
Ogłoszenie wydało mi się na tyle atrakcyjne, że zapisałem sobie telefon. 

„Dom w lesie, piętrowy, dwa mieszkania trzypokojowe z wygodami, 

przedwojenny, do niewielkiego remontu, 80 tys. zł ”.  

Telefon stacjonarny. Gdzie to może być? Kierunkowy 59. Gdzieś na 

północy kraju... Pomorze... Czemu nie? Planowałem od dłuższego czasu porzucić 

miejskie wygody i utrapienia. Poza tym średniej wielkości miasto przemysłowe 

na Górnym Śląsku nie jest czymś tak uroczym, że chciałoby się tu siedzieć 

wiecznie. Szczególnie gdy nie musi się pracować na chleb. Ani na inne rzeczy.  

Kupno starego domu, do remontu, gwarantowało niezłą porcję 

rozrywkowych zajęć w postaci pilnowania niesolidnych ekip remontowych, 

przedzieranie się przez tamtejsze obyczaje urzędowe, bo to i podatek od 

nieruchomości, i miejscowe opłaty komunalne. 

Zawsze byłem trochę ryzykantem. 

Wiosenka była już piękna, ciepło, zielono. Zadzwoniłem, umówiłem się. 

Dwa dni później, jednym okiem zerkając na mapę, a drugim na wąską, krętą, ale 

nieźle utrzymaną szosę przed maską, starałem się nie pobłądzić.  

Tutaj wiosenka jeszcze nie dotarła. Trawka na poboczach ledwie się 

zieleniła, a na skrajach leśnych tylko dziki bez puszczał liście. Reszta stała goła, 

bezlistna i ociekająca siąpiącą od czasu do czasu mżawką.  

„To będzie taki długi zjazd. Po lewej będzie miał pan jezioro, nie 

przegapi pan, bo nad nim rosną tylko olchy, liści jeszcze nie ma, to 

krzaki nic nie zasłaniają. A jak jezioro będzie się kończyć, to po 

prawej będzie taka leśna żużlówka. Łatwo poznać, bo jest przy niej 

taki trochę zrujnowany parking leśny. I tą żużlówką raptem cztery 

kilometry ..”. 

Nawet wszystko się zgadzało. I żużlówka też była niezła. Troszkę 

pofalowana, ale bez powybijanych dziur. Kręta, obsadzona brzozami wcinała się 

w sosnowy kilkudziesięcioletni bór porastający dość spore pagórki, 

gdzieniegdzie pooddzielane głębszymi jarami wyrytymi przez potoczki. Dość 



urokliwe pustkowie. Ostatnią wioseczkę po drodze zostawiłem jakieś dziesięć 

kilometrów za sobą. Teraz jeszcze cztery... Nawet niecałe cztery. Moja żużlówka 

wspięła się na łagodny garb i wyskoczyła na obszerną polankę ozdobioną 

domkiem. Przedwojennym! Tyle że sprzed pierwszej wojny, sądząc po 

architekturze. Piętrowy, ze strychem, z półpłaskim dachem pokrytym papą, z 

okapami wspartymi na ozdobnie profilowanych końcach krokwi. Widać było, że 

te dwa mieszkania, to jedno nad drugim i mają identyczny rozkład. Nawet 

odejmując powierzchnię zajętą przez klatkę schodową, to każde musiało mieć 

przynajmniej ze sto dwadzieścia metrów. I zdrowiutkie mury z czerwonej 

licówki, częściowo obrośnięte dzikim winem, czy jak to się tam nazywa.  

Łukowe, wymurowane nadproża, kryte blachą parapety, gzymsy i okapniki. 

Rynny i rury spustowe też wyglądały na zdrowe. Nie powinno być tak źle. 

Ciężkie, dwuskrzydłowe drzwi  pełne ozdóbek i aplikacji na pewno trzeba będzie 

oskrobać z warstw starej farby i porządnie odnowić, ale warto to zrobić, choćby 

dla urody pięknych żeliwnych klamek i szyldów. Przed drzwiami był niewielki 

podest z kamiennych płyt. Próg drzwi i dwa stopnie do podestu były wyciosane z 

takiego samego kamienia. miały widoczne ponad stuletnie zdeptanie. 
 


