddali
dochodził szum morza. Po twarzy zaczęły płynąć
łzy, a ciało szarpał cichy szloch. Była zła na siebie,
że tak łatw o poddała się. Co prawda nie było to jej
pierwsze doświadczenie seksualne, ale to co przeżyła
to b ył przecież grupo w y gwałt. To było koszmarne.
Po c h w ili pozbierała się i zeszła nad morze. Plaża
już opustoszała. Jedynie gdzieś daleko ktoś się ką
pał. Zdjęła sukienkę. Położyła ją na piasku. Pod nią
położyła m ajtki. Była w samym biustonoszu. Weszła
do w ody, dała kilkadziesiąt kroków . W oda sięgała jej
po uda. Usiadła na dnie. Poczuła przyjem ny chłód
Wody na całym ciele.
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Szli z ojcem z dworca na pieszo. Antoś wyraźnie
przyspieszał kroku.
- Co te senie tak flo t dó dom idzesz? - zdziw ił
się ojciec.
Antoś zażenowany nic nie odpow iedział, jedynie
trochę zwolnił. Jednak po ch w ili znow u przyspieszył.
Czuł jakiś niepokój. Było to dość dziwne uczucie.
Cieszył się na spotkanie z Dorotką, ale nie tak jak
przedtem, gdy czekał na nią na polance. Pomyślał
sobie, że to dziw ne uczucie nachodzi go, bo jest
to przecież ostatnie spotkanie. Nie b ył pewien, czy
Franek ją uprzedził, że się spóźni. W yobrażał sobie,
że D orotka siedzi i czeka tam na niego. A może się
pogniewała i poszła. Czy go zrozumie, że nie m ógł
być wcześniej w um ów ionym miejscu.
G dy weszli do wsi, przy kapliczce k o ło Czapów,
pow iedział ojcu, że za niecałą godzinę będzie w do
m u i pobiegł w kierunku morza. Ojciec stał przez
chw ilę zadziw iony zachowaniem syna. Potem p o 
szedł ulicą do dom u w kierunku kościoła.
Antoś w b ie g ł na polankę. Stanął. Rozejrzał się
dookoła. N ikogo nie było. A może gdzieś się ukryli,
żeby zrobić niespodziankę. Obszedł całą polankę
zaglądając w krzaki. N ikogo nie było. Z robiło mu

się smutno. Niestety Dorotka nie zaczekała na niego,
a Franek naw alił i nie uprzedził jej. Ciekawe dla
czego nie przyszedł i nie pow iedział żeby czekała.
A może zakpili z niego i poszli sobie gdzieś. Przecież
w iedział, że Franek też się podkochiw ał w Dorotce.
Przygnębiony myślami usiadł na ziemi. Siadając za
uważył, że trawa nieopodal na polance była jakoś
dziw nie zm ierzwiona. Zadziw iło go to nieco, ale nie
Zastanawiał się dalej nad tym. Pewnie tu ktoś roz
ło żył koc i się opalał, pom yślał sobie. Patrzał przez
jakiś czas tępym w zrokiem na morze. Wstał z ziemi.
Skierował się już ku ścieżce. Na chw ilę od w ró cił się
i zauważył jakąś postać w wodzie. Ten ktoś szedł do
brzegu. Przyglądał się przez chw ilę z w ielką uwagą.
Czyżby to była Dorotka? Z tej odległości nie m ógł jej
dokładnie rozpoznać. W ydaw ało mu się, że dziew 
czyna ma tylko biustonosz na sobie. To chyba nie
Dorotka, pomyślał, dlaczego m iałaby się kapać bez
majtek. Postać, którą w id zia ł podeszła już na tyle
blisko brzegu, że stracił ją z oczu. Zasłoniły ją krzaki
rosnące na urwisku. Zawahał się przez chw ilę, czy
Zejść na brzeg czy zaczekać tutaj. A jeżeli nie była
to Dorotka, to po co ma tam schodzić, a jeśli to ona
to dlaczego nie czekała na niego tutaj na polanie.
Po c h w ili zdecydował, że zejdzie na dół. W oln o
rozglądając się na b o ki przedzierał się przez krzaki
znanym przejściem. D opiero teraz zauważył, że od
tej ścieżki odchodzi w b o k jakieś przejście. Z d ziw ił
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się nieco. Poszedł jednak dalej przed siebie. Wyszedł
z krzaków i skierow ał się w stronę d o lin k i z łąką, na
której zw ykle opalali się z rodziną D orotki. Będąc
już na dole zauważył dziewczynę stojącą nad brze
giem morza. Była to D orotka w swojej najładniejszej
sukience.
- Cześć D orotka - zawołał Antoś - dobrze, że
jeszcze jesteś. Przepraszam cię, że się spóźniłem.
Dziewczyna dopiero teraz się odwróciła. Spojrzała
na niego w zrokiem bez wyrazu.
- Lepiej żebyś tu teraz nie przychodził - po w ie 
działa bezdźwięcznie.
Antoś w yczuł, że coś jest nie tak.
- A co się stało - zapytał.
- Niech ci pow ie Franek - odpow iedziała i skie
rowała się w stronę zabudowań. Antoś stał jak wryty,
nie b ył w stanie zrozum ieć jej reakcji. - Nie chcę
żadnych pożegnań i nie chcę żebyśmy się więcej
spotykali - dorzuciła głosem łamiącym się od szlo
chu. Pobiegła w stronę domu. Antoś patrzał za nią jak
się oddala. D opiero teraz zauważył, ze jej sukienka
jest całkiem pomięta.

Zaczęły się przygotowania do drugiego odpustu.
B ył to odpust Narodzenia M atki Boskiej, inaczej
zwany M atki Boskiej Siewnej przypadający zawsze

w najbliższą niedzielę po 8 września. O d tygodnia
p ra w ie cała w ie ś była zajęta p rzyg o to w a n ia m i.
W domach sprzątano pokoje po letnikach, aby ugoś
cić przybyw ających pielgrzym ów . Należało także
naszykować jedzenie na większą liczbę lu dzi - nie
było dom u, gdzie nie spodziew ano b y się gości
odpustowych. Poza tym trzeba b yło pom óc przy
kościele. Kobiety m yły podłogę w kościele, stroiły
ołtarze, przygotow yw ały dekorację kościoła, ubiera
ły tron dla biskupa. Mężczyźni zaś budow ali ołtarz
p o ło w y na placu przy kościele.
Już od rana w sobotę handlarze budow ali straga
ny. W południe zaczęło pojawiać się coraz więcej
ludzi. Pierwsze pielgrzym ki w itano już przed trzecią.
O czwartej odpraw iono uroczyste odpustowe nie
szpory. W kościele były tłum y ludzi. Na w rześniow y
odpust przychodziło znacznie więcej pielgrzymek niż
na lipcow y. B ył to odpust dla parafii z lądu. Przy
chodzili w ięc z daleka: z W ejherowa, Rumi, Redy,
nawet z Gdyni. Zaś z najbliższych okolic, jak z Pucka,
pielgrzym i przybyw ali w niedzielę z rana. Specjalną
uroczystością było pow itanie biskupa, któ ry przyjeż
dżał wieczorem w sobotę, zw ykle o koło szóstej.
A ntoś z Frankiem stali przed bram ą g łó w n ą
cmentarza, na w prost wejścia do kościoła, trzymając
krótki, o koło dw um etrow ej długości, dyw anik. Ich
zadaniem będzie tak go rozłożyć, aby ksiądz biskup
wysiadając z samochodu m ógł swobodnie przejść do

czerwonego chodnika rozłożonego już od bram y do
wejścia kościoła. W kruchcie ustawiła się procesja:
krzyż, chorągwie, proporce i feretron. Na ulicy stali
m inistranci i ksiądz proboszcz w oczekiw aniu na
przyjazd biskupa.
Franek unikał Antosia. O d tamtego dnia, kiedy
Antoś poprosił Franka o przysługę nie m iał okazji
zapytać się, czy Franek przekazał D orotce jego
prośbę, aby na niego czekała. Spotkali się dziś
w zakrystii. Jednak Franek w p a d ł na ostatnią chw ilę
tuż przed rozpoczęciem nieszporów. W pośpiechu
założył komeżkę, narzucił kołnierz i dołączył do m i
nistrantów, którzy stali już przed drzw iam i zakrystii
g o to w i do wyjścia do ołtarza. Po nieszporach m ieli
co prawda trochę czasu, ale nie było okazji, aby
b y li dostatecznie sami i m ogli rozpocząć rozmowę.
Ponadto pan organista zajmował ich ciągle jakim iś
n ow ym i poleceniam i. Teraz dopiero stali dostatecz
nie z boku i Antoś odw ażył się zagadnąć Franka.
- Rzecze mié, dół té bészéd Dorotce.
Franek zro b ił się czerwony na twarzy i po ch w ili
odparł. - Jó ce p o w im w itro po odpusce. - O dpo
w iedź ta zadziw iła Antosia. Dlaczego Franek na
jego proste pytanie nie odpow iedział tak albo nie,
tylko ma m u coś do pow iedzenia dopiero jutro.
Zachowanie się Franka też było nienormalne. Nie
dość, że się nie spotkali w ciągu całego tygodnia, to
teraz zbywa go taką odpowiedzią. Dalsze Antosia

rozmyślania zostały przerwane w ie lkim poruszeniem
w tłum ie na ulicy.
— O ni ju jadą - przekazywano z ust do ust.
Po c h w ili z głównej u licy zza zabudowań daw
nej karczmy w y ło n ił się szary samochód. Była to
„Warszawa” . P ow oli w śród rozstępującego się tłum u
podjeżdżał do głównej bram y odpow iednio udeko
rowanej. Nad bramą na żerdzi ułożonej na dw óch
w spornikach oplecionych gałązkami świerku, w śród
girland również ze świerku, w isiał napis „W itam y
Pasterza” . Podobnie była udekorow ana furtka do
plebanii, a nad wejściem do budynku w isiał napis
„Gość w dom, Bóg w dom ” .
Samochód stanął przed bramą. Chłopcy szyb
ko rozścielili chodnik przed tylnym i drzwiam i, do
których podszedł kapelan i je otw orzył. Antoś jako
m inistrant już w ie le razy uczestniczył w p o w ita 
niach biskupa, ale za każdym razem była to tak
samo bardzo ekscytująca i uroczysta chwila. Biskup
ubrany odświętnie, cały w czerwieni stanął przed
samochodem. Podszedł do niego ksiądz proboszcz.
Przyklęknął na pow itanie i ucałow ał pierścień b i
skupi nałożony na czerwonej rękawiczce. Orkiestra
dęta zagrała „Sto lat...” i kon d u kt przy dźwiękach
d z w o n ó w ruszył do kościoła . G dy z n a le źli się
w kościele chór zaśpiewał po łacinie pieśń na p o w i
tanie biskupa „Ecce sacerdos...” . Biskup podszedł do
ołtarza. U kląkł na czerwonym klęczniku i p o k ło n ił

się przed odsłoniętą figurką M atki Boskiej Swarzewskiej. Cały orszak ze zgrom adzonym i księżmi
rów nież klęczał. Po c h w ili wstał i skierow ał się do
tronu biskupiego. Usiadł. Rozpoczął się ceremoniał
powitania. Najpierw były wierszyki, które recytowały
dzieci, a potem również starsi parafianie w ita li b i
skupa kwiatami. Następnie w ygłosił m owę powitalną
ksiądz proboszcz. M inistranci w tym czasie tłoczyli
się w zakrystii.
Antoś zagadnął jeszcze raz Franka: - Rzecze doch
mié...
- J ó cé rzek, że w itro to mdzé w itro. W ici m ié dziś
so nie peto - żachnął się i oddalił od Antosia.
W niedzielę rano pierwsza msza odprawiana była
tradycyjnie o godzinie szóstej w kaplicy nad morzem,
tam gdzie w ita ło się pielgrzym ów przybywających
na lip co w y odpust. D o mszy służył Franek. Był za
spany, ledw o ruszał się przy ołtarzu. Zresztą nie
musiał zbytnio się przemieszczać, bo w kapliczce
było niew iele miejsca. A by zdążyć na posługę m u
siał wstać parę m inut po piątej. O tej porze zw ykle
smacznie spał. Poza tym noc m iał niespokojną.
Nie m ógł zasnąć, m im o że b ył zmęczony po całym
dniu zajęć. Ledwo przysnął, a już bud ził go dziw ny
sen. Stał przed nim, jakby przy jego łóżku Antoś
i patrzał na niego szerokim i, sm utnym i oczyma.
Za każdym razem, gdy się budził, natarczywie do

g ło w y przychodziło m u pytanie Antosia. Wczoraj
m u przyrzekł, że m u wszystko opow ie w niedzielę
po odpuście. Myśl o tej rozm ow ie przerażała go.
Układał sobie w głow ie jak zacząć. Całą w inę chciał
zrzucić na kolegów . Ale dlaczego w tym szaleństwie
uczestniczył? Przecież m ógł ich tam nie prowadzić.
Jedynie on w iedział, że na polance na zboczu D o
rotka czeka na Antosia. Um ęczony tą gonitwą m yśli
w końcu zasypiał. Ale po paru m inutach znow u bu
dził go stojący przy łóżku Antoś. Im bardziej zaciskał
oczy, tym wyraźniejsza była twarz Antosia. O tw ierał
oczy i wówczas przerażała go czerń nocy i dziwna
bezdźwięczna cisza. Czym prędzej zam ykał oczy
i nakryw ał się poduszką sądząc, że w ten sposób
ucieknie przed otaczającą go ciemnością i wyłaniają
cą się z tej ciemności postacią Antosia. W tedy jednak
wracały sceny z owego popołudnia. Było to p ię k
ne, słoneczne, pełne światła popołudnie. Dlaczego
wtedy, gdy szedł na plażę, aby Dorotce powiedzieć,
że Antoś się spóźni na ich ostatnią randkę, spotkał
we w si tych chłopaków. Co go podkusiło, żeby im
w szystko opow iedzieć. Gorąco pragnął, aby ten
dzień się w ró c ił i żeby go m ógł przeżyć inaczej. Na
pew no b y tego co się stało drugi raz nie zrobił.

Już przed godziną ósmą grom adziło się sporo
lu dzi w o k ó ł kościoła. Jedni w ych o d zili z kościoła

in n i doń w chodzili. W kościele panow ał swoisty za
duch, ponieważ w ielu spośród pielgrzym ów spędziło
w nim noc. M o d lili się śpiewając pieśni, odmawiając
różaniec, gdy zm orzył ich sen kła d li się w ławkach
i przesypiali parę godzin. Noc była pogodna i całkiem
ciepła jak na tę porę roku. Ranek b ył rześki. Rosa
ścieliła się wszędzie, zapowiadało to pogodny i ciepły
dzień. Pan organista obszedł wszystkie rozstawione
w o k ó ł kościoła konfesjonały. W ycierał ścierką sie
dzenia, aby były suche, gdy zasiądą tam księża do
słuchania spowiedzi. Przed konfesjonałam i zaczęły
się już ustawiać ko le jki penitentów.
Franek obszedł kościół dookoła. Jedynie w dwóch
konfesjonałach siedzieli już księża słuchając spowie
dzi. Zastanowił się przez chwilę, czy jest już właściwie
przygotowany, żeby stanąć w kolejce. Chyba jeszcze
raz musi sobie przepowiedzieć z czego ma się spowia
dać. Wszedł do kościoła bocznym wejściem. Usiadł na
ławce pod ścianą. Ostatni raz u spowiedzi był w odpust
lipcow y. Ile to tygodni temu? Policzył sobie. Wyszło,
że siedem. Z odm awianiem pacierzy rannych i w ie 
czornych to różnie byw ało - pom yślał sobie. Trzeba
się do tego przyznać. Im iona święte...? Jezus, Maryja
- kilka razy na dzień; przy każdej okazji zaskoczenia
i zdziwienia. Jak tam było z posłuszeństwem wobec
rodziców. I w tedy sobie przypom niał jak okłam ał
ojca w związku z tą całą sytuacją z ostatniego od
pustu. Chyba nie pow in ien w tedy przystąpić do ko

m unii. No cóż, musi to wszystko teraz opowiedzieć
księdzu. Ale co z tą ostatnią sprawą. Jak się przyznać,
że się brało udział w gwałcie zbiorow ym . Myśl ta
przeraziła go. Jak on to powie? Ale nie ma wyjścia,
musi to powiedzieć. Teraz dopiero zrozumiał, że
lepiej byłoby, gdyby w tedy sam poszedł Dorotkę
uprzedzić, że Antoś nie może przyjść na um ów iony
czas. Przecież nie musiał m ów ić chłopakom gdzie
idzie i po co. Diabeł go podkusił. Ale w tedy, gdy ich
spotkał nie m iał przecież pojęcia jak to się skończy.
Nawet m u przez myśl to nie przeszło. A potem,
gdy to wszystko się zaczęło m ógł ich powstrzymać,
a w najgorszym przypadku uciec albo zrobić ra
ban. Ale nic z tego. Brał w tym udział. Brał udział
świadomie, bez przymusu. To jest najgorsze. Gdy
b y b y ł przym uszony, ła tw ie j b y ło b y m u o tym
opow iedzieć księdzu. M yśli zaczęły m u się plątać.
Czuł, że już sporo czasu siedzi na tej ławce jak
przym urowany. Musi coś z sobą zrobić, bo niedłu
go trzeba być w zakrystii. N iebawem zaczną się
przygotow ania do uroczystej sumy. Wstał, wyszedł
z kościoła. Rozejrzał się, wszędzie stało sporo ludzi
w kolejkach do konfesjonałów . Stanął na końcu
jednej z nich. Po paru m inutach nie b ył już ostatni.
Za nim doszło kilka osób. B ył całkow icie zatopiony
w swoich myślach. Z d ziw ił się nawet, że już przed
nim są tylko dw ie osoby. Jakaś dziewczynka kilkuna
stoletnia a za nią kobieta w średnim w ieku. Pewnie

matka z córką - pomyślał. Dziewczyna była niewiele
młodsza od D o ro tki i do niej bardzo podobna. D o
piero gdy to zauważył poczuł na całym ciele jakiś
lubieżny dreszcz, który spow odow ał to, że m u coś
zaczęło grubieć między nogami. Zawstydził się przed
sobą. Ciekawe czy ktoś to zauważył. Zerknął na boki.
Rozejrzał się p o twarzach lu dzi stojących w kolejce.
Każdy b ył zajęty sobą i sw oim i myślami.
Dziewczyna podeszła do konfesjonału. Franek
w dalszym ciągu w ió d ł w zrokiem za nią. Gdy uklękła
przed kratkami konfesjonału zauważył, że spowiedni
kiem jest ksiądz Wiśniewski. W jednym momencie cały
się spocił a serce zaczęło mu łomotać niemiłosiernie.
Był w pułapce. Ksiądz W iśniewski przecież go bar
dzo dobrze zna. Tak często przyjeżdża z Pelplina do
Swarzewa, że zna prawie wszystkich parafian, a cóż
dopiero ministrantów. G dyby teraz wyszedł z kolejki
zostałoby to zauważone przez księdza Wiśniewskiego.
Nie, tego nie zrobi, bo to wstyd. Ale przecież jeszcze
w iększy wstyd pow iedzieć księdzu W iśniewskiem u,
że on ..., nie w ie nawet jak to nazwać. G dyby to był
jakiś obcy ksiądz, opow iedziałby wszystko jak było,
ale księdzu W iśniewskiem u. Te m yśli zajęły go na
tyle, że nie zauważył nawet jak odeszła już od ko n 
fesjonału kobieta. Dał dwa k ro k i do przodu. 2 dru
giej strony konfesjonału jeszcze się ktoś spowiadał.
Przystanął. Serce m u b iło jak młot. Czuł pulsowanie

w skroniach. M yśli mu się plątały. Po c h w ili klęczał
przed konfesjonałem.

W zakrystii zrobiło się nieco luźniej. Ministranci
b y li już przed ołtarzem i stali po bokach. Ksiądz
proboszcz w otoczeniu kilku księży wyszedł z za
krystii. Ukląkł, a z nim pozostali księża i ministranci.
Po krótkim pokłonie przed ołtarzem wstał i odw rócił
się. Był to znak dla orszaku, aby ruszył w kierunku
wyjścia z kościoła. Orszak b ył krótki, bo składał się
jedynie z em blem atów parafialnych. Nie uczestni
czyli w nim przedstawiciele innych parafii. Po w yj
ściu z kościoła skierowali się do plebanii. Na ulicy
przed plebanią stała orkiestra dęta i zebrał się spory
tłum. Orszak nie doszedłszy do plebanii zawrócił,
zaś ksiądz proboszcz wszedł do środka. Po chw ili
w drzwiach wejściowych pojaw ił się biskup. Orkie
stra odegrała sto lat a tłum ek zaczął wiwatow ać na
cześć biskupa, który uśmiechem i znakiem krzyża
pozdrawiał zebranych. Niektórzy przyklękali na jedno
kolano.
Orszak ruszył w kierunku kościoła. Po wejściu
i złożeniu pokłonu przed ołtarzem krzyż, chorągwie
i feretron zostały w yniesione bocznym i drzw iam i
na zewnątrz, zaś ministranci, towarzyszący orszako
w i księża i biskup weszli do prezbiterium . Biskup

po krótkiej m odlitw ie , odm ów ionej na klęczniku
przed odsłoniętym ołtarzem, wszedł na tron, gdzie
rozpoczęła się celebra zakładania przezeń szat li
turgicznych. W zakrystii b yło naw et dość luźno.
Przy drzwiach stał stary kościelny ze Swarzewa, zaś
w środku przy stoliku z miską ołowianą Antoś rozpa
lał węgielek nad świecą zerkając od czasu do czasu
z dużym zainteresowaniem na zewnątrz przez okno.
Na alejce w o k ó ł kościoła panował już ożyw iony ruch
w śród służb liturgicznych. W kolejności przyjętej
od w ie lu lat ustawiały się poszczególne parafie ze
sw oim i emblematami. Oczywiście na początku go
spodarze, którzy stali na wysokości okien zakrystii.
Im to właśnie przyglądał się Antoś.
- Antoś, moż te fardich to kadzedlo? - w yrw a ł
go nagle z rutynow ej pracy Franek, któ ry w p a d ł jak
bom ba do środka. Antoś bez słowa w ło ż y ł węgielek
do kadzidła i zaczął nim intensywnie w ahadłow o
wym achiwać. Franek sięgnął po naczynie ze sprosz
kow anym bursztynem, które stało na dolnej półeczce
stolika z ołowianą miską. W yszli przed ołtarz. Stanęli
z boku przed balustradą a schodami prowadzącym i
na ambonę. Po c h w ili Franek zorientow ał się, że
obok stoi ksiądz W iśniewski. Poczuł się nieswojo.
W ydaw ało m u się, że jakoś dziw nie na niego patrzy.
Z ro b iło mu się gorąco. W iedział, że p o liczki mu
pieką. Spojrzał na Antka i zauważył w jego oczach
zadziwienie. Czego o n i wszyscy ode m nie chcą?

- irytow ał się Franek. Z dziw nej zadumy w yrw a ł
go Antoś, szarpiąc go za rękaw komży. Trzeba było
podejść do biskupa, któ ry nasypał na żarzące się
w ę gie lki trzy m iarki bursztynu. Z kadzidła w yd o b ył
się jasny gęsty dym w ypełniając otoczenie swoistą
w onią. Zapach ten bardzo lu b ił Franek. Zapom niał
o c h w ilo w ych przeżyciach. Upajał się zapachem
kadzideł.
D zw o n iły dzw ony. O rkiestry grały. Ludzie śpie
wali. Po obejściu w o k ó ł kościoła procesja w kroczyła
już na ulicę. Uroczyste uniesienie było zakłócane od
czasu do czasu wystrzałami kapiszonów. H u ki te były
raz bliższe raz dalsze. Straganiarze nie odchodząc od
swoich straganów, przyklękali przed baldachimem,
gdy przechodziła procesja. Antoś m iał o d p o w ie 
dzialne zadanie. Podczas całej drogi szedł przed
baldachim em cofając się i jednocześnie okadzając
monstrancję. Wreszcie dotarli przed ołtarz p o ło w y
usytuowany na skraju placu cmentarnego. Budowano
go przez tydzień. Na platformę, wysoką na ponad
półtora metra prow adziły szerokie schody, po któ 
rych właśnie w ch odzili celebransi. Ołtarz b ył pięknie
ustrojony kwiatam i, a w ysoko ponad obrazem M atki
Boskiej oraz po jego bokach misternie upięte były
falbany z płótna niebieskiego i białego ubogacone
girlandam i z plecionego świerka. Z lewej strony usy
tuow any b ył biskupi tron w idoczny z daleka.

Rozpoczęła się uroczysta msza odpustowa. M i
nistranci tym razem nie uczestniczyli w celebrze
bezpośrednio. B iskupow i w odpraw ianiu mszy to
warzyszyli księża oraz klerycy. Antoś i Franek stali
z boku na platform ie oparci o balustradę, obok nich
Wacek i Janek, którzy w rękach trzym ali dzw onki.
Również o n i b yli zmęczeni, ponieważ m usieli przez
całą drogę dzwonić. Antoś machał ciągle kadzidłem
w praw o i w lewo, gdyż bał się aby mu w ęgielki
nie zagasły. Sama uroczystość trwała bardzo długo,
a szczególnie kazanie. Wszyscy stali, jedynie biskup
siedział podczas kazania. Kazanie wygłaszał specjal
nie na tę uroczystość zaproszony misjonarz. Stał na
ambonie ustawionej na środku placu cmentarnego
na tyle centralnie, aby m ógł być dobrze słyszalny
na całym placu. Był dobrym mówcą i trafiał do serc
słuchaczy. Później podczas obiadu w każdym dom u
kom entow ano kazanie. Każdy oczywiście po swoje
m u odebrał przesłanie kaznodziei.
Franek rozglądał się po tłum ie. Czasami mignęła
m u jakaś znajoma twarz, ale w zro k toczył dalej, tak
jakby nikogo nie rozpoznawał. Zajęty b ył sw oim i
myślami. Słyszał słowa kaznodziei, ale ich nie rozu
miał. W ydaw ało m u się, że były w ypow iadane od
dzielnie i nie m iały ze sobą żadnego związku. Antoś
zauważył, że oczy Franka są jakoś dziwnie nieobecne
i przez chwilę przyglądał mu się z uwaga. Franek to
zauważył i burknął po cichu: - Cey te tak slipisz so
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nó mia. - Te harde słowa zadziwiły nieco Antosia.
Nigdy jeszcze nie słyszał takiej odzywki. A przede
wszystkim dziwna agresja była w tonie Franka. Antoś
nie pytał już o nic więcej. Starał się słuchać o czym
m ó w i ksiądz na ambonie. Szło mu to z trudem. Myśli
jego ciągle wracały do D o ro tki i tamtego wieczoru
kiedy m ieli się pożegnać. O dpow iedź na wszystkie
jego pytania znał Franek. Przecież m u zaufał, a teraz
zachowuje się dziw nie. Franek jest przecież jego
najlepszym i właściwie jedynym przyjacielem, przed
którym nie m iał żadnych tajemnic. Dlaczego jeszcze
do dziś m i nie pow iedział co się w tedy stało? - pytał
sam siebie.

- Dziś po niszporach na bóldow ej łączce jó ce
wszetko rzeka. Bądze tam kole piontej - zw rócił się
Franek bezdźwięcznym głosem do Antosia podczas
zdejmowania kom ży po zakończonej sumie. Powie
dział tak, aby n ikt z pozostałych tego nie usłyszał
i nie oczekiwał potwierdzenia od Antosia. Razem
z pozostałymi ministrantami szybko wyszedł z za
krystii. Antoś był zaskoczony propozycją. N im po
zbierał myśli, zauważył, że stał sam przed wiesza
kami, na których m inistranci wieszali swoje komże.
W zakrystii krzątał się organista, któ ry układał ornaty
w szufladach kredensu. W kościele zrobiło się prawie

pusto. Pielgrzym ki z bardziej odległych parafii już
się pożegnały w edług utartego obyczaju wykonując
odpow iednie p o kło n y sw oim i emblematami przed
ołtarzem. Przy dźwiękach orkiestr lub gorliw ie śpie
wając nabożne pieśni kroczyli pielgrzym i główną
ulicą biegnącą środkiem wsi, kierując się ku kapliczce
ko ło Czapów. Tam oczywiście gospodarze żegnali
się uroczyście z gośćm i. C erem oniał p o k ło n ó w
trw ał odp ow iednio długo, m im o to nie brakow ało
zafascynowanych n im i obserwatorów. Tym razem
w im ieniu proboszcza Dambka, p ą tn ikó w żegnał
ksiądz Wiśniewski, ponieważ proboszcz podejm ował
biskupa i pozostałych księży uroczystym obiadem
odpustow ym . W p og oto w iu stała przed plebanią
orkiestra ze Strzelna, aby uroczyście pożegnać bisku
pa. O koło drugiej po p o łu d n iu w drzwiach plebanii
pokazał się kapelan biskupa. Był to znak, że należy
zagrać. Samochód podjechał przed furtę. Po c h w ili
wyszedł biskup. Zszedł po schodach uśmiechając się
i czyniąc ręką znak krzyża. Błyskawicznie zebrał się
przed plebanią dość spory tłumek, który zaczął w iw a 
tować na cześć biskupa. Proboszcz i pozostali księża,
którzy w yszli z plebanii machali na pożegnanie ręko
ma do siedzącego już w samochodzie biskupa. Samo
chód ruszył w zdłuż rozstępującego się na b o ki tłumu,
któ ry rozentuzjazm owany ciągle jeszcze w iw atow ał.
Potem ludzie szybko rozeszli się. Część z nich poszła
do straganów, gdzie panowała wciąż jeszcze gorącz

ka zakupów. W łaśnie teraz m iędzy zakończeniem
sumy a nieszporami wszyscy ci, którzy wcześniej b yli
w kościele m ieli czas, aby spokojnie coś kupić.
Antoś zjadł obiad i wyszedł z domu. Powiedział
matce, że idzie „do b ud ów ” a potem na nieszpory,
później jeszcze pochodzi trochę z chłopakami. Nie
wspom niał w prost o spotkaniu z Frankiem. Przeszedł
się dwa razy tam i z pow rotem w zdłuż straganów.
Zrobiło się już dość luźno. Nie spotkał nikogo ze
swoich kolegów. Poszedł w ięc do kościoła. Był przed
czasem. D rzw i zewnętrze do zakrystii były zamknięte.
G łów nym wejściem wszedł do kościoła. Uderzył go
specyficzny zaduch. W kościele było gorąco i roznosił
się zapach kadzidła zmieszanego z ludzkim potem.
Ludzie zaczęli się już schodzić i zajmować miejsca
w ławkach. Również siadł z prawej strony z przodu,
aby mieć na oku drzw i od zakrystii, które na razie
były zamknięte. Po c h w ili drzw i się otw orzyły co
oznaczało, że przyszedł już organista. Antoś wyszedł
z ławki, skierował się do ołtarza, m inął balustradę,
ukląkł przed ołtarzem i wszedł do zakrystii.
- Co te tądka przeszed, Tonku? - spytał zdziw io
ny organista, że Antoś wszedł do zakrystii od strony
ołtarza.
- Jó bel trocha rechli jak zókresteja bela zam kló
- odparł Antoś i poszedł do kącika ministranckiego,
gdzie sięgnął po kom żę i założył ją, a następnie
nałożył na ramiona biały kołnierz. B ył gotow y do
posługi. Przyszło jeszcze dw óch m łodszych m ini-

strantów. Jednak m iało być ich czterech. Przecież
m iał przyjść Franek. Ciekawe co się stało? Dlaczego
go nie ma? Czy w takiej sytuacji spotkają się nad
morzem? Pytania te zaprzątały m yśli Antosia.
Nieszpory się skończyły. Pozostałe pielgrzym ki
szykowały się do wymarszu. Trzeba było je jeszcze
odprowadzić do kapliczki stojącej przy skrzyżowaniu
szosy do W ładysławowa z drogą polną do Łebcza.
Tą w łaśnie drogą ud a li się do dom u pielg rzym i
z Łebcza, Strzelna i Starzyna, zaś szosą pielgrzym i
z Pucka. Po pożegnaniu przy kapliczce, w którym
uczestniczył ksiądz proboszcz, gospodarze w racali
znużeni, ale zadowoleni, że wszystko się skończyło
szczęśliwie. Na ulicach było pusto i cicho. W alały
się jedynie w zaułkach i pod płotam i puste kartony
i strzępy papierów. Gdy w ró c ili do kościoła Antoś
szybko zdjął kom żę i niepostrzeżenie w ym knął się
z zakrystii. Nie chciał aby ktokolw ie k wiedział, dokąd
się wybiera. Nie poszedł w ięc nad morze przejściem
ko ło K u żlów i Renuszów, tylko w ąskim i kam ien
nym i schodkam i zszedł z cmentarza i ukradkiem
przem knął przez p o d w ó rko państwa Sosnowskich.
Był już sam na wzgórzach, z których roztaczała się
panorama morza. Dobrze znanymi m u ścieżkami,
omijając ścierniska i poletka z ziemniakam i dotarł na
um ów ione miejsce. N ikogo po drodze nie spotkał.
W biegł na łąkę. Rozejrzał się dookoła. Nigdzie n i
kogo nie było. Usiadł na ziem i w tym miejscu, gdzie
latem plażow ali się razem z rodziną D orotki. W róciły

wspom nienia. Ciekawe co ona teraz robi? Dlaczego
nie chciała się z nim pożegnać? Coś musiało się tego
popołudnia stać. A co, to tylko w ie Franek. M iał tu
być. Przecież m iał m u to dziś powiedzieć. Gdzie on
jest? Szarpały n im te pytania. Dłużej siedząc tutaj tak
bezczynnie nie wytrzyma.
Wstał. Popatrzał na morze. Było szafirowe, bar
dzo spokojne. Słońce schowało się już za stromizną
urwiska. Zszedł na brzeg. Spokojne fale przybojow e
lizały plażę. Stał przez chw ilę i przyglądał się w o 
dzie. Była kryształow o przezroczysta. Przykucnął
i zanurzył dłoń. Nie jest nawet zbyt zimna, pomyślał.
W yprostow ał się. D łoń w ytarł o spodnie. Spojrzał
w kierunku półw yspu. Zauważył, że ktoś stoi na
końcu pom ostu przy budce-prżebieralni, wysuniętej
w głąb morza na kilkadziesiąt m etrów. To chyba
jest Franek. Pobiegł w ięc plażą w tamtym kierunku.
Franek stał bez ruchu plecam i do brzegu. Antoś do
biegając do pomostu krzyknął: - Franek, czemu te jes
tu. Ma miele so spotkać doch na bóldow ej łączce.
Franek od w ró cił się i spojrzał w kierunku głosu
dochodzącego od brzegu. Antoś, gdy zobaczył twarz
Franka przystanął osłupiały. Oczy szkliste, nieobec
ne, otoczone brązow ym i obw ódkam i. Usta zacięte
w grymasie złości. W yciągnął ręce z d łońm i w geście
odpychającym.
- D ali nie bió - krzyknął świszczącym głosem,
którego Antoś prawie nie rozpoznał. Zatrzymał się
w ięc tuż przed pomostem.

—Jak te dósz szret dali to mdze nieszczesci - wrzas
nął niecierpliwie Franek.
Antoś zawahał się przez chwilę. Nic z tego co się
działo nie rozumiał. Nigdy nie zetknął się z takim za
chowaniem kolegi. Pomyślał sobie, że się wygłupia.
- Co cć so trzymają taczi szporte? - zażartował
i postaw ił nogę na pomoście.
Franek gdy zauważył, że Antoś wszedł na pom ost
i idzie w jego kierunku, wskoczył nagłym ruchem do
w o d y i pobiegł przed siebie. Antoś stanął jak w ryty.
Nie b ył w stanie dać kroku do przodu. Franek szybko
oddalał się jakby go coś ciągnęło w głąb morza. Jego
postać stawała się coraz mniejsza. Antoś otw orzył
usta. Chciał krzyczeć, ale z ust nie w yd obył się żaden
dźwięk. W idział jak gdzieś daleko w m orzu znikła
pod w odą głowa Franka.
Z robiło się już całkiem szaro, a Antoś ciągle stał
znieruchom iały na pomoście. Z letargu w yrw a ło go
ujadanie psa na brzegu. Obejrzał się i ku swojemu
zaskoczeniu zobaczył, że w oddali, kilkanaście me
tró w z boku ulu b io n y pies Franka Burek w yko nyw a ł
dziw ne ruchy. W biegał do w ody, potem wracał.
Stawał na brzegu. Szczekał donośnie w kierunku
w ody. Znow uż w padał do w o d y i z niej wybiegał.
I tak kilka razy. Aż w końcu usiadł na piasku z dala
od w o d y i zaczął wyć. Pies w ydaw ało się nie zwra
cał uw agi na Antosia. Antoś się go bał. Był to ostry
pies, trzym any w obejściu na łańcuchu. Zauważył,

że u szyi w isi kaw ał postronka. Pewnie się zerwał
z uw ięzi. D opiero teraz pom ału docierało do niego
co tu się stało. Zszedł ostrożnie z pom ostu i skiero
w a ł się w przeciwną stronę, aby nie wpaść na psa.
Odszedł kilka kro kó w i nie zatrzymując się spojrzał
za siebie. Pies w dalszym ciągu się nie ruszał. Ode
tchnął z ulgą, że pies go nie goni. Przyspieszył kroku
a potem biegł ile sił. W uszach dźwięczało mu ciągle
w ycie psa.

W dom u Franka z niedzieli na poniedziałek całą
noc paliło się światło. Po pokoju nerw ow o przecha
dzał się ojciec. Zebrało się k ilk u ludzi z sąsiedztwa.
Rozpytywali dookoła, czy ktoś nie w idział Franka
gdzieś w okolicy. Pytano jego kolegów . N ikt nic nie
wiedział. Teraz siedzieli przy stole i zastanawiali się
dlaczego tak zn ikł bez śladu. Ktoś w ym yślił, że pew 
nie pojechał do Łodzi. W iadome było, że się latem
prow adzał z Dorotką. Tej wersji uczepili się rodzice
i uw ierzyli w to, że niebawem przyśle jakąś kartkę
z Łodzi. Tylko ojcu to nie pasowało. Dlaczego Burek
zerwał się z łańcucha?

Antoś w poniedziałek nie poszedł do szkoły. Le
żał cały dzień w łóżku. M ów ił, że go okropnie b o li

głowa. Jeść też nie chciał. Matka zauważyła, że ile
kroć podchodziła do niego i go zagadywała to jakby
w yryw ała go z głębokiego zamyślenia. Rzeczywiście,
ciągle wracały obrazy z wczoraj. Przypom niał sobie
też sumę i kazanie, kiedy Franek już b ył nieswój.
Teraz uśw iadom ił sobie, że Franek nie przystąpił do
kom unii. Dziwne. W idział go jak stał w kolejce do
spowiedzi, nawet jak podchodził do konfesjonału.
To dlaczego nie poszedł do komunii? A potem, co
się z nim stało nad morzem. Ale czy to rzeczywiście
b ył on? A może to wszystko jest nieprawda? Może
m iał jakie przewidzenia? Zresztą, gdyby cokolw iek
pow iedział to m u n ik t i tak nie uwierzy. A poza tym
będą m ieli do niego pretensje dlaczego go nie ura
tował. Dlaczego nie w zyw ał pomocy? Lepiej jak nic
nie pow ie. Gdy pow ziął takie postanowienie wstał
z łóżka i poprosił matkę o kolację. B ył już wieczór.

Ciało jakiegoś m łodego człowieka znaleziono po
kilku dniach. Morze w yrzuciło je daleko od dostępnej
części brzegu. Zauważył je przez przypadek żołnierz,
k tó ry p a tro lo w a ł odcinek w ybrzeża od strażnicy
WOP-u w Swarzewie w kierunku na W ielką Wieś.
Zameldował o swoim odkryciu przełożonym. Wszyst
ko co wiązało się z obroną wybrzeża utrzym ywano
w w ie lk ie j tajem nicy. M ógł to być przecież jakiś

szpieg, który m iał specjalne zadania. Ciekawe tylko
dlaczego się utopił? 2 G dyni przypłynął specjalny
kuter patrolowy. D o brzegu podpłynęło na pontonie
dw óch żołnierzy. Załadowali ciało i odtransportowali
na kuter. Na pokładzie przeprow adzono wstępne
oględziny. Ciało b yło m ocno nasiąknięte wodą.
Twarz nalana i zniekształcona. Kieszenie ubrania
b yły puste. Kuter ruszył w kierunku Gdyni.
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